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Terrasoverkapping op maat?
Bezoek onze buitenshowroom

ontmoeten, verbinden
en laten zien wat onze eigen
kunstenaars in huis hebben

dat is het streven van de bernheZer kunst kring, Want talent Zit er in bernheZe.

en niet ZoMaar een beetje, Maar liefst honderd kunstenaars tonen hun 

Mooiste Werken in een bijZondere, tWeedaagse pop-up eXpositie.

Die ruimte is wel nodig, want 
honderd kunstenaars mogen 
hier drie van hun werken tonen 
aan een groot publiek. “Voor 
€ 5,- kunnen kunstenaars zich 
inschrijven”, licht Henny toe. 
Worden er ook voorwaarden ge-
steld aan de kunstenaars? “Het 
gaat om werk van kunstenaars 

die ook echt als kunstenaar aan 
de slag zijn. De grens tussen 
hobbyisten en kunstenaars is 
niet zo duidelijk te trekken, maar 
het moet wel meer zijn dan een 
leuke hobby, er mag een diepere 
laag in zitten.” 

KUNSTDISCIPLINES
Je kunt een breed scala aan 
kunstdisciplines verwachten, zo-
als schilderkunst in olie of acryl, 
etsen en tekeningen, glaskunst, 
beelden van metaal, keramiek of 
brons, papierkunst en film en fo-
tografie. Wil jij als kunstenaar ook 
meedoen? Meld je dan aan via 
henny@debkk.nl. De eerste hon-
derd inschrijvers krijgen een plek! 

WELKOM!
Voor bezoekers van de expo-
sitie ligt er ook iets leuks in het 
verschiet. Want behalve het be-
wonderen van een diversiteit aan 
kunstwerken, kunnen de werken 
uiteraard ook gekocht worden. 
En er is een loterij: uit vijftig 
lotjes van € 1,- per stuk wordt 
een winnaar getrokken, die die 
€ 50,- ter plekke mag besteden 
aan een kunstwerk. Zorg dat je 
erbij bent en kom ook genieten 
van dit bijzondere initiatief!

BERNHEZE - Kunst dichter bij de mens brengen, daar gaat het de BKK om. Laagdrempelig en toegan-
kelijk voor iedereen die ofwel zelf kunst maakt of er gewoon graag naar kijkt. En dus organiseert de 
stichting BKK een weekendlang een pop-up kunstexpositie voor en door inwoners van Bernheze, in 
het leegstaande pand van voormalig drukkerij Van de Graaf aan de Waardsestraat 9a in Nistelrode. Be-
stuursleden van BKK Henny en Miron zijn blij met de locatie. Miron: “Het is een erg mooie ruimte, heel 
geschikt voor een expositie. Die grote leegte, veel wandruimte en ook nog eens een balustrade rondom, 
ideaal voor zoveel kunstwerken.”

Mia van de Graaf, Miron van Soest en Henny Bens  Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Voormalig pand 
Drukkerij Van de Graaf
Waardsestraat 9a
Nistelrode.

opening voor 
kunstenaars: 
vrijdagavond 15 december
Open voor publiek: zaterdag 
16 en zondag 17 december 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

Het moet
wel meer zijn 
dan een
leuke hobby

de eerste 
honderd 
inschrijvers 
krijgen een plek

slagerij van orsouW
in Heesch en Nistelrode
van lieshout dier en tuin
in Bernheze
hubo - ketelaars
in Heesch, Loosbroek, 
Vorstenbosch en Nistelrode

FOLDERS DEZE WEEK

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

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

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 14 december Klank-
schalenconcert 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, 

entree € 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 
wordt ervan uitgegaan dat ieder-
een deel uitmaakt van een groter 
geheel, een systeem, zoals je hui-
dige gezin, je familie en je werk-
omgeving. Tijdens een opstelling 
wordt er gebruikgemaakt van re-

presentanten. Een representant is 
een persoon, die voor de tijd dat 
de opstelling duurt, in de schoe-
nen gaat staan van bijvoorbeeld 
een moeder of grootvader van 
de persoon, waar de opstelling is 
voor is. Representant zijn is een 
prachtige manier om de kracht 
van een opstelling te ervaren. 
Van 10.00 tot 17.30 uur. Kosten 
€ 25,- voor een representant en 
€ 90,- voor het inbrengen van 
een probleem. Informatie en aan-
melden bij Margareth Bloemen: 
06-82350099.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

Maak je eigen kerststuk en sluit 
het jaar af met hapjes in stijl

Maak je eigen kerststuk
Vind je het ook zo gezellig om 
je huis weer in kerstsfeer te 
brengen? Dan mag een 
prachtig zelfgemaakt kerststuk 
natuurlĳ k niet ontbreken. 
In deze workshop maak je een 
fraai kerststuk voor in huis. 
Je hebt de keuze uit één 
boompje of twee kleine 
bolletjes, we gebruiken veel 
katoenbollen en kerstgroen.

Donderdagmiddag 21 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Het einde van 2017; aftellen met hapjes in stĳ l
Op Oudjaarsavond mogen de hapjes extra feestelĳ k zĳ n. 
Maar liefst sta je, tussen het oliebollen bakken en de 
champagne inschenken door, zo kort mogelĳ k in de 
keuken. De Eĳ nderic laat je zien hoe je snel feestelĳ ke 
gerechtjes maakt die goed samengaan met een glaasje 
bubbels.

Deze gezellige workshop vindt plaats op donderdagavond 
21 december van 19.00 tot 22.00 uur.

KEUZES MAKEN!

Het afgelopen half jaar is de 
prijs van roomboter met meer 
dan 80% gestegen, zo ook de 
prijs van slagroom en eieren. 
Deze prijsstijgingen hebben 
een enorme impact op de hele 
bakkerijbranche. Het is dan 
aan de ondernemer/bakker 

de keuze hoe hier mee om te gaan. De prijzen aanpassen 
en vragen wat er voor nodig is, met het gevaar dat de 
verkoop zal teruglopen door de hogere prijzen. Of op zoek 
gaan naar alternatieven. En dan bedoel ik imitatieslagroom, 
imitatieroomboter en ga zo maar door.

Ik word dan ook wel eens door collega’s gebeld, die het een 
en ander hebben uitgeprobeerd en mij vertellen dat je het 
bijna niet proeft. Nou, wij proeven het wel en onze klanten 
ook! Daarbij vinden wij dat we voor 100% achter ons product 
moeten staan en met minderwaardige grondstoffen kunnen wij 
dit niet! Voor ons is de keuze dan ook niet moeilijk en blijven 
wij met de beste grondstoffen werken. Al is daar dan een 
prijsaanpassing voor nodig. 

Zo dragen wij de grondgedachte van onze ouders nog altijd 
hoog in het vaandel: 
‘Nooit concessies doen aan de kwaliteit, dat is het begin van 
het einde!’ 

Wij wensen u heerlijke feestdagen! 

Harm Lamers, 
de bakkers Lamers.

BAKKERIJ
CoLUMN

Hebben jij en je teamgenoot zin 
in een gezellige keezavond met 
leuke prijzen? Schrijf je dan snel 
in als koppel door te mailen naar 
info@sem-events.nl. Je ontvangt 
dan per mail een bevestiging 
met een betalingslink voor het 
inschrijfgeld dat € 10,- per kop-
pel bedraagt.
De zaal gaat open om 19.00 uur 
en er wordt om 19.30 gestart in 
vijf ronden. Mocht je op het laat-

ste moment 
nog beslui-
ten om mee 
te spelen 
dan kun je 
je om 19.00 

uur aanmelden bij de spelleider 
van die avond.

Veel spelplezier en tot ziens op 
vrijdag 8 december in CC Ser-
vaes.

keezavond in cc servaes
HEESWIJK-DINTHER - Voor de keezliefhebbers wordt op vrijdag 8 
december opnieuw een keezavond georganiseerd in CC Servaes, de 
laatste in 2017! De organisatie is in handen van SEM events.

Boodschappenlijstje 

250 gram champignons

2 eetlepels zonnebloemolie

150 gram gesneden ui

300 gram gesneden prei

1½ liter kraanwater

2 kippenbouillontabletten

215 gram dijonmosterd

450 gram kleine krieltjes

150 gram coburgerham

voor 4
personen

bereiding
1. Halveer de champignons. Verhit de olie in een soeppan en bak de 

champignons met de ui en ¾ van de prei 1 minuut op hoog vuur.
2. Voeg het aantal liter water toe, de bouillontabletten, mosterd 

en krieltjes toe en breng aan de kook. Kook 10 minuten op 
middelhoog vuur.

3. Snijd ondertussen de ham in reepjes. Verhit een koekenpan 
zonder olie of boter en bak de ham op hoog vuur in 3 minuten 
krokant. Neem de ham uit de pan en laat uitlekken op 
keukenpapier.

4. Neem de soeppan van het vuur en pureer de soep glad met de 
staafmixer. Bestrooi met de rest van de prei en ham.

Mosterdsoep met ham en prei
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RegioBank meest
klantgerichte en

klantvriendelijkste bank
Beste klanten, 

hartelijk dank voor jullie waardering.

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

Decemberhel
Tijdens de intocht van Sinterklaas was ik deze moeder van jonge 
kinderen ook al tegen gekomen. Ze stond vrolijk aan de kant van 
de weg vol trots te kijken naar haar verwachtingsvolle kinderen. 
Toen zag ze er nog opgeruimd en vol energie uit. Vandaag op 
6 december zie ik diezelfde moeder met een wit weggetrokken 
gezicht naar een kerstman in de etalage kijken. Denkt ze eindelijk 
na drie zware weken van Sinterklaas af te zijn en wat rust voor 
zichzelf te hebben, komt er weer een baardmans op bezoek die 
haar kroost helemaal gek maakt. Ik heb wel een beetje medelijden 
met deze moeder. Ze ziet er ook slecht uit. De decembermaand 
moet echt een hel voor haar zijn.

Nu kan ik me niet echt veel herinneren van mijn vroege kindertijd, 
maar voor mijn gevoel was Sinterklaas vroeger ook maar een klein 
weekje op vakantie in Nederland. De ene zaterdag zag je hem van 
de boot afstappen op televisie en gaf hij meneer Aart een hand. De 
zaterdag daarna legde hij wat kadootjes voor je deur en ’s zondags 
ging je weer over tot de orde van de dag. In de tussentijd had je 
misschien één Sinterklaasliedje moeten zingen op school en had je 
twee pepernoten gevonden in je schoen en dat was het wel.

Het lijkt nu alsof die ouwe Spanjaard aan het overwinteren is 
in Nederland. Die intocht is voor mijn gevoel echt in september 
al geweest. Het kan aan mij liggen, maar ik heb zelfs kinderen 
met een schorre stem en enigszins verveeld horen en zien 
zingen naar weer een hulpsint in het winkelcentrum. Ik zag ze 

zelfs de pepernoten die ze kregen 
van Roetveegpiet stiekem in de 
prullenbak gooien toen hij weer uit 
het zicht was.

Ik heb de ouders van deze 
kinderen toen niet eens aan durven 

kijken. Bang als ik was dat de 
blikken van deze arme schapen 

me direct zouden doden.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

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

van appels tot moes, net als vroeger

Geertje van der Stappen 
kreeg één van de Groe-
ne Loper vouchers, 
een bedrag van 
€ 750,- dat zij 
mag besteden 
aan haar idee: 
een appelmoes-
competitie star-
ten. In samen-
werking met Delta 
en Heelwijk heeft zij 
een start kunnen maken 
met dit idee. Vier klassen van 
de basisschool, waaronder de 
taalklas, gingen samen verschil-
lende appels proeven en daarna 
appelmoes maken. De groepen 
1, 2 en 3 deden dit op school, 
de taalklas deed dit in Huize 

Heelwijk. De kinderen die hun 
appelmoes op school hadden 
gemaakt kwamen aan het eind 
van de ochtend hun gemaakte 
appelmoes overhandigen aan de 
bewoners van Heelwijk. 

De zeven kinderen uit de taal-
klas wonen allemaal nog geen 
jaar in Nederland, een meisje 
zelfs nog geen maand. Zij heb-

ben samen met bewoners 
van Heelwijk, die ie-

dere woensdag sa-
men komen om 
te koken en te 
eten, de appels 
gesneden, ge-
kookt en tot 
moes gemaakt. 

Voor de kook-
club was dat weer 

even terug naar 
vroeger, zoals hun 

moeder ook altijd de appel-
moes maakte. Maar voor de kin-
deren was het een hele nieuwe 
ervaring. 

Het was een mooie mix van jong 
en oud, ervaren en onervaren. 
De deelnemers van de kookclub 
hielpen de kinderen met het snij-
den van de appels, het invullen 
van de werkboekjes die zij had-

den meegenomen, de appels 
tot moes draaien en de potjes 
met de appelmoes vullen. En dat 
was een mooie combinatie: de 
ouderen konden zo de kinderen 
helpen met hun taal en hadden 
handige tips om de appels nog 
gemakkelijker tot moes te maken 
en zij genoten hier zichtbaar van. 
En niet alleen de ouderen geno-
ten, ook alle kinderen hadden 
het zichtbaar naar hun zin. 

En nadat alle appels tot moes 
gesneden, gekookt en gedraaid 
waren, was het natuurlijk tijd 
voor het allerbelangrijkste: het 
proeven van de appelmoes. Bij 
de kookclub viel deze goed in de 
smaak, maar niet alle kinderen 
vonden het even lekker. Geluk-
kig was er genoeg suiker om het 
naar ieders smaak te maken. Al 
met al een geslaagde ochtend! 

HEESCH – De deelnemers van de kookclub van Heelwijk kregen bezoek tijdens hun wekelijkse kook-
moment. Zeven kinderen die in de taalklas van OBS Delta zitten kwamen woensdag 29 november 
appelmoes maken met de kookclub. Voor de kinderen een nieuwe ervaring, maar voor de ouderen even 
terug in de tijd. 

Voorzichtig snijden onder ervaren toezicht Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Kinderen showen trots hun eigen potje appelmoes

Voor de kinderen 
was het een hele 
nieuwe ervaring

na drie weKen weer een Baardmans

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

ACTIE 
Benzinemotor
kettingzaag

MS 180 
35 cm zaagblad, 2-mix motor, 
zijdelings kettingspanner

van 304,- nu 229,-

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

Tijdelijk met graTis 
exTra keTTing t.w.v. € 22,50
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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. Wilhelminalaan 41 - 5384 KP Heesch - 0412-647777

info@beautysalonlavida.nl - www.beautysalonlavida.nl

Wég met de rimpeltjes, 
opgezWollen oogleden 

of donkere kringen!

eyelogic treatment
bij Beautysalon La Vida
voor; € 49,95

In combinatie met
Hydradermie Facial + € 25,-.

Boek 
nu!

Zorg jij goed voor 
jezelf?
Aan de vooravond van 2018 
blik ik een stukje vooruit en 
houd mijn hart vast. Ik ben gek 
op nieuwe ontwikkelingen en 
vooruitgang en toch baart het 
me zorgen. In alle technologi-
sche ontwikkelingen, in de ro-
botisering van alles is de mens 
de zwakste schakel.

Over een aantal jaren lopen we 
met een geïmplanteerd chipje 
in onze hand. Het zal ons van 
veel gemakken voorzien met 
een enkele beweging. Onze 
auto’s hoeven we niet meer te 

besturen. Robots gaan onze 
kinderen op bed leggen, 
ze gaan veel functies 
van ons overne-
men. De evolu-
tie gaat snel, 
zo snel dat we 
het bijna of 
gewoon niet 
meer kunnen 
bijbenen. De ko-
mende vijf tot tien 
jaar gaat er meer 
gebeuren en veranderen 
dan in de afgelopen honderd 
jaar. Over dertig jaar kunnen 
we onsterfelijk worden.

En geloof niet dat het wel los 
zal lopen, want het is dichter-
bij dan we denken. We glijden 
steeds verder weg van de men-
sen die we (willen) zijn.
Mensen met basale behoeften 
en gevoelens. Want wat er ook 
ontwikkeld wordt in de techni-
sche wereld, het hormoon- en 
zenuwstelsel kan niet nage-
bouwd worden. Op dit moment 
zitten miljoenen Nederlanders 

op een stoel alsof ze in gevaar 
zijn. Ons zenuwstelsel is 

nog nagenoeg het-
zelfde als duizen-

den jaren gele-
den, de prikkels 
die we dage-
lijks krijgen zijn 

verveelvou-
digd.

Velen voelen zich 
continu onder druk 

staan. De maatschappij is 
prestatiegericht. Vooral jonge-
ren hebben het niet gemakke-
lijk. Er wordt veel van hen ver-
wacht. Ze staan altijd aan, zijn 
altijd online. Je mobiel laad je 
op, en jijzelf? Er worden ideaal-
beelden geschetst die ver van 
de realiteit afstaan, maar waar 
ze wel aan willen of horen te 
voldoen. Depressies en burn-
outs onder jongeren zijn sche-
ring en inslag.

Aan de vooravond van 2018 
constateer ik ook een tegenbe-
weging.

Mensen maken bewuster hun 
keuzes. Ze gaan voelen en er-
varen wat ze zelf willen of wat 
hen goed doet, wat hun lichaam 
nodig heeft. Er is een omme-
keer gaande in de autoriteit. 
In plaats van alles klakkeloos 
op te volgen, zijn ze zich gaan 
verdiepen in de materie en tot 
andere inzichten gekomen. Ze 
staan open voor preventie en 
balans, en kiezen voor realiteit 
en waarheid zonder opsmuk. 
Voor kwaliteit van leven.

Goed zijn voor jezelf is de eer-
ste stap. Je kunt de dorst van 
anderen niet lessen als je eigen 
kopje altijd leeg is. Op 25 janu-
ari organiseer ik een ‘oplaad-
event’, met direct en eenvoudig 
toepasbare tips om goed voor 
jezelf te zorgen. Meer informa-
tie op www.annelies-aarts.nl.

COLUMN DICHT oP DE HUID

‘Oplaadevent’ 
met direct 

en eenvoudig 
toepasbare

tips

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

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

HELMOND - Als bij jou pros-
taatkanker wordt vastgesteld 
kan het zijn dat je moeite hebt 
daarover te praten. 

Ook mensen uit jouw omgeving 
weten daar vaak geen raad mee. 
Soms moet je iets overwinnen 
om erover te praten. 
Om toch bespreekbaar te ma-
ken waar je mee zit nodigt de 
ProstaatKankerStichting je uit 
om uw ervaringen en vragen te 
delen met lotgenoten, die alle-
maal weten wat je doormaakt. 
Daarnaast kan het krijgen van 
praktische informatie rond een 
behandeling belangrijke steun 

geven. Daarom ben je  van har-
te welkom op maandag 18 de-
cember in Inloophuis de Cirkel, 
Evertsenstraat 19, 5703 AM, 
Helmond.

Het thema is: Hoe kan ik zelf de 
regie in handen houden?    
Ook je partner en familie is wel-
kom. De bijeenkomst duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis.

lotgenotenbijeenkomst 
prostaatkanker

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan
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Vorstenbosch leefbaar hebben 
en houden en waar dat kan ver-
beteren. Dat is samengevat de 
doelstelling van de Dorpsraad 
Vorstenbosch. De momenteel 
tienkoppige groep fungeert in 
wezen als de oren en ogen van 
de kern, waarna zij zaken die 
leven in het dorp, in overleg en 
contact met externe partijen, 
voor elkaar tracht te boksen. Iets 
wat tot op heden aardig lukt. 
“We hebben vrijwel alle plan-
nen uit het Integraal Dorpsont-
wikkelingsplan (IDOP) van 2009 
verwezenlijkt. Nu zijn we doende 
met het realiseren van een nieu-
we gymzaal en verbindingszaal 
in huiskamersfeer, direct aan het 
gemeenschapshuis. 
Dat wordt een multifunctione-
le accommodatie voor jong en 
oud. Het realiseren ervan is erg 
belangrijk want Elkaar Ontmoe-
ten schrijven we met hoofdletters 
en we doen het hier allemaal sa-
men”, vertellen Dorpsraad voor-
zitter Leo Somers, vicevoorzitter 
Mari van der Ven en secretaris 
Bart van Kessel enthousiast. De 
voortgang van het project, welke 
stappen er nog genomen moeten 
worden en het tijdschema zijn za-
ken die door hen op dit agenda-
punt samen met wethouder Rien 
Wijdeven aan iedereen uit de 
doeken worden gedaan. Aan-
sluitend is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

Woningbouw
Het is uiteraard niet het enige. 
Door middel van highlights uit 
het jaarverslag, maar ook met de 
fotopresentatie ‘Vorstenbosch in 
beeld 2017’ van Jo van den Berg 
wordt teruggeblikt op 2017. Er 
wordt financiële verantwoording 
afgelegd over 2016 en een nieuw 
lid benoemd van de kascommis-
sie. Ook de woningbouw voor 

senioren aan de Eggerlaan en het 
bestemmingsplan Bergakkers III 
komen aan de orde. “Wethouder 
Peter van Boekel zal uitleggen in 
welke fase dit project is, wat er 
nog ondernomen moet worden 
en wanneer gedacht wordt dat 
de schop de grond ingaat”, aldus 
de heren. Ook in deze mogen 
bezoekers hun vragen stellen. 
Het is niet het enige interactie-

ve moment. Zowel voor als na 
de pauze worden drie stellingen 
gelanceerd over Vorstenbosch. 
“Iedereen mag aansluitend met 
een rood of groen bordje aange-
ven het er wel of niet mee eens te 
zijn. De microfoon gaat de zaal in 
en mensen zal gevraagd worden 
hun stemgedrag te verklaren”, 
leggen Somers, Van der Ven en 
Van Kessel uit.

Ook wijkagente Mieke Bode stelt 
zich voor en Dorpsraadslid Hetty 
Donkers neemt afscheid. Daar-
mee is er gelijk nóg een belang-
rijk item. “Wij dagen dertigers, 
veertigers en vijftigers uit om zich 
aan te sluiten bij de Dorpsraad en 
zodoende op te komen voor het 
dorp. 

Gemotiveerd zijn, gezond (boe-
ren)verstand en soms een lange 
adem is het enige wat nodig is”, 
promoten de heren. Jongedame 
Lindy Bergmans maakte deze 
stap al eerder. Ze onderstreept: 
“Vorstenbosch is een mooie kern. 
We moeten koesteren en behou-
den wat we hebben en samen 
verder aan de toekomst wer-
ken. Dat gaat niet vanzelf. Er zijn 
mensen voor nodig die zich daar 
sterk voor maken.” Zij, maar ook 
genoemde heren, nodigen ieder-
een van harte uit voor de open-
bare jaarvergadering.

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

Weihnachtstol groot (1000 gram)klein (750 gram)  mini (400 gram) 4,95

Weihnachtstol (1000 gram) 13,50
11,25
4,95

Bitter-
koekjesstol 
(met ’n laagje 

witte chocolade)

11,50 

waldkorn-
notenstol 

550 gram
6,95

Wij kunnen niet kiezen
We maken niet één maar wel drie verschillende stollen deze kerst. 
Onze traditionele weihnachtstol, rĳ k gevuld met rozĳ nen, stukjes noot en 
zuidvruchten, 100% zuiver amandelspĳ s en ’n vleugje rum. 
De bitterkoekjesstol met bitterkoekjes en amarenekersen en ’n laag 
witte chocolade.  En ’n waldkornnotenstol; donker meergranen met rozĳ nen,
stukjes noot en 100% amandelspĳ s met ’n vleugje kaneel. 
Probeer ze alledrie ’n keer vóór de kerst.
En laat ons weten welke u het lekkerste vindt.

 U wel?

in Haren (bij Oss)
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels 
in Oss en Heesch

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

Openbare jaarvergadering: ‘Samen verder werken aan de toekomst’ 

Dorpsraad Vorstenbosch blikt terug
en vooruit met iedereen

VORSTENBOSCH – Er wordt terug- en vooruit geblikt, er worden mensen voorgesteld en er wordt 
afscheid genomen, de voortgang van een aantal zaken wordt besproken en er is interactie met 
bezoekers. Het is kort samengevat wat staat te gebeuren tijdens de openbare jaarvergadering van de 
Dorpsraad in Vorstenbosch op woensdag 13 december om 19.45 uur in gemeenschapshuis De Stuik. 
Iedereen uit genoemde kern en belangstellenden zijn van harte welkom. Ontvangst vanaf 19.30 uur met 
een gratis kopje koffie/thee. 

V.l.n.r.: Mari van der Ven, Harry Lucius, Ruud Louter, Arjon van den Berg, Lindy Bergmans, Bart van Kessel, 
Cor Ottenheim en Leo Somers. Niet op de foto: Jeanette Dekkers en Hetty Donkers. Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Wij dagen 
dertigers, 
veertigers en 
vijftigers uit 
om zich aan 
te sluiten



  
Woensdag 6 december 20176

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Ik heb van wat het leven biedt
slechts weinig weten te verzamelen
Maar soms mocht ik in lichte nacht
een schaduw van de Onzienlijke zien
en woorden die onzegbaar blijven, stamelen

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor uw blijk van medeleven 
na het overlijden van

Henk Krijnen

U heeft ons laten voelen wat een pracht mens onze ome Henk en 
uw mister Krijnen is geweest.

Corné en Marijke
Willem en Monique
Leo en Baptista

Kruisbes 19
2318 AZ  Leiden

Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL  Veghel 

& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl 

) info@huisvantroost.nl

& 06 - 83 53 07 40  
& 06 - 51 41 91 67

www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Afscheid nemen  
zonder tijdsdruk...

Direct zorg na overlijden, 
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Ook indien elders verzekerd.

Plotseling is overleden onze voorzitter

Mauri Smits
Vele jaren was Mauri als voorzitter onze steun 

en toeverlaat in onze vereniging.
Wij zullen zijn betrokkenheid erg missen.

Jij was de verbindende factor.

Wij wensen Dorien en de kinderen veel sterkte toe.

Namens alle leden van Scouting Mira Ceti en Scoutcentrum Achter de Berg

Nistelrode, 3 december 2017

In Memoriam

Mauri Smits

Mauri was al jarenlang het ge-
zicht van de bloeiende jeugdver-
eniging in Nistelrode. Een dui-
zendpoot in de zuiverste zin van 
het woord. Als voorzitter had hij 
aandacht voor alle speltakken 
van de vereniging. 
Na zijn lidmaatschap als jeugd-
lid, kwam Mauri zo’n 20 jaar 
geleden opnieuw in contact met 
Mira Ceti. Toen de vier zoons 
één voor één ook scoutingbloed 
in hun aderen bleken te hebben, 
werd hij actief in de ouderraad. 
Al snel werd duidelijk dat het 
vlammetje bij hem ook nooit 
helemaal gedoofd was. Na een 
aantal jaar kwam de voorzit-
tershamer vacant en die werd 

door hem opgepakt. Dat is in-
middels al weer bijna 15 jaar ge-
leden en nog steeds was zijn in-
zet onverminderd groot. “Altijd 
ja zeggen, nooit nee!”, was zijn 
motto. Helpen waar je helpen 
kan. Hulpvaardig zoals een echte 
scout betaamt. Dit heeft hij zijn 
jongens ook bijgebracht, twee 
van de vier werden ook actief als 
staflid bij de vereniging.

Hij was binnen veel groepjes, 
clubjes en commissies actief. Zo 
was hij vanaf het begin betrok-
ken bij de Ad de Laat Kampvuur-
stam, een groep zangers en mu-
zikanten, die binnen en buiten 
de scoutingwereld kampvuur-
muziek ten gehore brengt. 

Zoals zo vaak gebeurde als Mauri
ergens bij betrokken was, ging 
hij de kar trekken. Ook de prach-
tige kerststal die jaarlijks in de 
kersttijd op het plein staat, was 
een kindje van hem. En toen er 
bij de Beverspeltak (de jongste 
leden van 4 tot 7 jaar) extra lei-

ding nodig was, was hij natuur-
lijk bereid om bij te springen.

Mauri zag de waarde en schoon-
heid van de kleine dingen van 
het leven. Een kind dat geniet, 
een biertje bij het kampvuur, een 
goed gesprek. 
Onvoorstelbaar dat een man 
die nooit op de voorgrond wilde 
staan, zo’n enorme leegte ach-
terlaat. Hij zal gemist worden 
door velen. Een groot mens is 
heen gegaan...

Onze diepste ervaringen
zijn onze gedeelde ervaringen

Zo gelukkig als je ons en iedereen altijd maakte,
zo verdrietig laat je ons nu achter

Onverwachts is van ons heengegaan mijn lieve man, 
onze trotse vader en bijna opa

Mauri Smits
* Nistelrode, 28 juli 1960     † Nistelrode, 3 december 2017

echtgenoot van

Dorien Smits-de Werd

Dorien Smits-de Werd
David en Evelien d, Luuk 
Jonas en Nymfe
Simon
Daniël en Melissa

De Hoef 19
5388 EL  Nistelrode

Mauri is thuis. Hier kunt u dagelijks persoonlijk afscheid 
van hem nemen van 15.00 uur tot 16.00 uur en na de 
avondwake die op vrijdag 8 december om 19.00 uur 
plaatsvindt in de Sint Lambertuskerk, Laar 47 te Nistelrode.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 9 december 
om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend zullen we 
hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Algemene 
begraafplaats Loo, Loo 19A te Nistelrode.

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

NISTELRODE – Afgelopen zondagavond overleed volledig onver-
wacht Mauri Smits. Een zware slag op de eerste plaats voor zijn 
vrouw Dorien en vier zoons, maar ook voor Scouting Mira Ceti. 

Altijd ja 
zeggen, 
nooit nee
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 7 t/m 13 december

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

De kersbestellijst is te verkrijgen in de winkel en 
online via de website: www.ceelengroentefruit.nl

Mandarijnen 10+2 gratis
pastinaak 500 gram € 0.95
kastanje chaMpignons 250 gram € 1.25

Gehakt h.o.h.

€ 3,50

Denkt u op tijd aan
uw kerstbestelling

Kipreepjes
gemarineerd

100 gr. € 1,251 pond

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

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

Kwarkbolletjes
3 stuks voor

1,00

Appelstrudel
nu

1,00
Bij aankoop van

1 brood naar keuze:

Gevuld met appels, rozijnen 
en een vleugje rum

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

Groente - en fruitspeciaalzaak Ceelen
klaar voor de toekomst

Toen Antoine en Karin de kans 
kregen om de zaak over te ne-
men van de toenmalige werkge-
ver van Antoine grepen zij deze 
kans met beide handen aan. En 
met resultaat, want zij hebben 
inmiddels een grote klantenkring 
opgebouwd.

In de nieuwe snijkeuken wor-
den onder andere de dagverse 
groenten gesneden en allerlei 
salades, koude schotelschalen 
en gourmetschalen geheel naar 
de wens van de klant gemaakt. 

En nu de snijkeuken klaar is zijn 
Antoine, Karin en hun team 
druk bezig met Kerstmis, want 
over minder dan drie weken zit 
iedereen alweer aan het kerst-
diner. Wil je zeker weten dat 
je de juiste groenten en fruit in 

huis hebt voor het 
kerstdiner, 
vul dan 
de bestel-

lijst in die je in de winkel af kunt 
halen of kunt downloaden via 
www.ceelengroentefruit.nl. Je 
kunt het bestelformulier tot en 
met 21 december in de winkel 
inleveren. 

Speciaal voor Kerst is de 
gehele Versdriehoek geopend 
op zondag 24 december voor 

al je kerstbenodigheden. 
Groente- en fruit Speciaalzaak 

Ceelen en Van Mook, 
De Echte Bakker, zijn van 

9.00 tot 14.00 uur geopend en 
Slagerij Van den Tillart van 

9.00 tot 13.00 uur. 

Maar naast het uitgebreide as-
sortiment groente en fruit vind 
je bij Ceelen ook allerlei biologi-
sche lekkernijen. Zo kun je we-
kelijks een pakket met biologi-
sche groenten of fruit bestellen 
van biologisch tuinbouwbedrijf 
Van Het Land en je vindt er van 
Meester van de Halm allerlei 
ontbijtgranen, zoals een ‘Banana 
Split’ havermout en een lekkere 
mueslimix. En ook zuivelproduc-
ten, verkregen op een ambach-
telijke en natuurlijke wijze van 
zuivelboerderij De Ambachts-
hoeve, zoals karnemelk en ver-
schillende smaken yoghurt. 

Wil jij er zeker van zijn dat je 
tijdens Kerst de juiste spullen in 
huis hebt? 
Zorg dan dat je voor 21 decem-
ber een formulier hebt opge-
haald in de winkel of gedown-
load van de website. Zo weet je 
zeker dat jij alles op het gebied 
van groente en fruit in huis hebt 
voor de kerstdagen.

NISTELRODE – Al ruim 26 jaar kun je aan Laar 80a terecht bij groente- en fruit speciaalzaak Ceelen. En 
nu kunnen zij hun klanten nog beter en sneller bedienen met de nieuwe snijkeuken achterin de zaak. 
Daarmee is alles nu klaar voor de toekomst en staan zij dagelijks klaar met een deskundig advies en om 
je te voorzien van al het lekkers op het gebied van groente en fruit. 

De nieuwe snijkeuken Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

huis hebt voor het 
kerstdiner, 
vul dan 
de bestel-

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

Cadeautip!
Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,0010,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk
06-22066338

Video Design Lunenburg

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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KBO Bernheze

kbo heesch en kbo nistelrode
Samen zijn in kerstsfeer

sint nicolaas
drive kbo bridge 
heesch

HEESCH - Het was druk in zaal 
d´n Herd in CC De Pas woensdag 
29 november. 64 Bridgers had-
den zich ingeschreven voor deze 
speciale middag. Natuurlijk werd 
de middag geopend met een Sin-
terklaasgedicht en werd er terug-
gekeken op het afgelopen jaar.

De spelers hadden er zin in. Er was 
iets lekkers bij de koffie en ook in 
de loop van de middag werd er 
getrakteerd. Er waren prijzen te 
verdienen; een fles wijn voor die 
paren die eindigden op de eer-
ste, vierde, achtste, twaalfde en 
zestiende plaats. Twee rekenaars 

konden om 17.00 uur aan de slag 
en al vlug was de uitslag bekend.
In de A-lijn werden Miep en Wim 
Swanink eerste met 61.22%. Een 
tweede plaats voor Albert van 
Uden en Wim Nijs met 60.20 
en Wim van Grinsven en Piet 
van Dinther werden derde met 
58.16%. Mieke Schram en Hé-
lene Willems werden in de B-lijn 
eerste met 65.28%. Tweede wer-
den Ria van Hoek en Toos van 
Nistelrooy, zij scoorden 62.50%. 
Harrie Gloudemans en Theo 
van de Wetering behaalden met 
60.71% een derde plaats. Bij het 
naar huis gaan kreeg iedere speler 
een pak gevulde speculaas.

het kbo heesch 
kerstdiner 
bij restaurant 
de Waard
HEESCH - Het is intussen een 
mooie traditie; eten bij de Waard. 
Een feestelijke gebeurtenis die in 
het teken staat van het naderen-
de kerstfeest. Zo ook dit jaar en 
wel op woensdag 13 december.

Bij een feest hoort muziek, lekker 
eten en gezellig buurten. KBO 
Heesch heeft in samenspraak met 
de Waard een combo gevraagd 
om voor gezellige muziek te zor-
gen. Het diner bestaat uit een 

voorgerecht en een hoofdgerecht. 
Deze worden zoals gebruikelijk 
aan tafel geserveerd. Het nage-
recht is in de vorm van een toe-
tjesbuffet. Om 17.30 uur wordt 
er begonnen met een aperitief en 
om 18.00 uur wordt het voorge-
recht geserveerd.

Het KBO-bestuur stimuleert in 
het bijzonder alleengaanden om 
deel te nemen aan de geboden 
activiteiten. Voor deze gelegen-
heid in de kersttijd is dit wel uit-
zonderlijk van toepassing. Vind je 
het moeilijk ergens alleen naar toe 
te gaan? Laat je dan vergezellen 
door een introducé. Deze hoeft 
in dit geval geen lid te zijn van de 
KBO. Het is wel noodzakelijk dat 
je je even aanmeldt bij restaurant 
de Waard, 0412-451755. Dit kan 
tot uiterlijk dinsdag 12 december. 
Voor vaste gasten is dit niet nodig. 
Tot ziens en alvast lekker eten en 
een gezellige avond toegewenst.

kbo sint 
nicolaasdrive 
nistelrode
NISTELRODE - Het was druk 
vrijdag 1 december in het 
bridge-zaaltje van KBO in CC 
Nesterlé. Er kwamen dertien pa-
ren om eens op een totaal andere 
manier deze middag te bridgen. 
Niets werd er genoteerd en ieder 

kreeg een doosje geld. Daarmee 
moest men dan betalen aan de 
winnende partij. Er werd in twee 
lijnen gespeeld. Alle oneven pa-
ren waren steeds NZ en de even 
paren steeds OW. Voor iedereen 
was er een prijs!

Uiteraard begon deze middag 
met een gedicht. Later verraste 
Joke van Venrooy de aanwezigen 
met haar dichtkunst en Ria van 
Valkenburg speelde voor Sinter-
klaas. Gevulde speculaas bij de 
koffie en iets lekkers tussendoor; 
dat kon natuurlijk niet ontbreken! 
In de NZ lijn waren Mieke Schram 
en Willy Muytjens de grote win-
naars en in de OW lijn waren dat 
Anneke van Grunsven en Ma-
ria Pittens. Een geweldige kist, 
met allemaal lekkers, werd Willy 
Muytjens aangeboden namens 
alle vrijdagmiddag bridgers.
Een middag vol verrassingen in 
een perfecte sfeer.

kerstviering 
kbo nistelrode
NISTELRODE - KBO Nistelrode 
houdt haar kerstviering in CC 
Nesterlé op vrijdag 15 december 
om 14.00 uur. De zaal gaat om 
13.30 uur open en de entree voor 
leden is € 2,-. Introducées beta-
len € 10,-. Om 14.00 uur opent 
het seniorenkoor met enkele 
kerstliederen en pastoor Ouwens 

zal een kerstgedachte uitspreken. 
Daarna kan er gekeken en geluis-
terd worden naar een opname 
van Kwartjesvolk, een kerstge-
dicht en Ut Leesplènkske van 
Thieu Sijbers.

Na een korte pauze volgt het op-
treden van toneelgroep Van Alles 
Wè met de klucht ‘Moet kunnen’, 
een komisch stuk waarin Harry en 
Trees denken het goed voor el-
kaar te hebben. Kinderen het huis 
uit en oma in een aanleunwoning. 
Eindelijk rust én met z’n tweetjes. 
Een zalig gevoel maar helaas...
dan komen de verrassingen.
Voor een drankje en een hapje 
wordt gezorgd. De middag is om 
17.30 uur afgelopen.

De aanmeldstrook dien je uiter-
lijk 10 december in te leveren op 
Hoogstraat 14 of in de brieven-
bus van CC Nesterlé. Mailen naar 
kbonistelrode@gmail.com kan 
ook. Let op! Er zijn maximaal 250 
plaatsen. Dus wees er snel bij!

Extra voorstelling op 16 december
Voor andere geïnteresseerden 
wordt de opvoering van het to-
neelstuk herhaald op zaterdag 16 
december om 20.00 uur. Daar-
voor zijn kaartjes te koop voor  
€ 5,- aan de zaal vanaf een uur 
voor aanvang. Voorverkoop bij 
Wim Koenen, Tramstraat 7, 0412-
611408 en Jan de Vocht, Kantje 
12, 0412-611611. 

V.l.n.r.: Miep en Wim Swanink, 
Mieke Schram en Hélène Willems
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 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

“Vroeger keek ik met nat-
te haartjes op de bank 

naar de oudejaarscon-
ference op tv. Dat ik 
dit nu zelf mag doen 
is toch wel een jon-
gensdroom die uit-

komt”, vertelt Laurens 
Timmers. Hij is door de 

organisatie al vroeg bena-
derd om een oudejaarsconfe-

rence te verzorgen, wat Laurens 
met veel plezier zal doen met zijn 
show ‘Tweeduzend’zever’tien’. 

Samen met Twan blikt Lau-
rens een uur lang terug op het 
nieuws van 2017. Laurens praat 
de voorstelling aan elkaar, waar 
hij zo nu en dan ook een eigen 
lied zal zingen. Hierbij zal Twan 
hem muzikaal ondersteunen met 
zijn gitaar. “Ik heb weleens vaker 
op het podium gestaan met mijn 
gitaar en dat is me goed bevallen. 
Erg leuk dus, dat ik dit samen met 
Laurens ga doen!”, zegt hij. 

Twan en Laurens hebben allebei 
erg veel zin in de oudejaarsconfe-
rence, waar zij een hele poos sa-
men aan hebben gewerkt. “Eerst 
was Twan mijn klankbord, om sa-
men te bekijken hoe de show het 
best in elkaar gezet kon worden. 

Pas later besloten we om het sa-
men te doen, door Twan de show 
muzikaal te laten ondersteunen”, 
licht Laurens toe. Het is de eerste 
keer dat er een oudejaarsconfe-
rence door een dorpsgenoot te 
zien is en als het hem bevalt, wil 
Laurens dit graag vaker doen: 
“Misschien is er wel een nieuwe 
traditie geboren!” 

Het meest bijzondere, vreemde 
en spraakmakende nieuws wordt 
tijdens de voorstelling opnieuw 
aangehaald door Laurens. Hierbij 
komt landelijk en lokaal nieuws 
aan bod. Laurens licht alvast een 
tipje van de sluier op van onder-
werpen die aan bod zullen ko-
men: “Zoals dat gapende gat wat 
ooit de Brouwershoeve was en 
de nieuwe glasvezelverbinding.” 
Politieke grappen zullen uitblij-
ven, net als grappen gericht op 
een persoon. “Het moet een ge-
zellige avond zijn voor iedereen, 
ik wil niemand met buikpijn naar 
huis sturen, of het moet van het 
lachen zijn”, sluit Laurens af.

Terugblikken met een lach
NISTELRODE – Een oudejaarsconference zoals je die van tv kent, dat is wat je kunt verwachten als je 
29 december naar Laurens Timmers komt luisteren en kijken. Samen met Twan Pittens verzorgt hij in 
CC nesterlé de oudejaarsconference ‘Tweeduzend’zever’tien’, waarin landelijk en lokaal nieuws op 
de valreep van 2017 nog even aan bod komt. 

“Vroeger keek ik met nat-
te haartjes op de bank 

naar de oudejaarscon-

komt”, vertelt Laurens 
Timmers. Hij is door de 

organisatie al vroeg bena-
derd om een oudejaarsconfe-

Twan en Laurensstaan onverwachtsamen op het podium

De complete voorstel-
ling bestaat uit de show 
‘Warm Draaien’ door 
Striepke Veur, gevolgd 
door ‘Tweeduzend’zever’-
tien’ door Laurens Tim-
mers. Ben jij benieuwd 
naar de oudejaarsconfe-
rence van Laurens? 
De kaarten zijn via 
CC nesterlé verkrijgbaar 
voor slechts € 7,50. 

hoogstede
optiek   horen

tramstraat 23  5388 GE nistelrode    
0412 614 052  www.kijkmij.info
www.hoogstede-optiek.nl   

op het montuur 
bij aankoop van 

een complete bril 

50% 
korting 

op de glazen 
bij aankoop van een 

montuur uit de opruiming 
 

10% 
korting 

wij maken plaats voor 
de nieuwe collectie

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

Bezorgers meld je aan!
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. 
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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 6 DECEMBER 2017

Coco + Olaf’s Frozen... 3D NL: 13:00

Coco + Olaf’s Frozen... NL: 13:15 16:00

Paddington 2 NL: 
13:00 16:15

Misfit: 
13:15

De Familie Slim: 
16:00

Gek van Geluk: 
20:00  

Murder on the Orient Express: 19:45

Justice League: 
19:45 

Wonder: 
16:00

Bad Moms 2: 
20:00

DONDERDAG 7 DECEMBER 2017

Wonder: 
19:45 

Murder on the Orient Express: 19:45 

Gek van Geluk: 
20:00 

Bad Moms 2: 
20:00

VRIJDAG 8 DECEMBER 2017   

Coco + Olaf’s Frozen... 3D NL: 16:00

Paddington 2 NL: 
16:00

Weg van Jou: 
19:00

Gek van Geluk: 
21:45  

Murder on the Orient Express: 21:30

Justice League: 
15:45

Coco 3D: 
18:45

Wonder: 
15:45 18:45

Bad Moms 2: 
19:00 21:30

Jigsaw: 
21:45

ZATERDAG 9 DECEMBER 2017

Coco + Olaf’s Frozen... 3D NL: 13:00

Coco + Olaf’s Frozen... NL: 15:45

Paddington 2 NL: 
13:00 15:45

De Familie Slim: 
13:15

K3 Love Cruise: 
13:15 16:00

Weg van Jou: 
19:00 21:45

Gek van Geluk: 
21:30  

Murder on the Orient Express: 21:30

Justice League: 
18:45

Wonder: 
15:45 18:45

Bad Moms 2: 
19:00 21:30

ZONDAG 10 DECEMBER 2017

Coco + Olaf’s Frozen... 3D NL: 16:15

Coco + Olaf’s Frozen... NL: 10:45 13:15

Paddington 2 NL: 
10:45 13:30 16:00

De Familie Slim: 
11:00 13:30

K3 Love Cruise: 
10:45 13:45 16:15 

Gek van Geluk: 
19:45  

Murder on the Orient Express: 19:30

Justice League: 
19:30

Wonder: 
16:00

Bad Moms 2: 
19:45

MAANDAG 11 DECEMBER 2017 

Wonder: 
19:45

Gek van Geluk: 
19:45 

Bad Moms 2: 
20:00

Weg van Jou: 
20:00

DINSDAG 12 DECEMBER 2017

Coco + Olaf’s Frozen... NL: 13:15 16:00

Paddington 2 NL: 
13:15 16:00

De Familie Slim: 
13:30

K3 Love Cruise: 
13:15 16:15 

Gek van Geluk: 
19:45 

Murder on the Orient Express: 19:45

Justice League 3D: 
19:45

Wonder: 
16:00

Bad Moms 2: 
19:45

WOENSDAG 13 DECEMBER 2017

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

Paddington 2 NL: 
15:00 17:30

K3 Love Cruise: 
14:45 

Gek van Geluk: 
17:30 

Bad Moms 2: 
20:15

Star Wars: The Last Jedi 3D: 15:00 20:00 

De Schets: Loving Vincent: 20:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

40 jaar stichting sahelp!

Ondersteuning twee grote 
projecten en diverse kleinere
Een vierjarig project op het ge-
bied van de land- en tuinbouw 
waar acht dorpen bij betrokken 
zijn is iets waar Stichting Sahelp 
zich voor inzet. In elk dorp wordt 
een tiental mensen opgeleid en 
getraind om anderen te leren hoe 
ze hun tuinbouwproject produc-
tiever kunnen maken. 800 Huis-
houdens gaan hiervan profiteren 
en 1.000 vrouwen leren lezen en 
schrijven. Ook leren deze vrou-
wen om ‘Karité boter’ op grote 
schaal te produceren om zo hun 
eigen inkomen te genereren.

Het tweede project is de uitbrei-
ding van de naaischool. Sinds de 
oprichting in 2003 hebben 120 
jonge vrouwen met een diploma 
als couturière de school verlaten. 
Zij zijn voor zichzelf begonnen 
of werken in een naaiatelier in 
een grotere plaats. De naaischool 
heeft een sociale functie. De 
meisjes die worden opgevangen 
zijn wees, ongehuwde moeders 
die verstoten zijn door hun fa-
milie of met HIV besmette jonge 
vrouwen. Er wordt gezorgd voor 
tijdelijke opvang en gezamenlijk 
wordt er gegeten en indien no-
dig medicijnen verstrekt. Na het 
behalen van het diploma krijgen 
zij een naaimachine mee, waar-

door zij in hun eigen levensbe-
hoeften kunnen voorzien. De to-
tale projectkosten in 2018 zullen 
€ 30.000,- bedragen. In dit pro-
ject wordt samengewerkt met 
Wilde Ganzen die de opgehaalde 
gelden verdubbelt. 
Om voldoende financiën binnen 
te krijgen organiseert Stichting 
Sahelp een aantal activiteiten. Zij 
staat op de kerstmarkt met een 
kraam in het openluchttheater 
Hoessenbosch in Berghem op 
zaterdag 16 december om 17.00 
uur. In januari, februari, maart en 
april organiseert zij fundraisingdi-
ners in samenwerking met het 
ROC in Oss. Voor € 25,- kun je 
genieten van een driegangenme-
nu met twee drankjes en koffie. 
Van dit bedrag gaat € 10,- naar 

Sahelp. Reserveer een plaatsje via 
088-0170000.

Jan Lubbersen uit Heesch, pen-
ningmeester, regelt de financiële 
stromen en hij hoopt dat hij het 
erg druk krijgt. Ook een storting 
op rekeningnummer NL97 RABO 
0170 4361 36 onder vermelding 
van ‘Naaischool’ brengt verwe-
zenlijking dichterbij. 
Doneer je regelmatig?
Kijk dan eens op de web-
site van Stichting Sahelp bij 
‘5 jaar periodieke schenking’. 
Deze mag je voor 100% in min-
dering brengen bij je opgave voor 
de inkomstenbelasting zonder de 
drempel toe te passen. 
Zie www.sahelp.nl.
Alvast bedankt voor elke bijdrage!

HEESCH - Het gehele jaar zal 2018 in het teken van 40 jaar Stichting Sahelp staan. Dankzij de vele 
bijdragen van de inwoners uit Oss, Bernheze en omliggende dorpen zijn er de afgelopen 40 jaar mooie 
resultaten bereikt. Hele dorpen en streken in Burkina faso profiteren van waterputten, pompen en wa-
teropslagplaatsen. Vele honderden mensen hebben een alfabetiseringsprogramma of een beroepsoplei-
ding gevolgd. Op diverse plaatsen zijn veeteelt, land- en tuinbouwprojecten tot ontwikkeling gebracht 
en medische voorzieningen zijn dichterbij gebracht.

HEESCH - Onlangs was het 
jaarlijkse themaweekend van 
de Gidsen, maar de staf had be-
dacht dat een gewoon gezellig 
weekend ook wel een keer leuk 
was.

Toen de Gidsen aankwamen 
bij het scoutinggebouw en ze 
een klein spel hadden gespeeld, 
kwamen ze erachter dat staflid 
Matthijs er niet was. ‘Door het 
lezen van een brief kwamen ze 
erachter dat zij hem moesten 

zoeken in het bos, maar hier was 
hij niet. Toch wel wat bezorgd 
besloten de Gidsen Matthijs als 
vermist op te geven. Toen de 
Gidsen terug waren bij het scou-
tinggebouw lag er een pakketje 
voor hen bij de deur, hier zat een 
bebloed been in... Het bleek het 
been van Matthijs! 
De Gidsen belden de politie en 
nadat ze zelf verhoord waren 
vroeg de agent hun hulp om de 
moord op Matthijs op te lossen. 
Tot zover dus een leuk en gezel-

lig weekend, nu werd het me-
nens.

Als eerste moesten ze erachter 
zien te komen wat het moord-
wapen was. Door middel van het 
grimeren van verschillende soor-
ten wonden kwamen de Gid-
sen erachter dat de wonden bij 
Matthijs veroorzaakt waren door 
een golfclub. Daarna was het 
tijd om de moordlocatie te be-
palen. Hiervoor moest een tocht 
gefietst worden in de omgeving 

van Heesch. Na een gezellige 
avond bij het kampvuur was het 
zondagochtend de bedoeling 
om de dader op te pakken. Na 
een vurige ondervraging kwam 
men erachter dat Marina Bosmol 
Matthijs had vermoord met de 
golfclub. De politie bedankte de 
Gidsen voor de goede samen-
werking en de meiden konden 
weer huiswaarts keren, wetende 
dat ze top-rechercheurs zijn’.
Een bijzonder slot van een mooie 
thema-avond.

gidsen scouting heesch 
werken als rechercheurs

‘Een pakketje bij de deur, 
met een bebloed been erin...’

Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914  
www.coppenswarenhuis.nl

VUURWERK

extra10 KOOP
ZONDAG 

DECEMBER
van 12:00 tot 17:00

Gratis VUURWERK 

in   de  voorverkoop 
in   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoop

 De vuurwerkspecialist van Brabant

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914
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Karpet 

   199.-

Hoekbank 

   1150.-

van 12:00 tot 17:00
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Seretse is voor zijn studie in En-
geland en ontmoet daar Ruth. Hij 
vraagt haar ten huwelijk, maar 

hun relatie wordt van alle kanten 
beïnvloed en tegengewerkt. Door 
de Britse overheid, de regent van 
Bechuanaland en hun beide fami-
lies. Het volk van Seretse lijkt niet 
te willen accepteren dat hij met 
een blanke, Engelse vrouw terug-
komt. Gedurende ruim een de-
cennium volgen we de strijd van 

Seretse en Ruth voor hun liefde, 
maar ook voor politieke onafhan-
kelijkheid en tegen apartheid. 
Mooie film met veel aandacht 
voor kleding en entourage uit de 
jaren ‘50 van Londen en Botswa-
na.

HEESCH – Dit op ware gebeurtenissen gebaseerde verhaal gaat over 
Seretse Khama, prins van Bechuanaland (het huidige Botswana) en 
Ruth Williams, zijn Engelse vrouw. 

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 8 december een mailtje naar info@de-pas.nl

FILMHUIS DE PaS:

UnITED KIngDOM

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

Maandag 11 en dinsdag 
12 december - 20.00 uur, 
€ 5,- Filmhuis De Pas 
Heesch

compleet in  
drukwerk
Wij leveren het in stapels, grote en kleine. Jouw briefpapier, 

flyers of catalogussen. Compleet en mooi op tijd.

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

 I  www.complementreclame.nl

Govert Schilling schrijft op een 
aanstekelijke en toegankelijke 
manier over sterrenkunde en 
ruimteonderzoek voor kranten 
en tijdschriften in binnen- en 
buitenland en publiceerde tien-
tallen boeken. 
Onlangs verscheen van zijn hand 
het boek ‘Deining in de ruimte-
tijd’. Hierin geeft hij een com-
pleet overzicht van het onder-
zoek naar zwaartekrachtgolven. 
Deze trillingen, die veroorzaakt 
worden door de botsing van 
twee zwarte gaten of twee neu-
tronensterren, werden honderd 
jaar geleden al door Albert Ein-

stein voorspeld, maar pas eind 
2015 voor het eerst gemeten. 
Dit wordt gezien als een mijlpaal 
in de natuurkunde. 

Kaarten voor de lezing in Oss 
zijn € 3,-. Kaarten voor de lezing 
in Heesch zijn € 5,- voor leden 
van de bibliotheek en € 3,- voor 
niet-leden. In beide gevallen zijn 
kaarten verkrijgbaar via 
www.nobb.nl en in de bibliotheek.

lezing govert schilling 
over zwaartekrachtgolven
HEESCH - Wetenschapsjournalist Govert Schilling houdt woensdag 
13 december twee lezingen over de meting van zwaartekrachtgol-
ven en waarom iedereen hier zo opgewonden over is. De eerste 
lezing is om 16.30 uur in Bibliotheek Oss en speciaal bedoeld voor 
kinderen van de basisschool. De tweede lezing is voor volwassenen 
en is om 20.15 uur in CC De Pas in Heesch, georganiseerd door de 
bibliotheek. 

toneelgroep van alles wè speelt 
de klucht ‘Moet kunnen’

NISTELRODE - Toneelgroep 
Van alles wè van KBO Nistelro-
de nodigt je uit voor de klucht 
‘Moet kunnen’ op zaterdag 16 
december in CC Nesterlé. 

Een komisch stuk van deze tijd 
waarin Harry en Trees denken 
het goed voor elkaar te hebben. 

Kinderen het huis uit en oma in 
een aanleunwoning. Eindelijk 
rust én met z’n tweetjes. Een za-
lig gevoel. Maar helaas dan ko-
men de verrassingen. Het wordt 
lachen en huilen. 

Aanvang: 20.00 uur. 
Entree: € 5,-.

Kaartverkoop vindt plaats een 
uur voor de voorstelling.
Voorverkoop vanaf 8 december 
bij: Wim Koenen, Tramstraat 7 
Nistelrode, 0412-611408, en
Jan de Vocht, Kantje 12 Nistelro-
de, 0412-611611.
Iedereen die gezellig een avond-
je lekker wil lachen is welkom.

Toneelgroep Van alles we

Zeventien jaar Frankrijk, het run-
nen van een chambres d’hôtes 
in de Drôme en alles wat daar-
bij komt kijken. Van ‘inburgeren’ 
en ‘buurt maken’ met de lokale 
Fransen tot de ombouw van een 
350 jaar oude ‘magnanerie’ tot 
het huidige la Colline. 
Het leverde prachtige verhalen 
op over feesten, festivals, uitwis-
selingen en ontmoetingen, waar-
onder die van het gilde van de 
Truffeltelers in Richerenche met 
het St. Joris gilde uit Berlicum. 
Wijnproeverijen, beeldhouwers 
en boulewedstrijden. Hoogtesta-
ges en beklimmingen van onder 
andere de Mont Ventoux. Wan-
delingen en hogeschoolrijden. 
Uitstapjes naar Nice, Menton, 
Avignon, Lyon en Parijs. Kleur-
rijke gasten, bijzondere buren, 
Franse markten en typische ca-
feetjes. Kunstenaars en kunsten-
makers. En de lekkerste recepten 
uit de keuken van la Colline. Een 

feest van herkenning voor ieder-
een die Frankrijk in het algemeen 
en la Colline in het bijzonder 
een warm hart toedraagt. Het 
boek ‘De zon achterna’ heeft 
224 pagina’s en kost € 15,-.
Een prachtig monumentje over 
een fantastische tijd. 

Openingstijden ‘t Mediahuys
Maandag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

‘de zon achterna, 
15 jaar la colline’
NISTELRODE - Voor wie de presentatie gemist heeft: ‘De zon achterna, 
15 jaar la Colline’, is nu verkrijgbaar bij ‘t Mediahuys aan Laar 28. Een 
verzameling verhalen, anekdotes, foto’s, recepten en vertellingen.
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Met het verschijnen van de Ameri-
can Recordings reeks werd Johnny
Cash in één klap sinds zijn hoog-
tijdagen in de jaren ‘70 opnieuw 
een relevante artiest. 
De verzameling sober uitgevoer-
de akoestische songs wordt dan 
ook gezien als de kroon op zijn 
werk.

Echtgenote June Carter Cash nam 
haar eigen ‘American Recordings’ 
op. Hiermee put de band uit een 
interessant en divers repertoire 

van Johnny Cash & June Carter. 
Behalve American Recordings 
kun je nog een waaier verwach-
ten aan traditionals, gospels en 
American Songbook materiaal en 
Johnny & June duetten.

Eerlijk en oprecht
Zanger Elco Weitering: “DWDD 
Recordings was jarenlang een 
populair onderdeel van het pro-
gramma De Wereld Draait Door. 

Voor het akoestisch uitvoeren 
van dergelijke nummers moet je 
als muzikant een gebalanceerde 
mix beheersen van muzikaliteit 

en ambacht en in bezit zijn van 
een certificaat van echtheid. Er 
kan niks afgedekt of verhuld wor-
den. Het moet eerlijk en oprecht 
zijn, anders werkt het niet.“

NISTELRODE – De songs die ‘the Man in Black’ zelf met zoveel liefde en overtuiging wist te brengen 
worden nieuw leven ingeblazen door de ‘Def Americans Johnny Cash Tribute’. Als geen ander weten 
deze Brabanders meer dan 50 jaar na de eerste hits van Johnny Cash de swing, sfeer en rebellie van een 
optreden van deze legendarische Amerikaanse outlaw verbluffend goed te raken. 

Def Americans zijn op 5 januari te zien bij CC Nesterlé. 
Aanvang 20.15 uur. 
Slechts enkele kaartjes zijn nog beschikbaar via www.nesterle.nl. 

Muziek van Johnny Cash leeft voort 
in optreden van Def Americans

Verzameling sober uitgevoerde akoestische 
songs als kroon op zijn werk

intense: hoe krijg je je lichaam weer in vorm?

Karin Manders van Intense feel 
good – look amazing in Nistel-
rode vertelt enthousiast: “Afval-
len gaat niet alleen om gezon-
der eten en meer bewegen; het 
is belangrijk om te meten wat je 
lichaam precies nodig heeft en 
dat je contour in shape blijft. Van 
minder gewicht met een verslap-
te huid word je ook niet blij. Deze 
zomer zijn we als eerste huidinsti-
tuut van Nederland gestart met 
het voeren van de Alizonne The-
rapie en daar zijn we trots op! De 
eerste resultaten bij onze cliënten 

worden nu zichtbaar en de blijd-
schap bij onze cliënten zien, is het 
mooiste wat er is.”

Karin en haar team van specia-
listen, waaronder arts Els Beere-
poot, hebben op de eerste plaats 
oog voor de gezondheid van 
cliënten.
“Wanneer iemand kampt met 
overgewicht, maken we een plan 
dat bestaat uit een combinatie 
van een dieet met behandelin-
gen die gericht zijn op je con-
tourvorming. Daarbij controleren 

we alle lichaamsprocessen onder 
medische begeleiding. Dat klinkt 
misschien heftig, maar het gaat 
erom dat wij het gewichtsverlies 

en behoud daarvan willen garan-
deren. Wij kijken niet alleen naar 
de weegschaal, maar ook naar 
je contour: vermindering van 
vetophopingen en verstrakking 

van je huid. Hiervoor zijn onder 
andere de Venus Freeze en de 
Icoone-laser zeer geschikt.

Wij richten ons bij Intense ook op 
medische indicaties, zoals diabe-
tes, lipoedeem en lymfoedeem. 
Ook behandelen we kinderen 
met overgewicht. Heeft jouw 

kind last van overgewicht en 
wordt je kind hierdoor gepest? 
De Alizonne Therapie is uiterma-
te geschikt voor kinderen, waar-
bij ze één op één behandeld wor-

den, medisch verantwoord op 
een uitdagende manier gewicht 
verliezen en hierdoor meer zelf-
vertrouwen opbouwen.

Het stukje nazorg vinden we net 
zo belangrijk als het behandel-
traject zelf. Daarom blijven we je 
volgen door termijnmetingen te 
doen en je bloed te onderzoeken. 
Op deze manier bekijken we of 
het gewichtsverlies stabiliseert.”
Wil je meer informatie over de 
Alizonne Therapie? 
Kijk op www.salonintense.nl. 

Stuur een e-mail naar 
info@salonintense.nl of bel 
06-10433489 en we sturen je 
een uitgebreide brochure toe.

NISTELRODE - De winter is officieel begonnen en we halen onze warme kleding weer tevoorschijn. Dit 
is ook dé tijd van het jaar dat we weer van de overtollige kilo’s af willen zonder crashdieet. Maar vergeet 
ook niet: hoe krijg je je lichaam weer in vorm? Ben je een beetje aangekomen of ben je veel te zwaar? 
Overgewicht komt veel voor, maar de oorzaken zijn divers.

Wij kijken niet alleen naar de weegschaal, 
maar ook naar je contour

Mariët Bruggeman vertelt jou 
deze avond waar je het best 
kunt beginnen met je onder-
zoek. Ook laat zij verschillende 
bronnen zien en toont zij welke 
websites nuttig zijn. Uiteraard 
komt de website van het BHIC 
uitgebreid aan bod met daarop 
verschillende bronnen, woor-
denlijsten en andere informatie 
die op weg helpen bij genealo-
gisch en historisch onderzoek. 

Maak ook een goede start met 
je stamboomonderzoek. Kaar-
ten voor deze lezing kosten 
€ 5,- voor bibliotheekleden, voor 
niet-leden € 7,-. De kaarten zijn 

te koop via www.bibliotheek-
bernheze.nl of aan de balie van 
een van de bibliotheken in Bern-
heze.

Donderdag 14 december, aan-
vang 20.00 uur, bibliotheek Nis-
telrode.

ontdek jouw verleden
NISTELRODE - Wil je je stamboom uitzoeken maar weet je niet 
goed hoe je moet beginnen? Kom dan op donderdag 14 december 
naar de bibliotheek van Nistelrode. Mariët Bruggeman, werkzaam 
bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), gaat deze 
avond in op de eerste stappen van stamboomonderzoek. 

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 
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BEELDHOUWEN
In het dagelijks leven werkt Hans 
als behandelaar en gezinsonder-
steuner van psychiatrische pa-
tiënten bij GGZ. Hans: “In mijn 
werk ben ik veel ‘in het hoofd’ 
bezig. Dan is het fijn om daar-
naast een uitlaatklep te hebben, 
iets waar je je totaal in kunt ver-
liezen. Dat heb ik met beeldhou-
wen. Twee dagen in de week 
hou ik me ermee bezig. De fysie-
ke inspanning is bijna meditatief; 
het geeft me energie en heel veel 
voldoening, al dertig jaar lang. 
Maar het is veel meer dan alleen 
beeldhouwen. In die twee dagen 
ga ik bijvoorbeeld ook op zoek 
naar materialen, ik ontmoet col-
lega-kunstenaars of sta in gale-
ries. En een keer per jaar verzorg 
ik een vierdaagse cursus beeld-
houwen op mijn eigen werkplek. 
Ik werk altijd buiten, op mijn 
vaste werkplek op ‘t Maxend, 
het hele jaar rond. Zolang de 
weersomstandigheden niet al te 
extreem zijn is dat goed te doen, 
want van steenhouwen word je 
vanzelf warm. De zomer is wat 
dat betreft het lastigst. Maar als 
echt buitenmens vind ik het ei-
genlijk gewoon altijd fijn om bui-
ten te zijn.” 

LIEfDE VOOR HET VAK
Hans begon ooit met schilderen, 
maar zijn passie ligt toch echt bij 
het werken in steen en brons. 
Een beeld komt niet zomaar uit 
de lucht vallen, het werk ont-
staat altijd vanuit een gedachte 
of een verhaal, waarin de mens 
centraal staat. Hans: “Ik denk dat 
ik in mijn beeldtaal redelijk trouw 
ben. Mijn beelden vertellen altijd 
iets over de menselijke maat, het 
mens-zijn: hoe ervaart en beleeft 
de mens zichzelf. Ik vind het fijn 
als mensen het werk begrijpen en 
ervan gaan houden. Dan is mijn 
missie geslaagd.” 

NELSON MANDELA
Bewoners van de Nelson Man-
delastraat in Heesch benaderden 

Hans in mei om een beeld te ma-
ken ter ere van Nelson Mandela. 
Hans: “Voor mij was het al heel 
snel logisch dat ik hierin het ge-
dachtegoed van Mandela zou 
willen verbeelden, dat wat hij 
met zijn volk teweegbracht. De 
eenheid tussen blank en zwart, 
vriend en vijand, in respect en 

gelijkwaardigheid naar elkaar. 
Daarbij kwam ik al gauw uit op 
verzoening. Want dat is een van 
Mandela’s uitspraken: ‘Zonder 
verzoening is er geen toekomst’. 
Die verzoening werd mijn uit-
gangspunt. Ik maakte schets-
ontwerpen van twee ineenge-
strengelde figuren, die ik steeds 
verder abstraheerde, terug naar 
de basis. 
Ik presenteerde deze ontwerpen 
eerst tweedimensionaal, daar-
na driedimensionaal in steen. In 
overleg met de bewoners hebben 
we er uiteindelijk voor gekozen 
ook de beeltenis van Mandela 
een plek in het kunstwerk te ge-
ven. In een hoek van het plateau 
waarop het kunstwerk staat heb 
ik het gezicht van Mandela ge-

beeldhouwd. Voor het beeld zelf 
heb ik gekozen voor de symbo-
liek tussen zwart en wit, in zwar-
te Ierse hardsteen en wit carrara 
marmer. De twee figuren lijken in 
elkaar verstrengeld, maar raken 
elkaar niet. Ze staan heel dicht bij 
elkaar, er is samenhang en cohe-
sie. Er is verzoening.”

VERZOENING
De bewoners zelf, maar ook de 
gemeente Bernheze en bouw-

bedrijf van Herpen droegen fi-
nancieel hun steentje bij om dit 
kunstwerk te kunnen realiseren. 
Op zaterdag 2 december werd 
het beeld onthuld door burge-
meester Marieke Moorman. Het 

twee meter hoge beeld springt 
in het oog en vormt een waarde-
volle eyecatcher in de wijk. Eentje 
die mensen met elkaar verbindt, 
die doet stilstaan bij toenade-
ring, respect, vrede en eenheid. 
Precies passend bij dat wat Man-
dela voor ogen had. En daarmee 

kunnen we niet anders dan con-
cluderen dat de wijkbewoners 
en Hans van Uden absoluut zijn 
geslaagd in hun missie: respect 
betuigen aan die heel bijzondere 
man die Nelson Mandela was.

hans van uden; creatief en bevlogen
in zijn passie voor beeldhouwen

Hij houdt van scheppen en creëren, van fysiek bezig zijn, van de voldoening, 
de overgave, het proces. Maar bovenal houdt hij van kunst. Hans van Uden, 
creatief en bevlogen in zijn passie voor beeldhouwen, maakte een kunstwerk 
voor de nelson Mandelastraat in Heesch. Het werd een project met een ziel. 

TEKST: ANITA VAN DEN BOGAART FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

Hans van Uden is bezig met de beeltenis van Nelson Mandela
‘Zonder verzoening 
is er geen toekomst’

- Nelson Mandela -

Het beeld onthuld

Een beeld komt niet zomaar uit de lucht vallen, het werk ontstaat altijd 
vanuit een gedachte of een verhaal, waarin de mens centraal staat

Het bankje 
in gebruik 
genomen
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Decembermaand

sinterklaas in de Molen in vorstenbosch 

LOOSBROEK - Op vrijdag 15 december begint om 19.00 uur de 
26ste Kerst-inn in de Parochiekerk van Loosbroek. Musicalgroep 
Joy, het Gemengd Kerkkoor, Servanto, Simul Canto en La Orféon 
doen hun best om weer een sfeervolle, muzikale avond te verzor-
gen. De toegang is gratis.

Naderhand word je in CC De Wis getrakteerd op koffie en thee met 
kerstbrood. Hier kun je ook al kerststukjes kopen voor het goede 
doel; Stichting PEP Projecten in Roemenië.

kerst-inn in loosbroek

speciale kerstvoorstel-
ling brabantse ouderen 
in heesch

Met de kerstvoorstelling ‘Midden 
in de Winternacht’ brengt Stich-
ting Vivendi wat extra warmte in 
de koude wintermaand met de 
kerstliedjes van nu en van wel-
eer. 
Samen met jou tuigen we de 
kerstboom op en proosten we 
op een mooie kerstgedachte. 
Een gezellig kerstfeest bij kaars-
licht, waarin de kerstliedjes ‘De 
Herdertjes lagen bij nachte’ en 
‘Er is een kindeke...’ zeker niet 
ontbreken!

De avond begint om 19.00 uur 
met koffie/thee. De voorstelling 
duurt van 20.00 tot 21.30 uur. 
Rond de klok van 22.00 uur is de 
speciale en feestelijke kerstvoor-
stelling weer ten einde. Stichting 
Vivendi neemt ouderen geheel 
verzorgd mee uit naar het the-
ater, tot op zéér hoge leeftijd. 
Want: samen uit, samen genie-
ten!

Voor meer informatie bel met 
035-5245156.

BERNHEZE - Voor de hele regio Brabant organiseert ‘Vier het Leven’ 
een speciale kerstvoorstelling! Maandagavond 18 december wordt 
er met ruim 100 Brabantse ouderen genoten van een prachtige 
voorstelling volledig in kerstsfeer, verzorgd door Stichting Vivendi. 
De voorstelling brengt de speciale kerstsfeer tot leven in een intie-
me en sfeervolle setting in het mooie theater CC De Pas in Heesch. 

Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Plaats hier uw logo en adresgegevens

Vraag naar de actievoorwaarden.  op maat gemaakt

50% KORTING
2e vouwgordijn

Toen de deuren van de Voedsel-
bank om 14.30 uur opengingen, 
stonden binnen al tafels vol met 

cadeaus. Voor ieder kind was 
er een presentje en Sint en Piet 
hadden wel tot 17.30 uur de tijd 

om aanwezig te zijn! De Goed-
heiligman ontving de kinderen 
allemaal persoonlijk. De een was 
nog wat schuchter, de ander gaf 
hem zonder schroom een hand 
of zong een liedje voor hem. Een 
aantal kinderen had bovendien 
een mooie tekening gemaakt.

De Voedselbank voor Oss en 
Omgeving dankt allen die het 
Sinterklaasfeest op locatie mo-
gelijk hebben gemaakt en de 
soep van Gossimijne gaf ieder-
een een prettig gevoel. 

Als klap op de vuurpijl zaten er 
in het voedselpakket als extra-
tje nog de nodige Sint-lekker-
nijen zoals een letter (geschon-
ken door Rabobank en Christian 
Chocolaterie) en snoep van de 
Hanex carwashactie.

sint en soep op voedselbank 
voor oss en omgeving

BERNHEZE - Voor de eerste keer had Sinterklaas dit jaar tijd gevon-
den om de Voedselbank voor Oss en Omgeving te bezoeken. Het 
was donderdag 30 november een gezellige uitgiftedag. Piet plukte 
de kinderen uit de wachtrij en Sint had voor ieder kind een aardig 
woordje en een mooi cadeau. De feestvreugde werd verhoogd door 
een geste van bistro Gossimijne, die aan iedere bezoeker een lekke-
re kop soep uitdeelde.

voor ieder 
Kind was er een 
Presentje
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Kom gezellig een ochtend of avond 
uw eigen creatie maken in ons 
gezellige Sfeerhuys

Zaterdag 9 december 10.00 - 13.00
Dinsdag 12 december 10.00 - 13.00 en van 19.00 - 22.00
Woensdag 13 december van 10.00 - 13.00 en van 19.00 - 22.00
Donderdag 14 december van 10.00 - 13.00 en van 19.00 - 22.00
Vrijdag 15 december van 10.00 - 13.00
Zaterdag 16 december van 10.00 - 13.00
Dinsdag 19 december van 10.00 - 13.00 en van 19.00 - 22.00
Woensdag 20 december van 10.00 - 13.00

Kerstworkshops bij ‘t Sfeerhuys bloem & styling

Bezoek ons aan de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden
Kijk voor onze workshops en arrangementen op SfeerhuysUden.nl

Openingstijden:dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.Kerstworkshops

Gesloten van 

24 december 

t/m 8 januari

Zondag 
10 en 17 
december 

ook geopend 

van 11.00 tot 

17.00 uur

‘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.nl

DKNY
Lott 

Gioielli
Mooie cadeaus
als kerstgeschenk!

Ontsteken lichtjes gedenkboom
Op maandag 11 december om 
16.00 uur worden ter nagedach-
tenis aan je dierbaren de lichtjes 
ontstoken in de Bernhezer ge-
denkboom op het plein voor Cu-
nera/De Bongerd. Je bent hierbij 
van harte welkom, waarna je je 
flesje in de boom kunt hangen. 
Deze flesjes zijn vanaf 1 decem-
ber bij onderstaande adressen te 
koop voor € 2,50:
- Miranda’s bloemensalon
- CC Servaes
- Winkeltje van Laverhof.

Kerstmarkt
Op maandag 11 december van 
18.00 tot 21.00 uur is de kerst-
markt. Tijdens de kerstmarkt 
biedt een groot aantal onder-
nemers en hobbyisten hun pro-
ducten aan. Buiten staan diverse 
kramen en het opstaporkest van 
de Koninklijke Fanfare St. Willi-
brord en de vuurkorven zorgen 
voor een gezellige en sfeervolle 

ontvangst. Voor de kinderen is er 
de mogelijkheid om marshmal-
lows te bakken bij de vuurkorf. 
De Serre, de Plaza, de Promena-
de, de Aula en de Tuinzaal zul-
len vol staan met kramen. In de 
Aula wordt er tevens een gezelli-
ge après-ski hoek ingericht waar 
de mogelijkheid is om een mooie 
kerstfoto te (laten) maken. 

De Kerstman die de hele avond 
aanwezig is, kun je ook vragen 
om mee op de foto te gaan. Er 
is een koor en sfeervolle muziek 
aanwezig. Lokale horeca-onder-
nemers bieden hapjes en specia-
liteiten aan tegen een kleine ver-
goeding. De opbrengst hiervan 
komt ten goede aan de bewo-
ners van Cunera/De Bongerd. 

De toegang is gratis. Kom gezel-
lig met familie en vrienden een 
kijkje nemen, iedereen is van 
harte welkom!

kom naar de kerstmarkt  
in cunera/de bongerd
HEESWIJK-DINTHER - Locatie Cunera/De Bongerd van Laverhof is 
van 11 tot en met 15 december omgetoverd tot een sfeervol kerst-
huis. “Deze week staat in het teken van Kerst, saamhorigheid, ont-
moeting en verbinding met elkaar en er worden diverse festivitei-
ten georganiseerd”, zeggen Annelies Cornelis en Marga Goossens, 
dagbestedingscoaches Welzijn van Laverhof. 

optreden smartlappenkoor 
de sluiszangers

HEESCH - Als je op 10 december een bezoek brengt aan Tuincentrum Meijs aan de Bosschebaan kun je 
genieten van een optreden van Smartlappenkoor De Sluiszangers.

Dit koor, bestaande uit 60 leden en waarvan ook een aantal inwoners van Bernheze al jarenlang lid zijn, 
zingt Nederlandstalige liedjes, die je bekend in de oren zullen klinken. Onder leiding van hun dirigent 
Niels kun je zien met hoeveel plezier en enthousiasme dit gepaard gaat. Dit gebeuren is zeker de moeite 
waard te bezoeken!

In een sfeervol ingericht gemeen-
schapshuis de Stuik is er een 
kerstmarkt met diverse stands 
met onder andere wijn, speci-
aalbier, boerderijkaas, jam, kerst-
decoraties, brei en handwerken, 
boerderij-ijs, proeverijen, kerst-
stukken, kerstkaarten, sieraden, 
kerstcadeautjes, hondenspeel-

goedjes, nagelverzorging, glas-
decoratie, allerlei kerst-lekkernij-
en en verder diverse optredens 
met zang, dans en muziek. Ook 
voor de kinderen zijn er natuur-
lijk allerlei leuke doe-activiteiten. 
Gemeenschapshuis de Stuik, 
Schoolstraat 14. Zaterdag 9 de-
cember vanaf 18.00 tot onge-

veer 21.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom en de entree is 
gratis; graag tot ziens!

gemeenschapshuis de stuik in kerstsfeer
VORSTENBOSCH - Kom de kerstsfeer proeven en beleven en dan 
komt het met jouw kerststemming en kerstinkopen helemaal goed! 

  

 

            
     DE STUIK  IN KERSTSFEER 
             Zaterdag 9 december 2017 
                               vanaf 18.00 uur tot 21.30 uur 
 

Kerstmarkt met een divers aanbod voor en rondom de Kerst,  
allerlei activiteiten, muziek, zang, dans, spelletjes voor jong en oud,  
diverse proeverijen en een hapje en een drankje. 
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis ! 
 

          
 

                    

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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Overal stonden prachtig inge-
richte kerstkramen vol keramiek, 
kerstballen, sieraden, lokale ver-
snaperingen, houtsnijwerk en 
nog veel meer. Menigeen kon de 
verleiding niet weerstaan en al 
snel werden de eerste aankopen 
gedaan. 
Soms uit pure nostalgie, voor 
een eerste kleinkind, een ‘oude’ 
geliefde of simpel weg iets voor 
zichzelf. Kerst is een tijd om te 
geven. Ook het overdekte win-
kelcentrum werd bezocht. Warm 
en droog nuttigden de deelne-
mers het lunchpakket vol lek-
kers.

Overal hingen en stonden kun-
stig versierde kerstbomen, kerst-
sterren, kerstkransen en kerst-
slingers. De winkels hingen vol 
mooie kerstkleding en er werd 
dan ook heel wat geshopt! Ver-
moeid maar zeer tevreden zijn 
de deelnemers uiteindelijk weer 
stipt op tijd huiswaarts gereden. 

Het was een bijzonder geslaagde 
dag vol saamhorigheid en vreug-
de. Een dag om dankbaar op te-
rug te kijken. 

Deze dag werd mogelijk ge-
maakt dankzij een gift van Cha-
rity Cup Nistelrode, Helmi Heer-
kens en Emté/Sligro.

Dat kan!
Als u al een CZ verzekerde bent 
of een nieuwe CZ-verzekering 
wilt aanvragen zijn wij u graag 
van dienst als uw adviseur en 
tussenpersoon van CZ.

Als NIEUWE CZ KLANT 
van ons kantoor ontvangt u 
een WELKOMSPREMIE van € 20,-

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

ZORGVERZEKERING DUURDER? 
WIJ ADVISEREN U GRAAG OVER EEN 

VOORDELIGE EN GOEDE OPLOSSING

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
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RUNSVEN &
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AERKENS
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NT
IE
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!
Uw CZ-verzekering. Dicht bij u in de buurt? 

• Alle dagen audicien aanwezig
• Persoonlijk deskundig advies
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

MAAK DIT JAAR NOG 
GEBRUIK VAN UW
ZORGVERGOEDING

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

‘t Dorp 29 • Heesch • 0412-475959
Carmelietenstr. 8 • Oss • 0412-480302

Afspraak binnen een dag

Zonnebloem nistelrode 
bezoekt kerstmarkt
NISTELRODE - Zonnebloem afdeling Nistelrode ging op woensdag 
29 november een dagje over de grens. Met een grote bus, een rol-
stoelbus en personenbus vol gasten en vrijwilligers gingen de deel-
nemers al vroeg richting Oberhausen. Na een vlotte reis belandden 
zij in een koude (20C) maar zeer gezellige kerstsfeer. Eerst ging men 
met z’n allen wat drinken om vervolgens in groepjes de kerstmarkt 
te bezoeken.

informatiemarkt
Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

BERNHEZE - Een informatie-
markt voor mensen met demen-
tie en hun mantelzorgers gaat 
plaatsvinden op vrijdag 8 de-
cember van 14.00 tot 16.00 uur 
in CC De Pas. 

Deze markt is voor iedereen die 
geïnteresseerd is in activiteiten, 
zorg en steun bij geheugenproble-
men en dementie. De toegang is 
gratis. Je bent van harte welkom!

Deze firma levert al bijna vijftien 
jaar schoenen en pantoffels, zo-
wel voor dames als heren, in veel 
verschillende lengte- en wijd-
tematen. De ideale oplossing 
voor mensen met gevoelige of 
opgezwollen voeten of enkels, 
steunkousen, zwachtels, beugels, 
steunzolen, hallux valgus (knob-
bels), likdoorns, eksterogen, ha-
mertenen, diabetes en reumati-
sche aandoeningen. 

Nieuw is een speciale collectie 
stretch-schoenen die in zijn ge-
heel bestaat uit zacht elastisch 
materiaal, speciaal bedoeld voor 
mensen met gevoelige voeten. 
Men heeft zich toegelegd op 
brede en zelfs extra brede schoe-
nen en pantoffels voor mensen 
met brede of opgezwollen voe-

ten. Daarnaast levert men ook de 
meer gangbare wijdtematen.

Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis.     

Moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In woonzorgcentrum Laverhof zal op vrijdag 8 december een bijeenkomst wor-
den gehouden speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. In de centrale hal van Laverhof, 
gevestigd aan Zijlstraat 1, zal van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen worden gehouden. De bij-
eenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel uit Wadenoijen.

Speciale collectie stretch-schoenen

Vrijwilligster voor dementerende ouderen
Wandelen met enkele cliënten, samen muziek maken, 

met een groepje jokeren of een gesprek voeren met enkele cliënten, 
voorlezen voor cliënten die dat fijn vinden of samen fietsen op een duofiets.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

  
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow
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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
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8 december 2017
Informatiemarkt 
Dementievriendelijk Bernheze
Cultureel Centrum de Pas, 
Heesch
14.00-16.00 uur

Om efficiënt te kunnen blijven 
werken sluit daarom het poli-
tieloket in het gemeentehuis van 
Bernheze met ingang van 1 janu-
ari 2018. 
Dankzij moderne middelen is 
het nu mogelijk dat de politie 
bij u thuis of op andere locaties 
langskomt om uw aangifte op te 
nemen. Denk bijvoorbeeld aan 
uw werkplek, een buurthuis of 
bibliotheek. Een afspraak op het 
politiebureau in Oss behoort ook 

tot de mogelijkheden.
Het politieloket in het gemeen-
tehuis verdwijnt, maar de politie 
blijft in de buurt en is er gewoon 
wanneer u haar nodig heeft. 

U kunt de politie 24/7 bereiken 
via 0900-8844 en politie.nl. Op 
politie.nl vindt u openingstijden 
en een overzicht van de wijk-
agent in uw buurt. Blijf intussen 
112 bellen bij spoed en verdachte 
situaties.

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 app-store van uw smart-
phone. 

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 
meeste plekken in Bernheze op 
andere dagen afval inzamelen 
dan u van ons gewend bent. Het 
inzamelschema verandert omdat 
we vanaf 1 januari het restafval 1 
keer per 3 weken huis aan huis in-
zamelen (in plaats van 1 keer per 
2 weken). In de Afvalwijzer app 
staat altijd actuele informatie. 

aangifte doen? de politie 
komt naar u toe

geMeenteberichten

praktische inforMatie

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

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

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

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

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

agenda

Op 14 december 2017 vindt er 
een raadsvergadering plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch. De verga-
dering is openbaar en begint om 
19.30 uur. 

-  Voorstel tot vaststelling van het 
Koersdocument Omgevingsvisie 
en Omgevingsplan Buitengebied 
Bernheze

-  Aanpak VAB Bernheze
-  Verklaring van geen bedenkin-

gen inpandige statische opslag 
Kantje 40-42, Nistelrode

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Molenerf 2, Nistelrode

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Deken van der Cammenweg 33, 
Heesch

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Raadhuisplein 20d, 
Heeswijk-Dinther

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Hazenveld ong., Nistelrode

-  Koersnota Maatschappelijke 
Opvang 2017-2022

-  Vaststellen gezondheidsbeleid 
2018-2021

-  Fusie Stichting Openbaar 
Onderwijs Groep en Stichting 
Katholiek Basisonderwijs Oss

-  Vaststellen Centrumregeling 
Leerplicht en Meld- en Coör-
dinatiefunctie Regio Brabant 
Noord Oost (regio 36b)

-  Verordening Wmo Bernheze 
2018

-  Vaststellen van de Financiële 
verordening gemeente Bernheze 
2017

-  Controleprotocol voor de 
accountantscontrole van de 
jaarrekening 2017

-  Vaststellen Tweede bestuursrap-
portage 2017

- Belastingvoorstel 2018
- Benoeming burgerleden

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

registreren 
van een 
politieke partij
Wilt u meedoen met de gemeen-
teraadsverkiezingen, dan moet 
de naam van uw politieke partij 
geregistreerd staan. 
Partijen die bij een eerdere ver-
kiezing zijn geregistreerd en een 
geldige kandidatenlijst hebben 
ingediend, hoeven zich niet op-
nieuw te registreren. Partijen die 
nog niet eerder zijn geregistreerd, 
moeten dat nu wel doen. Als u 
daar gebruik van wilt maken, 
moet u uiterlijk 27 december 
2017 een schriftelijk verzoek in-
dienen. Doet u dit niet voor 27 
december, dan kunt u nog steeds 
deelnemen aan de verkiezingen, 
maar dan met een blanco lijst.

Verzoek tot registratie indienen
U dient een verzoek tot registra-
tie in bij het centraal stembureau 
van de gemeente Bernheze. U 
maakt hiervoor een afspraak, te-
lefoon: 14 0412, e-mail: 
gemeente@bernheze.org.

Waarborgsom
Om uw politieke partij te laten 
registreren betaalt u aan de ge-
meente een waarborgsom van 
€ 112,50. U moet dit doen voor-
dat u het registratieverzoek ver-

stuurt. De waarborgsom wordt 
weer teruggestort wanneer u 
een geldige kandidatenlijst in-
levert. U maakt het bedrag 
over naar de rekening NL38B-
NGH0285060651 onder vermel-
ding van: waarborgsom registra-
tie GR2018 + de naam van uw 
politieke partij. 

Wat levert u in bij uw registra-
tieverzoek
Bij uw registratieverzoek moet u de 
volgende documenten inleveren:
-  de statuten (vastgelegd in een 

akte van de notaris) waarin 
staat dat uw groepering een 
vereniging is met volledige 
rechtsbevoegdheid;

-  een gewaarmerkt bewijs van 
inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel;

-  een bewijs van betaling van de 
waarborgsom van € 112,50;

-  een verklaring waarin staat wie 
de gemachtigde en plaatsver-
vangende gemachtigde per-
soon zijn om de kandidatenlijst 
in te leveren.

Neem voor meer informatie 
contact op met mevrouw M. 
Verbij of de heer L. Joosten van 
de afdeling Verkiezingen van de 
gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412, e-mail 
gemeente@bernheze.org.

geMeenteraad

U weet de politie steeds vaker digitaal te vinden en daar zijn we heel 
blij mee. Op die manier krijgt de politie sneller informatie die verder 
kan helpen in onderzoeken naar bijvoorbeeld woninginbraken. Te-
gelijkertijd gaan mensen steeds minder vaak naar het politiebureau 
in Oss of het politieloket in het gemeentehuis om aangifte te doen. 

gemeente 
bestrijdt 
identiteits-
fraude
De gemeente Bernheze wil iden-
titeitsfraude tegengaan. Daar-
om werken we met een nieuw 
documentcontrolesysteem (id-
burger) waarmee we binnen en-
kele seconden paspoorten, iden-
titeitskaarten en rijbewijzen con-
troleren op echtheid. 

Na een scan controleert het systeem 
het document op verschillende 
zichtbare en onzichtbare echtheids-
kenmerken. Daarnaast kunnen we 
een gezichtsscan via een camera 
maken. Het vaststellen van iemands 
identiteit is de basis van het werk 
van de afdeling Burgerzaken van de 
gemeente. Er zijn veel verschillen-
de identiteitsbewijzen en de echt-
heidskenmerken zijn soms complex. 
Daarom is het handmatig contro-
leren lastig en tijdrovend. Mensen 
kunnen snel van uiterlijk veranderen 
en dan is het soms moeilijk vast te 
stellen of de persoon bij het docu-
ment hoort. Met id-burger en de 
automatische gezichtsvergelijking 
wordt dat nu gemakkelijker. 

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

Door systeemwerkzaamheden is de afdeling 
Burgerzaken op vrijdag 15 december 2017 

gesloten. 
Dat betekent dat u geen paspoort, id-kaart en 

rijbewijs kunt aanvragen of ophalen.

gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

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

raadsvergadering
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hondenuitlaat-
plaats loos-
broek aangepast

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Vorstenbossche Boys, Binnen-
veld 57, 5476 LZ Vorstenbosch 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding 
gedaan van een activiteit op 26 
november 2017. Deze melding 
is aangepast naar 10 december 
2017. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal 6 
keer per jaar gebruik maken. Tij-
dens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 1 
en 2 van de APV, die te vinden is 
op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting De Kreuge in Loos-

broek voor het organiseren 
van een verlichte optocht op 
10 februari 2018 van 19.19 tot 
21.30 uur in de volgende stra-
ten: Dorpsstraat, Krommedel-
seweg, Pastoor de Grootstraat, 
Jan Dobbelsteenstraat, Dona-
tusstraat, Schaapsdijk, Molen-
hoeven. Deze wegen zijn van 
19.00 tot 21.30 uur geheel of 
gedeeltelijk afgesloten voor alle 

verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn 1 
december 2017 verzonden. 

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

Incidentele festiviteit
’t Tunneke, ’t Dorp 148, 5384 
ME, Heesch heeft in overeen-
stemming met artikel 4:3, lid 1, 
van de APV Bernheze 2014 een 
kennisgeving gedaan van een 
incidentele festiviteit op 9 en 22 
december 2017. Van deze moge-
lijkheid kan maximaal 6 keer per 
jaar gebruik worden gemaakt.
Tijdens de festiviteit gelden rui-
mere geluidsnormen dan nor-
maal. Voor de exacte normen 
verwijzen wij u naar artikel 4:3 
van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Zoggelsestraat ong Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergade-
ring van 2 november 2017 het 
bestemmingsplan Zoggelsestraat 
ong is vastgesteld. Het plan is te 
raadplegen via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
code NL.IMRO.1721.BPZoggel-
sestraat-vg01.

Inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt het omzetten van een 
agrarische bestemming naar een 
woonbestemming middels de 
ruimte-voor-ruimteregeling. 
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Informatie: Met vragen kunt u 
per mail contact opnemen met 
de heer P. de Wit van het domein 
Beleid, gemeente@bernheze.org.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Kennisgeving overeenkomst over 
grondexploitatie
Dit betreft een gewijzigde publi-
catie met toevoeging van perceel 
gemeente Nistelrode, sectie f, 
nummer 2133
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24, lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat het op 5 oktober 
2017 een overeenkomst heeft 
gesloten waarin een onderdeel 
over grondexploitatie is opge-
nomen. Dit in het kader van het 
bestemmingsplan ‘Molenerf 2 
te Nistelrode’. De overeenkomst 
heeft betrekking op de perce-
len kadastraal bekend gemeen-
te Nistelrode, sectie F, nummers 
736, 1174 en 2133, plaatselijk 
bekend als gelegen Molenerf 2 
in 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, ter inzage 
in het gemeentehuis, De Misse 6, 
Heesch. 

Wet milieubeheer 

Milieueffectrapportage, 
kennisgeving ex. art. 7.17
Op 10 maart 2017, aangevuld 
15 augustus 2017, is door Dob-
belsteen v.o.f. een vormvrije 
m.e.r. (notitie) bij ons ingediend 
voor het veranderen van de var-
kenshouderij op het adres 
Achterdonksestraat 15, 5472 PS 
Loosbroek.
Procedure 1a is van toepassing.
Bezwaar kan alleen worden in-
gediend door de initiatiefnemer. 
Eventuele bedenkingen van der-
den kunnen later worden inge-
bracht in het kader van de om-
gevingsvergunningsprocedure. 
Dit is een voorbereidingsbesluit 
op de vergunningverlening voor 
de activiteit milieu.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Eeuwelseloop 11

Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 27-11-2017

-  Nieuwstraat 1131
Uitbreiden en verbouwen 
woning
Datum ontvangst: 28-11-2017

Heeswijk-Dinther
-  Hazelbergsestraat 2b

Plaatsen luchtwasser
Datum ontvangst: 30-11-2017

-  Laag-Beugt 3c
Plaatsen geluidmuur
Datum ontvangst: 30-11-2017

Vorstenbosch
-  Hondstraat 3

Plaatsen stellages
Datum ontvangst: 30-11-2017

Nistelrode
-  Harrie van de Venstraat 11

Aanbouw garage
Datum ontvangst: 27-11-2017

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
-  Goorstraat 35

Vervangen buitenspouwblad 
en aanpassen gevelopeningen
Verzenddatum: 27-11-2017

-  Lindenlaan 2
Wijzigen gevelindeling, isole-
ren gevels en plaatsen dakop-
bouw
Verzenddatum: 30-11-2017

-  Meerkensloop 2
Bouw schuur
Verzenddatum: 28-11-2017

-  Zwenkgras 4
Oprichten woning
Verzenddatum: 28-11-2017

-  Maasstraat 31
Bouw woning
Verzenddatum: 29-11-2017

Heeswijk-Dinther
-  Eikenhoek 48

Aanbouwen van een 
slaapkamer/badkamer
Verzenddatum: 29-11-2017

-  Zijlstraat 24
Plaatsen reclamebord
Verzenddatum: 30-11-2017

Nistelrode
-  Menzel nabij tunnelingang 

oostzijde
Plaatsen kunstwerk
Verzenddatum: 29-11-2017

-  Parkstraat ong. (nabij/
tegenover nummer 6)
Plaatsen geld/pinbox
Verzenddatum: 30-11-2017

Loosbroek
-  Dorpsstraat 52a

Oprichten woonhuis, kappen 
van 2 bomen en aanleggen 
in-/uitrit
Verzenddatum: 30-11-2017

-  Schaapsdijk 1b
Oprichten woning met bijgebouw

Verzenddatum 01-12-2017
Vorstenbosch
-  Dorpsrand 50

Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 04-12-2017

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

Oude situatie Nieuwe situatie

De hondenuitlaatsplaatsen aan de 
Schaapswijk en de Krommedelseweg 
in Loosbroek zijn aangepast omdat er 
nieuwe huizen zijn/worden gebouwd. 
De rode markering geeft aan waar u uw 
hond nu kunt uitlaten. 

Op www.bernheze.org vindt u kaartjes 
voor alle losloopgebieden en uitlaat-
plaatsen in onze kernen.

officiËle bekendMakingen

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

Op 10 december 2018 
start de nieuwe

dienstregeling van 
Arriva. 

Kijk voor 
informatie op 

www.bravo.info.
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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 zienswij-
ze indien 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.

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit 
besluit treedt daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
-  Nistelrodeseweg ong 

(voorheen 1)

Bouw appartementencomplex
Verzenddatum: 20-11-2017

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 uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Besluit
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afloop 
van de beroepstermijn.
Nistelrode
-  Grote Heide 7a

Veranderen pluimveehouderij, 
verlengen mestloods, veran-
deren milieu en handelen met 
gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden
Verzenddatum: 28-11-2017

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

geMeenteberichten

WWW.bernheZe.org

Kom jij ook 
tennissen 

bij ons?

Superaanbieding 2018 vanaf € 85,- 
 

Profiteer  
van onze 

unieke 2018
aanbieding 

 

Schrijf 
je in  

voor 15 december

All-in pakket

Word lid van onze Tennisvereniging en pro-
fiteer van het all-in pakket bestaande uit:
• 36 trainingen 
• Deelname aan voorjaars- en najaars-

competitie
• Deelname aan interne toernooien
• Onbeperkt vrij tennissen
• Leuke activiteiten 

Voor wie?
 

Dit abonnement is speciaal samen- 
gesteld voor kinderen tot en met 17 
jaar. Het lidmaatschap gaat in op  
1 januari 2018. 
 

Aanbieding 2018
 

Kinderen t/m 12 jaar: 
Eerste jaar: € 85,--.
Tweede en daarop volgende jaren: 
€ 190,-- per jaar.

Kinderen van 13 t/m 17 jaar:
Eerste jaar: € 130,--. Tweede en 
daarop volgende jaren: € 190,-- per 
jaar.

Meer weten?
 

Voor vragen kun je een mail sturen 
naar ledenadmin@tvdeballedonk.nl of 
contact opnemen met de Leden- 
administratie via telefoonnummer 
06-51934871. 

Tennisvereniging De Balledonk | Droevendaal 4 | 5473 BH | Heeswijk - Dinther | www.tvdeballedonk.nl 

Profiteer  
van deze 

unieke 2018
aanbieding 

 

Schrijf direct in via  
tvdeballedonk.nl/lidmaatschap/

aanmelden

Hieronder een overzicht van de grootste 
wijzigingen;
1. Oefentherapie bij artrose: Mensen met 
artrose in de heup- en kniegewrichten krij-
gen de eerste twaalf oefentherapie behan-
delingen vergoed, gedurende een periode 
van maximaal 12 maanden. Deze zorg 
wordt vergoed uit de basisverzekering en 
valt onder het eigen risico.
2. Ziekenvervoer bij immuuntherapie: 
Kankerpatiënten die immuuntherapie on-
dergaan krijgen het vervoer van en naar 
het ziekenhuis vergoed. De dekking voor 
ziekenhuisvervoer is dus uitgebreid. Voor 
patiënten die oncologische behandelin-
gen met chemotherapie of radiotherapie 
ondergaan was dit al het geval. Deze zorg 
valt onder het eigen risico.
3. Verzorging voor kinderen tot 18 jaar: 
Verzorging die samenhangt met de ge-
neeskundige zorg die een kind nodig 
heeft, wordt vergoed uit de basisverzeke-
ring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij 
het wassen en het innemen van medicij-
nen. Deze zorg viel eerst onder de Jeugd-
wet, maar wordt per 1 januari 2018 on-
derdeel van de Zorgverzekeringswet. Voor 
kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen 
risico. 
4. De aanvullende verzekering: De mees-
te verzekeraars hebben de aanvullende 
pakketten aangepast. Denk hierbij aan 
een aanpassing van de hoogte van de 
vergoeding of het aantal behandelingen. 
Ook wordt het soms verplicht gesteld om 
naar een zorgverlener te gaan, waarmee 

de zorgverzekeraar een contract heeft af-
gesloten. De premies voor de aanvullende 
dekkingen lopen uiteen, maar zijn over het 
algemeen ongewijzigd of licht gestegen.

Het advies is om elk jaar uw zorgverzeke-
ring te beoordelen en te vergelijken. Veran-
deringen in uw persoonlijke situatie kunnen 
gevolgen hebben voor de zorgverzekering. 
Denk hierbij aan medicijnen, zwangerschap 
of fysiotherapie. Maar wellicht verwacht u 
geen of minder ziektekosten, u kunt dan 
uw premie verlagen door uw eigen risico te 
verhogen. Houdt hierbij wel rekening met 
onverwachte ziektekosten.

Zorgverzekering vergelijken?
U kunt nog overstappen tot en met 
31 december 2017. Als u dit jaar uw zorg-
verzekering nog opzegt, kunt u zelfs tot 
1 februari 2018 overstappen. Op de web-
site www.Rivez.nl kunt u eenvoudig uw 
zorgverzekering vergelijken op basis van 
premie èn voorwaarden.

Wilt u meer informatie dan kunt u telefo-
nisch contact opnemen met een van onze 
medewerkers op telefoonnummer 
088-8000900 of binnenlopen bij ons kan-
toor aan de Weijen 19A te Nistelrode.

Zorgverzekering 2018, wat wijzigt?
NISTELRODE - Op 1 januari 2018 wijzigt de basisdekking van de zorgverzekering. De 
basisverzekering is voor iedereen verplicht. Binnen de basisverzekering zijn keuzes te 
maken op basis van prijs, eigen risico en keuzevrijheid van zorg. U heeft nog tot en met 
31 december 2017 de tijd om een nieuw basispakket te kiezen dat bij u past.

RegioBank meest
klantgerichte en

klantvriendelijkste bank
Beste klanten, 

hartelijk dank voor jullie waardering.

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

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:

Prins Bram Lindhout 
dun Urste 

uit Nistelrode

Winnaar:
Ellen Bevers

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

4-12-2017 woordzoekermaken.nl

http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=December%20&w=18&h=18&p=N,E,G,N,I,D,I,E,R,E,B,R,O,O,V,O,H,V,Y,U,W,I,N,T,E,R,T,R,U,I,U,K,Y… 1/1

December
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

N E G N I D I E R E B R O O V O H V
Y U W I N T E R T R U I U K Y T U P
K K X R H S K D O O R B T S R E K E
A E W K O E E B Y Q N I E W H Ü L G
A R A Y Y R R Z X P O G J Z Y W R T
R S R F P E S C F P L A M P J E S E
S T M N I K T E R T F E N E G A D K
E M T A R N B N E R E I S R E V S K
N U E M A O A V N E Z E I R V Z T A
G S C F Q D L F N Y G T L L G W U P
Q I S A J R E T N I W J M A C N M T
K C T K R A M T S R E K O A H E T S
O A K E R S T B O O M X D J C P S R
U L F B M E H J I C D S S S I O R E
D S K E N E V S A J N E G E R K E K
V H R E M F N E N N A L P V W N K O
T D T M D R I N K E N X H S Y I B I
P E K L E R R O B T S R E K C U Z O

DAGEN DONKERE DRINKEN
ETEN GLÜHWEIN INKOPEN
KAARSEN KERSTBAL KERSTBOOM
KERSTBORREL KERSTBROOD KERSTMARKT
KERSTMUSICALS KERSTMUTS KERSTPAKKET
KOUD LAMPJES PLANNEN
REGENJAS SJAAL VERSIEREN
VOORBEREIDINGEN VRIEZEN WARMTE
WINTERJAS WINTERTRUI

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: DAGEN, DONKERE, DRINKEN, ETEN, GLÜHWEIN 
INKOPEN, KAARSEN, KERSTBAL, KERSTBOOM, 
KERSTBORREL, KERSTBROOD, KERSTMARKT, 
KERSTMUSICALS, KERSTMUTS, KERSTPAKKET
KOUD, LAMPJES, PLANNEN, REGENJAS, SJAAL, 
VERSIEREN, VOORBEREIDINGEN, VRIEZEN, WARMTE
WINTERJAS, WINTERTRUI

WoordZoeker

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. 

bieflappen 
500 gr voor € 5,98 
kroketten 
5 stuks voor € 2,50 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl

kipsalon bernheZe
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur. Nu ook kip 
gourmetschotel verkrijgbaar. 
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9, 
Heeswijk-Dinther.

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 0,70 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.

tWee oude originele 
boerenstalraaMpjes
60x50 cm met glas en een 
half rond scharnierend samen 
voor  € 75,-. Tevens te koop 
Massief rechthoekige 
eiken salon tafel, 
6 cm dik. Afmeting 140x90 cm   
€ 75,-. En 2 muurankers.
0412-452582.

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
Van 11 december 
t/m 7 januari 2018.
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther
1e en 2e Kerstdag gesloten.
Openingtijden 
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.

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.

landbouWMachines: 
o.a ploegen, tractor, frees, 
schudder, hark, maaier, 
mesttank, kieper, weidebloter, 
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoorts, 
06-19076959.

te huur

opslagunit.eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 
24m2 voor € 90,- p.m. 
48m2 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.

WelkoM, WelkoM 
Zondagmorgen op de 
Gildenhof.
Kijk ook eens op onze website:
www.gildenistelrode.nl.

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

www.mooibernheze.nl
INfORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

ik ben

Leren = investeren
femke van den Heuvel uit Heesch is, na bijna twintig jaar als 
secretaresse te hebben gewerkt, sinds 2011 werkzaam in het 
onderwijs. 

“Ik geef Engels op het mbo. Deeltijdopleidingen, jaarcontracten, het 
was echt knokken om te komen waar ik nu sta, voor een klas vol jonge 
mensen met één been nog thuis en het andere in de wijde wereld. Ik 
ben blij dat ik in mezelf ben blijven geloven, dat ik zoveel plezier in 
mijn vak heb gekregen. Mijn drijfveer is jonge mensen hun eigen koers 
te laten bepalen. Waar kies je voor, hoe wil je verder? Een opleiding 
volgen of taal leren kost tijd en moeite, je beloning is voldoening en 
zelfvertrouwen. Het gaat erom dat ze leren dat verantwoordelijkheid 
niet eng is, zeker als je zelf je koers bepaalt. D66 draagt dezelfde 
boodschap uit: onderwijs als basis voor een toekomst waarin je zelf 
het heft in handen neemt én houdt.”

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.comSamen bewust worden

Tekst?

754 a.d. bonifatius bij dokkuM verMoord Zie oplossing pagina 34

Bewust je woning verduurzamen
Hoe kun je zelf aan de slag in je 
eigen huis? Waar moet je be-
ginnen? Waar haal je informatie 
vandaan? En wat kost het? Alle-
maal vragen waarop deze werk-
groep antwoord gaat geven. Zij 
gaat op zoek naar tips en tricks 
om je eigen woning te verduur-
zamen. 

Centrale verwarming zonder 
gas, het kan!
Aardgas gaat stap voor stap uit 
woningen verdwijnen. Duurza-
me energie voor verwarming en 

warm water komt ervoor in de 
plaats. Wat zijn de alternatie-
ven? Deze groep gaat op zoek 
naar concrete en praktische op-
lossingen voor iedere situatie. 

Schone energie van asbestvrij dak
Deze werkgroep neemt de 
handschoen op: zoveel mogelijk 
daken bedekken met zonnepa-
nelen. Want het asbestvrij ma-
ken van daken stimuleert een 

succesvolle overgang naar een 
energieneutraal Bernheze. 
Samen Bewust Samen

Onder het motto ‘Beter een goe-
de buur dan een verre vriend’ wil 
deze werkgroep kleine samen-
werkingsvormen promoten in de 
buurt. 

Samen delen, samen besparen, 
samen duurzaam leven! 
Wil je meedoen aan een van 
deze projecten? Meld je dan aan 
bij Christianne Derikx via
c.derikx@bernheze.org.

energieweverij – vier 
projecten gaan door!
De keuze is gemaakt

BERNHEZE - De EnergieWeverij is een collectief van inwoners dat 
zich inzet voor duurzame projecten in de gemeente Bernheze. On-
der leiding van ‘energieleverancier’ Tom Vaessen werd de inspiratie-
avond op 10 oktober één grote brainstormsessie met nieuwe ideeën 
voor een duurzamer Bernheze. Op 28 november is er een keuze ge-
maakt en met deze vier ideeën gaat men aan de slag. 

samen leven, samen wonen en 
samen werken in bernheze

Samen betekent voor mij: met 
onze mensen, maar vooral samen 
met u! We willen als politieke 
partij in Bernheze herkenbaar, ac-
tief en betrokken zijn in alle dor-
pen. We maken volgende week 
de kieslijst bekend, waarop u uit 
alle dorpen van Bernheze goede 
kandidaten zult aantreffen. Met 
bekende gezichten maar ook met 
een aantal nieuwe mensen die 
hun steentje bijdragen. Ik ben 
dan ook trots en blij met de grote 
groep CDA-ers die de verkiezin-
gen mee voorbereiden. 

Ledenvergadering 7 december
Aanstaande donderdag zal de 
algemene ledenvergadering van 
ons CDA Bernheze de kieslijst 
vaststellen. U mag daar verrast 
over zijn; het is een prachtige lijst 
met een mix van jong en oud, 
man en vrouw, ervaren en nieuw 
en mensen uit alle dorpen van 
onze prachtige gemeente. Wij 
zijn als CDA klaar om de komen-
de jaren ons steentje bij te dragen. 
Zoals u dat van ons gewend bent: 
realistisch, met een luisterend oor 
en vol enthousiasme.

Samen leven, Samen wonen en 
Samen werken in Bernheze: dat 
doet CDA Bernheze graag samen 
met u!
cda.nl/bernheze

Samen leven, Samen wonen en Samen werken: dat is het motto waar 
CDA Bernheze de gemeenteraadsverkiezingen mee in gaat. In maart 
2018 mag u weer naar de stembus. Voor CDA Bernheze mag ik, en 
dat doe ik met veel plezier, de kieslijst aanvoeren. 

Peter van Boekel, lijsttrekker CDA Bernheze

Succesvolle overgang naar
energie neutraal Bernheze
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

De aanleg van glasvezel is in volle gang. Maar daarmee zijn we er 
nog niet. Stichting Glasvezel zorgt via de dorpsraden en het KBO 
ook voor ondersteuning bij de overstap. Bovendien gaan we nu 
ook mensen begeleiden, die voor het eerst invoegen op de digitale 
snelweg.

Cursus met bruikleen
Hiervoor bieden we een instaptraject van een viertal lessen. Deze 
lessen zijn voor mensen die al een iPad of tablet hebben, maar daar 
nog niet goed mee uit de voeten kunnen. Mensen die nog geen 
iPad of tablet hebben, krijgen er zes weken een in bruikleen. Mét 
ondersteuning en begeleiding. Daarna kun je kiezen om de iPad of 
tablet over te nemen of hem terug te geven. De instapcursus en 
de bruikleen zijn gratis.

Bijna alle dorpen
Dit aanbod geldt voor Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch 
en Nistelrode. Daar zijn voldoende enthousiaste vrijwilligers actief 
om in januari 2018 te starten. We zijn nog bezig te onderzoeken of 
we dit in Heesch ook georganiseerd kunnen krijgen. 

Ipad of tablet
In Heeswijk-Dinther en Loosbroek wordt de cursus in een groep 
gegeven. Daar leert men werken met een iPad. In Vorstenbosch 
en Nistelrode werkt men individueel. Daar werkt men ook met 
een tablet. Als je dat beter uitkomt, mag je ook in een ander dorp 
inschrijven. Op de website van jouw dorp vind je meer informatie.

Vragen, suggesties en opmerkingen mail je naar 
mailhetfrank@gmail.com.
Aanmelden kan, nog steeds zonder instapkosten, 
bij www.trined.nl en www.tweak.nl.

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 
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Instapcursus met
iPad in bruikleen

MfA
Reeds in 2007 werd er gekeken 
naar de gymzaal van Vorsten-
bosch. Het rapport van K+V gaf 
aan dat nieuwbouw er niet in 
zat. Best teleurstellend op dat 
moment. De gemeenschap bleef 
echter niet stilzitten. Diverse mo-
gelijkheden werden bekeken en 
tegen het licht gehouden. Het 
voorstel om tot een MfA te ko-
men in combinatie met de Stuik 
kwam in 2010. Dat was een erg 

ongelukkig moment. De crisis 
was volop aan de gang. Forse 
bezuinigingen moesten gedaan 
worden. Aan iedere inwoner 
van Bernheze werden offers ge-
vraagd. 
Ook verenigingen, stichtingen 
en andere gesubsidieerde instel-
lingen werden getroffen. Minder 
geld uit Den Haag betekende 
minder geld voor onze inwoners. 
De plannen voor Vorstenbosch 
moesten noodgedwongen ge-

parkeerd worden. Maar toen de 
‘financiële zon’ weer wat sterker 
ging schijnen, was de SP gelijk 
voorstander van de plannen voor 
de MfA. In het bestuursakkoord 
van 2014 zette de SP daar graag 
haar handtekening onder. Een 
prachtige oplossing voor Vor-
stenbosch met draagvlak onder 
de mensen. Het idee kwam im-
mers uit de samenleving. Bur-
gerparticipatie zoals het hoort. 
Chapeau. 

SP: Mooie accommodatie voor
Vorstenbosch

De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een nieuwe gymzaal voor 
Vorstenbosch. Door de nieuwe zaal samen te voegen met de bestaande 
accommodatie De Stuik ontstaat een prachtige Multifunctionele Accom-
modatie (MfA). De leefbaarheid van de kern Vorstenbosch wordt hierdoor 
versterkt. De SP is trots op het resultaat. De gemeenschap Vorstenbosch 
kan er weer jaren tegen. Voorzieningen voor de mensen gerealiseerd door 
het zelfstandig blijven van Bernheze.

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke zaken

Nou, omdat dit een voorbeeld is 
van betrokken inwoners die zorg 
hebben voor hun eigen woon-
omgeving. Het begon al bij de 
bouw van de woningen. Het 
is een CPO-project. CPO staat 
voor Coöperatief Particulier Op-
drachtgeverschap. De (toekom-
stige) bewoners, verenigd in een 
stichting, bouwden de woningen 
in eigen beheer. Zo konden zij 
hun eigen woonwensen inbren-
gen en realiseren.

En nu hebben de bewoners ook 
zelf weer het initiatief genomen 
om een gedenkteken te realise-
ren. Het gedenkteken is door de 
bewoners, met financiële hulp 

van derden, gefinancierd. Er is 
een bankje bijgeplaatst en de be-
woners gaan dit zelf beheren en 
onderhouden. Zo zou Progressief 
Bernheze het graag vaker zien. 
Inwoners die iets persoonlijks 
toevoegen aan hun buurt en 
daar ook zorg voor dragen. Daar 
worden onze dorpen beter van, 
denken wij.

En tot slot: ga absoluut eens langs 
in de Nelson Mandelastraat. Het 
is een prachtig gedenkteken, de 
moeite waard om een straatje 
voor om te lopen!

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze:
Verzoening...

Afgelopen zaterdag werd in de Nelson 
Mandelastraat in Heesch een gedenkte-
ken onthuld. Het gedenkteken is, vanzelf-
sprekend, een ode aan Nelson Mandela en 
staat in het teken van verzoening. Het is 
gemaakt door Hans van Uden, een beeld-
houwer uit Nistelrode. En waarom vind 
ik het nu belangrijk om dit te schrijven in 
deze rubriek voor politieke partijen?

Ellen Neelen, commissielid en lijsttrekker 
Progressief Bernheze

De toekomst van ons buitengebied
De wereld om ons heen verandert soms sneller dan we kunnen bijhouden. 
Als het gaat om de veranderingen die op stapel staan in het buitengebied 
is dit ook het geval. In de komende raadsvergadering wordt er een tweetal 
besluiten genomen die gericht zijn op de toekomst van ons buitengebied. 

Rode draad hierbij zijn de oude, vervallen stallen die voor velen een doorn in 
het oog zijn en vaak niet op de laatste plaats ook voor de eigenaar, die vaak 
in een spagaat zit. In het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsplan 
Buitengebied Bernheze, is een belangrijk item opgenomen, het ‘Ja, mits prin-
cipe’. Dit houdt in dat we in beginsel positief staan tegenover het definitief 
herbestemmen van de agrarische bouwblokken in het buitengebied voor een 
alternatieve invulling. Denk hierbij aan toestaan van recreatieve activiteiten, 
landwinkels of overige vormen van ondernemerschap. Dit levert een win-
win situatie op, namelijk een nieuwe vorm van inkomsten voor de (voor-
malige) agrariër en verbetering van de beeldkwaliteit van het buitengebied. 
In combinatie met het bovenstaande is een groot aandachtspunt ook de Vrij-
komende Agrarische Bestemming, waarbij deze lege stallen 
geen toekomstperspectief hebben. Wij als Lokaal zijn van 
mening dat we ons nu primair dienen te richten op het reali-
seren en stimuleren van de sloop van deze stallen. Dit zal in 
onze visie direct een verbetering opleveren in de beeldkwa-
liteit van ons buitengebied. 

Gerjo van Kessel   raadslid Lokaal

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

www.tipmooibernheze.nl

Meld je nu aan voor woensdag 13 december
en doe mee aan de enquête over

DEMENTIE
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
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IN BEDRIJF ABDIJSTAETE IN HEESWIJK-DINTHER

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

opening en open dag abdijstaete
‘We zijn eraan toe om het Met Elkaar te gaan doen’
HEESWIJK-DINTHER – In maart van dit jaar werd begonnen aan de bouw van Abdijstaete. 
Het appartementencomplex voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de Abdijstraat in Heeswijk. 
Het echtpaar Maarten Lucius en Gerrianne van de Rijdt gaat er met hun bedrijf ‘Met Elkaar’ 24-uurs zorg 
bieden aan genoemde doelgroep. Na noeste arbeid wordt het indrukwekkende gebouw zaterdag 9 december 
geopend waarna iedereen van 14.00 tot 17.00 uur welkom is om ook de binnenzijde te komen bekijken. 

Het heeft tot vervelens toe ge-
duurd en er waren intussen ze-
ker mensen die dachten dat het 
nooit van de grond zou komen. 
Laatstgenoemde groep heeft het 
echter mis. Meer dan, want de 
al zo lang gewenste woonvoor-
ziening in Heeswijk-Dinther voor 
mensen met een licht verstan-
delijke beperking is intussen zo 
goed als klaar voor gebruik. 
Het prachtige kolossale gebouw 
is inherent aan de straat waar 
het gebouwd is, Abdijstaete ge-
noemd. Onder de vlag van zorg-
organisatie Driestroom gaat het 
bedrijf Met Elkaar van Maarten 
Lucius en Gerrianne van de Rijdt 
er 24-uurs zorg bieden aan men-
sen met een (licht) verstandelijke 

Maarten en Gerrianne nodigen belangstellenden uit voor de open dag op 9 december

Zo goed 
als klaar 
voor 
gebruik

Onthulling
van het bouwbord

gAS-WATER-C.V.-SANITAIR-DAKWERK
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IN BEDRIJF ABDIJSTAETE IN HEESWIJK-DINTHER

Houtstraat 1, 
5472 LE Loosbroek
T: 0413-379770
E: info@langenhuizen.eu
I: www.langenhuizen.eu

LANGENHUIZEN 
HOVENIERS

Kraaiendonk 4 - 5428 NZ Venhorst - 0492-351953 - www.jacobs-ocplan.nlDe Amert 134 - 5462 GH Veghel - 0413-291068 - www.gedo-elektro.nl

 Bouwen 
aan morgen!

Weverstraat 15 ■ 5405 BM Uden ■ 0413-262005 ■ info@n-d.nl 
www.n-d.nl

 ■  ■    

opening en open dag abdijstaete
‘We zijn eraan toe om het Met Elkaar te gaan doen’

beperking. Het echtpaar gaat er 
samen met hun kinderen Pim, 
Fieke en Vera wonen en hebben 
er ongelooflijk veel zin in om aan 
deze voor hen nieuwe uitdaging 
te beginnen. “Wij zijn hier al van-
af 2015 mee bezig. We hebben 
heel veel beren op de weg ge-
had. We hebben ze echter een 
voor een kunnen tackelen. We 
vinden het heel spannend, maar 
we zijn er inmiddels ook echt aan 
toe om het Met Elkaar te gaan 
doen”, zegt Maarten. 

Het nieuwe appartementencom-
plex telt, minus de familie Luci-
us, zeventien appartementen en 
een gelijk aantal bewoners die 
al een selectieprocedure doorlo-
pen hebben. “Het zijn allemaal 
volwaardige appartementen met 
een eigen voordeur, huisnum-
mer en keuken, bad-, slaap- en 
woonkamer. 

Mensen wonen er zelfstandig, 
maar moeten door hun beper-
king bij sommige zaken, hetzij 
structureel en soms incidenteel, 
geholpen worden. De een heeft 
moeite met zijn financiën, de an-
der moet geholpen worden met 
koken of wassen. Het kan van 
alles zijn. We zijn er echter ook 
als zij gewoon hun verhaal kwijt 

willen”, legt Maarten uit. Het 
complex telt ook een gezamenlij-
ke ruimte en tuin. Deze gaan in-
gericht worden met de financiële 
bijdragen die Met Elkaar het af-
gelopen jaar ontving van talloze 
betrokken organisaties, zoals de 
ondernemersvereniging HDL, de 
HaDee Kwis, kookclub La Cui-
sine, Stichting het Geleer en de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
“Daar zijn we heel blij mee. We 
hebben die donaties weggezet 
want het is nog niet genoeg om 
de tuin en de ruimte volledig in 
te richten. We zijn nog op zoek 
naar een manier of middelen om 
dat zo snel mogelijk voor elkaar 
te krijgen”, weet Maarten. 

Organisaties die hen steunden 
en belangstellenden krijgen de 
gelegenheid om zaterdag 9 de-
cember tussen 14.00 en 17.00 
uur Abdijstaete te komen bekij-
ken. Maarten: “Wie het wil zien, 
kan dat deze middag doen. De 
toekomstige bewoners wonen 
er dan nog niet. Zij zullen van-
af 1 januari hun appartement 
betrekken.” Dan eerlijk: “Bloe-
men meebrengen is heel aardig, 
maar we zijn meer geholpen met 
een financiële bijdrage zodat we 
zo snel mogelijk de gezamen-
lijke ruimte en tuin in kunnen 
gaan richten. We zetten dus 
een ton neer voor een vrijwillige 
bijdrage. Alle beetjes helpen en 
veel beetjes is bij elkaar opgeteld 
wellicht genoeg om ook dat laat-
ste af te werken.”

Tekst en foto: Wendy van Lijssel 

Veel beetjes is 
bij elkaar opgeteld 

wellicht genoeg 
om ook dat 
laatste af 
te werken

Voorspoedige bouwVoorspoedige bouw
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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

Kom jij ons team versterken?
Bij de Eijnderic zijn regelmatig vacatures. 

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

Een afwashulp voor
onze kookclubs

Wĳ  zoeken een opgeruimd iemand van minimaal 
zestien jaar die van aanpakken weet. 

Het gaat om de dinsdagavonden en incidenteel 
woensdag- en vrĳ dagavond.

De Eĳ nderic heeft een gevarieerd aanbod van cursussen 
en workshops maar we zĳ n altĳ d op zoek naar leuke nieuwe 

ideeën. Heb jĳ  de kennis en passie om een cursus 
of workshop te verzorgen dan komen wĳ  graag in contact 

met jou.

Interesse? 
Neem dan contact met ons op, telefonisch of per mail.

eerste theateroptreden van 
baby blue in cc nesterlé

In die korte tijd hebben ze een 
zeer gevarieerd repertoire van 
liedjes opgebouwd en daarmee 
bereiken ze een groot publiek 
van alle leeftijden: jong, héél 
jong (die van de ‘NIX’-leeftijd), 
hun ouders van 35+, maar ook 
enkele kalende en grijze hoof-
den waren te zien in het publiek. 
Op de eerste rij zaten uiteraard 
de trouwe fans. Die hadden tij-
dig strategische plekken gere-
serveerd en zorgden er ook voor 
ruim op tijd aanwezig te zijn. 
’s Middags om 16.00 uur wer-

den de eerste fans al gesig-
naleerd rondom CC Nesterlé, 
speurend of zij een glimp kon-
den opvangen van hun idolen. 
Een van hen had zelfs voor ieder 
bandlid nieuwe ‘Happy Socks’ 
meegebracht. Maar de liefde is 
wederzijds. Toen bekend werd 
dat een bezoekster, Kira, jarig 
was, zette Baby Blue haar hele 
arsenaal ‘Lang-zal-ze-leven’- lie-
deren in en na afloop waren ze 
onvermoeibaar bereid op de foto 
te gaan met wie maar wilde. 
Het zijn hele gezellige, aardige, 

Brabantse jongens die geweldig 
goeie muziek maken en met het 
publiek een heerlijk feestje kun-
nen bouwen!  
Kortom, een top-avond! Eigen-
lijk is er maar één min-puntje: 
er hadden nog zo’n 50 mensen 
méér kunnen genieten. Die kans 
komt wellicht nog, want Baby 
Blue heeft gezegd héél graag 
nog eens terug te komen naar 
Nistelrode.

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

NISTELRODE - “Best wel spannend, man. Dit is onze eerste keer in een theater. Maar ik vind het wel 
heel vet”, zei zanger flemming van Baby Blue aan het begin van hun optreden in CC Nesterlé. Van die 
spanning was al heel snel niets meer te merken. Zóveel energie! Zóveel plezier! Zóveel talent ook! En 
nog zó jong... het is bijna niet te geloven dat de band pas goed vier jaar bestaat! 

Foto’s: Ad Ploegmakers

eindejaars 
bridgedrive 

HEESWIJK-DINTHER - CC Ser-
vaes organiseert op zaterdag 
30 december haar jaarlijkse Ein-
dejaars bridgedrive. Dit wordt 
wederom een goed verzorgde 
bridgemiddag. De zaal gaat om 
12.30 uur open. Het bridgen be-
gint om 13.00 uur.

Inschrijven doe je vóór 25 de-
cember. Je maakt € 17,50 per 
paar over op rekeningnummer 
NL 83 RABO 011.16.29.071 ten 
name van CC Servaes onder ver-
melding van de namen van het 
bridgepaar en je mobiele- of vas-
te telefoonnnummer. 

Voor informatie kijk op 
www.ccservaes.nl of bel met 
06-20160376.

RECTIfICATIE

HEESCH - In het artikel van 
vorige week over het Sin-
terklaasfeest Vluchtelingen 
werd bij de sponsors de stich-
ting freeKenia per ongeluk 
genoemd. Dat moet zijn de 
Stichting Takataka2pesa (van 
afval naar geld).

Ans Spits uit Nistelrode leert 
Keniaanse vrouwen haken, 
breien en met de naaimachine 
omgaan. Op deze manier kun-
nen ze voor hun eigen inko-
men zorgen. De stichting zorgt 
voor de nodige materialen.

Voor de leuke Afrikaanse knuf-
fels, tassen en poppen die we 
via haar stichting kregen, wil-
len wij haar heel hartelijk dan-
ken! 
De kinderen waren uitgelaten 
en super blij toen ze een ex-
tra handgemaakt cadeautje 
mochten kiezen.

jubilaris st. Willibrorduskoor heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de jaarlijkse feestavond van het 
St. Willibrorduskoor werd Tinie van den Broek gehuldigd omdat hij 
40 jaar lid is van het kerkkoor, waarvan 20 jaar als voorzitter. Met 
mooie woorden en bloemen werd Tinie in het zonnetje gezet.

Mede door het optreden van het nieuwe zangtrio Gerito, waarbij ook 
sommige liedjes meegezongen konden worden, was het voor Tinie 
een hele mooie, verrassende avond. Wij hopen als koor nog lang van 
zijn zang en humor te mogen genieten.

Decembermaand

Intratuin Veghel Heuvel 11. www.intratuin.nl

*  Kijk voor de voorwaarden op 
www.intratuin.nl/veghel

VROEGE VOGEL
KORTING
20%

 KORTING
   OP HET HELE 

ASSORTIMENT*

Zaterdag 9 december van 8.00 tot 10.00 uur

171330 IM Vroege vogel Veghel 113x106mm.indd   1 27/11/17   14:53

kerstshoppen
VEGHEL - Zaterdag 9 december 
heeft Intratuin Veghel een vroe-
ge vogel actie. 

Alle klanten die tussen 8.00 en 
10.00 uur  Intratuin Veghel be-
zoeken, krijgen 20% korting op 
al hun aankopen. Op deze manier 
kun je extra voordelig profiteren 
van het uitgebreide kerst- en 
najaars assortiment. De korting 
geldt op het gehele assortiment 
met uitzondering van aanbiedin-
gen. Je kunt heerlijk kerstshop-
pen en wegdromen bij Intratuin. 
Het assortiment is rijkelijk gevuld 
met de nieuwste modellen kerst-
huisjes, alle denkbare kerstballen 
en overige decoratiematerialen 
om de boom te versieren. 
Zondag is Intratuin Veghel ook 
geopend van 11.00 tot 17.00 
uur.
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HEESCH - Begin december hebben vrijwilligers van Ziekenvereni-
ging Horizon Heesch verschillende pakjes uitgedeeld. Dit werd mo-
gelijk gemaakt door de organisatie ‘Klaasje’ uit Oss.

De dames Petra van Buuren en Ilse van den Berg, van ‘Klaasje’, heb-
ben heel goede contacten met de Goedheiligman. Zodoende wisten 
ze ook zo’n 65 pakketjes voor leden van Horizon te bemachtigen, die 
daardoor zeer verrast waren.

pakjes van klaasje vrijwilligers van appartementencomplex 
de drie leliën zetten kerststal op

Prijsuitreiking bij de wensbomen
Op koopzondag 17 december 
zal er tijdens het shoppen om 
14.00 uur bekend worden ge-
maakt bij wie de wens in vervul-
ling gaat. Via de vouchers in de 
winkels worden meerdere kerst-
pakketten verloot. 
Dit dankzij de hartverwarmende 
actie van een groot aantal Hee-
sche ondernemers. Om 15.00 
uur leest Annemie van de paro-
chie het kerstverhaal voor en van 
12.00 tot 17.00 uur rijdt een ar-
renslee in het centrum en mogen 
de kinderen een ritje maken.
Vrijdag 22 december tussen 
19.00 tot 21.00 uur zal fanfare 
Aurora bij de kerststal optreden 

en op zaterdag 23 december tre-
den er rondom het plein tussen 
14.00 en 17.00 uur drie koren 

op. In december is het vanzelf-
sprekend Aangenaam winkelen 
in Heesch!

HEESCH - Spontaan meldden Ad, Jan, Arnold en Peter zich aan om de kerststal op te zetten en in te 
richten. Donderdag 7 december vanaf 9.00 uur zullen zij met z’n allen aan het werk gaan om het plein 
een gezellig aanzien te geven rondom de kerstdagen. Het is altijd prettig te constateren dat vrijwilligers 
meehelpen om Heesch aangenaam te maken. Een aantal ondernemers zal bij de kerststal wensbomen 
plaatsen, zo wordt het nog aangenamer.

De chocolade die verkocht wordt 
is niet zomaar chocolade! Tony 
Chocolonely streeft naar een 
100% slaafvrije chocoladereep. 
De reep is er in diverse smaken 
waarvan karamel met zeezout 
wel de meest favoriete is. Deze 
is natuurlijk te koop op de kerst-
markt maar ook andere smaken 
zullen niet ontbreken. De reep 

kost € 3,-. Bij elke chocoladereep 
die je koopt ontvang je ook nog 
een gratis lot, waarmee je kans 
maakt op een volledig verzorgd 
diner voor twee bij restaurant 
Negen in Heeswijk-Dinther. 

Dus hoe meer repen je koopt des 
te sneller kan het bestuur van 
Stichting Vrienden Cunera/de 

Bongerd een breimachine kopen 
én... maak jij meer kans op het 
diner voor twee.

Wat hebben een diner voor twee en 
een breimachine met elkaar te maken?
HEESWIJK-DINTHER - Traditiegetrouw vindt binnenkort weer de jaarlijkse kerstmarkt plaats op La-
verhof, locatie Cunera/de Bongerd. Het bestuur van de Stichting Vrienden Cunera/de Bongerd gaat 
op deze avond, 11 december, chocoladerepen van Tony Chocolonely verkopen met als doel geld in te 
zamelen. Per reep gaat er € 0,75 naar de stichting. Met de opbrengst hoopt zij een breimachine aan te 
kunnen schaffen voor bewoners die helaas niet meer kunnen breien.

Gourmet, steengrill of fondue

•
 
• 
•
•

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

Biefstuk, kipfilet, varkenshaas, katenvarkenshaas, 
sausijsjes, hamburgers & piri-piri reepjes

met gevulde eieren, augurk, uitjes, tomaten & fruit 

Extra’s:

Huzarensalade:

Vleesschaal:

Kerstdiner: (vanaf 15 personen)

Bestelling wordt op een afgesproken tijd warm afgeleverd.
Bij kerstdiners leveren wij borden en bestek en wordt de 
afwas voor u gedaan 

Diverse soorten vis op aanvraag
2 of 3 soorten vlees naar keuze

Vanaf minimaal 15 personen 

• 
•
•
• 
•
•

Varkenshaas in champignonroomsaus
Canadese ham met cumberland saus
Pilaf (kip in zoete saus met vruchten)
Kipsaté of gehaktballetjes in satésaus
Kipfiletlapjes in teriyakisaus en roerbakgroenten
Piri-piri reepjes in pikante saus (kip) 

Keuze uit 2 of 3 gerechten:

Keuze uit 2 of 3 gerechten:
• 
•
•
• 
•

Krielaardappeltjes
Rijst
Aardappelgrattin
Erwtjes en worteltjes 
Sperziebonen met of zonder spekblokjes  
     Inclusief:

Huzarensalade:

• 
•

met gevulde eieren, asperges met ham, 
cranberrypaté en diverse soorten fruit

Huzarensalade met vis:
Paling, zalm, forelfilet, garnalen, 
makreel en gevulde eieren

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

2 soorten rauwkost  
Stokbrood en kruidenboter

Extra’s:
Worstenbroodjes uit eigen keuken
Soep: Chinese tomatensoep, bouillon met verse 
groenten en rundvlees, champignonsoep. 

C a t e r i n g  &  B a r b e c u e
V E R H E I J D E N

Kilsdonkseweg 5 | 5473KK | Heeswijk-Dinther
Telefoonnr: 0413293187 | Mobiel: 0621917272

info@verheijdencatering.nl
www.cateringverheijden.nl

Wenst u fijne feestdagen!

Gourmetvlees en huzarensalade 
ophalen op 1e en 2e kerstdag

 tussen 11:00-13:00 u

€ 3,-   p.p

€ 3,50 p.p

€ 7,-   p.p

€ 8,-   p.p € 5,-   p.p

€ 5,-   p.p

€ 11,-   p.p

€ 1,-

€ 3,50 p.liter

€ 9,50  p.p

p.s

Als extra service:

Bestellen vóór 20 december

worstenbrood per 10 stuks. Bestellen voor 16 dec.

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

VUURWERK
Gratis VUURWERK  in de voorverkoop 

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914  

 KOOPZONDAG 10 DECEMBER
12-17uur 
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Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

Ruime vrijstaande woning aan groene dorpsrand
Inhoud: 450 m3 Perc. opp.: 2.050 m²

Van der Krabben Makelaardij Uden B.V.
www.krabben.nl

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vrijstaande eengezinswoning
Inhoud: 700 m3 Perc. opp.: 1.867 m2

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Uw huis verkopen?
DAT KAN!

Plaats uw advertentie in 
DeMooiBernhezeKrant op deze 

huizenpagina. De advertentie wordt om 
de week herhaald totdat het huis verkocht 

is (maximaal 1 jaar), waarvoor u
éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt. 

Wij maken de advertentie 
GRATIS voor u op.

Informeer naar de voorwaarden en de 
mogelijkheden en bel 0412-795170 of 

mail naar info@demooibernhezekrant.nl

AankoopmakelaarsWalboomers & Timmershelpen graag uw droomte verwezelijken.Bel voor een afspraak:(0412) 45 54 96

 
Professionele 
begeleiding bij 
de aankoop zou 
prettig zijn...

Droomhuis gezien?

een geweldige avond met dutch show company
Verbazingwekkend aantal liedjes dat door het publiek meegezongen kon worden in CC Nesterlé

Het ene moment hing er een 
diepe stilte in de zaal wanneer 
de zangers de aanwezigen raak-
ten met hun vertolking van bij-
voorbeeld ‘Don’t cry for me 

Agentina’ of ‘Zij gelooft in mij’ 
en even later kletterde het ge-
zamenlijk gezongen ‘Oh happy 
day’ tegen de wanden of zong 
de hele zaal met z’n allen ‘M’n 

opa’ in canon. Verbazend hoe-
veel van deze liedjes door bijna 
iedereen letterlijk kunnen wor-
den meegezongen. En dat men 
zoveel meezong, is beslist een 

verdienste van de artiesten. Met 
hun enthousiasme en sprekende 
expressie wisten ze de hele zaal 
mee te krijgen!

Een geweldige avond was het! 
Alle bezoekers hadden, stuk voor 
stuk, een lach op hun gezicht 
toen ze de zaal verlieten. En de 
artiesten ook, want ook zij ge-
noten zichtbaar. De uitdrukking 

’Het was een feest van herken-
ning’ klopte weer eens helemaal: 
het was een feestje in CC Nes-
terlé met herkenbare gevoelige, 
gezellige en nostalgische klassie-
kers uit diverse musicals!

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl.

NISTELRODE - De titel ‘The sound of musicals’ kan niets anders voorspellen dan een avond genieten 
van bekende melodieën uit klassieke musicals. En zo is het ook gegaan! In een bijna uitverkochte the-
aterzaal van CC Nesterlé brachten vier artiesten van de Dutch Show Company in rap tempo ontelbaar 
veel musicalliedjes ten gehore. Onmiskenbaar hoog geschoolde musicalartiesten die naast hun zang-
kwaliteiten ook theatervaardigheden bezitten.

De artiesten stonden letterlijk en fi guurlijk dicht bij het publiek Tekst: Ria van Zeeland Foto’s: Marcel van der Steen

Igor

Er verblijven nog altijd veel kittens op Hokazo en in pleeg-
gezinnen. De meeste zijn al wat ouder en daardoor minder 
populair dan de jongere kittens. Maar ook zij willen graag 
een gouden mandje!

Igor is een van die oudere kittens. Hij is zeven maanden 
en dat is natuurlijk nog hartstikke jong! Hij is een ver-
legen type dat zich niet meteen op de voorgrond dringt. 

Daardoor wordt hij vaak over het hoofd gezien. En dat hij 
mensen nog wat spannend vindt, helpt natuurlijk niet mee. 

Spelen, al dan niet met een ander kitten, vindt hij erg leuk en 
komt dan helemaal los.

Het zou dus leuk zijn als een ander kitten mee mag verhuizen, of als er al een jonge, sociale 
kat aanwezig is. Igor zoekt een rustig huisje waar hij op zijn eigen tempo mag wennen aan 
mensen. 

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden

verkocht
onder voorbehoud
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“Al deze flessen worden ver-
deeld en zijn vanaf 1 december 
bij Miranda’s Bloemensalon, bij 
CC Servaes en bij het Winkeltje 
van Laverhof te koop voor € 2,50 
per fles. Het is de bedoeling dat 
mensen in de fles een wens voor 
iemand doen of een herinnering 
aan iemand. Het gaat erom dat 
je iemand in het licht zet. Ieder-
een mag zelf weten hoe ze de 
fles vullen. Het kan met een foto, 
met een verhaaltje, met een ge-
dicht, met ‘iets’... als het maar in 
de fles past.” 

Samen stilstaan
Met alle mensen die een fles in 
de boom hebben gehangen, 
wordt samen stilgestaan bij in-
drukwekkende en bijzondere le-
vensgebeurtenissen van elkaar. 
“Het wordt een sfeervol samen-
zijn op 11 december, wanneer de 
lichtjes worden ontstoken met in 
gedachten natuurlijk uw wens, 
uw herinnering, uw verhaal, uw 
dierbare. Wethouder Glastra van 
Loon komt de boom ontsteken 
en doet dat samen met onze di-
recteur Annemiek van de Rijdt. Er 
zijn vuurkorven, er is erwtensoep 
en glühwijn, chocolademelk en 
muziek. Er staan ook wat van de 
kraampjes van de kerstmarkt die 
overwegend binnen is, buiten. En 
er is een grote tent. Tussen 1 de-
cember en 11 december kunt u 
de flessen kopen en in de boom 
komen hangen. We hopen na-
tuurlijk dat er heel veel flessen in 
komen te hangen. De wens- en 
gedenkboom blijft staan tot 7 
januari. Dan halen we er 1 fles 
uit en geven hier extra aandacht 
aan.” 

Kerstmarkt
De kerstmarkt begint om 18.00 
uur en deze is binnen te bezoe-
ken. “Er staan 35 ondernemers 

met sfeervolle kramen. Vier ho-
recaondernemers verkopen hun 
hapjes en er is de mogelijkheid 
om een leuke foto te laten ma-
ken. Op verschillende plaatsen 
op de kerstmarkt is muziek en 
zang. Er is een loterij met prijzen 
van ondernemers die op de kerst-
markt staan. De opbrengst van 
de kerstmarkt komt ten goede 
aan bewoners, maar dat spreekt 
natuurlijk voor zich.” 

Winterwonderlandweek
“In de week van 11 tot 15 de-
cember vinden er allerlei leuke 
activiteiten plaats voor bewo-
ners. Op 12 december gaan we 
worstenbroodjes eten en kerst-
stukjes maken. Voor diep demen-
terende bewoners hebben we 
een belevingsgerichte activiteit. 
Op 13 december een winterdiner 
en op 14 december een filmdag 
in de huizen en bewoners kun-
nen zich ook opgeven voor een 
film in de Industry bioscoop in 
Veghel. Op 15 december komt 
er ’s morgens een kinderkoor en  
’s middags zingt het gelegen-
heidskoor van Laverhof, be-
staande uit personeel, bewoners, 
familie en vrijwilligers. Zo is er 
voor ieder wat wils. Wij zien u 
allen graag op 11 december om 
16.00 uur”, besluit het duo uit-
nodigend.

Bernhezer wens- en gedenkboom…
wie zet u in het licht?

HEESWIJK-DINTHER - Geraakt en geïnspireerd door Joris’ Kerstboom, 
hebben de medewerkers van Laverhof locatie Cunera/De Bongerd het initiatief 
genomen om óók een wens- en gedenkboom te plaatsen. “Het wordt een 
grote kerstboom die we bij de ingang van Laverhof locatie Cunera/De Bongerd 
in Heeswijk-Dinther plaatsen, maar het is niet alleen voor inwoners uit deze 
kern. De wens- en gedenkboom is voor iedereen uit Bernheze en op 
11 december om 16.00 uur worden de lichtjes ontstoken”, laten de 
dames Sanne Kivits (teammanager Welzijn) en Joyce van Doremalen 
(dagbestedingscoach) weten. 

Joyce van Doremalen en Sanne Kivits Tekst en foto: Hieke Stek

Opbrengst 
komt ten 
goede aan 
de bewoners

In het kader van Wereldlichtjesdag organiseert Claassen 

Uitvaartzorg op zondag 10 december een bijeenkomst 

ter nagedachtenis aan overleden kinderen. 

Iedereen die zich betrokken voelt is welkom 

in de kapel van de Zusters Franciscanessen, 

Deken van Miertstraat 8 te Veghel. 

Aanmelden kan via 

wld@claassen.eu of 

085 744 10 24

Ontvangst vanaf: 18:00 uur
Aanvang: 18:30 uur

Geen kind is zo aanwezig dan het kind  dat wordt  gemist. 
Wereldlichtjesdag 

Dit jaar zal Wereldlichtjesdag op 
één locatie worden gehouden: 
de kapel van de Zusters Fran-
ciscanessen aan de Deken van 
Miertstraat 8 in Veghel. 

Agnes van Wijk zal samen met 
Bo Brans invulling geven aan 
deze bijzondere avond. Livemu-
ziek zal worden verzorgd door 
Nicole van Hoof en Jip Tissink.

Iedereen die zich betrokken voelt 
bij Wereldlichtjesdag is van harte 

welkom. Claassen Uitvaartzorg 
stelt het op prijs als belangstel-

lenden zich vooraf aanmelden. 

Dit kan via 085-7441024 of 
wld@claassen.eu) onder vermel-
ding van de naam van de per-

soon die men wil herdenken en 
met hoeveel personen men aan-
wezig zal zijn. Belangstellenden 
zijn welkom vanaf 18.00 uur.

De herdenking begint om 18.30 
uur, zodat om 19.00 uur alle 
kaarsjes kunnen branden. Er is 
ruimte voor eigen inbreng, zoals 
een gedicht of lied. 

Dit wel graag vooraf aangeven, 
zodat dit in het programma op-
genomen kan worden.

geen kind is zo aanwezig als het 
kind dat wordt gemist
Voor wie brand jij een kaarsje tijdens Wereldlichtjesdag? 

VEGHEL - Claassen Uitvaartzorg organiseert dit jaar op zondag 10 december voor de zevende maal We-
reldlichtjesdag, een dag ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens de herdenkingsbijeen-
komst die dit jaar in de kapel van de Zusters franciscanessen georganiseerd wordt, is er gelegenheid 
om een kaarsje te branden en te luisteren naar livemuziek, troostende woorden en gedichten. Omdat 
het branden van kaarsen over de gehele wereld om 19.00 uur lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letter-
lijk een etmaal wat lichter. Deze golf van licht is een troost voor mensen die een kind verloren hebben.

‘Het gaat erom dat je iemand in het licht zet. 
Iedereen mag zelf weten hoe ze de fles vullen’

troostende 
woorden en 

gedichten
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auto & Motor NIEUWS

Citroën C1  1.0 Ambiance 2005 €  2750,-
Citroen C2 2006 € 3250,-
Citroën C3 1.4Exclusive 2005 €  2750,-
Citroen C3 1.6 EHDi, 60D km 2012 € 8950,-
Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-
Citroën Xsara 1.6-16V Berline 2002 €  1499,-
Citroën Xsara Picasso1.8-16V 2003 €  1500,-
Daewoo Kalos 1.4 Style airco 2003 €  1999,-
Fiat Panda airco 2004 € 3450,-
Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3499,-
Hyundai Atos Spirit 2000 € 1500,-
Hyundai Tucson 2.0 Cross 2006 €  4800,-
Kia Picanto 1.0 lx  110 Dkm 2004 € 2250,-
Kia Rio 1.3 Ls 2002 € 999,-
Mercedes C180 Station 1.8i 2006 € 8900,-

Opel Agila 1.2 Color edition 2001 € 1750,-
Opel Astra 1.6-16V 1998 €  1250,-
Peugeot 106 2003 € 1999,-
Peugeot 206 1.4 Design 2005 €  2750,-
Peugeot 307 1.6-16V 2003 € 2250,-
Skoda Fabia combi  1.4i 2002 €  1500,-
Suzuki Alto 1.0 105 DKm 2002 €  999,-
Toyota Aygo 5 drs zwart airco 2010 € 4600,-

Cabriolet:
BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-
Ford Street Ka 2004 € 3499,-
Peugeot 206 CC 2005 € 5950,-

Bedrijfswagens excl. btw:
Citroën Berlingo 1.6 HDI 2007 € 3250,-

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Citroën C3, Peugeot 307, Citroën C5
 TE VERWACHTEN AUTO’S

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

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

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

Audi A1 74.000 km airco 2014 
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Ford Focus 1.8 Limited clima 
   trekhaak 2009
Ford Transit connect airco 
   132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Opel Adam 1.4 23.000 km 
  exclusieve uitvoering 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013

Opel Corsa 1.0 turbo 45.000 km 
  airco 2015 
Opel Insignia 1.4 turbo station 2012
Opel Meriva 1,6 16v 2006
Renault Clio 0.9 TCe 63.000 km 
   airco navi 2013
Seat Leon ST 1.2 TSI 40.000 km 
   vol opties 2015
Seat Mii 33.000 km 2015
Toyota Aygo 2008
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert
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 huur voor 
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Zoggelsestraat 60 - 5384 VE Heesch - 0412-453697 - 06-24459601

Schellings Autoschade
Voor ons schadeherstelbedrijf in Berlicum zoeken wij een

Wat kunnen wij jou bieden?
Wij bieden een fulltime baan (38 uur) in een 
moderne werkomgeving met afwisselende 
werkzaamheden en een leuk team hardwerkende 
collega’s. Daarnaast bieden wij goede 
arbeidsvoorwaarden (o.a. marktconform salaris 
en pensioen) en de mogelijkheid tot verdere 
ontwikkeling. Onze organisatie hecht veel 
waarde aan een goede werksfeer waarin 
werknemers en klanttevredenheid centraal staan.

Wat kun jij ons bieden?
• Je beschikt over relevante   
 werkervaring in de 
 schadeherstelbranche.
• Je kunt geheel zelfstandig werken.
• Je hebt een flexibele instelling en   
 bent gemotiveerd.
• Je hebt een leergierige werkhouding.
• Je bent kwaliteitsbewust en werkt   
 accuraat.

We hebben momenteel 1 vacature beschikbaar en zijn op zoek naar en 
schadehersteller/plaatwerker met enige ervaring welke direct in kan stromen.

schadehersteller/plaatWerker

heb je interesse in deze functie? 
Stuur dan je motivatiebrief en cv naar schellings.berlicum@schadenet.nl t.a.v. S. Schellings
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SCHADEHERSTELLER/
PLAATWERKER

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Explorer 6 cil. automaat met APK.. 2001

Ford Fiësta 1.0 ..................................... 2014

Ford Fiësta 1.0 48 kw .......................... 2015

Ford Fiësta 1.6 88 kw .......................... 2011

Ford Fiësta Diesel .......................2014-2015

Ford KA 1.3 .......................................... 2000

Ford Focus 1.0 74 kW .......................... 2012

Ford Focus 1.6 D .............. 2006-2007-2008

Ford Focus 1.6 74kw ........................... 2004

Ford Focus 1.6 77kw ........................... 2012

Ford Fusion 1.4 .................................... 2004

Ford B-Max .......................................... 2013

Ford Grand C-MAX 1.6 ......................... 2012

Opel Agila 1.0 ...................................... 2014

Peugeot 108 ........................................ 2014

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

Renault Clio 1.0 ................................... 2013

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

Volkswagen Lupo ................................. 2003

Volkswagen Up .................................... 2012

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 D ................................. 2013

Ford Focus 1.6i .................................... 2005

Skoda Octavia 1.4 103kw .................... 2013

BEDRIJFSAUTO’S:

Ford Transit D ...................................... 2010

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout

Is het verplicht winterbanden bij 
4 mm profieldiepte te vervangen?

Nee, de wettelijk verplichte profieldiepte voor winterbanden is, net als bij zomerbanden, 1,6 mm. 
Vervangen bij 4 mm is een advies, hoewel het in sommige andere landen, bijvoorbeeld Oostenrijk, wel 
verplicht is. Winterbanden met minder dan 4 mm profiel gelden daar wettelijk als zomerbanden. Het 
advies is gebaseerd op de ervaring dat de winterse eigenschappen van een winterband snel afnemen 
als de profieldiepte onder de 4 mm komt. Vooral als het gaat om veel water op de weg (aquaplaning 
of watergladheid) of de na strooien of dooi ontstane natte sneeuwpap/slush is (ruim) voldoende pro-
fieldiepte van belang. Rijden op sneeuw kan ook met minder profieldiepte nog goed gaan, dit hangt 
vooral van het merk/type winterband af en de compound bij die profieldiepte. We zien ook dat de 
lamellen soms doorlopen tot 4 mm, maar soms ook tot 1,6 mm.
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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

Sneeuw vertraagt alles, behalve de snelheid van uitglijden

Maxend 5   •   5388 GH Nistelrode   •   06 12 41 02 47 www.beneluxtyres.nl

Ontzorgt als het om autobanden gaat:

•	Leveren	en	monteren	van	nieuwe	en		
gebruikte	autobanden/velgen.

•	Snel,	flexibel	en	servicegericht.

•	7	x	24	uur	telefonisch	bereikbaar.

•	Opslag	en	wassen	van	wielen,		
stikstof	en	reparatie	van	autobanden.

De koffie 

staat 

uiteraard 

voor u 

klaar!

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

ook
VERHUUR

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

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

ook
VERHUUR

AUTOBANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 Audi	Q5	3.0 TDI S-Line, Aut., Navi , 
Panoramadak PDC V + A , Camera, 20 Inch el. 
achterklep, 2012

•	 Ford	Focus	Station Navi, PDC, afn. trekhaak, 
119.000 km,  2012

•	 Nissan	Qashqai	1.6 Acenta, leder, panorama-
dak, clima, trekhaak, 167.000 km, 2009

•	 Peugeot	Expert	1.6 Hdi, airco, PDC, CD-speler, 
schuifdeur, zwart, 104.000 km, 2013

•	 Seat	Ibiza	1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model 
73.000 km, 2012

•	 Suzuki	Swift	1.3i, 5-drs, airco, 2008
•	 VW	Caravelle	2.5 TDI Camper met hefdak, 

uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999

•	 VW	Golf	1.6 TDI Highline Navy, Privacy glass, 
PCD V + A, 109.000 km, 2012

•	 VW	Golf	2.0 TDI 140 PK Navi ,PDC V + A , 
Stoelverw. Privacyglass 2011

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.6 TDI,  AUT. Highline PDC V + A, 

Navi, Panoramadak Privacyglass 
 111.000 km,  2013
•	 VW	Tiguan	2.0 TDI AUT. Highline,  4-Motion Navi, 

Panoramadak PDC V+A Parkeerassistent 
 124.000 km, 2013

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

verkocht

verkocht

nieuw	binnen

Preventief onderhoud
Houd je auto betrouwbaar en bedrijfszeker

Eén van de belangrijkste eisen aan een auto is betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid. Niets is zo verve-
lend als een auto die je in de steek laat. Want dat gebeurt altijd op het verkeerde moment. Om dit te 
voorkomen is preventief onderhoud heel belangrijk.

Om betrouwbaar en bedrijfszeker te blijven heeft elke auto regelmatig onderhoud nodig. Wat er pre-
cies moet gebeuren en hoe vaak, dat is door de fabrikant vastgelegd in onderhoudsvoorschriften en 
onderhoudsintervallen. De garagist weet precies welk onderhoud hij uit moet voeren.

Langere intervallen
De intervallen zijn de afgelopen jaren overigens wel steeds langer geworden. Vroeger was doorsmeren 
en olie verversen elke 5.000 km noodzakelijk. Tegenwoordig zijn intervallen van 30.000 km of langer 
geen uitzondering meer. Toch blijft regelmatig onderhoud altijd nodig.
Met uitzondering van onvoorziene reparaties is van al het benodigde onderhoud een redelijk goede 
inschatting te maken wanneer het nodig is en wat de kosten zullen zijn. Een accu gaat doorgaans zo’n 
4 jaar mee, remblokken vóór meestal zo’n 60.000 km, remblokken achter halen wel het dubbele. Je 
zou dus geld opzij moeten leggen als financiële reserve voor onderhoud en reparaties die je in de toe-
komst kunt verwachten.

Ga je één keer per jaar naar de garage voor onderhoud dan is het aan te bevelen dat te combineren 
met de Algemene Periodieke Keuring (APK).

Goed om te weten
Ga je de auto inruilen, dan helpt het voor de inruilprijs om een ingevuld en afgestempeld onderhouds-
boekje te kunnen overleggen. Dat is het bewijs dat de auto zijn beurten gehad heeft en dus goed is 
onderhouden. 

Bron: ANWB
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nieuwe tenues voor avesteyn
HEESWIJK-DINTHER - RKSV Avesteyn toont veel waardering voor de bijdrage die sponsoren leveren. 
Het is erg belangrijk voor de vereniging dat er betrokkenheid is vanuit de gemeenschap, waardoor de 
leden in staat worden gesteld om in prachtige tenues de strijd aan te gaan.

RVL Reiniging en Van Aarle’s 
Bouwbedrijf presenteerden zich 
afgelopen weekend met het 
team.

RVL Reiniging is gespecialiseerd 
in dakreiniging en gevelreiniging 
door middel van hoge druk en 
sandwashing. Daarnaast kun je 
bij RVL Reiniging terecht voor 
glasbewassing en damwandreini-
ging. Bij Van Aarle’s Bouwbedrijf 
kun je terecht voor nieuwbouw, 
verbouw, renovatie, onderhoud 
en bouwkundig tekenen.
Bij deze gelegenheid werden 
Rob van Langen van RVL Reini-

ging en Janry van Aarle van Van 
Aarle’s Bouwbedrijf vanuit de 
vereniging toegesproken en er 

werd veel waardering getoond 
voor hun bijdrage. 

Avesteyn JO13-2

Het vierde elftal van voetbalver-
eniging RKSV Avesteyn speelt in 
mooie nieuwe tenues. 

Dankzij een gulle sponsor kon 
zij zich afgelopen weekend in de 
nieuwe tenues presenteren.

Avesteyn 4

A&K Installatietechniek en 
Heerkens Interieurs presenteer-
den zich afgelopen weekend 
met het team.

A&K is een jong en dynamisch 
bedrijf dat zich volledig heeft 
gespecialiseerd in installatietech-
niek. Hierbij valt te denken aan 
alle voorkomende loodgieters-
werkzaamheden. Heerkens In-
terieurs is een eigentijdse woon-
winkel waar je terecht kunt voor 
interieuradvies op maat.

Bij deze gelegenheid werden 

Dirk Heerkens van Heerkens In-
terieurs en Rob Kuijpers en Roel 
van de Akker van A&K Installatie 

vanuit de vereniging toegespro-
ken en er werd veel waardering 
getoond voor hun bijdrage.

Avesteyn 5

prinses irene 
in blessuretijd onderuit

De beste man op het veld was de 
jonge scheidsrechter Vereijken 
uit Beek en Donk. In de 4e mi-
nuut van de blessuretijd werd 
een mislukte trap van de altijd 
solide doelman Van Venrooij de 
ploeg fataal. De bal kwam een 
meter of 5 voor de middellijn 
terecht bij Omar Kaddouri. Hij 
schoot de bal vervolgens op 

fantastische wijze over de doel-
man heen en zorgde zo voor de 
tweede overwinning op rij van 
de Bosschenaren. 
Deze zondag kreeg een nog 
grotere rouwrand, toen een paar 
uur later onze trouwe supporter 
Maurice Smits, hij bezocht de 
wedstrijd nog, plotseling over-
leed.

NISTELRODE - Prinses Irene verloor zondag de thuiswedstrijd tegen 
TGG met 0-1. Het was een totaal onnodige nederlaag, want als er 
iemand, in deze matige wedstrijd, verdiende om te winnen, dan wa-
ren het toch wel de mannen van Van Tilburg Mode & Sport. 

voetbal

In Wehl kwam Prinses Irene na 
22 minuten op achterstand toen 
Marley Renner scoorde. Meggy 
v.d Oever, vorig jaar nog spelend 
bij de JO17-1 van Prinses Irene, 
zorgde 6 minuten later voor de 
1-1- ruststand.

In de 2e helft een sterk Prinses 
Irene, dat voortdurend op de 
helft van FC Gelre speelde. Veer-
le Donkers bracht Prinses Irene in 

de 52e minuut op een 1-2 voor-
sprong. Helaas wist de ploeg 
deze stand niet over de streep 
te trekken. In de laatste minuut 
kreeg de ploeg een corner tegen, 
waaruit het dit seizoen al vaker 
een tegentreffer moest incasse-
ren. Dat gebeurde nu ook weer. 
Romy Lammers zorgde met haar 
doelpunt voor een enorme kater 
bij de meiden van coach Edith 
Martens.

vrouwen zien in 90e minuut 
gelre langszij komen

WEHL/NISTELRODE - De vrouwen van Prinses Irene hebben een 
sterk verjongd team dit seizoen, dat de punten bij elkaar moet 
sprokkelen. Zondag werd tegen een oude bekende gespeeld: fC 
Gelre. De club uit Wehl bestaat volledig uit vrouwen en is daarmee 
redelijk uniek in Nederland. Beide ploegen strijden in de onderste 
regionen om degradatie te ontlopen.

voetbal
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greenmax shirtsponsor altior 2
HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen zondag 3 december wer-
den de dames van Altior 2 in 
sporthal De Zaert verrast door 
Greenmax uit Heeswijk-Dinther. 

Eigenaar Eric van Oss, onlangs 
nog genomineerd voor de Bern-
hezer Ondernemersprijs, was be-
reid gevonden om de dames in 
mooie groene shirtjes te steken. 

Greenmax, dat groen en infra-
structuur met elkaar laat ver-
binden en zo veel verschillende 
bomen helpt te overleven in 
deze toenemende verstedelijkte 
wereld van beton, bestrating en 
gebouwen, laat door dit gebaar 
zien dat de kleur groen hoog in 
het vaandel staat.

Dan is Greenmax bij Altior aan 
het goede adres, want al vele ja-
ren dragen de dames het groen 
op een hoog niveau en dit willen 
ze de komende jaren zeker blij-

ven doen. Namens de dames en 
Altior hierbij een grote dank aan 
Greenmax voor dit gebaar en er 
wordt zeker nog veel jaren van 
‘groen’ genoten.

HEESWIJK-DINTHER/NISTEL-
RODE - Afgelopen zondag 
bleek Altior weer een lastige 
tegenstander voor Prinses Irene. 

In de eerste helft nam Prinses 
Irene nog het initiatief en kwam 
zelfs op twee doelpunten voor-
sprong. Altior herpakte zich nog 
drie minuten voor rust en trok de 
stand gelijk tot 7-7. 

Na rust sloeg Altior ineens een 
gat, dat Prinses Irene niet meer 
wist te dichten. Met veel af-
standschoten bepaalde Altior 

uiteindelijk de eindstand op 16-
12 in hun eigen voordeel.
Het tweede team speelde tegen 
Emos en heeft één punt mee 
naar huis mogen nemen.

prinses irene 
verliest bernhezer derby

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

avesteyn verliest aansluiting  

De tweede helft was niet veel an-
ders dan de eerste; Nulandia was 
de bovenliggende partij en cre-
eerde een aantal goede kansen. 
De gasten kwamen in de tweede 
helft op een 0-3 voorsprong. De 
wedstrijd leek hiermee gespeeld, 
echter was het Avesteyn dat te-

rug kwam op 1-3 door Joost van 
Vugt die de bal laag in de hoek 
schoot. 

De kans op de aansluitingstreffer 
kwam er nog wel, maar dezelfde 
Joost schoot in de 88e minuut, 
alleen voor de keeper, net voor-

langs. Hiermee was de wedstrijd 
gespeeld, met een terechte zege 
voor Nuland.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen weekend stond in Dinther de wedstrijd Avesteyn-Nulandia op de 
agenda. Op een nat en glad veld was het lastig spelen, waar de gasten uit Nuland duidelijk beter mee 
om leken te gaan. Het spel was voor Nuland, wat halverwege de eerste helft leidde tot de 0-1. Verder 
was de eerste helft niet al te spectaculair, met de beste kansen aan de kant van Nuland. 

voetbal

EINDHOVEN/HEESCH - Afgelo-
pen zaterdag speelde team U14 
mix een uitwedstrijd tegen Al-
monte. Ze hadden het zwaar de 
eerste twee kwarten. Almonte 
speelde agressief, maar Slam-
dunk ging daar gelukkig niet in 
mee! 

Ze hield haar hoofd koel. Met de 
rust was de stand 30-20 voor Al-
monte. Ze zag nog kansen liggen 
om te winnen. Helaas misten ze 
in het derde kwart veel scores en 
werd de verdediging af en toe 
wat slapper. In het vierde kwart 
knalde Rafael er een driepunter 

in, dat bracht weer hoop! In de 
laatste paar minuten hebben ze 
meer druk gezet op Almonte 
maar dat mocht niet meer baten. 
Eindstand 50-41!

Zin om dit team of een ander 
team binnen Slamdunk te ko-
men verstreken? Kom dan op 
woensdag om 18.00 uur naar 
Sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch.

slamdunk 
u14 mix verliest nipt

basketbal

De pupil van de week, Lotte van 
der Wijst, zag twee teams die tot 
het uiterste gingen en vastbera-
den waren om niet te gaan ver-
liezen. De eerste helft ging gelijk 

op, kansen over en weer, maar 
de dames gingen rusten met een 
stand van 7-7. Na rust kwam 
Altior sterk uit de startblokken 
en liep weg naar een 11-7 voor-
sprong. Prinses Irene had moeite 
met de verdediging van Altior 
die er steeds meer in ging gelo-
ven dat ze vandaag kon winnen. 
Prinses Irene kwam wel een paar 
doelpunten dichterbij, maar Al-
tior had er gelijk een antwoord 
op. Na het laatste fluitsignaal 
stond er 16-12 op het scorebord 
en bleven de punten in Hees-
wijk-Dinther.

Altior 2-Stormvogels 2: 15-22
Altior 3-De Horst 2: 8-13
Altior 4-Spes 4: 8-5

Altior MW1-NDZW MW1: 5-5
Bladella A1-Altior A1: 6-9
BMC A1-Altior A2: 7-7
ODC B1-Altior B1: 4-8
BMC B1-Altior B2: 7-4
Prinses Irene C1-Altior C1: 2-10
Altior C2-De Korfrakkers C2: 2-5
Altior C3-De Horst C1: 3-7
Celeritas D1-Altior D1: 3-13
Altior D2-De Korfrakkers D2: 
2-10
Fortuna’74 E1-Altior E4: 6-1
Emos F1-Altior F1: 16-11.

altior pakt de punten in 
bernhezer derby  
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 3 december stond voor Altior de 
Bernhezer derby op het programma met Prinses Irene uit Nistelrode. 
Voor Altior de krachtmeeting met het team dat vorige week de eer-
ste punten haalde in de topklasse, dus het beloofde een spannende 
wedstrijd te gaan worden. 

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              motorsportLotte van der Wijst

na rust Kwam 
altior sterK uit 
de startBloKKen

van tilburg Mode & sport nieuwe
kledingsponsor vv heeswijk
Van Tilburg: ‘Blij op deze manier het verenigingsleven te kunnen ondersteunen’

Met dit sponsorcontract heeft 
Voetbalvereniging Heeswijk 
weer een stuk zekerheid ge-
continueerd. Er is zeven jaar 
goed gewerkt met Sport2000 
maar weer een keer een ande-
re kledingsponsor is niet apart. 
Ook kledingsponsor Van Tilburg 
Mode & Sport is blij dat zij op 
deze manier het verenigingsle-
ven kan ondersteunen. 

Het is volgens Erik de Groot, 
mede verantwoordelijk voor Van 
Tilburg Sport, hele fraaie sport-
kleding. “De vereniging hecht 
er aan dat de presentatie van de 
club netjes en goed is verzorgd. 
Het moet niet luxe en overdre-
ven zijn, maar gewoon goed. De 
kleding die nu gedragen wordt 
is van een topmerk en voldoet 
daar volledig aan”, zegt Erik de 
Groot. 
Afgelopen week werd het con-

tract getekend door Peter van 
Tilburg, algemeen directeur en 
voorzitter Peer Verkuijlen. Door 
beiden werd nog eens bevestigd 
dat het heel erg belangrijk is dat 
deze ondersteuning geboden 

kan worden. Het zijn niet alleen 
financiën maar ook de betrok-
kenheid die daarbij een grote rol 
spelen. En ook de leden die bij 
Van Tilburg Mode & Sport ko-
men hebben er voordeel van!

Ondertekening sponsorcontract VanTilburg

HEESWIJK-DINTHER - Voetbalvereniging Heeswijk heeft voor de komende drie jaar een sponsorcon-
tract met Van Tilburg Mode & Sport uit Nistelrode. Daarmee is dit wijd en zijd bekende familiebedrijf als 
kledingsponsor verbonden aan de club. “We hebben in goed overleg een mooi contract kunnen opstel-
len. Daar zijn we als vereniging heel blij mee. Een mooie bijkomstigheid is dat hiermee de sponsoring 
binnen de gemeente blijft”, zegt voorzitter Peer Verkuijlen. 

de laatste 
minuten werd 

meer druK gezet
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de oplossing

VORSTENBOSCH - Ook in het 
seizoen 2018-2019 is Ruud 
fleskens hoofdtrainer bij voet-
balvereniging Vorstenbossche 
Boys. 

Het contract werd afgelopen 
week met een jaar verlengd, na-
dat de spelersgroep, trainer en 
technische commissie aangaven 
vertrouwen te hebben in ver-
lenging van de samenwerking. 

Volgend seizoen staat Fleskens 
daarmee voor het vierde seizoen 
op rij voor de groep. Daarnaast 
was hij ook in een eerdere pe-
riode al twee jaar actief op ‘De 
Bergakkers’. 

Momenteel staat de ploeg op 
de twaalfde plek in de vierde 
klasse H. Doelstelling is om ook 
komend seizoen op hetzelfde ni-
veau actief te zijn.

vorstenbossche boys en 
ruud fleskens verlengen

“Ik heb dit jaar een bijzonder 
jaar gehad. Ik heb het WK su-
perenduro in Duitsland gere-
den, wat erg goed ging en waar 
ik veertien WK-punten wist te 
halen. Daarna heb ik mijn doel 

gelegd op de rallysport. Ik heb 
twee super rally’s gehad en veel 
geleerd met een etappewinst 
van de toppers. Het endurosei-
zoen begon wat moeizaam maar 
ook dit kampioenschap heb ik 
positief afgesloten. Ik kijk uit 
naar volgend jaar, waarbij mijn 

focus op Dakar Rally 2019 zal 
liggen en ook op het ONK en-
duro. Ook wil ik alle sponsors 
en helpers bedanken. Zonder al 

deze mensen is het niet mogelijk 
om dit allemaal te doen! Tot in 
2018”, vertelt een gemotiveerde 
Wesley Pittens. 

Wesley pittens wint voor de 
vierde keer de enduro kampioensrit
EINDHOVEN/VORSTENBOSCH - Yamaha-rijder Wesley Pittens heeft in Eindhoven voor de vierde keer 
in zijn carriè re de enduro kampioensrit weten te winnen. De rijder uit Vorstenbosch kwam op de eerste 
dag na een valpartij ijzersterk terug en wist toch nog als winnaar over de finish te komen. Ook op de 
tweede dag legde hij iedereen zijn wil op en pakte met een dubbele zege voor de vierde keer in zijn 
carrière de voorzittersbeker. 

motorcross

     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

een Bijzonder jaar

bliksemstart levert heeswijk drie punten op

Nog voor rust werd de spanning 
terug in de wedstrijd gebracht 
door de thuisploeg, maar in het 
tweede bedrijf maakte Max Slui-
ter aan alle onzekerheid een eind 
door de 2-4 binnen te schieten.

Een zeer welkome zege voor het 
team van de Gebr. Dijkhoff, dat 
zo weer aansluiting heeft met de 
brede middenmoot. Volgende 
week komt TGG uit Den Bosch 
op bezoek, dat met twee zeges 
op rij lekker bezig is. 

Voor Heeswijk is het zaak om 
deze serie te onderbreken en zelf 
een mooie reeks neer te gaan 
zetten.

OVERLOON/HEESWIJK-DINTHER - Op bezoek bij SSS’18 uit Overloon kende Heeswijk een droomstart, 
want binnen het kwartier stond de ploeg van trainer Marc van der Ven met 0-3 voor, door doelpunten 
van Bryan van Deursen en tweemaal Stef Adank. 

voetbal

Man of the match Stef Adank omspeelt zijn tegenstander  
 Foto: Hans Heesakkers

Mike van grinsven wint wedstrijd 

De rijder uit Heesch startte als 
koploper en reed een sterke 
wedstrijd. Even kwam hij in de 
problemen toen er een aantal 
rijders voor hem vastreed. Hier-
door verloor hij de koppositie 
maar gedurende de wedstrijd 
kwam hij sterk terug en wist hij 
de koppositie terug in handen te 
nemen. 

Door in de slotfase nog een tand-
je bij te zetten, sloeg hij een gat 
en kon hij de wedstrijd naar zijn 
hand zetten. Voor Van Grinsven 
is er niet veel tijd om uit te rus-
ten, want volgend weekend staat 
alweer de volgende wedstrijd op 
het programma in Hossegor. Dit 
is een wedstrijd die op een zwaar 
strand wordt georganiseerd.

ST. LEGER DE BALSON/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQf Quad team heeft in St. Leger de 
Balson een wedstrijd om het franse zandkampioenschap weten te winnen. 

quad rijden

De eerste tien minuten waren 
voor Korloo. Na de 0-1 kon Kor-
loo steeds weer een doelpuntje 
voor blijven. Na de 3-3 pakte 
Eendracht voor het eerst een 
kleine voorsprong. Deze voor-
sprong werd door Korloo weer 
omgezet in een 4-4 stand. Na de 
5-4 voorsprong voor Eendracht 
lukte het Korloo echter niet om 
zelf aanvallend aan te haken. 
Nog voor de rust wist Eendracht 
een 6-4 voorsprong te pakken. 
In de tweede helft is het Een-

dracht die de score opent. Korloo 
speelde een hoog tempo en cre-
eerde voldoende kansen, maar 
Korloo had een groot probleem 
met het afmaken van de kansen, 
waardoor de verdediging van 
Eendracht niet onder druk kwam 
te staan. Korloo bleef voldoende 
kansen creëren maar kwam niet 
dichterbij. 

Uiteindelijk moest Korloo met 
een 11-9 stand de punten bij de 
tegenstander laten.

korloo vergeet te scoren en 
laat punten in overasselt
OVERASSELT/LOOSBROEK - In de sporthal in Overasselt speelde 
Korloo afgelopen zondag tegen Eendracht uit Mook. Korloo begon 
goed aan de wedstrijd, maar later in de eerste helft kwam Eendracht 
beter op gang.

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
Het is makkelijk 

scoren met 
DeMooiBernhezeKrant
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Start vandaag nog met Personal Training in de geheel nieuwe studio 
van GOOS-FIT.  De ruimte biedt je de mogelijkheid om 1 op 1 of in 
Duo-training, onder professionele begeleiding te streven naar je 
gewenste doel. 

Met voedingsschema op maat en tips om de feestdagen 
verantwoord door te komen zorgen wij er samen
voor dat wij het nieuwe jaar fris starten. 

06-12554940
info@goos-� t.nl
www.goos-� t.nl

NU AL STARTEN 
MET JE GOEDE 

VOORNEMENS VOOR 
HET JAAR 2018?

Door zijn ervaring als personal 
trainer en coach helpt hij iedereen 
om op een leuke en verantwoor-
de manier aan de slag te gaan. 
De weg naar verbetering begint 
bij een vrijblijvend intakegesprek 
waarin de eventuele mogelijkhe-
den worden besproken. 
Tijdens de personal training ligt 
alle focus op jou. Indien nodig 
wordt er een vast weegmoment 
ingepland en bespreken jullie sa-
men hoe de valkuilen het beste 
dichtgegooid kunnen worden, 
om zo het gewenste resultaat te 
behalen. Op deze manier werk 
je samen aan een gezondere le-
vensstijl. 

Naast personal training kun je 
ook terecht voor duo-trainingen. 
Dit werkt hetzelfde als personal 
training, maar dan als duo. 

Dus ga je liever aan de slag met 
je vriend, vriendin, partner, buur-
man, buurvrouw of work-out 
buddy? Dan is dat ook mogelijk! 
Geen zorgen, de aandacht van 
de coach is verdeeld over jullie 
twee! 

Heb je nog vragen of interesse in 
een vrijblijvend intakegesprek? 
Kijk dan op www.goos-fit.nl of 
neem contact op met Wesley via 
06-12554940. 

personal trainer en coach

NISTELRODE – Wesley Goossens heeft sinds november een eigen 
Personal Training studio aan de Canadabaan 16 in Nistelrode (aan 
de achterzijde van het pand van XRC). In deze studio verzorgt hij 
Personal Training, Duo-training en vinden de intakegesprekken 
plaats.

Wesley Goossens Foto: Marcel van der Steen

thierry pittens pakt 
de open nederlandse endurotitel

“Ik heb mijn uiterste best ge-
daan en het lukte me om de Ne-
derlandse titel E2 te winnen én 
de scratch. Ik ben super tevreden 

en kijk al weer uit naar volgend 
seizoen. Ik heb een goed EK-sei-
zoen gehad en een super leuke 
6-daagse ervaring met een gou-
den medaille. Een jaar om in te 
lijsten. Ik wil graag al mijn spon-
soren bedanken voor het afgelo-
pen jaar. Zonder hen is het alle-
maal niet mogelijk”, vertelt een 
blije Thierry Pittens.

Voor Thierry breekt er nu even 
een korte rustperiode aan, alvo-
rens hij op 20 januari van start 

zal gaan voor de eerste wedstrijd 
om het Open Nederlands Kam-
pioenschap Enduro in Enter.

EINDHOVEN/VORSTENBOSCH - Thierry Pittens van het Laurense Husqvarna team is vorig weekend in 
Eindhoven Open Nederlands Kampioen Enduro E2 en scratch geworden. Pittens had het niet makkelijk, 
want door de spanning maakte hij foutjes die hij normaal niet maakt, wat verschillende valpartijen tot 
gevolg had. Ondanks dit slaagde hij erin om beide dagen op een derde plaats uit te rijden, wat voldoen-
de was om de titel in de wacht te slepen. 

motorcross

     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
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          autosport                      karten              motorsport

Foto: Henk Teerink

een jaar om 
in te lijsten

uijlen vof steekt Welpen en f-jes 
prinses irene in het nieuw

De F-jes hebben al flink geoe-
fend op hun nieuwe yell, die ze 
speciaal hebben aangepast voor 
hun sponsor: ‘Tok, tok, tok oran-
je, met een witte rok.’

Brendy (rechts op foto) en Je-
roen hebben drie korfballende 
dochters, waarvan de jongste op 
dit moment in het welpenteam 
speelt. De welpen en F-jes heb-
ben hun eerste overwinningen al 
weer binnen!

NISTELRODE - De firma Brendy en Jeroen Uijlen VOf stak voor aanvang van de zaalcompetitie de 
welpen en f-jes van de korfbalafdeling van Prinses Irene in nieuwe shirts. Hun bedrijf is gevestigd aan 
Maxend en is actief in het fokken en houden van pluimvee. 

dames dos’80/olympia’89 
lopen achter feiten aan  

Valse start
Camelot/Desk vloog werkelijk 
uit de startblokken. In de eer-
ste vijf minuten startten de gas-
ten subliem. Zij namen een 0-5 
voorsprong waar weinig op af te 
dingen was. De Heesche forma-
tie leek overdonderd, maar gaf 
niet op. Toen Evi Hoeks na acht 
minuten de eerste treffer wist te 
maken, maakte dat wat los. De 
0-5 achterstand werd omgezet 
naar 5-5. Andermaal namen 
de gasten het initiatief volledig 
over. De ruststand maakte dit 
duidelijk 10-13. 

Geen vat
Ook in de tweede helft kon 
DOS’80 het ritme maar niet vin-
den. De snelle aanval werd on-
voldoende gevonden. Steeds als 

DOS’80 dacht iets dichterbij te 
komen, scoorde hun tegenstan-
der weer. Verdedigend kreeg 
men geen vat op het aanvalsspel 
van het team uit Kaatsheuvel. In 
een ultieme poging de wedstrijd 

nog te kantelen zette coach Jan 
van Munster een tactische vari-
ant in om de aanval van de te-
genstander te ontregelen door 
één van de speelsters mandek-
king te geven. Deze ingreep 
bracht echter geen soelaas. Eind-
stand: 19-24. Sabine van Nistel-
rooij wist deze wedstrijd alle zes 
strafworpen feilloos te benutten. 

Daarmee werd zij topscoorder 
aan Heesche zijde. Al kwam de 
mooiste aanval op naam van de 
drie zussen Turlings. Via keepster 
Inge, ging de bal naar Lisa, die 
vervolgens Sanne aanspeelde en 
zij wist het net te vinden.

HEESCH - Zaterdagavond speelden de dames van DOS’80 in 
sporthal ’t Vijfeiken een verloren wedstrijd tegen Camelot/Desk 
uit Kaatsheuvel. De gasten hadden een vliegende start en brachten 
DOS’80 daarmee van het begin af aan in de problemen.

handbal

Evi Hoeks Foto: Ruud Schobbers

mooiste aanval van 
drie zussen turlings
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donderdag 7 deceMber
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

centrum Maia: 
Workshop honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

klankschalenmeditatie
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

blik op fotografie: 
‘Zien is kunst’
Bibliotheek Heesch

vrijdag 8 deceMber
bijeenkomst moeilijke voeten
Laverhof Heeswijk-Dinther
PagIna 16

kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

informatiemiddag bernheze 
dementievriendelijk
CC De Pas Heesch
PagIna 16

keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PagIna 2

uitvoering kantlijn ‘in ieder 
badje een ander schatje’
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Zaterdag 9 deceMber
open dag abdijstaete
Abdijstraat Heeswijk-Dinther
PagIna 24 En 25

kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 15

de stuik in kerstsfeer
Vorstenbosch
PagIna 15

uitvoering kantlijn ‘in ieder 
badje een ander schatje’
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Zondag 10 deceMber
drumcirkel
Palmenweg 5 Nistelrode

prinsenreceptie
CC De Pas Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

uitvoering kantlijn ‘in ieder 
badje een ander schatje’
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Wereldlichtjesdag
Deken van Miertstraat 9 Veghel
PagIna 27

open dag van kessel 
open haarden & kachels
Bedafseweg 14 Uden
PagIna 9

Maandag 11 deceMber
kerstmarkt
Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther
PagIna 15

alzheimer café
Oude Litherweg 20 Oss

film: ‘a united kingdom’
Filmhuis De Pas Heesch
PagIna 11

hartje Maashorst: 
klankconcert
Palmenweg 5 Nistelrode

poedja-bardo 
onderricht-Meditaties
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ontsteken Wens- 
en gedenkboom
Laverhof Heeswijk-Dinther
PagIna 27

dinsdag 12 deceMber
Zonnebloem nistelrode: 
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 15

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur 
fysio steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

‘vis & van venrooij’
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: ‘a united kingdom’
Filmhuis De Pas Heesch
PagIna 11

Woensdag 13 deceMber
kerstviering hkk nistelvorst
Heemkamer Nistelrode

kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 15

cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

centrum Maia: numerologie 
door gerrit jansen
Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: govert schilling
CC De Pas Heesch
PagIna 11

jaarvergadering dorpsraad
De Stuik Vorstenbosch
PagIna 5

kerstdiner kbo heesch
De waard Heesch
PagIna 8

donderdag 14 deceMber
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 15

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

lezing: stamboomonderzoek
Bibliotheek Nistelrode
PagIna 12

klankschalen concert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagIna 2

vrijdag 15 deceMber
kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 15

centrum Maia: reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

kerstviering kbo nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode
PagIna 8

cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

gratis opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

kerstmarkt
Looz Corswarem Hoeve 
Heeswijk-Dinther

kerst-inn
Kerk Loosbroek
PagIna 14

bobZ
Dorpshuis Nistelrode

Zaterdag 16 deceMber
pop-up kunstexpositie bkk
Waardsestraat 9a Nistelrode
PagIna 1

Meiden Make-up event
DIO/The Read Shop/
Prima Sparkling Nistelrode

kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 15

familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagIna 2

Muzikale kerstmarkt
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther

kerstconcert notenkrakers 
en koor frappant
Parochiekerk Vorstenbosch

toneelgroep van alles wè: 
‘Moet kunnen’
CC Nesterlé Nistelrode
PagIna 11Ev
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fotograaf: 
Ilse van Leuken

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.


