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Waar een klein dorp groot in kan zijn
Bij de Jumbo kon je een boodschappenpakket bij elkaar sparen
door middel van zegels bij elkaar te vergaren.
Maar wat doe je nou met de zegels die er over zijn.
Dat werd besproken bij Koor Con Fuoco’s samenzijn.
Als we nu eens een oproep doen van onze wensen.
Om mee te sparen voor de Nisseroise medemensen.
Voor wie een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
En dat deed Nistelrode ontluiken.
Ze droegen een zegeltje of halve kaart bij.
En ook met de losse boodschappen waren we blij.
Alle zegels werden op een grote hoop gegooid
en daarmee werden 59 kaarten voltooid.
De laatste kaart vulde de Jumbo aan
waardoor we nu met 60 pakketten rond kunnen gaan.
Bertino bracht de pakketten naar de voedselbank Oss

NISTELRODE – De leden van het koor Con Fuoco zaten tijdens de
repetitie-avond in de pauze iets te drinken, toen één van de leden
vroeg: “Heeft iemand nog een paar Jumbo-zegels voor mij, ik heb er
nog enkele nodig en dan is mijn kaart vol en kan ik een pakket gaan
halen.“ Binnen enkele minuten bleek dat er meer zegels over waren
dan om die ene kaart te vullen. Daarom nam Edith de Wit het voortouw om door te gaan met de actie en ook voor minderbedeelden
te gaan sparen. Het idee werd door veel inwoners van Nistelrode
omarmd.

Edith is trots op het resultaat

Bij Edith op de Kromstraat bleven
de zegeltjes binnenkomen. Via
Facebook en WhatsApp werd
ook navraag gedaan wie er nog
zegels overhad. Er bleven maar
zegels komen. Binnen twee dagen stond de teller van het aantal
pakketten op 31 en uiteindelijk
stond het totaal aantal pakketten op zondag 6 november op
60 stuks. Dit waren maar liefst
2.400 zegels! Bertino - de man
van Edith - haalde steeds de
pakketten op bij de Jumbo. De
supermarkt werkte ook mee en
maakte de laatste onvolledige

We zijn super trots op dit resultaat.
Zoveel dat het nu niet alleen naar de Nisseroise toe gaat
en we ook andere mensen in Bernheze kunnen verblijden.
Dat is extra fijn in deze dure tijden.
Daarom met Sinterklaas, voor u dit extra lichtpunt.
Geniet ervan, het is u namens ons allen zeer gegund.
Dit namens Trappedoelie en zijn koorgenoten
en dankzij alle Nisseroise dorpsgenoten.

kaart vol.“En dan...”, zegt Edith,
“heb je 60 boodschappenpakketten en is de vraag ‘waar kun
je ze kwijt?’.” Edith mailde naar
de voedselbank in Oss en daar
bracht Bertino afgelopen week
vijf
boodschappenpakketten
naar toe voor inwoners uit Nistelrode. Ook de organisatie van
‘Eten over? regio Bernheze’ ontving vijf pakketten. Ons Welzijn,
Optimisd en Schuldhulpmaatje
hebben een lijst gemaakt van
mensen die hiervoor in aanmerking komen. Afgelopen zondag
zijn de pakketten opgehaald bij

Edith en deze worden zo spoedig
mogelijk, bij de mensen die het
nodig hebben, afgeleverd. Eerst
komen de inwoners uit Nistelrode
aan de beurt, maar ook mensen
uit de andere kernen van Bernheze ontvangen een pakket van
deze actie uit Nistelrode.
Edith en de leden van Con Fuoco willen iedereen bedanken die
hieraan meegewerkt hebben.
De mensen die een pakket ontvangen krijgen bovenstaand
gedicht erbij, zodat ze weten
waarom en hoe ze aan dit pakket
gekomen zijn.
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Vrijdag 30 december

Winterwandeltocht

Eregast Mathijs tijdens Mad Science
HEESCH - Enige tijd geleden schreef Mathijs van Lanen een brief
aan burgemeester Marieke Moorman.
Er was nu zo’n mooi plein in Heesch en hij zou hier graag op zondag
een luchtkussen willen zien. De burgemeester vond dit ook een goed
idee, maar ze wilde dit graag doorschuiven naar de zomer.
Maar omdat Mathijs zo actief was, mocht hij afgelopen zaterdag eregast zijn, samen met de burgemeester, bij professor Digidaan bij Mad
Science op ‘t plein in Heesch. Mad Science werd mogelijk gemaakt
door Aangenaam Heesch. Meer foto’s op www.mooibernheze.nl.

Zie pagina 21

Foto: Marcel van der Steen

OOK VOOR MOOI
VUURWERK!

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!

Online bestellen = veel voordeel
en gratis vuurwerk!
LOSSE VUURWERK VERKOOP & AFHAALDAGEN:
DO
29 DEC. 09.00 - 21.00 UUR
CERESLAAN 9
VRIJ
30 DEC. 09.00 - 21.00 UUR
T. 0412 - 47 48 18
ZAT
31 DEC. 09.00 - 18.00 UUR
IMPORTEUR HEEFT SAMENWERKING MET:

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

WWW.VUURWERKHEESCH.NL

www.decozonwering.nl

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Filmhuis De Pas: Brooklyn
HEESCH - Dinsdag 27 december presenteert Filmhuis De Pas
Brooklyn.
Eilis Lacey, een stil en wereldvreemd meisje, groeit op in een conservatief Iers dorpje, waar ze samenwoont met haar zus en
moeder. Ze krijgt de kans om naar New
York te gaan en een nieuw leven op te
bouwen. Eenmaal op de boot naar Amerika, verliest zij haar gevoel van thuis en belandt ze in een tweestrijd tussen het kansrijke Amerika en haar erfgoed in Ierland.
Aan de oppervlakte lijkt Brooklyn een romantische film te zijn over een meisje dat
moet kiezen tussen twee geliefden aan
weerszijden van de oceaan, maar in wezen
gaat het over een nieuwe start, volwassen
worden en de keuze tussen een onzekere
toekomst en een veilig verleden.
Emory Cohen speelt een joviale New Yorker, die zich ten volle overgeeft
aan Eilis, Domhnall Gleeson is de meer behouden, maar vertrouwde Ierse
jongen, die zijn land nooit heeft verlaten. Beiden hebben een geloofwaardige chemie met de Ierse jonkvrouw, maar
staan ook voor een veel grotere keuze in haar
leven.
Brooklyn is een thematisch ijzersterk kostuumdrama. Een sprookjesachtig mooi verhaal over
heimwee.
Entree € 5,-. Aanvang 20.00 uur
Wij ontmoeten je graag bij Filmhuis De Pas.
Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze
voorstelling, laat dit dan voor 14 december weten via info@de-pas.nl.

Advertorial
aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van 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.

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

CoLUmn
Ton Bens

jUBiLeUm

Er wordt druk gebouwd in het
centrum van Heesch. Naast het
Oude Raadhuis komen weer
mooie nieuwe appartementen
met daaronder een aantal winkels.
Zo moet het ook 25 jaar geleden
geweest zijn, toen op 13 december
1991 de deuren werden geopend
van Bon Fromage. Al heel snel
kwam Ada Broeren het team versterken en nu, 25 jaar later,
staat ze nog steeds met veel voldoening in de winkel om de
klanten te voorzien van advies. Dat zij inmiddels met heel veel
mensen een mooie relatie heeft opgebouwd, zal niemand
verbazen, want de toen nog jonge
moeder is inmiddels zelf al anderhalf
jaar oma van de kleine Fenne. In een
winkel als de ‘onze’ deel je heel veel
lief en leed met zowel de klant als je
medewerkers en dat is en blijft ook de
kracht van vele speciaalzaken: service
en aandacht. Hoe trots mag je zijn op
zo’n leuke column die vorige week in
deze krant stond over de ‘kaasboer
met een twinkeling in zijn ogen’. Of
dat de voorzitter van het Vakcentrum
visite had uit Brabant die vol lof sprak
over die heerlijke speciaalzaken uit
Oss en Heesch. Mond-tot-mond reclame werkt nog steeds het
allerbeste, want de ervaring die een klant heeft wordt al snel
verder verteld tijdens een verjaardag of gezellig kopje koffie. Of
een klant die steevast zegt dat zij nog een steeds een tasje heeft
uit de beginperiode van Bon Fromage; hoe slijtvast kun je zijn!
De afgelopen jaren is er natuurlijk veel veranderd. Ook bij Bon
Fromage, want in 2006 namen wij de winkel over en in 2012
kwam er ook nog een tweede vestiging bij in Oss.
Natuurlijk zijn er nog wensen en stiekem zitten we erover te
denken om ons aan te melden voor de verkiezing van Beste
Foodspeciaalzaak van Nederland.
Na het succes bij de finale van Beste Notenspecialist zou dit
een hele mooie vervolgstap zijn om met beide winkels de strijd
aan te gaan. Ook de Bakkers Lamers moedigen ons aan in ons
enthousiasme rondom deze wedstrijd waarvan de finale op 20
maart 2017 wordt gehouden. Weer een nieuwe uitdaging voor
het nieuwe jaar! Maar natuurlijk vieren we volgende week het
25-jarig jubileum met leuke acties in onze winkel en is er op
woensdag 14 december ook een speciale gelegenheid om Ada
te feliciteren tussen 15.00 en 18.00 uur in onze winkel. Wij
ontmoeten u graag....
Lieve klanten bedankt voor het vertrouwen in ons
en in ons team al gedurende 25 jaar!
Ton en Elly Bens

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda
Zaterdag 10 en zondag 11 december: Expositie schilderijen
Cor Melchers: ‘Naïeve winterlandschappen in Kerstsfeer’. Zijn
werken zijn veel gevraagd door
een brede en groeiende groep
van liefhebbers. Op 24 oktober
2008 kreeg Cor Melchers de
Mieke Bles Kunstprijs 2008 uitgereikt. www.cormelchers.nl.
Donderdag 15 december: Muziekavond met Tibetaanse klankschalen door Paul Vens. Aanvang 20.00 uur. Kosten € 10,-.
Tibetaanse klankschalen zijn in

staat een verfijnde trilling uit te
stralen, door onder andere een
waaier van boventonen. Deze
lang doorklinkende trillingen
hebben een bijzonder aangenaam en ontspannend effect op
de luisteraar.
Het effect van de klankschalen
op de luisteraar is persoonlijk,
uniek en erg indrukwekkend.
Graag wil Paul anderen laten delen in zijn positieve ervaringen.
Het belooft een warmhartig, intiem en sfeervol concert te worden.
www.paulvens.nl.

‘

ieten!
Zonder meer, meer gen
Lekker en feestelĳk

’

Paul Vens

Aanmeldingen: info@
kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

De Wan 1 1a – 5388 HJ Nistelrode – 0412-610102
www.zalencentrum-dehoefslag.nl
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Toneelgroep ‘Van alles wè’ mooi van hans manders
speelt: ‘Pluche en Poespas’
Terwijl mijn achtertuin deze morgen een winterse
aanblik biedt, gaan mijn gedachten terug naar
afgelopen zomer en wel naar zondag 24 juli.
Mijn vrouw en ik hebben toen onze
zomervakantie ingeluid met een romantisch
etentje in de tuin van restaurant Het Sentiment.
Het was een viergangendiner, met als thema
bramen en frambozen. Alle gerechten waren even
lekker en fantasievol. We waren, niet voor de eerste keer, trots op zo’n
mooi restaurant in ons eigen dorp.

‘Misschien kan ik de dames nog
aan het twijfelen brengen’
Een van de andere keren was in november 2010, toen we met onze
kinderen, een bevriend stel en onze wederzijdse ouders ons 25-jarig
huwelijk vierden in dit sfeervolle restaurant. Ook toen kregen we een
heerlijk diner voorgeschoteld, waarvan onder andere mijn moeder
enorm genoten heeft. Een mooie foto van haar, die tijdens dit etentje
gemaakt is, hebben we twee jaar later gebruikt voor haar bidprentje.

‘Van alles wè’ Met een fantastische decor waar maanden aan gewerkt is

NISTELRODE - Toneelgroep ‘Van alles wè’ van de KBO brengt weer een gezellig, humoristisch toneelstuk: ‘Pluche en Poespas’. Na maanden van repeteren en het bij elkaar zoeken van vele rekwisieten, zijn
ze er klaar voor om weer een geweldig stuk te brengen. Ze spelen dit keer weer in een fantastisch decor,
waar ook maanden aan is gewerkt.
Het eerste optreden is op 16 december voor leden van de KBO,
maar de dag erna is er een voorstelling voor iedereen.
Een komisch toneelstuk van
Willy de Cloe-Wessemius, een
avondje lekker lachen.
Het verhaal speelt zich af in een
grote villa aan de rand van een
stad. De eigenaresse, die zich barones noemt, spaart gek genoeg
allerlei soorten dierenknuffels die

‘Plotseling heeft
Karel iets ontdekt,
maar dat blijft nog
even geheim’

Twee weken geleden waren we met hetzelfde bevriende stel opnieuw
in Het Sentiment. Dit keer was het thema, heel toepasselijk voor deze
tijd van het jaar, ‘pakjes’. Ook dit thema was weer met veel fantasie
verwerkt in alle vier de gangen. Opnieuw was het een heerlijke,
tongstrelende maaltijd. Toch zat er een klein smetje op deze avond.
We hadden immers kort daarvoor gelezen dat Toos en Violet er
binnenkort mee stoppen. Het Sentiment blijft bestaan, maar met een
andere eigenaar. Daar werden we een beetje sentimenteel van.
Vandaar dat ik deze keer het sonnet opneem dat ik in september 2012
schreef, toen Het Sentiment tien jaar bestond. Ik heb er, ten onrechte,
nooit wat mee gedaan. Misschien kan ik de dames er nu nog een beetje
mee aan het twijfelen brengen.

Tien jaar Sentiment
Degene die graag lekker wordt verwend
Die moet het Raadhuisplein in Dinther weten.
Daar kun je immers overheerlijk eten
In restaurant genaamd Het Sentiment.

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN

een heel aparte behandeling krijgen. Juffrouw Amalia wordt de
nieuwe hulp in de huishouding
en er gaat van alles fout. Tot
overmaat van ramp komen haar
zussen twee weken logeren, met
ook nog een paar ongenode
gasten, zoals Karel met zijn losse handjes en een verpleegster.
En dan plotseling heeft Karel iets
ontdekt, maar dat blijft nog even
geheim!

De uitvoering is op 17 december
om 20.00 uur in de theaterzaal
van CC Nesterlé, Parkstraat 2
Entree: € 5,-

Wie in die sfeervol ingerichte tent
Een keer aan een der tafels heeft gezeten
Zal dit bezoek beslist niet snel vergeten.
Er werken immers mensen met talent.

uw
IS
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,
De eerste culinaire heerlijkheden

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Kaartverkoop een uur voor de
voorstelling.
Voorverkoop bij:
Wim Koenen:
Tramstraat 7, 0412-611408
Jan de Vocht:
Kantje 12, 0412-611611.

Die aan hun gasten hier zijn voorgezet
Dat is al een decennium geleden.
Het vakvrouwschap van Toos en Violet
Is sinds hun start in Dinther onomstreden,
Dus zeg ik “Ga zo door!” in dit sonnet.

DE OPLOSSING vOOr

Laat uw huidige verzekeringspakket
SAMEN MAKEN
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
uw
vErzEkErINGSzaak
IS
WEop
HET
VERSCHIL,
kwaliteit
en prijs.

DE
OPLOSSING
vOOr
SAMEN
ELKE
DAG MAKEN
OPNIEUW!

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel
om voor u te werken. Uitbesteding van uw salarisen personeelsadministratie bespaart u veel tijd
en geeft u zekerheid.

Meer weten over onze dienstverlening?

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

dienstverlening op maat

EN

S

op kwaliteit en prijs.
Hoofdstraat 100 A
LaatCZ-verzekering.
uw huidige verzekeringspakket
Uw
Dicht
Heeswijk-Dinther
eens
door ons geheel vrijblijvend
Loopvergelijken
Tel. 0413-291205
m
nen of nee
op kwaliteit enbinprijs.
of 0413-291980
contact op
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RA N
RA UN
N SV
N SV
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Salaris- en personeelsadministratie op maat

Loop eens
neem
Laat uw huidige verzekeringspakket
binnen of
act op
contvergelijken
door ons geheel vrijblijvend

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

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

ZORGVERZEKERING
DUURDER?
ONzE
Taak!!
uw
vErzEkErINGSzaak
WEWIJ
HET
VERSCHIL,
ADVISEREN
U IS
GRAAG OVER EEN
VOORDELIGE
EN GOEDE OPLOSSING
ELKE
DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE

s

Loop een 100 A
Hoofdstraat
neem
binnen of
Heeswijk-Dinther
ontact op
Tel. c0413-291205
of 0413-291980
Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980

bij u in de buurt?

Dat kan!
Als u al een CZ verzekerde bent
of een nieuwe CZ-verzekering
wilt aanvragen zijn wij u graag
van dienst als uw adviseur en
tussenpersoon van CZ.
Als NIEUWE CZ KLANT
van ons kantoor ontvangt u
een WELKOMSPREMIE van € 20,-
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GEZONDHEID IN BALANS
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Huize Heelwijk
Mozartlaan 2, Heesch
Kamer 0.044 bgg
Tel: 06-5703 5671 of 0412-785871
Iedereen is op afspraak welkom
Website: www.peduca.nl

E-mail: info@peduca.nl

Casus beschrijving:
Burenhulp Nisseroi heeft van een mevrouw met een fysieke motorische beperking, die in Nistelrode
is komen wonen, de hulpvraag voor een zwemmaatje gekregen. De bedoeling is om één keer per
week een uurtje zwemmen te ondersteunen, waarbij het zwemmaatje mevrouw assisteert bij het
omkleden en verder hand- en spandiensten verricht waar nodig. Een van de vrijwilligers is eerst
bij mevrouw op bezoek gegaan om kennis te maken en de mogelijkheden hiervoor met elkaar te
delen. Vervolgens is gezamenlijk een verkenningsbezoek gebracht aan Conscius Sports (voorheen
sportschool De Beekgraaf), waar, samen met Patrick Dorenbos van Conscius Sports naar de
mogelijke werkwijze voor zo’n zwem-uurtje gekeken is. Vervolgens hebben we een vrijwilligster
gezocht en gevonden. Samen met haar geniet mevrouw al een aantal weken van een heerlijk zwemuurtje dat afgesloten wordt met een lekker kopje koffie, waarbij de levensverhalen van de week
gedeeld worden.

Behandeling van alle voetproblemen

eindejaarsactie
gratis fitness!

Een mooi voorbeeld van de wijze waarop Burenhulp Nisseroi onze inwoners bijstaat om
maatschappelijk zo goed mogelijk betrokken te blijven. Ben je ook op zoek naar een oplossing voor
jouw probleem of heb je belangstelling om hulp te bieden, neem dan contact op met Burenhulp
Nisseroi. Je kunt ons bereiken via info@burenhulpnisseroi.nl of 0412-744111
(tijdens alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur).
Meer informatie kun je vinden op www.burenhulpnisseroi.nl.

Sport jij graag gratis
tot 1 februari 2017?
Vraag naar de voorwaarden, schrijf je in bij
FitnessCentrum Heesch voor kalenderjaar
2017 en kom bewegen naar gezondheid
in het nieuwste sportcentrum van Heesch
en omstreken!

Moeilijke voeten?

KORTING

Zaterdag 10 december van 08.00 uur tot 10.00 uur

*Actievoorwaarden:
zie op onze website.

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch | T 0412 - 48 47 92
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl

VROEGE VOGEL

Zwemmaatje gezocht en gevonden!

20%
KORTING

Op het gehele assortiment*

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

HEESWIJK-DINTHER - In woonzorgcentrum Laverhof in Heeswijk-Dinther zal op vrijdag 9 december
een bijeenkomst worden gehouden die speciaal bedoeld is voor mensen met moeilijke voeten. In de
recreatiezaal van Laverhof - gevestigd aan de Zijlstraat 1 - wordt dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen gehouden.
De bijeenkomst zal worden
verzorgd door Jonker Speciaal
Schoeisel vof uit het Gelderse
Wadenoijen. Deze firma levert
al bijna vijftien jaar schoenen en
pantoffels, zowel voor dames als
heren, in veel verschillende lengte- en wijdtematen.

ten. Jonker Speciaal Schoeisel
heeft zich toegelegd op brede
en zelfs extra brede schoenen en
pantoffels, voor mensen met brede of opgezwollen voeten, maar

daarnaast levert Jonker ook de
meer courante wijdtematen.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. De toegang is gratis.

De ideale oplossing voor mensen
met gevoelige of opgezwollen
voeten of enkels, steunkousen,
zwachtels, beugels, steunzolen,
knobbels, likdoorns, eksterogen,
hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen.
Nieuw is een speciale collectie
stretch-schoenen, die in zijn geheel bestaan uit zacht elastisch
materiaal, speciaal bedoeld voor
mensen met (erg) gevoelige voe-

Opbrengst collecte Alzheimer
Nederland € 1.992,32
Website nodig?
Of is uw website aan vernieuwing toe?
•
•
•
•
www.pedicure-heesch.nl

Domeinnaam & e-mail
Betrouwbare hosting
Het online visitekaartje van uw bedrijf
Responsive design voor gebruik
op smartphone en tablet
• Eenvoudig zelf te beheren

Naar wens houden wij uw website actueel
Laar 28 Nistelrode - 0412-795170
www.bernhezemedia.nl - verkoop@bernhezemedia.nl

HEESCH - De collecte van
Alzheimer Nederland heeft in
Heesch in de week van 7 t/m
12 november € 1.992,32 opgebracht. De organisatie bedankt
hiervoor alle gulle gevers en
collectanten.
Altijd aandacht voor Alzheimer
Vorig jaar, en ook dit jaar, heeft
het Alzheimer Nederland aan
aandacht niet ontbroken.
Alzheimer Nederland is blij met
deze aandacht. Het geeft ons de
kans om aan een groter publiek
te vertellen over het belangrijke
werk dat Alzheimer Nederland
doet. En we hebben de steun
van de Nederlandse bevolking
hard nodig.
Alzheimer Nederland werkt aan

een oplossing voor dementie, nu
en in de toekomst. We werken
aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs
in de zwaarste omstandigheden.
Waarin mantelzorgers worden
geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben
voor elkaar en waarin we steeds
dementievriendelijker worden.
Opbrengst
De collecteweek is een prachtig
moment om hierbij stil te staan.
We hopen natuurlijk op een zo
hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer
Nederland bedankt iedereen in
Heesch die hieraan heeft meegeholpen.

Volgend jaar ook meehelpen?
Wil je in 2017 ook je steentje bijdragen door mee te helpen als
collectant?
Alzheimer Nederland is hier blij
mee. Je kunt jezelf opgeven via
Margret van Zoggel.
margret64@outlook.com.
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Annelies Medi Spa maakt de cirkel rond
‘Wij bieden een
totaalconcept,
dat we samen
uitzetten,
zo groot of klein
als mensen
zelf willen’

OPEN DAG
Zaterdag
r
10 decembe
12.00 tot
17.00 uur

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Jan Gabriëls

VORSTENBOSCH - Op 1 december is het precies 25 jaar geleden dat Annelies Aarts haar schoonheidssalon aan de Hondstraat in Vorstenbosch opende. Door de jaren heen is de salon uitgebreid naar een
volledig duurzaam behandelconcept voor elke huid. Annelies Medi Spa maakt de cirkel rond.
HET BESTE VAN ALLEBEI
Medi Spa: het zit hem in de combinatie. Medi komt van medisch,
en verwijst naar de professionele,
intensieve en klinische behandelingen, uitgevoerd door een
cosmetisch arts, huidtherapeute
of gespecialiseerde huidspecialist. Spa herleidt naar water en
zegt alles over de feelgood-kant
van het vak: behouden of verkrijgen van een gezonde huid,
ontspanning, het lekker in je vel
zitten. Gezonde voeding of sup-

plementen die het lichaam nodig
heeft ondersteunen de behandelingen. Bij Medi Spa Annelies is
ieder mens een compleet mens
en worden adviezen en behandelingen daarop afgestemd. Want
mooi van buiten én van binnen
betekent dat je pas echt kunt
stralen.
TOTAALCONCEPT
Annelies Medi Spa gaat voor
continuïteit, duurzaamheid en
resultaat op de lange termijn.

Annelies: “Wij bieden een totaalconcept, dat we samen uitzetten,
zo groot of klein als mensen zelf
willen. Binnen dat concept bekijken we de mogelijkheden van
wat mensen graag willen bereiken.
Op het gebied van huidverbetering of anti-aging is zóveel mogelijk. Door een behandelplan op
te stellen hebben we veel meer
grip op het resultaat dan met
‘losse’ behandelingen. Wij gaan

hij is weer
door de
proefrondes

Onze overheerlijke kerststol.

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

www.debakkerslamers.nl
BESTEL IN ONZE WEBSHOP

haal op in onze winkels of onze pick-up points
in Maren-Kessel en Haren (bij Oss).

akkers
tips van de b

Bij aankoop van

Om u ook alvast te laten voorproeven, maken we ze ook in klein formaat
van 400 gram. Onze stol wordt natuurlijk bereid van zuiver amandelspijs,
is rijk gevuld met rozijnen, stukjes noot en èchte vruchtjes kleingesneden
en als finishing touch een vleugje rum. Voor wie hem nog niet kent?
Nu is de tijd ...

proef onze

2 broden:

Voorgebakken
stokbrood
wit of bruin
naar keuze

Wij zijn weer blij dat onze bakkers ze weer gaan maken.

geldig t/m 15-12-2016

K400erststol
gr
am

normaal 5,95

4,

95

voor dat duurzame resultaat en
nemen de mensen bij de hand,
we ontzorgen en verzorgen. Dat
is waar we voor staan, dat is wat
ons onderscheidt.”

NIEUWE VERZORGINGSLIJN
Vanaf 10 december lanceert
Medi Spa een nieuwe toonaangevende verzorgingslijn. Annelies: “Éminence is een puur organisch en biodynamisch merk dat
wereldwijd een grote naam heeft
opgebouwd en dat wij exclusief
voor Nederland introduceren.
Daar zijn we enorm trots op! De
producten zijn puur natuur, maar
zó sterk geconcentreerd dat je
meteen resultaat ziet. Bovendien
wordt voor ieder verkocht product wereldwijd een boom geplant. Een mooi, duurzaam initiatief, met ook nog eens geweldige
resultaten. Daar staan wij volledig achter!”

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Soprano Ice

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Hondstraat
10 Vorstenbosch
IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!
0413-34 36 74
Een nieuw tijdperk van definitief
medispa@annelies-aarts.nl
ontharen is aangebroken. Met
betere en snellere resultaten dan
www.annelies-aarts.nl
ooit. Voor nagenoeg alle huid- en
Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

haartypen. Nagenoeg pijnloos.
Behandelen in de zomer, zelfs op

OPEN DAG
een gebruinde huid.
from A to Beautiful
Op zaterdag 10 december zet Annelies Medi Spa Dez
van
12.00
ntie is goed tot
e adverte
ndeling
voor één gratis beha
17.00 uur de deuren open, ook van de behandelkamers,
waar
je
van de oksels
kunt zien hoe de diverse behandelingen
worden
uitgevoerd.
Je
Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl
kunt een collageenmeting laten doen en er zijn specialisten aanwezig die al je vragen over behandelingen en producten graag willen beantwoorden. Je bent van harte welkom, graag tot dan!
Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-381848
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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parochienieuws

Expositie in kerstsfeer
in de Kloosterkapel

Wereldlichtjesdag
VEGHEL - Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist.
Voor wie brandt u een kaarsje tijdens Wereldlichtjesdag? Claassen
Uitvaartzorg organiseert dit jaar op zondag 11 december voor de
zesde maal Wereldlichtjesdag, een dag ter nagedachtenis aan alle
overleden kinderen.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst die dit jaar op een bijzondere locatie georganiseerd
wordt, is er gelegenheid om een
kaarsje te branden en te luisteren naar live muziek, troostende
woorden en gedichten.
Omdat het branden van kaarsen
over de gehele wereld om 19.00
uur lokale tijd plaatsvindt, is de
wereld letterlijk een etmaal wat
lichter. Deze golf van licht is een
troost voor mensen die een kind
verloren hebben.
Ieder jaar, op de tweede zondag
van december, herdenkt de wereld alle kinderen die vroegtijdig,
om wat voor reden dan ook, van
ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World Wide Candle
Lightning ontstond eind jaren
negentig in Amerika. Ook in
Nederland wordt Wereldlichtjesdag, zoals het initiatief inmiddels
heet, steeds bekender.
Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij het
initiatief Wereldlichtjesdag. Op
Wereldlichtjesdag kan iedereen
om 19.00 uur een kaarsje aansteken, ter ere van alle kinderen
die gestorven zijn.
Door dit te doen in de verschillende tijdzones, gaat er in 24 uur
als het ware een golf van licht

over de wereld. “Het geeft mensen die een kind verloren hebben
het besef dat ze niet alleen staan
in hun verdriet.”
Dit jaar zal Wereldlichtjesdag op
één locatie worden gehouden:
de kapel van de Zusters Franciscanessen, Deken van Miertstraat 8 in Veghel. Iedereen die
zich betrokken voelt bij Wereldlichtjesdag is van harte welkom.
Claassen Uitvaartzorg stelt het
op prijs als belangstellenden
zich vooraf aanmelden. Dit kan
telefonisch (085-7441024) of
per mail (wld@claassen.eu), met
vermelding van de naam van de
persoon die men wil herdenken
en met hoeveel personen men
aanwezig is.

Vorstenbosch - Eenmaal per maand organiseert de kunstcommissie van de Kloosterkapel een expositieweekend met een inspirerende en vaak landelijk bekende kunstenaar. Al veel mooie kunst
heeft de ruimte van de kapel gevuld en is door geïnteresseerde
bezoekers bewonderd.
In de decembermaand staat
een bijzondere tentoonstelling
op de agenda. Cor Melchers
uit Huissen, kunstschilder van
naïeve kunst, is helaas vorig
jaar overleden. De komende
expositie is een hommage aan
zijn werk. En passend in de decembermaand, worden er winterlandschappen en schilderijen
in kerstsfeer getoond.
De schilderijen van Cor Melchers vallen onder het naïef
expressionisme. In heldere
kleuren en met een haast vanzelfsprekende eenvoud heeft
Cor vele landschappen op doek
vereeuwigd.
De vrolijke schilderijen laten alledaagse en gewone taferelen
zien in een wat geromantiseerde en harmonische omgeving.
De rijke kleurvlakken worden
ingekaderd door zwarte lijnen,
waardoor ze op hun plek worden gezet en er een fris beeld
ontstaat.
De expositie van Cor Melchers,
met alle kleur en harmonie, zal
ongetwijfeld bijdragen aan het
winter- en kerstgevoel in de
feestelijke
decembermaand.
De expositie wordt gehouden

Cor Melchers

De kerststal

op zaterdag 10 en zondag 11
december in de Kloosterkapel
in Vorstenbosch. Je bent van
harte welkom tussen 11.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis.

Belangstellenden zijn welkom
vanaf 18.00 uur. De herdenking
begint om 18.30 uur, zodat om
19.00 uur alle kaarsjes kunnen
branden.

Wereldlichtjesdag
Geen kind is
zo aanwezig als
het kind dat
wordt gemist

De sneeuwruimer

Wie durft
te dwalen,
vindt nieuwe
wegen

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

In het kader van Wereldlichtjesdag organiseert Claassen Uitvaartzorg op zondag 11
december een bijeenkomst ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Iedereen die zich
betrokken voelt is welkom in de kapel van de Zusters Franciscanessen, Deken van Miertstraat 8
te Veghel. Aanmelden kan via wld@claassen.eu of bel met 085 744 10 24.

Informatieavond fusie
HEESWIJK-DINTHER - Voor alle
parochianen van de H. Willibrordusparochie te Heeswijk zal op
dinsdag 13 december een informatieavond worden gehouden.
Onderwerp zal zijn, de stand van zaken met betrekking tot de fusie
als H. Augustinusparochie. Belangstellenden zijn welkom in het Willibrordcentrum aan de Hoofdstraat. De avond begint om 20.00 uur.

Abdij van Berne

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

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

20/04/16 10:25
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Mark van den Bogaart
weet veel over thee

Zóveel, dat hij nu in de race is voor de titel
Beste Theesommelier van Nederland

Aanbiedingen
van818
t/m
juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldig van
t/m
14 24
december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

‘Ouderwets’
gekookt spek

Gehaktballen

100 gr.

100 gr.

€ 0,75

Leverkaas uit
eigen slagerij
100 gr.

€ 1,20

€ 0,79

Kip cajun

€ 0,80

100 gr.

Mark is heel trots op zijn plaats in de finale

Dutch Tea Championship
Voor het Dutch Tea Championship sturen kandidaten een
filmpje in, waarbij zij een eigen
thee presenteren en uitleggen
hoe die thee gaandeweg het zetproces verandert van smaak en
geur. Uit deze inzendingen worden veertien kandidaten geselecteerd voor de voorrondes. Daaruit
komen vier finalisten. De winnaar
verdient een reis naar een theeproducerend land en mag zich
een jaar lang Beste Theesommelier van Nederland noemen.
Kennis en kunde
Mark van den Bogaart, roots in
Nistelrode, wonend in Uden, is
één van die vier finalisten. Mark
ontwikkelde zijn eigen product
voor losse thee (TwisTea), volgde
de opleiding tot theesommelier
en bezocht theeplantages in China. Daar ook ontdekte Mark de
Jin Jun Mei thee. Met deze pure
zwarte thee wist hij een plek in de
voorrondes te veroveren. Mark:
“Ik heb deze thee meegenomen
uit China vanwege de hoge kwaliteit en de verschillende lagen

Winnaars
Klasseboek

Peter van Esch en
Maarten Heijmeriks

erin. Voor de jury heb ik de thee
drie keer laten trekken, maar je
kunt wel tot tien keer doorgaan.
Na iedere infusie smaakt en ruikt
de thee anders. Zo transformeert
deze thee van gepofte rijst- en
honingtonen naar de smaak van
toast met boter en vervolgens
naar het aardse van zoete aardappel en het friszure van sinaasappel. Ik heb de thee met zuiver
bronwater gezet, met een exacte
temperatuur van 90 graden Cel-

Finale
Op 12 maart is de finale, in Amsterdam. Even daarvóór ontvangen de finalisten een amuse van
de chef-kok van De Librije. Ze

In China ontdekte Mark de Jin Jun
Mei thee. Na iedere infusie smaakt
en ruikt de thee anders.
sius. Het was aan de jury om die
verschillende tonen te proeven.”
Lachend: “Dat is gelukt.”
Maar dat was nog niet alles. Mark
moest ook zelf nog proeven. Een
blinde test. Van zes theeën in
zwarte kopjes, zodat je de kleur
niet ziet, moest aangegeven worden om welke thee het ging, en
uit welk land én precieze streek

moeten daar een thee bij zoeken waarbij de smaken elkaar
versterken en deze tijdens de
finale bereiden. Ook moeten ze
mystery theeën zetten en uit drie
theeën uit dezelfde familie één
afwijkende thee elimineren, bijvoorbeeld van een andere tuin.
Beslist nog een uitdaging, alvast
veel succes Mark!

Boek & Babbel
BERNHEZE - Désirée de Rooij,
bibliothecaris in Heesch, nodigt
je uit voor de laatste Boek &
Babbelbijeenkomsten van 2016.
In 2017 wordt Boek & Babbel
weer voortgezet.
In een ongedwongen sfeer neem
je kennis van een gedeelte van
de nieuw binnengekomen romans en informatieve boeken in
Heeswijk-Dinther, Nistelrode en
Heesch. Aanmelden voor Boek
& Babbel is niet nodig.
Je kunt gewoon aan de leestafel aanschuiven. Data en tijden

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

de thee kwam. En dan volgde
nog een theorieronde met twintig pittige vragen. Na deze zware
en inspannende dag werden om
20.00 uur via Facebook de finalisten bekendgemaakt. Mark:
“Ontlading en zó blij!”

ERWTENSOEP pakket 500 gram € 1.25
SPITSKOOL ( gesneden) 500 gram € 0.75
KIWI GREEN 5+ 2 GRATIS

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

Desem kaas/
kaas & kruiden

1,50

nu

Volkoren
zonnepit bolletjes

4+2
gratis

in december 2016 van Boek &
Babbel zijn:
donderdag 15 december
Heesch: 14.45 – 15.30 uur
vrijdag 16 december Heeswijk-Dinther: 10.30 – 11.30 uur
maandag 19 december Nistelrode: 14.45 – 15.30 uur.

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

Bestel tijdig uw
kerstbestellingen

Appelstrudel
2 stuks voor

2,50

Van Mook
De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo heesch

KBO Bernheze

KBO bestuur stimuleert alleengaanden deel te nemen

KBO Heesch
kerstviering
HEESCH - KBO-leden die de
kerstviering op vrijdag 23 december willen meemaken, kunnen toegangskaarten kopen op
woensdag 14 december van
13.00 tot 14.30 uur in CC De
Pas voor de prijs van € 5,-.

Eten bij
De Waard
HEESCH - Eten bij De Waard is
een activiteit van KBO Heesch,
die al bijna 15 jaar bestaat. Intussen is het traditie geworden
om van de laatste maaltijd van
het jaar, deze keer op woensdag
14 december, een feestelijk gebeuren te maken.
Bovendien heeft het KBO-bestuur, in samenspraak met Restaurant De Waard, voor deze
avond een cabaretgroepje uit
Grave ingehuurd. Dit groepje,
amateurs en pure liefhebbers, zal
iedereen tussen de gangen door
vermaken met korte sketches en
vrolijke liedjes. Dat belooft een
olijke boel te worden.
Niet minder belangrijk is natuurlijk het eten zelf. Het voorgerecht en het hoofdgerecht
worden, zoals gebruikelijk, aan
tafel geserveerd. Het dessert
is deze avond in de vorm van

een toetjesbuffet. Hierna wordt
koffie of thee geschonken. De
eigen bijdrage zal een fractie hoger zijn dan normaal. De overige
consumpties reken je zelf af met
Restaurant De Waard.
Om 17.30 uur beginnen wij met
het aperitief en om 18.00 uur
wordt het voorgerecht geserveerd. Om ongeveer 22.00 uur
wordt de avond afgesloten.
Het KBO-bestuur stimuleert
steeds alleengaanden deel te
nemen aan de geboden activiteiten. Voor deze gelegenheid is
dit wel uitzonderlijk van toepassing. Vind je het wat moeilijk om
alleen binnen te komen? Laat je
dan vergezellen door een introducee. Deze hoeft geen lid van
KBO te zijn. Het is wel nodig dat
je je even aanmeldt bij Restaurant De Waard, 0412-451755.
Dit kan tot uiterlijk dinsdagmiddag 13 december. Voor vaste
gasten is dit niet nodig.
Bij voorbaat smakelijk eten en
een gezellige avond toegewenst.

Daarvoor krijg je een mooi programma aangeboden, inclusief
een consumptiebon en de deelname aan een grote verloting
met leuke prijzen.
Zorg dat je erbij bent! Het zal
een sfeervolle en fijne kerstbijeenkomst worden.

Kerstviering
KBO Nistelrode
NISTELRODE - KBO Nistelrode
houdt op vrijdagmiddag 16 december haar kerstviering in CC
Nesterlé. Aanvang 14.00 uur,
zaal open om 13.30 uur. Entree
voor leden € 2,-, introducees
betalen € 10,-.
Om 14.00 uur opent het seniorenkoor met enkele kerstliederen, waarna pastoor Ouwens
een kerstgedachte zal uitspreken. Ook luisteren en kijken we
naar een kerstverhaal van Nol
van Roessel en het lied ‘Kersmis

bij ons thuis’ van Peer Welten.
Daarna volgt een optreden van
onze toneelgroep ‘Van Alles Wè’
met de klucht ‘Pluche poespas’.
Het stuk staat garant voor een
middag lekker lachen. Voor een
drankje en een hapje wordt gezorgd. De middag is om 17.30
uur afgelopen.
Lever de aanmeldstrook uiterlijk
11 december in bij het secretariaat, Hoogstraat 14 of in de brievenbus van CC Nesterlé. Mailen
naar
kbo.nistelrode@home.nl
kan ook.
Let op! Er zijn maximaal 250
plaatsen. Dus wees er snel bij!
Voor andere geïnteresseerden
wordt de opvoering van het toneelstuk herhaald op zaterdag
17 december om 20.00 uur.
Daarvoor zijn kaartjes te koop
voor € 5,- aan de zaal, vanaf één
uur voor aanvang. Voorverkoop
bij Wim Koenen: Tramstraat 7,
0412-611408 en Jan de Vocht:
Kantje 12, 0412-611611.

Kerstviering
in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - In tegenstelling tot voorgaande jaren,
houdt KBO Dinther haar kerstviering dit jaar op woensdag 14
december in CC Servaes.
Door het grote aantal te ver-

wachten leden, is de viering opgesplitst in een vrijwel identiek
middag- en avondprogramma.
Het verschil zit hem in de koren:
’s middags seniorenkoor Cantando en ’s avonds koor Amicanto.
Cantando is het eigen koor van
KBO Dinther en staat onder de
bezielende leiding van Peter van
Raak. Koor Amicanto is een van
oorsprong Dinthers kerkkoor, dat
zich ook richt op wereldse muziek. Het koor staat onder leiding
van een nieuwe dirigent, Ludwig
Attevelt. Het heeft kortgeleden
een walking dinner-concert verzorgd en zal een aantal nummers
uit dit concert laten horen. Er is
tijdens beide optredens volop
gelegenheid mee te zingen met
de traditionele kerstmuziek.
Het middagprogramma is van
13.30 tot 16.45 uur en ’s avonds
duurt het van 19.30 tot 22.45
uur. In beide programma’s staat
het kerstspel ‘Kribbigheden rond
de kribbe’ van de eigen KBO-leden centraal.
Pastor Joost Jansen is bereid,
speciaal voor ons, weer een
kerstgedachte uit te spreken en
er is tijd voor een kerstgedicht,
maar ook voor koffie/thee, een
drankje en iets lekkers. Leden
kunnen zich nog aanmelden tot
dinsdag 13 december door te
mailen naar info@kbo-dinther.nl,
maar vol is vol.
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frank Dielissen doet wat hij leuk vindt

Kort nieuws
Expositie
Martien
Strijbosch

en golf. Badminton speelt hij nu
bij BC Argus in Heeswijk-Dinther
en golf bij The Duke in Nistelrode. Op zondagochtend - “als de
kinderen toch uitslapen” - speelt

mee naar trainingen en wedstrijden. Frank: “Als hij iets breekt,
wil ik er wel bij zijn.”
Sinds een paar jaar gaan ze met
het gezin in de zomer in Italië

Sporten met een gevaarlijk randje
hij vaak 9 holes, de helft van
een normaal parcours. Het was
dan ook geheel onverwacht dat
hij dit jaar, samen met golfpartner Joan van Roosmalen, de vijf
maanden durende business competitie won. Frank: “Wij dachten
constant: ‘nu liggen we eruit’.”
Frank Dielissen is een veelzijdige man
Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE – Frank Dielissen is samen met Hans den Otter eigenaar van IVS Dosing Technology in Veghel. Het bedrijf is gespecialiseerd in doseersystemen voor vloeistoffen en stoom, die hoofdzakelijk worden gebruikt in de mengvoederindustrie.
Wat weten we van Frank?
Frank is opgegroeid in Dinther.
Hij ging van de basisschool St.
Servatius in Dinther naar de lts in
Veghel en studeerde er elektrotechniek aan de mts. Sinds 1994
woont hij met zijn vrouw Brigitte
aan De Geerden in Nistelrode.

besloot om bij IVS te gaan werken. Het bedrijf bestond daarmee
uit Frank, zijn vader Jo en eerste
medewerker Hans den Otter. In
1999 nam hij samen met Hans
het bedrijf over. Door het succes
van hun bedrijf werken er nu bijna dertig mensen full time.

Het bedrijf
Frank zijn ouders startten het
bedrijf IVS Dielissen in 1984. In
1993 overleed de moeder van
Frank, die de boekhouding deed,
plotseling tijdens een zakenreis in
Ierland. Broer Ton en Brigitte namen tijdelijk haar taak over. Frank
werkte als elektromonteur bij
Schuts Elektro in Heeswijk, maar

Sportief type
Frank houdt van ‘sporten met
een gevaarlijk randje’. Op 25-jarige leeftijd brak hij tijdens het
snow raften in Oostenrijk nog
een ruggenwervel. Ook skiën en
canyoning deed hij graag. Na zijn
veertigste nam hij minder risico’s.
Hij ging van voetbal naar tennis
en van daaruit naar badminton

ACTIE

Benzinemotorzaag

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 170
30 cm

van 244,nu 199,-

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

Trotse vader
Zijn kinderen zijn Franks grote
trots. Dochter Mandy (19) volgt
een hbo opleiding aan de TIO in
Eindhoven. Zoon Joey (16) studeert middenkader engineering
aan ROC de Leijgraaf in Veghel
en doet op nationaal en internationaal niveau aan BMX fietscross. Frank gaat zoveel mogelijk

varen met hun bootje. De kinderen genieten dan ook volop met
wake boarden en waterskiën.
Zijn wensen voor de toekomst
Toen Frank het bedrijf overnam
noemde hij zijn holding gekscherend ‘SMV Beheer BV’. SMV
staat voor Stoppen Met Vijftig.
Frank: “Maar nu ik net vijftig ben
geworden, is stoppen niet aan de
orde. Over vijf jaar kijk ik daar
misschien anders tegenaan. Ik
heb niet als doel dat mijn kinderen de zaak overnemen zoals ik
zelf heb gedaan. Ik wil dat zij zich
ontplooien in wat ze leuk vinden.
Iets wat je leuk vindt, daar kun je
ook echt goed in worden.”

NISTELRODE - Vanaf heden
t/m maandag 2 januari exposeert Martien Strijbosch in
CC Nesterlé. Martien is geboren in Oss en is gedurende
zijn hele leven in die plaats
blijven wonen.
Vanaf zijn kinderjaren heeft
hij graag en veel getekend.
In 1985 is hij via een schoolvriend begonnen met schilderen. Hij maakt gebruik van

‘altijd al
geÏnteresseerd
In de natUUr’
olieverf in zijn schilderijen.
Altijd al was hij geïnteresseerd
in de natuur, vandaar dat
zijn voorkeur uitgaat naar de
stijl van de Amsterdamse en
Haagse School. Het resultaat
van zijn schilderkunst is in de
maand december te bewonderen in CC Nesterlé.

10

Woensdag 7 december 2016

HBC ‘81: 7e lustrumfeest
een groot succes
HEESCH - De Heesche Bridgeclub vierde vrijdagavond 25 november haar 35-jarig bestaan. Vanaf 17.45
uur arriveerden de leden in de grote zaal van De Pas. Ze werden ontvangen met een kopje koffie en thee
en kregen de gelegenheid het bestuur te feliciteren. Ook konden ze zich aanmelden voor de later op de
avond te spelen bridgedrive. Spoedig nam de voorzitter het woord. Hij benadrukte dat niet het bestuur
jubileerde, maar de vereniging en daarmee alle leden. Voorzitter: “U met zijn allen, leden van HBC ’81,
van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal en gezond op naar de 40.”
den een periode vanaf de oprichting tot nu besproken, met vermelding van alle ‘high-lights’ en
vernoeming van prominente leden die daarbij betrokken waren.

ACTIVITEITENAGENDA
ZA. 10
DECEMBER

Tijd voor de inwendige mens!
In de caféruimte van CC De Pas
was een geweldig warm buffet voorbereid dat bij alle aanwezigen zeer in de smaak viel.
Bridgers zijn en blijven altijd
kaarters en dus geen feest zonder een bridgewedstrijd. Om
acht uur werd de aftrap gegeven

KERSTSHOW
KWARTJESVOLK

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: €12,50
‘Vur kersmus’ is de gevarieerde,
vrolijke, muzikale kerstshow
van Kwartjesvolk. De muziekgroep uit Zeeland varieert
het optreden met Brabantse
muziek en komische vertellingen. Met tussendoor een vette
knipoog naar kerstmis.

VR. 9
DECEMBER

POPKWIS

ZO. 11
DECEMBER

PRINSENRECEPTIE

V.l.n.r.: Theo van Rosmalen, Felice van Marrewijk en Antoon van de Kamp

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: GRATIS
Hoe staat het met je kennis van de popmuziekgeschiedenis
en wat weet je van de hedendaagse popmuziek?
De popkwis is een mooie gelegenheid om je kennis te testen en de strijd aan te gaan met andere muziekliefhebbers.
Meld je aan via info@de-pas.nl.
AANVANG: 13.00 UUR
ENTREE: GRATIS
Menno Pols zwaait dit jaar als Prins Porcus de scepter over
Krullendonk samen met zijn adjudant Dave van Griensven.
Porcellus XL is Cas Muller en die wordt bijgestaan door
adjudant Lars van den Hurk. Kom deze carnavalshoogwaardigheidsbekleders feliciteren tijdens de prinsenreceptie!

MA. 12 / DI. 13 FILM: THE BROKEN CIRCLE
BREAKDOWN
DECEMBER
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,00
‘The Broken Circle Breakdown’ vertelt de intense love story
tussen Elise en Didier. Zij heeft haar eigen tattooshop, hij is
een Vlaamse cowboy die banjo speelt in een bandje. Het is
liefde op het eerste gezicht... al zijn de verschillen groot.
De geboorte van dochtertje Maybelle maakt hun geluk
compleet. Tot het noodlot keihard toeslaat.

VR. 16
DECEMBER

PUBQUIZ

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS
Vijf vrijdagavonden per seizoen is ons café het strijdtoneel
van de Pubquiz. Een quiz met acht wisselende categorieën,
met open- en meerkeuzevragen, een finaleronde en uiteindelijk een winnaar. Teams bestaan maximaal uit vijf personen en aanmelden kan via info@de-pas.nl.

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

De organiserende vier ex-voorzitters van HBC’81

De organisatie van deze avond
was in handen van de lustrumcommissie; onze ex-voorzitters
Wim Nijs, Willy Muijtjens, Willy
Schmit en Felice van Marrewijk.
Zij hadden een geweldig programma voorbereid dat de gehele avond in beslag nam.
Vervolgens werd Mariet van
den Hurk gehuldigd als zilveren

jubilaris; ze kreeg een passende
oorkonde uitgereikt.
Eenzelfde oorkonde werd uitgereikt aan hen die al eerder werden gehuldigd voor het 25-jarig
lidmaatschap. De mensen van
het ‘allereerste uur’ werden speciaal in het zonnetje gezet. De
feestcommissie nam het woord;
beurtelings werd door de vier le-

geen feest
zonder een
bridgewedstrijd
voor een top integraal over 20
spellen, te spelen in vier gelijkwaardig samengestelde lijnen.
De wedstrijd werd gewonnen
door het paar Antoon van de
Kamp en Theo van Rosmalen. Er
waren prijzen voor elk paar dat
op een 7e, 14e, 21e, enz. plaats
eindigde met een speciale prijs
voor het 35ste paar.
Ter afsluiting bedankte de feestcommissie de vijf bestuursleden
voor de jarenlange inzet voor de
vereniging. Het dankwoord werd
onderstreept met een mooie bos
bloemen. De voorzitter had het
laatste woord; de leden van de
feestcommissie werden uitgebreid bedankt voor de perfecte
organisatie van deze fijne avond
en alle deelnemers werd een veilige thuiskomst toegewenst met
de aanvulling: “Ik hoop u op ons
8e lustrum allen weer te zien!”

Heemkundekring Nistelvorst
NISTELRODE - HKK Nistelvorst organiseert het jaar door zeer interessante lezingen en andere avonden, tentoonstellingen, excursies en een kerstviering. Alle activiteiten, met uitzondering van de
heemreis, zijn gratis voor leden. Niet-leden betalen voor de publieksactiviteiten een bijdrage, die per activiteit wordt vastgesteld.
Nu lid worden biedt dus vele
voordelen, zoals gratis deelname aan lezingen, excursies en
een kerstviering. Leden kunnen
deelnemen aan onze activiteiten op het gebied van stam-

in kunnen spelen. De kosten
van het lidmaatschap bedragen
€ 20,- per jaar en € 15,- per jaar
voor het tweede lid uit hetzelfde
huishouden.

in dit digitale tijdperk
met zijn moderne
social media

Aanmelden als lid kan bij onze
secretaris, Rien van de Graaf:
06-33587468 of secretaris@nistelvorst.nl of op maandagavond
in ons heemhuis, Maxend 3.

boomonderzoek, archeologie,
collectieregistratie en meer. Elke
maandagavond komen de werkgroepleden bijeen in ons heemhuis; er wordt dan ook gewerkt,
maar het is er vooral gezellig.
In dit digitale tijdperk met zijn
moderne social media is de HKK
ook op zoek naar jongere leden
die hier een rol van betekenis

Jaarprogramma 2017
11 januari: lezing en presentatie boek ZIEHIER, door de heer
Rien de Visser, Heeswijk
8 februari: jaarvergadering
8 maart: buurtavond met Broer
van Gestel
5 april: buurtavond met
oude filmpjes van pronkzittingen
3 mei: lezing ‘Krankzinnigheid

door de eeuwen heen’, door
Hans van de Broek
7 juni: lezing over Jeroen Bosch,
door Ben Hartman
8 juli: heemreis Den Bosch,
rondleiding door Gerrit Laurenssen
10 september: tentoonstelling
Open Monumentendag ‘boeren, burgers en buitenlui’
4 oktober: lezing afstudeerproject bidprentjes, door Jan-Thijs
Ouwens
4 november: thema- quizavond
13 december: kerstviering.
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Arianne en Miron: ‘Een
goede begeleiding kan
net het verschil maken’

Declaratie

van uw bril...
w i j re g e l e n h e t v o o r u !

Miron en Arianne kregen veel reacties vanuit het dorp
Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Yvonne Rosenhart

NISTELRODE – Miron van Soest en Arianne van der Lee begeleiden als vrijwilliger een
Sri Lankaans gezin bij het opbouwen van een nieuw leven in Nistelrode.
Wat motiveert Miron en Arianne?
Voor Arianne was deze begeleiding een
mooie manier om verder invulling te geven aan de sabbatical die ze heeft gehad.
Miron wilde naast haar werk als goudsmid, ook iets maatschappelijks doen.
Vanwege haar betrokkenheid bij mensen
met beperkte mogelijkheden en haar interesse in andere culturen, is dit vluchtelingenwerk geworden. Officieel is Miron
de maatschappelijk begeleider vanuit
vluchtelingenwerk, Arianne helpt haar.
Naast het gezin in Nistelrode begeleidt
Miron meer mensen in Bernheze.

‘Voor het dorp
is het belangrijk
dat het aantal
vluchtelingen
behapbaar is’
Wat doen Miron en Arianne
voor de statushouders?
Miron: “Na een jaar in een AZC, wonen
de Sri Lankaanse moeder en twee dochters sinds juli in Nistelrode. We gaan samen naar de kringloopwinkel, gemeente,
huisarts, tandarts en vullen formulieren
voor verzekeringen en dergelijke in. Het is
ontzettend lastig als je de taal niet kent en
geen computer hebt. In het begin is het
contact intensief, na een paar maanden
wordt het minder. Wat ze zelf kunnen,
laat ik ze zelf doen. De vrouwen zijn leergierig en oefenen hard met de taal. Dat
maakt het voor iedereen gemakkelijker.”
Arianne: “Bij onze begeleiding maken we
dankbaar gebruik van ons eigen netwerk.
Zo vraag ik iemand van korfbal of de meiden mee kunnen doen en iemand anders

EINDEJAARS

ACTIE

om sportschoenen. Als er meer en direct
mensen bij betrokken zijn, leren ze sneller
anderen kennen.”
Hoe reageren andere mensen?
Arianne: “Voor het dorp is het belangrijk
dat het aantal vluchtelingen behapbaar is.
Je staat versteld van de hulp die mensen
willen geven als ze worden aangesproken, rechtstreeks of via social media. Ik
heb berichtjes geplaatst op Facebook, in
‘Heel Nistelrode in een groep’. Daar zijn
ontzettend veel reacties op gekomen.
De vrouwen hadden wel tien bankstellen
kunnen krijgen!”
Miron: “Sommige mensen denken ook
actief mee en komen bijvoorbeeld spontaan met een Jumbo pakket. En een student geeft muziekles en regelt een gitaar
en keyboard voor ze. Super! Het is fijn om
ook van de bieb en winkeliers hulp te krijgen om de mensen te laten wennen aan
onze gebruiken en gewoonten. De vrouwen zelf zijn heel erg dankbaar voor alle
hulp en vriendelijkheid.”
Op weg naar zelfstandigheid
Miron: “Je kunt ze, vooral in het begin,
niet gewoon het adres van de korfbalclub, huisarts of tandarts geven. Dat is
een veel te grote drempel.”
Arianne: “Ons doel is dat ze uiteindelijk
zonder ons een prettig leven opbouwen.
Ik probeer lijntjes te ontwikkelen, waar ze
zelf mee verder kunnen. Inburgering is
zó belangrijk. Een goede begeleiding kan
net het verschil maken of iemand goed
op zijn plek komt of niet.“

TÓT 50% MONTUURKORTING
IN DE OPRUIMING

-50%

10% MONTUURKORTING
OP DE NIEUWE COLLECTIE

-10%

50% KORTING

R AY- B A N

OP ALLE
CORRECTIEMONTUREN!
Acties geldig t/m 14 januari 2017.
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
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Komende jaren 250
nieuwe sociale huurwoningen in Bernheze
Gemeente en woningbouwcorporaties tekenen
gezamenlijke Prestatieafspraken 2017

Ondertekening van gezamenlijke afspraken

Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Het realiseren van een bereikbare en goede sociale woningvoorraad in prettige buurten in Bernheze en 250 nieuwe sociale
huurwoningen. Dat zijn de doelstellingen waar de gemeente en de
woningcorporaties Mooiland, Kleine Meierij en BrabantWonen zich
de komende jaren gezamenlijk voor gaan inzetten. De partijen tekenden hiervoor de Prestatieafspraken 2017.
In 2016 heeft de gemeente
Bernheze samen met de woonpartners de woonvisie ‘Creatief
naar een nieuw evenwicht’ opgesteld. Hierin is een duidelijke
ambitie gesteld: een flinke groei
van het woningbestand en extra
inzetten op de bouw van sociale
huurwoningen. Daarnaast is er
aandacht voor bijzondere doelgroepen en extra ruimte voor
ouderen om zelfstandig of gezamenlijk hun woonomgeving
te ontwikkelen. Ook spelen de
thema’s duurzaamheid en leefbaarheid een belangrijke rol in
de woonvisie.
Prestatieafspraken 2017
De woningcorporaties Mooiland, Kleine Meierij en BrabantWonen bezitten de sociale
huurwoningen in Bernheze. Zij
hebben op basis van de woonvisie een bod uitgebracht met hun
bijdrage aan de gestelde doelen.
Deze zijn uitgewerkt in concrete
prestatieafspraken voor 2017,
met een doorkijk naar de volgende jaren. Met deze afspraken
committeren de partijen zich gezamenlijk aan het realiseren van
de gestelde doelen.
58 Nieuwe sociale
huurwoningen in 2017
Voor 2017 ligt de inzet van de

partijen vooral op het doen
toenemen van de sociale woningvoorraad, het beschikbaar
en betaalbaar houden van de
woningvoorraad voor huurders
met lage inkomens. Zo komen
er tot 2021 250 nieuwe sociale

aandacHt voor
bijzondere
doelgroepen
huurwoningen bij, waarvan er
minimaal 58 in 2017 gebouwd
worden. De gemeente heeft hier
met de corporaties een concrete
planning voor gemaakt en gaat
daarnaast nog op zoek naar andere locaties voor meer huurwoningen in 2017.

Eerste editie van ‘Zondagse
Muziek’ op 11 december
NISTELRODE - ‘Zondagse Muziek’ is een antwoord op de vraag ‘Kunnen jullie ook eens een activiteit
organiseren waarbij lokale en regionale artiesten hun muzikale talenten ten gehore kunnen brengen?

Dreamfield

Nou dat kan dus! Tussen 15.00
en 17.00 uur kun je genieten
van een gemoedelijke en ongedwongen sfeer met leuke optredens. Alle soorten muziek kunnen
daarbij aan bod komen. Van jongerenbands tot klassieke ensembles. Iedere ‘Zondagse muziek’
zal anders zijn. De entree is gratis!
Dreamfield en Accanto bijten het
spits af tijdens “Zondagse Muziek”.
Onvervalst luisterplezier
Dreamfield bestaat uit vier heren
en sinds kort een zangeres waar
de mannen heel blij mee zijn:
Marga van den Broek uit Nistelrode. Zelf zeggen ze daarover:
“Wat gebeurt er als je een fantastische sopraan bij vier gedreven
muzikanten zet. Chemie!”
De band maakt gebruik van diverse instrumenten zoals gitaar,

basgitaar, bouzouki, mandoline,
banjo, tinwistle, mondharmonica, en percussie. Dit alles, in
combinatie met een meerstemmige zang, doet denken aan een

’Wat gebeurt er als je een
fantastische sopraan bij vier
gedreven muzikanten zet. Chemie!’
middag met westcoast muziek.
De voorliefde voor bands zoals
The Eagles of The Little River
Band is duidelijk te horen. Kortom, Dreamfield staat garant voor
puur en onvervalst luisterplezier!
Mee-neuriën
De tweede groep muzikanten die
tijdens ‘Zondagse muziek’ gaat
zorgen voor oprecht en gezellig
genieten van muziek is Accanto.

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.

melodieën en volksmuziek. Schitterend om naar te luisteren en
om met bewondering naar te kijken. Canto in Accanto staat voor
cantare wat zingen betekent. De
heren van het gezelschap zingen
warme Nisseroise vertelsels van
o.a. Ad de Laat en andere bekende liedjes zoals ‘Marina’ en ‘Malle
Babbe’. Onmogelijk om niet op
z’n minst mee te neuriën.
Zondag 11 december bij Nesterlé
van 15.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Als jij ook enthousiast zingt en/
of musiceert en mensen wilt laten
meegenieten van je talent, maak
het kenbaar via info@nesterle.nl
Er zijn nog zondagen genoeg om
de ‘Zondagse muziek’ aan te bieden!

Goed en constructief verlopen
Het gezamenlijk proces om tot
de prestatieafspraken te komen,
is “goed en constructief verlopen” zegt wethouder Peter van
Boekel.
“We zijn in werkgroepverband
aan de slag gegaan om de afspraken zo concreet mogelijk
op te stellen. Hierbij hebben we
steeds gezocht naar de meest
gunstige en effectieve vorm van
samenwerking.”

Acc in Accanto staat voor accordeon. Enkele senior accordeon-spelers uit Nistelrode en omgeving
spelen met groot enthousiasme
licht klassieke muziek, bekende

Talent
gezocht!

Gerard & Peter koorfeest

Strijk en herstel service

Luxe Kerstbuffet € 37,50

Corrie van Orsouw

1e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 18-21u
2e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 17-20u
Om teleurstelling te voorkomen svp tijdig reserveren.
——————————————————–

Eindejaars- & Nieuwjaars- diner € 32,50
Wij hebben ons gespecialiseerd in:
- Aan huis verzorgen van belastingaangiften inkomstenbelasting/
premies volksverzekeringen voor particulieren.
Geen voorrijkosten binnen een straal van 10 km.
Kosten vanaf € 55,- per aangifte, fiscale partners € 65,- samen.
- Adviseren van ZZP’ers, startersbegeleiding, het verzorgen van
boekhouding, salarisadministratie, aangifte BTW, jaarrekeningen,
aangifte inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen.
Kosten vanaf € 50, - per maand. Ook de voor- en nadelen van
Payrolling leggen wij u graag uit.
Wij bieden
u
vrijblijvend
- Bewindvoering en budgettering.
een
kennismakin
gsgesprek aan
John F. Kennedystraat 64 - 5384 GE Heesch - www.aafluit.nl

4-gangendiner met gratis welkomstaperitief voor groepen
——————————————————–

Christmas Kookworkshop € 50,-

3-gangendiner met gratis
drankenarrangement voor groepen
——————————————————–
0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
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(0)6 14801623
• Kleding
strijken

H
SH

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

E. strijkenherstelservice@gmail.com
Vinkelsestraat 107

www.strijkenherstelservice.nl
5384SE Heesch

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413 490524
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

S

www.strijkenherstelservice.nl
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Jeroen en Wilma Meulendijk zetten nog
meer in op duurzaamheid

Dion Meulendijk demonstreert het gebruiksgemak van de pelletkachel

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH – J. Meulendijk Keukens Badkamer en Interieurbouw heeft iets nieuws: milieuvriendelijke kachels, apparaten van Kitchen Aid en zelfherstellende keukens.
Kachels van K-Stove
Sinds kort verkoopt Meulendijk
milieuvriendelijke kachels van het
merk K-Stove. De kachels worden gestookt op pellets, korrels
van fijn geperst zaagsel. Wilma:
“Vullen met een lach, zo noem ik
dat, want zo gemakkelijk is het.
Je vult de kachel met pellets en
het systeem zorgt brokje voor
brokje voor een gelijkmatige verdeling en een mooie en optimale verbranding. De kachels zijn

ecologisch schoon, CO2-neutraal
vanwege de lage stofuitstoot en
comfortabeler en voordeliger in
gebruik dan gas. Ze kunnen in
vrijwel elke ruimte worden geplaatst. Een aanrader voor mensen die duurzamer willen leven!”
Meulendijk verkoopt ook de
pellets. De pellets van EN Plus
zijn gekeurd op CO2-uitstoot en
ISO-gecertificeerd. Jeroen: “De
zakken kosten € 2,95 per stuk.
Voor een normaal huis heb je

ongeveer een zak per stookdag
nodig. Met de huidige aanschafsubsidie van het Rijk van € 500,-,
kosten de kachels tussen € 950,en € 1.795,-. Dat verdien je binnen vier jaar terug.”
Kitchen Aid
Meulendijk is ook de nieuwe
dealer van het Kitchen Aid programma. Professionele apparaten, in kwaliteit vergelijkbaar
met Miele, maar voor een betere

prijs. Kitchen Aid
is bekend
van ‘Heel
Holland
Bakt’.
Het
gaat
om hobbykok-achtige
dingen, zoals een
shock freezer om snel iets af te
laten koelen, of een sous-vide,
om gerechten op een lage temperatuur te bereiden, voor meer
smaak en vitamines.
Zelfherstellende keukens
De nieuwste trend in keukenland
zijn matte kleuren, die worden
gemaakt van het duurzaam zelfherstellende materiaal Fenix.
Als er een krasje op komt, hoef
je er alleen maar met een doekje
over te wrijven. Door de warmte gaat het materiaal zich weer
anders vormen en verdwijnen de
krassen vanzelf. De keukens zijn
in de meest gangbare kleuren leverbaar.
Jeroen: “Doordat wij zowel

Kort nieuws

merkkeukens leveren als zelf
bouwen, kunnen wij altijd tegemoetkomen aan de wensen van
mensen die iets aparts willen.”
Ook dit jaar is de showroom
vernieuwd. Er staan zowel pelletkachels als de nieuwe trend:
een matzwarte keuken van zelfherstellend Fenix met de hoge
kasten in cortenstaal-look (roestkleurig staal). Het blad is van
composiet.
Ook nieuw op de markt zijn super matte decors met anti-vingerprint. Deze zijn allemaal te bewonderen in de showroom, die
ook geopend is op tweede kerstdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Meulendijk
Nieuwe Erven 21
5384 TA Heesch
0412-456198
info@jmeulendijk.nl
www.jmeulendijk.nl
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Kluscafé
Vorstenbosch

109,

VORSTENBOSCH – Er is weer
kluscafé op vrijdagmorgen 9
december van 9.30 tot 12.00
uur. Deze keer voor het eerst
in de foyer van De Stuik.
Samen met de hulp van vrijwilligers kun je spullen (laten) maken, zoals huishoudelijke apparaten, speelgoed, verlichting,
enzovoort. Ook problemen
met instellingen van je telefoon, tablet, laptop en dergelijke kunnen worden bekeken.
De reparaties zijn gratis, alleen
moet je zelf zorgen voor onderdelen die kapotte onderdelen
moeten vervangen. Een kleine
bijdrage in de algemene kosten
wordt op prijs gesteld.
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VERZEKERINGEN

Woensdag 7 december 2016

TipMooiBernheze: bewust verzekeren
BERNHEZE – Eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk
zijn. Inwonerspanel TipMooiBernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau Toponderzoek.

Inzicht
Meer dan de helft (60%) van de respondenten geeft aan te weten
hoe ze verzekerd zijn. 22% antwoordt neutraal en 19% weet niet of
Verzekeringen
ze goed verzekerd zijn. Bij het antwoord ‘neutraal’ geeft iemand aan
nog
geen
updateheeft
te hebben
ontvangen
en daarom
niet tejaar,
weten
wat
De eerste
verzekering
zijn premies
al bekend gemaakt
voor het nieuwe
binnenkort
er
weleren
niet (meer) onder de verzekering valt. Een ander geeft aan
volgen
meer.
het niet precies, maar wel zo ongeveer te weten.
In hoeverre bent u het oneens met de volgende stellingen?

1. "Ik weet precies hoe ik verzekerd ben"
50%

(n=268)

Een leuk huis
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Mee oneens

2%

2%

Zeer mee
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Weet niet

Aanbiedingen van verzekeraars?
Een kleiner deel van de respondenten (87 respondenten) heeft
deze aanvullende vraag beantwoord. Bijna de helft daarvan
(45%) let op aanbiedingen van
verzekeraars. Bijna een derde
(30%) let niet op aanbiedingen.
Een kwart (25%) antwoordt
neutraal. Als toelichting wordt
gegeven: “Ik vind het belangrijk om een goede verzekeraar te
kiezen. Daarom bekijk ik wel de
aanbiedingen, maar zeker neem
ik ook de kwaliteit van de verzekeraar mee in mijn besluit.”
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Toelichting
Neutraal

Bekijken en vergelijken
Bijna de helft (45%) van de respondenten bekijkt en heroverweegt zijn/haar verzekeringen
niet jaarlijks. Als uitleg daarvoor
wordt gegeven: “We blijven
waar we verzekerd zijn, kan niet
veel schelen”, of: “Tevreden met
collectieve verzekering”.
Een derde (33%) van de respondenten bekijkt en heroverweegt
wel elk jaar zijn/haar verzekeringen. Iemand geeft als uitleg dat
hij/zij assurantieadviseur is. Een
ander geeft aan dat een professional meekijkt. Weer een ander
vindt dat het de moeite loont om
elk jaar alles opnieuw te bekijken.
Een vijfde (20%) van de respondenten reageert neutraal.
Iemand geeft aan geen tijd te
hebben om overal achteraan te
gaan. Een ander zegt: “probeer
er om het jaar wijs uit te worden
en te kijken of ik moet veranderen van maatschappij.” Blijkbaar
is vergelijken lastig.




Nog geen update ontvangen, dus ik weet niet wat er wel en niet meer onder de
verzekering valt.
Zo ongeveer wel.
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Aanvullend of alleen verplicht?
Van het totale aantal respondenten heeft 61% niet alleen
verplichte verzekeringen. Als
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‘t Dorp 124 - 5384 MD Heesch - 0412-690000
www.vhv.nl

2.1 "Ik let op aanbiedingen van verzekeraars"
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Ik vind het belangrijk om een goede verzekeraar te kiezen. Daarom bekijk ik wel de
aanbiedingen, maar zeker neem ik ook de kwaliteit van de verzekeraar mee in mijn
besluit.

VERZEKERINGEN
DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
3. "Ik heb alleen de verplichte verzekeringen"
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en
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
schadebehandeling
Toelichting
• dat ‘waar nodig’ praktische
ondersteuning
op kwaliteit
en prijs.wordt
Mee oneens
 Aanvullend verzekerd
gegeven
 Aanvullende verzekering tandarts toegevoegd
Ook een rechtbijstandsverzekering
wij bijvoorbeeld
• dat er gebruik
wordt gemaakthebben
van snelle,
soepele en
eensniet
moderne internettechnologie maar uLoals
opklant
neem
ondergeschikt wordt aan het systeem
binnen of
• dat hij u bij naam kent en niet als relatieofct op
conta
polisnummer
10%

Hoofdstraat 100 A

Dan bent u bij ons op het juiste adres, neem nu contact met
ons op voor een afspraak over uw Heeswijk-Dinther
verzekeringenpakket.

Tel. 0413-291205
of 0413-291980

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
0412 452003
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl
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Hoe gaan burgers om met verzekeringen?
Nu de verzekeringspremies voor het nieuwe jaar bekend zijn, is het
goed om na te gaan of burgers weten hoe ze verzekerd zijn en op
welke manier zij hun keuze voor een verzekering of verzekeraar bepalen. 268 Bernhezenaren vulden de vragenlijst over verzekeringen
in.
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2.1 "Ik let op aanbiedingen van verzekeraars"
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Weet niet
overoneens
belangrijke onderwerpen

Wil jij ook je mening geven en meepraten
die in
Bernheze spelen?
Meld je dan nu gratis aan voor ons burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl.
Toelichting
Neutraal
Ik vind het en
belangrijk
om een goede
te kiezen. Daarom
ik wel
Alles is anoniem
het invullen
vanverzekeraar
de vragenlijsten
kostbekijk
maar
eendepaar minuten!

Financieel
Adviesburo
Bernheze

aanbiedingen, maar zeker neem ik ook de kwaliteit van de verzekeraar mee in mijn
besluit.

3. "Ik heb alleen de verplichte verzekeringen"

Basis voor keuze
Meer dan een derde (39%) van
de respondenten maakt gebruik
van een tussenpersoon bij zijn/
haar keuze. 31% kijkt op websites. Slechts 4% van de respondenten let op reclames. Bij de
uitleg van degenen (17%) die
zijn/haar keuze op iets ‘anders’
baseren geeft het merendeel
aan dat men collectief verzekerd
is of dat men is gebleven bij de
verzekering die men had. Tevredenheid en positieve ervaringen
spelen een grote rol. Een kleiner
deel geeft aan specifiek naar het
financiële aspect of de eigen situatie en behoefte te kijken.

(n=263)
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 4. Aanvullend
verzekerd
Waar baseert
u uw keuze voor verzekeringen op?
 Aanvullende verzekering tandarts toegevoegd
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Ook een rechtbijstandsverzekering hebben wij bijvoorbeeld

(n=263)

39%

Vacature
Assurantiemedewerker
(Fulltime)
Voor ons kantoor zoeken wij een jonge enthousiaste collega







31%
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23%
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12%

4%
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Functie-eisen:
Minimaal in het bezit van de diploma’s WFT
Basis, Schade Particulier en Schade Zakelijk
inclusief de daarbij behorende PE-(plus)certificaten.
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk
als mondeling.
Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Flexibel en klantgericht kunnen denken.
Representatief.
Wij bieden je een leuke en afwisselende baan in een kleine
organisatie met voldoende doorgroeimogelijkheden en een
marktconform salaris.
Herken jij jezelf in dit profiel stuur dan je
sollicitatie incl. CV met pasfoto naar info@fin-ab.nl

Anders namelijk:





























De volledig uitslag van de enquête staat op www.tipmooibernheze.nl

Al verschillende jaren ben ik erg positief over mijn verzekering en hun service.
Ben van huisuit al bij deze verzekeringsmaatschappij aangesloten
Boekhouder maakt mij daar wegwijs in
Colectief aanbod
Collectief
Collectief via werkgever
Collectieve verzekering vanuit het werk
Colletief
Eigen inzicht
Financieel
Gebleven waar ik altijd al zat
Gemak en prijs
Gevoel
Goede ervaring
Heb altijd dezelfde
Het is mijn werk, vakgebied.
Hoge mate van ontzorgen, service
Honkvast
Ik kijk naar mijn behoefte
Ik zoek zelf gericht informatie over verzekeraars op.
Kijk wat voor onze situatie het beste is.
Kijk zelf wie de goedkoopste is
Mijn eigen ervaringen, zijn die goed dan blijf ik!
Veelvoud aan communicatiemiddelen
Vergelijk met andere verzekeringen en de ervaren service
Vergelijk zelf.
Vergoeding
Via Oude werkgever

5

Verzekeringen
Hypotheken
Bankzaken

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

www.financieelcentrumheesch.nl

Parkstraat 6a 5388 HS NISTELRODE
T: 0412-610307 www.fin-ab.nl
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In week 52 - 28 december - verschijnt er geen krant

Passend guur weer bij sfeervol herfstconcert

HEESWIJK-DINTHER – Met de jeugdorkesten en de jeugdslagwerkgroepen van Harmonie TOG uit Berlicum en harmonie Sint Servaes uit Heeswijk-Dinther was op zondag 20 november het ‘Herfstconcert’
in de Muziekfabriek. Dankzij het gure en natte weer kwamen veel mensen naar de Muziekfabriek in
Heeswijk-Dinther. In een bomvolle Muziekfabriek genoten belangstellenden van prachtige harmoniemuziek. De repertoirekeuze tijdens het anderhalf uur durende concert toonde aan dat harmoniemuziek
wel degelijk hip en swingend kan zijn.
De beide slagwerkgroepen staan
onder leiding van Tonn van de
Veerdonk die ze voor de gelegenheid bij elkaar bracht in één
korps. Voor de pauze werden de

slagwerknummers gecombineerd
met optredens van het jeugdorkest van Heeswijk-Dinther. Na
de pauze was de verbinding met
het jeugdorkest van Berlicum.

Beide orkesten onder leiding van
jeugddirigent Arian Deckers.
Desie Verhoeven speelde alle
nummers mee bij zowel de slagwerkgroepen als de jeugdorkes-

ten. Kortom, echte allrounders
aan het werk deze ochtend.
Arian Deckers laat zich inspireren
door het gedachtengoed van Ivo
van Kouwenoven ‘Verder kijken
dan de muzieknoot lang is’ en
maakt zich sterk voor het betrekken van de jeugd.
Michelle Deckers en Lisanne van
Lankvelt, beiden van harmonie
Sint Servaes, speelden mee in het
opleidingsorkest. Zij waren daar-

naast verantwoordelijk voor de
organisatie en bedachten vooraf
mede de opzet van het concert,
verzorgden de PR, waren betrokken bij de inrichting, zorgden
voor de bloemstukjes op tafel en
waren present bij het ontvangen
van de gasten en de afsluiting.
Emma Blok, ook actief in het
jeugdorkest, verzorgde de presentatie deze ochtend.
Een mooie muzikale ochtend!

CoLUmn
HYpotHeken

Rood staan kan
een hypotheek
onmogelijk maken

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Perceel landbouwgrond
Loosbroekseweg (nabij 68) te Nistelrode
Oppervlakte 3.00.55 ha

ROb vaN HEUGTEN

Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden
en het inschrijfformulier kunt u contact opnemen
met ons kantoor.

Een hypotheek krijgen wordt lastiger
Bij het BKR wordt niet geregistreerd hoeveel je rood staat, maar
hoeveel je rood kunt staan. Het maakt dus niet uit of je er wel
of niet gebruik van maakt. Hetzelfde geldt voor een doorlopend
krediet dat volledig is afbetaald, maar nog wel actief is. Ook een
creditcard gaat ten laste van jouw leencapaciteit.
De nieuwe regels maken het voor veel Nederlanders lastiger
om een eigen huis te financieren. Met een kredietlimiet
van € 1.500,- kun je ongeveer € 8.400,- minder lenen
voor een hypotheek. Veel huishoudens hebben meerdere
betaalrekeningen en vrijwel alle betaalrekeningen hebben de
mogelijkheid om rood te staan.

Inschrijven is mogelijk tot 16 december 2016, 12.00 uur.

0499 - 37 55 65
www.berkkerkhof.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Per december worden ook kleine kredieten vanaf € 250,geregistreerd bij het bkR. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid
om rood te staan. Gevolg: de maximale hypotheek op je
inkomen wordt lager. voor potentiële huizenkopers kan dat een
probleem zijn.

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

verwijder of verlaag je kredietlimiet
Sta je nauwelijks rood? Verlaag het limiet dan naar maximaal
€ 250,- of zet de mogelijkheid helemaal uit. Met
internetbankieren kun je dat zelf, anders moet je contact
opnemen met de bank. Aanpassen kost wel tijd, zowel bij de
bank als bij het BKR waar het moet worden doorgevoerd. Begin
hier dus al mee voordat je een huis koopt. Op zich goed dat
kleine kredieten nu ook geregistreerd worden, maar het is wel
weer een extra hindernis bij het aanvragen van een hypotheek.
Zeker als je meerdere betaalrekeningen hebt waar je rood op
kunt staan.
Met vriendelijke groet, Rob van Heugten
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x9,62

6

Hollandse garnalen

98

Bakje 200 gram

Varkenshaas
culinair

x7,95
x8,98

4

x1,49

Varkensrollade

98
Per kilo

Jumbo
vanille schepijs

0

99
Bak 1 liter

4

99

x6,00

Per 500 gram

4

Zalmfilet met huid

49
Bak 2 stuks

Samen aan tafel tijdens een heerlijk kerstdiner. Wat wordt het dit jaar?
Een bijzonder gerecht van sterrenchef Jonathan Zandbergen, een mooie
klassieker of een voorbereid gerecht? Wat je ook maakt, het wordt zeker
helemaal kerst! Kijk in ons magazine Hallo Jumbo of op Jumbo.com/kerst
voor deze recepten, kookvideo’s en nog veel meer heerlijke gerechten.

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Geldig van woensdag 7 december tot en met zaterdag 31 december 2016

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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PrAKTISCHE INfOrMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 Zg Heesch
tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGENDA
15 december
Raadsvergadering, 19.30 uur

Verpakkingen van plastic,
blik en drankkartons
in dezelfde zak

woensdag 7 december 2016

Geen tijdelijke woningen in Heesch en Nistelrode
in september maakte de gemeente het plan bekend om tijdelijke
woningen voor statushouders en andere spoedzoekers te plaatsen in Heesch en Nistelrode. in korte tijd is er veel veranderd in
de vluchtelingenstroom naar Nederland. Door deze veranderingen hebben we besloten geen tijdelijke woningen te plaatsen in
Heesch en Nistelrode.
wat is er veranderd?
- Sinds de overeenkomst tussen
europa en turkije komen er
minder vluchtelingen naar Nederland.
- De afhandeling van aanvragen
voor gezinsherenigingen gaat
sneller. Dit zorgt ervoor dat we
mensen, die zonder hun gezin
naar Nederland kwamen, niet
meer als alleenstaanden hoeven te huisvesten. Zij krijgen nu
meestal een woning voor het
hele gezin toegewezen.
- Door de gezinshereniging is nu
meer behoefte aan eengezinswoningen in de sociale huurklasse.

wat betekent dit voor de komst
van tijdelijke woningen?
concreet betekent dit dat de
plannen voor het plaatsen van
tijdelijke woningen op nieuwbouwlocatie De erven/Beemdstraat, Mgr. Van den Hurklaan
en nieuwbouwlocatie weijen in
Nistelrode komen te vervallen.
Ook op andere plekken in Bernheze komen geen tijdelijke eenpersoonswoningen.
wat betekent dit voor de huisvesting van vergunninghouders?
Samen met de woningcorporaties gaan we versneld extra
huurwoningen bouwen. Deze
zijn bedoeld voor alle woning-

zoekenden. een deel hiervan
zal toegewezen worden aan
mensen met een verblijfsstatus.
Daardoor is er nu meer behoefte aan eengezinswoningen in
de sociale huurklasse in plaats
van (tijdelijke) woonruimte voor
alleenstaanden. Daarmee kiest
ook woningcorporatie Mooiland
voor permanente huurwoningen
in plaats van duurdere tijdelijke
woningen.
waar komen de nieuwe huurwoningen?
we bouwen de nieuwe huurwoningen bij voorkeur op de daarvoor bestemde plekken, zoals
nieuwbouwlocaties. De keuze
voor permanente woningen op
toekomstige woningbouwlocaties dient tevens de wens tot een
meer evenredige spreiding over
en binnen de diverse kernen.

raadsvergadering
Op donderdag 15 december
2016 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis, De Misse 6
in Heesch. De vergadering is
openbaar en begint om 19.30
uur.

Wintertip: vastgevroren afval

- Vaststellen bouwgrondexploitaties en delegatiebesluit.
- Afval- en grondstoffenbeleidsplan Bernheze 2017-2021.
- Duurzame energieagenda
Bernheze 2017-2020.
- Vaststelling Verordening
kwaliteit Vergunningverlening,
toezicht en Handhaving Omgevingsrecht.
- Opheffing iSD Optimisd.

Vangnetregeling BUig 2016.
- Zorgeconomie Bernheze.
- Aanpassing gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Brabant Noord.
- controleprotocol voor de
accountantscontrole van de
jaarrekening 2016.
- Vaststellen tweede bestuursrapportage 2016.
- Belastingvoorstel 2017.

voornemen tot uitschrijving

Voor het gft-afval mag u nooit
zout, pekel of antivries gebruiken, omdat dit het composteer-

proces verstoort. is het afval toch
bevroren? Zet de container dan
een nacht van tevoren in de garage of berging.
Geen gevolgen voor uw
rekening
Als uw container niet helemaal
geleegd is, heeft dat overigens
geen gevolgen voor uw rekening. Uw container wordt namelijk twee keer gewogen, voor
en na de lediging. U betaalt het
verschil tussen deze twee wegingen. Afval dat achterblijft in de
container wordt op deze manier
niet meegeteld.

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

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

Zo voorkomt u bevriezing:
- Zet de container op een beschutte plek.
- Zorg ervoor dat het afval niet
te nat is. U kunt het afval beter
laten uitlekken of eerst droger
afval onderin leggen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie
op www.bernheze.org of
mail uw vragen naar
info@bernheze.org.

GEMEENTErAAD

- Vaststellen bestemmingsplan
Fokkershoek 8a in
Heeswijk-Dinther.

in de winterperiode kan het
voorkomen dat uw afval in de
container vastvriest. Door het
vastgevroren afval wordt uw
container niet helemaal geleegd.

voor de gekozen locaties betekent het dat:
- de locatie aan Mgr. Van den
Hurklaan in Heesch komt te
vervallen als bouwlocatie;
- we locatie De erven/Beemdstraat in Heesch, die al bestemd
was voor nieuwbouw, op korte termijn gaan gebruiken voor
het bouwen van reguliere woningen;
- locatie weijen in Nistelrode
een toekomstige nieuwbouwlocatie blijft. Voor deze locatie
volgen we weer de oorspronkelijke planning. Dat betekent
dat we eerst gaan bouwen op
de huidige nieuwbouwlocaties
in Nistelrode. Als daarna meer
woningen nodig zijn, gaan we
die op weijen bouwen.

Op grond van artikel 2.38, 2.39,
2.43 of 2.47 wet BRP, is iedereen
verplicht een adreswijziging of
vertrek naar het buitenland aan
de gemeente door te geven.
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de
persoonsgegevens van de volgende personen niet meer bij te
houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- g.M. Pasik,
geboren 09-08-1980
- M. Przetacka,
geboren 10-03-1960

- F.A.M. Sprangers,
geboren 13-11-1973
- M.F. Przydatek,
geboren 29-03-1996
Dit voorgenomen besluit kan
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor
de betrokkenen. Bent u op de
hoogte van het huidige adres
van genoemde personen, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.
besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten de
persoonsgegevens van de vol-

gende personen niet meer bij te
houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- P. Barten, geboren 29-05-1985
- P.A.J. Jansen,
geboren 29-03-1958
- L. Steinbach,
geboren 22-04-1986
Besluitdatum: 27-10-2016
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent
u op de hoogte van het huidige
adres van genoemde personen,
neem dan contact op met de gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.
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algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding maken uitweg
w.c. van den Oetelaar, Linkensweg 4, 5341 cB Oss heeft
in overeenstemming met artikel
2:12, lid 1 onder a, van de APV
Bernheze 2014 een melding gedaan van het maken van een
nieuwe uitweg naar Deken van
de cammenweg 21 in Heesch.
De melding is op 30 november
2016 geaccepteerd. Verzenddatum: 30 november 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting centrummanagement
Heesch voor het organiseren
van een kerstmarkt op 18 december 2016 van 12.00 tot
17.00 uur op het plein aan ’t
Dorp, tussen Brasserie ’t Oude
Raadhuis en Depot en op de
parkeerplaats bij De Oude
Schuur, ’t Dorp 21, 5384 MA
Heesch. De beschikkingen
zijn verzonden op 1 december
2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
in overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- i. van der Laan voor het organiseren van een trouwfeest op
26 augustus 2017 van 15.00
tot 1.00 uur op een perceel tegenover Palmenweg 5, 5388
Sg Nistelrode. De toestemming
is verzonden op 1 december
2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet milieubeheer
algemene maatregel van
bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 10.52 van de wet milieubeheer is ingekomen:
- theo Pouw B.V. heeft een melding op grond van het Besluit
mobiel breken ingediend. De
melding richt zich op het breken van in totaal 4000 ton
meng- en asfaltpuin op het
adres Laverdonk ongenummerd, (sectie e nr. 1870), Heeswijk-Dinther. De melding is
geldig van 19 december 2016
tot uiterlijk 19 maart 2016 en
geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen.
De verwachte startdatum is 19
december 2016. Bronsterkte
mobiele breker is 119 dB(A).
tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

kennisgeving
Natuurbeschermingswet
gedeputeerde Staten van
Limburg maken bekend dat het
volgende besluit is genomen:
Natuurbeschermingswet 1998,
besluit voor het exploiteren,
wijzigen en uitbreiden van een
melkveehouderij, locatie: V.O.F.
Van der Aalsvoort Veehouderij,
Loo 22, 5388 SB Nistelrode Datum besluit: 24 november 2016,
zaaknummer: 2016-0770. Het
definitief besluit is ten opzichte
van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.
inzage: Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 november 2016 tot en
met 11 januari 2017:
- in het gouvernement, Limburglaan
10,
Maastricht,
na
telefonische
afspraak,
043-389 7649.
- tijdens openingstijden op afspraak in het gemeentehuis van
Bernheze in Heesch.

De vergunningsbesluiten worden
gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op www.limburg.nl/
vergunningen.
Rechtsbescherming: tegen het
besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die
zienswijzen naar voren hebben
gebracht over het ontwerpbesluit
en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het
ontwerpbesluit.
beroep: Beroep instellen kan van
1 december 2016 tot en met 11
januari 2017 tegen betaling van
de verschuldigde griffierechten
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. Het beroepschrift
moet worden ondertekend en
ten minste bevatten: naam en
adres van de indiener, de datum,
een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht
en de gronden van het beroep
(motivering). Het beroepschrift
moet worden gericht aan: Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 eA Den Haag. Als u een
beroepschrift heeft ingediend,
kunt u tevens de voorzitter van
de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State,
www.raadvanstate.nl.

wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Heesch
- elzenseloop 5
Plaatsen tuinhuis/veranda
Datum ontvangst: 26-11-2016

- Meerkensloop ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 01-12-2016
- grolderseweg 20
Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 01-12-2016
- emmahof ong. sectie A
nr. 5267
Plaatsen glasvezelcentrale
Datum ontvangst: 29-11-2016
- Diverse straten
Plaatsen 32 banieren
Datum ontvangst: 29-11-2016
vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21
Herbouwen loods
Datum ontvangst: 28-11-2016
Heeswijk-Dinther
- Kameren 4
Restauratie monumentale
historische kasteelboerderij
Datum ontvangst: 30-11-2016
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- windwijzer ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 28-11-2016
- Kievitweg 11
Uitbreiden woonhuis
Verzenddatum: 01-12-2016
Heeswijk-Dinther
- galgenberg 2, 5473 VM
Uitbreiden ligboxenstal
Verzenddatum: 29-11-2016
- Laag-Beugt 5
Herbouwen bijgebouw (wijziging eerder verleende vergunning)
Verzenddatum: 30-11-2016
vorstenbosch
- Leeghandseweg 10a
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (recreatieve
nevenactiviteiten)
Verzenddatum: 01-12-2016
Heesch
- De Misse 4
Plaatsen gevelonderhoudssysteem
Verzenddatum: 30-11-2016
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- tillardhof 6
Plaatsen overkapping
Verzenddatum: 02-12-2016
- tillardhof 3
Plaatsen overkapping
Verzenddatum: 02-12-2016
vorstenbosch
- Rietbeemden ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 06-12-2016
- Heuvel ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 06-12-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
besluiten
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- grolderseweg 15, 5384 tM
Veranderen veehouderij
Verzenddatum: 24-11-2016
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

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

PrOCEDUrES
Openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 eA ’s-gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. er zijn griffierechten
verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

in 2017

Daphne Verstegen

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december 2016 zal de gemeenteraad de belastingtarieven voor het jaar
2017 vaststellen. De lastendruk door Onroerendzaakbelasting (OZB), Afvalstoffenheffing en Rioolheffing gaat voor de eigenaren van woningen licht stijgen en voor
de gebruikers (huurders) helemaal niet.
Voor de ondernemers (niet-woningen) is er
sprake van een stijging met 2,3% ten opzichte van 2016.
De VVD-Bernheze zet zich al jaren in voor verlaging van de OZB
en nu is dat voor 2017 deels gelukt. Deels omdat het niet echt
een verlaging is maar ‘minder
meer’. Geen verhoging met 3%
maar met 1,97%. Omdat de
WOZ-waarde van huizen en bedrijfspanden weer stijgt, gaat iedereen in 2017 uiteindelijk toch
weer iets meer betalen.
Tarieven voor leges, marktgelden
en toeristenbelasting zullen in
2017 met 0,5% stijgen.
Na 10 jaar(!) heeft het college
eindelijk besloten om de marktgelden te verhogen met € 0,50,
als minimum, voor een standplaats op de weekmarkt.
De VVD-Bernheze pleit al jaren

voor een eerlijk concurrerend tarief, maar het college wil daar niets
van weten, ondanks dat de tarieven niet kostendekkend zijn.
Ten aanzien van de afvalstoffenheffing gaat er wel het een en
ander veranderen. Het kilogramen ledigingstarief wordt verlaagd
voor GFT-afval en verhoogd voor
restafval. Het poorttarief voor de
beide groendepots wordt verlaagd van € 2,85 per m3 naar
€ 1,50 per m3. En verder wordt
het PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons) voortaan
iedere twee weken opgehaald. Allemaal stappen op weg naar een
afvalloos Bernheze 2030.
U kunt reageren op onze website
www.bernheze.vvd.nl/contact

Daphne Verstegen (23) woont in Heesch. Ze heeft de bachelor
en master bestuurskunde afgerond. Sindsdien is ze werkzaam als
adviseur bij S-pedia. “Wij verzorgen (strategisch) beleidsen organisatieadvies voor de publieke sector”.
“Enerzijds is het opkomstpercentage bij verkiezingen de
laatste jaren afgenomen, anderzijds worden burgers steeds
mondiger. Zij nemen steeds minder genoegen met het feit dat
ze vertegenwoordigd worden en willen meer directe invloed
op de besluitvorming. Om invloed te hebben is stemmen bij
verkiezingen van groot belang. Je hebt het recht om te stemmen,
gebruik dat ook. Op die manier kan onze democratie in leven
gehouden worden. Aan de politiek de taak om de burger vaker,
constanter en actiever te betrekken buiten verkiezingstijd.
Communiceer met de burger in plaats van hen alleen eens in de
vier jaar te benaderen. De kloof tussen politiek en burger moet
verkleind worden en om hiervoor te zorgen, ligt er een taak voor
zowel de burgers als de politiek. Daarom ben ik D66.”

Ik ben

Basisteam Jeugd en Gezin
Bernheze in beweging
Blanco:

Harrie Roelofs, Politieke Partij Blanco
Basisteam Jeugd en Gezin heeft tijdens de commissievergadering uitleg gegeven over de grote veranderingen. Deze veranderingen hebben tot doel om
hulp aan een gezin met soms meerdere problemen, gezamenlijk op te pakken. Hierdoor ontstaat één plan van aanpak, gericht op de kinderen en op de
ouders/opvoeders.

Prinsenreceptie Krullendonk
Heesch – In Krullendonk wordt op 11 december weer de oergezellige
prinsenreceptie gehouden. Vanaf 13.00 uur zijn bewoners van Heesch
en omstreken, vrienden, kennissen en belangstellenden in CC De
Pas van harte uitgenodigd om Menno Pols, Dave van Griensven, Cas
Muller en Lars van den Hurk te feliciteren met hun uitverkiezing tot
respectievelijk prins Porcus XLVI en adjudant en jeugdprins Porcellus
XL en adjudant voor het carnavalsseizoen 2016-2017. Tevens wordt
de Gouwe Kreuge-winnaar van 2017 bekendgemaakt.
De prinsenreceptie van Krullendonk staat garant voor een
middag gezelligheid en lol. Belangstellenden kunnen de nieuwe prinsen en hun adjudanten
feliciteren en veel succes, maar
vooral plezier wensen in het komende carnavalsseizoen.
Ook dit jaar is Hofkapel de
Dors(t)vlegels natuurlijk aanwezig om het geheel muzikaal
te ondersteunen, maar ook andere kapellen uit Heesch en de
omliggende dorpen luisteren de
receptie muzikaal op.
Mede-prinsen en adjudanten uit
buurgemeenten dagen de heren
uit om een prestatie te leveren,
zodat de nieuwe prinsen en adjudanten de aanwezigen kunnen
laten zien dat ze hun mannetje
staan.
Gouwe Kreuge-winnaar
Tijdens deze middag wordt ook
de winnaar van de Gouwe Kreuge
2017 bekendgemaakt. De Gou-

Voorbeelden zijn gezinnen met
kinderen
met
beperkingen,
waarvan de ouders het even
niet trekken of in een scheiding
terecht zijn gekomen. Daardoor
dreigen kinderen soms ten onder
te gaan en is hun veiligheid niet
vanzelfsprekend. Wanneer een
combinatie van problemen zich
voordoet in een gezin, is overleven en daardoor geen rekening
met elkaar houden, vaak het gevolg. Een van de knelpunten is
het niet tijdig signaleren wanneer
gezinnen dreigen in de proble-

Lokaal:
we Kreuge is een jaarlijks uit te
reiken onderscheiding van Stichting Carnavalsviering Heesch
aan een bedrijf of instelling die
zich regionaal of lokaal verdienstelijk heeft gemaakt. Deze prijs
zal officieel worden uitgereikt op
zaterdagavond 28 januari 2017,
waarna een spetterende pre-carnavaleske feestavond zal volgen.
Noteer deze datum alvast in
jouw agenda!
Voor meer informatie kijk je op
www.krullendonk.nl of like de
facebookpagina van Stichting
Carnavalsviering Heesch.

men te komen. Het vroegtijdig
hulp bieden voorkomt dat zorg
en begeleiding intensiever en
langer noodzakelijk zijn.
Tijdens een dergelijke hectische
situatie zien gezinnen vaak zelf
niet dat hulp noodzakelijk is. Signalen uit de omgeving zijn noodzakelijk om een eerste stap te
kunnen maken.
Ideaal zou zijn, als mensen in de
directe omgeving kunnen aangeven aan ouders/opvoeders, dat
hulp zoeken belangrijk is. Voor
Politieke Partij Blanco reden om

nogmaals meer bekendheid te
geven aan het Basisteam Jeugd
en Gezin. Ga hiervoor naar:
Basisteam jeugd en gezin Bernheze: 0412-473626,
info@centrumjeugdengezinmaasland.nl.
Vraag hulp of signaleer! Ook bij
twijfel of het wel noodzakelijk is.
De vraag alleen al stellen, is een
overwinning op uzelf en een erkenning van een eerste stap naar
een oplossing.

Tweede supermarkt in Nistelrode
Bas van der Heijden, Lokaal
Al geruime tijd klagen de inwoners uit Nistelrode steen en been over het
gebrek aan een tweede supermarkt in deze kern. De Jumbo krijgt de winkel
niet vol en dat is tegen het zere been van de inwoners. Veel inwoners gaan
dan ook steevast naar een andere kern om boodschappen te doen. Wat was
nu mooier dan een Aldi op de plek van Rob de Winter? Een goede locatie,
voldoende ruimte en het ontlast de kern een beetje.

Maar nu rijst het plan om een
tweede supermarkt te bouwen
op het terrein van de voormalige Brouwershoeve(?). Willen ze
op de kern nog meer druk leg-

gen, daar nog meer autoverkeer
heen halen? Ik denk juist dat het
verstandig is om de kern te ontlasten en een tweede supermarkt
op de plek op Weijen doet dat.

Nu loopt het dus naar alle waarschijnlijkheid nog meer vertraging op, wat naar mijn idee een
gemiste kans zou zijn.

inFormatie voor de kernen
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CDA: Tweede

supermarkt Nistelrode

Fractie CDA Bernheze
In de commissievergadering Ruimtelijke Zaken hebben we uitgebreid gesproken over een tweede supermarkt in Nistelrode. Het CDA Bernheze
heeft - net als andere partijen - in deze vergadering aangegeven groot
voorstander te zijn.
De meningsverschillen van de
partijen gaan alleen over de locatie waar dit zou kunnen.
Eén ding is duidelijk, de gemeente bouwt geen supermarkt, maar
kijkt wat volgens de vastgestelde
regels kan. De locatie aan Weijen
zou een mogelijke optie zijn, volgens sommige partijen. Echter,
heeft de voltallige gemeenteraad
in september ingestemd met de
economische beleidsnota, waarin
is vastgelegd dat supermarkten
alleen toegestaan zijn in de centrumgebieden. Deze locatie valt
daar buiten. Dan kunnen sommige politieke partijen nu wel roe-

pen dat ze dit toch willen, maar
hiermee ondergraven ze hun eigen instemming met de economische beleidsnota.
Natuurlijk wil het CDA graag
meedenken over een goede oplossing, maar niet door op voorhand en zonder voorliggend
plan een uitzondering te maken
voor één ondernemer, want dat
schept een voorkeursbehandeling op alle anderen in Bernheze.
Optie is, om de economische
beleidsnota aan te passen, die
vervolgens geldend is voor heel
Bernheze. Er zullen dan zeker

Progressief Bernheze:

mensen

meer verzoeken komen, maar of
dit nu de bedoeling is? Bestuurlijk
straalt dat zeker geen betrouwbaarheid uit, want winkeliers in
de centrumgebieden voelden
zich gesteund door de beslissing
van de raad, slechts drie maanden geleden, om supermarkten
in hun nabijheid te centreren.
Hetzelfde geldt ook voor de
detailhandelsvisie en het kommenplan, die bedoeld zijn om de
leefbaarheid in het kerngebied te
behouden en leegstand te voorkomen.
www.cda.nl/bernheze

Kiezen voor

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
De gemeenteraad heeft besloten de belastingen minder dan gepland te verhogen, een aantal pleinen te gaan opknappen en een aantal dorpscentra,
ergens in de komende vier jaar, aan te pakken. Aardige besluiten zo op het
eerste gezicht en toch gaat er in onze ogen iets goed mis. Er wordt veel geïnvesteerd in klinkers, te weinig in mensen.
We zien dat groepen mensen
in onze dorpen geen eigen stek
meer kunnen vinden. Er zijn ontzettend veel mensen met behoefte aan kleinere, goedkopere
huizen. Maar in plaats daarvan
kiest het gemeentebestuur ervoor om meer van hetzelfde te
gaan bouwen: groter, duurder. Er
wordt niet gekozen voor de toekomst, maar voor de kassa. Progressief Bernheze durft dat anders te doen. Niet kiezen voor de
grootste opbrengst, maar gaan

voor wat nodig is om onze dorpen levendig te houden: goedkopere, kleinere koop- en huurwoningen.
Daarnaast is het belangrijk dat
mensen hun plaatsje weten te
vinden in onze samenleving. Niet
voor iedereen is het vanzelfsprekend dat alles ‘vanzelf op z’n
pootjes terechtkomt’. Progressief
Bernheze zou graag zien dat mensen, ongeacht afkomst, kennis of
beperking, vol de gelegenheid

krijgen om kansen te pakken.
Dat vraagt om investeringen,
want soms is daar gewoon wat
extra hulp van de gemeente voor
nodig. Samen kunnen we nog
meer mensen aan het werk krijgen, mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt een nog beter
passende plek in een bedrijf bieden en nog meer gezinnen uit de
armoede helpen.
Reageren?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

In week 52 - 28 december verschijnt er geen krant
SP: Jeugdzorg

in Bernheze

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken
In Nederland kennen we veel organisaties die zich actief inzetten voor kinderen en jongeren. Van gecertificeerde instelling tot Centrum Jeugd en Gezin en
van pleegzorg tot justitiële jeugdinrichting.

Ze werken binnen kaders van
de Jeugdwet. Allemaal zijn ze
verantwoordelijk voor een stukje van de zorg. Belangrijk is, dat
ze intensief samenwerken en de
hulp goed op elkaar afstemmen.
Want het gaat tenslotte maar om
één ding: de jeugdige de best
mogelijke zorg bieden. Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd
onder het motto: één kind, één
gezin, één plan.
Financiën
Van de 390 gemeenten in Nederland deden er 215 mee aan een
enquête. Ruim 57 procent daar-

van vreest dit jaar niet genoeg
te hebben aan het budget voor
jeugdhulp dat zij van het Rijk toegewezen hebben gekregen. De
tekorten die worden voorzien,

‘de JeUgdIge de
best mogelijke
zorg bieden’
hebben verschillende oorzaken.
Veel gemeenten noemen in de
enquête het afnemende budget
dat zij krijgen van het Rijk. Vorig
jaar, toen de gemeenten de zorgtaken voor hun inwoners overge-

dragen kregen van het Rijk, was
dat krap 3,8 miljard euro. Maar
dit jaar loopt het budget terug
tot bijna 3,7 miljard en in 2017
krimpt het verder naar 3,5 miljard
euro.
Ook neemt, volgens veel gemeenten, het aantal aanvragen
van jeugdzorg toe. Soms met
tientallen procenten tegelijk. In
Bernheze ziet de SP vergelijkbare
tendensen.
Uit eigen middelen past Bernheze bij, om de jeugdzorg op peil
te houden. Dat is een verstandige keuze vindt de SP Bernheze.
Voorkomen is beter dan genezen.
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GLASHELDEr 15
Glasvezel: samen kom
je verder

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl

Ik snap dat ze in het buitengebied graag glasvezel willen. Ik woon
echter in het dorp. Waarom zou ik overstappen? Veranderen geeft
gedoe. Ik ben nu tevreden met kabel.
Gaat om infrastructuur
Gedoe heb je nauwelijks. Bijna alles wordt geregeld. En ik snap dat
je nu tevreden bent. De plussen van iets nieuws komen pas later.
Dat is met nieuwe ontwikkelingen vaker zo. Onze ouders waren
tevreden met een gewone fiets. En iedereen was happy met zwartwit tv, tot er kleur kwam. Hierbij gaat het echter om producten, die
je later altijd nog kon aanschaffen. Bij glasvezel gaat om de keuze
voor een infrastructuur. Iets zoals waterleiding, het elektriciteitsnet
of een snelweg.
Straks ook nog tevreden
Als je kiest voor glasvezel, ga je er zelf op vooruit. Het wordt sneller, betrouwbaarder, stabieler en beter. Voor jezelf is het nu misschien nog niet nodig. Als je nu meedoet, versterk je echter de
gemeenschap en de leefbaarheid van je dorp. Met glasvezel komt
er meer bedrijvigheid. Voor jongeren wordt het aantrekkelijker te
blijven. Ouderen kunnen langer thuis wonen. Je huis wordt meer
waard. Ga zo maar door. Met glasvezel ben je zelf, maar ook als
gemeenschap klaar voor de toekomst. Als je nu aanhaakt, ben je
straks ook nog tevreden. Maar dan moeten we daar nú wel samen
voor kiezen. Zo’n kans krijgen we geen tweede keer.
Vraag? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl,
krijg je antwoord. Glashelder.
Aanmelden: e-fiber.nl of TriNed.nl.

RUBRIEK

De platanen van Plein 1969
Vooruitstrevende krachten in Bernheze willen Plein 1969 in
Heeswijk-Dinther revitaliseren en daarom moeten 43 platanen
gekapt worden. Oftewel; om Plein 1969 nieuw leven in te
blazen moeten alle bomen het loodje leggen. Een grotere
tegenstelling kun je niet bedenken. De gemeente Bernheze
worstelt al jaren met het plein dat mede door falend beleid
maar niet wil uitgroeien tot de ontmoetingsplek die het eigenlijk
zou moeten zijn. Politiek is ook best lastig als je rekening moet
houden met gevoelens en sentimenten van inwoners. Daarom
laat de gemeente deze discussie ook graag over aan de stichting
Actief Burgerschap HD. Dat is veilig en gemakkelijk. De vraag
is echter of deze stichting wel het mandaat heeft om namens
de gemeenschap van Heeswijk-Dinther dit soort discussies te
voeren. De bijeenkomsten van Actief Burgerschap zijn weliswaar
met gemiddeld 100 bezoekers altijd goed bezocht, maar je ziet
net als in de politiek altijd dezelfde gezichten. Op de een of
andere manier moet ik hier altijd aan denken als ik ‘Dorpspraat’
in d’n HaDeejer lees. Spontane reacties van inwoners die niet
zelden een totaal afwijkende mening laten horen. Zo ook in d’n
HaDeejer van november waar 6 inwoners hun mening geven over
de 43 platanen. Zonder uitzondering zijn ze allemaal voor het
behoud van deze prachtige bomen. Dat geeft toch wel te denken
en je mag jezelf dan ook in alle redelijkheid afvragen of het plan
waar Actief Burgerschap zo voor ijvert in deze vorm wel zo breed
gedragen wordt. Natuurlijk, het is ook tijd voor verandering.
Plein 1969 leeft niet en is wel toe aan een opknapbeurt. Maar
net als bij een facelift ga je niet de hele basis slopen. Wat mooi
is probeer je te behouden en de platanen passen daar precies in.
Het zijn bomen die beschutting bieden aan iedereen en symbool
staan voor vreugde van geest, wijsheid en inzicht. Perfect dus
voor deze ontmoetingsplek. De tijd zal het leren, maar een ding
is zeker: kappen van gezonde bomen is doodzonde en achteraf
praten is zinloos. Dus als je de bomen wilt behouden, laat je stem
dan snel horen bij de gemeente en wel voor het te laat is.
Harrie
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Hetty Donkers
Wim van Sint
LithServatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
kan293851
de staatsloten
uit Vorstenbosch
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Gourmetschaal
7 soorten vlees per persoon
€ 4.50 p.p.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.
0412-454536
De mooiste lampen
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht
meenemen, is voor ons geen
probleem. Wij hebben altijd
leuke aanbiedingen en anders
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
Kerstbomen, blauwspar
100 cm € 5,150/200 cm € 10,250/350 cm € 15,Zelf uitzoeken of reserveren
op perceel Liniedijk 3
Heeswijk-Dinther.
Gratis thuisbezorgd.
0413-292751, 06-53760087.
Kerstbomen Mooie
Blauwsparren en
Nordmannen. Diverse
lengtes, met of zonder kluit.
De bomen kunnen voor u
ingepakt worden. Verkoop
vanaf 3 december, Antoon
Coolenstraat 5 te Heeswijk.
Tel. 06-22827766.
Kerstbomen in alle maten,
blauwspar. Muggenhoek 10,
Heeswijk-Dinther
0412-293023.

1

1

MooiBernhezertjes

3

Mooie kerstbomen
Groen- en Blauwspar diverse
maten met en zonder kluit,
ook open op zondagen.

Puzzle #1520

www.sudoku-puzzles.net

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
OLIEBOLLENKRAAM
Vanaf 12 december t/m
8 januari. Op Plein 1969 in
Heeswijk-Dinther
1e en 2e kerstdag gesloten.
Mario & Christa Bok
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Op zoek naar een
origineel cadeau voor
de decembermaand?
Geef een kleuranalyse en/of
kledingadvies cadeau.
Alleen of samen met enkele
vriendinnen, gegarandeerd
succes voor een gezellige en
leerzame middag.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther

UW KAPSTER AAN HUIS!
Petra van den Akker
gespecialiseerd in alle
haarbehandelingen o.a.:
permanenten, watergolf,
föhnen, verfbehandeling,
knippen! Heesch, Nistelrode en
omgeving Afspraak:
06-12263188, 0492-321323.

te huur
Opslagruimte
± 125 m2 en 70 m2 Heesch
Grote deuren en een WC
aanwezig. 06-29302262/
06-53416269.
Mooie kamer
in Schijndel
met gebruik keuken
geschikt voor 1 persoon
Tel. 06-28097141

gevraagd
Landbouwmachines. o.a.
ploeg, schudder, maaier, hark,
frees, bloter, weisleep, mesttank,
tractor, enz. 06-19076959.

overige

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

KEEZTOERNOOI Café Elsie,
Heeswijk-Dinther.
Vrijdag 16 december.
Aanvang 20.00 uur.Inschrijven:
keezenelsie@gmail.com.

SCHEIDEN doe je samen.
Vanaf intakegesprek tot en
met afhandeling rechtbank,
effectiever en goedkoper dan
een advocaat.
Eén aanspreekpunt tegen een
vaste totaalprijs.
Astrid Larue tel.: 06-53972748,
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
Er is toekomst na de scheiding.
Het Scheidingshuys.

Uw oude VIDEOBANDEN
op DVD, op USB-stick of op
een harde schijf? Ook het
PROFESSIONEEL filmen
van bedrijfspresentaties,
productieprocessen,
toneeluitvoeringen, speeches,
optredens, etcetera.
Op een deskundige wijze
verzorgd! Mail naar
g.eerden@hotmail.nl of bel naar
06-11355477.

7-12: dag van de burgerluchtvaart
Tekst?

Vrijwilligerspunt Bernheze
50% Magenta • 100% Yellow

aangeboden

EEN AVONDJE UIT..
Bijna 50 jaar Schietvereniging
‘t Koskojjer. Activiteit
luchtbuksschieten voor
verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie: Piet
van Hintum 0412-611168.

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

More Puzzles:

20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

H. Donkers Kampweg 30
Loosbroek 0413-229445.

50% Cyaan • 100% Magenta

Vrijwilliger gevraagd als begeleiding
voor de kerkdienst op zondag
in Heeswijk-Dinther
Voor de zondagochtend (van 10.00 tot 12.00 uur) zijn wij op
zoek naar vrijwilligers die de bewoners van Cunera naar de
kapel in de Bongerd brengen, begeleiden en terugbrengen.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit
om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze
in Heesch, 0412-474851
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Zie oplossing pagina 34
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ruim € 1.000,- voor zuid-Afrika

HEESCH - Ontspannen wandelen of hardlopen in een prachtige omgeving en ook nog eens een goed doel steunen! Dat was de insteek van de winterloop die Marleen Frunt
afgelopen zondagochtend had georganiseerd.
Hardlopers konden 3, 5 of 10 km lopen, voor de wandelaars was de route - als je goed liep - 5 km. Om 9.00 uur stonden 230 wandelaars en lopers klaar voor hun afstand. Het
inschrijfgeld was € 5,- per persoon, dat volledig naar het project van Marleen in Zuid-Afrika gaat. Tevens was de oogst, buiten het geld, een volle auto schoenen, kleding en
bidons, alles voor Friends of Kurland, Zuid-Afrika. Een geweldige ochtend, een geweldig project en een geweldige opbrengst.
Meer informatie op runningtherapiebernheze.nl / Facebook / Twitter.

Anja Spanjers voor Ghana

Opbrengst benefietavond Lionsclub De
Meierij van € 12.000,Voor Bambanani verdubbeld door de Wilde Ganzen
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 4 december heeft Ed Rakhorst,
directeur van de Stichting Vrienden van Bambanani, een cheque van
maar liefst € 12.000,- in ontvangst genomen uit handen van president Will Groothuysen van Lionsclub De Meierij Den Dungen.

HEESCH - Tijdens het optreden
van het Afrika-Engakoor van zaterdag 26 november in de kerk
van de Petrus-Emmausparochie
werd een mooi geldbedrag opgehaald voor het project van
Anja in Ghana.
Er werd door mensen zelf nog

daarna een geldbedrag overgemaakt op rekeningnummer
NL 57 RABO 0118775529.
Steeds meer mensen staan achter het streven van Anja om te
helpen in Ghana, zo bleek deze
avond. Het was een zeer geslaagde avond en zeker voor
herhaling vatbaar.

Op 12 januari 2017 gaat Anja
weer voor tien weken naar Ghana, naar de school waarvoor zij
zich inzet. Je kunt haar volgen
via anjavoorghana.nl.
Voor nu wil zij iedereen bedanken voor de medewerking en de
gulle giften.

Auto & Motor
www.petersaanhangwagens.nl
Verkoop
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

Rakhorst was dubbel verguld
met de opbrengst van de benefietavond omdat Stichting de
Wilde Ganzen heeft besloten om
het bijeengebrachte bedrag nog
eens te verdubbelen.
Wilde Ganzen is van mening
dat kleinschalige, concrete projecten het verschil maken in de
levens van mensen in armoede.
Daarom steunen zij duurzame
ontwikkelingsprojecten, opge-

NIEUWS

Slecht zicht
door ijs op de
ramen

Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490
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Bevroren ramen geven logischerwijs slecht zicht wanneer je de weg opgaat. Het
is dus zaak dat je de ramen
goed ontdooit voordat je op
pad gaat. Soms lijkt het in alle
haast eenvoudiger om slechts
een deel van de ramen of een
enkel deel te ontdooien.
Toch is dit levensgevaarlijk
voor jou en medewegbestuurders. Als je met bevroren of
beslagen ruiten rijdt dan kun
je bovendien een bekeuring
krijgen, als de politie vindt dat
je daardoor onvoldoende zicht
hebt en een gevaar vormt op
de weg.

Brouwersstraat
19 Dinther
Brouwersstraat
1919- HeeswijkBrouwersstraat
- HeeswijkDinther
5473 HB19
Heeswijk-Dinther
Brouwersstraat
HeeswijkDinther
0413-294124
06-33033343
0413-294124
06-33033343
T. 0413-29-41
24
0413-294124
06-33033343
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

zet door bevlogen Nederlanders
samen met de lokale bevolking.
Zoals Bambanani dus!

APK-keuring
laatste
vrijdag
van
dede
maand
€ 10,APK-keuring
laatste
vrijdag
van
de
maand
€10,APK-keuring
laatste
vrijdag
van
maand
€ 10,APK-keuring laatste vrijdag van de maand € 10,-
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NIEUWS

Ford Fiesta 1.0 titanium LMV airco 5 drs
Ford B max titanium benzine automaat trekhaak
Renault Captur TCE Dynamique nav ecc
Renault Trafic 2.0 d 115 pk grijs L2H1 nav airco trekh
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style nav leer

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

Auto
winterklaar

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Ford Fiësta - 1.6 .................................. 2009

Toyota Aygo 1.0 4 drs ................. 2011-2012

Ford KA 1.3.................................. 2004-2006

Toyota Yaris 1.2 .................................... 2014

Ford Fiësta 1.6D ................................... 2014

Volkswagen Golf automaat.................... 2012

Ford Focus 1.6 D ...............2006-2007-2013

Volkswagen Polo 1.2.................... 2010-2012

goedkope winterbanden?

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

km
km
km
km
km

2013
2014
2014
2013
2012

ook
VERHUUR

Gebruikte
setjes winterbanden
goedkope winterbanden?
ook

Te Koop Ook
Vraag vrijblijvend
de prijs van uw bandenmaat.
voor bedrijfswagens

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.3 en 1.6 .......... 2011

45.000
28.000
61.000
80.000
98.000

Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

VERHUUR

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

TIP: Maak de rubbers van de
deuren goed schoon en smeer
ze in. Dit kan met een speciale
stick of smeersel, maar talkpoeder kan ook al helpen.

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012
Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

StAtionWAgonS:

Peugeot 106 ......................................... 2001

Ford Focus 1.6D ......................... 2008-2013

Peugeot 107 ......................................... 2012

Peugeot 307 2.0 HDi ............................. 2003

Peugeot 207 ........................................ 2008

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

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

Instappen en wegwezen met de Toyota AYGO
Nu vanaf € 7,- per dag* en na 1 jaar opzegbaar! Met Toyota Private FlexLease.

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,3-4,8 L/100km (20,8-30,3 km/L); CO2 75-112 gr/km.
* Dagtarief o.b.v. Toyota AYGO x-now 5-deurs met Toyota Private FlexLease maandtarief van € 199,- p/m • Het Toyota Financial Services leasetarief per maand is gebaseerd op Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, incl. max. bonus/malus, BTW, excl. brandstof • Dit actieproduct heeft
een looptijd van 48 maanden en is na 12 maanden zonder beëindigingskosten maandelijks opzegbaar • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van fabrieksopties, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Geldig vanaf 1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 of
zolang de voorraad strekt • Voor de actie komt een beperkt aantal modellen van de AYGO en Yaris in aanmerking • Vraag uw dealer naar alle voorwaarden • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • directsales@toyotafs.nl

Jos van Boxtel

Middelrode, Haﬀertsestraat 21, 073-5032911
Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355
www.josvanboxtel.nl
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‘Een voorbereid mens telt voor twee’

Een groot assortiment en uitgebreide kennis
Van der Pas Banden en Accu’s
niet optimaal zijn, ze ermee stoppen”, weet Van der Pas. Bij zowel banden als accu’s, is er een
enorm assortiment. “We zijn
onafhankelijk. Qua banden is
Hancook een A-merk waar ik alle

komen mensen of terug en heb
ik dubbel werk, of ik zie ze nooit
meer.” Service en dienstbaarheid staan hoog in het vaandel.
“Als mensen ergens met stukken
staan en het is een beetje in de

‘Je kunt niet voorspellen wanneer je
een band kapot rijdt’
maten van op voorraad heb. De
prijs/kwaliteitverhouding is goed
en de band gaat langer mee dan
de gemiddelde.
Maar ik heb ook een grote voorraad met andere bandenmerken.
Als er iets vandaag niet is, dan ga
ik bellen en is het er doorgaans
de volgende dag”, aldus Van der
Pas.
Joost maakt gebruik van zijn kennis en ervaring voor goed advies

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Van het allerkleinste (kruiwagen)bandje tot banden voor personenauto’s, caravans, aanhangwagens, bestelbussen, quads, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en meer. Met een assortiment van circa 1800 verschillende nieuwe en gebruikte banden geldt Van der Pas Banden en Accu’s
aan de Abdijstraat 38a als dé bandenspecialist. Hetzelfde gaat op voor de keuze aan kwalitatief goede
accu’s van diverse soorten en merken. Tot slot is Van der Pas Banden en Accu’s er voor het controleren,
uitbalanceren, uitlijnen, huren of kopen van winterbanden en velgen. Samengevat: de deuren staan
open voor advies, informatie, reparatie en vervanging én de koffie staat klaar.
Van der Pas Banden en Accu’s
is al sinds 1967 een vertrouwd
adres voor nieuwe of gebruikte
binnen- en buitenbanden. Een
familiebedrijf dat de in de afgelopen decennia opgebouwde

kennis en ervaring op gebied van
banden en accu’s, tot op de dag
van vandaag met zorg én plezier
uitvoert.
Het is zeker in deze tijd van het

jaar druk. “Mensen laten hun
zomerbanden verwisselen voor
winterbanden. Het is verder slim
om ook de accu van je wagen te
laten controleren, want we gaan
toch weer een tijd in dat als ze

Handrem
bevroren

onderhoud
en reparatie personen- en bedrijfswagens
onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
lichte-lichteen zware
bedrijfswagens
in- enin-verkoop
en verkoop
en zware
bedrijfswagens

Wat betreft accu’s, is het verhaal
eigenlijk hetzelfde. Ook hierin is
de keuze ‘reuze’. Van der Pas: “Ik
werk met het merk Global, want
dat is van bewezen goede kwaliteit. Ik heb er niets aan om met
‘rommel’ te werken, want dan

buurt, kijk ik of ik tijd kan maken
om er naartoe te rijden”, meldt
van der Pas.
Hij is flexibel. Er wordt een beetje
op afspraak gewerkt, maar iedereen is ook welkom om zo binnen
te lopen. “Je kunt niet voorspellen wanneer je een band kapot
rijdt, dus als mensen zich melden, help ik ze, indien mogelijk,
ter plekke”, legt Van der Pas uit.
Hij houdt van zijn vak.
“Het is hard werken, maar ik heb
de hele dag mensen over de vloer
en ‘buurt’ (gezellig kletsen red.).
Dat maakt wat ik doe echt leuk.”

goedkope winterbanden?

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

ook
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Gebruikte setjes winterbanden
ook
oop goedkope winterbanden?

Te K 38AOok
Vraag
vrijblijvend
de prijs van uw bandenmaat.
Abdijstraat
- 5473
AGbedrijfswagens
Heeswijk-Dinther
voor
VERHUUR
of gebruikte winterbanden
(evt. met velg)
0413-291777 -Nieuwe
info@pasbanden.nl
- www.pasbanden.nl
Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

APK personen- en bedrijfswagens

APK personen-bedrijfswagens
tachograaf kijken
ijken
tachograaf

AART SCHOONES
AART
SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89

Middelste Groes 13
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89

Fax +31 (0)412 45 23 65

info@autoserviceheesch.nl

5384 VV Heesch
Tel. +31 (0)412 45 47 38
Fax +31 (0)412 45 23 65 info@autoserviceheesch.nl

• wij werken voor
alle verzekeringsmaatschappijen
• bij ons geen standaard
eigen risico
• gratis leenauto
Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

TIP: Trek hem extra aan zodat het ijs in de kabel breekt.
Werkt dit niet, laat de motor
dan 15 minuten draaien. Zo
ontdooit de handremkabel
vanzelf.

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
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Slagroom bavarois
bosvruchten, dame blanche
of frambozen
750 ml.

Van Gils
Normaal 7,78

3,

1+1
gratis

89

Tonijnsteaks

Mini Satay box

900 gram
Epic

900 gram

Asian Finger Food

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

9,

€ 13,89

99

Frites
Frieten

10/10 mm

10,99

1020409

1020407

54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

P

Ambachtelijke

Chinese tomatensoep

Dikke- of dunne

Frites

10/10 mm

€ 13,95

ebakken
Frieten
2 kg
10/10 mm

7/7 mm

Allumettes
Lutosa
Fijne Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

!
arkeren
Gratis p 52a, Veghel
an
NCB-La

1 liter

7 x 9 c.-o.

2 kilogram

997

2,

1020536
€
2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595
7 x 9 c.-o.

3,54

49

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7/7 mm
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Tompoucen of mini
chocolade bollen

Pom’Steak

10/18 mm

Choc Choc Chip

4 of 6 stuks
1016226

604

100%NL

1 kg
54 10376 022325
22618
10 x 1 kg
1 54 10376 022322
8 x 9 c.-o.

25%
korting

3,37
€ 4,49

1,72
€ 2,29

Chocolade ijs
Gratis
spaarkaart
artikel

500 ml
Häagen Dasz

5,75

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl

2,75
€ 3,49

7 x 9 c.-o.

7/7 mm

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt.
Van woensdag 7 t/m dinsdag 13 dec. 2016 Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Soms loopt het
allemaal niet zo
lekker. In je relatie,
op je werk of
binnen je gezin.
Dan kun je wel wat hulp gebruiken.
Sanimind Uden biedt die professionele
hulp, met Alice de Groodt als relatie- en
gezinstherapeut, mediator en coach.
Bij Alice de Groodt ben je in goede handen

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Alice:
‘Mensen wachten
vaak te lang, ik zou
willen dat koppels
eerder aan de bel
trekken. Toch zijn
veel relaties echt
wel te redden,
als je er samen
voor wilt gaan.
De verhouding
ligt zo’n beetje
op 70/30, waarbij
70 procent van
de relaties er
positief uitkomt na
therapie’

Relatie- en gezinstherapie
Elke relatie kent wel periodes
waarin alles net even wat lastiger gaat. Wanneer zo’n periode te lang aanhoudt, kunnen er
bepaalde patronen in een relatie
sluipen, die maar lastig om te
buigen zijn. Dan kan een stel in
een neerwaartse spiraal belanden
en de relatie holt achteruit. Toch
hoeft dat absoluut niet het einde
van de relatie te betekenen. Alice:
“Mensen wachten vaak te lang,
ik zou willen dat koppels eerder
aan de bel trekken. Toch zijn veel
relaties echt wel te redden, als
je er samen voor wilt gaan. De
verhouding ligt zo’n beetje op
70/30, waarbij 70 procent van
de relaties er positief uitkomt na
therapie. Als mensen bellen, kunnen ze snel terecht, daar maak ik
bewust plek voor, omdat het dan
vaak echt al bijna op springen
staat. In de therapie leren cliënten zien wat hun eigen aandeel
is in het ontstane patroon. Maar
ook het bewust worden van ‘wie
ben ik’, waar heb ik behoefte
aan en wat kan ik de ander geven. Daar moeten ze zelf achter
komen. Een relatieprobleem kan
leiden tot een gezinsprobleem; in
familietherapie betrekken we dan
het hele gezin in de therapie. Als
de relatie én het gezin na de therapie weer gezond zijn, geeft dat
veel voldoening. Voor de cliënten
zelf, maar ook voor mij!”
Toch uit elkaar
Soms is de relatie niet meer te
redden of hebben koppels al besloten er niet langer voor te willen vechten. Dan is een scheiding
nog de enige optie. Emotionele
beladenheid en juridisch getouwtrek liggen in geval van scheiding
dicht bij elkaar. Dat maakt een
scheiding er niet eenvoudiger op.
Omdat Alice samenwerkt met

Hamelers Nijkamp advocaten,
komen zorg en rechtspraak hier
bij elkaar en regelen zij samen
een scheiding van A tot Z. Dat
scheelt in de kosten (geen twee
advocaten voor beide partijen,
maar één mediator en advocaat
voor allebei) en het werkt bevorderlijk voor het vaak toch al zo
pijnlijke scheidingstraject.

als bemiddelaar geen partij, maar
is neutraal en onafhankelijk. De
mediator bedenkt ook geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dat doen beide partijen
zelf. De mediator begeleidt daarbij. Uitgangspunt bij mediation
zijn vertrouwelijkheid en geheimhouding: zaken die bij Alice in
vertrouwde handen zijn.

Mediation
Een mediator is in feite een conflictbemiddelaar. Dat kan gaan
om allerlei conflicten: in de thuissituatie, tussen partners bij een
op handen zijnde scheiding, binnen het gezin of de familie, op
het werk of met de buren. Conflicten kunnen overal ontstaan.
Maar uiteindelijk bestaat voor elk
conflict vaak wel een oplossing
waarin beide partijen zich kunnen vinden. De mediator kiest

Coaching
Alice biedt coaching op individuele basis, maar ook aan groepen.
Alice: “Bij coaching kun je denken aan persoonlijke groei, maar
ook aan begeleiding op het werk
of bij het zoeken naar een baan.
Het zelflerend vermogen is daarbij belangrijk, maar ook de mogelijkheden zien en jezelf beter
leren kennen, ook waar het gaat
om jouw effect op een ander en
het effect van anderen op jou.”

V.l.n.r.: praktijkmanager Lilian, Alice de Groodt en psychiater Peter de Groodt

Laagdrempelig
De praktijk van Alice ziet er gezellig en toegankelijk uit, met warme tinten en een huiselijke uitstraling. Die toegankelijkheid zien
we ook bij Alice zelf. Ze is open
minded en goedlachs, waardoor
je je bij haar meteen op je gemak
voelt. Niks moet. Tel daarbij haar
professionele skills op, en de keuze is snel gemaakt: voor mediation, coaching of relatie- en gezinstherapie ga je naar Sanimind.
Bij Alice ben je in goede handen,
dat is zo klaar als een klontje.

www.sanimind.eu
0413-303674
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Postcode Loterij deelt
oliebollen uit

Kom proeven bij Coop
op 10 en 17 december
HEESWIJK-DINTHER - Nog even en dan is het zover: Kerstmis!
Coop introduceert dit jaar de online kerstbestelservice: een speciaal
kerstassortiment bestaande uit zo’n 60 producten, die alleen online
verkrijgbaar zijn.

HEESWIJK-DINTHER – Een hele wijk in Heeswijk-Dinther won oliebollen. De oliebollen wijkprijs van de Postcode Loterij is gevallen
op postcodegebied 5473 in Heeswijk-Dinther. Ruim 1500 inwoners
hebben een zak met tien oliebollen gewonnen. Op 6 en 7 december
kunnen de winnaars hun prijs ophalen.

Een selectie van de online verkrijgbare producten kunnen
klanten op zaterdag 10 december bij Coop Heeswijk-Dinther
proeven tijdens een speciale editie van het jaarlijkse evenement
‘Kom Proeven’. Een week later,
op 17 december, kunnen klanten
volop inspiratie opdoen met allerlei lekkers uit het assortiment
van de winkel zelf.

Postcode Loterij-deelnemers die in de oktobertrekking meespeelden
met een postcode die begint met 5473, winnen per lot een zak oliebollen.
Zij hebben een coupon thuisgestuurd gekregen waarmee zij hun prijs
op 6 en 7 december tussen 15.00 en 21.00 uur kunnen afhalen bij de
speciale Postcode Loterij-oliebollenkraam op Plein 1969.

Kerstmarkt Ziekenvereniging
Horizon Heesch
HEESCH - Leden van de handwerkgroep van de Ziekenvereniging Horizon Heesch nemen op zondag
11 december deel aan de jaarlijkse kerstmarkt in het zorgcentrum Heelwijk aan de Mozartstraat. Ze
hopen ’s middags van 14.00 tot 16.30 uur veel belangstellenden te kunnen verwelkomen.
Na de geslaagde verkoop onlangs, gehouden in de Petrus’ Bandenkerk, krijgen bezoekers een nieuwe
en voorlopig laatste kans, om vlak voor Kerstmis voor een zacht prijsje nog een leuk uniek cadeautje
voor onder de kerstboom te bemachtigen. Bovendien ondersteunen ze hierdoor het prachtige en zeer
gewaardeerde werk van de jubilerende Heesche vereniging.

KOM

Coop Heeswijk-Dinther pakt
dit jaar flink uit met ‘Kom Proeven’. Op zaterdag 10 december
proeven klanten tussen 10.00 en
16.00 uur de heerlijke ossenhaas
stroganoff en de tiramisu uit de
nieuwe online kerstbestelservice. De demonstratrice staat in
de winkel klaar om klanten uitgebreid te informeren over deze
nieuwe online kerstbestelservice.
Tijdens ‘Kom Proeven’ op zater-
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2 NETTEN
Hand- of perssinaasappelen
2 netten à 2 kilo naar keuze

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 5 december t/m zondag 11 december 2016. Week 49. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Stoney creek
Australische wijn
rood, wit of rosé
6 flessen à 750 ml naar keuze

Supermarktmanager Robin Jansen: “Ons motto deze feestdagen is ‘Maak ‘t bijzonder’. Daar
gaan we iedereen bij helpen!
Met de online kerstbestelservice
maken we Kerst dit jaar bovendien bijzonder makkelijk. Tijdens
‘Kom Proeven’ willen we onze
klanten inspireren en Kerst alvast
volop laten beleven. Iedereen is
van harte uitgenodigd voor deze
gezellige evenementen. We maken er op beide dagen een feest
van!”

ZATERDAG 1O DECEMBER
VAN 10.00-16.00 UUR

n
e
v
e
o
r
P
Ariel of Dreft wasmiddel

dag 17 december verrast Coop
Heeswijk-Dinther haar klanten
tussen 12.00 en 17.00 uur met
lekkernijen uit de winkel, onder
meer met het kwaliteitslabel
Top! van Coop. Er is voor ieder
wat wils. Alle producten en gerechtjes die deze dag te proeven
zijn, zijn verkrijgbaar in de supermarkt.

5.58

3.

50
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Samen voor de voedselbank Winterse Kerstfair voor
BERNHEZE – Elk jaar organiseert Omroep Brabant de actie ‘Samen Goede Doelen
voor de voedselbank’. Tussen 5 en 15 december worden diverse
houdbare producten ingezameld, als extra aanvulling voor de feestdagen voor de mensen die klant zijn bij de voedselbank.
Klant zijn bij de voedselbank doe
je niet zomaar. Je wordt klant als
je leefgeld als volwassene minder dan € 180,- per maand is,
plus € 70,- voor elke extra volwassene in het gezin. Aanmelding gebeurt via ONS Welzijn.
Om ook voor deze groep mensen de maand december feestelijk te laten zijn, wordt er voedsel
ingezameld. De bedoeling is dat
er alleen etenswaren worden gebracht die langdurig meegaan:
pakken filterkoffie, thee, blikken
soep, rijst, pasta, pastasaus, zoet
beleg en lang houdbare melk.
De actie wordt ondersteund met
de verspreiding van folders en
papieren kerstballen met informatie.
De voedselbank voor mensen uit
Bernheze is gevestigd in Oss. In
overleg met Omroep Brabant is
het huis van nachtburgemeester
Jaap Klinken uit Heesch inzamelpunt voor de actie ‘Samen
voor de voedselbank’. Na 15
december zorgt Jaap dat het
door jou ingeleverde voedselpakket bij de voedselbank in
Oss terechtkomt. Meer infor-

matie over de actie is te vinden
op www.omroep brabant.nl/
voedselbank.
Je kunt bij Jaap terecht tussen
19.00 en 22.00 uur. Het huis is
herkenbaar aan de poster op het
raam.
Het adres van Jaap Klinken is:
Heelwijkstraat 33
5384 AW Heesch
06-24330058
0412-454100.

IJs- en lunchcorner chIll

Kort nieuws
Eindejaar
bridgedrive

NISTELRODE – Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar bij
de familie Van den Broek in Nistelrode een kerstfair gehouden. De
opbrengst van de gratis toegankelijke fair is bestemd voor Yolanda
Van den Broek voor haar project in Babungo Kameroen, Pater Toon
van Kessel en de Wereldwinkel.
Er treden dit jaar twee Nistelrodese koren op, die vooral kerstliederen zingen. Er is glühwein,
koffie/thee met appelgebak,
warme chocolademelk, een levende kerststal, kinderhoek,
kerstman en vuurkorven.
Vanuit Uden zijn Riek Kuiper en
Truus Jetten met zelfgemaakte
jam en andere lekkernijen aanwezig, er is huisgemaakte cake
en appeltaart en de familie Van
den Broek zorgt voor de inrichting en opbouw, samen met
hulptroepen uit Nistelrode en

Heeswijk. Op de kerstmarkt in
Nistelrode heet de kerstman je
hoogstpersoonlijk welkom met
een glaasje glühwein, daarna
kom je de levende kerststal tegen en kun je de kinderen in de
kinderhoek achterlaten. Die zullen zich niet vervelen.
Op de fair worden kerststukken
en andere handgemaakte kerstversieringen aangeboden.
Zondag 18 december
11.00 - 16.00 uur
Laar 56 Nistelrode

HEESWIJK-DINTHER – CC
Servaes houdt op dinsdag 27
december de jaarlijkse eindejaar bridgedrive. Dit wordt
wederom een goed verzorgde bridgemiddag.
De zaal gaat open om 12.30
uur. Aanvang bridgen 13.00
uur.
Inschrijven door vóór 20 december € 17,50 per paar over
te maken naar Rabobank rekeningnummer NL 83 RABO
011.16.29.071 t.n.v. CC Servaes, onder vermelding van
de namen van het bridgepaar
en jouw telefoonnummer.
Info: www.ccservaes.nl
of 06-20160376.

Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Gourmet, steengrill of fondue

Kerstdiner: (vanaf 15 personen)

Vleesschaal:

Keuze uit 2 of 3 gerechten:

Biefstuk, kipfilet, varkenshaas, katenvarkenshaas,
gerookte speenvarkenfilet, hamburgers & piri-piri
reepjes
€ 7,- p.p

Huzarensalade:
met gevulde eieren, augurk, uitjes, tomaten & fruit

Extra’s:

€ 3,50 p.p

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

Bestellen vóór 20 december
Als extra service:
Ophalen 1e en 2e kerstdag
tussen 11:00 - 13:00 u

Keuze uit 2 of 3 gerechten:
•
•
•
•
•

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

Bestelling wordt op een afgesproken
tijd warm afgeleverd.

Krielaardappeltjes
Rijst
Aardappelgrattin
Erwtjes en worteltjes
Sperziebonen met of zonder spekblokjes

Inclusief:
• 2 soorten rauwkost
• Stokbrood en kruidenboter

€ 5,-

p.p

€ 5,-

p.p

€ 7,50

p.p

€ 8,-

p.p

Huzarensalade:

€ 7,-

p.p

met gevulde eieren, asperges
met ham, diverse soorten fruit

Huzarensalade met vis:

VERHEIJDEN

Catering & Barbecue

Wenst u fijne feestdagen!
Kilsdonkseweg 5 | 5473KK | Heeswijk-Dinther
Telefoonnr: 0413293187 | Mobiel: 0621917272
info@verheijdencatering.nl
www.cateringverheijden.nl

Paling, zalm, garnalen en makreel

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

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

€ 1,€ 3,-

p.s
p.liter
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De Stuik in kerstsfeer met
leuke activiteiten

Kamerkoor Mi Canto;
Een wereldse Kerst

VORSTENBOSCH - In en om Gemeenschapshuis De Stuik vindt ook dit jaar weer ‘De Stuik in kerstsfeer’
plaats en wel op zaterdag 10 december. Jong en oud zijn hierbij van harte welkom. Kom in de kerststemming, beleef Kerst met proeven, luisteren en kijken.
Vanaf 18.00 tot ongeveer 21.30
uur zijn er verschillende activiteiten rondom kerst.
Diverse kraampjes, een aantal
proeverijen van onder andere
ijs en andere hapjes. Dit alles
wordt omlijst met muziek, zang
en dans. Voor de kinderen zijn er
leuke activiteiten, zoals knutselen en spelletjes.
De entree is gratis en iedereen is
van harte welkom vanaf 18.00
uur in De Stuik.

Kerst-Inn

Onder leiding van Enrico van
Schaik neemt Mi Canto je mee
op reis. We reizen vanuit Nederland langs Rusland, Argentinië,
Tsjechië, Transsylvanië, Amerika, Ierland en vele andere landen. En bij elke stop luister je
naar de prachtige kerstliederen
die men in dat land zingt. Een
aantal liederen wordt a capella
uitgevoerd. Sommige liederen
worden op piano begeleid door

LOOSBROEK - In de parochiekerk van Loosbroek begint op
vrijdag 16 december om 19.00
uur de jaarlijkse Kerst-Inn. Dit
jaar voor de 25e keer. Waar een
klein dorp groot in kan zijn!

Kerstconcert
Vorstenbosch
praten onder het genot van de
aangeboden kop koffie of thee
met kerstbrood in CC De Wis.

Dus laat je muzikaal verrassen
en kom luisteren. De toegang is
gratis.

Berne Anders activiteit
in de Abdijkerk te Heeswijk
‘Meditatief Avonduur’ in Abdij van Berne op woensdag 14 december
HEESWIJK-DINTHER - Op woensdagavond 14 december is er een ‘Meditatief Avonduur’ in de abdijkerk
van de Abdij van Berne in Heeswijk. Tussen 20.00 en 20.45 uur worden momenten van stilte afgewisseld door korte teksten en muziek. Het thema van de avond is ‘Lichtpuntjes in donkere dagen…’ Deze
avond wordt muzikaal ondersteund door harpiste Margaret Forrest uit Tilburg.
Ieder die de rust en stilte wil toelaten, is van harte welkom. Na
het ‘Meditatief Avonduur’ is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken. De toegang is gratis, al
wordt een vrijwillige bijdrage op
prijs gesteld.
In de teksten wordt stilgestaan
bij de donkere dagen voor Kerst.
Overal proberen we deze ‘lichter’ te maken door lichtversieringen in huizen en op straat, in de
dorpen en steden. Er is blijkbaar
behoefte aan lichtpuntjes.
Lichtpuntjes zijn soms groot en

Huub Sperber. Uiteraard brengen wij je aan het einde weer
veilig thuis in Nederland. Na afloop heffen we samen het glas
op een geslaagde reis en op een
mondiaal mooie Kerst.
We hopen dat je met ons meegaat op reis. Het concert vindt
plaats op zondag 11 december
om 14.30 uur in de aula van
gymnasium Bernrode. De toegang is gratis.

Veel van haar werk als harpiste
is meditatief. Ze speelt tijdens

Tevens zullen enkele kinderen en een verteller het concert met een
kerstverhaal aanvullen. En met een gratis glas glühwein is de kerstsfeer compleet. Het concert begint om 19.30 uur. Het kerkgebouw is
open vanaf 19.00 uur. De toegang voor het concert is gratis.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

7.50 EURO KORTING
BIJ AANKOOP VAN EEN
ECHTE BOOM
(vanaf 14.95)

soms klein, je hoeft ze niet te
zoeken, je kunt ze ook zijn.
We hoeven het licht niet te verwachten van een ander, we kunnen zelf een lichtpuntje zijn.
Muzikaal wordt de avond begeleid door Margaret Forrest. Geboren in Australië, studeerde zij
harp in de Verenigde Staten en
Nederland. Ze is nu muziektherapeut en harpdocente in Tilburg.

VORSTENBOSCH - Muziekvereniging de Notenkrakers houdt zaterdag 17 december een kerstconcert in de sfeervolle Sint Lambertuskerk van Vorstenbosch. Het orkest van de Notenkrakers en koor
Frappant brengen verschillende instrumentale en vocale kerstliederen ten gehore.

Alleen geldig bij
Intratuin Veghel.
* Zie voorwaarden in de winkel.
Looptijd van woensdag 7 t/m
zondag 11 december 2016.
Niet i.c.m. andere acties.

yogalessen, in meditatiebijeenkomsten en in hospices. Zelf
noemt zij haar harp ‘een instrument van liefde’.

*Actievoorwaarden:
zie op onze website.

We zijn trots dat alle koren weer
in tien minuten laten horen dat
muziek verbroedert. De muzikale avond wordt opgeluisterd
door Servanto, musicalgroep Joy,
het Gemengd Kerkkoor, Zang en
Vriendschap, Simul Canto en La
Orféon.
Mark Lucius verzorgt het muzikaal intermezzo op marimba.
Dit jaar is het thema ‘van duisternis naar licht’. Na afloop ben
je van harte welkom om na te

HEESWIJK-DINTHER - In elk land zingt men kerstliederen. Ken jij
het Ierse A Naimh Naoimh? Het Deense Barn Jesus i en krybbe lå?
Of het Puerto Ricaanse De Tierra Lejana Venimos? Deze en nog
veel meer prachtige liederen uit zeer diverse landen passeren de
revue tijdens het kerstconcert ‘Een wereldse Kerst’, dat kamerkoor
Mi Canto op zondag 11 december geeft.

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

Tegen inlevering
van deze bon

7.

50
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turnen

volleybal

handbal

voetbal

HVCH op tandvlees naar de winterstop
HEESCH handboogschieten
- Na twee stevigetafeltennis
nederlagen op een rij is het duidelijk dat
HVCH snakt naar de winterstop. Mogelijk kan daarin de waslijst
aan blessures wat worden ingekort. Vanaf de aftrap tegen het bezoekende Nemelaer liepen de Heeschenaren achter de feiten aan.

waterpolo

wielrennen

darten

golf

tegenover stellen in het eerste
bedrijf. Na de thee leek HVCH
meer grip op de partij te krijgen
en waren er mogelijkheden tot
scoren voor Tom Hekerman en
Willem Roefs. Nemelaer wachtte
geduldig op een countermogelijkheid die er in de 60e minuut

na de tHee leek
HvcH meer grip op
de partij te krijgen
skien

snowboarden

kano

Foto: Ruud Schobbers

Doortastendheid bij de Haarenen glijpartijen in de
HVCH-defensie op het harde en
gladde veld zorgden al binnen

kaarten/bridgen
se spitsen

12 minuten voor een 0-2 achterstand. Joeri Vugts haalde twee
keer de trekker over voor Nemelaer. HVCH kon daar weinig

kwam, Ian Verschuren wist er
wel raad mee en scoorde beheerst: 0-3.
HVCH bleef goed proberen de
stand een draaglijker aanzien te
geven en slaagde daarin middels
aanvoerder Roy Vissers, in de
71e minuut maakte hij de 1-3.
Hoewel HVCH in het laatste
kwartier nog enkele kansen had
tot scoren gebeurde dat niet en
werd de eindstand bepaald op
1-3.
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Hisse 100 met veel livemuziek
HEESCH - Voor de echte muziekliefhebber begint het nieuwe
jaar goed. Op zaterdag 7 januari staat namelijk de Hisse 100
weer gepland in het café van C.C. De Pas. Een avond die inmiddels is uitgegroeid tot een vaste waarde op de Heesche
muziekkalender.
Aan de opzet is niet gesleuteld, de
Hisse 100 hitlijst van dit jaar blijft de
rode draad van deze muzikale avond.
Verschillende muzikanten van plaatselijke bodem zullen nummers uit de
Hisse 100 spelen, weliswaar in hun
eigen jasje, maar erg herkenbaar.
Natuurlijk bepaalt het publiek de Hisse hitlijst. Om het makkelijker te maken, of misschien wel moeilijker, vragen wij om je favoriete nummer door
te mailen naar info@de-pas.nl.
Uit alle inzendingen wordt de Hisse 100 samengesteld en op zaterdag
7 januari kun je horen hoe deze klinkt. De avond is gevuld met veel live
muziek, met daarnaast ook nostalgische beeldfragmenten. Verder wordt
de muzikale kennis van het publiek getest en wordt een van de inzenders
beloond met een fantastische prijs.
De Hisse 100 begint om 21.00 uur en rond de klok
van twaalven wordt de nummer één uit de lijst gespeeld. Het enige wat je nu nog moet doen, is je
favoriete nummer doormailen naar info@de-pas.nl
o.v.v. van ‘Hisse 100’.

motorcross

Wesley Pittens pakt de Nederlandse
endurotitel in de E2 klasse en de scratch

Maandag
05-12 t/m
zondag
11-12

1, 5 kg

1 kg

500 g

motorsport

van 1.49

0.89

ELSTAR
APPELEN

Per kilo

De rijder uit Vorstenbosch werd

kampioen in de E2 klasse, maar
won daarnaast ook het scratchklassement, wat wil zeggen dat
je van alle drie de inter-klassen
de meeste punten hebt gescoord. Daarnaast was het de
derde keer in zijn carrière dat

hij de kampioensrit won. Voor
Wesley is dit een mooie opsteker en hij kijkt dan ook met vertrouwen uit naar seizoen 2017,
waarin hij opnieuw met Yamaha
op jacht zal gaan naar de titels in
de endurosport.

voetbal

Vierde overwinning op rij
voor Vrouwen Prinses Irene
NISTELRODE - Na twee voetballoze weken moest Prinses Irene
1 proberen het goede spel van
daarvoor weer op te pakken.
Ook Fortuna’54 behaalde de
laatste weken goede resultaten.
Na een ruststand van 0-0, won
Prinses Irene uiteindelijk verdiend met 2-0.

MINI KRIELTJES
MET SCHIL

0.89

KIWI

500 g

Foto’s: Max en Henry Zweers

HOLTEN/VORSTENBOSCH
Yamaha-rijder Wesley Pittens
heeft in Holten twee Nederlandse titels in de wacht weten
te slepen.

van 1.99

van 1.59

SHOARMA

*

3.99

10 stuks

van 2.35

van 5.39

SCHARRELKIP
DRUMSTICKS*

1.39

1.89

van 0.99
BRUINE
BOLLEN

0.79

40 g

100 g

2.79

1.99
84 g

100 g

2.99

Vrijdag
09-12 t/m
zondag
11-12

1.69

Natuurlijk Aldi!

Sharron van Os zette haar handtekening onder de doelpunten.
Het was alweer de vierde overwinning op rij voor de meiden
van Strijbosch.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
Foto: Rob van Venrooij

www.aldi.nl
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Nieuwe kleding en tassen voor JO17-2
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Nieuwe tenues voor HVCH 16

HEESCH - HVCH JO17-2 is volledig in het nieuw gestoken met tenues, inloopshirts, coachjassen, trainingspakken en tassen. Het team staat op dit moment in de tweede klasse op een achtste plaats. De
eerste wedstrijden van het seizoen werden helaas verloren. In het tweede deel van de reeks werd gelijkgespeeld en ook een keer gewonnen. Hopelijk zet deze stijgende lijn zich door in de laatste wedstrijd
voor de winterstop en daarna!
over een heel groot assortiment
aan hout en bouwmaterialen
waar iedereen mee aan de slag
kan. Zowel de particuliere doehet-zelver als de aannemer en
ZZP-timmerman zien zij dagelijks
op hun terrein in Heesch. Het
overgrote deel van de materialen
is uit voorraad leverbaar en kan
desgewenst op maat gezaagd of
geschaafd worden.

Akobe Brandbeveiliging sponsorde
tenues,
inloopshirts,
coachjassen en trainingspakken.
Akobe brandbeveiliging is een
dynamisch servicegericht bedrijf
dat zich bewust gespecialiseerd
heeft op het leveren van producten en diensten voor brandbeveiligingssystemen. Bij Akobe

Van den Akker Keukenmontage
sponsorde tassen.
Nieuwe keuken nodig? Van den
Akker Keukenmontage is gevestigd in Heesch en is er voor het
monteren van uw keuken.

Brandbeveiliging staat een team
van specialisten klaar om dit
voor u te realiseren. Zij beschikken over een zeer breed productenpakket.

HVCH JO17-2 dankt Akobe
Brandbeveiliging, Houthandel
Verstegen en Van den Akker
Keukenmontage voor de sponsoring!

Houthandel Verstegen sponsorde sponsoring trainingspakken.
Houthandel Verstegen beschikt

VV Heeswijk JO15:1 in het nieuw

HEESCH - Hoewel HVCH 16 vooral een vrienden-/gezelligheidsteam is, wordt er ook nog fanatiek gevoetbald. Tijdens de wedstrijden doet iedereen er alles aan om de winst binnen te slepen. Het
feit dat er vrijwel iedere week vijf of meer spelers wissel staan, geeft
aan dat de sfeer binnen het team uitstekend is.
En waar de animo voor de trainingen de laatste jaren blijft afnemen, blijft de animo voor het
jaarlijkse teamuitje, de barbecue
en de kantine op een constant
peil.
Sponsoring voor de nieuwe tenues kwam voor sommige spelers daarom als geroepen, aangezien zij steeds verder uit hun
oude tenue leken te groeien.
HVCH 16 dankt Hoo Wah, Slijterij ‘t Heuveltje en GPS payroll
daarom voor de sponsoring van
de tenues!
Hoo Wah
Restaurant Hoo Wah is al sinds
1976 een begrip in het centrum
van Heesch en haar wijde omgeving. Hier kun je terecht om
gezellig wat te eten in het restaurant, voor wat lekkers van de

afhaal of voor een geheel verzorgde catering bij jou thuis!
Slijterij Mitra ’t Heuveltje
Mitra behoort tot een van de
grootste en gezelligste drankenspeciaalzaken van Nederland,
met een enorm assortiment aan
dranken en alles wat daarmee
te maken heeft. Of het nu gaat
om een mooi speciaalbier, een
sublieme wijn, een stoere borrel
of een exquise cognac, bij Mitra
ben je aan het juiste adres.
GPS payroll
GPS payroll wordt gerund door
van Oorschot. Tevens kan men
hier terecht voor administratie, advies en werk. GPS payroll
bestaat nu zo’n vier jaar en er
zijn ongeveer 40 tot 50 mensen
werkzaam binnen het bedrijf.

voetbal

WHV heer en
meester in Vorstenbosch
VORSTENBOSCH/LOOSBROEK
- Eindelijk, eindelijk, eindelijk
zat het eens een keertje mee bij
de formatie van Leon van Wanrooij.
Foto: Hans Heesakkers

HEESWIJK-DINTHER - De jongens van JO15:1 van Voetbalvereniging Heeswijk zijn in het nieuw gestoken. Dit met dank aan de twee sponsoren: Lunchroom & Cafetaria Halte 5 en Van Helvoort Bouwtechniek.
voetbal
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basketbal
turnen
volleybal
handbal
Jeugdvoorzitter Joan van den Akker bedankte de sponsoren hartelijk voor hun bijdrage aan dit team en dus
aan voetbalvereniging Heeswijk: “We zijn blij met iedereen die op wat voor manier dan ook bijdraagt aan
onze club. In dit geval een financiële bijdrage, met als resultaat deze prachtige tenues. Dank daarvoor!”
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badminton

zwemmen

korfbal
korfbal
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waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

1,2 cm b

Martijn Driessen
Foto: Gabriëls Fotografie

Nipt verlies voor Korloo

paardrijden

wielrennen

darten

ETTEN-LEUR/LOOSBROEK – De dames van Korloo en die van ELKV uit
Etten-Leur stonden zondagochtend om 10.45 uur klaar. Een gezonde
spanning hing in de lucht. Op papier waren de teams aan elkaar gewaagd. Tijdens een bespreking gaf Bart ons één ding mee: beleving!
Dat bleek uiteindelijk het sleutelwoord van de wedstrijd te zijn.
biljarten
judo elkaar
Korloo
en duivensport
ELKV hielden
goed in evenwicht in de eerste
fase van de wedstrijd, waardoor
er na 20 minuten een 5-5 stand
op het scorebord stond. Daarna
begon Korloo het spel naar zich
toe te trekken en kon uitlopen
schaken
naar een verdiende voorsprong
dammen
van 5-6. In de laatste twee minuten wisten beide teams nog
een keer te scoren. Ruststand
6-7.
1cm b

Wat de hele competitie nog niet
lukte bij de rode lantaarndrager, zat nu allemaal mee in de
belangrijke uitwedstrijd tegen
buurman Vorstenbossche Boys.
Elke kans die WHV in de eeerste
helft kreeg, was raak, met een
1-6 als gevolg.

golf

Na de 10-9 aansluittreffer was
het weer ELKV die de korf wist
te vinden 11-9. Weer de aansluittreffer van Korloo: 11-10.
Met nog drie minuten op de
klok, was het weer ELKV die
vissen
snowboarden
De tweedeskien
helft kon
Korloo hetkano twee punten afstand nam. Jamspel van de eerste helft voortzet- mer genoeg kon Korloo nog wel
ten: Korloo zorgde ervoor dat de de aansluittreffer maken, maar
stand na acht minuten 6-8 was. de tijd was te kort om nog punNa twee keer toe knullig balver- ten te pakken.
lies, waar ELKV goed van profi- Dit resulteerde uiteindelijk in
teerde, was het weer gelijk 8-8. een eindstand van 12-11! Maar
Het lukte kaarten/bridgen
ELKV zelfs in deze fase deze wedstrijd was het Korloo
uit te lopen naar een 10-8 voor- die punten verdiende maar niet
sprong. Dat zorgde ervoor dat kreeg; een wedstrijd met inzet,
ook de dames van Korloo in de beleving en met zijn allen werachtervolging moesten.
ken naar een collectief.

al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Sponsoren Prinses Irene
NISTELRODE - Prinses Irene en het Nistelrodese bedrijfsleven zijn
een goede match, zo bleek maar weer eens. Hierbij wederom twee
teams die nieuwe kleding in ontvangst hebben mogen nemen van
royale sponsors.

BALLETSTUDIO VAN DER STAPPEN GAAT VOOR KWF
BERNHEZE - Na het grote succes van het Living Statues
Festival in 2015 voor 3FM Serious Request, zetten wij ons
ook dit jaar weer in voor een goed doel. Laat je verrassen
en stap midden in het Virtual Reality Dance Event, waar
óveral om je heen dans te zien is!
Beleef een choreografie op een geheel nieuwe manier en
zie zelf voor slechts € 2,50 hoe wij dit jaar een steentje bijdragen aan Samenloop voor Hoop en KWF. Op 17 december
vanaf 12.00 uur zetten al onze dansers en danseressen vanaf 7 jaar ieder kwartier hun beste beentje voor in een korte,
maar spetterende show van ongeveer tien minuten. Beleving in virtual reality, maar dan zónder virtual reality-bril.
Het publiek bevindt zich letterlijk midden in de dans! Dit
grootse event vindt plaats in de theaterzaal van CC De Pas
in Heesch en de opbrengst gaat geheel naar Samenloop
voor Hoop. Om 13.30 uur wordt de totale opbrengst bekend
gemaakt.

Gerrits Bedrijfswagen sponsort Korfbal D2 Prinses Irene
In het D2 korfbalteam speelt Lina ter Burg, haar moeder is eigenaresse van Gerrits Bedrijfswagens. Daar mag het team blij mee zijn, want
ze spelen sinds kort in prachtige nieuw shirts van het gelijknamige
bedrijf. Gerrits bedrijfswagens, gevestigd aan ’t Maxend, is een familiebedrijf dat zich al meer dan veertig jaar bezighoudt met de in- en
verkoop van bedrijfswagens.

In slechts één week tijd bereiden we ons voor en dat doen we dit jaar niet alleen: alle dansers en
danseressen nemen namelijk ook nog eens vriendjes en vriendinnetjes mee! Lobke (docente en
organisatrice): “Op deze manier kunnen onze leerlingen met hun passie voor dans een bijdrage
leveren aan zo’n belangrijk doel als het KWF en dat is fantastisch om te zien.”
voetbal
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volleybal
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Laat je meenemen in de wereld van Balletstudio van der Stappen en kom het beleven tijdens het
Virtual Reality Dance Event. Wil jij je inzetten voor het KWF en daarvoor in ruil een unieke ervaring rijker zijn? Dan zien wij je heel graag op 17 december in CC De Pas in Heesch!
beugelen

boksen

zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
info@balletstudiovanderstappen.nl
- www.balletstudiovanderstappen.nl
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Altior pakt de winst op Avanti
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HEESWIJK-DINTHER – Avanti uit Schijndel kwam zondag 4 december bij Altior op bezoek. Altior moest
goed voor de dag komen om niet weer tegen puntenverlies op te lopen. De pupil van de week, Danni
Priems zag Altior goed beginnen en een kleine voorsprong nemen. Avanti had op dat moment niets in
te brengen.
biljarten

JO 13-1 Prinses Irene krijgt shirts van Mark van den Brand Lijmwerken
Het JO13-1 elftal van Prinses Irene kreeg onlangs nieuwe shirts van
Mark van den Brand Lijmwerken. Van den Brand, die in zijn jeugdjaren een Nederlandse topper was bij het fietscrossen, werkt al jarenlang als zelfstandige in de bouw. Mark heeft zelf nooit gevoetbald,
maar zijn twee zoons, Jesse (JO13-1) en Sem (JO9-1)zijn beiden fanatiek en talentvol.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

duivensport

judo

Maar de gasten kwamen toch
sterk terug, door slordigheden
aan Altior-kant. De dames gingen
rusten met een 6-5 voorsprong.
Na rust liep dan toch Altior steeds
verder uit en kon Avanti niet meer
dichterbij
komen. Hetschaken
was over
dammen
de gehele wedstrijd gezien een
verdiende overwinning, ondanks
dat het spel nog niet hoogstaand
was. Uitslag: 1cm
17-10.
b
Altior 2-DSV 2: 15-11
1,2 cm2:
b 8-10
Altior 3-SCMH
Altior 4-TOG 2: 18-8

vissen

skien

snowboarden

Altior 5-Avanti 2: 7-6
Flamingo’s MW1-Altior MW1: 7-5
Avanti A1-Altior A1: 3-16
Altior B1-SVOC’01 B1: 3-5
Altior B2-Celeritas B2: 9-2
Avanti B2-Altior B3: 5-1
kaarten/bridgen
Avanti C1-Altior
C1: 5-4
Prinses Irene C3-Altior C2: 0-11
Altior D1-De Korfrakkers D1: 5-13
Altior D2-De Kangeroe D1: 9-1
Altior D3-Celeritas D1: 3-11
Avanti E1-Altior E2: 15-7
Spes E2-Altior E3: 3-1
Altior F2-NDZW F1: 9-16
Be Quick W2-Altior W1: 3-15

kano

Danni Priems

1,4cm b

MHCH kreeg spannend bezoek TC Telro
oliebollentoernooi
autosport

karten

NISTELRODE - TC Telro organiseert op dinsdag 3 januari voor
alle jeugdleden (categorie rood
t/m geel) het jaarlijkse oliebollentoernooi. Het is een sportieve dag met leuke activiteiten,
dus neem je racket mee.

HEESCH – Bij MHCH kregen we op dinsdag 29 november bezoek van
maar liefst vijf Zwarte Pieten! Zij kwamen met de kinderen hockeyen
tijdens de reguliere training. De Pieten konden ook goed overweg
met een hockeystick! De prijs van de kleurwedstrijd die gewonnen is
door Rosalynn, werd ook uitgereikt door Zwarte Piet. Alle kinderen
kregen na afloop een Pietendiploma en een cadeautje namens Sinterklaas, natuurlijk was er ook meer dan genoeg snoepgoed!

Uiteraard worden er heerlijke,
verse oliebollen gebakken! Kom
je ook? Schrijf je in vóór 11 december via toernooi.nl/Oliebollentoernooi 2017. Na deze
datum sluit de inschrijving, dus
zorg dat je op tijd bent! Kosten:
€ 1,50 p.p. Oproep: De jeugdcommissie is op zoek naar ouders
die willen helpen met het bakken
van oliebollen of begeleiden van
een spel. Fijne feestdagen.

motorsport

de oplossing

bernheze sportief
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handbal
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Dames DOS’80 verliezen

Eerste uitoverwinning Prinses Irene

HEESCH - De dames van DOS’80 speelden zaterdagavond in
sporthal ’t Vijfeiken een verloren wedstrijd tegen de koploper uit
Breda. De heren namen het zondag op tegen PSV in Eindhoven. De
Heesche formatie wist andermaal niet te winnen.

SCHIJNDEL/NISTELRODE
Prinses Irene won uit in Schijndel met 1-3. Het was de eerste
uitoverwinning van het seizoen.
In een pover duel waren de
mannen van Van Tilburg Mode
& Sport duidelijk de bovenliggende partij.

Krachtsverschil
Dat het een lastige wedstrijd zou
worden tegen United Breda, was
bij voorbaat duidelijk. De ploeg
uit Breda heeft nog geen enkel
puntverlies geleden. Aanvankelijk wist de Heesche formatie
goed stand te houden, met een
3-3 tussenstand na 12 minuten.
Het team uit Breda was fysiek
echter veel sterker en wist door
een uitstekende verdediging
DOS’80 op afstand te houden.
Bij rust was er een ruime voorsprong voor de gasten, 7-14.
Het verschil van zeven doelpunten bleef lange tijd gehandhaafd
in de tweede helft. In het laatste
gedeelte van de wedstrijd wist
United Breda verder uit te lopen
en zo hun koppositie kracht bij
te zetten. Eindstand: 15-28.
Terugkeer
De door blessures geplaagde
Heesche ploeg, keek bij rust tegen een 11-7 achterstand aan.
Ben Woolfitt kon weer enkele speelminuten maken. Toch
is de Heesche ploeg nog verre
van compleet, Gerrald Wester-

35

Dit, ondanks dat ze ver onder
het gebruikelijke niveau speelden. Schijndel kwam nog op
voorsprong via Bas Wagenaars
in de negende minuut.

Selina van de Hurk
Foto: Ruud Schobbers

hout wordt nog gemist, maar
hij hoopt ook binnen korte tijd
weer terug te keren in het veld.
Het ontbrak DOS’80 zeker niet
aan arbeidslust en inzet. Lange
tijd konden de Heeschenaren in
de buurt blijven van PSV. Deze
ploeg wist in de eindfase uit te
lopen door enkele snelle breakouts, en kon zo de eindstand van
28-16 bepalen.

duidelijk de
bovenliggende
voetbal
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Martijn van Vught maakte de
gelijkmaker na 20 minuten en de
3-1 in de 61e minuut. Robbert
Rovers
vrije trap
na zo’n
beugelen zag zijn
boksen
badminton

35 minuten ineens in het doel Prinses Irene aan een penalty in
verdwijnen. Schijndel kon am- de 72e minuut. De goed leidenper een vuist maken en mocht de scheidsrechter van Bekkum
van geluk spreken dat de uitslag stond bovenop de situatie en
niet hoger
uitviel.handboogschieten
Wel ontsnapte
besliste anders.
zwemmen
waterpolo
tafeltennis

turnen

volleybal

handbal

Foto: T. Bevers
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Prinses Irene korfbalsters. Samen sterk!
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Ysselsteyn/Nistelrode - Prinses Irene speelde zondag de eerste wedstrijd na het overlijden van Linda
van Venrooij, bij koploper De Peelkorf. Iedereen begrijpt hoe beladen deze wedstrijd was. Na één minuut
stilte en een respectvol groot applaus namens De Peelkorf, waren de Nistelrodese dames met elkaar van
plan om keihard te werken, met en voor elkaar. Na een ruststand van 8-8 wonnen de Nistelrodese meiden
biljarten
vissen
snowboarden
kano
met
13-15 duivensport
en maaktenjudo
zo de competitie
weer skien
spannend.
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De steun van onderstaande bedrijven geven online een gratis podium voor alle verenigingen en stichtingen:
‘t Sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
Chris van Velzen Aanhangers &
Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en
Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch

Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch autosport
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Influsso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel

John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
1,2 cm b
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en
BSO De Toversteen
1,4cm b
Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang
Het Beertje motorsport
karten
Klasse RT
Kringloop Heesch
Langenhuizen Agrarisch Loon- en
Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan
Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
1cm b

Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners accountants en
adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.

www.mooibernheze.nl
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woensdag 7 december 2016

donderdag 8 december
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
start: reanimatiecursus
ehbo nistelrode
‘t Dorpshuis Nistelrode

kwartjesvolk: vur kersmus
CC De Pas Heesch
hilarische klucht
toneelvereniging kantlijn
Willibrorduscentrum
Heeswijk-Dinther

bouw- en installatiemiddag
Canadabaan 2 Nistelrode
PAGINA 9

open dag
annelies medi spa
Hondstraat 10 Vorstenbosch
PAGINA 5

informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

kom proeven
Coop Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

rabobank woonevent
Cereslaan 2 Heesch

zondag 11 december

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
vrijdag 9 december
bijeenkomst moeilijke
voeten
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 4
kluscafé
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 13
reiki 2
Centrum MAIA
Palmenweg 5 Nistelrode
popkwis
CC De Pas Heesch
martijn hillenius:
de man in bonus
CC Nesterlé Nistelrode
hilarische klucht
toneelvereniging kantlijn
Willibrorduscentrum
Heeswijk-Dinther
boogie wonderland/ 21+
Lunenburg Loosbroek
zaterdag 10 december
expositie cor melchers
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2 & 6
de stuik in kerstsfeer
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 30

maandag 12 december

donderdag 15 december

kerstmarkt
Laverhof Heeswijk-Dinther

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

alzheimer café
St. Barbaraplein 6 Oss

oud papier
Buitengebied Nistelrode

Film: the broken circle
breakdown
Filmhuis De Pas Heesch

centrum maia:
start training
elementenleer en start
workshop honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode

dinsdag 13 december

koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 7

kom proeven
Coop Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

dokter op dinsdag
over obesitas
Ziekenhuis Bernhoven Uden

raadsvergadering
Gemeentehuis Heesch
PAGINA 18

zondag 18 december

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Film: the broken circle
breakdown
Filmhuis De Pas Heesch

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

informatieavond fusie
Willibrorduscentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

zondagse muziek
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 12

woensdag 14 december

prinsenreceptie
CC De Pas Heesch
PAGINA 20

eten met kbo heesch
Restaurant De Waard Heesch
PAGINA 8

kerstmarkt
‘ziekenvereniging horizon’
Zorgcentrum Heelwijk Heesch
PAGINA 28

kerstviering kbo dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

een wereldse kerst
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 30
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
hilarische klucht
toneelvereniging kantlijn
Willibrorduscentrum
Heeswijk-Dinther

kerstconcert
St. Lambertus kerk
Vorstenbosch
PAGINA 30

informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur Fysio
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch

wereldlichtjesdag
Kapel van de Zusters
Franciscanessen Veghel
PAGINA 6

biljart promotiemiddag
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

toneelgroep ‘van alles wè’
speelt de klucht: pluche en
poespass
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 3

zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

expositie cor melchers
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2 & 6

verkoop kerststukjes
CC De Wis Loosbroek

verkoop kaarten
kerstviering kbo heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 8
imeet: twinkeling
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
meditatief avonduur
Abdij van Berne
PAGINA 30

klankschalen concert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
vrijdag 16 december
kerstviering
kbo nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8
boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 7
kerst-inn
Parochiekerk Loosbroek
PAGINA 30
bobz
Dorpshuis Nistelrode
publieksavond bij
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
pubquiz
CC De Pas Heesch
zaterdag 17 december
centrum maia:
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

verkoop kerststukjes
CC De Wis Loosbroek
open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
Fanfare st. lambertus:
jaarafsluiting leerlingen
CC Nesterlé Nistelrode
kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
winterse kerstfair
voor kameroen
Laar 56 Nistelrode
PAGINA 29
kerstkoopzondag
Heesch
open zondag
Centrum Nistelrode
open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
kerstconcert: kamerkoor
ad parnassum
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

In week 52 - 28 december - verschijnt er geen krant
voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

