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Van BaKEL ELEKtro 
Winnaar prEstiGiEuZE 
GouWE KrEuGE

KrULLENDONK - Tijdens een druk bezochte en supergezellige 
prinsenreceptie in Krullendonk is bekendgemaakt dat Van 
Bakel Elektro in 2018 de winnaar is van de prestigieuze 
Gouwe Kreuge. Stichting Carnavalsviering Heesch 
feliciteerde de directie en medewerkers van Van Bakel 
Elektro van harte met deze unieke prijs, die prins Porcus 
XLVII op 27 januari zal uitreiken. Aansluitend vindt dan 
het Krullendonkse Liedjesfestival plaats, gevolgd door een 
geweldig feest. Dus noteer deze datum alvast in je agenda! 

Lees verder op pagina 9

ViEr hEt 
LEVEn…
ViEr dE 
WintEr!

HEESWiJK-DiNtHEr - Op 21 
december, de eerste dag 
van de winter, organiseert 
Berne Abdijbier de thema-
avond Vier het leven…Vier 
de winter! Het Proeflokaal 
van Berne Abdijbier bij de 
Abdij van Berne te Heeswijk-
Dinther is normaal alleen 
overdag geopend, maar deze 
avondopenstelling wordt 
gevierd in een gezellige, 
warm aangeklede Kerststijl.

Berne
A b d i j b i e rTM

anno 1134

Lees verder op pagina 15

NiStELrODE – Samenzijn en 
iets doen voor een ander; 
dat zijn twee dingen waar 
Kerstmis onder andere voor 
staat. Door samen van een 
voorstelling met verhalen 
omlijst door muziek te 
genieten kun jij een ander 
helpen. 

Op 22 december vindt in 
CC Nesterlé het concert 
‘Kerst Dichterbij’ plaats, 
waar een gelegenheidskoor 
met een muziekcombo 
verhalen vertelt en zingt, 
om zo geld op te halen voor 
stichting Dichterbij. 

VOrStENBOSCH - Muziekvereniging de Notenkrakers organiseert met medewerking van Koor 
Frappant op zaterdag 16 december voor de derde keer een kerstconcert in de parochiekerk 
van Vorstenbosch. 

LUISTEREN, GENIETEN
En EEn GoEd doEL 
stEunEn

Lees verder op pagina 9

KErstconcErt 
notEnKraKErs En Koor Frappant 

Lees verder op pagina 14

VERKOOP KERSTSTUKJES
Voor stichtinG pEp-projEctEn BErnhEZE

LOOSBrOEK - “Je kijkt er waarschijnlijk weer 
naar uit! Ook wij, vrijwilligers van Stichting 
Pep-projecten Bernheze, zijn weer enthousiast 
bezig met de voorbereidingen van deze actie. 
De stichting gaat samen met een aantal 
vrijwilligers en een bloemist aan de slag om 
betaalbare kerststukjes te maken. Uiteraard 
hopen we daarmee een bijdrage te leveren 
aan de kerstsfeer, maar tevens zetten we 
de opbrengst in om verschillende projecten 
in ons werkgebied in Roemenië te kunnen 
bekostigen.”

Lees verder op pagina 14

Bernhezemooi
enzo...
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aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 14 december Klank-
schalen Concert door Paul Vens.
Tibetaanse klankschalen zijn in 
staat een verfijnde trilling uit te 
stralen door onder andere een 
waaier van boventonen. Door de 
verdiepende werking van ‘de zin-
gende schalen’ beleeft de luiste-
raar zijn innerlijk leven rustiger en 
intenser en kan de luisteraar wor-
den meegevoerd naar zijn eigen 
innerlijke stiltegebied, daar waar 
het denken, doen en redeneren 
plaats maken voor het voelend 
waarnemen. Aanvang 20.00 uur, 

entreé € 10,-, contant te betalen 
bij binnenkomst in de zaal. Zie: 
www.paulvens.nl. Aanmelden 
via: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Zaterdag 16 december Dag met 
Familieopstellingen door Juno 
Welter. Bij familieopstellingen 
gaan we ervan uit dat iedereen 
deel uitmaakt van een groter ge-
heel, een systeem, zoals je huidi-
ge gezin, je familie van herkomst, 
je werkomgeving. Tijdens een 
opstelling maken we gebruik van 

representanten. Een represen-
tant is een persoon, die voor de 
tijd dat de opstelling duurt, in de 
schoenen gaat staan van bijvoor-
beeld een moeder of grootvader 
van de persoon, waarvoor de op-
stelling is. 
Representant zijn is een prachti-
ge manier om de kracht van een 
opstelling te ervaren. Van 10.00 
tot 17.30 uur. Kosten € 25,- voor 
een representant, € 90,- voor het 
inbrengen van een probleem. 
Info en aanmelden bij Margareth 
Bloemen tel. 06-82350099.
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LEKKER
LEERZAAM 
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk 

(0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl

open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u

Kerstinstuif voor de jeugd

Voor de basisschooljeugd is op zaterdag 16 december de 
jaarlĳ kse populaire KERSTINSTUIF.

Tussen 10.00 en 16.00 uur kan de jeugd binnen lopen bĳ  
de Eĳ nderic in Heesch en Heeswĳ k. Het circuit dat zĳ  
kunnen doorlopen duurt ongeveer 1,5 à 2 uur. Wat kunnen 
ze allemaal doen? Kerststukje maken, koekjes bakken, 
windlicht maken, geschminkt worden, tasje versieren, 
kerstman maken en nog veel meer...

Ouders mogen meekomen, maar dat is niet verplicht.

Inschrĳ ven is niet nodig, de entree bedraagt € 3,- per kind.

Heerkens groente en fruit | Waardsestraat 15 | 5388 PP Nistelrode| www.heerkensagf.nl 

WINTERFRUIT

appel

mandarijn
grapefruit

sinaasappel

mango

peer

sharonfruit

granaatappel

banaan

HET LEKKERSTE FRUIT IN DE WINTER

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

IJs- en lunchcorner chIll
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Diverse
pakketjes
in verschillende 

prijsklasses 
voor onder de 

kerstboom



Woensdag 13 december 2017 3
  

Your message in a bottle
 
Schrijf
gedachten
verhalen
wensen
of herinneringen 
op papier en 
laat ze 
achter in een fles
tussen het groen 
opdat ze samen
één volle boom 
vormen. 
 
Eén boom waar
alles in het licht 
gezet wordt.
Eén boom waar
alles wat is en wat was
samenkomt.
Eén boom
die in haar eenvoud
alles draagt
wat in de flessen
geschreven is.

Column hieke stek gemeentedichter

Boek in januari of februari een Meet & Treat 
voor de exclusieve kennismakingsprijs van € 65,- 

(Duur van de behandeling 60 minuten)

Heuvelstraat 76 - 5388 AD Nistelrode - 0412-610 456
info@skinfo.nl – www.skinfo.nl

Meet & Treat

toegewijd in huidverbetering en anti-aging

Wensen, gedachten, verhalen en herinneringen verpak je in een 
fles die je tot 11 december voor € 2,50 kan kopen in Heeswijk-
Dinther bij CC Servaes, Miranda’s bloemensalon en in het 
winkeltje van Laverhof. Op 11 december worden alle wensen, 
gedachten en herinneringen in het licht gezet bij het ontsteken 
van de lichtjes om 16.00 uur van de wens- en gedenkboom. 
Geïnspireerd door de warme gedachte achter de wens- en 
gedenkboom die bij Laverhof in Heeswijk-Dinther geplaatst is, 
nodig ik je uit tot het schrijven van jouw boodschap in een fles; 

door groot succes gaan twee 
films nu de regio in
SPaNNeND eN oNTroereND TiJDSBeelD, Voor JoNg eN ouD

Regio Filmproducties heeft er 
bijna twee jaar over gedaan om 
twee schitterde films neer te zet-
ten. De films zijn opgenomen 
in de regio, met mensen uit de 
regio die hun verhalen vertellen.
‘De Ondergrondse vergeet niet’ 
is een film die zich afspeelt aan 
het einde van de Tweede We-
reldoorlog en de jaren zestig. 
Een spannend verhaal over de 
strijd tussen een corrupte politie-
commissaris en de verzetsgroep 
ter plaatse. 

‘De Schakel’ is een documentai-
re waarin de mensen uit de regio 
hun ervaringen uit de oorlog de-
len. Ontroerende verhalen waar 
de mensen tot op de dag van 
vandaag nog mee moeten leven, 
maar ook spannende en soms 
komische verhalen over wat ze 
in de oorlog meemaakten.

Beide films worden op één 
avond vertoond, met uiteraard 
een pauze om kennis te maken 
met de spelers uit de film en 
mensen achter de verhalen van 
de documentaire.

Op 15 december in CC Servaes
vertellen onder andere Ad 
Driessen, over het ontstaan van 
Avesteijn in de oorlog, Jeanne 
Hoevenaars, over het goed be-

waarde geheim uit de oorlog, en 
Tonny Vos en Huib Juijn, over 
het geluk dat ze hebben gehad 
in die tijd. Maar ook Ad en Mien 
Potters met een komisch en ont-
roerend verhaal zullen aanwezig 
zijn. 

Voor alle films zijn kaartjes ver-
krijgbaar via 
info@regiofilmproducties.nl 

BERNHEZE – De films ‘De ondergrondse vergeet niet’ en ‘De Schakel’ gaan, na het behalen van het 
enorme succes met de première, nu verschillende plaatsen langs om het publiek te laten meegenieten 
van deze prachtige beelden.

een pauze 
om kennis te 
maken met 
de spelers

15 December - CC Servaes, 
Dinther: 150 plaatsen.
29 December - Litserborg, 
Den Dungen: 75 plaatsen.
13 Januari - CC De Wis, 
Loosbroek 2 keer 175 plaatsen.
2 Februari - Spectrum, Schijndel 
(in optie) 150 plaatsen.

Ontroerende verhalen waar de mensen tot 
op de dag van vandaag nog mee moeten leven
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Zorg eN HulP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BerNHeZe
ons welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THuiSZorg PaNTeiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeeSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeeSwiJK-DiNTHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTelroDe / VorSTeNBoSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
looSBroeK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 -  info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl 

Praktijk 
voor

KINDER-
FYSIOTHERAPIE

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

from A to Beautiful

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

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Soprano Ice
IJskoud de beste ontharingslaser 
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van de� nitief ontharen is 
aangebroken. Met betere en snellere resultaten 
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en 
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in 
de zomer, zelfs op een gebruinde huid. 

D� � advertenti� i� goe� voor EEN grati� 

behandelin� va� d� oksel� per persoo�

In de praktijk van Holistisch the-
rapeut Anita van Hasselt komt 
de hele mens aan bod. Fysiek, 
emotioneel, sociaal en energe-
tisch. Dat doet zij onder andere 
met Malva-therapie. Dit biedt 
via diverse behandelingen en 
technieken, vele mogelijkhe-
den bij een keur aan klachten 
zoals spier- en gewrichtspijnen, 
huidproblemen, rug- maag en 
darmklachten en eigenlijk te veel 
om op te noemen. Er wordt een 
combi gemaakt van verschillende 
technieken zoals: aura-, chakra-, 
Ankh-, lichaams-, energetische- 

en kosmische behandelingen. 
Deze alternatieve geneeswijzen 
worden, afhankelijk van hoe ie-
mand verzekerd is, gedeeltelijk 
vergoed. Met het oog op het af-
sluiten van een zorgverzekering, 
is het zaak te bedenken met welk 
goed voornemen je het nieuwe 
jaar instapt. 

06-10289437
www.anitavanhasselt.nl
info@anitavanhasselt.nl.

stap het nieuwe jaar goed 
in, maak een afspraak bij 
anita van hasselt
Holistisch energetisch therapeut Anita van Hasselt

HEESWIJK-DINTHER – als ervaren en gediplomeerd Holistisch ener-
getisch therapeut coacht en ondersteunt anita van Hasselt, van de 
gelijknamige praktijk aan de willebrordstraat 23, mensen om hen 
onder andere met Malva-therapie, afgestemd op de zorgvraag, stap 
voor stap te begeleiden naar persoonlijke balans. Doel is inzicht te 
krijgen dan wel te leren omgaan met klachten of deze te verhelpen. 
Deze alternatieve geneeswijze wordt, afhankelijk van hoe iemand 
verzekerd is, gedeeltelijk vergoed. 

Anita van Hasselt

Dit leer je op de cursus, die 
wordt gegeven door EHBO-ver-
eniging St. Raphaël uit Hees-
wijk-Dinther-Loosbroek. Dinsdag 
20 februari start de cursus Eerste 
Hulp Bij Ongelukken. Reanime-
ren/AED, EHBO bij kinderen en 
verbandleer maken deel uit van 
de cursus. Reageer snel, want 
om de kwaliteit te waarborgen 
is er maar plaats voor een be-
perkt aantal deelnemers. Let 

op! Vaak vergoedt de ziekte-
kostenverzekering een gedeelte 
of zelfs alle kosten voor de cur-
sus. Naast de basiscursus EHBO 
organiseert EHBO-vereniging 
St. Raphaël bij voldoende belang-
stelling een cursus reanimatie en 
AED en EHBO bij kinderen. Voor 
meer informatie en/of opgave 
kun je terecht bij Jenneke Beer-
ling, 0413-296206 of kijk op 
www.ehboheeswijkdinther.nl.

start EhBo-cursus
In Heeswijk-Dinther en Loosbroek

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dat een ongeluk in een klein 
hoekje zit weten we allemaal. ook maken we het allemaal mee: 
een kind dat huilt, een collega die een onhandigheid begaat. is er 
iemand die op straat nog nooit een ongeluk heeft gezien? waar-
schijnlijk niet, en allemaal zijn we in eerste instantie toch wat hui-
verig om te gaan helpen. wat treffen we aan en wat moeten we 
doen? reden genoeg om je aan te melden voor een eHBo-cursus. 
leren omgaan met ongevallen, zelfvertrouwen krijgen voor het ge-
val er wat gebeurt.

Praktijk Gabriellic Voetre� exPlus therapeute en Sensikids (HSP) coach
Roestenburgseweg 2 • 5473 XT Heeswijk-Dinther • 06-50435216

gabriellicvoetrefl ex@gmail.com •  www.gabriellicvoetrefl ex.nl

9 WOENSDAGAVONDEN

24 januari, 21 februari, 28 maart, 18 april, 
23 mei, 13 juni, 19 september, 24 oktober 
en 14 november.

Tijd: 19.30 tot ± 22.30 uur.
Locatie: Pastoor Geldropstraat 16, 5482 JS in Schijndel

Aanmelden kan via: gabriellicvoetrefl ex@gmail.com
tot maximaal 2 weken vantevoren.

WORKSHOP
Op weg naar je kracht
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     Wij wensen u 
  drie heerlijke
      kerstdagen

waldkorn-
notenstol 
550 gram
6,95

Nougatine
Classic
16,75

Noten-Karamelvlaai 
18,85  

Kerst marsepeintaart 
8-10 personen 

27,50

Red Velvet taart
6- 8 personen 
15,20 

Kerstengeltje
Frambozen & witte chocolade 

per stuk
2,70

Mr. Frost 
Aardbeien-
mousse vulling 
ook leuk voor 
de kids
per stuk
2,75

Slagroom nougatine  
of Mokka nougatine 
per stuk
2,30

Kerst 
kroonjuweeltjes 
Sinaasappel choco
per 4 stuks
7,60 

Kerstbol
gebakje
per stuk
2,45Kerstkrans

per stuk
11,25

Tulband Double Choc
chocolade cake met ’n chocolade top
18,95 
Tulband White Christmas
Red Velvet + witte chocolade 
18,95

 Tulband Simply Red 
Naturel cake met  aardbeientopping
15,95   

Florentines
100 gram
4,50

Weihnachtstol 
groot (1000 gram) 13,50
klein (750 gram)  11,25
mini (400 gram) 4,95

Bitter-
koekjesstol 
(met ’n laagje 
witte chocolade)
11,50 

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

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels 
in Oss en Heesch
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Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

ParoCHieNIEUWS

Steun en toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Kerstpakkettenactie voor gezinnen die 
rondkomen van een bijstandsuitkering

De gekregen of door particulie-
ren zelf samengestelde kerstpak-
ketten kunnen tussen 16 en 23 
december naar de volgende ker-
ken gebracht worden: Heeswijk: 
Mariakapel, Dinther: Kerkportaal 
(zowel van de Rooms-Katholie-

ke kerk als de Protestantse kerk), 
Loosbroek: Kerkportaal. 
Vanuit deze kerken worden de 
pakketten naar een verzamel-
punt gebracht en door de leden 
van de werkgroep naar gezinnen 
gebracht die moeten rondko-

men van een bijstandsuitkering. 
Helaas is dit aantal gezinnen in 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
nog steeds groeiende!

Wij danken je alvast voor je gulle 
gaven.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - al voor de twaalfde keer organiseert Hulpdienst lichtpunt HDl de 
kerstpakkettenactie. 

Kerken Bernheze organiseren weer 
Kerstpakkettenactie
Een concrete uitdrukking van solidariteit tijdens de feestdagen

In de week voor Kerst kun je je 
kerstpakket afgeven bij de kerk in 
jouw dorp. Informeer ter plaatse 
wanneer en waar dit precies kan. 
Je kunt je kerstpakket ook in het 
portaal van het kerkgebouw of 
van de Mariakapel neerzetten als 
je dat wilt. De pakketten wor-
den rond de kerstdagen op een 
zorgvuldige en discrete manier 
rondgebracht in de kern waar ze 
door de plaatselijke kerk ontvan-
gen zijn. Mocht je daarbij mee 
willen helpen, neem dan contact 
op met de pastor van de betref-
fende katholieke- of protestant-
se kerk. 

De actie wordt dit jaar voor de 
achtste keer georganiseerd en is 
een initiatief van Lichtpunt Bern-

heze, de hulpdienst vanuit de 
kerken in de gemeente Bernheze: 
de kerklocaties van de parochie 
St. Augustinus 0413-229411 in 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek, 
de Protestantse gemeente van 
Dinther en de kerklocaties van 

de parochie De Goede Herder in 
Heesch (0412-451215). 

Pastoraal werkster Annemie 
Bergsma is ook te bereiken via 
a.bergsma@parochiedgh.nl. 

Voor Nistelrode bel met 
0412-611067 en Vorstenbosch 
06-10402525.

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

Weggeven wat je over hebt of zelf een 
tas met boodschappen samenstellen

Dit jaar staat de Westelijke Jor-
daanoever daarbij centraal. In 
dit gebied ligt ook het geboorte-
stadje van Jezus: Bethlehem. De 
politieke situatie maakt het leven 
in de Westelijke Jordaanoever 
erg zwaar. Een van de problemen 
is de ongezonde huisvesting van 
de allerarmsten, waaronder veel 
alleenstaande moeders met kin-
deren. Adventsactie wil met de 
hulp van de Ridderorde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem hun 

levensomstandigheden verbe-
teren door hun woningen op te 
knappen.
Natuurlijk gaat jou dat ook ter 
harte. Daarom wordt er in de 
kerken van Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek een tweede collecte 
in de vieringen van 16 en 17 de-
cember gehouden. Geef gul! 
Rechtstreeks doneren aan Ad-
ventsactie kan natuurlijk ook. 
Meer informatie? Kijk dan op 
www.adventsactie.nl.

aandacht voor de West Bank

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - we gaan Kerstmis tegemoet. 
Het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. in de ad-
ventsperiode bereiden wij ons hierop voor. in de kerken doen we dat 
via de adventsactie. 

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen 
van het overlijden van 

onze zeer gewaardeerde oud-medewerker en vrijwilliger

Harrie van Helvoort
Harrie was actief als oud-medewerker en vrijwilliger 

bij Laverhof op locatie Cunera/De Bongerd.

Enthousiast en veelzijdig heeft hij veel betekend 
voor de zusters van JMJ en de bewoners. 

Wij zijn dankbaar voor zijn vrijwillige inzet en 
wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Mede namens cliënten, vrijwilligers en medewerkers
P.H. Beijers

Raad van Bestuur

Stichting Laverhof
Heeswijk / Uden / Schijndel

BernhezeFAMiLieBeriChten

Hier een overzicht van de eucha-
ristievieringen: 
24 december 
16.30 uur in Nistelrode
17.30 uur in Heesch
18.00 uur in Nistelrode
19.30 uur in Vorstenbosch
21.00 uur in Nistelrode
22.30 uur in Heesch

25 december
9.00 uur in Heesch
9.30 uur in Nistelrode

11.00 uur in Vorstenbosch
11.00 uur in Heesch een woord- 
en communiedienst

26 december
9.30 uur in Nistelrode
10.30 uur in Vorstenbosch
11.00 uur in Heesch. 

Zo krijgt de hoop met Kerst weer 
voeding. Van harte welkom! 
Voor meer informatie: 
zie: www.parochiedgh.nl.

overzicht van vieringen
Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - in de parochie De goede 
Herder openen we onze kerkdeuren graag weer voor alle mensen 
van goede wil om er een bijzondere kerstavond, eerste en Tweede 
Kerstdag van te maken.
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De Koninklijke Slagwerkgroep 
bracht onder leiding van Wim 
van Zutphen, drie indrukwek-
kende nummers ten gehore. 
‘Broederschap der Zalige Doods-
strijd’, ‘Schindler’s List’ en ‘Mar-
ching Season’ brachten bij alle 

slagwerkers het beste naar bo-
ven. De jury was onder de in-
druk en beloonde het optreden 
met een fraaie 85,67 punten. 
Niet alleen goed voor een eer-
ste prijs, maar ook een promo-
tie waardig. De slagwerkgroep 

promoveert naar de 1e Divisie. 
Een topprestatie op een winterse 
zondag en een fraaie afsluiting 
voor twee nestors in de slag-
werkgroep, Willy Jacobs (51 jaar 
muzikant) en Jo van der Pas (61 
jaar muzikant).

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

GrillworstSpeklappen

100 gr. € 0,70
Heeft u uw 

kerstbestelling
al gedaan?

100 gr. € 1,15

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

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

De kerstbestellijst is te verkrijgen in de winkel 
en online via www.ceelengroentefruit.nl

STAMPPOT WEEK!
HUTSPOT 500 gram € 0.75
ZUURKOOL 500 gram € 0.75
BOERENKOOL 200 gram € 0.75

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

4 voorgebakken 
broodjes

1,00

Stol 600 gram
Nu

5,95
Bij aankoop van

1 brood naar keuze:

Met zuiver amandelspijs voor

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
0413-292979
info@trendzienenhoren.nl 
www.trendzienenhoren.nl

www.trendzienenhoren.nl

SALE
De hele maand 
december 2017

30 jaar
Trend Zien & Horen

Dus 30% korting op een 
deel van de collectie.

30% 
KORTING

slagwerkgroep van Koninklijke
Fanfare st. Willibrord promoveert

ETTENLEUR/HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de Concertwedstrijd voor Slagwerkensembles, op 10 de-
cember in etten-leur, heeft de Slagwerkgroep van Koninklijke fanfare St. willibrord een fraaie eerste 
prijs behaald in de 2e Divisie. onder auspiciën van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen werden 
de slagwerkgroepen uitgedaagd om het beste naar boven te halen. De Koninklijke Slagwerkgroep deed 
dat voorbeeldig.

slagwerkgroep van st. Lambertus 
behaalt eerste prijs op concours

Onder leiding van dirigent Paul 
van Lokven maakte de slag-
werkgroep haar debuut. Hun 
prachtige muzikale spel werd 
gewaardeerd met 83 punten. 
Een mooie eerste prijs in de vier-
de divisie. Een knappe prestatie 
voor de jonge groep na negen 

maanden hard werken. Ze wer-
den dan ook beloond met een 
staande ovatie. “Een mooi ver-
zorgd optreden”, zei de jury en 
“veel succes met deze jonge 
club”. Nistelrode mag trots zijn 
op haar slagwerkgroep! 
Nieuwsgierig naar de concours-

nummers van de slagwerk-
groep? Je kunt ze horen op 
zondag 7 januari om 14.00 uur 
tijdens het nieuwjaarsconcert 
in CC Nesterlé. Ook de jongere 
slagwerkgroepen, ‘t Jeugdor-
kest en Fanfareorkest, zullen dan 
voor jou spelen. Wees welkom!

ETTENLEUR/NISTELRODE - Vroeg in de ochtend van zondag 10 december stond de slagwerkgroep van 
St. lambertus uit Nistelrode klaar. Met dertien man sterk en 25 supporters vertrokken zij in de sneeuw 
naar etten-leur voor het wedstrijdconcours. 

Lagenheuvelstraat 11 Volkel 
0413 272914

www.coppenswarenhuis.nl

Kom het kerstgevoel
bij ons beleven.

Wij hebben alles in huis
om de feestdagen
 gezellig te maken

van de mooiste kerstbal
tot de 

grootste kerstboom
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KBo Bernheze
Verkoop produc-
ten KBo hand-
werkgroep

NISTELRODE - De handwerk-
groep van KBO Nistelrode is weer 
met veel ijver en enthousiasme 
aan het werk geweest. Leuke 
en nuttige producten worden te 
koop aangeboden op woensdag 
20 december vanaf 10.00 uur in 
de foyer van CC Nesterlé.

KBo heesch viert 
het kerstfeest

HEESCH - De evenementencom-
missie heeft haar uiterste best ge-
daan om een sfeervol en gezellig 
kerstfeest te organiseren! Want 
op woensdag 20 december is in 
CC De Pas, het ontmoetingspunt 
voor de leden van KBO Heesch, 
de gezamenlijke kerstviering 
2017. Gezorgd is voor een keur 
aan artiesten die op gaan treden 
in de prachtig aangeklede zaal. 
De voorverkoop is op woensdag 
13 december. 

Programma
Vanaf 13.00 uur kunnen de le-
den binnenlopen en om 13.30 
uur vangen we aan met het pro-
gramma. 

Zoals gebruikelijk zal voorzitter 
Piet Ceelen iedereen welkom 
heten, waarna pastor Annemie 
Bergsma volgt met het uitspre-
ken van een mooie kerstgedach-
te.

Daarna volgt een muziekpro-
gramma: 
- Het Maasland Senioren Or-

kest
- Het KBO-zangkoor CON 

AMORE
- Het vocaal gezelschap FEMM
- en ter afsluiting Les Pastou-

reaux Jolie met muziek en 
zang.

Het wordt weer een schitterende 
bijeenkomst, waarbij we de in-
wendige mens niet vergeten en 
we hopen dat iedereen na afloop 
blij naar huis gaat. Zorg daarom 
dat je erbij bent.
Voorverkoop van de kaarten, 
€ 5,- per persoon, vindt plaats 
op woensdag 13 december van 
13.00 uur tot 14.30 uur in CC De 
Pas. Namens de Evenementen-
commissie van de KBO Heesch 
wordt iedereen van harte wel-
kom geheten.

Kerststukjes
maken

HEESWIJK-DINTHER - De crea-
tieve middag van KBO-Dinther 
op dinsdagmiddag om de drie 
weken heet al geruime tijd Cre-
atief Café. 

Natuurlijk is er dan ruimte voor 
allerlei creatieve activiteiten, 
maar de nadruk ligt wel op het 
bloemschikken. Op dinsdag 19 
december is het weer zover. In 
CC Servaes komen de deelne-
mers van 13.30 tot 16.00 uur 
weer bij elkaar. Nu om kerststuk-
jes te maken. Doe je mee?

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een

bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

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

Barbaraviering
HEESWIJK-DINTHER - Met 
slaande trom en vliegend vaan 
trok het St. Barbaragilde Dinther 
naar de St. Servatius kerk voor 
de jaarlijkse viering van hun pa-
troonheilige.

De Heilige Mis werd voorgegaan 
door pastor Joost Jansen en ge-
assisteerd door twee gildebroe-
ders, Fred van den Berg en Piet 
van den Akker. Het Gildekoor 
zong op voortreffelijke wijze de 
begeleidende liederen, hierin bij-
gestaan door de fameuze gitarist 
Rico van Hooren en tamboer 
Bob Verhoeven.
Tijdens deze plechtigheid werd 
Harrie Hanegraaf geïnstalleerd 
als Gildebroeder door de eed van 

trouw af te leggen met een punt 
van het Gildevaandel in de hand. 
Harrie was voorheen lid van het 
Consulaat, een Gildeverlengen-
de vereniging waarin men zich 
zonder tenue kan begeven. Har-
rie, welkom.
Een tromsolo, gecomponeerd 
door Bob Verhoeven, werd door 
Sem en Bob Verhoeven ten ge-
hore  gebracht.

In zijn geheel een mooie plech-
tigheid, waarna door Hoofdman 
Jan van Eerd iedereen werd uit-
genodigd om nog even te ko-
men nagenieten in het gildehuis, 
waar ook gelegenheid was tot 
feliciteren van de nieuwe Gilde-
broeder Harrie Hanegraaf.

De worstenbroodjes werden 
traditioneel geschonken door 
Schutsdame Paula Luijkx, dank 
daarvoor.

Geslaagde keezavond

Dit was de laatste keezavond van 
2017. Voor 2018 zal CC Servaes 
opnieuw een aantal avonden 
de mogelijkheid bieden om dit 
inmiddels populaire bordspel te 
spelen. De data zijn op dit mo-
ment nog niet bekend. Zodra hier 
meer duidelijkheid over is zullen 
de data bekend gemaakt worden 
in DeMooiBernhezeKrant.
Bedankt voor de aanwezigheid 
en graag tot volgend jaar!

HEESWIJK-DINTHER - afgelopen vrijdag heeft een aantal keezeliefhebbers weer enthousiast het spel 
gespeeld in CC Servaes. ondanks het slechte weer was er een goede opkomst. De winnaars, liesbeth 
en Cor van Daal, gingen voor de derde keer dit seizoen met een mooie eerste prijs naar huis. 

opbrengst collecte alzheimer
nederland € 1.879,47
HEESCH - De collecte van 
alzheimer Nederland heeft in 
Heesch in de week van 6 tot en 
met 11 november € 1.879,47 
opgebracht. De organisatie be-
dankt hiervoor alle gevers en 
collectanten.

opbrengst
De collecteweek is een prach-
tig moment om hierbij stil te 
staan. Natuurlijk wordt er ge-

hoopt op een zo hoog moge-
lijke opbrengst, zodat men nog 
meer ondersteuning kan bieden. 
Alzheimer Nederland bedankt 
iedereen in Heesch die hierbij 
heeft geholpen. 

Volgend jaar ook meehelpen?
Wil je in 2018 ook jouw steentje 
bijdragen door mee te helpen als 
collectant? 
Alzheimer Nederland is hier blij 

mee. Je kunt je opgeven via 
www.alzheimer-nederland.nl/
collecteren of bij Margret van 
Zoggel, 06-30597280 of 
margret64@outlook.com.

oranjefonds verrast opnieuw
Willibrordcentrum

Het bestuur van het Willibrord-
centrum is enorm blij met deze 
vorstelijke bijdrage. Dankzij het 
Oranjefonds kan ze snel met de 
aanschaf van het meubilair aan 
de slag. De verwachting is dat 
begin 2018 de (lichtgewicht, 
inklapbare) tafels daadwerkelijk 
aangeschaft gaan worden. Daar-
na zullen ook de stoelen volgen. 

Toename van gebruikers
Het Willibrordcentrum in Hees-
wijk mag zich sinds de verzelf-
standiging medio 2017, en zeker 
sinds de substantiële uitbreiding 

met een royale foyer, verheugen 
in een groeiend aantal gebrui-
kers. Zij weten de gastvrijheid 
van het gemeenschapshuis en 
het comfort van de diverse zalen 
erg te waarderen. Het bestuur 
blijft alert op mogelijke verbete-
ringen en voorzieningen, om het 
voor zowel de gebruikers als de 
eigen vrijwilligers zo aangenaam 
mogelijk te maken. 

loop gerust eens binnen
Ook deze aanschaf van het 
nieuwe meubilair voor de Jozef-
zaal past bij het motto van de 

stichting: een gastvrije locatie én 
ontmoetingsplaats voor vereni-
gingen, bedrijven en particulie-
ren. Wil je eens een kijkje komen 
nemen? Loop gerust binnen, de 
koffie staat klaar. 
Op www.willibrordcentrum.nl 
vind je meer informatie over ons 
ontmoetingscentrum en alle mo-
gelijkheden.

HEESWIJK-DINTHER - onlangs startten de vrijwilligers van het willibrordcentrum met een nieuw pro-
ject: het vervangen van het meubilair in de grote Jozefzaal. Dit gebeurt met opbrengsten van eigen 
activiteiten, zoals de Boeken- en platenbeurs en de Snuffelmarkt, maar ook via een subsidieaanvraag bij 
onder andere het oranjefonds. Het oranjefonds zorgde opnieuw voor een hele aangename verrassing: 
ze stellen € 10.000,- beschikbaar! 
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Vervolg van de voorpagina:

Luisteren, genieten en een goed doel steunen

Eerder organiseerde Piet van 
Perlo een soortgelijke avond in 
Wijchen met Luc van Lin en Wil 
Sengers, nu doet hij dit in zijn ei-
gen dorp. “Ik heb het altijd graag 
nog een keer willen doen, het 
idee heeft lang bij mij gebroeid”, 
vertelt Piet. Hij vroeg Marij Win-
gens hem te helpen, die het wel 
zag zitten om een bijzondere 
avond te organiseren voor een 
lokaal goed doel. Samen von-
den zij stichting Dichterbij, dat in 
Laarstede woningen heeft voor 
ouderen met een verstandelijke 
beperking. 

De avond zal in het teken staan 
van Kerstmis. Gedurende de 
avond worden verhalen verteld 
die omlijst worden door prach-
tige muziek die bij de kerstsfeer 
van de avond past. 

Er is een gelegenheidskoor aan-
wezig, dat samengesteld is uit 
leden van een ervaren koor, met 
acht solisten en een combo, be-
staande uit Luc van Lin op piano, 
Wil Sengers op drums, Sjaak Kit-
slaar op gitaar en Piet verzorgt de 
basgitaar. Marij leidt het koor en 
de acht solisten. 

Een aantal cliënten van Dichter-
bij zal ook onderdeel zijn van de 
voorstelling, maar hoe zij onder-
deel zijn, dat blijft een verrassing 
tot de avond zelf. 

Bij Dichterbij wonen ouderen 
met een verstandelijke beper-
king. Sommigen van hen wor-
den overdag ondergebracht bij 
verschillende dagactiviteiten, an-

deren blijven de hele dag thuis. 
En voor alle bewoners die thuis 
blijven kan de stichting een inter-
actieve tovertafel aanschaffen, 
dankzij de benefietavond ‘Kerst 

Dichterbij’. De Tovertafel projec-
teert een interactief beeld op een 
tafel, waarmee de bewoners ver-
schillende spellen kunnen spelen. 
Hierdoor worden de bewoners 

gestimuleerd en geprikkeld en 
worden herinneringen aan vroe-
ger opgehaald. 
Wil je genieten van een avond 
met muziek en verhalen, waar-

mee je ook nog eens bijdraagt 
aan een bijzonder doel? De kaar-
ten voor ‘Kerst Dichterbij’ zijn 
voor slechts € 12,50 beschikbaar 
via CC Nesterlé. 

Het gelegenheidskoor en muziekcombo voor ‘Kerst Dichterbij’  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

Dankzij de benefietavond ‘Kerst Dichterbij’ 
kan een tovertafel worden aangeschaft

Kerst 

Dichterbij: 

22 december

Showkleding en leuke kinder-
pakken, maar ook mooie dames-
jurkjes. Allemaal zeer geschikt 
voor carnaval! Alles mag weg te-
gen kleine prijsjes en ook groep-
jes kunnen komen kijken. Er zijn 

bijvoorbeeld Gremlinkostuums, 
Schoorsteenvegertjes compleet 
met vegertjes, Trollen met een 
trollenkoning en knotsen. 

Binnenkort is dit allemaal te zien 

op de website van Dance Team 
Nistelrode. 

Heb je interesse, neem dan con-
tact op met Rose-Marie van 
Heumen via 0412-612001.

Verkoop carnavalskleding
of verkleedkleding

NISTELRODE – Met de eerste voorbereidingen voor carnaval 2018 bezig? Donderdag 14 december 
is er een kledingverkoop in Zalencentrum De Hoefslag tussen 19.00 en 19.45 uur. De kleding betreft 
verkleedkleding afkomstig van de optredens en dansen van 20 jaar dansvereniging DV Dancing Kids 
(Dance Team Nistelrode).

Dreamgirls Gremlins Trollenkoning

WEVERSRIJK - In ‘t Tramstation 
begint op 20 december om 
20.00 uur de kaartverkoop voor 
de Weverszittingen die op 20 en 
27 januari plaatsvinden. De zit-
tingen beloven weer een waar 
spektakel te worden, met een 
keur aan Nisseroise artiesten.

Kaartverkoop Weverszittingen

Gouwe Kreuge
Stichting Carnavalsviering Heesch 
vindt het belangrijk om naast de 
pure carnavalsactiviteiten, oog 
te hebben voor bedrijven, instel-
lingen en verenigingen die zich 
regionaal dan wel lokaal verdien-
stelijk maken ten behoeve van 
het maatschappelijk belang en/
of de samenleving in het alge-
meen. Vandaar dat in 1969 het 
Gouwe Kreuge evenement in het 
leven is geroepen.
De Gouwe Kreuge staat symbool 
voor de noeste arbeid, maar ook 
de oorsprong van het carnaval in 
Krullendonk, de relatie met de 
varkens en de boeren die vanuit 
de oorsprong een grote groep 
vormden van carnaval vierend 
Krullendonk. 

Van Bakel Elektro
In 1993 startte Anthony van 
Bakel als zelfstandig werkend 
monteur met de slaapkamer als 
kantoor en de garage als maga-

zijn. Inmiddels is hij eigenaar van 
een bedrijf met 40 man perso-
neel, met vestigingen in Roosen-
daal en Heesch. In 2006 betrok 
Van Bakel het huidige pand aan 
de Cereslaan, na een jaar daar-
voor al een bedrijf overgenomen 
te hebben in Roosendaal. Nog 
meer ruimte voor groei dus en 
nog meer behoefte aan perso-
neel. Anthony: “Mensen zijn 
het goud binnen het bedrijf, die 
moeten het verschil maken.” In 
2018 viert Van Bakel Elektro zijn 
25-jarig jubileum. Maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen en 
maatschappelijke betrokkenheid 
zien we op veel fronten terug en 
lijken als vanzelfsprekend voor 
Anthony. Daarnaast ook het pro-
moten van duurzaamheid, met 
oog voor het milieu. Nadere 
toelichting hierop zal gegeven 
worden door de Hoogheden van 
Krullendonk, tijdens de officiële 
uitreiking van de Gouwe Kreuge 
op zaterdag 27 januari.

Vervolg van de voorpagina:

Van Bakel Elektro winnaar 
prestigieuze Gouwe Kreuge

Alles mag weg tegen kleine prijsjes 
en ook groepjes kunnen komen kijken
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ACTIVITEITENAGENDA

KINDErKErsTpopCoNCErT
AAnvAng: 15.00 uur 
Wel eens een peuter wild zwaaiend 
met zijn fopspeen zien headbangen? 
Of zesjarigen onbevreesd  in gestrekte 
draf zien stagediven? Het zou zo maar 
kunnen bij het Kinderkerstpopconcert! 
Alles mag: dansen, zingen, springen of 
zwaaien! Een echt kerstpopconcert voor 
kinderen: met stoere gitaarsolo’s, vette 
lichtshows en een hoog meezinggehalte.

CAfé-COnCErt pICCADIlly’s
AAnvAng: 21.00 uur
tien enthousiaste en bevlogen muzi-
kanten staan op zaterdag 23 december 

opnieuw in het café van De Pas. Oftewel; de Piccadilly’s 
spelen deze avond het dak eraf! Hun repertoire staat als 
een huis en is zo aanstekelijk dat het niemand lukt om 
stil te blijven staan!

film: MEEs KEEs
AAnvAng: 13.30 uur
tobias en zijn beste vriend Sep zitten 
in groep 6 van de basisschool. Hun juf 

Sanne gaat met zwangerschapsverlof. Schoolhoofd 
Dreus kan geen bevoegde leraar vinden om in te vallen 
en laat daarom stagiair Kees Bruin (mees Kees) voor de 
klas staan. Als dat maar goed gaat!

 

film: DE ZEVENDE HEMEl
AAnvAng: 20.00 uur 
maria rossi runt samen met haar man 

het prachtige italiaanse restaurant De Zevende Hemel. 
Als blijkt dat ze ongeneeslijk ziek is, wil ze haar kinderen 
met partners voor de laatste keer samen om haar heen. 
Oude ruzies en relatieproblemen lijken dit echter onmo-
gelijk te maken. 

niEuWjAArSOPtrEDEn 
For MINEur
AAnvAng: 13.00 uur
De Heesche cabaretgroep fOr mineur 

kijkt terug op het afgelopen jaar. met liedjes en sketches 
houdt het gezelschap Heesch een spiegel voor. Vast on-
derdeel in het programma zijn de uitreiking van de Hisse 
misser en Hisse Plusser.

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

ZA. 23 
DECEMbEr

27 EN 28 
DECEMbEr 

ZA. 16 
DECEMbEr

Wo. 27 
DECEMbEr

MA. 1 
jANuArI 
2018

aftellen tot de hisse Kwis!

Inschrijven is nog steeds mo-
gelijk via de website, deelname 
kost € 10,-. Uiteraard is het ook 
mogelijk om je team op de dag 
van De Hisse Kwis zelf nog in 
te schrijven. Dit kan nadat de 
kwisboekjes zijn uitgereikt te-
gen een contante betaling van 
€ 15,-. Op 29 december kun-
nen de kwisboekjes in CC De 
Pas tussen 18.00 en 18.30 uur 

worden opgehaald. Ook dit jaar 
zal Wihabo aanwezig zijn voor 
de verkoop van kopietjes van de 
kwis. Tussen 23.00 en 23.30 uur 
moeten de kwisboekjes weer in-
geleverd zijn.
Houd de komende tijd sociale 
media en de website in de gaten 
voor alle ontwikkelingen en tips.

www.dehissekwis.nl.

HEESCH - ondertussen vinkt de organisatie van De Hisse Kwis steeds meer af van haar lijstje, de laatste 
puntjes worden op de spreekwoordelijke i gezet. Vrijdag 29 december komt steeds dichterbij en ieder-
een heeft er ongelooflijk veel zin in. De mensen van de organisatie denken dat zij dit jaar wederom een 
erg leuke kwis op papier hebben gezet. De toetreding van de vier nieuwe leden, Hélène, Mariëlle, Joris 
en william, heeft veel nieuwe ideeën gebracht. Zo is er dit jaar weer een aantal nieuwe categorieën aan 
de kwis toegevoegd. 

Boek & Babbel december 2017
BERNHEZE - Désirée de rooij, 
bibliothecaris in Heesch, nodigt 
je uit voor de laatste BoeK & 
BaBBel bijeenkomst van 2017. 
in 2018 wordt BoeK & BaBBel 
weer voortgezet. De data wor-
den nog bekendgemaakt.

In een ongedwongen sfeer 
neem je kennis van een deel 
van de nieuw binnengekomen 
romans en informatieve boeken 
in Heeswijk-Dinther, Nistelro-

de en Heesch. Aanmelden voor 
Boek & Babbel is niet nodig. Je 
kunt gewoon aan de leestafel 
aanschuiven. Onderstaand data 
en tijden in december 2017 van 
Boek & Babbel.

Nistelrode
14.45 tot 15.30 uur
Maandag 18 december.
Heesch
14.45 tot 15.30 uur
Donderdag 21 december.

Heeswijk-Dinther
10.30 tot 11.15 uur
Vrijdag 22 december.

Zang en dans bij de Liederentafel

Het aantal stoelen zal worden 
uitgebreid en de liederentafel zal 
een kersttintje krijgen. De plaats 
van handeling blijft zaal de Mis-
se zolang de ruimte toereikend 
is. De commissie hoopt opnieuw 

veel nieuwe gezichten te mogen 
verwelkomen. De muziek speelt 
van 20.00 tot 23.00 uur en de 
entree bedraagt € 2,-. Een mooie 
manier om alvast in kerststem-
ming te komen.

HEESCH - in november is de opzet enigszins gewijzigd, waarbij het 
accent meer is verschoven richting dansbare nummers. Dit is een 
doorslaand succes gebleken want de animo was groot en er werd 
volop gedanst en gezongen. Natuurlijk wil de organisatie deze lijn 
graag doortrekken. woensdag 20 december is er weer een liederen-
tafel in CC De Pas. 

Het orkest: (boven) Willemien en 
Paul, (onder) Hemt en Henk

Een mooie manier om alvast in 
kerststemming te komen

Vrijdag 29 december 
LachEnd hEt jaar 
uit - UITVERKOCHT!
Warm draaien met ‘Striepke 
Veur’ voor de oudejaarsconfe-
rence ‘Tweeduzend’zever’tien’ 
door Laurens Timmers en Twan 
Pittens.  

Vrijdag 5 januari 
dEF amEricans – 
UITVERKOCHT!
Johnny Cash Tribute
De songs van ‘the Man in Black’ 

worden nieuw leven ingeblazen 
door de Def Americans. Een feest 
van herkenning. 

Zondag 14 januari
ZondaGsE muZiEK
15.00 tot 17.00 uur
Zeer gevarieerd muzikaal aanbod 
met optredens van meidenkoor 
Friday en rockband Friday Night 
at John’s. Gratis toegang. 

Vrijdag 26 januari
drEamFiELd
Muziek van hun Dromen
Genieten van zelf geschreven 
muziek, gemaakt met invloeden 
van Ierse Folk en de Amerikaan-
se Westcoast, maar ook Spaanse 
Flamenco, gebracht in rockachti-
ge ritmes.

binnenKoRt 
in onS tHeateR...

gevarieerd 
muzikaal aanbOd
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Simone Nelissen, een specialiste met een missie
ZE VErstaat haar VaK, aL 21 jaar LanG. ZEVEn jaar GELEdEn nam ZE hEt BEsLuit 

Zich uitsLuitEnd noG tE richtEn op anti-aGinG En VErBEtErinG Van dE huid. 
maar dan WEL Goéd. mEt dat EnE uniEKE concEpt.

!QMS
Simone heeft duidelijk van haar 
passie haar werk gemaakt. Vraag 
haar naar haar drive, en ze begint 
direct vol enthousiasme te vertel-
len. De wereld van schoonheid, 
behandelingen, tegengaan van 
veroudering en verbeteren van 
de huid is nogal in beweging. Ie-
dere zichzelf respecterende salon 
heeft wel een aantal merken en 
apparaten in huis voor verstrak-
king en verbetering.

Simone houdt het bij één. Zij 
maakte kennis met !QMS, ont-
dekte de ongeëvenaarde wer-
king ervan en pakte met beide 
handen de kans om het in haar 
salon te mogen toepassen. Sinds-
dien werkt ze enkel en alleen nog 
met !QMS. Een gewaagde stap, 
eentje die je niet zómaar neemt. 

CollageeN
Simone: “Ik sta echt achter 
het concept. Ik pas het nu al 
zo lang toe en sta steeds weer 
versteld van de resultaten. Arts  
Erich Schulte, grondlegger ervan, 
verrichtte baanbrekend werk. Hij 
ontwikkelde een manier om col-
lageen écht in de huid te kunnen 
inbrengen, iets wat normaal ge-
sproken gewoon niet kan. 

Collageen is een belangrijke 
bouwsteen voor de cellen in onze 
huid. Het zorgt voor versteviging 
en soepelheid. Als je ouder wordt 
maak je minder collageen aan.
 
Deze arts wist de collageen- 
moleculen te splitsen in minus-
cuul kleine deeltjes die wél op-
genomen kunnen worden in de 
levende cellaag. Een unieke ont-
wikkeling wereldwijd.” 

Hoe werKT HeT?
“We pakken de huid in fases aan. 
Het begint bij herstellen. Een be-
handeling van reinigen, fruitzuur, 
een algenmodellage met col-
lageen, zuurstof en tot slot een 
diepwerkende crème. 

Alles met uitsluitend producten 
uit het !QMS-programma. Daar-
na gaan we bouwen aan de huid. 

Het is een concept van enkele 
maanden, waarin de klant thuis 
de producten gebruikt en maan-
delijks een salonbehandeling on-
dergaat. Zo werken we toe naar 
een écht verbeterde, strakkere en 
vollere huid. Dat resultaat, daar 
word ik oprecht iedere keer weer 
zó blij van!” 

KeNNiSMaKiNg
In januari en februari kun je 
voordelig kennismaken met het 
concept. Met de Meet & Treat 
onderga je voor slechts € 65.- de 
complete behandeling van 60 
minuten en legt Simone graag 
aan je uit waarom het werkt. 

Maak snel een afspraak, welkom! 

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

SaloN SKiNfo.Nl
Heuvelstraat 76, Nistelrode
0412 - 610456
www.skinfo.nl

We pakken 
de huid in 
fases aan. 
Het begint bij 
herstellen

NIEUWJAARSBORREL

‘t Dorp 94, Heesch (NB)
+31 (0)412-474083

info@restaurantwolters.nl
www.restaurantwolters.nl
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WIJ ZORGEN VOOR EEN 
HAPJE EN EEN DRANKJE,

LAAT WETEN OF JE ERBIJ BENT!

DONDERDAG 4 JANUARI
VAN 16.00 TOT 18.00 UUR 

SAMEN HET NIEUWE JAAR 
INLUIDEN BIJ WOLTERS!

GRATIS
ENTREE
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Winter is coming 
Knap en comfortabel de kou in 

Zondag 17
december

fashioncheque©

Dio drogist Nistelrode: 
TIPS & TRICKS VOOR MOOIE GEMAKKELIJKE 
BASISLOOK
“Wij zijn ook open deze zondag, maar voor het zover is houden wij op zaterdag 
16 december aanstaande een Meiden Make-Up Event. Want hoe maak je je nu eigenlijk 
mooi op en zorg je ervoor dat je snel en gemakkelijk een mooie basislook bij jezelf kunt 
aanbrengen? Meer informatie op www.sparkling-nistelrode.nl.”

Van Tilburg Mode: 
LANG LEVE FASHION - STEUN HET GOEDE DOEL!
Doe je oude textiel in een gesloten zak in de kledingautomaat op ’t Erf bij Van 
Tilburg en je kleding wordt gerecycled of hergebruikt. De opbrengst ervan gaat 
naar een goed doel dat regelmatig wisselt.
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Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

Het Wintergevoel.
Elke dag vers. 

Ook tijdens een open zondag.

Het Wintergevoel.

Kerstbal op de nistel

Met vanaf 11.00 uur een leuke 
knutselactiviteit voor kinderen 
en De Marktkoopman straat-
band die haar muzikale ‘Jazz & 
Zigeuner & Hollandio & Bossa 
Nova-mix’ ten gehore gaat bren-
gen! Er wordt enkel met akoesti-
sche instrumenten, zang en heel 
veel plezier muziek gemaakt! 

Rondom de haard is er vol-
op ruimte om van cappuccino, 
espresso, ristretto of Abdijbie-
ren te genieten en uiteraard van 
overheerlijk vers gebak en wor-
stenbrood.
Tijdens de gehele dag is het mo-
gelijk meer te weten te komen 
over zorgonderneming De Nis-
tel. En gastvrouw Judith van de 
Berg staat natuurlijk klaar met 
haar pure enthousiasme!

NISTELRODE - Met de sneeuwvlokken op de achtergrond en een prachtig opgetuigde kerstboom gaan 
we alweer naar de tweede themazondag van De Nistel! Het wordt zondag 17 december namelijk ‘Kerst-
bal’ op De Nistel!

Zondag 17
december

Zet ook de themazondagen van 2018 in je agenda: 
Zondag 21 januari, zondag 18 februari en zondag 18 maart.
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Decembermaand

Naast de traditionele samenzang 
wordt het aanwezige publiek 
getrakteerd op een breed muzi-
kaal repertoire, ‘Circle of Life’ en 
‘Marching Season’, zijn zo maar 
een kleine greep uit de titels die 
de Malletband voor jou ten ge-
hore zal brengen. Dirigent Pa-
trick van den Heuvel en de leden 
van de Malletband doen hun 
uiterste best om iedereen in de 
kerstsfeer te brengen. 

En Aurora staat er niet alleen 
voor deze avond! Dit jaar is de 
combinatie gezocht met Vocal 
Group Basic Light uit Berlicum, 
die sinds 2005 bestaat. Het koor 
bestaat uit twintig leden uit Ber-

licum en omstreken en staat on-
der leiding van dirigent Erwin 
van Geenen. Het repertoire is 
veelzijdig en de meeste num-
mers zijn meerstemmig. 
Naast aantrekkelijke zang wor-
den de nummers verpakt in een 
aantrekkelijke choreografie. De 
optredens van koor Vocal Group 
Basic Light zijn telkens weer een 
lust voor oor én oog! 

Wil je heerlijk in de kerstsfeer 
komen en genieten van mooie 
muziek en prachtige zang? 
Kom dan naar het kerstconcert 
van Fanfare Aurora! De kerk is 
open vanaf 18.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Fanfare aurora luidt de 
kerst in met concert
HEESCH - Kerstmis is bij uitstek de meest sfeervolle periode van het 
jaar. om jou alvast in de kerstsfeer te brengen, nodigt fanfare auro-
ra je uit voor haar jaarlijkse kerstconcert. Het concert vindt plaats op 
zondagavond 17 december om 18.30 uur in de Petrus’ Bandenkerk 
in Heesch en wordt dit jaar verzorgd door de Malletband van de 
Heesche muziekvereniging in samenwerking met Vocal group Basic 
light uit Berlicum. 

Vervolg van de voorpagina:

Kerstconcert notenkrakers
en koor Frappant 
Het orkest en koor brengen een 
aantal kerstliederen in een sfeer-
vol ingerichte kerk. Het concert is 
gratis toegankelijk en begint om 
19.30 uur. Ben er op tijd bij, want 
vol is vol. Ontvangst vanaf 18.45 
uur bij de kerk met kerstliederen, 
een kerstman met arrenslee, 
glühwein en kerstbrood.
Zie ook 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl.

Dit jeugdkoor bestaat uit kin-
deren afkomstig uit alle locaties 
van de nieuwe H. Augustinus-
parochie. Ook kun je genieten 
van optredens van de Konin-
klijke Fanfare St. Willibrord, het 
jeugdorkest van de Fanfare, het 
St. Willibrorduskoor onder lei-
ding van Delian Corssmit en het 
koor Vivace onder leiding van 
Rein Boeijen. Rob Cremers en 

Frank van Roermund spreken de 
kerstgedachte uit. Om iedereen 
in sfeer te verwelkomen, speelt 
het jeugdorkest van de Fanfare 
kerstliederen achter in de kerk. 

Na de viering is iedereen natuur-
lijk van harte welkom in het Wil-
librordcentrum, naast de kerk, 
voor een kopje koffie of thee met 
een sneetje lekker kerstbrood.

jaarlijkse Kerst-in 
h. Willibrorduskerk

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse sfeervolle Kerst-in is op zon-
dag 17 december in de H. willibrorduskerk vanaf 14.30 uur. Tijdens 
deze viering, in aanloop naar Kerst, zal het nieuwe jeugdkoor voor 
het eerst optreden! 

Vervolg van de voorpagina:

Verkoop kerststukjes voor
stichting pep-projecten Bernheze
We hopen dat je de moeite 
neemt te komen kijken naar de 
prachtige kerststukjes en uiter-
aard hopen we dat je Stichting 
Pep-projecten een warm hart 
toedraagt door één of meerdere 
stukjes te kopen.
Je bent welkom in CC De Wis op:
Zaterdag 16 december van 13.30 
tot 16.30 uur.
Zondag 17 december van 10.00 
tot 14.00 uur.

muzikale jaarafsluiting leerlingen 
Fanfare st. Lambertus

Iedereen is van harte welkom 
om te komen luisteren van 11.00 
tot 12.30 uur in CC Nesterlé. De 
toegang is gratis.

Wil je zelf ook muziek maken? 
Kom dan kennismaken met mu-
ziek en doe een gratis proefles 
op een blaasinstrument of een 
proefles drummen! 

Vanaf groep 5 (acht en ne-
gen jaar) ben je van harte wel-
kom. Zie voor meer informa-
tie www.fanfarenistelrode.nl

of mail naar 
opleidingen@fanfarenistelrode.nl.

NISTELRODE - De jaarafsluiting 2017 van de leerlingen van fanfare St. lambertus Nistelrode vindt op 
zondag 17 december plaats. De leerlingen laten in groepjes horen wat ze op muzikaal gebied in huis 
hebben. De groepjes bestaan uit leerlingen op slagwerk- en blaasinstrumenten. er is een leuk en geva-
rieerd programma samengesteld. 

Luxe Kerstbuffet € 39,50 
1e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 18-21u 
2e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 17-20u 

Om teleurstelling te voorkomen svp tijdig reserveren. 
——————————————————– 

Eindejaars- & Nieuwjaars- diner € 32,50 
4-gangendiner met gratis welkomstaperitief voor groepen  

——————————————————– 
Christmas Kookworkshop € 50,- 

3-gangendiner met gratis drankenarrangement voor groepen 
——————————————————– 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

Zaterdag 16 december
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Kerstgedachte…

HEESWIJK-DINTHER - Deze week ontmoette ik, Ine Zonneveld, per 
toeval de initiatiefneemster Pleun Termeer die een kerstmarkt gaat 
organiseren op de Looz Corswarem Hoeve. Niets bijzonders zul je 
denken, want die worden in deze tijd toch overal gehouden. Maar 
toch…

Pleun is de vijftienjarige dochter van Erik Termeer, die een leer-
werkbedrijf voor jongeren op de Looz Corswarum Hoeve heeft. 
Zij hoort met regelmaat haar vader vertellen over alle wensen die 
er nog zijn, kleine wensen en grote dromen, maar allemaal met de 
bedoeling om het voor de cliënten nog fijner te maken of om nog 
meer mensen op hun leer-werkbedrijf te kunnen ontvangen. Maar 
al deze initiatieven kosten ook geld en daar wil Pleun met hart en 
ziel een steentje aan bijdragen. Want, zoals ze zelf zegt: 
“Ons pap heeft een zorgboerderij en daarvoor wil ik ook graag
geld verdienen, zodat ze iets extra’s kunnen doen.”

Met een kerstmarkt, waar ze zelfgemaakte spullen gaan verkopen, 
die gemaakt worden op de Hoeve door de ‘werknemers’. “Oké”, 
zegt haar vader, “maar dan moet je het ook helemaal zelf gaan 
organiseren.” En dat laat Pleun zich geen twee keer zeggen. Iedere 
woensdagmiddag helpt ze mee om te knutselen, draagt ze de 
ideeën aan en zorgt ze voor de materialen, maakt flyers om op 
te gaan hangen en zoekt sponsors om de materialen te kunnen 
betalen.

De marktkramen staan al klaar en ik mocht alvast een kijkje nemen. 
Trots en enthousiast leiden Cindy, Thomas en Jurgen mij rond 
en laten zien wat ze allemaal al hebben gemaakt. Iedereen is zo 
gemotiveerd en later, als we allemaal samen aan de grote tafel 
een kopje koffie en thee drinken, word ik overspoeld met verhalen 
en verheugen ze zich op de dag dat ze hun spulletjes mogen gaan 
verkopen.

Als dit geen mooie kerstgedachte is!

De markt wordt gehouden op vrijdag 15 december van 18.00 tot 
21.00 uur op Looz Corswarem Hoeve in Heeswijk-Dinther.

Kerstkoopzondag en bekend-
making winnaars kerstactie 

Kerstactie Aangenaam Verrast
Voor wie zou je een wens willen 
doen? Wie gun je een kerstpak-
ket? Hoe hartverwarmend is het, 
om die ene speciale persoon in 
je leven te mogen verrassen! De 
kerstactie ‘Aangenaam Verrast’ 
maakt het mogelijk. 
Kom je shoppen in Heesch, dan 
ontvang je tot en met 15 decem-
ber bij de deelnemende winke-
liers een voucher, waarmee je 
kunt doorgeven voor wie je een 
wens wilt doen en welke wens 
dit is. Op 17 december worden 
bij de kerststal aan ‘t Dorp om 

14.00 uur de winnaars van de 
wens en kerstpakketten bekend 
gemaakt. Zorg dat je erbij bent!

Aangenaam Heesch
Voor al je kerstaankopen, je da-
gelijkse verse boodschappen, 
heerlijke en eerlijke producten 
of onthaasten met een kop kof-
fie kun je terecht in Aangenaam 
Heesch. Er is een verrassend 
aanbod in een gezellige omge-
ving die vertrouwd aanvoelt.  
Ben je een levensgenieter? Volg 
Aangenaam Heesch op Face-
book, Twitter en Instagram.

HEESCH - Aangenaam kerstshoppen? Sfeer proeven en beleven? Dat kan op zondag 17 december van 
12.00 tot 17.00 uur in het centrum van Heesch. Want alleen daar vind je dat bijzondere kerstcadeautje, 
die trendy outfit of die overheerlijke lokale lekkernij. Je kunt gratis en dichtbij parkeren én bovendien 
een ritje maken in de arrenslee. 

Muzikale kerstmarkt door jeugd 
Muziekvereniging Servaes

De jeugd van Muziekvereniging 
Servaes bruist van de ideeën en 
steekt de handen graag uit de 
mouwen om activiteiten te orga-
niseren. Na een succesvol herfst-
concert vorig jaar, leek het de 
jeugd leuk om dit jaar een mu-
zikale kerstmarkt te organiseren. 

En zo gezegd, zo gedaan; de 
eerste editie van de muzikale 
kerstmarkt op zaterdag 16 de-
cember is een feit. Ga op de foto 
met de kerstman, neem deel aan 
een muziekworkshop of kom 
knutselen in de knutselhoek. 

Een muzikale kerstmarkt is na-
tuurlijk niet compleet zonder 
muziek. De jeugdige, muzikale 
talenten zullen daarom zorgen 
voor herkenbare kerstmuziek. 
Zo treden beide jeugdslagwerk-
groepen op. Ook zijn er ver-
schillende muziekgroepjes of 

muzikanten die alleen een liedje 
spelen. Daarnaast zal de Hees-
wijkse balletschool van Willeke 
komen dansen en komt zange-
res Jip Cornellissen, die eerder al 
haar zangtalenten liet horen in 
samenwerking met het harmo-
nieorkest, zingen. 

Typisch winterse versnaperingen 
maken de sfeer verder compleet. 
Iedereen is op 16 december van-
af 16.00 uur van harte welkom 
in ‘De Muziekfabriek’, het ver-
enigingsgebouw van Muziek-
vereniging Servaes aan de Abdij-
straat 53. De entree is gratis.

HEESWIJK-DINTHER – De jeugd van Muziekvereniging Servaes organiseert op zaterdag 16 december 
in ‘De Muziekfabriek’ van 16.00 tot 19.00 uur een muzikale kerstmarkt. Het wordt een sfeervolle, 
gezellige, creatieve kerstmarkt voor jong en oud. Zo brengt Muziekvereniging Servaes iedereen in de 
stemming voor de feestdagen. 

OLIEBOLLEN

Wij zijn t/m 31 december elke dag geopend,
ook zondags,  m.u.v. 1e en 2e kerstdag.

15 oliebollen 
of krentebollen 

voor € 8,-
tegen inlevering van deze bon

(geldig tot en met 24 december)

Parkeerterrein ‘De Misse’ Heesch
Ook bezorging bij bedrijven 

is bij ons mogelijk!
Tel: 06 - 22 04 14 50

#

#

Pleun (15): ‘Zodat ze iets extra’s kunnen doen’

Vervolg van de voorpagina:

Vier het leven... Vier de winter!
Zo zullen er vuurkorven branden, 
zijn er kraampjes met erwten-
soep, gebakken worst en kaas/
worst plankje. 
Optredens zijn er van sin-
ger-songwriter Remco Kuijs, het 
Norbertijnenkoor en Jozef & Ma-
ria zoeken onderdak bij de abdij. 
Wie op deze bijzondere avond 
de vermomde Jozef & Maria zijn, 
is geheim. Dat wordt pas op de 
avond zelf onthuld, na raden. 
De winnaar krijgt een mooie 

bierprijs. Natuurlijk vloeit er ook 
Berne Abdijbier, Glühbier en 
Glühwein. Rond het Proeflokaal 
zullen de bomen en abdijkerk 
feestelijk worden verlicht. Het 
wordt knus in de wintertent en 
verder onderdak. 
Deze bijzondere avond start om 
19.00 uur en eindigt om 23.00 
uur op het adres Abdijstraat 51 
Heeswijk-Dinther. Wees wel-
kom, de toegang is gratis. Doe 
een dikke jas aan en kom bij het 

Proeflokaal samen toasten op 
deze kerstviering. 
Vier het leven... Vier de winter!

Wie zijn de vermomde Jozef en 
Maria

Donderdag 21 december
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Decembermaand

Misschien wordt er op Twee-
de Kerstdag ook nog wel even 
gewinkeld, want je weet maar 
nooit wat je tijdens deze dure 
dagen nog voor weinig geld op 
de kop kunt tikken. Die dingen 
horen bij het kerstfeest zoals dat 
tegenwoordig wordt gevierd. 
Maar ontbreekt in dat rijtje 
van leuke-dingen-doen niet de 
boodschap van het feest zelf, 
ofwel de clou van het eeuwen-
oude kerstverhaal?

Die blijde boodschap is dit jaar 
niet alleen te horen in de kerk 
van Heesch, maar ook op straat 
bij de fontein aan ‘t Dorp. Daar 
wordt voor een levensgrote 
kerststal deze bruisende goed-

nieuws-boodschap opnieuw 
verteld voor wie het maar horen 
wil. Iedereen is van harte uitge-
nodigd om op zondag 17 de-
cember om 15.00 uur met zijn/
haar  (klein)kind(eren) naar deze 
(vernieuwde) stal toe te komen. 
Daar wordt dan vanuit de paro-
chie De Goede Herder, zoals het 
in de Bijbel zo mooi staat opge-
tekend, ‘de vreugdevolle bood-
schap verkondigd die bestemd is 
voor heel het volk’. En ‘Wie oren 
heeft, die hore!’ Van harte wel-
kom!

Voor meer informatie: 
Parochie De Goede Herder 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

het kerstverhaal, nu in 
heesch ook (weer) op 
straat te horen!
HEESCH - Tijd met je familie en vrienden doorbrengen; velen van 
ons zijn voor Kerst drukdoende met het versturen van mooie wens-
kaarten en met recepten om straks de lekkerste gerechten op tafel te 
kunnen zetten voor onze dierbaren. 

op naar 2018!
Veel mensen maken goede voornemens bij aanvang van een nieuw jaar. Dit 
geldt ook voor ondernemers. een nieuw jaar betekent nieuwe kansen. Maar ook: 
toe zijn aan verandering.

Een van die veranderingen kan een andere boekhouder/accountant zijn.  Daar is 
het begin van het jaar een goede tijd voor. De vorige boekhouder/accountant kan 
dan het oude jaar afwikkelen en de nieuwe boekhouder/accountant kan vanaf 
het begin van het jaar de ondernemer bijstaan met hulp en adviezen. Wij verwel-
komen u graag als klant.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Neem daarvoor een kijkje op onze website: www.faara.nl 

wijzigingen in 2018:
Afschaffen landbouwregeling: degenen die onder de landbouwregeling vielen dienen btw te gaan reke-
nen over hun verkopen en kunnen de btw op inkopen terugvragen. Als u niets regelt trouwt u in 2018 
niet meer automatisch in gemeenschap van goederen, maar geldt een beperkte gemeenschap van goe-
deren. Wijzigingen in de bijtellingspercentages van ‘auto van de zaak’.

Voor meer informatie: 0412-474015.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
info@faara.nl - www.faara.nl

Kerstconcert hd big-
band en de Borrelnoten
HEESWIJK-DINTHER - De HD bigband en De Borrelnoten geven 
op zondag 17 december om 19.00 uur een speciaal kerstconcert 
in café de Zwaan. 

Het idee is ontstaan doordat beide groepen op dinsdag repete-
ren en elkaar na afloop bij de Zwaan treffen. Omdat sommigen 
elkaar al kenden is vervolgens besloten iets samen te organiseren. 
Dirigent Harrie de Wijs heeft gezorgd voor de muziekpartijen en 
dirigeert voor deze gelegenheid het koor. Op het repertoire staan 
onder andere ‘Santa Claus is coming to town’, ‘Blue Christmas’ 
en ‘Feliz Navidad’ en Ad van Schijndel is present om een kerst-
gedicht voor te dragen. Kom gezellig meezingen met een glaasje 
glühwein!

Begin jaren tachtig heeft een 
groep muzikale vrienden zich 
verenigd tot een koor onder 
de naam Eindhovens Vocaal 
Ensemble. Mede-oprichter en 
dirigent is Ruud Huijbregts. In-
middels heet dit koor Collegium 
Vocale Eindhoven. De Eindho-
vense Stadskerk Sint Cathrien is 
het thuispodium, waar het koor 
deel uitmaakt van het samen-
werkingsverband ‘Muziek in de 

Cathrien’. Laurens de Man is een 
veelzijdig musicus. Actief als pia-
nist en organist, zowel solistisch 
als in kamermuziekverband.

Het oeuvre van J.S. Bach speelt 
een bijzondere rol in zijn activi-
teiten. Laurens vertolkte Bach’s 
beruchte Goldbergvariaties en 
speelde verschillende Bachpro-
gramma’s, onder andere in het 
Orgelpark in Amsterdam. In 

november 2017 verscheen een 
piano-cd met klavierwerken 
van Bach. Sinds januari 2012 is 
Laurens hoofdorganist van de 
St. Janskerk in Utrecht, waar hij 
een Bàtz/Witte orgel uit 1861 
bespeelt.
Op zondag 17 december wordt 
een zeer feestelijk programma 
rond kerstmuziek op oud-Hol-
landse teksten en Engelse Carols 
aangeboden.

jubileumconcert, 65 jaar Berne 
abdijconcerten en kerstconcert

Prentenboekentip van de bibliotheek: 

Rik en de Kerstman / Liesbeth Slegers
Rondom diverse thema’s heeft Liesbeth Slegers zoekboeken gemaakt 
waarin het jongetje Rik en zijn poes Sam een rol spelen. In dit deel is het 
bijna Kerstmis, tijd voor Rik om de kerstboom prachtig te versieren met 
kerstballen, slingers en lichtjes. Op school maakt hij ook een prachtige 
kerstbal. Ondertussen maakt de Kerstman zich klaar om te vertrekken 
met zijn slee vol cadeautjes. Op elke bladzijde heeft Sam zich verstopt. 
Heb je Sam gevonden? Ga dan snel op zoek naar alle andere verstopte 
dingen: de snoepstokjes in de kerstboom, de vogels in de sneeuw of de 
kerstmuts van Rik. De illustraties zijn eenvoudig en op elke pagina staan 
vijf zoek-, kijk- of telopdrachtjes. Daarmee is het niet alleen een super 
leuk boek, maar ook nog eens leerzaam voor peuters en kleuters.

Alle zoekboeken van Rik zijn natuurlijk te leen in de bibliotheek.

HEESWIJK-DINTHER - in de abdij van Berne vindt zondag 17 december een jubileumconcert, 65 jaar 
Berne abdijconcerten en een kerstconcert plaats. Het koor ‘Collegium Vocale eindhoven’ brengt onder 
leiding van ruud Huijbregts een zeer feestelijk programma rondom kerstmuziek op oud-Hollandse tek-
sten en engelse carols. organist laurens de Man speelt orgel. aanvang 16.00 uur. entree € 15,-. 

altijd al kerstman willen zijn?
OSS/NISTELRODE - aanstaande zaterdag 
16 december is dan je kans! De ludieke 
‘Santa run’ in oss gaat namelijk weer gelo-
pen worden! 

De bedoeling is dat zoveel mogelijk lopers 
in kerstmannenpak een sfeervolle route gaan 
lopen door het centrum van Oss. Het speciale 
kerstmankostuum is voor € 10,- te 
bestellen bij De Nistel in Nistelrode! 
Meld je aan via info@de-nistel.nl of kom even langs in het Koffiehuis. 
Eerdere edities van de Santa Run zijn al een groot succes geweest! 
En...er worden ook nog eens flinke bedragen opgehaald voor goede 
doelen, waar De Nistel er een van is!
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VROEGE
VOGELS
OPGELET!
IEDERE ZONDAG ALLE FILMS  

VOOR 12:00 UUR VOOR MAAR 

€5,50 P.P.*
*EXCL. 3D TOESLAG. DEZE ACTIE LOOPT T/M KERST!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 13 DECEMBER 2017

K3 Love Cruise: 
14:45

Coco + Olaf’s Frozen... NL: 14:45 17:00

Paddington 2 NL: 
15:00 17:30

Gek van Geluk: 
17:30

Star Wars: The last Jedi 3D: 20:00 

Loving Vincent: 
20:00 

Bad Moms 2: 
20:15

DONDERDAG 14 DECEMBER 2017

Murder on the Orient Express: 19:45

Star Wars: The last Jedi 3D: 19:45

Bad Moms 2: 
20:00 

Gek van Geluk: 
20:00 

VRIJDAG 15 DECEMBER 2017   

Coco + Olaf’s Frozen... NL: 15:45

Star Wars: The last Jedi 3D: 15:45 19:00

Paddington 2 NL: 
16:00

K3 Love Cruise: 
16:00

Bad Moms 2: 
18:45

Star Wars: The last Jedi: 18:45

Weg van Jou: 
19:00

Wonder: 
19:00

Justice League: 
21:30

Jumanji: Welcome to... 3D 21:45

Gek van Geluk: 
22:00  

ZATERDAG 16 DECEMBER 2017

Coco + Olaf’s Frozen... NL: 12:45 15:45

Star Wars: The last Jedi 3D: 12:45 18:45

De Familie Slim: 
13:00

Paddington 2 NL: 
13:00

Star Wars: The last Jedi: 15:30 21:30

K3 Love Cruise: 
15:45

Ferdinand (NL): 
16:00

Gek van Geluk: 
18:45

Justice League: 
18:45

Jumanji: Welcome to the... 19:00  

Murder on the Orient Express: 21:30

Bad Moms 2: 
21:30

Jigsaw: 
22:00

ZONDAG 17 DECEMBER 2017

Coco + Olaf’s Frozen... NL: 10:30 13:30 16:15

Paddington 2 NL: 
10:30 16:00

K3 Love Cruise: 
10:45 16:30

De Familie Slim: 
10:45 

Star Wars: The last Jedi: 13:00

Ferdinand (NL): 
13:15

Oranjewijk: 
13:30

Star Wars: The last Jedi 3D: 16:00 19:30

Paddington 2 NL: 
16:00

Murder on the Orient Express: 19:30

Gek van Geluk: 
19:45

Loving Vincent: 
19:45 

MAANDAG 18 DECEMBER 2017 

Gek van Geluk: 
19:45 

Bad Moms 2: 
19:45

Star Wars: The last Jedi: 19:45

DINSDAG 19 DECEMBER 2017

Star Wars: The last Jedi 3D: 19:45

Murder on the Orient Express: 19:45

Wonder: 
20:00

Gek van Geluk: 
20:00 

WOENSDAG 20 DECEMBER 2017

Paddington 2 NL: 
14:45

Coco + Olaf’s Frozen... NL: 14:45

Pitch Perfect 3: 
15:00

Ferdinand (3D NL): 
15:00 

Huisvrouwen Bestaan Niet: 20:15

(Ladies Night)

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90
Heesch, Schoonstraat 2

Schwarzwälderkirsch taart
van 8.75 nu 5� 

inpakservice op 
zaterdag 16 december

gratis theedoek 
bij aankoop vanaf 15�  

gratis lekkernijtje bij 
een kop koffie of thee

we vieren
feest
donderdag 14 t/m 
zondag 17 december

HEESCH - op vrijdagavond 15 december 
is sterrenwacht Halley voor publiek geo-
pend. Het programma begint om 20.00 
uur en duurt ongeveer twee uur. 

Ster van Bethlehem
Met Kerstmis in het vooruitzicht besteedt 
de sterrenwacht op deze publieksavond 
aandacht aan de Ster van Bethlehem; het 

bekendste astronomische verschijnsel dat 
in de Bijbel wordt beschreven. De Ster die 
de Wijzen uit het oosten naar de pas ge-
boren Christus leidde, is alleen bekend uit 
het Evangelie naar Matthéüs.

Algemeen wordt aangenomen, dat Chris-
tus niet in het jaar 1 is geboren, en waar-
schijnlijk ook niet op 25 december, maar 
enkele jaren daarvoor. Wanneer precies 
is niet bekend. In het decennium voor 
het begin van onze jaartelling waren er 

veel sterrenkundige fenomenen die voor 
astrologen van bijzondere betekenis ge-
weest zullen zijn, zoals kometen, een (su-
per)nova en nauwe samenstanden van 
planeten, zons- en maansverduisteringen. 
In de presentaties wordt een aantal van 
die bijzondere hemelverschijnselen naar 
voren gehaald en besproken. Wie weet 
was een daarvan de Ster van Bethlehem...

In het planetarium verzorgen Halleyleden 
voorstellingen over de sterrenhemel. Als 
het niet bewolkt is, kan er met de tele-
scoop naar de sterrenhemel gekeken wor-
den.
De entree is € 5,- en voor kinderen tot en 
met 12 jaar € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

publieksavond bij halley

In de presentaties wordt een aantal van die 
bijzondere hemelverschijnselen naar voren gehaald
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Blink verbindt mensen met elkaar
‘Een klik op het eerste gezicht’ 

Ze zit in een rolstoel en is halfzij-
dig verlamd, maar wie even met 
Jelske praat, is dit snel vergeten. 
Ze redt zich, samen met haar 
hulphond Vita, prima. “Op mijn 

tiende heb ik een hersenbloeding 
gekregen”, vertelt ze, “hierdoor 
raakte ik links verlamd en na de 
lange revalidatie kon ik niet meer 
lopen. Ook ben ik heel vaak 

moe.” De 25-jarige Heesche
werkt parttime als administratief 
medewerkster bij een bedrijf in 
kantoorautomatisering; een taxi 
brengt en haalt haar. Verder rijdt 

ze buitenshuis in een elektrische 
rolstoel. “Ik heb ook mijn rijbe-
wijs gehaald”, laat ze weten. 
“Mijn grote wens is dat ik een 
aangepaste auto krijg, maar dat 
is me tot nu toe niet gelukt. Net 
als ieder ander wil ik graag zo 
zelfstandig mogelijk zijn.” 
Hoewel ze een vriendengroep 
heeft, zit ze toch regelmatig al-
leen. Ze wendde zich daarom 
tot Blink, die er voor zorgde dat 
ze twee maatjes kreeg: Tessa en 
Marlous. 

De 24-jarige Marlous, die in het 
nabijgelegen Nistelrode woont, 
stopte een halfjaar geleden met 
haar opleiding en beraadt zich 
nu op haar toekomst. Ze werkt 
al zeven jaar met veel plezier in 
de keuken van een serviceflat 
voor senioren. 
Maar ze wilde meer. “Ik heb 
altijd affiniteit gehad met men-
sen die ‘buiten de boot vallen’ 
en ben op zoek gegaan. Via de 
site van Blink vond ik de oproep 
van Jelske en heb daar op gere-
ageerd.”

Het kennismakingsgesprek ver-
liep direct goed. “Dat was een 
klik op het eerste gezicht”, laat 
Marlous weten, “we zijn ver-
schillend van karakter, maar 
vullen elkaar heel goed aan.” 
Maandelijks gaan de twee in het 
weekend op stap. Jelske: “Soms 
wandelen we met de hond of 
pikken lekker een terrasje. Laatst 
zijn we met de trein naar Nijme-
gen geweest en hebben daar ge-
geten; binnenkort gaan we naar 
Maastricht.” Ze geniet ervan. 
“Echt gezellig om samen dingen 
te ondernemen”, zegt ze, “ik 
kijk er altijd naar uit.” Ook voor 
Marlous betekent het veel. “Het 
is fijn dat ik voor iemand iets kan 
betekenen; ik doe het ontzet-
tend graag!” 

Ook vrijwilliger worden? 
Kijk voor meer informatie op 
www.blinkuit.nl of mail naar 
info@blinkuit.nl

BERNHEZE - Blink, ook actief in Bernheze, is een organisatie die onbetaalde zorg levert door vrijwil-
ligers en stagiair(e)s in te zetten bij mensen met een beperking. Hierdoor kunnen zij meedoen in de 
samenleving. een mooi voorbeeld hiervan zijn Jelske oliemeulen en Marlous van de Ven, die samen 
leuke dingen ondernemen. 

Jelske Oliemeulen en Marlous van de Ven drinken gezellig samen Tekst: Dorry Smeets Foto: Ad van de Graaf

echt gezellig Om 
samen dingen te 
Ondernemen

Kom voor 30 december
en profiteer tot 

€ 920,- vergoeding

EigEn risico al op?
MaaK dan nu nog 
gEbruiK van uw 
zorgvErgoEding

Koken en kletsen
BERNHEZE - ‘Talent Centraal’ start in het nieuwe jaar een kookgroep 
voor meiden vanaf achttien jaar. als je koken leuk vindt maar er 
helemaal niks van bakt, dan ben je net zo welkom als wanneer je 
al wat ervaring in de keuken hebt. we gaan van elkaar leren en het 
gezellig maken.

Wat er gekookt wordt bepalen we zelf. Dat kan een simpele pizza 
zijn, maar ook een chique gerecht. Of supergezond vegetarisch. Of 
iets uit een andere cultuur, niet alleen Turks of Italiaans, maar ge-
woon ook eens Russisch om maar wat te noemen. Lekker variëren. 
We eten alles zelf op, dus als het een keer mislukt, doe je de volgende 
keer gegarandeerd extra je best. Het is geen cursus met een begin 
en een eind, daarom noemen we het een kookgroep. Je doet net zo 
lang mee als je wilt en je hoeft ook niet elke week te komen, liefst 
wel natuurlijk!

Meedoen kost € 3,50 per keer. Dat is voor de boodschappen en die 
worden ook samen of in overleg gedaan. Je mag zoveel rommel ma-
ken als je wilt en ook zo veel keukenspullen gebruiken als je wilt, 
want op het eind wordt er samen opgeruimd en afgewassen.

De kookgroep start op 
donderdag 18 januari en 
is van 17.00 tot 20.00 
uur. Talent Centraal vind 
je in de De La Sallestraat, 
naast jongerencentrum 
Checkpoint. Renee van 
Hooff begeleidt de groep 
en zorgt ervoor dat alles 
op rolletjes loopt. Je kunt 
je opgeven bij Ank Meer-
tens via 06-14342803 of 
ank.meertens@ons-welzijn.nl.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

sociaal team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Tekst: Marion Vos
Foto: Ank Meertens
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GOURMETSCHOTEL 
POPULAIR
Schaal 750 gram

799

979
per 650 gram
kiloprijs 15,06

RUNDERROAST MET 
VLEESTHERMOMETER

VARKENSHAAS CULINAIR
Per 500 gram

499
Kiloprijs 9,98

GEROOKTE NOORSE ZALM
Pakje 150 gram

379
KERSTWIJNEN
Puklavec & Friends sauvignon blanc & pinot 
grigio, Marqués de Montañana Seleccion 
Especial, Winzer Krems grüner veltliner, 
Cru la Maqueline Bordeaux, Signé 
Bourgogne chardonnay, Mezzacorona 
teroldego rotaliano of Los Gansos 
carmenere reserva 3 flessen à 750 ml

Geen 18, 
geen alcohol

3 VOOR

1500

Geldig van wo 6 december t/m zo 31 december 2017
 Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Geen 18,
geen alcohol

Geldig van woe 6 december t/m zo 31 decemeber 2017

RUNDERROAST MET 
VLEESTHERMOMETER

LUXE 
STRACCIATELLA 
IJSTAART

HANDGEVLOCHTEN 
KRANS MET 
AMANDELSPIJS  
EN ROZIJNEN

LUXE  
KERSTSOEP

KIES & MIX  
TAPAS

979
per 650 gram
kiloprijs 15,06

per stuk

399per stuk

499
emmer 1 liter

500
3 VOOR

3 bakjes met 
kies & mix 
tapas-sticker

699

 Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8
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Heeft u ideeën om de leefbaar-
heid en de sociale binding in uw 
omgeving te versterken en wilt u 
zich daar zelf ook voor inzetten? 
Dan kunnen wij u hierin onder-
steunen; zo nodig met een klei-
ne financiële bijdrage. 

Veel inwoners van Bernheze
werken met elkaar aan een pret-
tige leefomgeving. Dit kan uit-
eenlopen van iets heel kleins, 
zoals een bankje voor gezellige 
klets tot een project voor buren-
hulp in de eigen wijk. Wij willen 
deze initiatieven verder stimule-
ren en ondersteunen. 

in welke gevallen komt uw idee 
in aanmerking voor een financi-
ele bijdrage? 
Uw idee of initiatief:
-  is nieuw en gaat over uw 

buurt, wijk, kern of de gehele 

gemeente Bernheze;
-  wordt nog niet door de 

gemeente uitgevoerd; 
-  is geen tekort in de exploitatie 

van een activiteit;
-  draagt bij aan het algemeen 

belang van de gemeente en 
moet de leefbaarheid en/of 
sociale binding versterken;

-  heeft voldoende draagvlak bij 
andere inwoners.

Ten slotte vragen wij van u dat 
u zelf voldoende tijd en energie 
in het realiseren van het initiatief 
wilt steken. 

U kunt uw initiatief bij ons indie-
nen: Postbus 19, 5384 ZG Heesch,
telefoon 14 0412, e-mail: 
gemeente@bernheze.org. 
Wij nemen daarna zo snel moge-
lijk contact met u op.

Goed idee voor leefbaarheid 
in Bernheze?

oFFiciËLE BEKEndmaKinGEn

Voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende persoon niet meer 
woont op het adres in de ge-
meente Bernheze waar hij/zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen (BRP) staat ingeschre-
ven. Het onderzoek van afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van de persoonsgegevens 
van de volgende persoon ambts-
halve te beëindigen. Dit kan 
voor onderstaande persoon gro-

te persoonlijke en/of financiële 
gevolgen hebben. Het formele 
besluit tot uitschrijving wordt 
gepubliceerd op de gemeente-
pagina’s in deze krant en op 
www.officielebekendmakingen.nl.
-  D.W.A. van der Sangen, 

geboren 14-12-1989
Heeft u informatie over de 
feitelijke verblijfplaats van deze 
persoon of heeft u vragen, 
neem dan contact op met het 
afdeling Burgerzaken van de 
gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412, e-mail: 
gemeente@bernheze.org.

algemene Plaatselijke 
Verordening (aPV)

Melding maken uitweg
-  J.A.P. van den Elzen, Balledonk 

10, 5473 BE Heeswijk-Dinther 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 een 
melding gedaan van het maken 
van een uitweg naar Peelstraat, 
kadastraal bekend als NTROO 
G nr. 1163 in Vorstenbosch.

-  N.A.L.M. van den Hanenberg, 
Kerkveld 59d, 5388 CE Nistel-
rode heeft in overeenstemming 
met artikel 2:12, lid 1 onder 
a, van de APV Bernheze 2014 
een melding gedaan van het 
maken van een uitweg naar de 
Meerkensloop 18 in Heesch.

-  Aannemersbedrijf Peter Peters, 
Scheltseweg 13, 5374 EB Schaijk
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 een 
melding gedaan van het ma-
ken van een uitweg naar de 
Nistelrodeseweg 1 in Heesch.

Deze meldingen zijn op 7 de-
cember 2017 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 7 december 2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
- Cultureel Centrum Nesterlé, 

Parkstraat 2, 5388 HS Nistelrode
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding  
gedaan van een activiteit op 
29 december 2017. 

- Mixed Hockey Club Heesch, 
Schoonstraat 99b, 5384 AM 
Heesch heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:34B, lid 4 
APV melding gedaan van een 
activiteit op 16 december 2017.

Van deze mogelijkheid mag 
de inrichting maximaal 6 keer 
per jaar gebruikmaken. Tijdens 
de activiteit gelden er ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij 
u naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 
van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

wet ruimtelijke ordening 

ontwerpwijzigingsplan 
Molenhoeve 15 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de ter-inza-
ge-legging bekend van het ont-
werpwijzigingsplan Molenhoeve 
15 Nistelrode (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan is 
te raadplegen op 

www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code NL.IMRO.1721WPMo-
lenhoeve15-ow01.
inhoud: Het plan betreft het ver-
groten van het bouwvlak aan 
Molenhoeve 15 in Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

ontwerpbestemmingsplan 
Dorpsstraat 82 loosbroek
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de ter-inzage-leg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan Dorpsstraat 
82 Loosbroek, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
dorpsstraat82-ow01.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de legalisatie van een be-
staande woning op het perceel 
Dorpsstraat 82 mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van toe-
passing.

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt op grond 
van artikel 6.24 lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend 
dat het op 1 december 2017 
een overeenkomst heeft geslo-
ten waarin een onderdeel over 

praKtischE inFormatiE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 

Door systeemwerkzaamheden is
 de afdeling Burgerzaken op 

vrijdag 15 december 2017 gesloten. 
Dat betekent dat u geen paspoort, id-kaart en 

rijbewijzen kunt aanvragen of ophalen.

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem

De mogelijkheden van de app 
zijn uitgebreid. Zo kunt u voort-
aan via de app ook een melding 
doen. Maak daar gebruik van als 
bijvoorbeeld uw afval niet is op-
gehaald of als uw container of 
chip kapot is.

1.  Zoek de Afvalwijzer app op 
in de appstore van uw smart-
phone of tablet. 

2. Download de Afvalwijzer app.
3.  Vul de postcode en het huis-

nummer in van uw adres.
4.  Zet eventueel notificaties aan. 

U ontvangt dan een bericht als 
u uw afval buiten moet zetten.

Gebruikt u de Afvalstoffendienst 
app, schakel dan over op de Af-
valwijzer app. De Afvalstoffen-
dienst app is vanaf 1 januari 2018 
niet meer actueel. 

in 2018 afvalinzameling 
op andere dagen
Volgend jaar zullen we op de mees-
te plekken in Bernheze op andere 
dagen afval inzamelen dan u van 
ons gewend bent. Dat komt omdat 
we het restafval 1 keer per 3 weken 
huis aan huis gaan inzamelen.

Lukt het niet uw Afvalkalender 
2018 te downloaden of printen, 
bel ons dan, telefoon 14 0412.

nieuwe afval app
alle informatie over ophaal-/inzameldagen en scheiden van afval 
staat in onze nieuwe app. 

AfvalWijzer 
2018 Bernheze

Download de AfvalWijzer app voor iOS, Android &Windows 8

Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval 
vrijdag 29  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval
vrijdag 29  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval 
vrijdag 29 restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval
vrijdag 29  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 28  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval

Aan de bewoners van:

Afvalstationstraat 123A
1234 AB  Bernheze
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GEmEEntEBErichtEn

procEdurEs
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

WWW.BErnhEZE.orG

grondexploitatie is opgenomen 
in het kader van de ontwikkeling 
van wijzigingsplan Weverstraat 
16, Nistelrode. De overeenkomst 
heeft betrekking op de percelen, 
kadastraal bekend, gemeente 
Nistelrode, sectie I, nummer 6. 
plaatselijk bekend Weverstraat 
16, Nistelrode. 
inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende 6 weken, 
vanaf donderdag na publicatie, 
tijdens openingstijden, op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis in Heesch.
afdeling: Leefomgeving/Beleid 
en Uitvoering.

wet milieubeheer 

algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-

tenbesluit) is ingekomen:
-  Paardenhouderij Tizzum heeft 

een melding Activiteiten-
besluit ingediend voor het 
oprichten van een paarden-
houderij op het adres Lange 
Kruisdelstraat 5c, 5473 KG 
Heeswijk-Dinther. 

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
-  Balledonk 4a

Vernieuwen dakkapel
Datum ontvangst: 04-12-2017

-  Aa-brugstraat 15
Oprichten vrijstaande woning
Datum ontvangst: 06-12-2017

Nistelrode
-  Achterstraat 29

Aanhelen zijgevel en 
plaatsen erker
Datum ontvangst: 08-12-2017

-  Achterstraat 31
Bouwen vrijstaande woning
Datum ontvangst: 08-12-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
-  Eeuwelseloop 11

Uitbreiden woning
Verzenddatum: 06-12-2017

-  Nistelrodeseweg 1
Bouwen 42 appartementen, 
bergingen en commerciële 
ruimte
Verzenddatum: 07-12-2017

Nistelrode
-  Harrie v.d. Venstraat 11

Uitbreiden garage
Verzenddatum: 07-12-2017

Heeswijk-Dinther
-  Berg- en Dalseweg 2a

Oprichten bijgebouw
Verzenddatum: 07-12-2017

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
Heesch
-  Binnenweg ong.

Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 05-12-2017

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Besluiten
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
-  Elzenseloop kavel 01-12 en 

Esperloop kavel 22-30
Bouwen 21 woningen
Verzenddatum: 07-12-2017

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Handhavingsbesluiten 
De volgende handhavingsbeslui-
ten zijn genomen. 
Heeswijk-Dinther
-  Hommelsedijk 31a

Bestuursdwang en last onder 
dwangsom
Verzenddatum: 30-11-2017

Nistelrode
-  Wevershof 17

Sluiting in het kader van artikel 
13b Opiumwet
Verzenddatum: 7-12-2017

MAGAZIJNMEDERKER  M/V
-  Fulltime 40u (per direct)

-  In bezit van BE rijbewijs

Wat wordt er van u verwacht? 
Kijk op www.profolux.nl/vacatures
Stuur dan je CV en motivatie per mail naar 
Ellen@profolux.nl  

                                     www.profolux.nl   

                                    Tel.073-5492 350 

MAGAZIJN CHEF  M/V (40 uur) 
 Full time  (per direct ) 
 Affiniteit met Verlichting/Electro. 
 In bezit van rijbewijs. 
 Niet rokend.  
 Salaris indicatie €2000,- bruto 

Takenpakket: Kan zelfstandig werken. Orderverwerking, logistiek, Klanten telefonisch te woord 
staan, Voorraad beheer, het orde houden van het magazijn.  
Stuur je sollicitatie met CV naar, Profolux bv. Mail.  willem@profolux.nl  tel. 06-2461 5043            
T.a.v. Willem Heijmans 

 

 

 

 

www.profolux.nl  •  tel: 073-5492 350

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914  
www.coppenswarenhuis.nl

VUURWERK
Gratis VUURWERK  in de voorverkoop 
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www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• anoniem
• Gratis

•  in 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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De feiten over rutte-iii
Om dit belastingvoordeel te 
kunnen realiseren zijn echter 
meerdere maatregelen nodig. 
Dit kost het rijk 2,1 miljard per 
jaar. Daarom gaat het laagste 
BTW tarief omhoog van 6% naar 
9%. Dat levert de overheid 2,6 
miljard per jaar op. Maar wat 
zijn de gevolgen voor AOW’ers, 
mensen met een laag inkomen 
en uitkeringsgerechtigden? Het 

antwoord is simpel. Zij gaan al-
len meer betalen voor de dage-
lijkse boodschappen. Bij € 50,- 
per week aan boodschappen al 
€ 1,50 per week meer. Het zoge-
naamde voordeel wordt meteen 
teniet gedaan! Het slaat zelfs in 
veel gevallen om in een achter-
uitgang van het inkomen. Dat 
zijn de feiten van Rutte-III. En 
wat te denken van de energiere-
kening die met € 190,- per jaar 

stijgt. Zo zitten AOW-ers, men-
sen met lage inkomens en bij-
standsgerechtigden op nog meer 
jaarlijks nadeel. De SP zal zich op 
alle fronten blijven inzetten om 
deze maatregelen van tafel te 
krijgen, danwel te wijzigen. Zo-
dat genoemde kwetsbare groe-
pen niet de dupe worden. Ook 
mensen met een laag inkomen 
zijn mensen die recht hebben op 
een waardig bestaan. 

SP: aoW-er, Zorgbehoevend of
Bijstandsgerechtigde

we hebben kunnen horen en lezen dat het kabinet rutte-iii wil dat alle bur-
gers er financieel op vooruit gaan de komende jaren. SP Bernheze denkt dat 
niets minder waar is. waarom? Door het aantal belastingschijven terug te 
brengen naar twee, een laag tarief van 36,9% en een hoog van 49,5%, zou 
het gemiddelde voordeel voor een burger 1,6% bedragen. Dit volgens bere-
keningen van het Centraal Planbureau. Klopt dit wel? 

Peter Sleegers, SP Maatschappelijke zaken

Progressief Bernheze: stemmen die 
verloren gaan

Zaterdagavond, ik ben op een verjaardag bij een goede vriend van mij. Ter-
loops komt de gemeenteraadsverkiezing ter sprake. Tot mijn verbazing geeft 
mijn vriend aan nooit te willen gaan stemmen. enigzins met verbazing vraag 
ik: ‘’waarom niet?’’ 

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze

Voor onze inwoners zijn de zorg 
en het ouderenbeleid van groot 
belang. Wij vinden het belangrijk 
dat de zorg die je nodig hebt past 
bij het leven dat je wilt blijven 
leiden. Wij willen dat mensen 
hun eigen keuzes kunnen blijven 
maken, ondanks hun beperking, 
chronische ziekte of ouderdom. 
Wij willen dat ze kunnen blijven 
doen wat ze leuk vinden en waar 
ze goed in zijn. Een samenleving 
waarin iedereen meedoet en 
waarin iedereen bijdraagt aan 
het geluk voor zichzelf en ande-
ren. Dat willen wij bereiken voor 
de mensen in Bernheze. Ieder 
mens telt mee. 
VVD-Bernheze heeft de kennis 

en ervaring bij elkaar gebracht 
om hierover met jou van ge-
dachten te wisselen. Medewer-
king wordt verleend door:
Sophie Hermans, Tweede Ka-
merlid voor de VVD en woord-
voerder voor WMO en mantel-
zorg, wijkverpleegkundige zorg, 
PGB, WLZ en Kwaliteitsbeleid 
Care, Miriam van der Smissen, 
directeur ONS welzijn, en Henk 
Verschuur, lid van de Advies-
raad Sociaal Domein namens het 
Overleg Ouderen Beleid (OOB). 
Door hun inbreng zal er een 
goed beeld ontstaan van de be-
staande problematiek in de Zorg 
en het Ouderenbeleid. Een zeer 
actueel onderwerp dat alle inwo-

ners van Bernheze aangaat. 
Laat deze interessante avond 
niet aan je voorbijgaan, maar 
grijp de mogelijkheid om ook 
aanwezig te zijn. 
Voor informatie: Jack van der 
Dussen, raadslid, 06-53496069 
of via 
jack.vanderdussen@planet.nl.

thema avond VVd-Bernheze over Zorg en ouderenbeleid
BERNHEZE - op 8 januari organiseert VVD-Bernheze een the-
ma-avond voor alle inwoners van Bernheze. De avond wordt geor-
ganiseerd in CC De Pas aan de Misse in Heesch en begint om 20.00 
uur; de zaal gaat open om 19.30 uur. Je bent van harte welkom en 
de toegang is gratis. 

Jack van der Dussen Sophie Hermans

Een keer per jaar 
bellen onze bezorgers aan

in week 51, woensdag 20 december

Het is zover... de feestdagen staan voor de deur,
in week 52 is het gedaan met het ritme en de sleur.

onze lezers gaan deze week even genieten en lekker eten,
en wij zijn er in week 1 2018 weer, moet je weten.

Het hele jaar staan onze bezorgers voor ons klaar, 
en ook de laatste wat koudere weken van dit jaar.

De traditie voor de bezorgers is voor veel inwoners bekend,
zij worden deze laatste week een keer zelf verwend.

een keer per jaar geven wij ze een kaartje mee in vertrouwen, 
met ‘de beste wensen’ er op om de traditie in ere te ‘houwen’.

Iedereen is vrij een extraatje te geven 
aan de bezorgers uit Bernheze, 

DeMooiBernhezeKrant; het gratis huis-aan-huis blad 
en wekelijks te lezen. 

DeMooiBernhezeKrant 
en de bezorgers

wensen onze lezers een goed,
beter, best 2018.

  

“Nou”, zegt hij, “het heeft toch 
niks met mij te maken.” Ik pro-
beer uit te leggen dat de ge-
meente juist veel invloed heeft op 
allerlei alledaagse dingen en dat 
je daar als inwoner veel invloed 
op kunt hebben. Tegenwoordig 
krijgen gemeenten meer en meer 
knoppen om aan te draaien. Dit 
betekent dat een stem tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen 
dus ook belangrijker wordt. Het 
wordt meer en meer een lokale 
schoolmusical dan een ver-van-
mijn-bed-show. 

Daarom is het ook voor ons, ‘de 
politiek’, belangrijk dat veel men-
sen hun stem uitbrengen. Hier-
mee wordt duidelijk welke rich-
ting inwoners de komende vier 
jaar op willen gaan. 

Wij van Progressief Bernheze 
willen op zoek naar de stemmen 
die verloren dreigen te gaan en 
in gesprek gaan met deze men-
sen. Mijn insteek hierbij is altijd 
dat ik iemand overtuig om te 
gaan stemmen, al moet ik wel 
zeggen dat ik dan ook graag een 

stemadvies uitbreng. Een advies 
voor een partij die voor een groe-
ne en sociale gemeente kiest. 

Die de komende vier jaar wil 
bouwen aan onze leefomgeving, 
samen met inwoners plannen 
maakt aan de keukentafel en 
goed zorgt voor diegenen die het 
nodig hebben. Dat is waar wij 
van Progressief Bernheze de ko-
mende vier jaar voor gaan.

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.
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‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

alle wegen leiden naar Grave?
Zeker niet, maar één weg in onze gemeente wel en daar is onlangs een 
nieuw inrichtingsplan voor gepresenteerd. De afgelopen tijd is er gespro-
ken met én goed geluisterd naar de aanwonenden en andere betrokken 
partijen. 

Nu ligt er een plan klaar waarin hopelijk alle pijnpunten worden aangepakt. 
Het voorziet in veilige en vlakke paden voor de fietsers en voetgangers, over-
zichtelijke kruisingen en oversteekplaatsen en de nodige verkeersremmende 
maatregelen. Dit moet het verkeer op de Graafsebaan een stuk veiliger ma-
ken en de hinder wegnemen. Op de kruising met de Elzenseloop is gelukkig 
gekozen voor een rotonde waardoor het verkeer, dat de kom binnenkomt, 
gelijk afgeremd wordt. En alhoewel deze buiten de bebouwde kom ligt, 
wordt de kruising bij het Bomenpark gelukkig ook aangepast. 

Qua begroting lijken de benodigde middelen voorhanden 
te zijn en als alles verder volgens plan verloopt kan er eind 
2018 met de uitvoering begonnen worden. Dat lijkt nog een 
eind weg, maar een jaar is zo voorbij. Samen met de bouw-
plannen rondom het kruispunt krijgt de entree van Heesch 
eindelijk de al lang gewenste opfrisbeurt en komt het er 
voor de komende decennia weer keurig uit te zien. 

John van den Akker, Raadslid Lokaal

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

Verrassende kieslijst

Hij stelt zich aan u voor:
Ik ben Ruud Leeijen, 28 jaar, opge-
groeid bij de tuinderij in de Beemd 
in Heesch. Daar ging ik naar basis-
school de Toermalijn en het Hoog-
huis Lyceum Heesch. Ook was ik 
vaak bij voetbalclub HVCH te vin-
den. Na tien jaar in Schaijk te heb-
ben gewoond ben ik weer terug 
in Heesch. En laten we eerlijk zijn, 
het voelt als thuis komen. 

Ik nam direct contact op met 
CDA Bernheze, omdat ik raads-
lid was voor CDA Landerd en me 
wil blijven inzetten voor de maat-
schappij. Daar werd ik warm ont-
vangen. Blij verrast was ik, toen ik 

hoorde op plek zes van de kieslijst 
te staan. Een mooie en dankbare 
plek. Binnenkort word ik burger-
lid van de commissie MZ. Dit sluit 
perfect aan op mijn werk en er-
varing. 

wat is mijn drijfveer?
De meeste problemen moeten 
daar worden aangepakt, waar 
ze het beste opgelost kunnen 
worden. Door de mensen zelf, 
samen met anderen, midden in 
de samenleving. Ik wil de ver-
binding zijn tussen de inwoners 
van Bernheze en het bestuur van 
de gemeente. Spreek mij daar-
om aan als er iets is. Samen met 

CDA Bernheze zoeken we naar 
een oplossing. Ik kan niet wach-
ten om mij voor de inwoners van 
Bernheze in te gaan zetten!

cda.nl/bernheze

afgelopen donderdag hebben de leden van CDa Bernheze de kieslijst 
vastgesteld. opvallende nieuwkomer op nummer 6 is ruud leeijen. 

Ruud Leeijen

ik ben

Vooruit naar een mooie leefomgeving
luuk Verstegen uit Heesch staat tweede op de kieslijst voor D66-Bernheze bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hij is sinds twee jaar actief in de commissie 
Maatschappelijke Zaken. overdag doet hij praktijkgericht én theoretisch 
onderzoek bij de Tu eindhoven. Hij analyseert hoe digitale technologieën mensen 
op de werkvloer beïnvloeden. in zijn vrije tijd rijdt hij graag op de wielrenfiets.

“ik woon al m’n hele leven in Heesch, en was van plan om hier nog wel even te 
blijven. ik ben een techneut, dus ik heb eigenlijk nooit wat gehad met politiek. 
Maar sinds ik vader ben geworden, wil ik toch wel graag weten in wat voor 
leefomgeving mijn kinderen gaan opgroeien. en nu we met twee kleine kinderen 
zijn, vind ik het alleen nog maar belangrijker. ik wil me daarom inzetten, zodat 
alle kinderen in Bernheze een mooie toekomst tegemoet gaan. Verder moet de 
overheid zich niet zoveel bemoeien met hoe we ons leven willen leiden. Je moet 
er zelf iets moois van maken. De overheid moet ondersteunend worden aan 
ondernemers en inwoners, en zeker niet andersom. Maar net als D66-Bernheze 
vind ik: áls het een keer tegen zit, moet het wel goed geregeld zijn. Het kan hier 
en daar nog zeker verbeteren. en om dat voor elkaar te krijgen, ben ik verkiesbaar 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart.”

Ben jij ook D66? laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

Als gemeenteraadsleden probeer 
je zo goed mogelijk je bijdra-
gen te verlenen, niet alleen met 
woorden. Mooi als zaken bereikt 
worden, maar zonder inbreng 
van allerlei verschillende men-
sen, organisaties en partijen lukt 
dat niet. Eenieder kan afhanke-
lijk van de betreffende zaak zijn 
inbreng leveren: ideeën aan-
dragen, meepraten, voorstellen 
doen, meedenken en daadwer-
kelijk de handen uit de mouwen 
steken. Als raadsleden, gekozen 
door jullie, de inwoners, knopen 
door moeten hakken, lukt hen 
dat alleen met die ondersteuning 
van jullie allemaal. En als er dan 
mooie dingen en projecten ge-
realiseerd zijn of besloten is dat 
deze verwezenlijkt gaan worden, 
moet dat ons inziens geen ‘borst-
klopperij’ worden van afzonder-
lijke politieke partijen.  

Wij als raadsleden, burgerleden 
en partijleden krijgen uiteinde-
lijk alleen maar zaken echt voor 
elkaar als ze door jullie, inwo-
ners, gedragen en ondersteund 
worden. Daarvoor is tijdig, goed 
en welgemeend overleg met in-
woners nodig. Zowel individueel 
als met belangengroeperingen, 
organisaties en verenigingen. 
Gelukkig ervaren we dit als Po-
litieke Partij Blanco  wekelijks. 
Maar blijf ons ook zelf opzoeken, 
aanspreken en met ons meepra-
ten en meedenken. In je eigen 
belang, in ons aller belang. Zon-
der jullie ondersteuning kunnen 
wij niet juist functioneren. En als 
er al sprake zou zijn van ‘borst-
klopperij’, dan komt die in de 
eerste plaats jullie, inwoners, toe. 
Graag willen wij als Politieke Par-
tij Blanco door jullie ondersteund 
blijven!

Blanco: ondersteuning

afgelopen dagen zijn we weer bij een paar 
bijeenkomsten, overleggen en ‘open hui-
zen’ geweest. Belangrijk om te horen wat 
jullie, inwoners, allemaal bezighoudt, maar 
vooral ook om te zien wat jullie allemaal 
bereiken. individueel, maar vooral in geza-
menlijkheid. 

Ad Donkers, raadslid Politieke Partij 
Blanco

inzameling oud papier vervallen 
HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE - Vanwege de sneeuwval zijn maandag 11 december jongstleden 
de inzamelingen van oud papier komen te vervallen. 
HEESWiJK-DiNtHEr - Buurtvereniging De Koffiestraat zal geen inhaalronde doen en komt weer op 
8 januari 2017 langs de deur.
NiStELrODE - Buurtvereniging Boekweitstraat / Fr. Hochstenbachstraat / Over Den Dries komen het 
papier ophalen op 21 december aanstaande.’
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wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

oplossing
vorige week

Harrie Geenen
uit Vorstenbosch

winnaar:
Wim en Fien van Es
kunnen de staats-
loten ophalen bij 

Paperpoint

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MooiBernhezertjes

tE Koop

niEuWE dEsso-
tapijttEGELs 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

GEVuLdE rundErroLLadE 
vanaf € 14,90 per kilo.
GourmEt vanaf 
€ 4,50 per persoon.
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl

KErstBomEn
Uitzoeken vers uit de grond.
Prijzen vanaf € 10,-.
Vinkelse Bunderstraat 6 
(doodlopende straat 
langs Vinkelsestraat Heesch 
-Vinkel). Iedere zaterdag en 
zondag open. 06-27651655.

mooiE KErstBomEn
Diverse soorten en maten. 
We pakken de boom graag voor 
u in. Dagelijks geopend.
Antoon Coolenstraat 5, 
Heeswijk. 06-22827766.

mooiE KErstBomEn
Groen- en blauwspar, diverse 
maten met en zonder kluit, 
ook open op zondagen.
H. Donkers, Kampweg 30 
Loosbroek. Tel. 0413-22944.

KErstBomEn morica’s 
(blauwspar) 
Dorpsstraat 13, Loosbroek.
Lengte circa 1,70 tot ca 2,25 m.
Mooie modellen!
06-29129328. 

KErstBomEn, BLauWspar
1 meter € 5,- 1,5/2 meter € 10,-
2,5/3 meter € 15,-.
Zelf uitzoeken of reserveren op
perceel. 
Liniedijk 3, Heeswijk-Dinther.
Gratis bezorging.
0413-292751/06-53760087.

EEn LEuK BoEK Voor 
EEn KErstcadEau
Boek: De betekenis van de 
Oostenrijkse Successieoorlog 
(1740-1748) voor het 
oostelijk Staats Brabant en Het 
hoofdkwartier van de Hertog 
van Cumberland te Nistelrode.
Interessant historisch verhaal 
met rijke illustraties. 

Prijs € 14,50.
Verkrijgbaar bij: Berneboek bij 
de Abdij van Berne, Read Shop 
Nistelrode, boekhandel Ceelen 
te Heesch en boekhandel 
Derijks in Oss.
U kunt ook mailen naar 
bijgevoegd mailadres, het boek 
wordt dan bij u thuis bezorgd. 
Het mailadres is: 
heuvel191@home.nl.

aanGEBodEn

pEdicurE nistELrodE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

pEdicurE 
hEEsWijK-dinthEr
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

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

oLiEBoLLEnKraam
t/m 7 januari 2018.
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther
1e en 2e Kerstdag gesloten.
Openingstijden 
zie  oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok

uW LEVEnsVErhaaL/
GEBEurtEnis/rEis op 
papiEr? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

proBLEmEn mEt uW hond?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

GrotE rommELmarKt 
Zondag 17 december 
Aarle-Rixtel MFC de Dreef 
Duivenakker 76, 9.00-15.00 
uur. Inlichtingen 06-20888818.

pErsonEEL

ZoEK jij EEn Baan 
Waarin jE ZELF jE urEn 
Kan indELEn?
Kom dan snel werken in ons 
klantcontactcentrum.
Bel voor meer informatie 
Logic-Call 073-5286700.

GEVraaGd

ansichtKaartEn Van 
hEEsWijK-dinthEr En 
LoosBroEK?
Dick van de Leest 06-55325484.

LEGE cartridGEs 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

oudE/KapottE 
computErs En Laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

tE huur

opsLaGunit.Eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 
24 m2 voor € 90,- p.m. 
48 m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

cEntrum nistELrodE
In Lindestraat, ruimte geschikt
als kantoor, praktijkruimte, enz.
Prima parkeermogelijkheid.
Indeling en m2 bespreekbaar.
Redelijke huur.
Inlichtingen: 06-23 64 50 85
istehuur@gmail.com.

oVEriG

Uw VidEoBandEn op dVd, 
op USB-stick of op een harde 
schijf? Op een deskundige wijze 
verzorgd! 
Mail naar g.eerden@hotmail.nl 
of bel naar 06-11 355 477.

GiLdE nistELrodE
Welkom op de Gildenhof.
Ook aanmeldingen van nieuwe 
leden zijn van harte welkom.
www.gildenistelrode.nl.

WiLt u EEn ZoEKErtjE pLaatsEn?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
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Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAM EN
Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

Raadhuisstraat Heeswijk-Dinther

Te koop Bouwkavel

Het betreft een perceel gelegen 
aan de Raadhuisstraat in Heeswijk-
Dinther met kadastraal nummer 5339. 
Perceeloppervlakte: 364 m². 
Mogelijkheden: Bouwperceel voor de 
realisatie van een vrijstaand woonhuis.

LET OP! Dit perceel wordt verkocht op 
basis van schriftelijke bieding. 
Biedingsformulieren zijn bij ons op te 
vragen.

www.funda.nl

Hoofdstraat 42
5473 AR Heeswijk-Dinther
0413-291523

info@ketelaarsvanzutphen.nl - www.ketelaarsvanzutphen.nl

Uw droomhuis realiseren? Kom dan eens een kijkje 
nemen op dit prachtige perceel. 
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Zeven partijen, erg veel?
“Nou ik denk het niet, want het is 
een afspiegeling van wat we lan-
delijk ook hebben. CDA, VVD, SP 
en D66 en in Progressief Bernheze 
zien we de samenwerking tussen 
Groen Links en PVDA. Dat zijn er 
dan nog maar vijf en met twee lo-
kale partijen is zeven niet te veel.”

Wie is Rob van Herpen 
eigenlijk?
“Ik ben een geboren en getogen 
Dinthernaar, geboren voordat het 
in 1969 Heeswijk-Dinther werd. 
Na mijn studie HTS Bedrijfskader 
heb ik twee jaar in Marseille ge-
woond en gewerkt en daarna alle 
trappen doorlopen op de afde-
ling Inkoop bij Sligro Food Group, 
waarvan de laatste acht jaar als 
Directeur Inkoop. 

Drieënhalf jaar geleden heb ik 
besloten om daarmee te stoppen 
en verder te gaan als zelfstandig 
adviseur voor bedrijven, voor-
al in de food- en horecasector. 
Dat bevalt me enorm! Daarnaast 
ben ik als coach bij Starters Suc-
ces Oss-Bernheze betrokken om 
startende ondernemers op weg te 
helpen.”

Waar is je politieke interesse 
ontstaan?
“Die is er vanaf de middelbare 
school altijd wel geweest, maar 
tot 2014 heeft die zich eigenlijk 
meer tot het volgen van de lan-
delijke politiek beperkt, waarbij ik 
me wel altijd sociaal/liberaal heb 
gevoeld en dat argumenteert 
mijn keuze voor D66.”

Wat voor een partij is D66?
“D66 is een partij voor iedereen, 
een dwarsdoorsnede van de maat-
schappij. We zijn een partij voor 
jong en oud, voor vrouwen en 
mannen. We hebben onze roots 
in alle kernen van Bernheze. Wij 
zijn ook een partij die niet graag 
wegloopt en wij nemen onze ver-
antwoordelijkheid. Dat hebben we 
in Bernheze ook gedaan door als 
nieuwkomer direct een plaats in 
de coalitie in te nemen. Als D66 
Bernheze maakten wij vanaf 2014 

deel uit van D66 Oss-Bernheze en 
vanaf 2016 van D66 Maashorst, 
waarbij nu ook Uden en Landerd 
zijn aangesloten. In Bernheze heb-
ben we zo’n 50 leden. De leden 
betalen afhankelijk van inkomen, 
minimaal € 60,- contributie aan de 
landelijke partij.”

Wat was voor jullie het 
belangrijkste project de 
afgelopen jaren?
“Samen met anderen hebben 
wij Welstand kunnen afschaf-
fen. Verder hebben we vooral 
de Jeugdzorg goed op de agen-
da gezet. Het belangrijkste vind 
ik dat we samen met raad, col-
lege van burgemeester en wet-
houders en commissieleden een 
prima samenwerking hebben en 
Bernheze mag best trots zijn op 
haar bestuurscultuur.”

Hoe kun je een D66-er 
typeren?
“Liberaal als het kan, sociaal als het 
moet; zou mijn omschrijving zijn.”

Na het succes in 2014 nemen 
jullie natuurlijk deel aan de 
verkiezingen in 2018?
“Natuurlijk, en we zijn druk bezig 
met het schrijven vanons program-
ma, waarin we de landelijk gefor-
muleerde standpunten doorverta-
len naar onze lokale situatie.”

Kun je mij een primeur 
geven over de lijstsamen-
stelling?
“Nou en of! Ik ben er namelijk 
trots op dat we een imposante 
lijst van 27 betrokken leden kun-
nen laten zien, keurig verdeeld 
over de kernen met jong en ou-
der, mannen en heel veel kundi-
ge vrouwen. 

Het zal je dan ook niet verbazen 
dat Annemieke Boellaard de lijst 
gaat aanvoeren. Op twee en drie 
hebben we vervolgens Luuk Ver-
stegen en Mathieu Bosch. 

Daarna volgen Jan Glastra van 
Loon, Sascha Kraus, ikzelf en  
Victor van Wulfen. En nu de raad 
van 21 naar 23 zetels gaat re-
kenen we ook op goede kansen 
voor een extra kandidaat.”

Wat voor plezier haal je zelf 
uit dit werk?
“Tot 2014 bekommerde ik me-
zelf niet zo om de lokale politiek. 
Nu ik echt deelneem als burger-
lid van de commissie Bestuur 
en Strategie heb ik pas ervaren 
hoe ongelofelijk interessant en 
leerzaam de processen in de lo-
kale politiek zijn. Ik heb ook een 
grote waardering gekregen voor 
raadsleden die naast hun werk 

een pittige dossierkennis moeten 
hebben en voor wethouders en 
burgemeester, die echt veel meer 
uren moeten maken dan je zou 
verwachten. 

Samen met ambtenaren en heel 
veel geïnteresseerde Bernheze-
naren werken aan een gemeente 
waar het goed wonen en werken 
is, geeft mij heel veel plezier.”

Rob van Herpen aan de keukentafel met Gerard 

Gerard in Gesprek met... 
 Rob van HeRpen, vooRzitteR D66 beRnHeze

rob is de laatste in de rij van mijn gesprekken met voorzitters van de zeven in onze gemeenteraad ver-
tegenwoordigde partijen. en dat brengt mij al direct op de vraag waarom er zoveel partijen in Bernheze 
zijn, terwijl ze het in de raad bijna altijd met elkaar eens zijn. D66 is in 2014 als nieuwe partij aange-
sloten en schijnbaar heeft men in Bernheze hen vooral gemist, want direct drie zetels halen was toch 
geen kleinigheid.

D66 loopt niet weg en neemt 
verantwoordelijkheid

Oud raadslid Gerard 
van Dijk gaat in gesprek 
met de voorzitters van 
de politieke partijen om 
bij hen in de keuken te 
kijken en geeft de lezer 
zo een blik achter de 
schermen.

Profielschets:

Naam: Rob van Herpen

Woonplaats: Dinther

Leeftijd: 50 jaar

Burgerlijke Staat: 
gehuwd met Beatriz, 
drie kinderen: Eva (29), 
Nino (23) en Pepe (20)

Beroep: zelfstandig 
adviseur.

Wat is je wens voor de toekomst?
“Ik hoop op een verkiezingsuitslag die weer leidt tot 

vorming van een goed gemeentebestuur van Bernheze, 
waarbinnen een college van burgemeester en wethouders 

en de gemeenteraad elkaar op inhoudelijke punten weten te 
vinden. En weet je wat ik nou mooi zou vinden? 

Als na de verkiezingen de coalitiebesprekingen open 
en transparant zouden plaatsvinden.”

‘Ik wil open en transparante 
coalitiebesprekingen’ De lijstaanvoerders D66 Bernheze voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

 Foto: Jan Gabriëls
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KOOPZONDAG
17 DECEMBER* 

12.00 - 17.00 uur 

*Bij besteding vanaf € 50 goodie bag cadeau

HOLY
CHIC

FIJNE FEESTDAGEN

’T DORP 86A  HEESCH  •  WWW.DRESSUP-INSTYLE.NL

LifeStyle& Beauty

Hello december...
Time to be HOLY CHIC!
HEESCH - De laatste maand van 
het jaar is weer aangebroken, 
gezellige dagen voor de boeg 
met familie en vrienden en dat 
maakt iedereen blij. 

Zondag 17 december hebben 
wij daarom weer een gezellige 
koopzondag voor de boeg van 
12.00 tot 17.00 uur. Deze dag 
staat in het teken van de uitrei-
king van de ‘Aangenaam Ver-
rast actie’ maar ook wij hebben 

acties want... we zijn begonnen 
met onze SALE! 30% Korting 
op vele artikelen. En omdat de 
feestdagen voor de deur staan 
krijgt iedereen deze zondag 
bij besteding vanaf € 50,- een 
goodie bag cadeau!

Via deze weg bedanken wij jul-
lie, al onze trouwe lieve klanten, 
voor de klandizie afgelopen jaar 
en proosten we graag op hele 
fijne gezellige feestdagen en een 

modieus 2018, want ook in het 
nieuwe jaar staan wij weer
graag voor jullie klaar.

Tot ziens,
Team Dressup-Instyle.

Unieke en revolutionaire behandelmethode 

voor gezicht en lichaam op het gebied van 

huidverbetering en -versteviging door een 

combinatie van Radio Frequentie en 

Magnetische Pulsen (MP2) technologie.

VenusFreeze is dé oplossing voor: 

– Huidverstrakking en -versteviging
– Rimpelreductie
– Anti-cellulitis en striae-vermindering
– Algehele contourverbetering

Kom langs voor een vrijblijvend adviesgesprek 

en gratis proe�ehandeling.

Bel of mail: 06 104 33 489 / info@salonintense.nl

f e e l  g o o d  —  l o o k  a m a z i n g

06 - 104 334 89
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Intense
Kromstraat 3

5388 ES Nistelrode

Een massage bij u thuis, daar maak ik ‘Alle tijd’ voor!
HEESWIJK-DINTHER - Een grote 
groep mensen blijft liever thuis 
maar verdient ook alle aandacht. 

Zij voelen zich thuis beter op 
hun gemak, zijn slecht ter been 
of hebben geen vervoer. Denk 
ook eens aan de ouderen onder 
ons... Ook zij kunnen die extra 
aandacht op z’n tijd goed ge-
bruiken. En hoe fijn is het dat je 
nog wat tijd voor jezelf kunt ne-
men nadat de kinderen op bed 
liggen. 

Kortom: kijk op mijn website. 
Gun jezelf of een ander een 
heerlijke hand-, hoofd-, stoel-
massage of een mooi kapsel. 
Groetjes, Wendy

Alle Tijd - St. Servatiusstraat 46 - Heeswijk Dinther - 06-13195133 
info@alletijd.nu - www.alletijd.nu.
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Unieke tassen voor trotse vroUwen
Handgemaakt, one of a kind, hergebruik, sociale onderneming

schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak kans op een tas.
www.mindyoUrbag.nl

“Uniek, speciaal en trots, dat 
is hoe ik me voel wanneer ik 
mijn Mind Your Bag draag”, 
vertelt Bernadette.

‘Ik draag mijn Mind Your Bag 
met trots omdat iedere tas 
uniek is en daar word ik ge-
woonweg vrolijk van”, vertelt 
Eva.

“Door mijn Mind Your Bag 
krijg ik altijd veel complimen-
ten, hierdoor voel ik me een 
zelfverzekerde vrouw”, weet 
Esther.

“Ik vind het belangrijk, om bij 
te dragen aan een beter mili-
eu, Mind Your Bag geeft meu-
belstoffen een tweede leven, 
geweldig vind ik dat!”, zegt 
Heidi. 

Benieuwd naar Mind Your Bag, 
een kijkje achter de schermen 

en geïnteresseerd in dit unie-
ke verhaal? Breng dan een 
bezoekje op 14, 15, 18 of 19 
december aan Mind Your Bag, 
van 9.00 tot 13.00 uur.

Mind Your Bag
De Hoef 9, Nistelrode
www.mindyourbag.nl.

trotse vrouwen, 
unieke tassen
NISTELRODE - Je hebt vast wel eens gehoord over de tassen van 
Mind Your Bag, het verhaal erachter, de missie van het merk. Maar 
wat vertellen ambassadeurs nu eigenlijk zelf over deze tassen? 

Mieke Langenhuizen

Julianastraat 3 - Heesch - 0412-745001 
 nath’spassion4fashion

Kom nog snel even kijken want we hebben 
nog leuke kleren voor mooie prijzen

Wij gaan stoppen!

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Winnaar Coiffure Award

‘t Dorp 68  5384 MC  Heesch  T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nlLeuke 

kerstcadeaus 

Stoere leren armbanden van Josh 

Grote collectie horloges

‘t Dorp  60b  Heesch
www.facebook.com/levillagebv / Instagram: le_village_heesch

www.levillagebv.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag  9.30-17.30 uur
Woensdag  9.30-17.30 uur
Donderdag  9.30-17.30 uur
Vrijdag  9.30-21.00 uur
Zaterdag  9.30-17.00 uur

Koopzondag in december:
Zondag 17 december

12.00-17.00 uur

Tips voor de 
Feestdagen
De feestdagen komen dich-
terbij en misschien ben je 
al aan het bedenken wat je 
tijdens alle feestelijke gele-
genheden die zich ieder jaar 
weer aandienen, gaat dragen. 
Voordat je in actie komt en 
tot aankopen overgaat, een 
paar snelle tips.

1. Draag tijdens de feestda-
gen niet overheersend groen 
en rood (of in ieder geval niet 
deze combinatie). Het zijn de 
kleuren van de kerstboom en 
de Kerstman.

2. Ga voor superhoge hak-
ken, ook al kun je er niet op 
lopen. Tijdens de feestdagen 
is het toch niet anders dan zit-
ten, zitten en zitten.

3. Heb lef! Dit is de periode 
waarin alles mag! Dus trek 
die gouden avondjurk aan. En 
doe die 12 cm hakken aan je 
voeten (ook al ben je langer 
dan je date!). Dit is je kans!

4. Overdrijf! Tijdens de feest-
dagen kan het nooit ‘overdo-
ne’ zijn. Pak eens flink uit. Trek 
die droomkleding aan.

5. Maar... lijd geen kou. Kleed 
je naar de situatie. Blauwe te-
nen in zomersandaaltjes doen 
je look geen goed. 

6. Ga voor een chique winter-
jas en durf opvallende combi-
naties te leggen. Een avond-
jurk met een trenchcoat kàn 
heel chic zijn. Maar ook met 
oma’s vintage stola kun je sco-
ren. Denk van tevoren na over 
de jas, cape of stola die je over 
je avondjurk gaat dragen.

7. Familiejuwelen. Als je ze nu 
niet draagt, draag je ze nooit 
meer. Echte juwelen komen 
weer terug in de mode. Draag 
die diamanten ring of die gou-
den ketting.

8. Streef naar perfectie. Neem 
je tijd voor de voorbereidin-
gen en sla geen details over. 
Ontharen, pedicure, manicu-
re, scrubben, haar wassen en 
föhnen. 

9. Stort je in je feestelijke 
goud- of zilverkleurige ge-
waad, behangen met chique 
juwelen en wankelend op je 
onmogelijk hoge hakken, niet 
ongegeneerd op het buffet. 
Een overvol bord is niet chique 
en een volle mond ook niet.

www.trendystyle.net

je naar de situatie. Blauwe te-

je look geen goed. 

jas en durf opvallende combi-

jurk met een trenchcoat kàn 

je avondjurk gaat dragen.
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filmhuis De Pas presenteert voor de eerste helft van 2018 de volgende films: 

maandag en dinsdag 20.00 uur 15-16 januari Mein blind date mit dem leben
zondag 15.30 uur 21 januari Viceroy’s house
zondag 15.30 uur 4 februari Bram fisher
kinderfilm donderdag 13.30 uur 15-16 februari Dikkertje dap
maandag en dinsdag 20.00 uur 19-20 februari wind river
maandag en dinsdag 20.00 uur 19-20 maart The mountain between us
maandag en dinsdag 20.00 uur 16-17 april Tulipani
vrijdag 20.00 uur 4 mei Zookeeper’s wife
maandag en dinsdag 20.00 uur 7-8 mei Victoria and abdul
maandag 20.00 uur 18 juni Maudi
maandag 20.00 uur 9 juli oude liefde 

Alle films zijn € 5,- en de kinderfilms kosten € 4,-. Een doorlopend abonnement, negen films, kost € 35,-.

FilmHuis DE PAs:

NiEuW PRogRAmmA 2018

De AgENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Kort nieuws

cultureel Erfgoed

VORSTENBOSCH - UNESCO heeft het ambacht molenaar toe-
gevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. 

Naar aanleiding hiervan staan de molens in heel Nederland in de 
vreugdestand. Hierbij kon de molen in Vorstenbosch zeker niet 
achterblijven. Hierbij twee foto’s uit Vorstenbosch. Eentje van de 
molen in de ‘Vreugd’ en eentje met de twee trotse molenaars, 
Marcel Voorneman en Jan Smolenaers, van molen WindLust in 
Vorstenbosch.

Foto-expositie nu ook in nistelrode
NISTELRODE - Na Heesch en Heeswijk-Dinther is nu Nistelrode 
aan de beurt voor een foto-expositie. Deze expositie is samen-
gesteld door de fotoclub Bernheze. 

Het thema hierbij was het ontwerpen van een boekomslag waar-
bij zowel de titel als de naam van de auteur op de cover zichtbaar 
zijn. Naast diverse opdrachten en projecten werken de 60 leden 
van de fotoclub elk jaar een gezamenlijke opdracht uit, ieder op 
zijn of haar eigen wijze. Vervolgens wordt het uitgewerkte thema 
binnen clubverband uitgebreid besproken. Dit jaar is van de geza-
menlijke opdracht een tentoonstelling samengesteld.

Van begin december tot eind januari 2018 is de foto-expositie te 
bewonderen gedurende de openingstijden van CC Nesterlé.

Maandag tot en met vrijdag
0.00 uur: NosTos Nacht
7.00 uur: Vroeg Opstaan

9.00 uur: Werk aan de Winkel
12.00-14.00 uur: Lunchpakket  

18.00 uur: Bel & Bestel, voor een 
verzoekje bel 0413-288954

19.00 uur: Hitmuseum, 
hits uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80

22.00-0.00 uur: Lovesongs

www.radionostos.nlEen nieuwe 
huisstijl, 

advertentie, 
website? 

Uw creatieve vragen worden omgezet in 
frisse, originele ideeën. Passend bij  

uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95

Monique Raaijmakers 
T 06 11 45 05 88

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

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 11 t/m zondag 17 december 2017. Week 50. 

Coop luxe feeststol
met amandelspijs 
doos 750 gram 1.99

4.194.194.

Douwe Egberts aroma rood 
snelfilterko�e of ko�ebonen

2 pakken of zakken à 250 gram 
alle combinaties mogelijk

5.905.905.
7.507.507. 3.99

2 STUKS

MAX. 6 
STUKS
PER KLANT

1.091.091.
1.591.591. 0.89Alle groentengemak 

kleinverpakkingen 
zak 200/250 gram

15.99

8.99

Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

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

www.mooibernheze.nl
iNfOrmEErt, BOEit EN iNtErESSEErt

Maandag tot en met vrijdag
0.00 uur: NosTos Nacht
7.00 uur: Vroeg Opstaan

9.00 uur: Werk aan de Winkel
12.00-14.00 uur: Lunchpakket  

18.00 uur: Bel & Bestel, voor een 
verzoekje bel 0413-288954

19.00 uur: Hitmuseum, 
hits uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80

22.00-0.00 uur: Lovesongs

www.radionostos.nl
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Oss Woonboulevard
Frankenweg 25-27
T 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl

5000 m2 woonplezier
verbruggenoss.nl

Maandag  gesloten
Di, wo, vrij  10.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag   10.00 - 17.00 uur
Zondag   12.00 - 17.00 uur

alleen deze avond 
25% korting

op de gehele 
collectie van riverdale,
PTMD en riviera 
maisson!

Heerlijke hapjes

Tijdens het Riverdale 
weekend zal Boeiende 
Hapjes heerlijke lekker-
nijen serveren.

Laat je verrassen

Bij elke aankoop ontvang 
je een leuke 

attentie!
Koopjeshoek 

Alles €1,- €2,- 
of €5,-

Kerst Workshop

Doe mee met de work-
shop en maak de mooiste 
kerstkaarten, leer hoe je 
cadeau’s mooi verpakt en 
maak je eigen labels.

Schrijf je gratis in via 
info@verbruggenwoonstijl.nl

VERBRUGGEN LADIESNIGHT
14 DEC  18:00 TOT 21:00 UUR

de leraren van de Kiem
De zorg kent dezelfde problemen als het onderwijs

De stakingsbereidheid onder 
leerkrachten is groot. De leer-
krachten van De Kiem hebben 
dan ook geen moment getwijfeld 
over deelname aan de stakings-
dag. “Het is natuurlijk vervelend 

dat kinderen voor de tweede 
keer dit jaar een dag onderwijs 
missen”, aldus directeur Thea 
van Heck, “maar als er niets ver-
andert, zal dit in de komende ja-

ren nog veel vaker gaan gebeu-
ren. Op dit moment kiezen te 
weinig mensen voor ons beroep. 
Er is een hoog burn-outpercen-
tage in het onderwijs, doordat er 
steeds meer van de leerkrachten 

gevraagd wordt. Het relatief lage 
salaris weerhoudt sommige men-
sen er ook van om in het basison-
derwijs te komen werken.” 
De vorige stakingsdag was De 

Kiem vertegenwoordigd bij de 
grote landelijke demonstratie in 
Den Haag. Deze keer gaf het 
team een andere invulling aan 
hun stakingsdag. Juf Astrid nam 
het initiatief om zorgcentrum 
Heelwijk wat ondersteuning aan 
te bieden: “De zorg kent dezelf-
de problemen als het onderwijs. 
Op deze manier kunnen wij men-
sen in de zorg laten weten dat 
wij hun werk enorm waarderen. 
We helpen ze graag een hand-
je op deze dag.” Heelwijk heeft 
de leerkrachten met open armen 
ontvangen en zo werd de juf 
voor een paar uur een enthousi-
aste medewerker in de zorg.

HEESCH - leerkrachten van basisschool De Kiem legden, net als veel van hun collega’s, het werk neer 
op 12 december. Het Primair onderwijs maakt zich zorgen over de toekomst van het onderwijs in Ne-
derland. een eerlijk salaris en een lagere werkdruk zijn nodig om de kwaliteit hoog te houden. er dreigt 
een groot lerarentekort. Nu al missen kinderen in Nederland vaak lessen omdat er geen vervanger te 
vinden is voor een zieke juf of meester. Klassen worden dan verdeeld over andere groepen, of zelfs naar 
huis gestuurd.

Op deze manier kunnen wij mensen in de zorg 
laten weten dat wij hun werk enorm waarderen
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bernheze bouwt

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Laad-palen

Komende jaren meer nieuwe 
sociale huurwoningen in Bernheze 

In 2016 stelde de gemeente 
Bernheze samen met haar woon-
partners de woonvisie ‘Creatief 
naar een nieuw evenwicht’ op. 
Hierin is een duidelijke ambitie 
gesteld: een flinke groei van het 
woningbestand en extra inzetten 
op de bouw van sociale huurwo-
ningen. Daarnaast is er aandacht 
voor duurzame huisvesting van 

woningzoekenden die zijn aan-
gewezen op een sociale huurwo-
ning en niet zelfstandig aan een 
woning kunnen komen. Er blijft 
extra ruimte voor ouderen om 
in collectief verband hun toe-
komstige, levensloopbestendige, 
woning te ontwikkelen via CPO. 
Samen met de corporaties wordt 
ervoor gezorgd dat alle huurwo-

ningen duurzamer worden. Ook 
spelen de thema’s duurzaamheid 
en leefbaarheid een belangrijke 
rol in de woonvisie.

BERNHEZE - Het realiseren van voldoende beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede sociale huur-
woningen voor iedereen die dat nodig heeft, mét extra inzet op duurzaamheid; dat zijn de speerpunten 
waar de gemeente Bernheze en woningcorporaties Mooiland, Kleine Meierij en BrabantWonen zich de 
komende jaren gezamenlijk voor inzetten. Onlangs ondertekenden de partijen hiervoor de prestatieaf-
spraken 2018.

V.l.n.r.: Elly Pansier (Mooiland), Henk Roozendaal (BrabantWonen), Peter van Boekel (wethouder Gemeente 
Bernheze), Pammy Briquet (Kleine Meijerij) en Peter van Keulen (Huurdersbelangenvereniging Kleine Meijerij)
 Foto: Marcel van der Steen

OOk aandacht 
vOOr duurzaamheid 
en leefbaarheid

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 13 januari  2018

 OPENINGSTIJDEN 

  TOILETSET

 - GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF SOFTCLOSE

 TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV

 WANDCLOSET  

INLOOP-

DOUCHE

VANAF 215,00

  BADMEUBELSET

 COMO - 80 CM BREED

- KERAMISCHE WASTAFEL

- SPIEGEL

- LEVERBAAR IN KLEUR

 WIT OF GRIJS EIKEN

399,00

299,00

- 1O MM NANO GLAS 

- HOOGTE 200 CM, 

 BREEDTE 50 TOT 140 CM

 INCLUSIEF MUURPROFIEL

 EN STABILISATIESTANG 
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

24 nieuwbouwwoningen
Aannemersbedrijf Van Her-
pen heeft de 24 woningen 
gerealiseerd in opdracht van 
Mooiland. De woningen horen 
bij fase drie van de herstruc-
turering in en rond de Hilde-
brandstraat en bestaan uit 7 
eengezinswoningen en 17 nul-
tredenwoningen. 

De heer en mevrouw Jans-
sen behoren tot  de nieuwe 
bewoners en zijn erg blij met 
hun nultredenwoning. De nul-
tredenwoningen hebben de 
woonkamer, keuken, slaapka-
mer en badkamer allemaal op 
de begane grond. Hierdoor 
hoeven bewoners geen trap-
pen te lopen en kunnen zij 
langer in hun woning blijven 

wonen. De eengezinswonin-
gen hebben twee of drie slaap-
kamers.

Eerste bewoners 
nieuwbouw heesch
ontvangen sleutels  
HEESCH – aan de eerste bewoners zijn afgelopen week de sleu-
tels overhandigd van hun nieuwe huis. De 24 nieuwe energiezui-
nige huurwoningen zijn onderdeel van vernieuwing in en rond 
de Hildebrandstraat in Heesch. De woningen hebben een ener-
giezuinig karakter en dat gaan de bewoners merken aan de lage 
stookkosten. alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen. 

Nieuwbouw Hildebrandstraat 
in Heesch

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

06-11955220
johndortmans@home.nl

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom
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bernheze BouWt

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 
OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= OP=OP= 

SHOWROOMKORTING
OPLOPEND TOT: OP

=
OP

Voor elke smaak een nieuwe badkamer

di t/m za van 9:00-17:00 uur
Canadabaan 18a NistelrodeDEZE AANBIEDING GELDT T/M 23 DECEMBER

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

omzetgroei bouw kleiner, tekort aan 
personeel groter

De bouwomzet groeide in het 
derde kwartaal weliswaar voor 
het twaalfde kwartaal op rij, maar 
de omzetgroei was de kleinste in 
bijna twee jaar. In het eerste half-
jaar van 2017 groeide de omzet 
nog ruim 6 procent, terwijl die in 
het laatste halfjaar van 2016 nog 
met meer dan 8 procent was toe-
genomen.

Meeste openstaande vacatures 
in bijna negen jaar
De omzetgroei in de afgelopen 
twaalf kwartalen ging gepaard 
met een grotere werkgelegen-
heid in de bouwsector. Het totale 
aantal banen (zowel werknemers 
als zelfstandigen) in de bouw 
kwam in het derde kwartaal uit 
op 526.000, gecorrigeerd voor 

seizoeneffecten. Dat zijn 2.000 
banen meer dan in het tweede 
kwartaal. Aan het eind van het 
derde kwartaal stonden 12.800 
vacatures open. Dit is het hoog-
ste aantal in bijna negen jaar.

een op vijf bouwbedrijven meldt 
personeelstekort
Bij een afnemende omzetgroei en 
oplopend aantal vacatures, zien 
steeds meer bouwondernemers 

een tekort aan arbeidskrachten 
als een belemmering voor hun 

productie. Een op de vijf bouw-

ondernemers gaf aan het begin 
van het vierde kwartaal aan dat 

de productie beperkt wordt door 
een tekort aan personeel. Daar-
naast gaf 13 procent aan dat een 
tekort aan materialen de produc-
tie belemmert, ruim drie keer zo-
veel als een kwartaal eerder.
Tot anderhalf jaar geleden speel-
den deze belemmeringen in de 
bouwsector niet. Toen was on-
voldoende vraag voor onderne-

mers juist de grootste belemme-
ring voor bouwactiviteiten. Waar 
begin 2013 nog meer dan de 
helft van de bouwondernemers 
onvoldoende vraag als grootste 
belemmering zag, werd dit in 
2017 door minder dan 5 procent 
als belemmering genoemd.

Bron: www.cbs.nl
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Aan het eind van het derde kwartaal stonden
12.800 vacatures open. Dit is het hoogste aantal

in bijna negen jaar

De omzet van de bouw steeg in het derde kwartaal met 3,1 procent, 
vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei in de 
bouw neemt daarmee af. Steeds meer ondernemers geven aan per-
soneels- en materiaaltekorten te hebben die hun bouwactiviteiten 
belemmeren. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor bouw.
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Beter ’n goede hypotheek 
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten  
de hypotheek adviseur uit de buurt
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

In 2018 mag je nog maar 100% van de WOZ-waarde 
lenen i.p.v.  101%. Dit betekent o.a. dat je overdrachts-
kosten, notaris en NHG uit eigen zak moet betalen.
Behalve als je als starter ’n hypotheek met Nationale 
Hypotheek Garantie afsluit. Starters mogen dan nog 
steeds 101% van de e WOZ-waarde lenen.
Wat dat voor jou betekent?
Wij rekenen het voor je uit.

STARTERS 
UITGEZONDERD
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www.hetgelehuishypotheken.nl

In 2018 mag je nog maar 100% van de WOZ-waarde 
lenen i.p.v.  101%. Dit betekent o.a. dat je overdrachts-
kosten, notaris en NHG uit eigen zak moet betalen.
Behalve als je als starter ’n hypotheek met Nationale 
Hypotheek Garantie afsluit. Starters mogen dan nog 
steeds 101% van de e WOZ-waarde lenen.
Wat dat voor jou betekent?
Wij rekenen het voor je uit.

STARTERS 
UITGEZONDERD
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AAN HET WERK

• Verkoopmedewerkers

• Logistiek medewerkers

Bel 0412-795170 of mail naar bezorging@bernhezemedia.com. Vraag naar Heidi of Rian.

Bezorgers meld je aan!
Bezorgers gezocht voor DeMooiBernhezeKrant

meld je aan!
Bezorgers gezocht voor DeMooiBernhezeKrant

Bezorgers gezocht voor op woensdag in de vakantie
Het nieuwe jaar beginnen met een goede daad? 
Help ons, de inwoners van Bernheze DeMooiBernhezekrant te laten lezen. 

Wil jij in de vakantie een krantenwijk bezorgen? Of ben je bezorger en wil je in 
de vakantie een extra wijk lopen in jouw dorp? Voor de eerste krant van 2018, 

woensdag 3 januari zoeken we nog vervangers van de huidige bezorger. 

HEESWIJK-DINTHER – per januari 2018
Meerstraat, Abdijstraat, Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, Ridder Robertstraat, Zusters JMJ-straat, 
Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.
Ongeveer 200 adressen

NISTELRODE – per januari 2018
Kerkveld, Kruisstraat, Urnenveld, Korenstraat, Molenerf
Ongeveer 175 adressen

HEESCH – per direct 
Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, Stockhekken, Oliemeulen, Krabbenhoek, 
Cruijsberg, Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en Bossche Baan.
Ongeveer 300 adressen

Bezorgers gezocht voor op woensdag in de vakantie
Het nieuwe jaar beginnen met een goede daad? 
Help ons, de inwoners van Bernheze DeMooiBernhezekrant te laten lezen. 

Wil jij in de vakantie een krantenwijk bezorgen? Of ben je bezorger en wil je in 
de vakantie een extra wijk lopen in jouw dorp? Voor de eerste krant van 2018, 

woensdag 3 januari zoeken we nog vervangers van de huidige bezorger. 

SERVICE MONTEUR M/V
FULLTIME (SPARKS)

ENTHOUSIASTE VERKOPER M/V
SHOWROOM FULLTIME

TIMMERMAN M/V FULLTIME

Heerkens Haarden en Kachels
t.a.v. Dhr. A. Heerkens - Het Runneke 10 - 5388 PZ Nistelrode

Heerkens: 0412-613030 - Sparks: 0412-473886 - info@sparksservice.nl

Heerkens openhaarden & kachels richt zich op het vervaardigen en 
installeren van haarden en kachels en alles wat daarbij komt kijken.

 
Sparks service - zelfstandige zusteronderneming van Heerkens -

richt zich op het onderhouden van alle soorten en merken 
haarden en kachels. 

Zie voor meer informatie:
www.heerkens.nl - www.sparks.nu

Gelukkig...
mag warmte 
ook mooi zijn

Vacatures

In de kern van moeilijkheden 
schuilen mogelijkheden

-Albert Einstein -
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Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van Schayk maakt
u wegwijs in 
de wereld van 
administratie en 
belastingen

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

•	 Complete	boekhouding

•	 Fiscaal	advies

•	 Salaris-	en	personeels-
	 administratie

 

w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

B r ug s t raa t  18A  V in ke l
t e l  ( 073)  5324280
f a x  ( 073)  5325487

wo  en  do  09.30 -18.0 0  u u r
v r  09.30 -20.0 0  uu r
za  10.0 0 -16.0 0  u u r

k e u k e n a r c h i t e c t u u rk k h i t t

2 e  K E R S T DA G  G E O P E N D
v a n  11. 0 0  -  16 . 0 0  u u r

Het team van 
DeM�iB�nhezeKrant 

en uw bez
g�
wensen u 

Pre�ige Feestdagen
& MOOI

Een keer per jaar geven wij ze een kaartje mee
in vertrouwen, met ‘de beste wensen’ er op om 

de traditie in ere te ‘houwen’

In week 51, woensdag 20 december

Het is zover... de feestdagen staan voor de deur, in week 52 is het gedaan met het ritme en de sleur.
Onze lezers gaan deze week even genieten en lekker eten, en wij zijn er in week 1 2018 weer, moet je weten.

Het hele jaar staan onze bezorgers voor ons klaar, en ook de laatste wat koudere weken van dit jaar.
De traditie voor de bezorgers is voor veel inwoners bekend, zij worden deze laatste week een keer zelf verwend.

Iedereen is vrij een extraatje te geven aan de bezorgers uit Bernheze, 
DeMooiBernhezeKrant; het gratis huis-aan-huis blad en wekelijks te lezen. 

DeMooiBernhezeKrant en de bezorgers
wensen onze lezers een goed, beter, best 2018.

Beleeftuin De Nistel

Zo is er op en aan het terrein van 
De Nistel, door de medewerkers 
en vrijwilligers in samenwerking 
met Brienen Groenprojecten, 
de afgelopen drieeneenhalf jaar 
ontzettend hard gewerkt. 

Het terrein heeft een ware trans-
formatie doorgemaakt en is tij-
dens de openingstijden toegan-
kelijk voor iedereen.

Met wandelpaden, langs de die-
renweide, natuurvijver, heide, 
permacultuur, speelbos en fruit-
gaard, zet De Nistel onthaasten 
en beleving in alle vormen cen-
traal! 

De Nistel zet aanstaande zondag 

de deuren open, het namelijk 
‘Kerstbal’ op De Nistel. Van-
af 11.00 uur kunnen kinderen 

knutselen, er is vers gebak, wor-
stenbrood, je kunt genieten van 
heerlijke koffie- en thee speciali-
teiten. Alsof dit allemaal nog niet 

genoeg is kun je daarnaast ook 
nog een genieten van muziek in 
de vorm van een akoestisch op-

treden en/of een ludieke act.
Gastvrouw Judith van de Berg 
staat natuurlijk klaar met haar 
pure enthousiasme.

NISTELRODE - Het project ‘Landschappen van Allure’ is een investeringsprogramma voor natuur- en 
landschapsprojecten in het Groene Woud, De Brabantse Wal en De Maashorst. De Nistel heeft hier 
samen met andere initiatieven aan kunnen deelnemen als zijnde project ‘Meer Maashorst’.

Ondertussen wordt er hard doorgewerkt aan de realisatie van het speelbos

Open zondag 17 december
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www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 14 december 2016 t/m dinsdag 3 januari 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

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

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 6 december t/m dinsdag 26 december 2017.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Ambachtelijke 
Worstenbrood
8 stuks - Diepvriesspecialist

Rib-Eye
250 gram - Bally Shannon

8,49

5,79
ruim 31% korting

5,69

3,69

Vanille roomijs 

Kerstkrans
1100 ml - Van Gils

8,49

6,49

Vanille roomijs 

Kerstmix
4 stuks - Van Gils

5,99

4,49

Duchesses of aardappel-
kroketten mini
750 gram - Lutosa

2,49

1,89

10,00

3 voor

Diverse smaken
Bavarois

750 ml. 
Diepvriesspecialist

of van Gils
Normaal

3,39-3,59

Diepvriesspecialist

8,00

3 voor

Kabeljauwhaas
900 gram - Epic

12,99

9,99

Framboos sorbetijs 

Kerstmuts
1000 ml  - Erhard

Framboos sorbetijs 

11,49

8,99

Kerst
Special

Kerst
Special

Kerst
Special

Kerst
Special

Kerst
Special

Kerst
Special

Zie de
kerstfolder op 
www.diepvries

specialist.nl

Dat wordt genieten
deze Kerst met dé 
Diepvriesspecialist

2,99

2,19

Zelf af te bakken
Croissants
10 stuks - Diepvriesspecialist

ruim 41% korting

Gepelde garnalen
400 gram - Epic
Normaal 7,99

Gepelde garnalen

10,00

2 voor

ruim 37% korting

Haricots Verts
1 kilogram - Ardo

2,99

1,99
ruim 33% korting

Extra 
geopend

Donderdag 21 december 09.00-20.00 uur
Vrijdag 22 december 09.00-20.00 uur

Zaterdag 23 december 09.00-17.00 uur
Zondag 24 december 09.00-17.00 uur

Maandag 25 december gesloten
Dinsdag 26 december gesloten
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GEZOCHT: jeugdspelers en -speelsters
Basketbalvereniging Tenderfeet 

HEESWIJK-DINTHER - Heb je 
zin in een sportieve uitdaging? 
Dan is het jeugdteam van bas-
ketbalvereniging Tenderfeet het 
geschikte team voor jou! waar 
zijn we specifiek naar op zoek? 
Naar jongens en meiden voor in 
het team onder de 14 jaar. 

Kom jij de groep versterken? 
Wacht niet af, maar kom gezellig 
gratis en vrijblijvend meetrainen!
Laat snel van je horen!
De trainingen zijn op donder-

dagavond van 18.30 uur tot 
19.30 uur in Sporthal de Zaert, 
Heiligestokstraat 1, in Heeswijk- 
Dinther
Heb je interesse? Stuur dan 
z.s.m. een mailtje naar: 
bestuur@tenderfeet.nl.
Ook als je belangstelling hebt 
voor onze andere (jeugd)teams 
of je wilt graag beginnen met 
basketbal, schroom dan niet om 
ons te mailen. 

Bestuur BC Tenderfeet.

Little Life poncho Weber speelgoed barbecue

Weber speelgoed barbecue

DWS ‘I Love’ kokosmat

DWS haring bumper

Speedo zwembril junior

Brandweerman Sam trolley

DWS Toronto junior

Dopper drinkfl es

Red Bull Racing

Victorinox zakmes Puma Arsenal voetbal 

Gelo koelbox 18L

Flipbelt sportriem

Little Life rugzak jr.

Superdry boxer 2 pack 

Apollo hardloopsokken

Rubytec USB-lantaarn

Barts 3D helmcover

29,95

29,95

8,95

7,95

29,95 12,50

30% KORTING

18,50 19,95

18,99

29,95

29,95

19,95

29,99

Weber speelgoed barbecueWeber speelgoed barbecueWeber speelgoed barbecueWeber speelgoed barbecue

Feestdagen Cadeautips

10,-29,99

Little Life poncho

10,-29,9929,9929,

24,9954,95

DWS Toronto junior

24,54,9554,9554,
12,5024,99

Little Life rugzak jr.

12,24,9924,9924,

3,955,95

Apollo hardloopsokkenApollo hardloopsokken

3,953,953,5,955,955,

12,-

Brandweerman Sam trolley

Pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n 

en
 

dr
uk

fo
ut

en
 o

nd
er

 
vo

or
be

ho
ud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

In Sint-Oedenrode is het afge-
lopen weekend gestreden voor 
het kampioenschap in dit dis-
trict Driebanden groot. Jan van 
de Heijden, van biljartvereniging 
Royal Events Palace, won maar 
liefst zes van de zeven te spelen 
partijen met een totaal gemid-
delde van 0.452. Een zeer goed 
resultaat, ook omdat de ver-
eniging niet gewend is aan het 
spelen op deze tafels. Van harte 
gefeliciteerd Jan en veel succes 
in het gewest!
Komend weekend spelen Jo van 
Alebeek en Gerard van der Wijst 

in het gewest hun Libre partijen. 
De wedstrijden vinden plaats in 
Rhenen.

Weer succes 
voor royal Events palace
SINT-OEDENRODE/HEESWIJK-DINTHER - in de biljartsport heb je 
diverse disciplines, namelijk libre, Kader en Driebanden. Daarnaast 
heb je te maken met klein en groot biljart. Het groot biljart is wat 
je ziet op tv en bijvoorbeeld bij de Masters (kampioenschap dat in 
januari in Berlicum wordt gespeeld).

biljarten

Jan van de Heijden de trotse kampioen

Vanaf 22.30 uur is er een gezel-
lig feest met een dj, ter afsluiting 
van het toernooi. Inschrijven kan 
tot 17 december via 
www.volleybalclub-tornado.nl 
of via het inschrijfformulier aan 
de bar in Sporthal De Overbeek.
Er wordt geen inschrijfgeld ge-
vraagd!

oliebollentoernooi

Op woensdag 27 december is er weer het

van Volleybalclub Tornado
in Sporthal De Overbeek vanaf 18.30 uur

Iedereen kan meedoen!
Stel een team (min. 6 personen) samen met vrienden, collega’s, familie, enz…

Vanaf 22.30 uur is er een gezellig feest met een dj ter afsluiting van het toernooi.

Inschrijven kan tot 17 december op www.volleybalclub-tornado.nl 
of via het inschrijfformulier aan de bar.  

Er is geen inschrijfgeld!

HÉ OLIEBOL!

Tornado_Poster_Oliebollentoernooi_2015.indd   1 27-10-15   23:22  27 okt 2015

NISTELRODE – Volleybalclub Tornado organiseert op woensdag 27 
december een oliebollentoernooi in Sporthal De overbeek. iedereen 
kan mee doen. Stel een team van minimaal zes personen samen be-
staande uit bijvoorbeeld vrienden, collega’s of familie.

hVch verlengt contract met hoofdtrainer 
maarten van Vugt
HEESCH - HVCH heeft het con-
tract met hoofdtrainer Maarten 
van Vugt met een jaar verlengd. 

Het bestuur van de Heesche 
voetbalclub en de trainer willen 
de samenwerking graag ook in 
het seizoen 2018-2019 voort-
zetten. HVCH staat nu verras-
send op de tweede plaats van de 
ranglijst in de eerste klasse C. Zo-
wel club als trainer zijn tevreden 
over hoe de zaken gaan en zien 
mogelijkheden voor groei binnen 

de huidige selectie en jeugdafde-
ling. 

Na de afgelasting in het voorbije 
weekend hopen de Heeschena-
ren, ijs en weder dienende, ko-
mende zondag de derby thuis 
tegen sv TOP te kunnen spelen. 
Dit is de laatste wedstrijd voor 
de winterstop en sv TOP is een 
directe concurrent voor de rang-
lijst. 

Vanwege de wintertijd is de aan-
vangstijd vervroegd naar 14.15 
uur.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Burgemeester, profvoetballer
en dromen die uitkomen

BalgooCHelaar
Na acht jaar in de jeugd van PSV 
te hebben gespeeld en drie jaar 
bij Go Ahead Eagles, speelt Heer-
kens (28) nu alweer vijf jaar bij de 
tricolores als ‘manusjes-van-al-
les’. Hij speelt even makkelijk 
centraal in de verdediging, als 
rechtsback of op het middenveld. 
“Ik ben geen balgoochelaar.
Hoewel ik in de jeugd in de aan-
val speelde, zou ik me mezelf nu 
ook achterin opstellen. Een favo-
riete plek heb ik niet, om effici-
ent te spelen is het wel beter wat 
langer op één positie te spelen, 
bij voorkeur met dezelfde spelers 
om je heen. Verder vind ik alles 
best, behalve de ideale twaalfde 
man zijn. Een vaste waarde zijn 
en blijven is mijn hoofddoel. De 
trainer heeft een duidelijke vi-
sie over hoe hij het voetbal wil 
spelen en ik doe mijn best daar 
onderdeel van uit te maken. Ik 

heb een contract tot 2019, maar 
ik hoop nog tot mijn 34ste te 
kunnen voetballen. Nog zes jaar 
Willem II? Ja, dat zou kunnen, ik 
heb het er goed naar mijn zin. Al 
weet je nooit wat er nog op je 
pad komt. Een buitenlands avon-
tuur sluit ik ook niet uit.” 

oNDerNeMer
Moorman: “Ik wilde als kind al 
burgemeester worden. Wilde jij 
altijd al profvoetballer worden?” 
“Ja, ik wilde altijd het hoogste in 
voetbal bereiken. Toch kijk ik nu 
ook verder. Daarom volg ik de 
hbo-opleiding Management en 
Ondernemerschap. Je kunt bij 
een sponsorbijeenkomst in een 
hoekje met je mobiel gaan spe-
len, maar ook met een onder-
nemer gaan praten, dat laatste 
heeft meer mijn interesse. Maar 
voorlopig geniet ik nog elke dag 
met volle teugen van het prof-

HEESWIJK-DINTHER - Freek Heerkens is profvoetballer, woont in Bernheze en is daarmee de beste voetballer van 
deze gemeente. Geboren en getogen in Heeswijk-Dinther, met plannen er te gaan bouwen om te blijven. Hij is 
een vaste waarde in de achterhoede van Willem II, waar hij 86 wedstrijden in de hoofdmacht speelde. De Tilburgse 
eredivisieclub heeft veel fans, maar een opvallende is burgemeester Marieke Moorman. “Als kind ging ik met mijn 
vader naar VVV omdat daar een neef speelde. Toen ik in 1988 in Tilburg ging studeren werd dat vanzelf Willem II”, 
vertelt Moorman, die zeven jaar wethouder in Tilburg was voordat ze in 2013 in Bernheze burgemeester werd. Ze 
bleef supporter en de thuiswedstrijden worden nog steeds met het gezin bezocht. “Er is vaak wat strijd tussen fans 
van de drie grote clubs, maar niemand is tegen Willem II”, weet Moorman. 

freeK HeerKeNS eN BurgeMeeSTer MarieKe MoorMaN TEKST EN FOTO: MATHIEU BOSCH

voetballer zijn, vooral als ik speel 
natuurlijk”, lacht Freek. “Ik ben 
bijna iedere dag op de club om 
te trainen, te spelen, wedstrijd- 
analyses te volgen en mezelf te 
verbeteren of te verzorgen. Ik 
carpool met Jordens Peters die in 
het Maaskantje woont en we be-
ginnen de dag met een ontbijtje 
op de club. De voertaal is Engels, 
want er zijn veel nationaliteiten. 
Maar de sfeer is goed, net als de 
band met de supporters. Ze roe-
pen tijdens de wedstrijd wel eens 
‘Heerkens naar vóren!’, dat blijft 
mooi.” 

SPorTfaMilie 
“Wat heb je nodig om profvoet-
baller te worden?”, wil Moor-
man weten. “Voor jezelf opko-
men en wat dominantie is wel 
makkelijk, net als een beetje kun-
nen voetballen”, lacht de Hees-
wijk-Dinthernaar. En dan serieus: 

“Je moet het altijd laten zien op 
het veld, elke dag opnieuw. En 
dat past wel bij me. Voor mij is 
voetbal strijd leveren, echt alles 
geven om te winnen. Een plaats 
op de bank went nooit, dat is 
altijd een ‘tikje’. Er zit verbeten-
heid in mijn spel. Ik wil, binnen 
en buiten het veld, uitstralen dat 
ik niet over me heen laat lopen. 

Daarnaast is een goede opvoe-
ding en opgroeien in een goed 
milieu met familie en vrienden 
die je steunen belangrijk. Ik kom 
niet uit een echte sportfamilie. 
Mijn ouders hebben me nooit 
gepusht en dat zie ik nog steeds 
als een voordeel. Mijn vader 
heeft niet hoog gevoetbald en 
stond ook nooit langs de lijn te 
schreeuwen wat ik moest doen. 
Hij zegt hooguit na een wed-
strijd: ‘Godnondeju, daar zat wel 
meer in’.”

Mijn ouders 
hebben me 
nooit gepusht 
en dat zie ik 
nog steeds als 
een voordeel
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Slechte start
Ongeconcentreerd begon 
DOS’80 aan de wedstrijd. 
Groesbeeks Glorie profiteerde 
daar onmiddellijk van en wist 
weg te lopen van hun Heesche 
tegenstander. Met mooie aan-
vallen wisten de gastvrouwen de 
dames van DOS’80 in de luren 
te leggen. Verdedigend kwam 
DOS’80 simpelweg te kort. Dat 
leidde ook tot een onrustig aan-
valsspel. De ruststand liep op tot 
een 15-9 achterstand. 

Puntjes op de i
In de rust werden er heel wat 
puntjes op de i gezet door coach 
Jan van Munster. Dat gaf in de 
tweede helft een gelijk opgaan-
de wedstrijd, maar de opgelopen 
schade van de eerste helft kon 
niet meer hersteld worden. Na 
afloop van de wedstrijd gaf Jan 
van Munster aan: “Zonde om 
deze wedstrijd te verliezen, we 

moeten er voor zorgen er van-
af de eerste minuut te staan. Nu 
liepen we de hele wedstrijd ach-
ter de feiten aan.” De eindstand 
was 29-23. 

De zes doelpunten verschil van 
de beginfase bleef dus intact. 
Dat maakte de nederlaag voor 
DOS’80 extra zuur.

BErnhEZE sportiEF

Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online

BetrokkenActueel Nieuws

www.mooibernheze.nl

Fotoalbums
Bedrijven

Agenda
Verenigingen

NULAND/HEESWIJK-DINTHER - 
Tijdens een flinke sneeuwbui 
vertrok altior op zondag 10 de-
cember naar Nuland. 

In de zaal was er natuurijk niets 
meer van te zien en na de goede 
wedstrijd van vorige week, gin-
gen de dames voortvarend van 
start. 

Maar Be Quick blijft een lasti-
ge tegenstander en ook deze 
wedstrijd was weer prooi voor 
de dames uit Nuland. Eindstand 
18-14.

Be Quick 2-Altior 2: 16-8
Be Quick R1-Altior R1: 5-6
Klimroos A1-Altior A1: 8-7
Celeritas A1-Altior A2: 13-5
Altior B1-De Peelkorf B1: 8-6
Prinses Irene B1-Altior B2: 15-0
Altior B3-MOSA’14 B1: 6-7
De Korfrakkers C1-Altior C1: 
5-7
Altior C2-Prinses Irene C2: 3-5
Altior C3-Nas C2: 2-5
Altior D2-Avanti D1: 0-16
Flamingo’s E1-Altior E1: 11-6
Altior E2-De Korfrakkers E3: 6-6
Spes E1-Altior E3: 10-2
Prinses Irene F1-Altior F1: 7-8

altior onderuit
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

dance team nistelrode: ‘dank je wel 
sponsoren’

Begonnen aan het 21ste jaar, de 
nieuwe foto’s van de leden staan 
op de mooie nieuwe website en 
de vereniging prijst zich geluk-
kig met veel trouwe sponsoren: 
Roland en Mariëlle van Schijndel 
van Van Schijndel Tegels, Ange-
lien van Tilburg en Erik de Groot 
van Van Tilburg Mode & Sport, 
Evelien Arak-Groote van E-Flex 
personeelsdiensten en Ria Me-
gens. Zij waren erg royaal voor 
de club met hun bijdrage. 

Rose-Marie verder: “De spon-
soren zorgen dat we er goed 
opstaan overal waar we komen. 

Daarmee en met de inzet van 
alle leden en hun ouders, oma’s, 

opa’s en vele vrijwilligers, zijn we 
een gezegende club.”
De presentatie-avond had een 

spectaculaire opening, waarvan 
het filmpje op de website staat. 
Er was een overvolle prijzentafel 
voor de loterij, geschonken door 
veel bedrijven. 
Fotograaf Marcel van der Steen 
maakte samen met Rian van 
Schijndel de foto’s en deze zijn 
op de website gezet. Zo is de 
website ook weer actueel. Kijk 
maar eens op 
www.danceteamnistelrode.nl.

BERNHEZE - inmiddels zijn alle partijen al gewend aan de nieuwe naam Dance Team Nistelrode. “ge-
lukkig kunnen we ook vaststellen dat de naam goed ontvangen is”, vertelt de opgeluchte rose-Marie 
van Heumen, voorzitter van de dansvereniging. ook opgelucht dat het weer gelukt is met sponsoren. 

V.l.n.r.: Rose-Marie van Heumen, voorzitter (achter) Roland, 
Mariëlle, Angelien, Erik, Evelien en Ria Megens

Jaimy van Orsouw
 Foto: Ruud Schobbers

Verlies partij 
dames dos’80/olympia’89
GROESBEEK/HEESCH - Zondagmiddag speelden de Heesche dames 
van DoS’80 een uitwedstrijd tegen groesbeeks glorie. Het team 
van coach Jan van Munster was met name de eerste helft niet bij de 
les en kon de opgelopen schade niet meer repareren in de tweede 
helft. 

handbal

zOnde Om deze 
wedstrijd te 
verliezen

Korfbalsters trotseren de sneeuw
VELDEN/NISTELRODE - een 
lange reis naar Velden door 
code oranje van het KNMi heeft 
voor Prinses irene geen punten 
opgeleverd. 

Swift ging het felst van start, 
en kwam daarmee op een 6-2 
voorsprong. Prinses Irene toon-
de vechtlust en kwam terug tot 
een gelijke stand. Swift gaf nog 
wat gas bij en daar was Prinses 
Irene niet tegen opgewassen. 

Met een stand van 15-9 ging 
men de rust in, en in de tweede 
helft wist Swift haar voorsprong 
verder uit te bouwen. Uitein-
delijk keerde Prinses Irene huis-

waarts met een eindstand van 
27-15. Het tweede van Prinses 

Irene wist in Mill te winnen van 
Klick ‘15/Miko ‘76 met 5-13.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De vereniging prijst zich gelukkig
met veel trouwe sponsoren
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NISTELRODE - TC Telro organiseert op donderdag 28 december 
voor alle jeugdleden (categorie rood tot en met geel) het jaarlijks 
Oliebollentoernooi. 

Het is een sportieve dag met leuke activiteiten, dus neem je racket 
mee. Uiteraard worden er heerlijke, verse oliebollen gebakken! Kom 
je ook? Kosten: € 1,50 per persoon. 
Van 11.00 tot 14.00 uur. Tot dan!

tC telro oliebollentoernooi

De einduitslag, na tien viswed-
strijden dit seizoen, is als volgt:
Jongste jeugd
1. Robin van de Laar en tevens 
de grootste vis gevangen, 62 
centimeter
2. Luca van Erp
3. Joey Govers
4. Dean van Duijvenbode
5. Marvin van Lith
6. Mats Romme
Deze zes vissers hebben samen 
791 vissen gevangen; totaal ge-
wicht van 47.011 gram.

Oudste jeugd
1. Rick Hartogs en tevens de 
grootste vis gevangen, 70 cen-

timeter
2. Roy Dollevoet
3. Tijmen Dappers
4. Max van Grinsven
5. Bart van de Hanenberg
6. Brian van de Helm
7. Vincent Govers
8. Mike Nederkoorn
Deze acht mannen hebben sa-
men 602 vissen gevangen; to-
taal gewicht van 77.977 gram.

Alle vissers zijn naar huis gegaan 
met mooie bekers en cadeaus, 
waarvoor dank aan de sponsors!
Interesse om ook mee te vissen? 
Informatie via 
debleeken@planet.nl.

Viswedstrijden jeugd visclub 
de bleeken

HEESCH - De laatste viswedstrijd voor de jeugd zit er al even op, 
maar traditiegetrouw volgt nog de bekendmaking van de einduit-
slag tijdens de jaarvergadering van visclub de Bleeken. Deze feeste-
lijke avond werd overschaduwd door het overlijden van de oprichter 
van de visclub en met een indrukwekkende minuut stilte werd Henk 
van Wanrooij door het bestuur, leden en ouders herdacht.

Foto: Stijn Leemreize

Dance team nistelrode internationaal

In de junioren klasse danste 
Lindsey Wassenberg zich naar 
een zesde plaats en Lise Heus-
schen naar een achtste plaats 

van de elf deelnemers. Bij de 
jeugd solo’s viel Guusje van Thiel 
met een vierde plaats net buiten 
de prijzen. 

Vera Oomen eindigde als zes-
de van de veertien solo’s in de 
jeugdklasse. Ook in de hoofd-
klasse waren er veertien deel-
nemers waarvan drie leden van 
Dance Team Nistelrode. 
Op de zevende plaats eindig-
de Demi Gabriël; op een vier-

de plaats Jade Duijs en op een 
mooie tweede plaats Maxime 
Boumans. 
Een heel goed begin van de so-
lodanseressen op een zwaar be-

zet Internationaal Toernooi. 
Op zondag 18 december zijn ze 
allemaal weer te zien op het Ne-
derlandse Toernooi van DV De 
Swifters in Odiliapeel.

HAMBORN/NISTELRODE - Het eerste Internationaal Toernooi waar Dance Team Nistelrode aan mee 
heeft gedaan vond plaats in Hamborn Duitsland. De solo’s van de vereniging waren er klaar voor om 
zich internationaal te meten met de concurrentie. 

dansen

EEn hEEl goEd 
bEgin van dE 
solodansErEssEn

Mike van Grinsven tweede 
in frans zandkampioenschap

De rijder uit Heesch vertrok goed 
bij de start en kon als leider aan 
de wedstrijd beginnen. In de be-
ginfase had hij een mooie strijd 
met nog twee andere rijders 
maar toch wist van Grinsven 
daarna, binnen een aantal ron-
den, een gat te slaan van vijftig 
seconden. Toen ging het helaas 
mis voor Mike. 

“Er kwam een rijder vlak voor 
mij vast te staan, waardoor ik 
geen kant meer op kon. Ik viel 
hierdoor terug naar een vierde 
plaats en keek tegen een achter-
stand aan van tien seconden’’, 
vertelt Mike.
Het duurde niet lang voordat 
van Grinsven de derde plaats 
terug in handen nam en vervol-
gens lag hij na de eerste pitstop 
alweer op een tweede plaats. 

Het laatste half uur heeft hij op 
gecontroleerde wijze uitgereden 
en dit zorgde ervoor dat hij op 
een mooie tweede plaats over 
de finish kwam. 

Mike heeft nu een maand vrij, 
voor de volgende wedstrijd van 
dit kampioenschap op 13 januari 
alweer op het programma staat 
in Grayan et L’Hopital.

SAINT-LéGER-DE-BALSON/HEESCH - Na de overwinning van Mike van Grinsven tijdens de derde wed-
strijd om het Frans zandkampioenschap quads in Saint-Léger-de-Balson, heeft Mike van het CRQF 
Quad team er afgelopen weekend in Hossegor een tweede plaats aan toe weten te voegen.

Quad rijden

internationaal judosucces 
voor senn en Jesse

BREMEN/HEESCH - Afgelopen zaterdag hebben Senn en Jesse van Buel uit Heesch deelgenomen aan 
het internationale judotoernooi Bremen Open.

Senn wist bij de jongens tot twaalf jaar vier partijen op rij te winnen en eindigde op de eerste plaats tot 26 
kilogram. Jesse won vijf partijen op rij en werd kampioen bij de jongens tot 35 kilogram!

budo

Maxime Boumans op de tweede plaats

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

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

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

TRV-Bernheze.nl

WINTERWANDELTOCHT 
30 december

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG



  
Woensdag 13 december 201740

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

www.mooibernheze.nl
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fotograaf: 
wilhelmien Vos

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.

dondErdaG 14 dEcEmBEr
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

Kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)

Eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kledingverkoop 
dance team nistelrode
De Hoefslag Nistelrode
PAgiNA 9

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: stamboomonderzoek
Bibliotheek Nistelrode

Klankschalen concert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAgiNA 2

Ladies night
Verbruggen Mega Store Oss
PAgiNA 29

VrijdaG 15 dEcEmBEr
Kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)

centrum maia: reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

Kerstviering KBo nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode

cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Gratis opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

Kerstmarkt
Looz Corswarem Hoeve 
Heeswijk-Dinther
PAgiNA 15

afdeling burgerzaken gesloten
Gemeentehuis Heesch
PAgiNA 20

Kerst-inn
Kerk Loosbroek

BoBZ
Dorpshuis Nistelrode

Filmavond: ‘de ondergrondse 
vergeet niet’ en ‘de schakel’
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAgiNA 3

publieksavond 
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
PAgiNA 17

ZatErdaG 16 dEcEmBEr
meiden make-up Event
DIO/The Read Shop/Prima 
Sparkling Nistelrode
PAgiNA 12

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAgiNA 2

pop-up kunstexpositie BKK
Waardsestraat 9a Nistelrode

Verkoop kerststukjes voor 
st. pep-projecten Bernheze
CC De Wis Loosbroek
PAgiNA 1 EN 14

muzikale kerstmarkt
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther
PAgiNA 16

Kerstconcert notenkrakers 
en koor Frappant
Parochiekerk Vorstenbosch
PAgiNA 1 EN 14

toneelgroep Van alles wè: 
moet kunnen
CC Nesterlé Nistelrode

Kerstinstuif voor de jeugd
De Eijnderic Heesch en 
Heeswijk-Dinther
PAgiNA 2

santa run
Oss
PAgiNA 16

Kinderkerstpopconcert
CC De Pas Heesch
PAgiNA 10

ZondaG 17 dEcEmBEr
open zondag
Nistelrode
PAgiNA 12 E 13

Verkoop kerststukjes voor 
st. pep-projecten Bernheze
CC De Wis Loosbroek
PAgiNA 1 EN 14

open zondag de nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
PAgiNA 13

pop-up kunstexpositie BKK
Waardsestraat 9a Nistelrode

muzikale jaarafsluiting 
Fanfare st. Lambertus
CC Nesterlé Nistelrode
PAgiNA 14

Koopzondag
Centrum Heesch
PAgiNA 15

Kerst-in h. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
PAgiNA 14

het Kerstverhaal
‘t Dorp Heesch
PAgiNA 15

uurtje klassiek
Kapel Laverhof Heeswijk-Dinther

Berne abdij- en Kerstconcert
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAgiNA 16

Fanfare aurora luidt de Kerst in
Petrus’ Bandenkerk Heesch
PAgiNA 14

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kerstconcert hd Bigband en 
de Borrelnoten
Café De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAgiNA 16

dress-up instyle geopend
‘t Dorp 86 Heesch
PAgiNA 26

maandaG 18 dEcEmBEr
Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatkanker
Inloophuis de Cirkel Helmond

Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode
PAgiNA 10

poedja-Bardo onderricht-
meditaties
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinsdaG 19 dEcEmBEr
taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)

creatief café KBo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAgiNA 8

Workshop: Bonbon de luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoEnsdaG 20 dEcEmBEr
Zonnebloem nistelrode: 
Kerstviering
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Verkoop producten 
KBo handwerkgroep
CC Nesterlé Nistelrode
PAgiNA 8

Kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)

KBo heesch: Kerstviering
CC De Pas Heesch
PAgiNA 8

centrum maia: helderziende 
waarnemingen
Palmenweg 5 Nistelrode

Liederentafel met dans
CC De Pas Heesch
PAgiNA 10

Kaartverkoop Weverszittingen
Residentie ‘t Tramstation Nistelrode
PAgiNA 9

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dondErdaG 21 dEcEmBEr
oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
PAgiNA 10

Eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm - taijiwuxigong - 
studiegroep
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Vier het leven... Vier de winter
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAgiNA 1 EN 15


