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Geen plaats voor een kerstboom dit jaar

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

HEESWIJK-DINTHER - De vlammen sloegen uit het dak. Een zol-

der vol herinneringen ging in rook op. Het huis huilde zwarte
tranen, nadat de brandweer zijn werk had gedaan. Het ene
moment heb je alles en een kwartier later heb je niets meer.
“We stonden buiten en keken naar de vlammen die uit ons
huis sloegen. En het gekke is, dat we allebei dachten; ‘Dat is
niet bij ons. Dat kan niet!”

Luchtpost Anke van Dijk
pag. 13

van SIS Schoonmaak uit Nistelrode
meteen aan de slag. Drie dagen
later gingen Tilly en Henk pas terug om te kijken en hebben samen
staan huilen om wat niet meer
is. “We willen wel vooruit kijken
hoor, maar dat valt nog niet mee.
Natuurlijk zijn we ons bewust van

La Colline
pag. 20

‘WE WILLEN WEL
VOORUIT KIJKEN
HOOR, MAAR DAT
VALT NOG NIET MEE’
Update bouw Alferink

Maar het was wel de harde realiteit. Op vrijdagavond 16 september 2011 zaten Henk en Tilly van
de Rakt uit Dinther samen op de
bank televisie te kijken. Om 19.15
uur werden ze opgeschrikt door
een enorme knal en alle stroom
viel uit. “Blikseminslag dachten
we: de stoppen zijn doorgeslagen.

Maar onze overbuurvrouw Sjan de
Bie belde aan en ze riep: Jullie dak
staat in brand. Met mobieltje, tas
en autosleutels, renden we naar
buiten en zagen de vlammen uit
ons dak slaan. We keken ernaar
alsof het het dak van de buren
was. En toen ging bij mij het licht
uit,” vertelt Tilly. De vlammenzee

is het enige wat zij gezien heeft,
want daarna viel ze flauw. Tilly lag
bewusteloos bij Ester in de gang
en Henk stond op zijn pantoffels
buiten, helemaal uit het veld geslagen, toe te kijken.
Nadat het sein ‘brandmeester’ was
gegeven ging de Salvage dienst

het feit dat het gelukkig alleen materiële schade is. Kerst is een intiem
feest met familie en vrienden. Die
zijn juist nu heel belangrijk en steunen ons enorm. Kerstmis vieren we
altijd met kinderen en kleinkinderen. Altijd in Dinther, maar daar is
dit jaar geen plaats voor in ons huis
niet, maar ook niet in onze tijdelijke woonunit. Dus dit jaar vieren
kerst in St.Oedenrode.”

Schoenmakerij Tommy te
Heesch

pag. 23

Jeugdkampioen Dirk
pag. 26

Folders deze week:
Vuurwerk van Tommie
HB Foods

HEESCH - We mogen wel zeggen dat we erg blij zijn met onze schoenmakerij in Heesch. Inmiddels zitten we hier nu al weer 2,5 jaar en zijn
ook steeds uitgebreider geworden.

Website gemeente
Bernheze vernieuwd

Lees meer pagina op 11

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@lradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

Wij leveren naast de schoenmakerij, ook een extra service voor het
kopiëren van sleutels, een nieuwe
en goede depot voor stoomgoed,
waarmee we goede kwaliteit kunnen leveren en een zeer scherpe
prijs en een ruime sortering van lederwaren en hebben we een zeer
uitgebreid assortiment wol van
Katia en Annel. Vorig jaar zijn wij
uitgebreid door ook vuurwerk te
gaan verkopen vanuit onze winkel,
hierop zijn zeer positieve reacties
gekomen! Dus op 29, 30 en 31 december toveren we de winkel weer
om voor de vuurwerkverkoop!
De voorverkoop van het vuurwerk
start al op 1 december 2011.

En let op: dit jaar hebben wij een
2 keer zo groot assortiment als vorig jaar!
Dit jaar zijn wij ook weer aan het
uitbreiden geweest en zijn we gestart met de verhuur van opblaasfiguren zoals Abraham en Sarah
poppen, trouwbogen en opblaasbaby en beschuit met muisjes voor
jongens of meisjes, zie foto’s of
meer info op onze website
www.schoenmakerijtommy.nl

Openingstijden winterperiode
28 november t/m 25 februari

Ma t/m vrij van 13.00 tot 18.00
& Zat. van 9.00 tot 13.00
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

Ook gaan we medio januari online
met onze webwinkel www.vanallesenzo.nl waar wij diversen artikelen aan zullen gaan bieden.

U zult versteld staan, waarvoor u allemaal bij de schoenmaker terecht
kunt! Dus loop graag een keer in onze winkel binnen.

Molenstraat 32 Heesch
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

www.fietsplezierheesch.nl
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Mari, ik ken jou van tv

Oplage
14.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

NISTELRODE - Daar staat hij om bekend, zijn fantastische metamorfoses. Mari van de Ven was in Nistelrode om te doen wat hij het liefste
doet: mensen blij maken. Bij Van Tilburg Mode & Sport is een 88-jarige
mevrouw: ‘Ik ken u van televisie’, zegt de dame, die even gebruik wil
maken van het professionele oog van Mari op een nieuwe sjaal en jas.
Er wordt besloten tot een koop, de jas en de sjaal aangeraden door Mari
van de Ven; er zal nog vaak verteld worden over de speciale aankoop.

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
office@demooibernhezekrant.nl
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De trend moet bij je passen
Zuiver, natuurlijk en creatief dat
zijn de verschillende kersttrends.
Tips voor 2012: duidelijke getekende markante wenkbrauwen en
voor de lippen is het advies; een
volle mond met een opvallende

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofd redactie Rian van Schijndel
Carla Jaspers – van Uden
Tamara van Krieken
Martha Daams
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Tamara van Krieken
Rian van Schijndel

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van
DeMooiBernhezeKrant is alle
mogelijke zorg besteed. Er
kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend. De uitgever
zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

De visagist geboren in Nistelrode
werd bekend door het programma
Koffietijd en deed daarna de meest
uiteenlopende ervaringen op.
Twee boeken werden geschreven,
tv programma’s, metamorfoses,
op de schaatsen en natuurlijk heeft
hij een aantal vaste opdrachten.
Wendy van Dijk komt onder zijn
handen vandaan als Ushi en ook
voor de liveshows van The Voice is
Mari in de buurt om Wendy prachtig op de beeldbuis binnen te laten
komen.
Binnenkort komt zijn Mari van de
Ven App uit waarin men de ‘tips
en trucs’ terug kan vinden, maar
ook advies krijgt over ‘the places
to be’. Deze zijn echter nog geen
realiteit, dus super dat de visagist deze dagen zijn adviezen live
kwam delen met de klanten die in
de winkel rondkijken en op zoek
zijn naar een geschikte outfit voor
de kerst.

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

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

kleur. Hierbij vult hij wel snel aan:
‘Wat de trend ook is? De trend
moet bij je passen.’
Er mag nog steeds beweging in de
haren vertelt Mari verder en een
pony en bob kan nog steeds.

Nieuwjaarsfeest Nistelrode
Jongeren blijven in het dorp
NISTELRODE - Na drie succesvolle edities van Nieuwjaar in ‘t Pumpke wordt ook dit jaar
weer een NYE feest gegeven. De sfeer wordt dit jaar verhoogd door een extra verdieping
aan het feest toe te voegen!! Oftewel meer feestgangers onder één dak. De bovenruimte
van ‘t Pumpke wordt in gebruik genomen als top 2000 zaal voor de echte muziek-liefhebbers en na twaalven wordt er boven gehakt alsof je leven er vanaf hangt!

Dit jaar kun je ook barbecueën van
19:00 uur tot 22:00 uur, dit is na-

tuurlijk gezellig om het jaar met je
eigen vrienden af te sluiten. Het
kleinste café van Brabant, onder
andere bekend van Keltenpop en
het ZomerNacht festival zal dit
jaar ook aanwezig zijn. Ditmaal als
kleinste bordeel van Nisseroi!
Ook dit jaar is er voor een thema
gekozen, de dresscode voor dit
jaar is black and white. Door de
avond/nacht heen zul je verschillende vormen van entertainment
tegenkomen. Alles is inbegrepen:

onbeperkt drank, snacks, oliebollen, vuurwerk en natuurlijk champagne! Het feest begint om 22.00
en is om 05.00 afgelopen!
Een feest dat je niet mag missen,
zorg dat je erbij bent! Dit wordt
een nieuwjaarsfeest om nooit
meer te vergeten!!
Aanmelden doe je door een mail te
sturen naar nyepumpke@live.nl
We verwachten je op 31 december!

Rondje door de keuken

14 en 15 januari 2012

Onbeperkt genieten van de bourgondische smaak van Eetcafé ‘t Pumpke! U mag zo
vaak u wilt blijven bestellen. Alle gerechtjes zijn klein in uitvoering, zodat u de vele smaken proeft die de keuken van ‘t Pumpke rijk is. Een avondvullend programma voor slechts:

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

Raadhuisplein 7
Nistelrode - 0412 61 29 56

€ 24,75 p.p.
Rondje koud
Carpaccio
Wrap gerookte zalm
Griekse salade
Gebakken champignons op toast
Salade gerookte kip
Garnalencocktail
Wrap gerookte kip
Toastje gerookte zalm
Stokbrood geitenkaas
Kipcocktail

Rondje warm
Spare Rib
Gamba’s
Runderpuntjes
Kip Cajun spiesje
Mexicaanse wrap
Saté van het huis (kip)
Bourgondische rib met pepersaus
Vegetarische loempia
Wortelstamp met hachee

Rondje na
Bastognekoekjesparfait
Chocolademousse
Dame Blanche
Yoghurt-framboos triangel
Brownie
Rijstepap met bruine suiker
Kaneelijs
Bananensplit

Puntzak friet
Puntzak wedges
Biefstuk

EEN KEER WAT ANDERS

Rondje soep

Varkenshaassaté

Lovende reacties

Tomatensoep

Kipdipper
Vispakketje

Avondvullend programma

Goulashsoep
Bospaddenstoelensoep

Boerenkool met rookworst
Zalmfilet
Kip in een jasje

Voor iedereen heerlijk
Ideaal voor grote groepen
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“Ik las wel, maar dan kinderboeken”
Nu tijdelijk

20% korting
op heel veel
behangcollecties*
Uw woonsfeermaker
Bart Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

door Jolwin Dobbelsteen

HEESCH – “Je komt hier binnen en ziet een vreselijke hoeveelheid boeken”, met die worden woorden begint Désirée
de Rooij van de Bibliotheek Heesch haar verhaal aan de cursisten van ‘Leren? Gewoon doen!’. Voor hen is het inderdaad een ‘vreselijke hoeveelheid’ boeken. Ze zijn namelijk
laaggeletterd en hebben dus moeite met lezen en schrijven.
Désirée de Rooij vervolgt met “dat er in de bibliotheek medewerkers zijn die je willen helpen met zoeken.”
Voor zo’n 13 procent van de inwoners van Bernheze is het inderdaad lastig om een boek te lezen.
Zij zijn laaggeletterd. In exacte
getallen gaat het om 2850 mensen, tweederde hiervan heeft een
Nederlandse achtergrond. 380 inwoners zijn analfabeet of dusdanig ongeletterd dat het dagelijks
voor problemen zorgt. Deze cijfers
komen van CINOP (www.cinop.
nl). De gemeente Bernheze heeft
samen met de gemeente Veghel,
ROC de Leijgraaf en welzijnsorganisatie Vivaan de handen ineengeslagen. Samen bieden ze een gratis
lees-, schrijf- en rekencursus aan;
op maandag bij ROC de Leijgraaf
in Veghel en op woensdag in de bibliotheek in Heesch.
“Het is de tiende bijeenkomst”,
vertelt Mieke Hollander docente
namens ROC de Leijgraaf. Ze vervolgt: “we dachten: ‘laten we nu
ook maar eens nader kennismaken
met de instantie die ons onderdak
biedt.” In Heesch was geen andere
cursuslocatie voorhanden. “Ik snap
dat in eerste instantie moeilijk is
om hier naar binnen te gaan, maar
van de andere kant ben je wel een
drempel over”, aldus Mieke Hollander.
Désirée de Rooij van de bibliotheek
legt uit hoe je de verschillende
genres aan boeken kunt herkennen door figuurtjes op de achterkant van het boek. Bij een thriller
staat er een pistool, bij een detective een vergrootglas en bij een

historisch verhaal de vorm van een
Griekse tempel. Na haar introductie lopen de cursisten door de bibliotheek. “Susan Smit heeft u die

V.l.n.r.: Désirée de Rooij (bibliotheek Heesch), Marian Janssen-de Goede
(projectleidster Leren? Gewoon doen!), Mieke Hollander (docente namens
ROC de Leijgraaf), Mieke van de Logt (bibliotheek Heesch).

Foto: Jolwin Dobbelsteen


“Heesch is klein”, zegt Marian
Janssen-de Goede. “De maatschappij rekent mensen af op hun
taalvaardigheid. Ik ken iemand die
de mooiste dingen van hout kan
maken, maar hij wordt toch telkens
beoordeeld op zijn schrijfvaardigheid.”
“Ze willen het niet vertellen, maar
ze zijn erg afhankelijk van anderen als het gaat om het invullen
van formulieren”, legt projectleid-

‘ZE WILLEN HET NIET VERTELLEN, MAAR ZE
ZIJN ERG AFHANKELIJK VAN ANDEREN ALS HET
GAAT OM HET INVULLEN VAN FORMULIEREN
ook als grootletterboek?”, vraagt
een van de deelneemsters aan de
cursus. Désirée de Rooij moet het
antwoord schuldig blijven “maar
ik kan het wel even opzoeken”.
“Nee hoor, dat hoeft nu niet”, zegt
de deelneemster. Zij ontdekte haar
probleem met lezen en schrijven
door het puzzelen. “Ik schreef andere dingen op dan ik bedoelde”.
Er wordt nog onderzocht of ze dyslectisch is.
De projectleidster van ‘Leren, Gewoon doen!’, Marian Janssen-de
Goede weet dat er ook een cursist
is die door zijn werkgever is gestuurd. “Die baas viel het op dat
de verslagen van deze man wel erg
op die van zijn collega leken. Gelukkig ondersteunt deze werkgever
hem.” Een van de cursisten vertelt:
“mijn collega’s weten het niet, ik
durf het ze niet te vertellen”. Er
rust dan ook een enorm taboe op
dit onderwerp (dat is ook de reden
dat de cursisten niet bij naam worden genoemd in dit artikel red.).

ster Marian Janssen-de Goede uit.
“Ze vragen hun partner om hulp
of zelfs hun kinderen.” Een van
de deelneemsters aan de cursus:
“Ik heb daar wel trucjes voor. Ik
zeg dat ik geen tijd heb of mijn bril
niet bij me heb.” Toch las zij wel
boeken “Ik las wel, maar dan kinderboeken als Oorlogswinter en
Pjotr”. Désirée de Rooij van de Bibliotheek Heesch weet dat dat niet
meer hoeft. “Er zijn nu ook volwassen boeken voor laaggeletterden.
Dan worden boeken van bekende
schrijvers herschreven in makkelijker taalgebruik, deze vind je in Oss
en Veghel zelfs op een speciaal ‘anders lezen plein’.”
“Een schrijfster als Marjan Berk
herschrijft ze zelf, anderen laten dat
via onder andere Eenvoudig Communiceren doen”, vult projectleidster Marian Janssen-de Goede aan.
Désirée de Rooij heeft aan het einde van de rondleiding voor de cursisten van ‘Leren? Gewoon doen!’
een kleinigheidje. Ze krijgen een

proefabonnement van een halfjaar
op de bibliotheek. “Dat geeft toch
weer een zetje”, zegt een van de
cursisten. “Ik ga zeker een boek
pakken. Kijk dan toch maar eens of
je Susan Smit hebt met een grootletterboek van dat verhaal over die
zigeuners (Elena’s vlucht red.)”
Het project ‘Leren? Gewoon doen!’
vraagt vanaf deze week extra aandacht voor haar cursussen in Bernheze en Veghel. Dit gebeurt met
flyers en posters. De cursus bestaat
uit een werkboek, een tv-serie van
E-tv en opdrachten via Oefenen.nl.
Op die manier komt de cursusstof
driemaal aan bod. Iedereen die beter wil leren lezen, schrijven of rekenen kan zich aanmelden bij Marlies Segers van ROC de Leijgraaf
06 - 46138854 of per mail lerengewoondoen@leijgraaf.nl.

GRATIS HUIDTEST
Leg je hand naast onderstaand
huidspectrum en zie hoe jij je
huid kunt verbeteren.

ga op vakantie
eet meer vlees
drink minder alcohol
ga vaker sporten
koop warmere kleding
kijk meer tv

Laar 1 Nistelrode T. 0412 61 11 85
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport
P Gratis
WWW.JACOBSENJACOBS.NL

Prettige kerstdagen en
een Mooi 2012

OP
RUI
MING

Ja, u leest het goed!
Wij starten nu met
onze opruiming.
Tijdelijk kortingen tot maar liefst 50%
op onze gehele collectie 2011!*
Ook ontvangt u 10% korting op de glazen.

werk minder
haal dieper adem
neem een huisdier
blijf uit de zon

Voor een gratis échte
huidanalyse, kijk op:

www.salonintense.nl/huid
Laarhof 22 • 5388 GX Nistelrode • 06 104 33 489

Tramstraat 23 Nistelrode telefoon: (0412) 61 40 52
meer informatie op www.hoogstede-optiek.nl
*Onze Super Sale is geldig tot 31 januari 2012. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
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ZORG EN HULP

Speciaal kerstcadeau?

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende
spoedeisende hulp 0900-8112

Aurora Kidsclub is op zoek naar kinderen die met muziek bezig willen zijn

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorend
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-455720
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heeswijk
Heilarensestraat 64
Tel: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
Tel: 0413-291450
Spoed: 0413-293245
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.

Woensdag 7 december 2011

HEESCH - In januari starten we met de workshops blaasinstrumenten
voor kinderen. De workshops bestaan uit ±12 wekelijkse lessen van
30 minuten. Spelenderwijs komen alle facetten van muziek maken aan
bod: melodie, ritme, samenspel, notenschrift en instrumentenkennis.
Naast algemene muziekkennis en kennis over verschillende instrumenten worden er met de blokfluit enkele liedjes geleerd. Maar gezelligheid
staat voorop.
De workshops worden gegeven
door enthousiaste muzikanten en
tegen een zo laag mogelijk tarief. Na een van deze workshops
heb je een goede indruk wat de
mogelijkheden zijn en kun je een
verantwoorde keuze maken om
misschien verder te gaan met het
bespelen van een instrument. De
workshops worden in een klein
groepsverband gegeven.

De kosten
Workshops blaasinstrumenten
De kosten voor 10 wekelijkse lessen van 30 minuten bedragen
_ 30,00. De kosten zijn _ 30,00
excl. mogelijk werkboek en blokfluit.
De blokfluit kost _ 10,00 Deze
tarieven zijn nog niet vastgesteld.
Het definitieve tarief kan iets afwijken.

Inschrijven
Aanmeldingsformulier te verkrijgen bij Henk van Wanrooij.
h.vanwanrooij@home.nl of tel.:
0412-450012. Meer informatie bij
het secretariaat of 06-41744174.
Aurora jeugd is onderdeel van de
fanfare en heeft als doel alle kinderen in Heesch te bereiken en

hun jeugd kennis te laten maken
met muziek. Aurora doet dit op
verschillende manieren. Naast de
workshops kunnen kinderen zich
aanmelden voor het volgen van
instrumentale lessen.
Deze lessen worden in samenwerking met de muziekschool de Muzelinck gegeven.

Openingsweekend bij Servicestation van Duijnhoven
NISTELRODE - Het is zover: openingsweekend 16 en 17 december ’11
voor Servicestation van Duijnhoven. De 29-jarige ondernemer Rico van
Duijnhoven is al vanaf zijn 15e jaar werkzaam op deze plek op de hoek
het Maxend – Het Kantje in Nistelrode. Sinds enkele jaren heeft hij zelf
de touwtjes in handen.

Totaalpakket in service
Rico van Duijnhoven, de zoon van
Piet en Jeanne van Duijnhoven
is geboren in Nistelrode en daar
woont hij nu ook weer. Hij is blij
dat zijn droom uitkomt in Nistelrode. Een prachtig servicestation
is het geworden. De diensten en
producten die Rico aanbiedt voor
de klant zijn uitgegroeid tot een
totaalpakket.
Openingsweekend
Uitnodiging 16-17 december
op ’t Maxend Nistelrode.

Het openingsweekend wil hij
groots aanpakken want de verbouwing is een groots project
geweest. Vele maanden van voorbereiding en daarna de totale
nieuwbouw heeft hij goed voor
elkaar gehad en het resultaat mag
er wezen.
Tijdens het openingsweekend
16-17 december zal Rico mooie
acties laten zien:
1. Hoge korting op brandstoffen;
tijdens het openingsweekend geven zij u het kwartje van kok terug!
2. Op de foto met de Formule 1
auto van Kuijpers!
3. Alle vers belegde broodjes

slechts €2,00, en geef een naam
aan hun nieuwe broodje Nisseroi!
4. Maak kennis met de nieuwe
carwash; ter introductie het meest
uitgebreide
programma
voor
slechts €5,00
5. Iedere 100e klant krijgt een
openingstaart en bloemen!
6. Doe je bon tijdens het openingsweekend in een ton en win een
ipad!
Uiteraard kunt u tijdens dit weekend gewoon doorsparen voor een
heerlijk hoofdgerecht bij het Eetcafé ‘t Pumpke of wanneer u zelf
actief bent in de keuken voor onze
exclusieve messenset!

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode
Lid van het
Gilde van Streekrestaurants.
Proef de streek
in het Gildemenu!

Laar 24 - Nistelrode - (0412) 61 08 28
www.dnbontewever.nl

BP Tanken
Weer terug bij het vertrouwde
merk BP. DHL servicepunt, het
bloemetje of plantje, lectuur,
een mooie dvd huren of de vergeten boodschappen.
Bakery
In de bakery heeft u een ruime
keus aan belegde broodjes, een
snack of iets hartigs met een
heerlijke kop koffie. Koffie in allerlei smaken *café crème *espresso *cappuccino maar ook
een heerlijke kop warme chocolademelk etc.

Tanken bij het BP station met bakery en carwash kan men zeker
een totaal pakket noemen. Kom
daarom zeker even aan tijdens de
dagen van het openingsweekend
maar ook daarna bent u van harte
welkom.
Servicestation van Duijnhoven
Maxend 20 - Nistelrode
0412-612812
Carwash
Daarbij alles om na een korte
pauze in een schone auto de
weg weer op te gaan. De carwash heeft twee wasboxen. De
wasstraat heeft een paar carwash programma’s:
* met een dubbele portaal
* hoge druk * knikborstel
* polish – de was wordt ingepoetst. Door een servicekaart te
kopen krijgt u een bepaald bedrag te besteden waarbij u 20%
korting op de diensten krijgt.
Wanneer deze op is, kan men
de kaart bijladen en weer vooruit met de carwashdiensten en
stofzuiger. Indien u in het bezit
bent van een servicekaart maakt
u tevens gratis gebruik van onze
bandenpomp.
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VRIJWILLIGER IN UGANDA
Van 2 tot 27 januari 2012 gaat Janniek van de Looij (22) uit Heesch als vrijwilliger
naar Uganda. Zij doet dit via de Nederlandse organisatie Be-More.

Het Community Empowerment Program, afgekort CEPO, waar Janniek gaat werken, is een project in de omgeving van Masaka in het zuiden van
Uganda. Het project is opgericht door drie jonge
vrouwen die hun ziel en zaligheid in het project
leggen. In het gebied waar CEPO werkzaam is,
leven een groot aantal wezen, weduwen en hulpbehoevende ouderen als gevolg van armoede,
analfabetisme en ziektes als aids.
De organisatie zorgt voor plaatsen waar de bevolking terecht kan voor informatie en advies over

zaken als hygiëne, sanitatie en voedselvoorziening. Daarnaast zorgen ze voor onderwijs, voorlichting, campagnes en maken ze hiv en aids bespreekbaar in groepsgesprekken.
Als vrijwilliger gaat Janniek bij dit project haar
steentje bijdragen door bijvoorbeeld het doen
van huisbezoeken, waarbij kwetsbare ouderen
worden ondersteund en voorzien van voedsel,
hulp bij het verbeteren van de sanitatie en hygiëne in de gemeenschappen en het ondersteunen
van campagnes voor bescherming en behoud van
natuur.
“Het vrijwilligerswerk levert niet alleen voor de
mensen daar veel op, ook ikzelf kan hier ontzettend veel van leren. Het is voor ons zo normaal
om naar de winkel te gaan als we honger hebben en naar de dokter te gaan als we ons niet
lekker voelen. Dit is voor veel mensen in Uganda
helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het hebben
van een keuken met kookplaat, koelkast en afzuigkap en een badkamer met toilet en douche
is een luxe die de gemiddelde Ugandees zich niet
kan veroorloven. Nog steeds sterven veel jonge
kinderen aan ziektes als malaria of aan een simpel
verschijnsel als diarree. Ik wil met eigen ogen zien
hoe dat mensen in Uganda zo leven, vier weken
lang zelf ervaren hoe dat is en ondersteuning leveren.”, aldus Janniek die er erg veel zin in heeft.
Wilt u CEPO steunen, dan kan dat door een bijdrage te storten op 12.17.74.228, t.n.v. Be More
te Nijmegen o.v.v. Janniek van de Looij of online
doneren op www.be-more.nl. Meer informatie
over vrijwilligerswerk in Uganda en het project
CEPO is te vinden op www.be-more.nl.

Een uitbreiding voor Stal Het Kantje
NISTELRODE - Theo Verwijst
heeft de manege al enige tijd in
zijn beheer en zag dat er grote
vraag was voor de springtrainingen. Ook werd er regelmatig gebeld voor paardrijlessen. Pamela
van Dijk gaat de paardrijlessen
geven. Zij heeft de nodige ervaring en hoopt dat er veel kinderen
en volwassenen zijn die van haar
dienst gebruik willen maken.
De 24-jarige Pamela heeft al meer
dan 10 jaar ervaring en heeft de
nodige diploma’s in huis. In Deurne
deed ze de sportklas en haalde bij
Orun haar diploma Paardrij-instructrice. Begin december is ze gestart
bij Stal Het Kantje waar ze haar ervaring kan gebruiken en full time
aan de slag gaat met les geven. De
groepjes die ze les geeft zijn klein,
met zo’n 5 personen. Zo krijgen ze
allemaal even veel aandacht.
Activiteiten en mogelijkheden bij
Stal Het Kantje
Heb je geen eigen paard is natuurlijk helemaal geen probleem. Je
kan gaan voor een ‘lease’ paard
of een paard van de manege. Een
lease-paard klinkt een beetje ongewoon maar de professionals weten dat het een vaak voorkomende
manier is waardoor men altijd op
hetzelfde paard kan rijden. De dagen van de ‘lease’ kan het paard
door je verzorgd worden en kan je
er op rijden. Het paard moet voor
minimaal 2 dagen gehuurd worden en kan natuurlijk voor meer
dagen gebruikt worden. Hierdoor
kan men voor een betaalbare prijs
de voordelen van een eigen paard
hebben.
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COLUMN
DE BLIEKERS
Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad.
Ze schrijven elkaar wat ze zien en beleven in hun
dagelijkse leven.

STADSMENS
Toen ik zojuist op mijn fiets tussen al het zaterdagse gekrioel zigzagde,
realiseerde ik me dat ik eindelijk vrienden aan het worden ben met
de stad waar ik al jaren woon. Ik voel mijn gezicht op net zulk zwaar
onweer staan als dat van iedereen die hier langer dan een maand
verblijft, en inmiddels kennis heeft gemaakt met de losgeslagen jungle
die verkeer heet, en ik scheld zachtjes iedereen uit die het waagt
om met z´n onoplettende tronie voor mijn piepende fietsbanden te
sjokken. Zoals een heuse stedeling betaamt.
Nou goed, een bescheiden versie dan, want Heuse Stedelingen
brullen en tieren het liefst zo vaak en luidkeels mogelijk de meest
afschuwelijke verwensingen naar elkaar. Om dat te kunnen doen moet
je iemand zijn die niet meteen bibberende knietjes krijgt als er terug
gejodeld wordt dat jij en je hele familie langzaam gevierendeeld en
daarna gefiguurzaagd gaan worden als je niet opzij gaat. En aangezien
ik duidelijk níet zo iemand ben, hou ik het voorlopig maar bij
mompelen .
In mijn eigen buurt-in-opkomst (lees: getto) ben ik me al een tijdje
steeds meer thuis aan het voelen. Ik weet wie mijn buren zijn en maak
zo nu en dan een praatje. En zo niet, dan hoor ik hun gesprekken door
muren en vloeren heen, zodat ik toch weet wat ze doen en meemaken.
Elke dag begroet ik de alcoholisten die op mijn stoep vredig zij-aan-zij
leven met drugsdealende elfjarigen in krantenbezorger-vermomming
en bewonder ik hun rode aardappelneuzen. Bier doet neuzen groeien!
De bewijzen slapen voor mijn deur.
Ik ken de praatgrage mevrouw zonder huis die hier in de straat haar
daklozenkrantjes verkoopt en zij kent mij. Ondanks dat vraagt ze elke
keer weer hoe ik ook alweer heet en komt vervolgens, alsof mijn naam
het startschot is, met heel haar zweterige hebben en houwen veel te
dicht bij me staan en vertelt op vertrouwelijke toon, maar toch zo luid
mogelijk, ontzettend gênante verhalen.
Inmiddels weet ik dat de wandelstok van doorsnee stadsbejaarden
een spitse punt bezit die ze zelf met hun zakmes de hele dag door aan
zitten te scherpen op bankjes in het park. Hun rollators zijn behangen
met spikes en laten geniepige littekens achter op je kuiten als je op
de markt opzij wordt gebeukt door zo’n zogenaamd onschuldig, oud
mensje.
Ik woon hier tussen het schorem, de kunstenaars, de verslaafden,
vrouwen met snorren, mannen met jurken, er ligt overal troep op
straat en mensen hebben niet eens gordijnen voor de ramen.
O. Wacht. Ben ik dat niet zelf? Die zonder gordijnen?
Schoelie! Dat is het.
Nu ik er zo over nadenk is het eigenlijk allemaal begonnen met dat
thuisgevoel toen ik laatst naar de bioscoop ben geweest in een stad
heel dichtbij mijn roots en ver weg van waar ik nu woon. Een stad die
heel toevallig ook het onderwerp was van de film die ik daar zag. Een
film die heel toevallig vol zit met tuig in alle soorten en maten.
Aha!
Doe de groeten aan de nakomelingen van de Bende van Oss (en pas op
in het donker)!

VOOR
HET
BESTE
HOORAD
VOOR HET BESTE HOORADVIES

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend e

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

• persoonlijk deskundig advies
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• 5 jaar uitgebreid

• persoonlijk deskundig advies • 5 jaar uitgebreide garantie
• altijd gratis uitge
• alle
dagen audicien
• altijd gratis uitgebreide
• alle dagen
audicien
hoortest
aanwezigaanwezig
hoortest
• onafhankelijk
• toestellen vanaf € 0,• onafhankelijk
• toestellen
vanafeen
€ 0,hoorproblemen,
maak vrijblijvend
afspraak.
• gratis
overname service
bijbetalen
• gratis
bijbetalen
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een
afspraak. overname
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

VOOR HET
HET BESTE
BESTE HOORADVIES
HOORADVIES
VOOR

Stal Het Kantje is een mooie paardensportaccommodatie, gelegen net
Loop
langerinrond
met uw
buiten het centrum van Nistelrode. De
stal niet
is gelegen
een groene
en bosrijke omgeving. Voor de paardensportliefhebber is dit een ideU bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
ale plek om de geliefde sport uit te oefenen.
• 5 jaar
uitgebreide
garantie
• persoonlijk deskundig advies
op zaterdag
van 9.30 tot
14.00 uur
’t Dorp
58 A, in Heesch.
• 5 op
jaar
uitgebreide
garantie
• en
persoonlijk
deskundig
advies
Mooie accommodatie; Twee grote •binnenmaneges,
grote
buitenrijU
bent
van
harte
welkom
opuitgebreide
dinsdag t/m
vrijdag van 9.30
• 5 jaar
garantie
• persoonlijk
deskundig
advies
•
altijd
gratis
uitgebreide
alle dagen audicien
• altijd gratis uitgebreide
• alle dagen audicien
baan, grote kantine met uitzicht op beide binnenmaneges, trainingsaltijd tot
gratis
uitgebreide
op zaterdag van •9.30
14.00
uur op ’t Dorp 58 A,
• alle dagenen
audicien
hoortest
aanwezighoortest
aanwezig
molen, longeerpiste en 39 luxe stallen met 3 spuitplaatsen. Grote
hoortest
aanwezig
• onafhankelijk
• toestellen vanaf € 0,• onafhankelijk
• toestellen vanaf € 0,• onafhankelijk
• toestellen
vanaf € 0,verlichte parkeerplaats.
• gratis overname service
bijbetalen
gratis overname service
bijbetalen
De activiteiten; Verhuur van pensionstallen,
organiseren van paar• gratis overname• service
bijbetalen
densportevenementen, geven van privéles aan mensen met eigen
U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
Uen
bent
harte van
welkom
dinsdag
van 9.30
- 17.30
uur
op van
zaterdag
9.30op
tot
14.00t/m
uurvrijdag
op ’t Dorp
58 A,
in Heesch.
paard of pony, groepslessen voor kinderen en volwassenen.
U bent van harte welkom op dinsdag
vrijdag
van
17.30
uur 58 A, in Heesch.
op zaterdag
van 9.30
tot9.30
14.00- uur
op ’t Dorp
’t en
Dorp
58t/m
A Heesch
0412-475959
www.vanschijndelhoortechniek.nl
In de wintermaanden van september tot mei organiseren wij op de
en op zaterdag van 9.30 tot 14.00 uur op ’t Dorp 58 A, in Heesch.
woensdagavond oefenspringen waar paarden- en ponycombinaties
kunnen komen oefenen voor de officiële wedstrijden. Hierbij gebruiken wij mooi hindernismateriaal.

’t Dorp 58 A Heesch 0412-475959 www.vanschijndelhoo

Kom gerust een keertje langs om een kijkje te nemen, wij heten u van
harte welkom.

’t Dorp 58 A Heesch 0412-475959 www.vanschijndelhoortechniek.nl
’t Dorp 58 A Heesch 0412-475959 www.vanschijndelhoortechniek.nl

’t Dorp 58 A Heesch 0412-475959 www.vanschijndelhoortechniek.nl
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Ook altijd geld te weinig…?

WESPEN-NESTERLÉ
In de afgelopen weken hebben we bijna dagelijks ontwikkelingen over
het accommodatieplan Nistelrode kunnen volgen en meer in het
bijzonder over de plannen voor het Nesterlé gebouw. Het Brabants
Dagblad kopte onder andere “Toekomst Bernhezer plan Nesterlé
ongewis”, “Nistelrodese clubs gereserveerd over intrek in Nesterlé” en
“Bernheze lijkt voor Nesterlé”. O ja, en Marko melde de krant dat ze
vergeten waren vijf positieve geluiden ook te vermelden.
Het college laat begin december de gemeenteraad besluiten om
€ 4.600.000 vrij te maken voor dit plan. Een plan waar maar weinig
mensen in Nistelrode echt op zitten te wachten als we de berichten
moeten geloven. Een gebouw waarvan de toekomstige beheerder
op voorhand aangeeft dat het maar voor 50% bezetting heeft. Er is
geen kostendekkende exploitatie en de grote podiumzaal zal zelfs
maar voor twee à drie keer per maand gebruikt gaan worden. 10
minuten verderop in Heesch is nog een dergelijke zaal. Daar is zeker
voor twee tot drie maal per maand ruimte beschikbaar en die kost de
gemeenschap ook al € 100.000 per jaar.
Men probeerde nog verwoeds om de horeca te verleiden mee te doen.
Maar die hebben geen zin, “wij gaan niet in die zaal” aldus Peter
namens horeca Bernheze. Logisch, de eigen zalen hebben nog ruimte
en in deze tijd is behoud van klandizie al een zorg.
Er is de afgelopen maanden veel te doen over maatschappelijk
vastgoed en de rol van gemeenten en gemeenschappen daarbij. Is
het nog wel verantwoord om er zoveel geld in te stoppen en mogelijk
blijvend lasten te moeten dragen waarvoor slechts dekking te vinden
is via verhoogde OZB?
Het mag toch niet zo zijn dat gemeentebestuur en gemeenteraad de
kern Nistelrode een gemeenschapsgebouw door de strot gaat duwen
en verenigingen gaan opzadelen met een last die ze niet kunnen en
willen dragen. Één “Pas” met structurele lasten voor de inwoners is
voor Bernheze wel genoeg.

ROSMALEN - Ook altijd geld te
weinig om dat leuke shirt,dat boek
of make-up te kopen? Misschien
kunnen wij je dan wel helpen !!!
We zoeken bezorgers voor deze
DeMooiBernhezeKrant.
Deze zal in heel Bernheze bezorgt
worden en daarvoor zijn we op
zoek naar jullie. Jongeren die deze
krant willen bezorgen in een bepaalde wijk in Bernheze. Het gaat
alleen om de bezorging van de
MooiBernhezekrant en deze zal
maximaal 4 folders als bijlage kunnen hebben. De enigste vereiste is
dat je op woensdag tijd moet hebben om de bezorging te doen. Heb
je anderhalf uur tot 2.5 uur over op
woensdag? Bel dan Actief!
Mocht je interesse hebben dan
mag je bellen naar Actief Reklame
Verpreidingen B.V.
Telefoonnummer: 073-5443030
of je kunt een mail sturen naar
info@arvb.nl

Gevraagd:
bezorgers

new years eve!

Marko en het merendeel van de gemeenteraad lijken wel overtuigd
dat Nesterlé er komt. Margriet zal nog wat mopperen. Ik ben
benieuwd of het kritische geluid van Gerard nog zal doorklinken.
Jaren geleden bij besluiten over de Pas en ook bij de aftrap voor
plannen in Nistelrode was hij kritisch…….
AD

Reageren? Graag!

ad@mooibernhezekrant.nl

In een volgende versie plaatsen we ingezonden reacties en kunt u
opnieuw reageren op een nieuwe column.

Diepgang en humor in
Loosbroek
LOOSBROEK - Vrijdag 9 december organiseert de BKK de 12e Zin van
Bernheze! ‘De mooiste zinnen en… er mag gelachen worden!’
Organisator de Bernhezer KunstKring (BKK) pakt in samenwerking
met de Bibliotheken van Bernheze
weer flink uit met de toppers die
niet alleen het publiek aan zich
weten te binden maar ook de
kunst van het vermaken verstaan.
Er mag weer gelachen worden!
Dichters en duizendpoten. Optredens met diepgang en humor wisselen elkaar weer ruimschoots af
deze avond.
Het programma:
• Mas Papo gemeentedichter van
Bernheze

• Wim Daniëls schrijver, dichter en
columnist
• Sanne van Uden zangeres/songwriter
• Marjolijn van Heemstra theatermaker, freelance journalist en
schrijver
• Rob Scheepers tonprater, toptwitteraar, entertainer en schrijver
Ontdek de Zin van Bernheze in
zaal Kerkzicht, uiteraard tegenover
de kerk in Loosbroek. Aanvang
20.30 uur. Entree vijf euro. Meer
info: www.debkk.nl, reserveren:
info@debkk.nl

90’s
band: riverside

dresscode: white | toegang 16+
tickets: € 10,- incl. 2 consumpties

start v.v.k: 1 november 2011 | verkrijgbaar bij De Toren

23+ VIP lounge in het café

met exclusieve acties | legitimatie verplicht
De Toren | Torenstraat 12, 5473 EL Heeswijk-Dinther
T. -413 - 296307 | E. info@de-toren.nl | I. www.de-toren.nl
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Wereldwinkel Heesch
reikt prijs uit!!

NAAM: INGE VAN DE WIELEN
LEEFTIJD: 20 JAAR
WOONPLAATS: HEESCH
STUDIE: HBO-VERPLEEGKUNDE
Welke studie volg je?
Ik volg de opleiding HBO-Verpleegkunde aan de Han in Nijmegen
en zit nu in het 2e jaar.
Kun je uitleggen wat de studie precies inhoud?
Met deze opleiding als HBO verpleegkundige kun je erg veel richtingen op. In de eerste 2 jaar maak je kennis met een hoop verschillende kanten van het beroep. Zo heb je de AlgemeneGezondheidsZorg (bijv. ziekenhuizen en verzorg- en verpleegtehuizen),
GeestelijkeGezondheidsZorg (bijv. psychiatrie en dementerenden),
VerstandelijkGehandicaptenZorg en JeugdGezondheidsZorg. In het
2e jaar maak je hiertussen een keuze zodat je in het 3e jaar kunt
beginnen met je differentiatie, waarin je ook op buitenlandse stage kunt.
Verder heb je elk jaar te maken met stageperioden. Zo heb ik vorig schooljaar 8 weken stage gelopen bij Cunera in Heeswijk. Dit was op een revalidatieafdeling. En ga ik vanaf januari 8 weken
stage lopen in de psychiatrie. De locatie is nog onbekend want dit wordt allemaal door school
geregeld.

In de aanloop naar Sinterklaas organiseerde de Wereldwinkel Heesch
een prijsvraag in de vorm van een
Kleurplaat. Deelnemers maakten
kans op een FAIR TRADE CHOCOLADELETTER én een MAX HAVELAAR VIJFJE.
Op zaterdag 3 december mocht de
3 jarige Kalil Draad zijn prijs in ontvangst nemen.
Kalil kan zijn MAX HAVELAAR

VIJFJE (waarde 5 Euro) uitgeven of
bewaren omdat het slechts een beperkte oplage is.
Wereldwinkel Heesch heeft in december (zolang de voorraad strekt)
een maandaanbieding van diverse
FAIR TRADE Wijnen: 6 flessen Fair
Trade wijn voor de prijs van 5 flessen.
Let op: de 6 flessen moeten wel dezelfde wijn bevatten.

Wat vind je leuk aan de studie?
Het leuke aan mijn opleiding vind ik dat ik hierdoor er achter ben gekomen dat het ontzettend
dankbaar werk is. Het geeft een heel goed gevoel als je in praktijk ziet dat je mensen kunt helpen,
in welke zorgcategorie dan ook. Het is werk waar je iets voor terug krijgt! Dit zie ik nu ook in mijn
bijbaantje bij de thuiszorg Pantein in Heesch. Hierbij kan ik de theorie van school goed toepassen
en toch zien dat het in praktijk soms anders werkt!
Wat wil je na je studie gaan doen?
Hoe ik er nu voor sta wil ik gaan kiezen voor de GGZ. Dit spreekt me erg aan en vind het erg
interessant om mensen die geestelijk zo ziek kunnen zijn dat ze totaal anders of niet meer kunnen functioneren te gaan helpen. Maar voor ik deze keuze maak wil ik in januari zien of ik het in
praktijk mij ook zo goed bevalt! Wanneer dit niet het geval is ga ik toch voor de AGZ kiezen. Hier
heb ik al stage in gelopen en ook hierin kun je nog allerlei richtingen op. Hierin spreekt mij heel
erg de ambulance of de spoedeisende hulp erg aan.

Nu in vrije verkoop!
er zijn nog enkele
appartementen beschikbaar

17 appartementen en
commerciële ruimtes.
Aan een nieuw aan te leggen straat tussen Laar, het historische dorpslint van
Nistelrode en een nieuw parkeerterrein, dat wordt ingericht op de plek van de
voormalige gemeentewerf, verrijst een nieuwbouwcomplex bestaande uit een plint
met commerciële functies, waaronder een supermarkt met daarboven een zeventiental
appartmenten in diverse types vanaf € 209.000,- v.o.n.

Sparrenweide is een
particulier initiatief van
L. en M. de Lorijn,
Nistelrode.

www.sparrenweide.nl
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de makelaar.
Bernheze Makelaars & Adviseurs Bitswijk 10, 5401 JB Uden, 0413-24

38 18

Iedereen komt in aanmerking
voor deze appartementen!
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10 Broers en zussen boven de 50 jaar!
Speciale mijlpaal, iedereen mag het weten
Maria van der Heijden - Langens zegt het al
jaren: “Als ik 50 jaar word en allebei mijn ouders en mijn
broers en zussen leven nog, dan komt het in de krant!” Het
Brabants Dagblad vindt Maria net een stap te ver, dus kiest
ze voor MooiNisseroi.nl en DeMooiBernhezeKrant.

NISTELRODE -

sinds 5 jaar tot hun tevredenheid
en in redelijk goede gezondheid
in het Verzorgingstehuis St. Jan in
Uden.
Een groot gezin: Zes jongens en
vier meisjes; Hiervan wonen er zes

‘DIT MAG IN DE KRANT’

Ouders Langens (94 en 88) hebben hun 10 kinderen allemaal 50
jaar zien worden! Hoe speciaal is
dat! Voor Maria de jongste van het
stel die op 23 November 2011 Sarah zag is dit heel bijzonder. Ook
zij heeft om zich heen gezien dat
dit geluk niet overal gewoon is.
Dit was reden genoeg om.... het
iedereen te laten weten; dit mag in
de krant!
De familie Langens verhuisde in
september 1961 met 9 kinderen
van Maren-Kessel naar de P.J.
Groenenstraat in Nistelrode. Op
23 november 1961 werd in Nistelrode de jongste dochter Maria geboren; op 23 november j.l. werd ze
dus 50 jaar!
De ouders van de kinderen wonen

MOOIBERNHEZERTJE

in Nistelrode, drie in Uden en een
in Heesch. Inmiddels is het gezin
uitgebreid met 16 kleinkinderen,
5 achterkleinkinderen, het 6e achterkleinkind is op komst. Een groot
gezin waarvan Gijs, de oudste
zoon van het gezin in februari 65
jaar wordt.
Maria; als enige uit het gezin geboren in Nistelrode: “Het is wel heel
erg uniek dat ik als jongste kind
uit een gezin van 10 kinderen 50
jaar word en allebei mijn ouders en
alle broers en zussen nog in leven
zijn. Dit komt helaas maar zelden
voor. Het is zelfs vaak zo, dat als
de oudste uit een gezin 50 wordt,
vader of moeder al is overleden. Ik
zie dat bij mijn vrienden, kennissen
en familieleden.”
Van dichtbij maakte ze het mee
met familie van haar man Erik.

Wij feliciteren Mirjam en Dolf
met de geboorte van dochter
Saar.
Een nieuwe kleine burger
die binnen enkele jaren
in Nistelrode komt wonen.
www.Mooinisseroi.nl

Verhuur: Kerstmarkten kunnen vaak nog tot op laatste
moment kramen verhuren. Zo
heeft ook het Raadhuisplein in
Nistelrode enkele kramen over.
Komt u erbij?
Tel.0412-612956

Wij wensen Frank van Heck
en zijn team succes met de
verhuizing.
www.mooiheesch.nl

Te koop: Renault Megane
coupé 1.6
bouwjaar 1997 kleur geel
185.000 km, prijs €1.700
Netjes onderhouden en
in goede staat. 06-41630686
Te koop: Fiat bravo 1.6 16
bouwjaar 2000
160.000 km, prijs €2.500
Netjes onderhouden en
in goede staat. 06-41630686
WILT U OOK EEN ZOEKERTJE
PLAATSEN? LAAT HET ONS WETEN.
0412-795170 OF
info@demooibernhezekrant.nl

Achterste rij vlnr: Johanna, Laurens, Hans, Gijs, André. Middelste rij vlnr:
Lidwina, Moeder, Vader, Frans. Voorste rij vlnr: Clemens, Maria, Marianne.

graag meemaken.’ Bijgaande foto
is gemaakt op 15 oktober j.l.; De
94e verjaardag van vader Langens.
Op de verjaardag van vader vroeg
een van zijn dochters aan hem:
“En pap, voel je je echt oud met je
94 jaar?” “Nee hoor”, zei hij: “Ik
voel me net zo jong als mijn jongste dochter, als ik 94 omdraai ben
ik 49, dus zijn we even oud! En zo
voel ik me ook!”
Maria heeft een superleuke verjaardag gehad en een mooi en gezellig

BERNHEZER FAMILIEBERICHTEN

Verhuur: Streetdanceverening
V’bosch verhuurt kleding
ook voor groepen. Op de
kerstmarkt van 10 dec 2011
in Vorstenbosch wordt een
groot deel van de te huren
kleding getoond. Voor meer
informatie bel 06-27022567.

Verhuur: Annie van Dinther
verhuurt toneel- en themakleding. Op afspraak kunt u
bij haar terecht voor Sara- en
Abrahamkleding.
Meer informatie:
06-52593236.

Toen hij vorig jaar augustus 50
jaar werd waren zijn ouders en
zijn oudste zus (48) al overleden,
en dan zie je maar weer dat je heel
dankbaar mag zijn, en dat het echt
heel uniek is als je met je ouders,
broers en zussen nog kan vieren
dat je Sarah ziet.
Op woensdag 23 november werd
Maria 50 jaar en dat was dus reden
voor een feestje.
Maria vertelt dat haar ouders zich
nog redelijk goed voelen: ‘Moeder
zei: als mijn jongste dochter 50 jaar
wordt en een feestje geeft, dan
blijf ik net zo lang zitten tot ik het
vol kan houden. Dit wil ze nog zo

Wij feliciteren Mark en Ilse
met hun zoontje en kleine
rietdekkertje Teun!
Een nieuwe kleine burger in
Nistelrode.
www.mooinisseroi.nl

VRIENDEN OF FAMILIE FELICITEREN?
LAAT HET ONS WETEN.
0412-795170 OF
info@demooibernhezekrant.nl

DANKBETUIGING
De overweldigende belangstelling en het
meeleven na het overlijden van mijn man,
vader en opa

Cees Ruijs
14 juni 2011 te Heesch, heeft een diepe
indruk op ons gemaakt en heeft ons zeer
goed gedaan.
Intussen is de winkel Tweewielersbedrijf C. Ruijs en alles wat daarbij
hoorde afgesloten en rest zich de familie alleen nog om alle klanten te
bedanken voor de vele jaren waarin ze een fijne band op hebben kunnen
bouwen. Ze hebben niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken voor de
vele kaartjes en steunbetuigingen, vandaar dat de familie Ruijs dit graag
via deze weg nog wil doen.
“Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,fijne brieven
en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van Cees.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel
dit niet alleen te dragen. Uit de grond van ons hart bedanken wij iedereen
voor de steun, de vriendschap, lieve reacties, bloemen en troost.”
Hartelijk dank.
Annie Ruijs
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

SUDOKU

feestje op vrijdag 25 November die
werd gehouden in Zaal “Rainbow
Centre”. Haar ouders keken erg
uit naar het feest en hadden het
tot laat op de avond allemaal mee
kunnen maken én hebben erg genoten. Omdat Maria als laatste in
het rijtje 50 jaar werd hadden haar
broers en zussen een mooie “act”
in elkaar gezet wat een grote verrassing was voor Maria en haar ouders, maar ze vonden het geweldig
mooi!
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in bedrijf

Deco Zonwering

mooi & in bedrijf

Rolluiken met gratis veiligheidspakket!
De zonweringspecialist heeft nu de meest voordelige actie van de regio. Nog tot het einde van
januari 2012 biedt Deco Zonwering namelijk
rolluiken met gratis elektrische bediening en
tijdschakelaar aan!
Wist u dat rolluiken een forse besparing op de
hoge energierekening in de winter opleveren? Dit
effect is direct merkbaar! Maar naast isolerend is
een rolluik ook geluidswerend en inbraakvertragend. Dus nooit meer wakker liggen van geluiden
rondom het huis en uw huis wordt ook nog een
stuk veiliger. Het gratis veiligheidspakket bevat
een hoge kwaliteit Somfy motor, met optilbeveiliging en obstakeldetectie. Een tijdschakelaar zorgt
voor het automatische op- en neer sturen van het
rolluik, tijdens uw vakantie maakt uw huis een be-

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering
DOLDWAZE ROLLUIK ACTIE
• Gratis Somfy motor met vorstbeveiliging,
optilbeveiliging en obstakeldetectie
• Keuze uit meer dan 200 kleurcombinaties
• Gratis Verano tijdschakelklok
• Isolerend en inbraakvertragend
• Vijf jaar volledige garantie

Kijk voor al onze producten op: www.decozonwering.nl
Deco Zonwering • Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490
Rolluiken | Zonneschermen | Terrasoverkappingen | Horren & Hordeuren | Binnenzonwering | Velux | Reparaties

woonde indruk en schrikt eventuele inbrekers af.
Naast dit gratis veiligheidspakket verleent Deco
Zonwering maarliefst vijf jaar garantie op alle
buitenzonwering! Natuurlijk komen de vakkundige monteurs van Deco Zonwering bij u de juiste
maten opnemen en zorgt het bedrijf daarna ook
voor de montage, afstelling en aansluiting van
de rolluiken. Zo hoeft u zich nergens zorgen over
te maken! Kies nu voor kwaliteit die nog nooit
zo voordelig was en vraag bij ons geheel vrijblijvend een offerte aan! Natuurlijk voorziet Deco
Zonwering u graag van aanvullende informatie
en komen zij bij u thuis de mogelijkheden bekijken. Bent u op zoek naar horren, plissés, vouw-,
rol- of overgordijnen? Deco Zonwering beschikt
ook over een ruime collectie aan binnenzonwering! Vraag om een vrijblijvende offerte. Meer

informatie: breng een bezoek aan
www.decozonwering.nl Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00
uur – 15.00 uur, maandag t/m
vrijdag graag op afspraak! Bellen is
natuurlijk altijd mogelijk.

F E I T E N
NAAM: Deco Zonwering
SOORT BEDRIJF:
Zonweringspecialist
CONTACTGEGEVENS:
Nieuwstraat 19
Heesch
T. 0412-480490
W. www.decozonwering.nl

Openingsweekend
16 & 17 december
* Hoge

Diepvries & Versproducten

korting op brandstof, u krijgt het
kwartje van kok van ons terug!
* Diverse shop en carwash acties!
* Formule 1 wagen om van dichtbij

BP van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode

te bekijken!

De beste zorg voor u
en uw huisdier.

Zie voor de openingstijden,
de wekelijkse reclame,
de Kerst aanbiedingen 2012,
en het gehele assortiment
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Hier kan uw
advertentie
staan

Tel. 06-30074272 - Niels van den Heuvel
www.podotherapievandenheuvel.nl
Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
't Dorp 15a Heesch • T. 0412-475424 • info@dapbernheze.nl • www.dapbernheze.nl

Design by

INGRID

Pimp je
huisstijl!
Graanakker 10 - Heesch
M. (06) 4800 5243
www.designbyingrid.nl

vrĳdag 9 december
markt Nistelrode

De complete
versspecialist
De complete versspecialist

De complete versspecialist
voor de horeca
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode 15
Waardestraat
t. 0412
611383
5388
PP
Nistelrode 15
Waardestraat
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

5388 PP Nistelrode

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

f. 0412 613104

*

Wintercheck

Aanbieding
0
,00
5,0
* 1 KILO HAMROLLADE voor €5
* 1,5 KILO KONIJNENBOUTEN voor €10,00
* 2 KILO PAARDENLAPPEN voor €10,00
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INFORMATIE

voor de KERNEN

Zwaartepunt bestemmingsplan buitengebied

Zwaartepunt buitengebied
De Bernhezer Buitenwacht komt op
voor de belangen van de burgers in
het buitengebied.
Wat een dorpsraad is voor de inwoners van een dorp, is de Buitenwacht voor de burgers die in
het buitengebied wonen. Bij de
gemeente staat nu de bespreking
van het bestemmingsplan buitengebied op de rol. De Buitenwacht
heeft een zienswijze ingediend. En
wij hebben een aantal zorgpunten
geformuleerd in verband met de
voortdurende uitbreiding van de
intensieve veehouderij in Bernheze.
In dat verband willen wij u nu raadplegen. Wij willen graag weten wat
er voor u het zwaarst weegt.

Enquete
Het zwaartepuntenformulier hieronder is verspreid bij de burgers in
de LOG’s en in de verwevingsgebieden. Maar er zijn ook inwoners
uit de kernen en bewoners van de
kernrandzones die het buitengebied
na aan het hart ligt. Die kunnen het
formulier hieronder uitknippen, invullen en dan opsturen naar de Buitenwacht: Venhofstraat 7, 5384 SZ,
Heesch. Uitknippen, inscannen en
mailen kan natuurlijk ook: bernhezerbuitenwacht@xs4all.nl. Als het
even kan nog deze week. Op hetzelfde mailadres kunt u ook een digitale enquête aanvragen. Wij willen de politiek een duidelijk signaal
geven. Namens betrokken burgers.
Want het buitengebied gaat ons allemaal aan.

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Reguliere procedure
Locatie
Peelstraat, Vorstenbosch

Ingediend op
25-11-2011

Nistelrodeseweg 53, 5384 PM Heesch

19-11-2011

Vosbergstraat 23, 5384 ST Heesch
Brouwersstraat 13, 5473 HB Heeswijk-Dinther
Fokkershoek 18, 5473 VD Heeswijk-Dinther
Abdijstraat 29, 5473 AC Heeswijk-Dinther

20-11-2011
18-11-2011
14-11-2011
23-11-2011

Bus 8, 5388 SP Nistelrode

21-11-2011

Zwarte Molenweg 5, 5388 EE Nistelrode

25-11-2011

Oude Veghelsedijk 45, 5476 KE Vorstenbosch

25-11-2011

Uitgebreide procedure
Locatie
De Beekgraaf 60, 5388 CV Nistelrode

Ingediend op
22-11-2011

Omschrijving
Kappen eik en 2 elzen voor ontsluiten
bouwterrein.
Splitsen bedrijfswoning in 2 woningen,
fase 1
Tijdelijke dakreparatie
Legaliseren gebouwde carport
Herstel voorgevel boerderij
Functiewijziging garage tot
schoonheidssalon
Plaatsen teeltondersteunende
voorzieningen
Verbouwen woning, verwijderen
asbesthoudende platen dak
Legaliseren verbouwde boerderij
Omschrijving
Slopen bestaand schoolgebouw en
bouwen nieuw Kindercentrum

Besluiten
De hoofdregel is dat besluiten daags na bekendmaking van het besluit in werking treden. Uitzonderingen hierop zijn
omgevingsvergunningen voor de activiteiten ‘uitvoeren van een bouwwerk’, ‘slopen van een bouwwerk’, ‘slopen van
een monument’, ‘vellen van een houtopstand’, ‘uitvoeren van een werk’. Deze vergunningen treden pas in werking
na afloop van de bezwaartermijn. Een omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift.
Reguliere procedure
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na bekendmaking van het besluit
in werking.
Locatie
Datum besluit
Omschrijving
Vinkelsestraat 5, 5384 SB Heesch
22-11-2011
Uitbreiden woning
John F. Kennedystraat 118, 5384 GG Heesch
22-11-2011
Uitbreiden woning
Bijlesteel 5, 5384 DG Heesch
23-11-2011
Uitbreiden woning
Stuifduin 7, 5384 LM Heesch
25-11-2011
Oprichten overdekt zwembad
Nieuwe Erven 51, 5384 TA Heesch
23-11-2011
Verbouwen woning
Donzel ong. (tussen nr. 4 en 10), Nistelrode
21-11-2011
Nieuwbouw woning met bijgebouw
Canadabaan 2, 5388 RT Nistelrode
28-11-2011
Wijziging gevelmateriaal
(t.o.v. reeds verleende vergunning)
Watersteeg 12, 5476 KW Vorstenbosch
29-11-2011
Uitbreiden bedrijfsruimte
Inzage: zes weken vanaf maandag na publicatie tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Heesch.
Bezwaar: tegen deze besluiten (beschikkingen) kan degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is
op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, na de bekendmaking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Voorlopige voorziening: een bezwaarschrift schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die bezwaar heeft
ingediend heeft, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, eveneens de mogelijkheid
een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Reguliere procedure
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat deze besluiten leiden tot een onomkeerbare situatie,
treden ze zes weken na bekendmaking in werking.
Locatie
Datum besluit
Omschrijving
Bus 20, 5388 SP Nistelrode
15-11-2011
Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor activiteit milieu
Gouverneursweg 6, 5473 VB Heeswijk-Dinther
15-11-2011
Gehele intrekking omgevingsvergunning voor activiteit milieu
Inzage: zes weken vanaf maandag na publicatie tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Heesch.
Bezwaar: tegen deze besluiten (beschikkingen) kan degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is
op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, na de bekendmaking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Voorlopige voorziening: een bezwaarschrift schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die bezwaar heeft
ingediend heeft, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, eveneens de mogelijkheid
een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Handhavingsbesluiten
Onderstaande handhavingsbesluiten zijn genomen.
Locatie
Datum besluit
Kampweg 7, 5476 VB,Vorstenbosch
11-11-2011
Justitieweg ongen., Heeswijk-Dinther
22-11-2011

Omschrijving
Stillegging illegale bouwactiviteiten
Last onder dwangsom

Bezwaar: tegen deze besluiten (beschikkingen) kan degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is
op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, na de bekendmaking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Voorlopige voorziening: een bezwaarschrift schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die bezwaar heeft
ingediend heeft, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, eveneens de mogelijkheid
een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
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COLUMN

Jaarvergadering Dorpsraad Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Woensdag 7 december houdt Stichting Dorpsraad
Vorstenbosch haar jaarvergadering in de Stuik. De vergadering begint
om 20.00 uur.

voorzien van commentaar.
Burgemeester Boelhouwer en wethouder van der Pas zullen ook aanwezig zijn. Voor de burgemeester
is het een kennismaking met Vorstenbosch en kan het dorp zo ook
kennismaken met de burgemeester.
Ook zal hij ingaan op de voorgenomen samenvoeging van Bernheze
en Maasdonk en op de leefbaarheid in kleine kernen. Wethouder
van der Pas gaat in op de woningbouwplannen in Vorstenbosch.
Mooiland-Maasland zal nog specifiek ingaan op de plannen voor
vernieuwbouw van de seniorenwoningen aan het Liebregtsplein.
Verder komen ontwikkelingen in
het dorp aan de orde als de vestiging van een buurtsuper, renovatie
van de kapel en een terugblik op
renovatie van het Meester Loeffenplein en de verdere projecten uit
het IDOP.

Op het programma staan een inhoudelijke terugblik op 2011 en
een terugblik in beeld door Jo van

den Berg. Van belangwekkende
momenten uit het afgelopen jaar
worden de door Jo gemaakte foto’s

Meer informatie http://dorpsraad.
vorstenbosch-info.nl

Klantvriendelijk en oogverblindend
BERNHEZE - We hebben het over de nieuwe website van de gemeente
Bernheze. Het is een mooie website die zeker hoge ogen gaat scoren bij
de inwoners van Bernheze. De website werd zo gemaakt dat vanuit het
oogpunt van de bezoekers gekeken kan worden.

hoopt op veel reacties, alleen zo
kunnen ze zorgen dat de website
zo functioneel mogelijk gebruikt
kan worden.

klantvriendelijk. Voor de doorgewinterde internetgebruiker of de
startende surfer is de site goed te
bedienen. ‘Of u de ophaaldag van
het afval zoekt of informatie over
de burgemeester wil. Een afspraak
wil maken of de openingstijden
zoekt? De zoekmachine vindt ieder
antwoord op de vraag.”, vertelt de
communicatiemedewerker van de
gemeente trots. De uitnodigende
website is dan ook de moeite om
een bezoekje te gaan brengen.
De nieuwe website staat op www.
bernheze.org en ook voor de tablet
en de mobiele telefoon is de site,
met enigszins beperkte informatie,
online te vinden op m.bernheze.
org.
“We hopen dat u ons laten weten
als er nog verbeterpunten zijn,”
vult Nicole aan. De gemeente

Het klinkt als een reclame campagne, maar de website is een van
de initiatieven waarin we zien dat
de gemeente Bernheze steeds be-

Presentatie fris nieuw uiterlijk
Op woensdag 30 november kon
Nicole Soussafarez van Communicatie Gemeente Bernheze, na
maanden van voorbereiding, de
nieuwe website eindelijk presenteren. Heel toepasselijk was het
zover tijdens het Open Innovatie
Festival in Cultureel Centrum de
Pas. Bij het openen kwam er een
kleurige frisse website te voorschijn. De startpagina ingedeeld
in de rubrieken ‘Mijn leven’, ‘Mijn
omgeving’, ‘Vrije tijd’, ‘Geldzaken’
en ‘De gemeente’. Nicole is ook blij
te kunnen melden: “Voor iedere
rubriek apart is er een webredacteur die zorgt voor de actualiteiten
op deze pagina’s zal zorgen.”
Voorzien van een nieuwe zoekmachine zijn deze websites heel

R

COMPLEET BIJ U THUIS

‘WE STAAN OPEN
VOOR VERBETERING’
zig is om de dienstverlening voor
de inwoners te verbeteren. Dit
bleek ook tijdens het Open Innovatie Festival, hier werd er ook tijd
genomen om over de innovatie en
ontwikkeling binnen de gemeente
te discussiëren. Samen werd gekeken hoe het anders en beter kan
op een interactieve manier. Mooi
om te zien dat er steeds gestreefd
wordt naar beter.

BBQenzo.nl wenst u
smaakvolle feestdagen
en natuurlijk een
schitterend 2012!

RECHT
DICHTBIJ….
Het gebeurde deze zomer. Na het tuinfeestje van de zoon des huizes
en zijn vrienden (allemaal rond de 16) kwam de schade de volgende
dag in beeld. Een dure tuinlamp kapot en een grote brandvlek op
de design tuintafel. Na een beetje doorvragen bleek dat eigenlijk
iedereen zich wel had gedragen, behalve P. Die was na z’n zoveelste
bier wel erg wild geworden en had de hand in het bekogelen van de
lamp (raak!) en het bouwen van een klein kampvuur op de tafel (da’s
van steen man, kan best!). Hij was kort daarna zachtjes afgevoerd,
maar te laat…..
Mijn cliënt stelt de ouders van P. aansprakelijk voor de schade. De
verzekeraar wil eerst wel eens weten wie er allemaal betrokken
waren bij het veroorzaken van de schade. Was het niet de groep?
Maar uiteindelijk accepteren ze toch dat het alleen P. was die de
schade heeft veroorzaakt. Dan over de schade. Ja, die lamp dat is
wel helder. Glas kapot, spaarlamp kapot, je bent zo € 150,-- verder.
Maar die tafel…..tja, die kun je toch nog gewoon gebruiken, met
brandvlek? Wat is er nou eigenlijk aan kapot? Nee, de tafel, daar
komt geen vergoeding voor of misschien een beetje vergoeding uit
coulance (favoriete term bij verzekeraars!). Mijn cliënt vraagt boos
aan de schadebehandelaar of hij misschien in een gedeukte auto rijdt;
die doet ’t ook nog wel…… Dat leidt in elk geval niet tot een ander
standpunt van de verzekeraar.
Mijn cliënt gaat niet akkoord en vraagt mij eens naar de zaak
te kijken. Ik begin maar op te merken dat niet de ouders, maar
de zoon aansprakelijk is voor de schade. P. was 16 en vanaf
die leeftijd sta je zelf voor schade die je toebrengt. Er was een
aansprakelijkheidsverzekering voor het gezin afgesloten en daar
viel hij wel onder. De poging van de verzekeraar om het gedrag aan
de groep toe te schrijven is begrijpelijk: als er meer mensen zijn
betrokken, kun je meer mensen aanspreken voor verhaal van de
schade.
Wat ik echt -net zoals mijn cliënt- een vreemd standpunt vind is dat
de schade aan tafel niet voor vergoeding in aanmerking komt. Alsof
het uiterlijk van zaken er niet toe doet en alleen de functie telt. Dat
is onhoudbaar; zie ook het autovoorbeeld. De verzekeraar geeft niet
toe. We moeten dus P. nu zelf ’in rechte betrekken’. Mijn cliënt was
verbaasd: de verzekeraar weigert toch te betalen? Ja, dat is zo. Maar
als de verzekeraar niets wil doen, richt jij je weer gewoon tot degene
die de schade heeft veroorzaakt. Zo werkt dat.

Kleurrijke website van de gemeente Bernheze

winterbbq
Gourmet

GRATIS THUIS
BEZORGD

tapas

ALLES VERS
EN KOEL
GELEVERD OP
LOCATIE

dranken
verhuur

De feestdagen met een bijzondere winterbarbecue? Gratis glühwein en vuurkorf met hout

“iedereen
een gezond
2012”
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Scouting project van start
NISTELRODE - Scouting Mira-Ceti Nistelrode is sinds kort een nieuwe
speltak rijker, namelijk de Roverscouts. Deze speltak is voor jongeren in
de leeftijdscategorie van 18 t/m 22 jaar.

Lever GRATIS uw frietvet/olie in!
We zijn vanaf heden begonnen
met het inzamelen van gebruikt
frituurvet/olie. Frituurvet is een
waardevolle brandstof voor o.a.
biodiesel. Omdat het een waardevolle grondstof is krijgen wij daar
nu als club een kleine vergoeding
voor als we dit inzamelen.

dan een plastic fles of Jerrycan en
lever het in!

Wat kun je inleveren?
- Frituurvet vloeibaar
- Frituurvet vast
- Frituurolie
- Overige plantaardige oliën

Vette weetjes!
- Frituurvet is voor 90% inzetbaar
als grondstof voor Biodiesel!
Hierdoor wordt er veel CO2 uitstoot bespaard!
- Het scheiden van frituurvet uit
het huisafval is goed voor het
milieu!
- 100 liter frituurvet recyclen staat
gelijk aan de CO2 besparing van
235 km autorijden!

Hoe in te leveren?
Het beste kun je een je oude frituurvet in een oude jerrycan gieten, (de oude frituurvetverpakking). Heb je die niet meer? Pak

Waar en wanneer inleveren?
Het frituurvet kunt u op vrijdagavond tussen half 8 en half 10
inleveren bij de blokhut van Scouting Mira-Ceti. Het adres hiervan is
Achter de Berg 14-16 in Nistelrode.
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Rectificatie

MaBo en STOP samen in één pand

Aan de John F. Kennedylaan is
hard gewerkt aan de inrichting
van de nieuwe huisvesting van
MaBo en STOP. Binnen MaBo
geeft Maarten Boeijen advies aan
MKB bedrijven op het gebied van
belastingen en hij voert desgewenst de administratie.
Bij STOP geeft Elly Bens de theateropleiding richting. Vanuit de
nieuwe vestiging wil zij ook eigen
producties ontwikkelen en in uitvoering brengen.
Mooi Bernheze wenst hen veel
succes in hun nieuwe onderkomen.

zondag
ber
11 decem
open
van 12.00 tot
17.00 uur

ls &
Bĳ Hedi vindt u meube
acht in
accessoires samengebr
0m2.
één showroom van 5.00
een mooie
Volop inspiratie hoe u
met
combinatie kunt maken
als kasten,
verschillende meubels
fauteuils.
zitbanken, salontafels,
Maatwerk is mogelĳk.

Nieuw bĳ Hedi:

Number 3 Lif
estyle

Volop
koopjes
in ons
magazĳn

Kom naar de op
en zondag en pr
oﬁteer
als eerste van ho
ge kortingen!

Hedi Meubelen Laag Beugt 1a, Heeswĳk-Dinther T 0413 - 292875 E info@hedimeubelen.nl www.hedimeubelen.nl
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Wij, Rien Romme (28) en Anke van Dijk (23)
zijn 1 januari 2010 vertrokken uit het gezellige
Brabant, en zijn verhuisd naar Gerolstein
(Duitsland).
Hier hebben wij
een melkveebedrijf
overgenomen,
op het moment
houden wij
160 koeien,
en bewerken we
130 hectare grond.
Daarnaast hebben
we in Gerolstein
nog 2 vakantieappartementen, die
verhuren we aan
vakantiegasten.
Omdat de
mogelijkheden
in Duitsland voor
ons destijds groter
waren, hebben wij ons boeltje gepakt en zijn we verhuisd.
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Onthaasten voor de fotograaf
Menig Bernhezer gezin heeft een door Wim
Roefs gemaakte foto in huis hangen. We kennen Wim
vooral van zijn werk. Echter, mijn bezoek in het landelijke
Loosbroek is de bijzonder verzameling dieren die de familie
Roefs verzorgt. 50 Beesten met allemaal hun eigen verhaal
zorgen voor de nodige onthaasting van de creatieve ondernemer. Opgegroeid op de boerderij, vlakbij de plek waar hij
nu woont, heeft vast wel iets te maken met het feit dat hij zo
zorgzaam naar zijn dieren toe is.

LOOSBROEK -

weer de ziel op de foto probeert
te krijgen. Hij houdt van zijn dieren
die zorgen dat het actieve leven als
fotograaf, af en toe gewoon even
helemaal stilstaat.
We leren de fotograaf van een
andere kant kennen. Wim gooide
op zijn dertigste het roer om. Hij
stopte als leraar geschiedenis en
aardrijkskunde en schoolde zich
om tot fotograaf

De vorige eigenaar van de boerderij, had het bedrijf de laatste
jaren slecht verzorgd, ook de koeien zagen er slecht uit. Na
een erg koude eerste winter, met meters sneeuw en kilo´s
strooizout, begon het in Maart dan toch eindelijk te dooien.
Ook toen zijn we nog veel verrassingen tegen gekomen. Nu
zijn we inmiddels bijna 2 jaar verder. De koeien zijn goed
gezond, ook de boerderij hebben we flink opgeknapt.
Gerolstein-Stadt ligt in de Eifel, een mooi stukje Duitsland
op ongeveer 2,5 uur rijden vanaf Nistelrode. Het glooiende
landschap heeft prachtige uitzichtpunten, en kilometers lange
wandelpaden. Het heeft ongeveer 7500 inwoners, Gerolstein
is voorzien van alle faciliteiten die we nodig hebben. De
bevolking hier is erg vriendelijk, en willen ons graag helpen.
De Eifel is een erg populair gebied bij toeristen, in de zomer
kom je hier dan ook erg veel Nederlanders tegen. Er wonen
hier al verschillende Nederlandse boeren. De mensen hier in
de buurt, denken dat wij Nederlanders bang zijn dat ons land
een keer onder water loopt. En dat er daarom steeds meer
Nederlanders in Duitsland een huis, of boerderij kopen.
Omdat ik oorspronkelijk uit Nistelrode kom, is mij gevraagd
om elke vier weken een stukje in de rubriek luchtpost te
schrijven. Ik zal dan ook mijn best doen, om jullie een kleine
indruk te geven over het leven hier op die Bauernhof.
Tot de volgende keer!
Viele Grüße uit Gerolstein.
Anke van Dijk

De dierentuin van een kunstenaar
Allerlei kunstwerken door de gastheer gemaakt sieren het pad naar
de wei toe: “De pony is Elsje en is
al 20 jaar, de dieren zijn trouwens
allemaal tam en heel toegankelijk!”, vertelt hij enthousiast, terwijl
de beesten dit duidelijk onderstrepen door heel aanhankelijk om
hem heen te draaien. De fotograaf
zijn ze ook gewend want de alpaca
ofwel lama ‘Bella’ komt ook bij mij
even snuffelen of het goed volk is.
De struisvogel blijkt een nandoe te
zijn. ‘Hij heet Pino en is hier geboren’, vertelt Wim terwijl de ganzen
nog even komen kijken of er iets te
halen valt. Het lijkt al kerst als we
bij het stalletje aankomen. Hier ligt
het hertje ‘Muis’ en het Indonesisch dwergvarken ‘Porky’ heerlijk

‘IN HET INLOOPTERRARIUM HEBBEN DE
BEESTEN ALLEMAAL EEN CERTIFICAAT’
bij elkaar in de stal. De kippen, ook
weer een apart ras met de staartveren omhoog, een pauw en twee
honden, ganzen en kuikentjes maken het tot een gezellige beestenboel.
“In het inloopterrarium hebben
de beesten allemaal een certificaat”, weet hij. In de aanbouw is
verwarming en vloerverwarming
voor de dieren hier. Schildpadden,
gekko’s en de baardagaam ofwel
de hagedis. Wim is duidelijk net zo
geïnteresseerd in zijn dieren als in
de mensen waarvan hij iedere dag

En niet zomaar een. Hij kwalificeerde zich tot professioneel fotograaf en zijn bedrijf draait hij
intussen samen met zijn vrouw
al 15 jaar, met heel veel trouwe
klanten. Daarnaast is hij actief bestuurslid van Fotoclub Bernheze,
wat hem veel leuke contacten en
mooie projecten met fotografen
opleverden. Een bijzondere man
die zijn afkomst niet heeft verloochend en in zijn vrije tijd graag een
beetje blijft ‘boeren’. Gedreven in
het portretteren van mensen én
het verzorgen van dieren.
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Tuingroep De Nistel is dichterbij dan u denkt
Dichterbij dagbesteding Tuingroep De Nistel
Esther Donkers vertelt: “Bij De
Nistel geven we structuur en zelfstandigheid. De doelstelling van de
dagbesteding is om onze cliënten
een zinvolle invulling van de dag
te geven. De meeste mannen hier
houden van buiten werken in de
tuin en bij hun vaste klanten, dat

De Tuingroep. En de mannen
glunderen als de kinderen roepen
‘meneer hoe heet jij?’ Bij eetcafé
’t Pumpke en bij ’t Tramstation
zijn onze mensen graag geziene
gasten voor het onderhouden van
de bloembakken bij het pand. Het
geld dat we voor de werkzaam-

‘BELANGRIJK IN ONS WERK IS HET RESPECT
VOOR IEDER MENS EN DE GRENZEN VAN ELK
INDIVIDU’

door Martha Daams
BERNHEZE - U komt ze zeker tegen op de kerstmarkt in Nistelrode,
met een lading zelfgemaakte kerstartikelen. Maar ook daarbuiten ziet
u ze regelmatig; de mannen van Tuingroep De Nistel uit Nistelrode.
Enthousiast en met veel plezier werken ze op verschillende adressen in
en nabij Nistelrode.
Ik krijg een warm welkom op de Piet
Geersdijk 2. Vandaag zijn de mannen toevallig allemaal in en rond

het huis aan ‘t werk. Cliënten van
de dagbesteding in Nistelrode hebben een verstandelijke beperking.

zijn bedrijven waar de tuin en parkeerplaats bijgehouden moeten
worden. Staatbosbeheer heeft bijvoorbeeld opdracht gegeven om
een bosrand op Donzel te onderhouden. De tuinmannen helpen
graag in de bossen met het opruimen van het hout en zagen de
bomen in stukken die zijn omgezaagd door de begeleiding.
Esther vervolgt: “Ook bij De Benjamin (buitenschoolse opvang)
wordt gras gemaaid opgeruimd
en geveegd door de mannen van

heden vragen wordt ingezet voor
vervoer, bloemen en aanschaf van
gereedschappen.”
Zoals ik vandaag mocht ondervinden zijn de cliënten niet alleen
buiten De Nistel actief. Ook op het
eigen terrein wordt in de tuin én
in huis gewerkt. In de tuin worden
perkplanten gekweekt en in de
zomer het zomerfruit geoogst. De
planten worden te koop aangeboden en het fruit wordt verwerkt en
verkocht als jam of vruchtencompote. Vanaf 2012 kunt u bij De

Nistel zelfs terecht voor kruiden
voor toepassingen in de keuken én
in de natuurgeneeskunde. Er zijn
zelfs plannen om met de kruiden
zalfjes voor de huid te maken, onder leiding van een natuurgeneeskundige.
Esther: “Het werk wat wij hier samen met veel vrijwilligers - doen
vereist wel creativiteit en inzet,
maar dat zien wij rijkelijk beloond
in het enthousiasme wat wij terugkrijgen van onze cliënten. Altijd
ben je hier samen aan het werk en
ben je samen trots op wat er is gepresteerd.” Zij vervolgt: “Belangrijk in ons werk is het respect voor
ieder mens en de grenzen van elk
individu. Dat maakt dat onze cliënten met plezier komen en blij weer
naar huis gaan. “
Tuingroep De Nistel, onderdeel
van Dichterbij, vindt u aan de Piet
Geersdijk 2 in Nistelrode. Telefoon
0142 611307. En vanzelfsprekend
ziet u ze staan met de kerstbomen
en eigengemaakte kerststukken
op de KERSTMARKT op het Raadhuisplein in Nistelrode op 11 december a.s.

Toneel & Thema kleding huren?
Annie van Dinther heeft haar hobby uitgebreid. Het verzamelen van
verkleedkleren is een uit de hand gelopen hobby. Tot voor kort was de
verzameling alleen voor familie en vrienden bereikbaar, vanaf heden
kan men ook een afspraak maken voor een bezoekje aan de ruimte die
Annie hier speciaal voor heeft ingericht.

Een oude stal geeft een karakteristieke sfeer
Bijna 40 jaar is ze getrouwd met
Huub en al die tijd heeft ze menig
‘toneelkleedje’ bewaard.

Heeft u een speciaal themafeest
waar u heen moet of een toneelspel die een bepaalde rol vereist,
Annie heeft waarschijnlijk een antwoord op uw vraag in de vorm van

een passend pak, de perfecte jurk
of de juiste hoofddeksel.
Het begon ooit met ‘de lochte
klocht’ die uitgroeide in ‘Gruts
Grei’ waarbij de bijzondere kledij
een echt herkenningspunt was,
ook de kinderen werden steeds
getrakteerd op bijzondere verkleed
kleren. Een bijzondere creatieve
hobby was geboren en zie hier het
resultaat.
Een ruimte vol met exclusieve
kleding en accessoires
Met veel plezier verzorgt ze de kleding en hoopt door een klein huurbedrag toch ook af en toe de collectie aan te kunnen vullen. Vooral
de vragen die komen, zou ze graag
honoreren met een aanvulling van
keuze.

All inclusive drie gangen buffet
Kom gezellig kerst vieren bij Restaria Revival op eerste- en tweede
kerstdag. Het buffet is op deze dagen van 15:00 tot 19.00 uur.
Bij binnenkomst wordt u verwelkomt met een amuse en welkomstdrankje.
Voor het uitgebreide warm en koud buffet is aan iedereen gedacht,
zowel de vleeseters als viseters zullen deze dagen genieten. En ook
aan de kleintjes onder ons is gedacht.
Vier de kerst bij Restaria Revival met een uitgebreid all inclusive
(Bier, wijn en fris) warm en koud drie gangen lopend buffet.

Kinderen t/m 12 jaar, betalen €1,- per levensjaar.
Ook verzorgen wij catering, echter alleen voor groepen vanaf 10 personen.

Schaapsdijk 36
5472 PE Loosbroek
T (0413) 22 97 80
W www.restariarevival.nl

Gedateerde kleding: Mantelpakjes, jassen, hesjes, kinderkleding
en allerlei boerenbruiloft kleding.
Thema kleding: New Kids, discokleding, jaren 60, jaren 70 stijl,
boerenbruiloft, gala jurken. Carnaval: hawai pak, zusterpakje,
reddingsvesten, faudte kleding,
kasteelheer, oude colbertjes, bejaarde kleding, ouwe stropdassen.
Maskers, schoenen, accesoires zoals kettingen, armbanden, bretels
etc. Maar ook toneel kleding voor
allerlei rollen zoals hierboven genoemd kunt u hier ook vinden.
Wie nieuwe spulletjes zoekt, zal
hier niet slagen, maar ben je op
zoek naar een specifiek pak of een
bijzonder jurk dan helpt Annie je
met de juiste adviezen verder.
Annie van Dinther maakt graag
een afspraak met u, zodat zij u
rustig de tijd kan geven rond te
kijken.
Zou je het telefoonnummer in opmaak erbij kunnen doen.. in een
ronde of een tekening van een
masker vorm met telefoonnummer erin? Telefoonnummer 06525 932 36.
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De Stuik in Kerstsfeer op
10 december
VORSTENBOSCH - In en om gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch, is op zaterdag 10 december jong en oud van harte
welkom om sfeer te komen proeven en alvast volop in de kerststemming te komen.
Vanaf 18.00 uur tot ca. 21.00
uur zijn er verschillende activiteiten rondom Kerst. Naast diverse
kraampjes, waar allerlei kerstspullen gekocht kunnen worden, zijn
er ook proeverijen van wijn, gebak, ijs en kerstkoeken. Een groot
deel van de opbrengsten wordt
beschikbaar gesteld aan diverse
goede doelen. Muziek en dans
mag natuurlijk niet ontbreken, er
treden diverse koren op, er zijn op-

tredens van muzikanten, wat zal
worden afgewisseld met dansoptredens. In de Stuik zullen ook een
aantal verenigingen zich presenteren, waarbij “winter en kerst” centraal staan. Voor de kinderen zijn
er een leuke activiteiten waar zij
actief aan kunnen deelnemen en
natuurlijk is ook de Kerstman aanwezig. Als “klap op de vuurpijl”
wordt de avond afgesloten met
een spectaculair optreden op het
Stuikplein en ook al zal het koud
zijn, daar zal eenieder zeker warm
van worden ! Dus komt het zien
en beleven op 10 december a.s. in
en om de Stuik. De entree is gratis
en iedereen is van harte welkom
vanaf 18.00 uur. Graag tot ziens !!

Kerstkaarten voor Burkina Faso
OSS/HEESCH/NULAND - De stichting Sahelp verkoopt de komende
tijd regionaal in drie grote levens- middelenwinkels kerstkaarten. De
opbrengst van deze verkoop is bestemd voor kleinschalige projecten in
het West-Afrikaanse land Burkina Faso.
Evenals in voorgaande jaren zijn de
komende tijd in drie grote supermarkten unieke kerstkaarten uit
Burkina Faso te koop. De kaarten
zijn gemaakt van gebatikt linnen
en werden ontworpen door de
kunstenaar JEAN OUEDRAOGO
uit Ouagadougou. Naast kerstmotieven heeft hij ook kaarten met
meer algemene motieven vervaardigd. De opbrengst van deze verkoop is bestemd voor de projecten
van Sahelp in Burkina Faso. Een
overzicht van dergelijke projecten
vindt u, naast andere informatie
over dit sympathieke werk, op de
site van Sahelp: www.sahelp.nl
De verkoop vindt plaats in een
apart stalletje bij Albert Heijn op
het Burchtplein in Oss (alleen op
vrijdag 9 en zaterdag 10 december). Verder zijn deze bijzondere
kaarten verkrijgbaar bij C-1000 in
de Schoonstraat in Heesch, en ook
bij Albert Heijn in de Kerkstraat te
Nuland. In beide laatste winkels
zijn de kaarten te vinden in de reguliere verkoopschappen, waardoor de sets kerstkaarten daar op
iedere winkeldag voor belangstellenden beschikbaar zijn. Ook staan
wij 10 december op de kerstmarkt
in Nuland met de verkoop van
kerstkaarten en beeldjes uit Burkina Faso.
Stichting Sahelp vertrouwt erop,
dat deze bijzondere kerstkaarten
ook dit jaar weer gretig aftrek zullen vinden. Met het resultaat van
de verkoop helpt deze vrijwilligersorganisatie de mensen in Burkina Faso. Die hulp bestaat o.a.
uit ondersteuning van co_peraties
die actief zijn met kleinschalige
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Dit team is afgelopen september
‘na een heuse auditie’ van start gegaan. Het showteam X-treme be-
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Dag van de Rechten van de Mens, 10 december
door Carla Metz

De mensenrechten zijn in Nederland in beginsel
goed gewaarborgd. Nederland is aangesloten bij internationale verdragen en heeft wetten en rechtspraak met veel garanties voor de mensenrechten. Maar ook in Nederland constateert Amnesty gebreken in de naleving. Om hier ook in
Bernheze en omgeving bij stil te staan organiseert de Amnesty Regio Oss-groep die ook leden uit Bernheze heeft een…
Meer informatie Filmfestival en de

BERNHEZE -

Kaarsen
Amnesty zal zich op zaterdag 10
december weer laten zien met
Amnesty-kaarsen. Kaarsen zijn hét
symbool van deze mensenrechtenorganisatie onder het motto ‘het
is beter een kaars aan te steken,
dan de duisternis te vervloeken’.
Net als vorig jaar zullen de leden
van de Osse Amnesty-groep in
verschillende restaurants in Oss
en omgeving Amnesty-kaarsjes
neer zetten op de tafels, vergezeld
van een informatiefolder. Hiermee
worden de gasten attent gemaakt
op de Dag van de Mensenrechten
en de verschillende Amnesty-acties. Zestien restaurants in Oss en
omgeving doen daar dit jaar aan
mee.
De deelnemende restaurants in
Bernheze zijn:
In Heesch: Pannenkoekenrestau-

rant Heesch, Restaurant De Waard
en Brasserie ´t Oude Raadhuis en
in Nistelrode: Restaurant D’n Bonte Wever.
Amnesty Filmfestival
Op zaterdag 10 december a.s. in
de Groene Engel in Oss zal om
16.30 de Osse burgemeester Wobine Buijs de opening verrichten
van het Amnesty Filmfestival. Drie
indrukwekkende films worden vertoond waarin het thema mensenrechten aan de orde komt. De film
‘Women are heroes’, hierna volgt
een lezing gehouden door Seada
Nourhussen, co-auteur van het
boek ´Bloed Mobieltjes´ en Afrikaredacteur van het dagblad Trouw
waarna men om 20.30 uur kan kijken naar de film ´Blood in the mobile’. De derde film ‘Small Act’ van
Jennifer Arnold, wordt vertoond
om 21.45 uur

kaarsenactie:
www.oss.amnesty.nl en
info@oss.amnesty.nl of
www.groene-engel.nl
De entree per film bedraagt € 5,00.
Een passe-partout kopen van alle
drie films: €10,00.
Of ga naar de website
www.amnesty.nl voor een kaars
van Amnesty International

De film ´Blood in the mobile’

20ste Kerst-Inn in Loosbroek ‘In een ánder licht’
LOOSBROEK - De Loosbroekse
Kerst-Inn is dit jaar niet op zaterdagavond, maar op vrijdag 16 december.

agrarische projecten, met onderwijs en gezondheidszorg. Zo is Sahelp momenteel doende om een
nieuwe kraamkliniek in Yorgho op
te zetten. Maar ook het plaatsen
van waterpompen en zonne-collectoren hoort daarbij. Al het werk
van Sahelp gebeurt op humanitaire gronden; er zijn dus geen politieke en/of religieuze motieven in
het spel. De hulp is altijd praktisch
en direct. Van mens tot mens. En
zonder dat er iets aan de strijkstok
blijft hangen. Van de opbrengst
gaat circa 90% rechtstreeks naar
de mensen in Burkina. Het kopen
en versturen van deze ook artistiek
onalledaagse kerstkaarten krijgt
zo extra waarde. Naast uw persoonlijke kerst- of nieuwjaarsgroet
worden hierdoor immers ook nog
eens mensen geholpen die van het
leven op voorhand minder kansen
kregen. En dat geeft een belangrijke en aparte dimensie aan uw
kerstpost.

U wordt buiten al zingend verwelkomt en het muzikale programma
biedt volop variatie. Er zullen zeven
koren elk drie kerstliederen ten gehore brengen. De presentatie is in
handen van Martin van Boxmeer.
Willem-Jan Hanegraaf verwent het
oor met een prachtig muzikaal intermezzo op het kerkorgel. De vol-

staat uit danseressen tussen de 10
en 15 jaar. (er worden nog dansers
gevraagd) Zij staan onder leiding
van Jantine, zij is afgestudeerd docent dans aan de dansacademie.
Flashmob
Ze starten tijdens deze kerstmarkt
met een flashmob wat voor Vorstenbosch ook al een primeur is.

gende koren zullen elk hun eigen
karakteristieke vocale klanken ten
gehore brengen: Semper Crescendo, Servanto, La Orféon, Young
Voices, Zang en Vriendschap en
het Gemengd Kerkkoor. In het
programma kunt u ook luisteren
naar een samenzang van Young
Voices en Zang en Vriendschap en
de Kerst-Inn wordt afgesloten met
het gezamenlijke slotlied ‘We wish
you a merry Christmas’. Tot vrijdag
16 december om 19.00 uur in de
Loosbroekse kerk!”

Proef
de kerstsfeer
Laat u inspireren door
onze deskundige ideeën en
adviezen en maak ook van
uw huis een heerlijk
sfeervol kersthuis.

Primeur 1e optreden X-treme
VORSTENBOSCH - Op zaterdag
10 december tijdens de Kerstmarkt zal het Showteam X-treme
van de Streetdance vereniging om
19:00 uur voor de eerste keer voor
publiek optreden.

Kerstpagina
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Daarna zullen ze enkele dansen
laten zien. Kleine kinderen die
dansen leuk vinden kunnen deelnemen aan de workshop waarna
iedereen dansend de dag kan
eindigen. Dus kom allen naar de
Kerstmarkt in en rondom de Stuik
op zaterdag 10 december tussen
18:00 en 21:00 uur.

Wij zien u dan ook
heel graag in onze winkel

“T Dorp 10 - Heesch
T.: (0412) 45 50 20

N
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Gracy.nl: uniek en exclusief
NIEUW BIJ
- Ooit werkzaam in de verzekeringsbranche, nu onderKAPSALON VAN DINTHER NISTELRODE
neemster met een eigen webwinkel, een eigen kledinglabel en heel veel

ideeën. Grace van der Walle – van der Heijden heeft sinds 2006 een
webshop. Via Marktplaats en Ebay groeide haar hobby uit naar een
goedlopende webwinkel door zich te onderscheiden met exclusieve dameskleding.

bedrijf Hannish Special Wear. De
eigenaresse hiervan, Hannie, is een
professionele coupeuse en Grace
hoeft maar met haar idee te komen
en Hannie zorgt voor de uitvoering
ervan. Houd je van aparte, exclu-

Nu

10%
KW
OORRTKISN
HG
OP
op de ta

vlechten
ng
teezer bij hle
e
knippen va t
n
je haar

?
?
Tangle
teezer
Een workshop
vlechten

Dat is het
hebbeding!
Zelf nieuwe
de haren van
uw dochter invlechten? Gezellig
Is superieur,
sneleen
en workshop?
pijnloos De
ontklitten
van droog
samen naar
workshop duurt
ongeveer
anderhalf
uur en
is 20 euro
per elk
persoon.
en nat haar.
Het
is een
must
voor
haartype.
Vlechten, invlechten en een gezellige middag. Heeft u
interesse dan kunt u contact op nemen via de kapsalons.

We hebben nu

50% KORTING

op styling produkten
van Goldwell en van de
serie nature van Lóreal
(verzorgingsprodukt)

Winterfair Ahoy 2-3-4 december
Tijdens de Winterfair in Ahoy heeft
Grace de kledinglijn van Gracy’s
eigen label gepresenteerd. Tijdens
diverse modeshows hebben haar
dochter Jill en twee vriendinnen
van Grace de kleding geshowd. 10
en 11 december is Gracy aanwezig
tijdens de Winterfair in Oisterwijk
met om 14.30 uur een modeshow
voor de liefhebbers. U bent van
harte welkom.

?

Webwinkel
Behalve haar eigen kledinglabel
heeft Gracy ook unieke accessoires
in haar collectie: een Engelse dame

maakt exclusieve handgebreide accessoires voor Gracy.nl, twee dames
maken rubberen sieraden en tassen
uit gerecyclede fietsbanden. Gracy
is inmiddels zeer befaamd om haar
“bretelclips” en “losse”mouwtjes,
exclusief gemaakt door een gepensioneerde coupeuse. Charmaine is
“viltkunstenares” en maakt unieke
accessoires van gevilte wol zoals
hoedjes en sjaals. Grace is altijd op
zoek naar getalenteerde dames die
iets unieks te bieden hebben.
Een eigen label
Gracy heeft een uniek samenwerkingsverband met het plaatselijke

Is dan niet iedere
zorgverzekering hetzelfde?

?

??
?
?

Juist in deze tijd, waarin jaarlijks veel verandert op het gebied van de
zorgverzekering is een tussenpersoon onmisbaar geworden. Wij zijn als
tussenpersoon op de hoogte van de wijzigingen binnen de verzekering en
kunnen u antwoord geven op al uw vragen met betrekking tot de zorg
verzekering.

Wij gaan met uw wensen aan de slag en gaan op zoek naar de juiste zorg
verzekeraar voor u. Vaak komen we uit bij Stad Holland Zorgverzekeraar.
Ons is opgevallen dat veel relaties die op ons advies voor Stad Holland
Zorgverzekeraar hebben gekozen, hierover tevreden zijn.

Daarom, een tussenpersoon

advies is onze zorg

Voor vragen of een advies op maat kunt u vrijblijvend contact opnemen met

Weijen 16a
5388 HN Nistelrode
T 0412 61 03 07
E info@financieeladviesburobernheze.nl
I www.financieeladviesburobernheze.nl

‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Ziekenhuis
Bernhoven
verkoopt
vuurwerkbrillen!
Ziekenhuis Bernhoven verkoopt
ook dit jaar vuurwerkbrillen. De
brillen zijn vanaf 6 december verkrijgbaar aan de balie van de poli
oogheelkunde op beide locaties. Er
is een bril voor volwassenen en voor
kinderen (beide in leuke kleuren) en
ze kosten € 3,50 (graag contant afrekenen, pinnen is niet mogelijk).
Per bril schenkt ziekenhuis Bernhoven een euro aan de Stichting Nederlands Geleidehonden Fonds.

?

Bij ons bent u verzekerd van persoonlijke aandacht en een deskundig
advies, waardoor u later niet voor verrassingen komt te staan.

een dijk van een zorgverzekeraar

sieve, niet alledaagse kleding dan
ben je bij Gracy aan het juiste adres.
In de online shop van Gracy vind je
kleding voor de zelfbewuste vrouw
met bijpassende accessoires. Ook
voor een maatje meer heeft Gracy
aparte kleding. Gracy kan speciaal
op maat gemaakte kleding leveren,
tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
En stijlvolle collectie met een aparte
en creatieve inval, tijdloze elegantie
voor de vrouw die weet wat ze wil.
Heerlijk comfortabele en draagbare
kleding die je vrouwelijkheid benadrukt… in elke maat leverbaar…
DAT is de kracht van Gracy.nl !
www.gracy.nl

Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412 61 35 44
E info@vanravensteijn.nl
I www.vanravensteijn.nl

Tijdens de jaarwisseling is het elk
jaar druk op de Spoedeisende Hulp
van ziekenhuis Bernhoven. Het
betreft vooral oogletsel. Het gaat
hierbij niet alleen om de personen
die het vuurwerk afsteken, maar
ook om de omstanders, waaronder kinderen. Bernhoven hoopt dat
door de verkoop van vuurwerkbrillen het aantal vuurwerkslachtoffers
met oogletsel afneemt.
Oogarts Loyson voegt toe dat de
meeste slachtoffers voor en na
nieuwejaarsnacht vallen, dus dat
het van belang is ook dan een vuurwerkbril te dragen.
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CUBE Bernhezer kinderfilmfestival

Aan de hand van een lesbrief met
de titel: “Jacco’s film” maken alle
kinderen van de uitverkoren klas
een script en een storyboard. Hiervan wordt er een gekozen dat verfilmd wordt.
Toermalijn
Op de Toermalijn maakt groep
8 van meester Tim de film: “Gepest”.
De nerds uit de klas worden het leven zuur gemaakt door een groep
aso’s en een groep pesters.Dit
loopt soms hoog op, tot bedreigingen aan toe! Een van de nerds laat
het niet op zich zitten en gaat naar
de sportschool om “krachten” op
te doen. Na veel oefenen krijgt hij
een postuur “als een wasbordje”.
De regie op de Toermalijn is van
Frans van Lokven en Anke van
Alebeek; Op de Toermalijn fun-

geerde een meisje uit het groepje
dat het script geschreven had als
regie-assistente! Meer verklappen
we niet…… Gaat het zien in de
Pas!
Kiem
Op de Kiem maakt groep 8 van
juffrouw Maartje de film: “De drie
Muisketeers”.
Drie muizen willen opgeleid worden tot muisketeers; heldhaftige
muizen dus!
Het leidt tot allerlei intriges zoals
gevechten op het scherpst van de
snede tussen “goede”en “slechte” ridders en koningen. Dat heeft
zelfs gevangenneming en eenzame opsluiting tot gevolg. Meer
verklappen we echt niet…… Gaat
het zien in de Pas!
Frans van Lokven en Anke van
Alebeek hadden de regie in handen op de Kiem. Evenals op de
Toermalijn fungeerde ook op de
Kiem een meisje uit het groepje
dat het script geschreven had als
regie-assistente!

‘ook de mooiste met kerst’
www.mariejo.com

In Bernheze doen 12 scholen mee
aan het kinderfilmfestival. Zij maken gezamenlijk 13 films. Op 19
januari 2012 tijdens de première
in CC de Pas worden de films gepresenteerd. Deze films zullen
ook op Wan-TV enkele keren te
zien zijn.

Voor meer informatie kijk op
www.cubebernheze.nl

Jane

Your address
Opening hours

‘YOUR

‘t Dorp 86a
LOGO’
5384 MC Heesch
Tel.: 0412 455216

25% KORTING OP DIVERSE BH’S VAN MARIE-JO
MJ_Color_Jane_A5_H.indd 1

8/04/11 14:00
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NISTELRODE - 11 December 2011 is de jaarlijkse Kerstmarkt gelijk met de Open Zondag
in Nistelrode. De gezelligheid van de lichtjes, de kerstbomen en de prachtige kerststal
op het plein zorgen voor voldoende warmte
zodat de lage temperatuur niet eens opvalt.
Open vanaf 12.00 uur zijn oa.:
JACK MARTENS TWEEWIELERS STRIJBOSCH Store LIPSGROEN TUINCENTRUM
JACOBS & JACOBS woonsfeermakers
VAN TILBURG MODE & SPORT
VAN TILBURG OUTLET
MARYA SCHOENMODE & TASSEN
MARYA SHOES for KIDS
ICE AND CHOCOLATE.

Winterse kerstmarkt
De horeca in Nistelrode zorgt zoals altijd dat
ze helemaal in de kerstsfeer klaar zijn voor
de gasten die Nistelrode Centrum aandoen.
Rainbow Centre, Eetcafé ’t Pumpke, Restaurant D’n Bonte Wever en café ’t Tramstation heten u van harte welkom in het gastvrij
Nistelrode.

‘HEERLIJKE OLIEBOLLEN’

de Echte Oliebollen zich niet zal hoeven vervelen, zij zullen op het plein hun oliebollen
verkopen. Ook de Wereldwinkel zal haar eerlijke handel aanbieden.

Een prachtige kerstmarkt op het plein zal de
sfeer helemaal afmaken. De lichtjes, heerlijke glühwein en allerlei gezellig aanbod op de
markt zorgt dat Van Mook, De Echte Bakker met

Tuingroep De Nistel is er ook weer bij. Ze
zullen de kerstbomen, kerststukjes en allerlei
kerstaccesoires weer verkopen. Op de kerstmarkt uw kerstbomen kopen? Dat steunt
meteen de Tuingroep De Nistel.

SALE

AG
D
N
O
Z
N
E
P
O
uur

11 DEC. KOOPZONDAG
geopend van 12.00 tot 17.00 uur

OPRUIMING FIETSEN

nieuw en gebruikt kortingen tot 30%

Laar 27, 5388 HB Nistelrode, Tel: (0412) 61 12 31, www.jackmartens.nl

7.00
van 12.00-1

De

Woensdag 7 december 2011

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

krant

19

MooiBernheze

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS

Kerstgedachte op 5 december
5 December heeft voor 10 gezinnen in Nistelrode een verrassende wending
gekregen. Tijdens deze donkere avond werden ze blij verrast met een bezoek van de Sint
met zijn zwarte Piet. Onverwacht werden ze getrakteerd op mooi pakket. De aanleiding
was een uniek verzoek van een ondernemer uit Nistelrode gericht aan Sinterklaas.
NISTELRODE -

Op de foto vlnr: Jos van Kessel, Antoin Ceelen, Leen Lindhout, Michel van
Mook, Annick van Kessel, Sint, zwarte piet. Onder vlnr: Arne van Gaal, zwarte
piet, zwarte piet.

Hij vertelde Sinterklaas dat het
hem heel goed gaat en hij dit geluk
graag wil delen met andere.

Meestal verdwijnen de 5 december verhalen meteen na deze cadeautjesdag en nemen de kerstverhalen het snel over. In dit geval
maken we nog een uitzondering,

“Er zijn veel mensen die veel minder geluk hebben en deze mensen
wil ik een meevaller gunnen voor
de kerst. Ik zou het mooi vinden
als Sinterklaas dit cadeau persoon-

want dit sinterklaas verhaal heeft
een prachtige kerstgedachte.
Sinterklaas kreeg enkele weken
geleden een uitzonderlijke vraag
van een Nistelrodese ondernemer.

lijk zou gaan brengen.”, was de
wens. De Sint kreeg een fors bedrag mee van de goede man met
als opdracht: probeer er nog maar
wat meer van te maken. In deze
voor vele een crisistijd, is dit mooie
doel zeker iets waar de goedheiligman tijd voor maakte.

van Kessel, Van Mook- de Echte
Bakker, Ceelen groente en fruit
specialist, Nelissen Dranken, AriJenne Bloemsierkunst en de Jumbo. Een mooi pakket waarbij extra
geld voor de december maand

5 december ’11
Voor zijn speciale project in Nistelrode wist hij een aantal gevestigde
ondernemers te vinden die hem
graag hielpen bij het verhogen
van het geldbedrag. Zo kwam
Sinterklaas aan een bedrag van
€ 3250.00 waarmee hij 10 gezinnen heel blij kon maken.
Er zat bij elk pakket een mooie bon
van de ondernemers: Slagerij Jos

‘SPECIAAL PROJECT
IN NISTELRODE’

Kerst bij de Waard
Sfeervol
Gezellig
er
t kerstdin
lekker
Kijk voor he en
!
te
si
ze
on
t kerstdiner
Kijk voor he
op onze site!

ingesloten zat in totaal werd het
een pakket met een waarde van
€ 325.00.
Een warm initiatief waaruit blijkt
dat men in Bernheze nog steeds
oog heeft voor de medemens!

Stichting HAFA
(Harmonie/
Fanfare) Opleiding

Heerlijk dineren in een huiselijke sfeer,
gewoon Brabants en lekker knus.

Goed verzorgde feesten, koffietafels,
op vergaderingen of
diners in één van onze sfeervolle zalen.

– ZALEN DE WAARD
IN HEESCH
Heerlijk dinerenRESTAURANT
in een huiselijke
sfeer,
Kijk
www.restaurantdewaard.nl
gewoon BrabantsKerkstraat
enoplekker
knus.
3, Heesch, (0412) 45 17 55

Goed verzorgde feesten, koffietafels,
vergaderingen of
diners in één van onze sfeervolle zalen.
RESTAURANT – ZALEN DE WAARD IN HEESCH
Kijk op www.restaurantdewaard.nl
Kerkstraat 3, Heesch, (0412) 45 17 55
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

Deze aanbieding is geldig tot 10 Januari 2012

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
Mini Cooper ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

NISTELRODE - Graag nodigen wij
u uit om te komen luisteren naar
onze leerlingen, die met diverse
blaas-en slagwerkinstrumenten, laten horen wat zij in hun mars hebben.
De groep leerlingen varieert van 1e
jaars tot meerdere jaren les en ervaring. Heeft u of uw kinderen interesse een dergelijk muziekinstrument te gaan spelen is dit de juiste
gelegenheid te komen kijken.
U bent van harte welkom op zondag 18 december aanstaande van
11.00 uur tot 13.00 uur in Rainbow Centre Nistelrode, Laar 35.
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La Colline: ‘Gezellig met de bus naar Frankrijk’
7-daagse touringcar-reis naar de Drôme
Een bezoek aan de Drôme, gelegen aan de linker oever van de Rhône, betekent een ontmoeting met
de Zuid-Franse zon, licht dat over de wijngaarden schijnt, heerlijke provencaalse maaltijden, geurende
paden en wandelingen in de vroege ochtend, die zomaar in en lavendelveld kunnen eindigen.
Het betekent meegaan in het ritme, geuren en kleuren van het landschap en het gezang van de krekels,
als aanmoediging voor het zoete leven.
Het betekent ook een ontmoeting met kunstenaars als Matisse, Cézanne en Van Gogh, die al eerder het
uitbundige licht trachtten te vangen.
Het betekent zich verwonderen over de levensvreugde van de mensen hier. ‘s Ochtends ontwaken en
zien dat de zon schijnt net als gisteren.
Een vrijheid, ruimte en rust ervaren die tastbaar is, licht aanvoelt en prettig overkomt.
Kortom een fantastisch gebied om er eens een week helemaal uit te zijn.

Hans en Marie-José Egelmeer organiseren sinds 2007 vanuit het
Zuid-Franse La Colline drie maal
per jaar een 7-daagse touringcarreis naar de Drôme. Een gebied
besprenkeld met dorpjes en steden
als Orange en Avignon, schaduwrijke pleintjes, eeuwenoude platanen, gezellige terrasjes, pastelkleurige gevels en “maisons en pierre”,
die hun oude charme hebben weten te behouden.

MAANDAG organiseren we een
picknick in de tuin van La Colline. U heeft de mogelijkheid om
’s ochtends wandelend de omgeving te verkennen, het typisch
Franse dorpje Pont-de-Barret te
bezoeken en ‘s middags per bus Le
Poët-Laval te bezichtigen.
DINSDAG maken we een tour
door de Ardèche, die ons langs de
Gorges van Vallon Pont d’Arc naar
Pont St. Esprit voert. We bezoeken

het zijdemuseum, Musée de la Lavande in St. Remèze. En bezoeken
de Grotte de la Madeleine.
WOENSDAG gaan we naar Avignon met het Palais du Pape,
Pont d’Avignon en het Place de
l’Horloge met rondrit per stadstrein. ’s Middags bezoeken we
Orange met het Théatre Antique
en de Romeinse Poort.
DONDERDAG brengen we een
bezoek aan de grootste streek-

Spaar € 500
en krijg een
thermosfles cadeau.

3,25%

De actie loopt van 12 december 2011 tot en met 17 februari 2012.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.
* Rente Keuzedeposito 1 jaar vast per 24 oktober 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

Tot

rente!*

markt van de Drôme te Nyons. De
rit voert langs de “route du vin”
met wijngaarden en karakteristieke dorpjes. Elk straatje en pleintje heeft er alles om verliefd op te
worden. Werkelijk iedereen valt
voor de charme van deze dorpjes.
’s Middags bezoeken we de Mont
Ventoux en het plateau van Sault
met lavendelvelden en schitterende vergezichten.
Op VRIJDAG bezoeken we de
Pont du Gard, een Romeins Aquaduct, dat van Uzès over de rivier
de Gard naar het 30 km verderop
gelegen Nîmes voert. De afbeelding van deze Pont du Gard kunt
u terugvinden op het Eurobiljet
van 5. ‘s Middags bekijken we in
de Cathédrale des Images in Les
Baux een audiovisueel spektakel
waarin het werk van Gauguin en
Van Gogh wordt uitvergroot tot
buitengewone afmetingen met
begeleidende muziek.
Tenslotte het eten, één van de
plezierigste dagelijkse bezigheden
in Frankrijk en de rijk gevarieerde
Provencaalse keuken van La Colline, vormt daarop geen uitzonde-

Van Heck Assurantiën

't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

ring!
Immers Hans en Marie-José, gourmandeurs met een duidelijke Bourgondische component, slagen er
wonderwel in de Zuid-Franse keuken harmonisch te laten samengaan met de Nederlandse vraag,
waardoor het samen tafelen als
een bijzonder prettige afsluiting
van een enerverende dag wordt
ervaren.
Wij bieden u deze 7-daagse reizen
aan voor € 445,-- all in. Dat is dus
‘s morgens om 6.00 uur opstappen in luxe touringcar, ’s avonds
om 20.00 uur bij ons op La Colline
aan het diner.
10 juni - 16 juni week 24/ 8 juli
14 juli week 28/ 29 juli 4 aug week 31.
Inlichtingen: Hans en Marie-José
Egelmeer “La Colline”
www.lacolline.nl
(Nederlands gesproken)
Tel.: 0033-475-904528
Tel. NL 013-5351491
Touringcar Dortmans BV
Schijndel- Keurmerk en ISO
gecertificeerd.
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Kerstmarkt basisschool Maxend Nistelrode
NISTELRODE - Op woensdag 21 december is er op het plein bij basisschool Maxend een kerstmarkt van 18.30 tot 19.30 uur. Op de markt
wordt werkstukken en knutselwerkjes verkocht die door de kinderen
zijn gemaakt. Ook zal de wereldwinkel vertegenwoordigd zijn in een
kraam waarbij hun eigen kerstspullen verkocht worden. De opbrengst
van de markt zal bestemd zijn voor een project van Jolanda van de
Broek in Kameroen. Zij komt op donderdag 8 december alle kinderen
op school vertellen over haar werk zodat ze weten waarvoor ze al die
prachtige knutsel werken maken.
Het plein zal weer in kerstsfeer versierd zijn met kerstbomen, prachtige kerstverlichting en brandende
vuurkorven zodat het ook bij koud
weer goed toeven is.

zal opgeluisterd worden door het
koor van de Maxend school waarbij de leerkrachten hun prachtige
stemgeluid laten horen en de sfeer
zullen verhogen.

Onder het genot warme chocomel
of een glaasje glühwein zult u rustig de kunstwerkjes van de kinderen kunnen bekijken en kopen. Iedereen is welkom! Het hele festijn

Voorafgaand aan de kerstmarkt
zullen de kinderen in de klassen
smullen van hun zelfgemaakte
kerstbuffet. Ieder kind maakt zelf
een aantal hapjes en met de hele

klas bij elkaar verzorgen ze met elkaar zo een compleet buffet.
De kinderen van groep 6 verzorgen dit jaar de kerstmusical,”het
verhaal”, die in de ochtend voor
de hele school wordt opgevoerd.
Op dinsdag 21 december zal de
generale repetitie zijn waarbij de
bewoners van de Laarstede uitgenodigd zijn om de voorstelling bij
te wonen.
Kortom een druk maar gezellig
programma waarbij we u van harte uitnodigen om de kerstmarkt te
bezoeken. We hopen op een grote
opkomst, en opbrengst, op woensdag 21 december op het plein van
“de Kanz” en zien u graag op de
Kerstmarkt.

Vorstenboscher leeft zijn Drôme in Frankrijk
Diffuus licht, witroze amandelstruiken. Een wandeling in de vroege
ochtend. Het gevoel van vrijheid, opspattend water, zuidelijke ritmes,
levensvreugde, de toon van het landschap. Adembenemende zonsondergangen, betoverende sterren hemels. Strakblauwe luchten en
zachtgroene heuvels oplossend in lila, mauve en goud. Zien dat de zon
schijnt net als gisteren. Egelmeer wist het altijd al. Eens zou hij in ZuidFrankrijk een boerderij bezitten waar kunst, joie de vivre, een prachtig
landschap, een goed glas wijn, lekker tafelen en mensen die dat waarderen, samen zouden komen in een streek met de toepasselijke naam
Drôme.
Onthaasten is bij ons een vorm
van zijn geworden.

Het roer om
Precies op 1000 kilometer van
Vorstenbosch ligt la Colline, een
vakantieboerderij in de Drôme,
Zuid-Frankrijk, waar Hans Egelmeer (56) zijn droom heeft gevond- en. Geboren in Dinther, opgegroeid in Vorstenbosch, werkte
hij, na de middel- bare school in
Veghel en de lerarenopleiding in
Nijmegen, 24 jaar in de wereld
van beurskoersen, financieringen
en levensloopregelingen. In 2000
gooide hij het roer om en ging in
Frankrijk wonen. Samen met zijn
vrouw Marie-José raakten ze aan

Het bracht Hans en Marie-José tot
het benaderen van Brabantse kunstenaars als Geert van de Vorstenbosch, Jolanda van Doorn, Ineke
van Schijndel, Jan de Hoogh en Ad
van Aart.
’s Avonds werd er nagepraat over
eigen en andermans werk, kunst in
het algemeen, muziek gemaakt en
gedichten voorgedragen. In deze
sfeer ontstond voor Hans ruimte
en inspiratie om zelf te schrijven .
quote Pakkende gedichten en
sprekende foto’s
En een kleine 200 gedichten verder, waarbij ook het overlijden van
zijn vader, terugblik naar Nederland en de voortgang van de sei-

zoenen een rol speelden, vonden
zij het tijd worden voor een eerste
boekje.
De klank en kleur van de Drôme,
dat bonte palet van geuren, sma-

ken en beweging, staat in de gedichten centraal, Marie-José vertaalde dat gevoel in een aantal
verbindende foto’s , die zij met
genoegen met u willen delen. Zij

wensen u veel leesplezier, kijkgenot en mooie momenten met het
doorbladeren van dit bijzondere
boekje.
www.lacolline.nl

La Colline Frankrijk
De Drôme leer haar kennen en heb haar lief.
Glooiende hellingen, bloeiende lavendel,
heuvels in blauw licht.
Slaperige dorpjes, zonnebloemen en
honing, met steden als Avignon,
Montélimar en Orange.
Een land dat werkelijk alles heeft om
verliefd op te worden.
In deze schitterende omgeving hebben Hans en
Marie-José Egelmeer La Colline opgezet. Een sfeervolle Chambres d’hôtes waar rust, ontspanning en
gastheerschap voorop staan.
Naast fietsen, wandelen, schilder- en beeldhouwweken, verhuren wij gîtes (vakantiehuis) en kamers.
Sinds 5 jaar ook seniorenreizen.
In 2012: 10 - 16 juni, 8 - 14 juli, 29 juli - 4 augustus

www.lacolline.nl

email: johannes.egelmeer@orange.fr
Tel.: 0033-475-904528
(Nld. gespr.) 013-5351491

‘RUST, RUIMTE, LICHT’

de ziel van de Drôme en ontmoetten daarin meer en meer zichzelf.
quote ‘Egelmeer wist het altijd al’
La Colline
La Colline betekent in het Nederlands “de heuvel”. De boerderij
zelf ligt in een vallei, maar je kijkt
tegen de heuvel aan. Dat geeft
een beschermend gevoel. “Vanuit
elk raam zie je de bergen”, er zijn
bossen, beekjes en, belangrijk voor
het God in Frankrijk gevoel, tijd en
ambitie zijn stil blijven staan.
Er heerst rust, ruimte, licht.

Tweedehands elektrische fiets?
‘t Dorp 108
5384 MD Heesch

Tel.: 0412-451889
info@profilebrima.nl
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IPG Smile bedankt iedereen voor geslaagde
“Kick Off”
Een winkelcompetitie waaraan iedereen met een winkel of zaak in Bernheze automatisch mee doet
BERNHEZE - Op donderdagavond 17 november vond onder grote belangstelling de ‘Kick
Off’ van de Verkiezing voor de best toegankelijke onderneming van Bernheze plaats in
De Pas met een avondvullend interactief programma voor detaillisten, ondernemers in de
horeca en de dienstverlenende sector uit Bernheze. IPG-Bernheze is blij dat alle wethouders, politici, ambtenaren, genodigden met of zonder handicap, vertegenwoordigers van
de KBO’s, Horizon, Zonnebloem, de WMO-adviesraad van Bernheze, collega’s uit de regio,
specialisten, familie en achterban zijn gekomen om met ons te genieten van deze speciale
avond. De bedoeling van deze avond was om op een luchtige manier en met een aantal
praktische voorbeelden te laten zien, hoe mensen met een beperking gemakkelijker boodschappen kunnen doen.

nemer… IPG komt naar u toe deze
winter!
Wat is IPG
IPG Bernheze (Integraal Platform
Gehandicapten) is een groepje van
9 enthousiaste mensen met een
beperking of verwantschap hiermee. IPG Bernheze bestaat intussen 6 jaar en heeft als doelstelling
ook voor deze doelgroep Bernheze
zo aangenaam en onbeperkt leefbaar te houden en waar mogelijk
te maken.
Daarnaast...
Behalve dit grote project en doel
houdt IPG ook de vinger aan de
pols met betrekking tot veel ande-

succes. Dit betekent dat Bernheze
bereid is vooraf goed na te denken
en het IPG te betrekken om achteraf geen meerkosten te hoeven
maken. Verder voeren we interactieve scholenprojecten uit om leerlingen bekender te maken met medeleerlingen met een beperking in
Bernheze. Jaarlijks houden we een
samengesteld zogenaamd Knelpuntenrapport van obstakels van
wandelpaden en fietsroutes e.d.
up-to-date om dit te evalueren met
de gemeente. We zijn blij te kunnen
constateren dat deze al 40% van
het oorspronkelijke rapport heeft
opgelost en dat bij nieuwe projecten er een nauwe betrokkenheid is.
Verder houden we ons bezig op het

ONDERNEMER… IPG KOMT NAAR U TOE DEZE
WINTER!

Dank aan Rabobank BernhezeMaasland en SOB
Deze avond is mede mogelijk gemaakt door het Maatschappelijk
Ondernemersbelang Bernheze en
Rabobank Bernheze. Wilson Bosch
en Geert-Jan Smits van het IPGBernheze openen de avond en
bedanken Samenwerkende Ondernemers Bernheze en Rabobank
Bernheze - Maasland voor hun medewerking aan deze Kick Off.
IPG-Filmpje en Valerio Zeno
De avond begint met de presentatie
van een zelfgemaakt filmpje door
IPG-Bernheze dat boordevol prak-

tische tips staat. Presentator Valerio
Zeno van “Je zal het maar hebben”
betrok ook het publiek in de zaal.
Hij spreekt diverse ondernemers
aan over wat zij denken te kunnen
betekenen voor mensen met een
beperking. Bij nieuwbouwplannen
van je zaak blijkt dat je hier heel gemakkelijk rekening mee kan houden
zonder meerkosten te maken.
Lucille Werner gooit balletje op
Hierna is het de beurt aan Lucille

Werner. Op 18 augustus 2010 is
Lucille benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau voor haar
inzet voor positieve beeldvorming
van mensen met een handicap.
Deze avond komt Lucille Lingo op
locatie spelen met bekende Bernhezenaren. Team 1 bestaat uit de
heer Tonnie Wiegmans, directeur
van C1000 te Heesch en Jack van
der Dussen, voorzitter SOB. Zij
strijden tegen team 2 dat bestaat
uit wethouder Ad Donkers en Laura van Herpen, voorlichtster van de
gemeente Bernheze. Lucille Werner
weet de heer Wiegmans te beloven
dat er voor 1 januari 2012 nog een

extra rolstoeltoegankelijke kassa in
de C1000 in Heesch bijkomt. Lucille komt dit zelfs persoonlijk controleren. Ook Ilse Lamers van Bakkerij Lamers te Heesch in het team
met Joep Kok, directievoorzitter
van Rabobank Bernheze speelden
Lingo met John Schouten van Spar
John Schouten in Loosbroek en
Hieke Stek, correspondent voor lokale weekbladen en IPG Bernheze.
Het blijkt dat Lingo spelen op het
podium van De Pas nog helemaal

zo gemakkelijk niet is. Zelfs als de
zesletterwoorden heel mooi bij het
thema toegankelijkheid aansluiten.
Sitdown comedy van Jaap Bressers
Het officiële gedeelte van de Kick
Off wordt afgesloten door Jaap
Bressers, die zichzelf geen stand
up maar een sitdown comedian
noemt. Hij schroomt niet je aan
het denken te zetten door vooroordelen aan de kaak te stellen met
keiharde zelfspot. Maar hij krijgt
je hiermee zeker aan het lachen.
Na het bedanken van de sterren
en iedereen die meegewerkt heeft
aan de totstandkoming en het succes van deze avond, is het tijd voor
iedereen om even na te borrelen.
Jaap Bressers kan de Bernhezer gezelligheid wel waarderen en doet
gezellig ons mee. Na afloop keert
iedereen met een IPG-Goody bag
weer huiswaarts.
Hoe nu verder?
Komende maanden zullen juryleden met de toetsing gaan beginnen van de winkelcompetitie.
Een heuse winnaar zal uit de bus
komen. Bernheze kent meer dan
100 winkels/horecagelegenheden
en dienstverlenende bedrijven, Het
bezoeken hiervan zal een hele klus
worden en IPG zal hiervoor haar
team vrijwilligers dan ook laten
ondersteunen voor deze periode.
Verder is het niet zo dat de grootste winkels automatisch de meest
toegankelijke zijn: De toetsingscriteria zijn per categorie zowel in de
breedte als in de diepte opgesteld.
Reeds deze avond benadrukte het
IPG dat toegankelijkheid juist ook
in inventiviteit en behulpzaamheid
kan zitten. Nogmaals willen wij benadrukken dat we er niet op uit zijn
om met een wijzend of belerend
vingertje te wijzen. Wij verwachten zeker niet het onmogelijke.
Wel kunnen we zeggen:” Onder-

re zaken. Zeker met alle op stapel
staande bezuinigingsmaatregelen
proberen wij de toetsing van alle bij
de gemeente komende extra taken
zeker niet uit het oog te verliezen.
Zo zijn wij vertegenwoordigd in de
gemeentelijke WMO adviesraad
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) waarin we proberen dit beleid
te toetsen en te beïnvloeden. IPG
streed ervoor het ‘Inclusief Beleid’
doorgedrongen te krijgen tot het
gemeentelijke beleidsplan en met

gebied van vervoer.in zowel Taxihopper als leerlingen-vervoer. We
streven naar goede woonmogelijkheden ook voor mensen met een
beperking en levensbestendig wonen. Enkele leden van ons maken
met de BOS (Bernheze Omroep
Stichting) een radio programma
te beluisteren iedere eerste maandag van de maand maandagavond
18.00-19.00 uur. Hierin regelmatig
items aangaande IPG.

Heeft u nog vragen over IPG?
Neem contact met ons op: website: www.ipgbernheze.nl
email:ipgbernheze@gmail.com. Volg ons ook op twitter:
ipgbernheze like ons op facebook: ipgbernheze

Oud op nieuw bij De Toren
Een goed begin...
DINTHER - Oud op nieuw bij De Toren is zoals de voorgaande jaren een
feestje dat je niet mag missen. We beginnen het jaar 2012 door terug te
gaan naar de 90’s van de vorige eeuw.
De dresscode is: White! De Toren zal dus wit kleuren met de jaarwisseling. Vanaf 1 november 2011 zijn kaarten voor oud op nieuw bij de
Toren te verkrijgen aan de bar in het café. Deze kosten € 10,- inclusief
2 consumpties. Let wel: Geen kaartje = géén entree!
door het hele land (én daarbuiten)
doet. Iedere keer weer met het idee
om er een GROOT feest van te maken. En dat is dus precies wat Riverside tijdens de jaarwisseling gaat
doen bij De Toren.

De Toren in Heeswijk-Dinther is een gezellig bruincafe,
zowel authentiek als modern
en met gasten van 16 tot 75 jaar!
Een café voor jong en oud dus!!
Voor een lekker drankje, even borrelen met je collega’s
om de week af te sluiten, of gewoon een afzakkertje
met je vrienden moet je bij De Toren zijn

Voor iedereen vanaf 16 jaar is de
Toren dé plek waar je het nieuwe
jaar goed van start gaat!
In de zaal
speelt
de
band Riverside.
Torenstraat
12 - 5473
EL Heeswijk-Dinther
T: 0413-296307 - F: 0413-296336
Een ‘normale’
biografie schrijven
E: info@de-toren.nl
I: www.cafedetoren.nl
over Riverside is een beetje een verloren missie… Want dan kom je in
de standaard opmerkingen terecht,
terwijl bij Riverside eigenlijk niets
‘standaard’ is. Een hechte vriendengroep die op een zeer enthousiaste
en aanstekelijke manier optredens

Wederom is De Toren ook voor bezoekers in de leeftijd van 23+ erg
aantrekkelijk. Speciaal voor deze
groep bezoekers is er namelijk een
23+ V.I.P. Lounge in het café! De
V.I.P. lounge is via de zaal gratis
toegankelijk, maar dus wel alleen
voor bezoekers van 23 jaar en ouder. (legitimatie verplicht)
Deze V.I.P. Lounge staat onder
de muzikale leiding van DJ Dave
(Mark van Heijnsbergen), die een
groot aantal sfeerverhogende platen gaat draaien. Hiernaast zijn er
verschillende aantrekkelijke acties
die een bezoekje aan deze lounge
zeker waard zijn!!
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Alferink heeft de eindstreep in zicht in ‘t Dorp
In het centrum aan ’t Dorp zien we een prachtig pand verrijzen. Bedrijfsmakelaar Ries Willems doet de projectbegeleiding voor
Alferink Optiek, hij is gevraagd omdat Henry en Coby Alferink die al
34 jaar in Heesch in hun winkel werken, de prioriteit bij hun altijd
drukke winkel hebben. ‘Alferink Optiek is een gezond en zeer modern
optiek bedrijf in Heesch dat sinds 1977 met veel plezier brillen en contactlenzen levert.’

HEESCH –

‘Het pand is totaal gestript, alleen de
buitenmuren en het dak zijn behouden.’,
vertelt Ries tijdens een rondleiding in
het pand. In November 2010 werd begonnen met de voorbereidingen en in
juni 2011 werd gestart met de sloop. In
Maart zou de winkel van de Kennedystraat verhuisd moeten worden naar ’t
Dorp. Vanaf die tijd is die winkelruimte
aan de Kennedystraat te huur. Hij heeft
het proces van begin af aan begeleidt,
voor hem makkelijker dan voor de eigenaar en de toekomstige gebruikers, want
hij heeft nog enkele andere projecten onder handen in de regio en is aardig thuis
in de bouwbranche.
Als ik hem zo hoor vertellen is hij waarschijnlijk ook net zo enthousiast als de
familie Alferink.
Het bouwen is ook de familie Alferink
niet vreemd, ze bouwden eerder name-

lijk al een prachtige trouwe klantenkring
op. De ondernemers, Henry en Coby
Alferink komen bijna elke dag wel even
kijken, ze verheugen zich enorm op het
werken in het nieuwe pand. De ruime
werkruimte voor de opticiens, een grote
winkel waar het assortiment nog beter
uitkomt en dat alles in een prachtig authentiek pand. Voor het personeel en de
leveranciers is achter het gebouw een
mooie parkeerplaats, zo blijft er aan de
voorzijde parkeerruimte voor de klanten.

in Heesch voor de familie van Schijndel.
Tot de nieuwbouw betrokken zal worden
kunt u nog terecht aan ’t Dorp 58a in
Heesch.

‘TOEKOMST BOUWEN IN
HEESCH’
Appartement De Luxe
Een ‘penthouse’ achtig appartement

komt ook nog op de markt. Twee verdiepingen, maar op de eerste verdieping is al
alles wat u nodig heeft. Slaapkamer, luxe
badkamer, toilet, bijkeuken, inloopkast,
ruime open keuken, prachtige woongedeelte met de grote vide op de tweede
verdieping waar nog eens 2 ruime kamers, een studieruimte en een badkamer
zijn gesitueerd. Het luxe afgewerkte
appartement van bijna 200 m2 kijkt uit
over het centrum van Heesch, met een
dakterras op het zuiden, en behoort tot
de super de luxe appartementen.

Van Schijndel Hoortechniek zal in hetzelfde pand ook haar intrek nemen. Zij
kwamen afgelopen september al naar
Heesch, om te gaan bouwen aan hun
klantenkring in Heesch, nadat zij in Uden
al een goede bodem gelegd hebben.
Audicien Marianne de Hoon heeft ruim
twintig jaar ervaring en leidt de vestiging

Kunerastraat 2
5473 AL
Kunerastraat
2 Heeswijk
5473t.AL06-11450588
Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

Nieuw adres.
Nog steeds
in de buurt.

Zaterdag
10 december 2011

“De Stuik in
Kerstsfeer”
Van 18.00 tot 21.00 uur

Met o.a. zang, dans,
muziek, diverse
kraampjes, hapjes,
entertainment, de
Kerstman, spelletjes en
leuk kindervermaak.
Spectaculaire en
hartverwarmende
afsluiting op het
Stuikplein rond 21.00
uur !!!

Per 19-12-2011 bent u van harte welkom op ons nieuwe adres.
Uw RegioBank kantoor blijft gewoon dicht bij u in de buurt,
zoals u van ons gewend bent.

Van Heck Assurantiën

't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
De Stuik, Schoolstraat 14
Vorstenbosch www.destuik.nl
Email: info@destuik.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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24 Bernheze sportief
dansen
NISTELRODE - Op het openingstoernooi van dit seizoen lieten de
dansers van dansvereniging Dancing Kids uit Nistelrode meteen
zien wat ze dit jaar graag willen;
heel goed presteren! In het ochtendprogramma hadden wij nog
maar één deelneemster die haar
debuut maakte als solo.
Onze nieuwe solo Vera Oomen
was als 9e van de 13 deelnemers
in de categorie solo junioren vrije
klasse aan de beurt. Met 239
punten eindigde zij op een mooie
6e plaats. Prima gedanst voor de
eerste keer en het verschil met de
andere boven haar was maar erg
klein. Dat belooft nog wat!
Het middagprogramma werd geopend door de Marsgroepen.
Nooit eerder was er vanuit Nistelrode een deelnemende Marsgroep,
een totaal andere discipline dan
het garde dansen of de moderne
dans. Voor de nieuwe Marsgroep,

voetbal
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paardensport

Super begin 15-jarig jubileum jaar!
met de mooie naam “Untouched”,
was het podium eigenlijk te klein!
Zij lieten met 14 dansers, in prachtige nieuwe pakken, zien heel
wat in hun mars te hebben. Deze
groep danste alleen in de categorie
hoofd-sportklasse en werd dus automatisch eerste!

de categorie met 276 punten!
Tot slot was het de beurt aan
Kimberly Xhofleer. Zij danste een
mooie showsolo en kreeg van de
jury meer punten dan de nummer
twee. Dus ook voor Kimberly een
1e plaats met haar eerste optreden
als show solo bij DV Dancing Kids.

In de categorie solo jeugd sportklasse danste Sharona Willemsen
als 7e van de 9 deelneemsters.
Zij kreeg van de jury 271 punten
waarmee ze op de 1e plaats terecht kwam! Moniek van Heumen
moest het opnemen tegen twee
ander solo dansers in de categorie solo hoofd sportklasse. Zij won
overtuigend met 285 punten dit
eerste toernooi!

Op zaterdag 11 december gaan
onze Mars Untouched en Garde
Touch en Moniek in de hoofdklasse kijken hoe het internationaal
met de tegenstanders staat. Onze
modern Twister gaat die dag ook
in Duitsland dansen in de categorie
jeugd sport klasse. Ook hier hebben we hoge verwachtingen.

De garde groep Touch komt dit
jaar uit in de categorie garde hoofd
sportklasse. Ook voor hen was het
podium aan de kleine kant want
niet iedereen kon alle moeilijkheid
goed uitvoeren. Toch wonnen zij

Op woensdagavond 14 december kan iedereen naar De pas in
Heesch komen om alle dansen van
DV dancing Kids te komen bewonderen! We beginnen precies om
19.00 uur en hebben een mooi
programma voor iedereen die van
dans houd!

Woensdag 7 december 2011

Uden dressuurwedstrijd 3 en 4 december 2011 – De organisatie van
deze dressuurwedstrijd was in handen van Sint Martinus rijvereniging
gehouden in Manege Olympic te
Uden. Tijdens deze wedstrijd waren er wederom punten te verdienen voor een ticket naar de Indoor
Brabantse
Kampioenschappen
2012. Tevens was er nog een selectiewedstrijd voor de pony-dressuurruiters 26 en 27 november in
Uden georganiseerd door de PC
De Robberts te Oss. Onderstaande
de uitslagen van onze leden:
Dressuur Paarden Uden
3 december 2011
categorie ZZ-licht groep 1
• 11e plaats Wendy Nooyen-van
de Laar met Vacriborie 60,43%
206/217 punten.
Dressuur Paarden Uden
3 en 4 december 2011
categorie M1
• 14e plaats. Antoinette Janssen-Bongers met Allori 60,83%
190/175 punten.

E3 Prinses Irene kampioen! Gefeliciteerd

R.S.V. Vorstenbosch
• 17e plaats Charlotte v.d. Liefvoort
met Zidane Louie 59,33% 171/185
punten
• 19e plaats Erik Timmermans met
Zesila 57,67% 181/165
categorie M2
• 5e plaats Chantal v.d. Liefvoort
met Azila 62,5% 186/189 punten
categorie Z1
• 5e plaats Yardena van Es met Zamira 63,09% 207/222 punten
• 14e plaats Saskia Sonneveld met
Alinda 59,26% 202/201 punten
categorie Z2
• 9e plaats Yardena van Es met
D.n.a. Van De Kempenhoeve
58,82% 194/206 punten
Dressuur Pony’s Uden 26 en 27
november 2011
categorie M2
• 14e plaats Renza van der Wijst
met Orchid’s Amanda 58,67%
175/177 punten 1e proef
• 6e plaats Renza van der Wijst met
Orchid’s Amanda 170 punten 2e
proef.

Al uw sport en
verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
krant.nl

info@demooibernheze

volleybal

Volleyballers gezocht !!

HEESCH - Wist je dat er in Heesch een volleybalvereniging is die al
meer dan vijfenveertig jaar bestaat? Ja, heus, al tientallen jaren biedt
onze vereniging de mogelijkheid om wekelijks sportief bezig te zijn.
Dat doen we in Sportzaal de Lindershof op donderdagavond. We spelen
daar van 20.00 uur tot 21.30 uur. Voor velen een bijzonder gunstige
tijd, want het is niet te snel na de warme hap en niet te laat om daarna
nog op tijd thuis te zijn.

en je herkent ons aan ons blauwe
tenue. Wil je al meteen een keer
meespelen, dan is dat uiteraard ook
geen probleem. Neem dan even
contact op en we maken meteen
een afspraak. We verwachten echter wel van je, dat je de volleybalsport goed beheerst.
Naast het sportief bezig zijn, maken
we er ook een gewoonte van, om
na het sporten met elkaar de week
door te nemen in gemeenschapshuis De Pas. Zie dat niet als een verplichting, maar gezellig is het altijd
wel! Onze vaste stamtafel is daar
elke week voor ons gereserveerd.
Let op, je bent dan wel wat later
thuis!

In de loop der jaren zijn al vele sportievelingen lid geweest van onze
club. Beschik je over een goede volleybaltechniek, heb je bijvoorbeeld
ooit regulier gevolleybald en wil je
één keer per week lekker fanatiek
deze sport weer beoefenen, dan
kun je bij ons terecht.

Goed!” En dat hadden we ook! En
zo is de naam WHTG voor ons al
tientallen jaren een begrip. In de
loop der jaren hebben we ook vele
binnen- en buitentoernooien gewonnen en diverse 1e en 2e prijzen
binnengesleept. We zijn blijkbaar
moeilijk te kloppen!

Wie zijn wij?
Onze vereniging heet WHTG. Deze
letters staan ergens voor. Ooit sloten we onze sportavond af in de
kantine van de Lindershof. Genietend van een welverdiend pilsje
zei iemand, spontaan het glas heffend:” Jongens, Wa Henwut Toch

Regelmatige wisseling van leden
heeft ervoor gezorgd, dat we al die
jaren voldoende leden hadden. Inmiddels is er weer plaats voor een
paar nieuwe leden. Dus als je denkt
dat het iets voor jou is, kom dan
gerust eens kijken op onze speelavond. We spelen in de rechterzaal

Wat kost het?
Voor de kosten hoef je het niet te
laten om lid te worden. We betalen
de gemeente alleen de zaalhuur en
verder kost het je géén contributie of lidmaatschap. Voor een luttele euro per uur kun je al bij ons
terecht. Had je je al voorgenomen
om in het nieuwe jaar wat meer
aan sport te gaan doen? Heb ik je
al bijna overtuigd? Neem dan gerust eens contact met mij op. Mijn
naam is Govert Koeter en de andere
leden hebben mij ooit stilzwijgend
benoemd tot voorzitter, secretaris,
penningmeester, pr-man, ballenjongen en spelverdeler.
Je kunt mij bereiken op telefoonnummer 0412-45 34 57 of 06-250
233 61. Liefst rond etenstijd in verband met mijn werk, maar uiteraard
niet op donderdagavond tussen 8
en half 10. Dan ben ik volleyballen!
Zie ik je komende donderdag al?

voetbal

Dames Prinses
na verre reis met winst naar huis
De vrouwen van Prinses Irene
wonnen in Wormerveer tegen de
rode lantaarndrager met 0-6. De
rust ging al in met een veilige
marge van 0-3. Doelvrouw Shania
van Nuland had een rustige middag. Zij hoefde haar kunnen maar
een keer te tonen. Dat was in de
70e minuut, maar toen stond het
al 0-4. Sanne Huberts (3x), Jody
van Kessel (foto;2x) en Inge van
de Berg (1x) waren de scorende
vrouwen.
Nadat Jody van Kessel na twintig
minuten al de paal had getroffen,
brak Huberts de ban, met haar specialiteit. Uit de draai doeltreffend
uithalen. Na dertig minuten was
er een goede actie van Van Kessel, die de bal voorgeeft. Van de
Berg loopt de bal het leren speeltuig binnen. Dezelfde Van Kessel
is er als de kippen bij om uit een
gevaarlijk corner van Nieuwendijk
binnen te tikken in de 40e minuut.
Huberts raakt voordat men aan de
thee gaat, nog de paal.
Na vijf minuten in de 2e helft staat
het al 0-4. Ilona den Dunnen rukt
op langs de zijlijn. Van Kessel schat
de voorzet op zijn waarde en schiet
de 0-4 binnen. Bij een 0-4 stand,
maakt de coach van Fortuna Wormerveer zich in de 80e minuut nog
zo druk dat hij naar de tribune
wordt verwezen. Als hij weigert
te gaan, wordt de wedstrijd zelfs
even stilgelegd, totdat iedereen tot
bezinning komt. In de 85 en 87e

minuut doet Huberts nog iets aan
haar toch al prachtige doelpuntenproductie van dit seizoen. Twee
keer is het Chantal van der Linden
die de voorzet geeft.
Opstelling:
Shania van Nuland, Nikki van Wijk,
Jaimy Waals (Femke van Bremen
65e), Sandra Langenhuijsen, Hilde
Langens, Ilona den Dunnen, Leonie Haagmans (Chantal van der
Linden 65e), Jamie van de Nieuwendijk (Anne-Wil van Boxtel
65e), Jody van Kessel, Sanne Huberts, Inge van de Berg

De
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Op de foto vlnr.: staand: Martijn Klerks, Johan v.d. Aa, Patrick v. Driel,
René v.d. Pol, Peter v.d. Boom en Roland van Kaathoven.Onderste rij:
Jos Mettler, Gerard Horsten, Ton de Vries, Kees v.d. Boom, Willie v. Zoggel
en Sjaak Verhoeven
Foto: Rachel’s Fotografie

HVCH verlengt contract
HEESCH - Henry van Alebeek verlengt zijn contract bij voetbalclub
HVCH met een jaar. Daarmee
wordt seizoen 2012-2013 al het
zesde seizoen onder zijn leiding.
De succesvolle Schijndelse trainer
leidde de Heeschenaren twee jaar
geleden met een kampioenschap
naar de 1e klasse. Vorig seizoen
bemachtigde hij samen met zijn
team de derde plaats, welke nacompetitie opleverde. Het bestuur
van HVCH en Van Alebeek zijn van
mening dat er voldoende uitdagingen liggen bij de Heesche club om
samen door te gaan.

voetbal

NISTELRODE - De voorzitter van
de seniorencommissie van Prinses
Irene, Ben Hanegraaf, glunderde
zondagmiddag. De vier prestatieve
elftallen, heren 1, dames 1 en heren
2 en 3 wonnen allemaal. Tel daarbij
ook nog de winst van het 1e korfbalteam en je kan met recht spreken van een “Super Sunday” voor
Prinses Irene. Dat de mannen van
“Van Tilburg Mode & Sport” met
6-0 zouden winnen van koploper
Berghem Sport, had niemand kunnen bevroeden vooraf. Toch was
het niet eens geflatteerd. Voor rust
stond het al 4-0, door Van de Brand
(foto;2x), Van den Elzen en Bekkers. Na rust scoorde Van de Brand
opnieuw, evenals Jevaro Ikanubun.
Een fantastisch spelend Prinses

krant

Gebroeders Dijkhoff Futsaltoernooi

DINTHER - Nu het einde van het jaar nadert en de temparuur steeds
vaker onder het vriespunt duikt kan voetballen op het veld wel eens
een lastig verhaal worden. Om spelers en supporters, in deze tijd, toch
nog te trakteren op het beste wat onze regio op voetbalgebied te bieden
heeft, organiseert voetbalvereniging Heeswijk op 27, 28 en 29 december voor de eerste maal het Gebroeders Dijkhoff Futsaltoernooi.

voetbal

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

Teams uit de regio vaardigen hun
beste selectiespelers af om tegen
elkaar te strijden in Sporthal De
Zaert in Heeswijk-Dinther. Op 27
en 28 december worden vanaf
18.30 uur de poulewedstrijden
afgewerkt. De vier beste teams
kwalificeren zich voor de halve finales die op donderdag 29 december gespeeld gaan worden vanaf
19.00 uur. De grote finale vindt die
dag om 22.30 plaats.
Dus wilt U de beste voetballers uit
onze regio zien schitteren in de
zaal? Kom dan 27, 28 en 29 december naar Sporthal De Zaert in
Heeswijk-Dinther. De entree bedraagt per avond € 2,- per persoon, kinderen onder de 12 jaar
mogen gratis een kijkje komen nemen. Houd voor meer informatie
de site van vv Heeswijk in de gaten
(www.vvheeswijk.nl).

dansen

Uitnodiging
Presentatie-avond
NISTELRODE - Op woensdag 14
december a.s. gaan de Dancing
Kids weer een grandioze presentatie-avond voor u verzorgen met
al hun nieuwe dansen voor het komende seizoen.

Super Sunday

Irene boekte zo de zevende overwinning op rij. In de achterhoede
maakte Hein Langens de goalgetter
van Berghem, Alibasic, volledig onzichtbaar. Doelman Timmers, die al
drie wedstrijden op rij doelman Jelle
van den Elzen vervangt, wist evenzoveel keren de nul te houden. Iets
wat Van den Elzen daarvoor nog
niet was gelukt.
Opstelling Prinses Irene:
Paul Timmers, Amandus Ikanubun,
Gijs van Erp, Hein Langens, Jorg
v.d. Berg, Jevaro Ikanubun, Teun
van Schadewijk, Ruud Wijnen, Jeroen Bekkers (70e Cees v. Schadewijk), Tim v.d. Brand, Job v.d. Elzen
( 80e Robert v. Pinxteren), Cobenn
Farneubun (75e Jevaro Ikanubun)

Bernheze sportief
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Door de stijgende kosten van De
Pas zijn we genoodzaakt, dit jaar
voor het eerst entree te vragen. De
entree is voor volwassen € 2,50 en
voor kinderen € 1,- .
Tevens zal er in de pauze een loterij gehouden worden. Deze presentatie-avond zal gehouden worden in Cultureel Centrum de Pas
in Heesch, aanvang 19.00 uur tot
ongeveer 21.00 uur. De zaal gaat
open vanaf 18.30 uur. We hopen
jullie ouders, opa’s, oma’s, ooms,
tantes, vrienden, vriendinnen , buren en kennissen op deze avond te
mogen begroeten. Tot ziens op 14
december. Bestuur DV Dancing Kids

Al uw sport en
verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
krant.nl

info@demooibernheze

bridge
HEESCH - De Heesche Bridge
Club ’81 is 30 jaar geworden en
dit jubileum is op 19 november
2011 uitbundig gevierd.
Tegen 3 uur ’s middags stroomde
de grote feestzaal van De Pas geleidelijk vol met meer dan honderd
feestelijk geklede bridgers.
Het evenement ging van start met
een openingswoord van voorzitter
Felice van Marrewijk. Er werd even
stil gestaan bij verleden, heden en
toekomst.
In 1981 begon de club met 31
leden en dat aantal bedraagt nu
141. De club gaat mee met haar
tijd en maakt dankbaar gebruik
van alle ontwikkelingen op ICTgebied. Maar de belangrijkste succesfactoren zijn toch de inzet, het
enthousiasme en de trouw van de
leden.
De club is lid van Nederlandse
Bridge Bond. Deze Bond is met haar
115.000 leden behoorlijk groot:
volgens opgave van NOC*NSF is
bridge de 4e teamsport in Nederland, na voetbal, hockey en volleybal. Wereldwijd wordt de bridgesport door meer dan 100 miljoen
mensen beoefend.
Op grond van deze feiten ziet de
club een zonnige toekomst met
veel leden tegemoet.
Ook was er een toespraak door
Wilco Schrijvers, directeur van De

25

Bridgeclub 30 jaar
Pas, waar de club sinds haar oprichting haar thuisbasis heeft.
Het werd tijd voor de speciale topintegraal gespeelde bridgedrive.
Die drive werd wel steeds onderbroken, want aan de bridgers werd
een uit diverse gangen bestaand
feestdiner voorgezet. Het feest
werd opgeluisterd met een speciale
quiz en een extra uitvoerige loterij.
Een eztra toespraak was er voor 4
leden die werden gefeliciteerd met
hun 25-jarig lidmaatschap. Deze
jubilarissen zijn: Tilly Flachs, Felie
van der Heiden, Theo van Rosmalen en Theo Zomers. Een bijzonder
dankwoord was er voor de ereleden Wim Nijs en Willy Muytjens.
De bekendmaking van de uitslag
van de feestdrive werd opgeluisterd door de uitreiking van extra
veel prijzen. Nummer één van de
wedstrijd is het team Antoon van
der Kamp en Theo van Rosmalen;
met een score van wel 69,87% zijn
zij de overtuigende winnaars.
We kunnen met plezier terugkijken
op een geslaagde viering van ons
30-jarig bestaan. De avond is dan
ook besloten met speciale woorden van dank aan het feestcomité
bestaande uit Marijke Kappen en
Willy Muytjens, én aan alle feestgangers die tezamen het feest tot
een succes hebben gemaakt.

bridge

Eindejaar Bridgedrive CC Servaes Dinther
DINTHER - Op woensdag 28 de- 11.16.29.071 t.n.v. C.C. Servaes
cember 2011 organiseert het C.C. onder vermelding van de namen
een
bridgemiddag
van hetturnen
bridgepaar
en uw 06
of
voetbalgoed verzorgde
hockey
tennis
basketbal
volleybal
handbal
met mooie prijzen. Zaal open om telefoonnummer.
12.30 uur. Aanvang bridgen 13.00 De inschrijving geschiedt op volguur.
orde van betaling i.v.m. deelInschrijven door vòòr 22 de- name van maximaal 64 paren.
cember €15,00 over te maken Inlichtingen www.ccservaes.nl of
naar
06.201.60.376.
beugelen Rabobank
boksen rekeningnummer
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Korfbalsters Prinses

Irene laten hekkensluiter kansloos
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

NISTELRODE - De Prinses Irene
korfbalsters hadden geen kind
aan het BIO. In Veldhoven werd
met 7-17 gewonnen. De ruststand
biljarten boekdelen
duivensport
sprak
1-11. judo
Marina van vissen
Venrooij had maar 50 minuten nodig om er vijf binnen te schieten
deze zondagochtend
Verdedigend was het de laatste
weken wat minder aan oranjeschaken
kant,
afgelopen
dammen ook liet men de
wedstrijden het in de beginfase
afweten. Nu niets van dit alles. In
no time stond het 0-3. Na de 1-3
speelde Prinses
1cm b Irene als een soepele machine de tegenstander van
de kunststofvloer. Er werd van gro1,2 cm b
te afstand gescoord,
maar ook met
een aantal mooie doorloopballen.
In de 2e helft hadden de in het
1,4cm b
blauw spelende
vrouwen uit Oerle
wat meer in te brengen, maar bij
de thee was al duidelijk dat Prinkarten
sesautosport
Irene dit nooit uit handen
meer
zou geven. Het ging redelijk gelijk
op en uiteindelijk finishte men op
7-17. Waarmee de 2e helft in een
6-6- gelijkspel eindigde, zo kun je
ook redeneren.

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

Het team van de coaches Twan
Verwijst en Hans Sinke staat, met
één punt minder dan SVOC ’01,
op de 2e plaats.
Opstelling en scores
Ella van de Graaf 2x, Dianna vd
Burgt, Marina van Venrooij 5x (’50
Renou vdmotorsport
Laar), Robin van Pinxteren 1x, Lieke van Griensven 3x,
Linda van Tilburg 3x, Lotte Wilbers
1x (’45 Pleun van Venrooij), Esther
van Venrooij 2x

voetbal
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Vrijdag 30 december
Winterwandeltocht in Bernheze
BERNHEZE - Ook

zo’n behoefte om bij te komen van de decemberfeestmaand?
TRV-Bernheze organiseert voor u een knusse, natuurrijke winterwandeltocht in Bernheze op
30 december aanstaande, vanuit drie kernen.

Als hoofdsponsor is Brabants Dagblad al jaar en dag actief betrokken
bij TRV-Bernheze. Deelname kost
_ 3,00 per persoon, inclusief gezonde versnapering en na afloop
een presentje. Met de bon uit het
Brabants Dagblad wandelt u met

twee personen voor de prijs van
één.
Bernheze “de groene, culturele,
gastvrije gemeente” heeft een
prachtige natuur met veel afwisselende landschappen. De verschillende routes lopen door de mooiste van deze gebieden in Bernheze.
Ook in de winter ziet het landschap
er weer zeer verrassend uit. Let op:
De route is helemaal uitgeschreven
en zal alleen op moeilijke punten

Vogelsymposium

Op 19 augustus 2011 bestond
onze vereniging 20 jaar. Dit willen
wij niet ongemerkt voorbij laten
gaan en daarom organiseren wij
op 15 december een Vogelsymposium met als Thema: ”Een Brabantse Passie voor Vogels”. Deelname aan dit symposium is gratis,
zowel voor leden als niet leden.

20.30 – 21.15 uur. Keuze menu:
• Workshop Vogels houden met
als thema: “Alles wat u altijd al
wilde weten over het houden van
vogels” door Lambert Jansen
• Vragen laten beantwoorden door
deskundige leden van de OBPS
• Bezoek aan de Boekenstand van
de PS
21.15 – 21.30 uur. Pauze
21.30 – 22.15 uur. Wisselen keuze
1, 2 of 3
22.15 – 22.45 uur. Gelegenheid
om in te schrijven als lid van de
OBPS en of PS
22.45 – 23.00 uur. Afsluiting door
Harrie Reijs, voorzitter van de Oost
Brabantse Parkieten Sociëteit.

vogelsport
Dirk Hurkens is met zijn 13 jaar de
jeugdkampioen van de Parkieten
bij Vogelvreugd Dinther. Trots laat
hij zijn winnaar zien. Het zit hem in

de genen, zijn moeder helpt al vele
jaren mee en zijn opa is de drijvende motor in de vogelvereniging.
Opa Manus Kuijpers was 32 jaar
voorzitter, vertelt de huidige voorzitter Ad van Helvoort, die nu zo’n
3 jaar de voorzittershamer vast
heeft. Jan Jansen uit Nistelrode
behaalde met 94 punten de kampioenstitel in de groep D Vetstof.
De vogelvereniging was In cc Servaes te gast en de volgende prijs-

verduidelijkt worden met pijlen.
Samenwerking
In 2007 werd Jong Nederland HDL
benaderd om een deel van de
werkzaamheden voor de Winterwandeltocht uit handen te nemen
van TRV-Bernheze. De samenwerking beviel zo goed dat de samenwerking steeds groter werd: de
routes vanuit hotel restaurant ‘De
Leygraaf’ zijn gemaakt en staan
onder leiding van Jong Nederland.

JUIST TUSSEN KERST
EN OUD OP NIEUW IS
HET GEZOND OM WAT
AAN BEWEGING
TE DOEN, DUS
“DOE MEE MET DE TRV”

vogelsport

Het programma ziet er als volgt
uit:
19.45 – 20.15 uur. Inloop
20.15 – 20.30 uur. Welkomst
woord en korte inleiding door Johan Haafs (voorzitter van de Parkieten Sociëteit) Onder voorbehoud

boksen

tennis

badminton

basketbal

zwemmen

korfbal

Lekker wandelen na de feestdagen!

TRV is er weer in geslaagd om
voor u 10 mooie tochten uit te
zetten. Bij de Winterwandeltocht
kan er gestart worden vanuit drie
verschillende plaatsen; Hotel-Restaurant ‘De Leygraaf’, Meerstraat
45a in Heeswijk- Dinther, Eetcaf_
’t Pumpke, Raadhuisplein 7 in
Nistelrode of Eeterij ‘t Bomenpark’,
Vorsselweg 3 in Heesch. Vanuit
Heeswijk-Dinther hebben we routes van ongeveer 5, 10 en 20 km
en vanuit Heesch en Nistelrode
kunt u ongeveer 5, 15 of 20 km
wandelen. In de routes zijn pauzepunten opgenomen waar men de
inwendige mens kan verzorgen.

beugelen

hockey

Dit unieke symposium wordt gehouden op 15 december 2011 in
het clubhuis van de OBPS:
Café/ zaal Wittenberg, Oude Molenstraat 10 te Oss.
Als bestuur stellen wij het op prijs
als zoveel mogelijk vooraf de vragen op de mail naar de secretaris
worden gezonden. Op deze wijze
kan het panel van deskundige liefhebbers zich goed voorbereiden.
U kunt zich nu al aanmelden door
een e-mail te sturen naar de secretaris: lajjansen@home.nl
Kijk ook eens op onze website:
www.obps.nl

Jeugdkampioen Dirk
winnaars kregen een vermelding:
Hoofdgroepwinnaars
D Vetstof, 129 - J. Jansen - Nistelrode
D Melanine, 257 - H. Roefs - Helmond
E Vorm, 315 - J. Boons, Den Bosch
E Gefriseerd, 324 - T. van den
Heuvel, Vught
F1 Exoten, 439 - H. van Schijndel,
Middelrode
F2 Exoten, 510 - G. van Asten,
Helmond
I Grasparkieten, 537 – A van Helvoort, Middelrode
J Agaporniden, 673 – C. Laros,
Nieuw Cuijk
K Grote parkieten, 706 – G. van
der Heijden, Middelrode
G + H Cultuur, 525 – J. van den
Broek, Dinther
O Duiven, 806 – M. Blokx, Middelrode
P Kwartels, 823 – M. Blokx, Middelrode
Jeugdkampioen
Jeugdkampioen Parkieten, Dirk

Hurkens, Dinther 92 punten
Jeugdkampioen OK Parkieten,
Jeanyna van de Donk, Rosmalen
90 punten
De Jan van Sleuwen Trofee: M.
Blokx 94 punten
De Ad Pennings Trofee: G. van der
Heijden 94 punten
Speciaalclub Exoten en Parkieten
W. van Lokven grasparkieten 93
punten
Bondsschild 2011 Vogelvreugd,
Ad van Helvoort grasparkieten 94
punten
Bondsschild 2011 vogelvreugd, H.
Roefs Kanarie 94punten

turnen

volleybal

handbal

waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
Woensdag
7 december 2011

Altior 1

paardrijden
wielrennen
darten
golf
Altior
1 jeu de boule
hardlopen
korfbal 1 – Avanti
De pupil van de week Vera van Zutphen zag afgelopen zondagmiddag
een spannende wedstrijd van Altior
tegen de gasten uit Schijndel. Het
werd uiteindelijk een zwaar bevochten
overwinning
en gingjudoAltior met vissen
biljarten
duivensport
skien
snowboarden
kano
een eindstand van 13-11 van het
veld. Door deze uitslag blijft Altior
meedoen om de koppositie in de gen deze er niet in, volgende keer
beter. Dames super gespeeld. Scohoofdklasse.
res: Maaike 1x, Sanne 3x, Vera 1x,
Concordia/Boskant 3 – Altior 3
We kwamen snel op een voor- Jasmijn 1x, Demi 1x.Tessa bedankt
team wilde versterken.
sprong en konden deze
ook ruim dat je ons
schaken
kaarten/bridgen
dammen
uitbouwen. Er werd veel gescho- Prinses Irene D1 – Altior D2
ten en met name Anja was de 1e Vol zelf vertrouwen begonnen we
helft erg trefzeker. Helaas floot de aan de wedstrijd. We wisten dat het
scheidsrechter erg snel voor verde- moeilijk ging worden, maar we ga1cm b
digd waardoor
er ook mooie doel- ven ons niet zomaar gewonnen. We
punten afgekeurd werden, maar hebben ons goed verweerd, goed
goed, de overwinning
kwam toch verdedigd en aangevallen, en de in1,2 cm b
niet echt in gevaar dus we hebben zet was 100% . Helaas was dit alles
geprobeerd er niet té veel van te niet goed genoeg maar toch super
zeggen. Na de rust werden we een gespeeld. Eindstand 15 –0.
beetje overmoedig,
gingen heel ge- Altior E1 – Avanti E1
1,4cm b
vaarlijk verdedigen door veel voor Zoals al eerder in de zaalcompetitie
de bal te gaan en de tegenstand- begonnen we niet zo goed aan de
In de verdediging hadden
sters
teveel uit het oog tekarten
verliezen. wedstrijd.motorsport
autosport
Hierdoor kregen we uiteindelijk veel we een paar keer geluk dat Avanti
te veel onnodige doelpunten tegen. de bal er niet in gooide ! Gelukkig
De einduitslag was 11-16, dus de herstelden we ons heel snel bleek
wel dat we toch genoeg kansen
punten zijn weer binnen.
konden krijgen en deze ook een
Alico 2 – Altior 6
In een onderling vriendschappelijke paar keer benutten. Na de rust werd
wedstrijd keken we met de rust te- duidelijk dat er goed geluisterd was
gen een 4-2 achterstand aan, dank- naar aanwijzingen van de coaches.
zij 3 afgekeurde doelpunten. Hoe- Er werd veel beter gespeeld en we
wel we graag een gelijk spel hadden kwamen op een terechte 5-0 voorwillen noteren verloren we de wed- sprong. Als coaches wil ik nog tegen
strijd met 6-3. Doelpunten: Jolanda onze meiden zeggen dat wij vinden
dat jullie super gespeeld hebben en
(2) en Chantal.
dat jullie heel goed geluisterd hebPrinses Irene C1 – Altior C1
In een spannende wedstrijd waar ben naar de aanwijzingen. We zijn
we aantraden tegen de koploper kei-trots op jullie !
kwamen we vrij snel achter 1-0. Altior E3 – De Korfrakkers E4
Maar we herpakten ons en kwamen Ze hadden weer veel kansen. Gedoor een doorloopbal van Nieke- lukkig zijn er weer 2 door het
Janne en even later van Marleen op mandje gegaan. Gewonnen met 2
een voorsprong van 1-2. We bleven – 0, kei goed dames ! We zijn weer
sterk en snel spelen en door een be- benieuwd hoe de volgende wednutte strafworp van Kim werd het strijd zal gaan ! Riek bedankt dat je
1-3. Prinses Irene deed iets terug elke week voor iedereen klaar staat
2-3, maar door een kort schotje om te fluiten.
van Kaylee werd het 2-4. Na de 3-4 Emos F3 – Altior F1
werd het door Marleen weer 3-5. We moesten tegen Emos in Schaijk.
Prinses Irene werd sterker en wij Zonder Lise en Jaidy (ziek,,hopelijk
gingen meer kleine foutjes maken al weer beter, anders beterschap)
waardoor we zelfs op achterstand maar met Julia (welp) als reserve
kwamen 6-5. Maar we bleven begonnen we aan de wedstrijd.
steeds in een goed resultaat gelo- Emos begon heel fel maar met Sjan
ven en het was Marlou die uitein- als nieuwe coach bleven ze wel opdelijk de eindstand van 6-6 op het letten. We gingen de rust in met
scorebord zette.
0-0. Na rust kreeg Demi een goede
De Horst C2 – Altior C2
kans en scoorde ook de 0-1.
Altior begon aan de wedstrijd met We speelde goed de wedstrijd uit
de gedachte dat we heel graag wel en namen de eerste punten mee
een keer wilde winnen. Na een paar naar Dinther.
minuten kwam helaas de eerste Met de strafworpen werd het 2-2.
treffer voor De Horst al. We konden We zijn trost op jullie meiden !!!!
helaas geen tegenstand bieden, een
paar minuten later was het al 2-0. Overige uitslagen.
Deze stand is lang aangehouden. Altior 2 – Avanti 2
Na de gingen we met de volle inzet Uitslag: 9-10
de tweede helft in. Marloes kwam Concordia/Boskant 4 – Altior 4
erin voor Kelly en er kwamen veel Uitslag: 6-10
meer mogelijkheden voor ons, maar Tovido 2 – Altior 5
die gingen er niet in !! Helaas kre- Uitslag: 9-5
gen we nog wel een tegentreffer Emos A1 – Altior A1
en konden we zelf niks meer doen. Uitslag: 2-8
Eindstand: 3-0.
Emos B1 – Altior B1
Altior C3 – Emos C2
Uitslag: 2-7
Vandaag na een weekje rust de Altior B2 – Corridor B1
wedstrijd tegen Emos C2. We be- Uitslag: 4-3
gonnen de wedstrijd sterk en al Korloo D1 – Altior D1
gauw scoorde we ons eerste doel- Uitslag: 3-4
punt, en we waren toch wel sterker Altior E2 – Flamingo’s E1
dan onze tegenstandsters, we won- Uitslag: 5-0
nen de wedstrijd dan ook met 7-0. Altior E4 – TOG E1
Dit had nog wel meer kunnen zijn Uitslag: 2-5
als al die kansen hadden gezeten die Concordia W1 – Altior W1
we gehad hebben, maar helaas gin- Uitslag: 2-0
Strafworpen: 1-2
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Al meer dan 1000 stemmen uitgebracht door leden van Rabobank Bernheze Maasland

Twintig verenigingen en stichtingen
dingen mee naar het Coöperatief Dividend
BERNHEZE - Tijdens de Coöperatieve Ontmoeting op 15 december wordt in Sporthal De
Zaert in Heeswijk-Dinther bekendgemaakt welke projecten een bijdrage ontvangen uit het
fonds Coöperatief Dividend. Dit fonds van Rabobank Bernheze Maasland geeft stichtingen en verenigingen een kans om hun idealen te verwezenlijken. Op deze manier ondersteunt en stimuleert het fonds de directe leef- en woonomgeving in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en de voormalige gemeente Lith. Dit jaar is er wederom een bedrag van
_ 90.000,- beschikbaar. Van de zevenenvijftig aanvragen zijn er door de Ledenraad van
Rabobank Bernheze Maasland twintig projecten genomineerd.
Al meer dan 1000 stemmen uitgebracht
Leden van Rabobank Bernheze
Maasland stemmen massaal op
hun favoriete projecten; inmiddels zijn er via internet al meer dan
1000 stemmen uitgebracht. Met
een unieke code die is afgedrukt in
het ledenmagazine Dichterbij kunnen zij tot en met 14 december via
www.rabobank.nl/bernhezemaasland stemmen op vier van de twintig genomineerde projecten; één
stem per categorie. Alle genomineerde projecten presenteren zich
uitgebreid op deze website.
Erica Terpstra speciale gast
De Coöperatieve Ontmoeting, het
ledenevenement waar jaarlijks het
Coöperatief Dividend wordt verdeeld, belooft opnieuw een bijzondere ontmoeting te worden. Deze
keer staat het evenement in het teken van “idealen” en is Erica Terp-

stra te gast. Zij zal de aanwezige leden meenemen in een inspirerend
verhaal over idealen. Samen met
de directie van Rabobank Bernheze
Maasland maakt zij de winnaars
bekend die een uitkering ontvangen uit het Coöperatief Dividend
2011.
Wilt u ook stemmen of inschrijven, maar bent u nog geen lid?
Stemmen en aanmelden voor het
evenement is alleen voorbehouden
aan leden, die een streepje voor
hebben bij Rabobank. Voor leden
worden tal van interessante activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, bovendien profiteren zij van
aantrekkelijke kortingen en aanbiedingen. Lid worden is gratis en
heel gemakkelijk. Geïnteresseerden
in een lidmaatschap van de bank
kunnen zich via bovengenoemde
website aanmelden onder het kopje “Leden”.

1-jarig bestaan Anke Styling
VORSTENBOSCH - Een haar en make-up studio hartje vorstenbosch
krijgt wat extra aandacht. De redactie vindt het een-jarig ondernemerschap van eigenaresse Anke van Kessel genoeg reden eens op de koffie
te gaan. De levendige visagiste/hairstyliste heeft genoeg te vertellen
over haar nieuw verworven passie…

Op zoek naar…
Het is geen schoonheidsspecialiste,
geen kapper, maar een all-round
styliste. De volledige styling ver-

zorgen, zorgt dan ook voor opdrachten met een enorme diversiteit. Ze is super enthousiast en als
ze begint te vertellen dan hoor je

dat ze haar passie gevonden heeft.
De mensen blij maken door ze zich
op hun best uit te laten komen
voor feest, fotoshoot of gewoon
als uw kapster, een prachtige uitdaging.

Het was een drukke tijd met haar
werk in de studio , het werk op locatie en daarbij al het nieuwe dat
ze nog moest leren.

Anke van Kessel ging twee jaar
geleden op zoek naar haar passie. Het leven liep even anders dan
ze verwacht had. Al zorgden de
detailhandelschool en haar drogisterijdiploma lange voor een mooie
baan bij de DA drogisterij. Intussen weer vele jaren later was ze op
haar 34ste jaar, behalve de trotse
moeder van haar zoontje, ook nog
steeds ambitieus uitkijkend naar
een eigen onderneming.

‘NOOIT SAAI,
ALTIJD ANDERS

Een nieuwe uitdaging – geslaagd!
Het werd tijd voor een investering
in haarzelf: de beroepsopleiding
visagie van Micky Jooren kwam
in zicht: ‘Dit is het walhalla in het
visagie vak, hier zou ik alles leren
wat ik moest weten van het visagievak.” , vult ze aan. Ze had gelijk en ook de hairstyling opleiding
was een onontkoombare aanvulling bleek al snel. Kapper en topvisagist Bert Timmermans heeft
al vele bekende hoofden op zijn
naam staan, is jury bij de make-up
awards en gastdocent bij het Micky Jooren’s. Bert Timmermans was
de gastdocent die potentie in haar
capaciteit zag. Ze werd de protegé van de topstylist en hierdoor
leerde ze wel heel snel alle kneepjes van het vak. Een superkans die
ze met beide handen aangreep en
het harde werken loont zich nu al.

Ze heeft haar leeftijd mee, ondanks haar erg jeugdige kijk doet
vermoeden is ze 36 jaar en heeft
ze de nodige mensenkennis opgedaan, wat helpt wanneer men
op zoek is naar de natuurlijke
schoonheid van een persoon. Of
het nu gaat om de styling of een
wonderbaarlijke metamorfose met
knippen en kleuren all-in, in haar
studio of op locatie, ze vindt het
allemaal leuk.
De fotograaf, die ook haar partner
is, zorgt hierna voor een prachtige
fotoshoot. Een mooie combinatie
die door de passie voor het vak
die beide hebben, zorgt voor een
uniek resultaat.
Een mooi kerstcadeau !
Anke heeft haar aandeel in het
oranje comité in Vorstenbosch en
ook op basisschool ‘Op Weg’ helpt
ze soms mee als de moeder van
Ferry. Dat is een van de redenen
dat ze alleen op afspraak werkt.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk gaan kijken op ww.ankestyling.nl – 06-51494980

KERKDIENSTEN
BERNHEZE

NISTELRODE
Kerstavond 24 december
16.00 & 18.00 uur: gezinsviering
met kerstspel, kinderkoor.
21.00 uur: kerstnachtmis,
Con Fuoco.
1ste Kerstdag 25 december
8.00 uur: eucharistieviering met
samenzang
9.30 uur: eucharistieviering
m.m.v. Gemengd Koor
2de Kerstdag 26 december
9.30 uur: eucharistieviering
m.m.v. Con Fuoco.
VORSTENBOSCH
Kerstavond 24 december
19.30 uur: gezinsviering
m.m.v kinderkoor Eigen-Wijs
1ste Kerstdag 25 december
11.00 uur: eucharistieviering
m.m.v. KVO/ZLTO koor
2de Kerstdag 26 december
10.30 uur: eucharistieviering
m.m.v. Fanfare.
DINTHER
18 december
14.30 uur: kerstmatinee m.m.v.
koor Amicanto, mannenkoor,
jongerenkoor For-tune en
koperensemble van harmonie
St. Servaes.
Kerstavond 24 december
17.00 uur: gezinsviering,
kinderkoor Op Maat
19.00 uur: Protestantse kerk te
Dinther Kinderkerstfeest
21.00 uur: eucharistieviering,
Amicanto.
1ste Kerstdag 25 december
10.00 uur: Protestantse kerk
10.30 uur: Eucharistieviering,
Mannenkoor
2de Kerstdag 26 december
10.30 uur: Eucharistieviering,
Harmonie St. Servaes.
HEESCH
Kerstavond 24 december
18.00 uur: Woordviering, tevens
gezinsviering, Kinderkoor de
Fakkeltjes
20.00 uur: Eucharistieviering,
het Caeciliakoor
22.00 uur: Eucharistieviering,
Petrus Emmaus Cantorij
1ste Kerstdag 25 december
09.00 uur: Eucharistieviering,
Gregoriaans koor & Dameskoor
11.00 uur Woord- en
communieviering, Familiekoor &
Fanfare Aurora
16.00 uur: Kindjewiegen,
werkgroep Vieren met kinderen
2de Kerstdag 26 december
10.00 uur: Eucharistieviering,
Gregoriaanskoor.
LOOSBROEK
Kerstavond 24 december
17.30 uur: kinderkerstviering met
kinderkoor Semper Crescendo
23.00 uur: Nachtmis met Servanto
1ste Kerstdag 25 december
9.30 uur: Eucharistieviering met
koor Servanto
11.00 uur: Eucharistieviering
2de Kerstdag 26 december
9.30 uur: viering met koor
La Orfeon
HEESWIJK
Kerstavond, 24 december
19.30 uur: kerstgezinsviering met
jeugdorkest Harmonie St.Servaes
22.00 uur: Nachtmis met
Gemengd koor
1ste Kerstdag 25 december
9.30 uur: Eucharestieviering met
Gemengd koor
12.00 uur: Eucharestieviering
2de Kerstdag, 26 december
9.30 uur viering met de
Koninklijke Fanfare
Tijdens de twee kerstdagen
(25 en 26 dec) zijn de kerken van
Heeswijk en Dinther open voor
een bezoek aan de kerststal tot
16.30 uur.
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EVENEMENTEN
BERNHEZE
8 DECEMBER
Bijeenkomst
Internationale
Samenwerking
Locatie: CC de Pas
in Heesch
9 DECEMBER
BKK de 12e Zin van
Bernheze!
Locatie: Zaal ’t Kerkzicht in
Loosbroek
14 DECEMBER
Informatieavond over
dementie
Locatie: Kapel van
ziekenhuis Bernhoven
in Oss
14 DECEMBER
Informatieavond
moedige moeders
zie pagina 10
Locatie: De KanZ
in Nistelrode
26 DECEMBER
Arrensleetocht
Locatie: Heesch &
Nistelrode
11 DECEMBER
Koopzondag
Locatie: Heesch,
Vorstenbosch,
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek

HEESCH
10 DECEMBER
Kerstinstuif
bij de Eijnderic
Locatie: ‘t Dorp 92, Heesch

16 DECEMBER
Popkwis - Test je
muziekkennis
Locatie: CC de De Pas
18 - 24 DECEMBER
Bubbles, Bites & Gifts
Locatie: CC De Pas
18 DECEMBER
Open Zondag
Locatie: Centrum
20 DECEMBER
Kerstconcert
Locatie: Petrus Emmauskerk
21 DECEMBER
Liederentafel
Locatie: CC De Pas
29 DECEMBER
Kwisavond van
de Hissekwis
Locatie: CC De Pas

HEESWIJKDINTHER
8 - 11 DECEMBER
Toneeluitvoering “Help
ik krijg een kind”
Locatie: Café Jan van Erp
10 DECEMBER
Rolling Stones
Tribute band
“URBAN JUNGLE”
Locatie: De Toren, Dinther
11 DECEMBER
Kunst op het Kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk
11 DECEMBER
Kerstsfeer op Kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk

10 DECEMBER
Muziekuitvoering
jeugdkoor Joy
Locatie: CC de Pas

17 DECEMBER
“Memories Winter
Edition”
Locatie: De Toren, Dinther

10 DECEMBER
Coverband Exploit
Locatie: Café Zaal
‘t Tunneke

27 - 29 DECEMBER
1ste Gebr. Dijkhoff
futsaltoernooi
zie pagina 25
Locatie: De Zaert

11 DECEMBER
Prinsenreceptie 2011
Locatie: CC De Pas
14 DECEMBER 2011
Informatieavond
herinrichting
centrum Heesch
Locatie: Cultureel Centrum
de Pas

31 DECEMBER
Oud en Nieuw Feest
zie pagina 22
Locatie: Café De Toren

LOOSBROEK
15 - 22 DECEMBER
Kerstmarkt in
Lunenburg
Locatie: Lunenburg,
Loosbroek
9 DECEMBER
Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg

NISTELRODE
8 DECEMBER
Zonneochtend
Locatie: Biljartzaal van het
Paviljoen
11 DECEMBER
Kerstmarkt
op het plein
zie pagina 18
Locatie: Raadhuisplein
11 DECEMBER
Lesmiddag Wereld van
de Wijsheid
Locatie: Partycentrum
‘t Maxend
13 DECEMBER
Kerstviering KBO
Locatie: Partycentrum
‘ t Maxend
14 DECEMBER
Laatste inschrijfdag
van de Nisseroise Kwis
Locatie: Partycentrum
’t Maxend
14 DECEMBER
Kindermiddag
op Natuurcentrum
Slabroek
Locatie: Natuurcentrum
Slabroek
14 DECEMBER
Uitnodiging
Presentatie-avond
Dancing Kids
zie pagina 25
Locatie: CC de Pas
in Heesch
16 DECEMBER
Kerstbal Bobz groep
5-6 en groep 7-8
Locatie : Dorpshuis

18 DECEMBER
Stichting HAFA
geeft opendag
zie pagina 19
Locatie: Rainbow Centre
19 DECEMBER
Kerstbingo
Supportersclub Prinses
Irene
Locatie: Kantine Prinses
Irene
20 DECEMBER
Afrika-Enga Koor naar
Heesch
Locatie: Petrus Emmauskerk
21 DECEMBER
Kerstviering
Heemkundekring
Nistelvorst
21 DECEMBER
Kerstmarkt Basisschool
‘t Maxend
zie pagina 21
Locatie: Plein bij de KanZ
28 DECEMBER
De eerste editie van de
Nisseroise Kwis!
Locatie: Nistelrode
29 DECEMBER
Oliebollentoernooi
Volleybalclub Tornado
Locatie: Sporthal de
Overbeek Nistelrode
31 DECEMBER
Nisseroise Zaalvoetbal
Kampioenschappen
Locatie: Sporthal de
Overbeek

VORSTENBOSCH
10 DECEMBER
De Stuik in Kerstsfeer
zie pagina 23
Locatie: De Stuik
11 DECEMBER
Jubileumconcert
Locatie: De Stuik
27 DECEMBER
Filmmiddag
Locatie: De Stuik

16 & 17 DECEMBER
Opening Service Station
van Duijnhoven
zie pagina 4
Locatie: Maxend

Voor meer actuele informatie over de activiteiten in ons MooiBernheze kunt u kijken op
www.mooiheesch.nl - www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl - www.vorstenbosch-info.nl

