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Vernieuwd dorpsplein Vorstenbosch

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

grauw asfalt uitgevoerde plein was
weliswaar als parkeerterrein functioneel meer zeker geen aanwinst
voor het dorp.
Dorpsplein
Het plein oogt nu weer fris en ruim.
Gebakken klinkers, aangevuld met
fraaie volwassen lindebomen die
uit Nistelrode zijn overgekomen en
authentieke lichtmasten maken het
plein tot een gezellig dorpsplein. Er
is voldoende parkeerruimte voor
kerk, horeca, winkels en bedrijven.
Er is ruimte voor de weekmarkt.

door Frank Geenen

Op 11-11-11 is in Vorstenbosch het heringerichte Meester Loeffenplein feestelijk en carnavalesk geopend. Na twee maanden noeste arbeid is een saai plein omgetoverd tot een gezellig dorpsplein. Op vrijdagmiddag waren
er verschillende feestelijke attracties voor de jeugd waaronder
een schaatsbaan en draaimolen.
VORSTENBOSCH -

Om 19.11 uur was er de officiële
opening. Wim Rijkers begeleide
namens de werkgroep, die zich
maanden intensief heeft beziggehouden met de reconstructie, de
opening. Na veel lovende woorden door Wim en wethouder van
Moorselaar werd door huidige en
oud bestuurders en prinsen van de
carnavalsstichting de Piereslikkers
de vernieuwde bank met waterput
onthuld. Deze put is een geschenk
van het dorp aan de carnavalsstichting en is door zelfwerkzaamheid en met lokale sponsors tot
stand gekomen. Wim Rijkers “Zoiets kan allen maar in Vorstenbosch, geweldig toch!” Nog tot in
de late uurtjes klonk feestmuziek
op het plein.
Idop
Het plein omvormen tot een aan-

trekkelijk dorpsplein dat de kwaliteit van de omgeving versterkt en
de levendigheid van Vorstenbosch
vergroot was een van de speerpunten in het Integraal Dorpsontwikkelingsplan. Dit Idop is als visie op
de ontwikkeling van Vorstenbosch
onder regie van de Stichting dorpsraad in 2009 opgesteld en aan de
gemeente aangeboden. Met 50%
subsidie van de provincie is voor
een totaalbedrag van € 180.000
het plein grondig opgeknapt. Plein
en uitlopers in de verschillende
straten vormen het commerciële
hart van Vorstenbosch, aldus het
Idop. Een passende inrichting vergroot de aantrekkelijkheid zowel
voor de bedrijven als bezoekers.
Historische plek
Het Meester Loeffenplein bevindt
zich op een historisch kruispunt van

wegen. Al in de 14de eeuw was op
deze kruising een kapel te vinden
en vanaf 1850 de kerk, herberg en
café. In 1890 werd op de huidige
locatie van het plein de Sint Jozefschool met onderwijzerswoning
gebouwd. Van 1924 Tot 1957 was
Meester Loeffen hoofdonderwijzer
en woonde hij in de woning. De
eerste bank in Vorstenbosch was in
zijn woning. Meester Loeffen was
de eerste kassier van de Boerenleenbank. Ook Jong Nederland had in
deze onderwijzerswoning haar eerste onderkomen. De woning is begin zestiger jaren gesloopt. De vrijgekomen ruimte werd opslagruimte
voor tractoren. De school is nog tot
halfweg zestiger jaren operationeel
geweest. Voor Vorstenbosschenaren
van boven de vijftig ligt op deze plek
de basis van hun onderwijs.
40 jaar oud
Het Meester Loeffenplein is begin
zeventiger jaren aangelegd nadat
de oude jongensschool was gesloopt en het opslagterrein van
oude tractoren van de firma Stevens was ontruimd. De oude gymzaal van de jongensschool werd
toen omgebouwd tot bejaardensoos. Het weinig aangeklede en in

WOMEN WORKS: voor iedere branche
HEESCH - ‘Dat bestaat niet!’ met dat antwoord begon het voor Suzan,
u kon het lezen in het artikel op Mooinisseroi.nl van: ‘Op de Koffie bij...
Women Works’. Een reden voor Suzan om een nieuwe uitdaging aan te
gaan. Een update is nodig want een half jaar later duikt Hanneke van
Vucht op in het verhaal. Een imago consulent die jarenlang in de mode
werkzaam was. Nu versterkt ze Suzan in haar strijd om vrouwen werkkleding te verkopen die lekker zit, van goede kwaliteit is en vrouwelijk!
Op de Cereslaan nemen zij hun taak heel serieus.
Voor vrouwen, door vrouwen
Februari 2011 was Suzan de Weerd
volop in de belangstelling bij de
landelijke pers door haar strijdbaarheid die moest gaan zorgen
voor vrouwelijke werkkleding en
werkschoenen. Leek het even of

het alleen om bouwkleding ging, al
snel bleek dat er meerdere sectoren ouderwets achter liepen in de
werkkleding voor vrouwen. Wanneer je met je vrouw gaat winkelen
Lees verder op pagina 3

Voor evenementen als de kermis is
er meer ruimte gemaakt en zijn alle
voorzieningen als stroom en water
aanwezig. Het plein is ook een prima vertrekpunt voor een fiets- of
wandelroute door de omgeving of
om zittend op de piereslikkersbank
een praatje te maken of van spelende kinderen te genieten en de
omgeving te aanschouwen.
Verkeer
De beruchte sluizen in de Kerkstraat zijn verdwenen, het kruispunt is onderdeel geworden van
plein. Het zal voor het verkeer
even wennen zijn. De verwachting
is dat automobilisten de ruimte
zullen respecteren en snelheid zullen aanpassen zodat fietsers en
voetgangers zich hier veilig voelen.
Samenwerking
De werkzaamheden zijn in nauw
overleg met omwonenden, de
dorpsraad, de buurtvereniging
de ondernemersvereniging, het
kerkbestuur en de gemeente uitgevoerd. Thijs van Kessel, projectleider namens de gemeente “de
samenwerking was heel erg goed,
iedereen die heeft meegedacht en
meegewerkt was vanaf het eerste
begin erg positief en er was een
grote bereidheid om samen de
schouders eronder te zetten”.
De put en banken op het plein
geven het plein een geheel eigen
karakter. Veel ondernemers en
vrijwilligers hebben dit stukje vakmanschap mogelijk gemaakt.
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Natuurlijke inspiratie voor de
winterdagen bij LipsGroen
De herfst verandert het natuurbeeld en dit is
ieder jaar voor LipsGroen Tuincentrum een goed moment de
kerstmarkt klaar te zetten. De Kerstmarkt in het tuincentrum
is dan ook een ‘natuurlijke’ manier om u voor te bereiden
op het koudste jaargetijde van het jaar én is natuurlijk elke
dag te bezichtigen aan ‘t Weijen in Nistelrode. ‘Het is ook de
beste planttijd van het jaar, weten we allemaal van vroeger
uit’, volgens Marja Lips, ‘ze vervolgt echter wel dat niet alle
mensen deze tijd gebruiken voor beplanting. Wel zijn de bezoekers al op zoek naar de mooiste kerstdecoraties.’
NISTELRODE -

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
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In maart al begint Marja inkopen
te doen voor de volgende kerst op
het einde van het jaar. Ook zij geniet van alles wat binnenkomt als
ze aan het uitpakken is, want er
zijn zeker weer spulletjes bij waar
ze al niet meer aan gedacht had.
Afgelopen Maart waren ze nog
maar net open met de totaal verbouwde winkel in het tuincentrum.
Het is het eerste jaar dat ze in dit
nieuwe pand de kerstmarkt opbouwen en dat was even wennen. Het resultaat echter mag er
zijn. Een compositie van kleuren en
stijlen, verschillende materialen en
honderden verschillende kerstaccessoires kleuren de sfeereilandjes.
Kerst assortiment
De kerstmarkt staat dan ook klaar
voor de bezoekers, het ziet er weer
helemaal top uit: veel verschillende stijlen, voor elk wat wils.
‘Vooral interieurvriendelijk’, vertelt Marja, ze vult daarbij aan dat
ze blij is dat men ook de verschillende stijlen makkelijk te combineren zijn zonder dat ook heel het
interieur aangepast moet worden.
U kunt in het tuincentrum terecht

Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van
DeMooiBernhezeKrant is alle
mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten
aan worden ontleend. De uitgever
zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

Onbeperkt genieten….
NISTELRODE - Zoals u gewend bent van Eetcafé ‘t Pumpke blijven ze
vernieuwen. Al ruim 17 jaar is Mark Verwijst eigenaar van dit mooie
eetcafé op het Raadhuisplein in Nistelrode. Sinds enkele weken heeft
hij weer iets nieuws geïntroduceerd.
En wel het rondje door de keuken, niet letterlijk natuurlijk…..
Onbeperkt genieten van de Bourgondische smaak van Eetcafé
‘t Pumpke. U mag zo vaak u wilt
bestellen. Alle gerechten zijn
klein in uitvoering, zodat u de
vele smaken proeft die de keuken
van ‘t Pumpke rijk is. De kaart is
verdeeld in verschillende gangen;
Rondje koud - Rondje soep Rondje warm - Rondje na. Elke
gang heeft zijn eigen lekkernijen
zoals onder andere; stokbroodje
geitenkaas,
bospaddenstoelensoep, kipdipper en de alom beroemde bastognekoekjesparfait.
Ideaal voor een avondvullend programma, wel alleen per tafel te
bestellen. De rondjes koud, soep
en warm zijn te bestellen tot 22:00
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uur en hierna hebt u nog een half
uur tot 22:30 om uw rondje na te
bestellen. De prijs voor het rondje
door de keuken is € 24,75 en dan
mag u zoveel eten als u wilt. Kinderen tot 12 jaar betalen € 9,75.
Nog geen plannen voor 5 december Sinterklaasavond; reserveer
dan bij eetcafé ’t Pumpke een tafel voor het rondje door de keuken. De goedheiligman komt deze
avond ook nog een bezoekje brengen.. U kunt reserveren via telefoonnummer: 0412-612956.
Ook 2e kerstdag is Eetcafé
’t Pumpke geopend, deze dag zal
ook alleen het rondje door te keuken te bestellen zijn, dus iedereen
kan zoveel eten als men wil.

Foto’s: Ad Ploegmakers

voor onder andere:
• Groot assortiment knutselartikelen voor kerststukjes
• Kerstbomen met allerlei
stijlen versieringen
• Sfeermakers voor buiten
en binnen
• Lichtkettingen
• Kaarsen en kandelaars,
lichtvaasjes
• Kerststalletjes in allerlei maten
en verschillende kerstpoppetjes
• Veel collecties binnen potterie,
kamerplanten en trendartikelen.
Neem de tijd en geniet van het
enorme maar gezellige tuincentrum van 3000m2 groot.
Maandag tot en met donderdag
9.00-18.00 uur - vrijdag van 9.00
- 20.00 uur - zaterdag 8.00-17.00
uur. Open zondagen 2011: 4 december - 11 december van 11.0017.00 uur.
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Women Works: voor vrouwen, door vrouwen
loop je toch ook niet naar dezelfde
afdeling?
Net voor de vakantietijd, kwamen
Suzan en Hanneke, oude bekenden van elkaar, elkaar tegen in de
supermarkt. Allebei ondernemer
en vooral heel druk. Snel werden
de kaartjes uitgewisseld en daarop
werd ook contact opgenomen.
Na een korte periode van overleg
werd de knoop doorgehakt. Hanneke zag potentie in het verhaal
van Suzan en sindsdien hebben
ze een klik. Zij zijn onafscheidelijk
want er wordt een bedrijf opgebouwd, waarbij Hanneke intussen
hetzelfde verhaal preekt als Suzan.
Een nieuwe start voor beide dames
in het pand van Van Bakel Electro,
want na enkele gesprekken met
Anthony van Bakel werd de spreekwoordelijke knoop doorgehakt. Nu
werken ze samen met hun leus:
‘Door vrouwen, voor vrouwen!’
Suzan werkt ook nog in haar bedrijf waar ze de houten ladders
mee aflevert, ze verdelen hun
tijd. Zo was ook Hanneke net afgestudeerd ten tijde van de eer-

dames weten het zeker: ‘Dat laten
we nooit gebeuren.’ Nee, ze willen
echte service bieden, ze gaan naar
de klant toe of zullen de klanten
in de showroom ontvangen en ze
hiermee alle rust gunnen goed te
kunnen passen.

Het pand aan de Cereslaan waar Women Works gevestigd is.

ste onderhandelingen met Suzan.
Druk bezig om haar eigen bedrijf
in de markt te zetten. ‘That’s Me
and You’ heet haar bedrijf en sluit
naadloos aan op Women Works.
Als imago consultants kan zij bij
bedrijven op aanvraag een imago
advies geven. Hiervoor gebruikt ze
de betekenissen van de kleurendefinities.
That’s Me and You - Women Works
Dit gaat op in tweeën. Twee dames
in bedrijf die met hun dienst heel

Nieuwe brandweerauto
Heeswijk-Dinther

Met loeiende sirenes kwam de
nieuwe tankauto aangereden op
de kazerne van Heeswijk-Dinther.
De twee brandweerlieden gaven
meteen een demonstratie aan de
genodigden.
Binnen enkele tientallen secondes
was de zijgevel van de buren bedekt met het schuim. Wethouder
Rien Wijdeven mocht ook nog even
een poging wagen en nam ook de
slang in handen. De brandweerlieden waren zichtbaar blij met deze
nieuwe aanwinst in hun kazerne.

dicht bij elkaar liggen. Bouwen
aan een presentatieplaatje en het
bedrijf goed neerzetten is heel belangrijk voor de positionering van
een bedrijf. Kleuren spelen daarin
een grote rol en ook de werkkleding, de bedrijfskleding zijn daarbij
van grote invloed.
Ze weten vele voorbeelden te noemen, waarom het goed is dat er
iets gedaan wordt aan het gemis
aan vrouwelijke werkkleding. Maar
ook ben je vaak een nummer in
deze branche als klant. Deze twee

De crisis geeft mogelijkheden. Ze
weten dat ‘de crisis’ bij iedereen
voor aan de lippen ligt. Toch zien
ze juist mogelijkheden om in deze
tijd te beginnen. Er zijn meerdere
voordelen in het samen ondernemen: samen sparren, meer mogelijkheden door een extra paar handen en meer bewegingsvrijheid
voor de dames.
Op de Cereslaan zijn ze met de
laatste wijzigingen bezig en hier
en daar nog een likje verf of
schroefje, dan is het tijd voor de
opening. Ze zijn druk met netwerken in tussen want behalve
dat de webwinkel zijn pad landelijk al vindt, ligt hun doelgroep
voorlopig op de regionale markt.
Neemt u eens de tijd en ga eens
kijken naar de website
www.womenworks.nl

Week van de Diabetes

Al dertig jaar collecteert het Diabetes Fonds voor diabetes, oftewel suikerziekte. Deze week gaan
30.000 collectanten op pad voor
onderzoek naar deze ziekte.
Iedereen kent wel iemand met diabetes: ruim 1 miljoen Nederlanders
hebben diabetes. Diabetes heeft
verwoestende gevolgen zoals een
hartaanval, dementie, blindheid en
nierschade. In Nederland overlijden jaarlijks evenveel mensen aan
diabetes als aan borstkanker, namelijk ruim 3.000.
Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat minder mensen diabetes
krijgen en het te voorkomen en te
genezen is.
Het Diabetes Fonds zet alles op
alles om diabetes en de gevolgen
ervan te voorkomen. Dat doet het

fonds door onderzoek te betalen.
Maar van alle aanvragen van onderzoekers kan er maar een kwart
gefinancierd worden. Het Diabetes Fonds krijgt geen geld van de
overheid, dus is afhankelijk van
donaties en de collecte.
Help het Diabetes Fonds in de strijd
tegen diabetes en geef deze week
aan de collectant
www.diabetesfonds.nl
Hoogstede Optiek Nistelrode
Een symptoom van diabetes is o.a.
het groeien van nieuwe zwakke
bloedvaten die bloedingen kunnen
geven in het netvlies waardoor het
zicht sterk verminderd. Dit is vaak
blijvend, een preventief onderzoek
is dus van belang. Door vroegtijdige
constatering kan behandeling met
laser in de juiste fase toereikend
zijn. Bij Hoogstede Optiek kan de
optometrist u met de juiste apparatuur een duidelijk advies geven.

De Dunsjede
Hynders

HEESWIJK-DINTHER - Graag wil ik
ons even aan u voorstellen, wij zijn
een groep enthousiaste Friezen
liefhebbers die betoverd zijn geraakt door dit fantastische paard.
Wij zien de Fries als dier met een
zeer welwillend, intelligent en
trouw karakter. Bovenal een echte
steun, toeverlaat en grote vriend
voor de mens als eigenaar of verzorger.
Een tijd geleden is bij ons het idee
ontstaan om een show op muziek
samen te stellen, en ik kan u verzekeren met succes. Wij hebben
mooie kostuums laten ontwerpen
en bijpassende muziek uitgekozen.
Wij rijden in een 4-tal, dat wil zeggen en stap, draf en galop, naast
achter en door elkaar. Inmiddels
hebben we heeel veel positieve reactie gehad op evenementen in de
buurt. Zoals de oogstfeesten, maneges, koudbloedwedstrijden en als
absolute topper Effe Noar Geffe.
Wilt u ook een show op uw evenement of bedrijfsuitje? Dit kan voor
een geringe onkostenvergoeding
van € 50,00. Voor meer informatie
of boekingen kunt u ons benaderen
via 06-23463945 of mail naar
erikvanos@hetnet.nl.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorend
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Bugt
Langven 24
Tel.: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
J.M.W. Manders
Schoonstraat 21
Tel.: 0412-450802
Spoed: 0412-455720
Dokter Zwaan
’t Dorp 37
Tel.: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel.: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 – 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heeswijk
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
Tel.: 0413-291450
Spoed: 0413-293245
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende receptenbij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020
LOOSBROEK
Huisartsen & apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.
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Kerstpakketten met een verhaal….

De wereldwinkel stelt
deze voor u samen
BERNHEZE - Laat u inspireren door producten met een bijzonder verhaal. Ze zijn afkomstig uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De wereldwinkel in Nistelrode heeft al jaren vele vaste klanten voor het afnemen
van kerstpakketten. In de verschillende prijsklassen zijn er pakketten
samen te stellen.

Vanaf € 10,- kunt u samen al een
leuk pakket samenstellen. De wereldwinkel heeft producten die
ambachtelijk geproduceerd zijn.
Vele schalen, tassen en manden
kunnen de basis zijn voor het
kerstpakket. Dit kan aangevuld

worden met levensmiddelen maar
ook met mooie mokken, glazen of
kandelaars. De wereldwinkel heeft
ook (h)eerlijke fairtrade wijn die u
als relatiegeschenk kunt weggeven
of natuurlijk zelf bij het kerstdiner
kunt opdrinken. Vindt u het moeilijk om voor een ander een cadeau
samen te stellen? Dan is het natuurlijk ook mogelijk om een cadeaubon van de wereldwinkel te
geven. Dan kan de ontvanger zelf
kijken wat de wereldwinkel allemaal te bieden heeft.
U geeft iemand een mooi cadeau
en tegelijkertijd doet u iets waardevols voor de mensen die de producten maken.

Openingstijden Wereldwinkel Nistelrode: woensdag, donderdag en zaterdag 10:00-17:00 uur, vrijdag van 10:00-20:00 uur. De Wereldwinkel
in Nistelrode is ook geopend op de Open Zondag op 11 december. Meer
informatie of een afspraak maken voor een kerstpakket bel naar: 0412613032 of met 0412-612110.
Openingstijden Wereldwinkel Heeswijk-Dinther: woensdag en donderdag van 13:30-17:00 uur, vrijdag van 10:00-17:00 uur en zaterdag
10:00-16:00 uur. Op 21 november organiseert de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther voor alle belangstellenden een
inloopavond van 19:00 tot 20:30 uur.
Meer informatie: www.heeswijk
dinther.wereldwinkel.nl
Openingstijden
Wereldwinkel
Heesch: maandag t/m vrijdag van
13:00-17:00 uur en zaterdag van
10:00-16:00 uur.
In de maand december zijn onze winkels extra geopend zie hiervoor de lokale blaadjes.

Dagbesteding ‘Onder de Perenboom’
NISTELRODE - Dagbesteding ‘Onder de perenboom’ biedt mensen
met een verstandelijke beperking
de mogelijkheid om te proeven
van het buitenleven.
In een rustige straat, aan de rand
van het buitengebied van Nistelrode, vinden we de gezellige
woonboerderij van Christel en
Toon van den Akker. Een sfeervolle
plek met kippen, konijnen en een
speelse hond, waar mensen met
een verstandelijke beperking naar
hartenlust kunnen knutselen, dieren verzorgen, wandelen en relaxen. Dit alles onder begeleiding
van Christel van den Akker, initiatiefneemster van de dagbesteding.
Terwijl we plaatsnemen in de landelijke keuken, schenkt Christel
een kopje koffie in en snijdt ze
enkele plakken van haar zelfgebakken boerencake af. Het zit hier
wel goed met de gastvrijheid, stel
ik vast.
Op de vraag waarom Christel gestart is met haar dagbesteding
‘Onder de Perenboom’ antwoordt
ze met veel overtuiging: “De afgelopen jaren werk ik met veel plezier
als begeleidster bij De Eenhoorn in
Schaijk. De Eenhoorn is een ouderinitiatief woning waar 9 mensen
wonen met een verstandelijke be-

perking tussen de 20 en 30 jaar.
Het is een gegeven dat de ene bewoner meer individuele begeleiding nodig heeft dan de ander en
dat kan ik ze bieden.”
Begeleiding op maat
“Ik geloof in een begeleiding
op maat. Eén op één, of hooguit
twee personen tegelijkertijd. Na
verloop van tijd, waarin Toon en
ik ook vele gesprekken hebben
gevoerd met onze kinderen, was
het duidelijk. Als ik met deze in-

dividuele aanpak wilde werken,
dan zou ik het zelf moeten doen.”
Uiteindelijk heeft dat geleid tot de
oprichting van dagbesteding ‘Onder de Perenboom’, genoemd naar
de mooie perenboom in de tuin
van de familie van de Akker.
Stoppen met haar werk bij De Eenhoorn doet Christel niet. “Nee! Ik
vind juist de combinatie prettig”,
vertelt ze. “Daar ‘runnen’ we met
tien begeleiders en de bewoners die
er wonen, een gezellig huishouden.
Het gevoel van een thuis creëren

vind ik heel dankbaar. Dagbesteding ‘Onder de Perenboom’ zal ik in
eerste instantie één dag in de week
open stellen, voor één of twee
mensen, die net als ik van knutselen
houden en het heerlijk vinden om
buiten in de natuur te zijn.
Nadat ik ‘s morgens de mensen
heb opgehaald, drinken we een
kopje thee of koffie en nemen we
de dag door. We verzorgen de dieren, maken een wandeling met de
hond en nemen de tijd voor een
goede lunch. In de middag knutselen we en is er tijd om even te
relaxen, waarbij we verhalen lezen
of naar muziek luisteren. Aan het
einde van de dag breng ik deze
mensen ook weer zelf naar huis”.
Het is een intensieve begeleiding, maar het is juist de combinatie van activiteiten en aandacht die zo goed zijn voor deze
mensen die op speciale wijze
gestimuleerd dienen te worden.
Luisterend naar haar enthousiasme, ben ik ervan overtuigd dat
‘Onder de Perenboom’ een prettige plek zal zijn voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Wilt u meer weten over Christel
van den Akker en ‘Onder de Perenboom’? Neem dan even contact op met Christel of neem een
kijkje op de website:
www.onderdeperenboom.nl.
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LUDIEKE ACTIE:
Snowboard wordt kunstwerk
Mooi Van Tilburg Mode & Sport, Nistelrode

COLUMN
DE BLIEKERS
Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad.
Ze schrijven elkaar wat ze zien en beleven in hun
dagelijkse leven.

DORPSMENS

Vlnr: Arthur Visscher, Mégan, Bram van der Wielen. Inzet: Simon.

Het airbrush werk van Arthur Visschers werd
gespot door Bram van der Wielen, van Van Tilburg Mode &
Sport. Uit dit moment ontstond een spontane actie waardoor Simon de Swart (9) en Mégan van de Veerdonk (13)
een prachtige geairbrusht snowboard gewonnen hebben.
Twee dagdelen was hij druk met het airbrushen. De bezoekers mochten raden hoeveel uur hij bezig zou zijn voor het
klaar was en konden daarmee een snowboard winnen.
NISTELRODE -

Foto: Marcel van der Steen

Van Tilburg Mode & Sport blijft
origineel
Origineel in hun mode en sportartikelen. Origineel ook in hun acties.
Ook voor de sportieve klant was
de actie dit keer uniek en origineel.
Bram van der Wielen zag een airbrush kunstwerk hangen in de
reclamestudio van Arthur Visschers. Dit werd de aanleiding
voor Bram om een ludieke ‘airbrush’ actie bij Van Tilburg Mode
& Sport te organiseren. Arthur
kwam een vrijdag en zaterdag
naar de winkel en werkte daar
aan twee snowboards. Een dames design en een voor de heren.
Behalve dat de kunstenaar veel
plezier heeft in zijn artistieke werk
kan hij er enthousiast over vertellen. De verschillende coatings die
hij nodig heeft, de ondergronden
en zelfs ook de werkwijze is een
mooie onderwerp van gesprek.
Winnaars Simon en Mégan
De bezoekers konden raden hoe-

Debuut roman Eveline Stoel
NISTELRODE - Donderdag 24 november is Eveline Stoel te gast
in Bibliotheek Nistelrode. Zij is
er op uitnodiging van de bibliotheek om te vertellen over haar
succesvolle debuutroman Asta’s
Ogen. In dit boek vertelt zij het
bijzondere verhaal van haar Indische schoonfamilie, in het bijzonder van grootmoeder Asta: een
vrouw die als weduwe met zeven
kinderen in de jaren vijftig vanuit
Nederlands-Indië terechtkwam in
regenachtig Oss.
Indisch zwijgen
Eveline Stoel (1971) studeerde
Culturele Studies in Amsterdam.
Als freelance journaliste schreef
zij onder meer voor Het Parool,
HP/ De Tijd en NRC Handelsblad.
Eveline Stoel: ‘Het idee voor Asta’s
ogen ontstond toen ik zwanger
was. Vaak dacht ik: wat kan ik
mijn kind straks vertellen over zijn

Indische wortels? Mijn Indische
schoonfamilie sprak nauwelijks
over het verleden in Indonesië, en
vragen stellen werd duidelijk niet
gewaardeerd. Maar uiteindelijk
gaven ze toe. Als eerbetoon aan
de eerste generatie Indo’s in Nederland. Bij wijze van testament
voor latere generaties’.
Molukse familieverhalen
De afgelopen maanden schreef
Stoel mee aan een kookboek met
Indische, Chinees-Indische en Molukse recepten. Voor dit boek met
de titel Boekoe Bangsa (boek van
het volk) schreef zij een aantal
familieverhalen. Tijdens de avond
in Bibliotheek Nistelrode zal Stoel
een Moluks familieverhaal uit het
boek voorlezen waarna zij graag
met het aanwezige publiek in gesprek wil gaan over het belang van
het doorgeven van verhalen en
tradities.

Foto Caroline Westdijk

Toegangskaarten voor de avond
met Eveline Stoel zijn te koop via
www.bibliotheekmaasland.nl en
in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland. Bibliotheekleden
betalen € 5,-; niet-bibliotheekleden € 7,-.
De avond die op donderdag
24 november 2011 om 20.00 uur
begint, maakt deel uit van de serie
Blikopener waarin bibliotheken uit
het Maasland gezamenlijk hun lezingen presenteren.

Wil je met me buitenspelen? Randje-kets. Stieken. Broodje.
Lekkerland-Viesland. Tennissen met een denkbeeldig net over
straat (pas op voor het net, chauffeurs!). Buskruit. Vlag-verovertje.
Flessenvoetbal. Speurtochten (met die eeuwige krant bij de bejaarde
buurman even verderop). Rond-de-tafel. Annemariakoekoek.
Het is nu vakantie in het dorp. Tijd voor kinderen om zich te buiten
te gaan aan wat ik als kind het leukste vond aan de vakantie. In plaats
van twee uur buitenspelen na school, de hele dag buitenspelen zonder
beperkingen! Wat een feest!
Gisteren merkte ik dat het doodstil op straat is. Althans, de kinderen
zijn doodstil. Tijdens mijn fietstocht onlangs keek ik mijn ogen
uit over de leegte op straat. Geen rennende kinderen met een
appel (of peer) genaaid over het gat in de broek. Geen kinderen
starend naar een boom waar de bal verloren in is gegaan. Geen
straten volgeschreven met prachtige stoepkrijt-kindergedichten.
Geen kinderen met zelfgemaakt houten geweer dat fantasievol kon
doorgaan voor mitrailleur (tien tellen dood, dat is een eeuwigheid).
Zelfs geen huppelend meisje met een zelfverzonnen, adembenemend
liedje….Niks van dat! Zal de Sony- en /of de Nintendo-man dan alle
buitendromen kapot hebben gemaakt?
Ik zou het geweldig vinden. Als vandaag twee jongetjes met zwarte
handen en knieën verlegen en angstig aan mijn deur zouden staan en
me vroegen of ze alstublieft en heel graag de bal uit mijn tuin zouden
mogen halen die er echt heel per ongeluk is in gevlogen. Of nog beter:
als één huilend, rood-aangelopen jongetje aan mijn deur zou staan….
‘Meneer, ik moest van ons mam zeggen dat ik het heel sorry vind
dat ik uw raam heb aangezien voor een goal in het (hij weet nog niet
beter) PSV-stadion en de bal keihard in de kruising heb gepoeierd.
Mag ik de bal alsjeblieft terug, meneer de buurman?’ En dan hoopvol
achterom kijkend: ‘Zo goed, mama?’

veel uur hij bezig zou zijn met de
snowboards. Meer dan 150 reacties kwamen binnen en maakte dit
tot een geslaagde actie.
De familie de Swart uit Hernen en
familie van de Veerdonk uit Vinkel
kwamen naar Nistelrode om hun
snowboard op te halen. Allebei
erg trots op hun prijs gingen ze er
mee op de foto. Het resultaat is
dan ook verbluffend mooi. Mooi
van Van Tilburg zullen we maar

zeggen en een beetje van Arthur.
Van Tilburg Mode & Sport heeft
een de filosofie dat bewegen hoort
bij onze manier van leven. Daarom
vindt u de collectie sportkleding
tegenwoordig geïntegreerd op de
dames- heren- en kinderafdeling.
Voor de sportartikelen kunt u terecht op de uitgebreide sportafdeling met de vele topmerken. De
specialisten van Van Tilburg Mode
en Sport adviseren u graag!

25 en 26 November komt Mari van de Ven in de winkel van de mode
gigant voor een professionele make-over. De klanten kunnen deze
metamorfose nog steeds winnen.
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MOOIBERNHEZERTJE

BERNHEZER FAMILIEBERICHTEN

Te koop: Hete luchtkanon 38000
KCAL/H petroleum en diesel
€ 150,00
Tel.: 06-20559579

Rini en Tini Somers gefeliciteerd
met jullie nominatie voor
Brabander van het jaar.
Bent u ook onder de indruk van
het vrijwilligerswerk van Rini en
Tini uit Vorstenbosch?
Stem voor 1 december a.s.
via een mail naar
brabandervanhetjaar@
omroepbrabant.nl

Te koop: Zibro Kaminkachel
3 jaar oud + 40 liter brandstof
€ 120,00. Tel.: 06-20559579
Te koop: Renault Megane coupé
1.6. Bouwjaar 1997 kleur geel
185.000 km. Prijs €1.700
Netjes onderhouden en
in goede staat. 06-41630686

Wij wensen Dirkje op
26 november een hele fijne
verjaardag! Gefeliciteerd met je
11de verjaardag.

Te koop: Fiat bravo 1.6 16
bouwjaar 2000.
160.000 km. Prijs € 2.500
Netjes onderhouden en
in goede staat. 06-41630686

Mama en Robbie

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Aant. bevoegd diabetes/reuma
0412-612118.
Vergoeding verz. mogelijk
Kadotip
Geef een advertentie kado voor
in DeMooiBernhezeKrant
informatie via
office@demooibernhezekrant.nl

krant

MooiBernheze

Vrienden of familie feliciteren?
Stuur een mail naar:
info@demooibernhezekrant.nl

Veel succes Reinier en medewerkers

Arreslee
Huur een arreslee voor
familie of bedrijfsfeestje.
A. de Wit: 06-51880385
WILT U OOK EEN ZOEKERTJE
PLAATSEN? LAAT HET ONS WETEN.
0412-795170 OF
office@demooibernhezekrant.nl

Vanaf maandag 14 november is de naam Kling van Dinther veranderd
in Van Liempd Tuin & Parkmachines. Het nieuwe pand aan de Weijen is
zo goed als ingericht. Op 26 & 27 november zijn er open dagen van
11:00 – 16:00 uur. U bent van Harte Welkom.
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SUDOKU

De gemeenteraad van Bernheze stelde op 10 november de begroting
2012 vast. Gemeenten verkeren in zwaar weer. Men moet alles op
alles zetten om de begroting sluitend te krijgen. De verwachting is
dat ook in de komende jaren er minder middelen zullen zijn om de
begroting rond te krijgen.
Niet alleen de gemeente, ook inwoners en bedrijven moeten keuzes
maken om met minder middelen rond te komen. Als je ook nog de
pech hebt om je werk te verliezen, of heb je in een verkeerde periode
een huis gekocht, of ben je met foute adviseurs in zee gegaan voor het
verkrijgen van een hypotheek of het wegzetten van je spaarcentjes,
dan heb je de komende jaren zeker jam in plaats van kaas op je brood.
Bezuinigen is simpel besparen of minder uitgeven dan oorspronkelijk
bedacht. Minder doen en meer laten. Niets mis mee. Minder luxe is
nog steeds luxe en is de economische crisis niet het resultaat van ons
overmatig consumptiegedrag?
“De gemeente is er voor de inwoners en niet anders om” heb ik eens
een bestuurder van deze gemeente horen zeggen. En de gemeenteraad
knikte “Ja”. Maar deze zelfde gemeenteraad gaat nu akkoord met
een voorstel van het college om geen rekening te houden met deze
inwoners. Nee, een extra lastenverzwaring, dat is toch geen probleem.
Stoer!

AD
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MINDER VOOR MEER,
LOGISCH TOCH!

Binnenkort gaat u uw eindejaarsinkopen doen. U bent gelokt door de
folders en besluit een fraai artikel te kopen. Thuisgekomen opent u
de verpakking en ontdekt dat de helft ontbreekt. Terug in de winkel
meldt de verkoper dat u voor de andere helft extra moet betalen.
Logisch toch!

hdl.nl

De

COLUMN
AD

Per saldo mag een gemiddeld gezin in Bernheze komend jaar
3% OZB meer gaan betalen. En de totale rekening van de gemeente,
dus inclusief afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt voor dit
gemiddeld gezin 14% hoger. En men krijgt er minder voor.
Rien verspeelde bijna zijn wethoudersstoel door eind september
te roepen dat Maasdonk er financieel niet al te best voor staat.
Natuurlijk volgt nog verdere onderbouwing en na een eventuele fusie
komen er altijd nog wat lijken uit de kast. Dat belooft nog wat voor de
komende jaren.

Kerstmarkt Nistelrode
13 december 2011
Informatie kraam huren bel:
0412-612956

www.mooihdl.nl

Woensdag 16 november 2011

Reageren? Graag!

ad@mooibernhezekrant.nl

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

Gedichten in Heesch geschreven
HEESCH - Snapt u ook niet waar ze het vandaan halen? Die dichters,
schrijvers en boekenschrijvers? Een mooie inspiratie voor de surprise
avonden, kerstkaarten en als kerstcadeau.
Meriam van Lith dacht: Dat ga ik
doen! Een gedichtenbundel schrijven, maken en uitgeven. Ze nam al
haar gedichten die ze al van jongsafaan schreef en het werd een
waardevol exemplaar vol mooie
gedichten recht uit haar hart. Een
boekje vol emotie om van te genieten. ‘Een hart vol emotie’

op Donzel in Nistelrode en zelf is
ze opgegroeid in de burgemeester
Wolterstraat in Heesch. De nonnen
van de Heilig-Hart school leerden
haar het schrijven. Zij hebben duidelijk een gevoelige snaar geraakt,
want Meriam heeft er nog profijt
van. Het resultaat: ‘Een hart vol
emotie’ ligt in de winkel bij Ceelen.

Wie is de dichteres
De ouders van Meriam woonden

Aanrader: Een prachtige cadeau
voor de Sinterklaasdagen of met

de Kerst! U kunt het vinden bij
Kantoorboekhandel Ceelen voor
€ 5,00.
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in Fullcolor

Vanaf januari
bus,
wekelĳks bĳ u in de
boordevol nieuws en
informatie voor
en door
bernhezenaren

www.demooibernhezekrant.nl
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De Weverhöfkes Nistelrode
onder begeleiding van een eerste
klas accordeonist.

NISTELRODE - Een cabaretgroep
uit Nistelrode treedt graag op. De
Weverhöfkes bestaat uit 12 leden
en treden op voor o.a.: Zonnebloem, KBO Nistelrode, verzorgen verpleegtehuizen en voor verenigingen. Ze brengen populaire
meezingliedjes, sketches, voordrachtliedjes en moppen. Dit alles

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

Het programma is twee maal drie
kwartier met een pauze er tussen
van 15 tot 30 min.
Ze brengen een eigen geluidsinstallatie mee. “Wij treden gratis
op maar we vragen wel een onkostenvergoeding van € 75 voor
kleding, geluidsinstallatie, benzine,
regisseur, attributen“, vertelt de
enthousiaste Piet van Hinthum.
Ze hebben ieder jaar een nieuw
programma en spelen elk seizoen
vanaf 1 oktober tot en met 31
maart. Binnen een straal van 25 km.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Piet van Hintum
tel.: 0412 - 611401 of mail naar
piet.van.hintum@home.nl

Succes voor: HaBo STOP!
Ellie Bens en haar zakenpartner die binnenkort hun intrek nemen in een
opnieuw ingericht pand in de Kennedystraat in Heesch.
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VAKapart
NAAM: GWENN VAN DE BOVENKAMP
LEEFTIJD: 21 JAAR
WOONPLAATS: NISTELRODE
STUDIE: 4E JAARS BEDRIJFSECONOMIE
Welke studie volg je?
Momenteel volg ik de studie HBO Bedrijfseconomie op de Avans in
’s-Hertogenbosch. Dit is een vier jaar durende opleiding. Inmiddels
ben ik met mijn minor Marketing op de Avans in Breda begonnen.
De minor is een onderdeel van het vierde jaar van de opleiding.
Na de afronding van mijn minor in januari kan ik beginnen met
afstuderen.
Kun je uitleggen wat de studie precies inhoud?
De eerste twee jaar van de opleiding is gecombineerd met
Accountancy. De reden hiervan is dat de studenten na twee jaar
kunnen kiezen of ze de richting Bedrijfseconomie of Accountancy
willen doen. Ik heb voor de richting Bedrijfseconomie gekozen,
omdat dit breder georiënteerd is.
Tijdens de opleiding leer je alles over de financiële kant binnen een organisatie. Hierbij kan
gedacht worden aan bijvoorbeeld kostenberekeningen, begrotingen opstellen en investeringen
beoordelen.
Naast de theoretische vakken wordt er ook gewerkt aan communicatieve en sociale vaardigheden
die van belang zijn als Bedrijfseconoom. Door middel van praktijkopdrachten voor bedrijven en
een stage in het derde jaar wordt er ook een indruk gegeven van het bedrijfsleven. Daarnaast
wordt er in het vierde jaar afgestudeerd door middel van een stage.
Wat vind je leuk aan de studie?
Bedrijfseconomie is een erg brede studie waarin veel verschillende onderwerpen aan bod komen.
Dit maakt de studie voor mij interessant, aangezien ik nog niet precies weet welke richting ik op
wil. Wat natuurlijk een erg belangrijk onderdeel is van de opleiding is het werken met ‘cijfertjes’.
Ook de koppeling tussen de theoretische vakken en de praktijkopdrachten vind ik een leuke
combinatie om mee te werken. Hierdoor krijg je de kans om de theorie ook uit te voeren in
de praktijk. Daarnaast vergt de opleiding een mate van zelfstandigheid wat mij nog steeds erg
aanspreekt.
Wat wil je na je studie gaan doen?
Na de opleiding Bedrijfseconomie zijn er een behoorlijk aantal vervolgopleidingen op de Universiteit
mogelijk. Momenteel ben ik me aan het oriënteren op een aantal mogelijke vervolgopleidingen.
Hier ben ik echter nog niet helemaal over uit en misschien kies ik er uiteindelijk wel voor om na
mijn HBO het bedrijfsleven in te gaan. Maar eerst maar eens afstuderen!

Kleur deze tekening en lever hem in op het
sinterklaasfeest op 20 november.
Naam:
Leeftijd:
Tel.
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Lifestyle en Lijfstijl
door Martha Daams
HEESWIJK-DINTHER - Als je bij Number 3 binnenstapt overvalt je meteen een huiselijk gevoel. Niet zo gek eigenlijk want Number 3 is gevestigd in hetzelfde pand als Hedi Meubelen in Heeswijk Dinther. Een
integratie die ver gaat. Toch heeft ieder zijn – of haar – eigen stijl.

Nu is haar tijd gekomen. Want, zo
zegt ze , “Ik ben onlangs een eigen
zaak begonnen; in lifestyle natuurlijk. Gelukkig wel in het pand van
mijn ouders en met grote steun
van hen. Toch ligt de verantwoordelijkheid op alle gebieden bij mezelf.” Een groot avontuur!
Het was eigenlijk de bedoeling om

‘MĲN DROOM IS,
VROUWEN DE
MOGELĲKHEID
GEVEN OM HUN
PERSOONLĲKHEID
UIT TE DRUKKEN’

Bij Number 3 stap je een eigentijdse
chique lifestylewinkel binnen. Terwijl je bij Hedi Meubelen interieurs
met onder andere koloniale invloeden vindt. Maar wel met eigentijds
respect voor de mensen die meewerken aan het succes. Bij Number
3 vinden we dat respect terug in
de opzet van de winkel. De collectie is met liefde uitgezocht voor de
doelgroep die varieert van jonge
dames tot aan dames van middelbare leeftijd.
Lisa Heerkens vertelt dat zij de derde generatie Heerkens is die aan

Foto: Michel Roefs

de Laag Beugt in Heeswijk Dinther
haar bedrijf is opgestart. Vandaar
ook de naam Number 3 (N3). Zij
vervolgt: “Het ondernemen heb
ik van mijn ouders meegekregen.
Ik heb in de meubelzaak gewerkt,
maar mijn hart ligt echt bij de
mode. Die liefde vind je terug in
mijn collectie. Als kind al bladerde
ik driftig lifestyle bladen door en
knipte uit wat ik mooi vond om
daar nog eens aandachtig naar te
kijken.”

mensen. Zij is een Nederlandse
ontwerpster die meewerkt aan de
uitzending Modemeisjes met een
Missie van RTL 5 (red.)). “Bovendien”, vult Lisa aan, “bied ik woningdecoraties aan die passen bij
de kledingstijl”.
De jonge onderneemster erkent
wel dat het spannend was om de
eerste collectie in te kopen. Immers,
de collectie moet in de omgeving
passen en toch ook een eigen stijl
hebben. Lisa: “Voortdurend moet
ik omgeving, klant, prijs en kwaliteit op elkaar afstemmen. Daarbij

moet ik ook het distributienetwerk
gedeeltelijk nog ontdekken.” Het
ondernemerschap zit er bij Lisa
goed in. Ze heeft nog veel plannen. Maar daar wil ze (nog) niets
over kwijt. De verrassing moet een
verrassing blijven. Tijdens de zondagsopening in het 2e weekend
van november had Number 3 in
elk geval een hele mooie openingsactie. Nieuwsgierig naar het vervolg? Number 3 Laag Beugt 1a
Heeswijk-Dinther.
www.number3.nl (is nog in de
maak).

per 1 november de deuren te openen. Maar de MultiCulti route van
9 oktober deed ook Hedi Meubelen aan. Lisa heeft niet geaarzeld
en ‘n paar nachtjes doorgetrokken. Zo konden ook de deuren van
Number 3 op die dag open. Lisa:
“Ik heb ontzettend leuke reacties
gehad en de eerste tevreden klanten al kunnen afleveren. De uitdaging is nu om het succes van het
eerste uur vast te houden.“
“Mijn droom is”, aldus Lisa, “vrouwen de mogelijkheid geven om
hun persoonlijkheid uit te drukken
via kleding, accessoires, sieraden
en woondecoraties. Om dat voldoende te kunnen bieden heb ik
naast sieraden van Pearl by Simone
ook kleding van de merken Basics,
Glamorous en Josh V.“ (De naam
Josh V kennen ongetwijfeld veel

Café Zaal Jan van Erp • Abdijstraat 39 • 5473AC • Heeswijk-Dinther • 0413-301972

Tejatergroep Speelgoedt
bij Cafe Zaal Jan van Erp
Ze kregen de toestemming om de naam weer te gebruiken: Café-Zaal Jan van Erp en dat doen ze dan ook met veel respect
naar het succesvolle café van vroeger. De nieuwe eigenaren ondernemen naar dit gedachtegoed, zij maken er weer een echte familie horecaonderneming van. Voor jong en ouder wordt van alles georganiseerd.
De zaal is herstelt en ziet er weer prachtig uit, voor feesten – partijen en
allerlei soorten feesten kunnen er honderden mensen genieten van een
seizoensfeest, een toneelvoorstelling of elk denkbaar optreden.
HEESWIJK-DINTHER -

Het Grote Sinterklaasfeest
op zondag 20 november
zal dan ook plaatsvinden
in de sfeervolle zaal van
Café Zaal Jan van Erp.
Voor dit sinterklaasfeest
kunnen de kinderen al
aan de slag, want op pagina 7 staat een mooie
kleurplaat die ze kunnen
kleuren en aan Sinterklaas
mogen geven deze dag.
Kinder Muziek Tejatergroep Speelgoedt met
‘Bestemming bereikt’ zal
een spannend Sinterklaas
verhaal brengen met mu-

ziek en dans. Samen met
alle kinderen en ouders
die aanwezig zijn zal de
Theatergroep met hun
show en improvisatie talent er een groot feest van
maken. Genoeg te doen
deze middag vanaf 14.00
uur: Gratis popcorn, suikerspin en op de foto met
de Sint en nog veel meer.
2 december volgt voor het
goede doel: Benefest 2011
Dit spektakel heeft ook
gekozen voor de prachtige
zaal aan de Abdijstraat.

Een geweldige avond
waarvan het mooiste van
allemaal is dat de gehele
winst via Operatie Injectie naar Stichting Medisch
Werk Mumbai.
Benefits for you,
benefits for them
Genoeg te doen in Café
Zaal Jan van Erp, zorg dat
je er bij bent!
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Porcellus XXXV & Adjudant:
Daan van de Akker en Bas van de Akker

Maanden is er gebouwd in het 7-eeuwenpark en iedereen die er langs
kwam lopen giste naar wat het nu uiteindelijk moest gaan worden:
Openbaar toiletgebouw, doucheruimte, dependance van het Nestelre
gebouw tot het nieuwe openluchtzwembad van Nisseroi. Uiteindelijk
op de 11e van de 11e in het jaar tweeduizendenelf, waren in de 1111e
minuut van de dag, vele mensen er getuige van dat De Wevers een
prachtige fontein hadden gebouwd.
De trotse voorzitter van de jubilerende stichting, Hertwin van
der Wijst, heette de vele toegestroomde toeschouwers van harte
welkom. Hij memoreerde naar de
historische plek van deze fontein,
waar eerst de processie vijver was
van Pastoor Groenen. En later,
voor de meeste mensen nog heel
herkenbaar, het plekje waar een
waterpartij was met de ‘twee vissen’ bij de kleuterschool. Natuurlijk kon deze mooie ontmoetingsplek niet alleen door mensen van
de stichting worden gerealiseerd.
Daarvoor zijn ook vele Nisseroise
vrijwilligers en sponsoren bijgesprongen. Een belangrijke financiële impuls is gegeven door de
mensen die een aandeel hebben
gekocht in de prachtige fontein.
Pastoor Ouwens heeft de fontein
met wijwater ingezegend. En sprak
daarbij uit dat hij hoopte dat deze
plek een fijne ontmoetingsplek
mag worden voor de Nisseroise
mensen en dat het beschermd
zal worden tegen vandalen.
Prins Laurens d’n Urste gooide samen met z’n Adjudant Berry Smits
dit gezegende water, wat overi-

gens gehaald is uit de pomp op het
plein, in de fontein. De bak rond de
fontein was te klein om er met alle
Durskes in te duiken. Voor hun onofficiele moment werden daarom,
heel ludiek, 44 een(t)(d)jes gebruikt en losgelaten in de fontein.
De echte officiële opening werd
uitgevoerd door Wethouder Ad
Donkers, die hiermee ook de
fontein namens de gemeente in
ontvangst nam. Hij roemde de
saamhorigheid van de Carnavalsstichting en de Nisseroise gemeenschap om in een kort tijdsbestek zo
iets moois te realiseren. Met een
druk op de knop gingen de lichten
aan en het water lopen en iedere
aanwezige proostte met bubbeltjes water op de mooie fontein.
Een mooie afsluiting van het 44e jaar
van Carnavalsstichting De Wevers.
Net als unne Wever
staat het water nooit stil.
Het feest, het springt,
het proost, het zingt.
Altijd in beweging,
tenzij de vorst het anders wil

Gulle Krullendonker
2012!
HEESCH - Met trots heeft Stichting Carnavalsviering Heesch op
het jaarlijkse 11 – 11 bal in de Pas
de Gulle Krullendonker 2012 gepresenteerd. De Gulle Krullendonker is een jaarlijks terugkerend
initiatief, ditmaal voor de 6de keer
op een rij, waarmee het openbare
carnaval wordt ondersteund.
Inmiddels is het een echt verzamelobject geworden voor de Krullendonkse carnavalsvierders. Voor
de liefhebbers zijn ook nog enkele
exemplaren van voorgaande jaren
te verkrijgen. De Gulle Krullendonker staat symbool voor het ondersteunen van de activiteiten van het
openbare carnaval in Krullendonk.
In de vorm van een speldje kunnen
carnavalsvierders een zichtbare bijdrage leveren aan de ondersteuning van het Krullendonkse carnaval. Voor slechts een bedrag van €
4,00 per stuk wordt het openbare
carnaval ondersteund. Dit geringe
bedrag is mogelijk doordat Haarmode van Herpen in Heesch zich
bereid heeft getoond om als sponsor van de Gulle Krullendonker op
te treden. Als dank daarvoor heeft

KRULLENDONK/ HEESCH - Op
12 november 2011 zijn Jeugdprins Porcellus XXXV (Daan vd
Akker) en zijn Adjudant (Bas vd
Akker) onthuld. Hieraan voorafgaand werd er voor het eerst een
Porcellus Battle gehouden, dit is
een 6-kamp waarbij verschillende
teams diverse opdrachten moesten uitvoeren, zoals zingen, rekenen, steek pimpen en een race.
Daarna kwamen er 11 hints, waarna de teams er achter moesten
komen wie er dit carnavalsseizoen
over de hisse scholen regeert.
Nadat alle battle-briefjes waren
ingeleverd, werden de hoogheden
in de onthullingkokers het podium
op geblazen onder muzikale begeleiding van jeugdhofkapel “de Vlegels”. Nadat er nog wat meer hints
werden gegeven om achter hun
identiteit te komen, werd er afgeteld van 11 naar 0 om vervolgens
Daan en Bas te onthullen. Daan en
Bas werden voorzien van de juiste
kledij en uiteraard hun scepter. Zij
toonden zich trots aan het publiek
als Prins Porcullus XXXV en Adjudant. Hun motto voor dit carna-

valsseizoen luidt: ‘M’AKKER mar
een KEI mooi fist van’
Nadat de Huppelpupkes hun
mooie nieuwe dans hadden laten
zien werd er nog even een polonaise gelopen. Hierna was er kort
de gelegenheid om de kersverse
Prins en Adjudant te feliciteren.
Onze Hoogheden voorgesteld
Prins Porcellus XXXV, oftewel Daan
vd Akker, is 11 jaar oud en geboren
en getogen in Krullendonk. Daan is
de zoon van Harrian en Marijke vd
Akker. Daan is een echte canavalsvierder en zeker geen onbekende,
hij heeft 5 jaar bij de Jeugdraad
van Elf gezeten. Zijn vader Harrian
was jaren lid van het Jeugdbestuur.

Porcus XLI & Adjudant:
Hans Minten en Adri Maas
KRULLENDONK/ HEESCH - Op 12
november 2011 zijn Prins Porcus
XLI (Hans Minten) en zijn Adjudant (Adri Maas) onthuld. Hieraan
voorafgaand werd de traditionele
Porquizz gehouden, waarbij diverse teams probeerden te raden wie
dit jaar de Prins zou worden.
Nadat alle quizz-briefjes waren ingeleverd, werden de hoogheden in
de onthullingkokers het podium op
geblazen onder muzikale begeleiding van hofkapel “de Dors(t)vlegels” en de dansgarde.
Er werd afgeteld van 11 naar 0 om
vervolgens Hans en Adri te onthullen. Hans en Adri werden voorzien
van de juiste kledij en uiteraard
hun scepter, waarmee zij als prins
Porcus XLI en Adjudant over Krullendonk zullen regeren. Dit doen

zij onder het motto ‘We maken er
een Machtig Mooi fist van’, met
de twee M’s uiteraard verwijzend
naar hun achternamen Minten en
Maas.
Onze Hoogheden voorgesteld
Prins Porcus XLI, in het dagelijkse
leven beter bekend onder de naam
Hans Minten, is 49 jaar oud en geboren en getogen in Krullendonk.

Prins Mark d’n urste
met Adjudant Geert

prins Porcus XLI aan de directie
van Haarmode van Herpen op het
11 – 11 bal de eerste 2 exemplaren
uitgereikt. De Prins onderstreepte
daarmee dat Mark en Hetty van
Herpen zeer terecht echte Gulle
Krullendonkers mogen worden
genoemd. De Gulle Krullendonker
is exclusief te koop bij Haarmode
van Herpen, in de recent volledige
vernieuwde salon en boetiek aan ’t
Dorp 68 in Krullendonk en op alle
SCH evenementen in de Pas.
Meer informatie
www.carnaval-heesch.nl

WEVERSRIJK/ NISTELRODE - In
een goedgevulde Feesterij De
Hoefslag is afgelopen vrijdag, de
11e van de 11e van tweeduzendelluf, Prins Mark d’n Urste als
nieuwe heerser van het Weversrijk
onthult. Tijdens een mooi uitgevoerde sprookjesachtige onthullingsact van de vriendenclub ôk
mooi betrad de nieuwe Prins als
heks het podium. De spiegel van
Sneeuwwitje moest uitkomst bieden om achter de ware identiteit
te komen van de ‘Heks’.
Voor Robert Rovers en Luuk van
der Heijden was het vooraf al beklonken zaak. De Carnavalsstichting looft twee kaartjes uit aan degene die vooraf weten wie onthuld
zal worden als Prins. Zij hebben de

kaartjes voor de weverszitting gewonnen met hun goede voorspelling.
Mark Exters, getrouwd met Kim en
trotse ouders van Jens (7) en Senna (5) en wonen op het Erp. In het
dagelijks leven is Mark eigenaar

Daan is een Samen met papa,
mama en zijn zus Lieke woont hij
in de Broekhoek. Daan’s hobby’s
zijn Voetbal, Tennis en Trompetles
Zijn Adjudant, oftewel Bas vd Akker, is ook 11 jaar oud en is ook een
echte Krullendonker. Hij is zoon
van Bert en Hetty vd Akker en met
zijn broer Job en zusje Suze woont
hij aan de Bosschebaan. Bas’ hobby’s zijn voetballen en tennissen en
spelen met vrienden.
Porcellus en zijn Adjudant zitten
samen in groep 8d van basisschool
‘de Toermalijn’ bij meester Tim vd
Pool. Wat ze alle twee een super
coole klas vinden. Daarnaast zijn
ze allebei lid van CV Hobelehup.
Ze zijn echte voetballiefhebbers,
ze zijn allebei fanatiekelingen bij
de Phoxyclub van P.S.V. en ze spelen als middenvelder in de D1 en
D4 van onze Krullendonkse voetbalclub HVCH. Ze hebben er zin
in om dit jaar de scepter over de
scholen van Krullendonk te zwaaien en dat zal zeker goed komen!
Een tip aan iedereen: ”m’AKKER
mar een kEI mooi fist van”.
Meer informatie
www.carnaval-heesch.nl.
Hans is zoon van Janny en Frida
Minten en groeide op aan de oude
Rijksweg, thans Bosschebaan,
waar zijn ouders Cafetaria Minten
runde. 26 jaar geleden is hij getrouwd met Marion en samen hebben ze 2 kinderen, Danny is 19 jaar
en Vince is 17 jaar. Hans is werkzaam bij Diepop in Den Bosch.
Zijn grootste hobby’s zijn voetbal
en muziek.
De Adjudant van Prins Porcus XLI
is ook bekend als Adri Maas. Hij is
45 jaar jong en geboren te Eersel
(Buurtgat). Adri is zoon van Noud
en Nel Maas en groeide op in Eersel. Sinds 15 jaar woonachtig te
Heesch. 20 jaar geleden is hij getrouwd met Tineke en samen kregen ze 2 kinderen, Robin 19 jaar
en Danique 17 jaar. Adri is zelfstandig ondernemer in de afbouw.
Zijn grootste hobby’s zijn voetbal,
tennis en voetbal kijken.
Meer informatie
www.carnaval-heesch.nl
van Bevers Steencentrum samen
met zijn compagnon William. Al
jaren viert Mark met zijn gezin ze
carnaval in de feesttent in Nistelrode, vorig jaar nog verkleed als
Ben Saunders, dit jaar heeft Mark
de scepter bij als prins van het Weversrijk.
Geert van den Broek, in het dagelijkse leven fokkerij adviseur bij TOPIG zal de functie van persoonlijke
adjudant vervullen voor Prins Mark
d’n urste. Geert heeft het carnavalsvieren van jongs af aan meegekregen, zijn vader Prins Harry d’n
tweede werd in 1984 prins. Geert
is een jaar of 5 enthousiast lid geweest van Bloaskapel ‘Bloast um
op’. Samen met zijn durske Olga
en hun dochters Lonne (9) en Ise
(7) hopen ze dat dit ook een carnaval wordt om nooit te vergeten.
Wij dragen ons STEENTJE bij, vur
unne KEI goeie CARNAVAL
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Liebrand Ruijs advocaten Dorpsraad Nistelrode heeft ook oor
komt naar Bernheze
voor de jeugd…
BERNHEZE - Sinds het najaar van 2010 is het advocatenkantoor van
Wieco Liebrand en Bertine Ruijs gevestigd aan de Ridderhof 100 te
Oss, bij de markante kastanjeboom die naast het gemeentehuis staat.
Deze zomer is het kantoor uitgebreid met Annita van de Elzen en Rob
Haakmeester. Zo is een advocatenpraktijk ontstaan die eigenlijk alle
relevante rechtsgebieden bestrijkt. Rob Haakmeester is de contactpersoon voor Bernheze. Hieronder stelt hij zich voor. Rob zal elke 14 dagen
een column onder de titel “Recht dichtbij….” in dit blad schrijven over
een juridisch onderwerp waar iedereen mee te maken kan krijgen in zijn
eigen omgeving.

Sinds juli 2011 ben ik als juridisch
adviseur verbonden aan Liebrand
Ruijs advocaten te Oss. Het kantoor richt zich meer en meer ook
op de omliggende plaatsen. Omdat ik in Heesch woon zal ik het
aanspreekpunt voor Bernheze zijn.
Ik heb Nederlands Recht in Nijmegen en Utrecht gestudeerd. In mijn
loopbaan in het bedrijfsleven en bij
de overheid heb ik veel juridische
zaken behandeld.
Ik houd me vooral bezig met het
ondernemingsrecht in brede zin
(onder meer: algemene voorwaarden, bestuurs- en inrichtingsvraagstukken, aansprakelijkheid) en met
de overheidspraktijk (onder meer:
omgevingsrecht,
vergunningen,
handhaving, subsidierecht, ambtenarenrecht). Arbeidsrecht en soci-

aal verzekeringsrecht behoren ook
tot mijn pakket.
Daarnaast ben ik inzetbaar bij diverse vormen van alternatieve
geschillenbeslechting (ADR) zoals
arbitrage, bemiddeling, mediation
en bindend advies.
Mijn nevenwerkzaamheden zijn
- Voorzitter diverse geschillencommissies voor consumentenzaken (Energie & Water;
Telecommunicatie; Post; Elektronische Communicatiediensten e.a.)
- Voorzitter geschillencommissie
voor beroep en bedrijf Energie
& Water
- Lid Reclame Code Commissie
Vanuit onze praktijk heb ik een aantal onderwerpen uitgezocht waarover ik wil gaan schrijven. Maar als
er dingen zijn die u zijn overkomen
op het vlak van het recht, dan ga ik
daar zeker aandacht aan besteden.
Ik hoor graag van u!
Mr R.J. (Rob) Haakmeester
rhaakmeester@lradvocaten.nl
0412 614464 / 06 11 72 70 28

NISTELRODE - Wouter de Mol en
Luuk Dobbelsteen, respectievelijk
18 en 19 jaar jong studeren beide
aan de universiteit van Tilburg.
Wouter studeert International
Business Administration en Luuk
Fiscale Economie. Beide zijn sinds
een halfjaar bestuurslid van de
Dorpsraad Nistelrode. Zij hopen
met deze functie zich te kunnen
inzetten voor de jeugd van Nistelrode, het luisterend oor zijn en
vooral hen te kunnen vertegenwoordigen.

Luuk Dobbelsteen

Wouter de Mol

Ze hopen als bestuurslid van de
dorpsraad een hoop ervaring op
te doen. Hierbij denken zij aan

‘NEEM NOU DE
BUSROUTE 157’
vergaderen, contact opnemen
met verschillende mensen, op de
hoogte blijven van ontwikkeling
in ons dorp. “En wat natuurlijk
geweldig zou zijn is als wij bijgedragen hebben gehad aan positieve veranderingen in het dorp.”
Er zijn al enkele ergernissen die

Wouter en Luuk hebben opgevangen van de jeugdige inwoners. “Neem nou de busroute
157”geeft Wouter aan, deze komt
maar één keer per uur door het
dorp heen. Maar ook de gezelligheid in het weekend in Nistelrode
is ver te zoeken, er zou meer georganiseerd moeten worden zodat
de jeugd in het dorp blijft en niet

gaat stappen in Uden of Oss. Verder vinden ze het beide interessant
om alle ontwikkelingen van het
dorp te bespreken. De dorpsraad is
er toch vaak als een van de eerste
bij als er iets moet veranderen binnen het dorp. Als bestuurslid ben
je dus meteen op de hoogte, en
dat is natuurlijk hartstikke mooi als
je zo nieuwsgierig bent als ons!

Moedige Moeders landelijke organisatie
BERNHEZE - Een grote stap wordt genomen, er is landelijk flink aan de
weg getimmerd. Alle besturen van regionale Moedige Moeders komen
samen om een convenant te tekenen. Moedige Moeders Bernheze zet
zich hiermee ook landelijk op de kaart en zo slaan ze de handen ineen
met andere moedige ouders in het land. Meriam, Johan en Clementine
blijven ouders in Bernheze bijstaan die een extra hindernis te nemen
hebben!
Bij de oprichting stond de gemeente achter het initiatief en dat
is nog steeds zo. Zo bestaat de
stichting met dit bestuur al 5 jaar
vanaf het eerste uur: Meriam van
Lith - voorzitter, Johan Melissen penningmeester, Clementine van
Sas – Secretaris. Zij kennen net als
u en ik wel iemand in hun familie
en/of kennissenkring die een probleem heeft met drugs of alcoholgebruik. Veel verhalen hebben ze
gezien, succesverhalen en drama.
Ze hebben veel mensen de goede

weg kunnen wijzen en dankzij de
subsidie die ze van de gemeente
hebben kunnen ze twee-wekelijkse bijeenkomsten organiseren.
Het is belangrijk dat ze bekendheid kunnen krijgen zodat mensen zich kunnen melden, als ze
het even niet meer weten waar ze
heen moeten met hun vragen en
zorgen.
Convenant Moedige Moeders
In 2012 bestaat Moedige Moeders Bernheze 5 jaar, in 2007 ge-

start met als voorbeeld Moedige
Moeders Volendam. Het is ook de
organisatie van Volendam die het
initiatief heeft genomen om landelijk sterker in het veld te staan. Veel
onmacht tegen grote organisaties
zorgden vaak voor frustratie. Ze
hopen met deze belangrijke stap
op 24 november meer draagvlak
te creëren, het convenant tekenen
is een grote stap in de goede richting, want samen staan ze sterker.
U kunt voor informatie naar
www.moedigemoedersbernheze.nl
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INFORMATIE
voor de KERNEN
Mantelzorgdag 2011
Op 10 november was de jaarlijkse
Dag van de Mantelzorg. Wethouder Donkers verraste op deze dag
een van de mantelzorgers symbolisch met een bloemetje. Alle
aangemelde mantelzorgers wordt
een gezellige theateravond aangeboden op 25 november a.s. in Cultureel Centrum de Pas in Heesch.
Naar aanleiding van een oproep
in de Bernhezer hebben zo’n 140
mantelzorgers uit Bernheze zich
aangemeld. Wij vinden het belangrijk om onze mantelzorgers
jaarlijks in het zonnetje te zetten
of op een andere manier te bedanken. Afgelopen jaren hebben
wij een cadeaucheque aangeboden, maar mede op verzoek van
de mantelzorgwerkgroep is dit jaar
weer gekozen voor een bijeenkomst met aansluitend een leuke
ontspannende avond.

Op 25 november ontvangt wethouder Donkers de mantelzorgers
om 19.00 uur in CC de Pas in
Heesch met een welkomstwoord.

‘140 MANTELZORGERS
IN BERNHEZE
AANGEMELD’
Margo van den Berg, de mantelzorgmakelaar, houdt een informatief praatje en er is gelegenheid om
vragen te stellen Om 20.00 uur
gaat het gezelschap naar de theatervoorstelling Night of the Comedy, waarna de avond wordt afgesloten met een drankje en hapje.
Meer informatie:
www.bernheze.org

Startnotitie Ontsluiting
Heeswijk-Dinther Zuid
HEESWIJK-DINTHER - Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad op 15 december a.s. voor in te stemmen met een startnotitie
bestemmingsplan Ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid. Tegelijkertijd
wordt de gemeenteraad gevraagd een krediet ter beschikking te stellen
om de realisatie mogelijk te maken. De totale kosten bedragen 6,5 mln.
euro waarvan 4,5 mln. euro ten laste blijven van de gemeente. De provincie geeft 2 mln. euro subsidie. Op 28 november buigt de commissie
Ruimtelijke Zaken zich over deze voorstellen.
Informatiebijeenkomst
De startnotitie zal eveneens aan
belanghebbende en belangstellende inwoners worden toegelicht
en besproken tijdens een informatiebijeenkomst die gepland staat
voor dinsdagavond 13 december
2011 in Cultureel Centrum Servaes
in Dinther.
Deze bijeenkomst zal later deze
maand herhaald onder de aandacht worden gebracht.

Startnotitie
De startnotitie bevat uitgangspunten en kaders voor het bestemmingsplan voor de ontsluiting.
De ontsluiting richt zich op alle
relevante, toekomstige verkeerstromen, ook vanuit het LOG Hazelbergsebroek. Dit leidde tot het
toegezegd provinciaal subsidie. De
startnotitie is gebaseerd op de uitkomst van tot op heden uitgevoerde onderzoeken en daarop gebaseerde, gemaakte afwegingen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee heeft de omgevingsvergunning
haar intrede gedaan. De omgevingsvergunning
is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 26 vergunningen worden
vervangen door de omgevingsvergunning. Als
u bijvoorbeeld gaat bouwen, slopen en bomen
kappen, kunt u volstaan met één vergunningaanvraag.
Dat betekent één keer aanvragen, één procedure
afwachten met één keer de mogelijkheid tot bezwaar.
Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning Reguliere procedure
Locatie Ingediend op Omschrijving
Kampweg 7, 5476 VB Vorstenbosch 26-10-2011
Slopen bedrijfsbebouwing
Bijlesteel 5,5384 DG Heesch 28-10-2011 Uitbreiden woning
De Eg 1, 5384 HA Heesch 26-10-2011 Bouwen
hellend dak garage
Osseweg 1, 5384 NA Heesch 03-11-2011 Wijzigen kleurstelling gevels
Weijen 79, 5388 HM Nistelrode 01-11-2011
Wijzigen luifel en gevels
Torenstraat 35, 5473 EK Heeswijk-Dinther 0311-2011 Slopen zolder en gedeelte 1ste verdieping woonhuis
Justitieweg ong., Heeswijk-Dinther 03-11-2011
Teeltondersteunende voorzieningen
Boterweg 2, 5473 KA Heeswijk-Dinther 03-112011 Wijzigen laadkuil en deuren en milieu
veranderen
Hoog-Beugt 9, 5473 KN Heeswijk-Dinther 0311-2011 Slopen garage/berging
Oude Beemdseweg 1, 5473 NJ Heeswijk-Dinther
02-11-2011 Bouwen mestkalverenstal
Dorpsstraat 80, 5471 NA Loosbroek 02-11-2011
Uitbreiding bestaande ligboxenstal
Derptweg 2, 5476 VX Vorstenbosch 02-11-2011
Uitbreiding garage
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders wil
toestemming verlenen voor:
Locatie Datum Omschrijving
Aardenbaan 13, 5384 SW Heesch 02-11-2011
Revisievergunning Milieu en oprichten
mestopslagloods
Derptweg 12, 5476 VX Vorstenbosch 02-112011 Gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning voor activiteit milieu
Venhofstraat 6, 5384 SZ Heesch 08-11-2011
Omgevingsvergunning voor activiteit bouwen
en milieu
Inzage: zes weken vanaf maandag na publicatie
tijdens openingstijden in het gemeentehuis in
Heesch.
Zienswijze: belanghebbenden kunnen schriftelijk

of mondeling binnen genoemde termijn bij het
college van burgemeester en wethouders zienswijzen indienen. Als u uw zienswijzen mondeling
wilt geven, kunt u contact opnemen met de gemeente.
Besluiten
De hoofdregel is dat besluiten daags na bekendmaking van het besluit in werking treden. Uitzonderingen hierop zijn omgevingsvergunningen
voor de activiteiten ‘uitvoeren van een bouwwerk’, ‘slopen van een bouwwerk’, ‘slopen van
een monument’, ‘vellen van een houtopstand’,
‘uitvoeren van een werk’. Deze vergunningen
treden pas in werking na afloop van de bezwaartermijn. Een omgevingsvergunning die tot stand
is gekomen met toepassing van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure, treedt in werking na
afloop van de termijn voor het indienen van een
beroepschrift.
Reguliere procedure
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na bekendmaking van het besluit in werking.
Locatie Datum besluit Omschrijving
Droevendaal ong., Heeswijk-Dinther 07-112011 Aanleg rolstoelpad
Torenstraat 35, 5473 EK Heeswijk-Dinther 0711-2011 Slopen zolder en 1ste etage
Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK Heeswijk-Dinther
02-11-2011 Opheffen strijdig gebruik Kilsdonkse
Molen
St.Servatiusstraat 54, 5473 GB Heeswijk-Dinther
02-11-2011 Wijzigen positie garageboxen
Kattenberg 15, 5476 KR Vorstenbosch 07-112011 Plaatsen perceelafscheiding
Inzage: zes weken vanaf maandag na publicatie
tijdens openingstijden in het gemeentehuis in
Heesch.
Bezwaar: tegen deze besluiten (beschikkingen)
kan degene wiens belang rechtstreeks bij deze
besluiten betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, na
de bekendmaking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384
ZG Heesch.
Voorlopige voorziening: een bezwaarschrift
schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die bezwaar heeft ingediend heeft, indien
– gelet op de betrokken belangen – onverwijlde
spoed dat vereist, eveneens de mogelijkheid een
voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch.
Reguliere procedure
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn
verleend. Omdat deze besluiten leiden tot een
onomkeerbare situatie, treden ze zes weken na

bekendmaking in werking.
Locatie Datum besluit Omschrijving
Gouverneursweg 6, 5473 VB Heeswijk-Dinther
01-11-2011 Slopen agrarische gebouwen
Klein Kantje 13, 5388 XD Nistelrode 02-11-2011
Slopen bedrijfsgebouwen
Inzage: zes weken vanaf maandag na publicatie
tijdens openingstijden in het gemeentehuis in
Heesch.
Bezwaar: tegen deze besluiten (beschikkingen)
kan degene wiens belang rechtstreeks bij deze
besluiten betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, na
de bekendmaking van het besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384
ZG Heesch.
Voorlopige voorziening: een bezwaarschrift
schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die bezwaar heeft ingediend heeft, indien
– gelet op de betrokken belangen – onverwijlde
spoed dat vereist, eveneens de mogelijkheid een
voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch.
Uitgebreide procedure
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn
verleend. Deze besluiten treden in werking na
afloop van de beroepstermijn (zes weken na bekendmaking).
Locatie Datum besluit Omschrijving
Vinkelsestraat 67, 5384 SC Heesch 01-11-2011
Slopen stallen, oprichten vleesvarkensstal met
milieuactiviteiten
De Bleken 2b, 5473 VV Heeswijk-Dinther 03-112011 Gehele intrekking omgevingsvergunning
voor activiteit milieu
Lariestraat 44, 5473 VL Heeswijk-Dinther 03-112011 Gehele intrekking omgevingsvergunning
voor activiteit milieu
Inzage: zes weken vanaf maandag na publicatie
tijdens openingstijden in het gemeentehuis in
Heesch.
Beroep: degenen die een zienswijze tegen het
ontwerpbesluit hebben ingediend of degenen
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben
gebracht, kunnen beroep instellen. Dit kan binnen zes weken na publicatie bij de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Voorlopige voorziening: een beroepschrift
schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die beroep heeft ingediend, heeft indien
– gelet op de betrokken belangen – onverwijlde
spoed dat vereist, eveneens de mogelijkheid een
voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch.

Milieueffectrapportage
Het college van burgemeester en wethouders
van Bernheze maakt als bevoegd gezag, gelet
op artikel 7.17, lid 4a, Wet milieubeheer, het volgende bekend.
Op 12 mei 2011 heeft Loosagra BV medegedeeld dat zij voornemens is een bestaande stal
intern te wijzigen waardoor 1.648 nieuwe plaatsen voor vleesvarkens worden gerealiseerd aan
de Dintherseweg 71 in Loosbroek. Deze activiteit
is onderworpen aan een milieueffectrapportage
beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet
milieubeheer.
Het college van burgemeester en wethouders
van Bernheze heeft besloten dat door Loosagro
BV géén milieueffectrapport behoeft te worden
opgesteld, alvorens een definitieve beslissing
wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling
omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen
activiteit.
Naar de mening van het college van burgemeester en wethouders van Bernheze leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Van deze beslissing wordt tevens mededeling gedaan door een kennisgeving in de Staatscourant.
Inzage: zes weken vanaf maandag na publicatie
tijdens openingstijden in het gemeentehuis in
Heesch.
Zienswijze: Tegen deze beschikking kan de initiatiefnemer op grond van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na ter
inzage legging een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de gemeente. Het bezwaarschrift
wordt behandeld door de gemeentelijke commissie bezwaar- en beroepschriften. Als een
bezwaarschrift wordt ingediend, kan binnen
deze termijn tevens een verzoek om schorsing/
voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ‘s-Gravenhage. Er is griffierecht verschuldigd.
Het besluit wordt niet van kracht voordat op dit
verzoek is beslist.
Eventuele bedenkingen van derden kunnen later
worden ingebracht in de vergunningverlening in
het kader van de omgevingsvergunning. Dit besluit is een voorbereidingsbesluit op de procedure
inzake vergunningverlening.

De bestemmingsplanprocedure zal
voorjaar 2012 starten. Dit om de
voorgenomen start van de aanleg
in 2013 mogelijk te maken.
Ontwikkelingen
Externe ontwikkelingen, zoals de
N279-plannen van de provincie
en de Beekherstelplannen van het
Waterschap hebben voorbije periode de aanpak van de ontsluiting
beïnvloed. Beide zullen ook in de
verdere voorbereidingen van belang blijven. De huidige stand van
zaken en inhoudelijke afstemming
ermee vormden voor het college
niettemin voldoende basis om met
de startnotitie voortgang in het realisatieproces te houden. Realisatie
van de ontsluiting dient immers de
inwoners in Heeswijk-Dinther.

Eerste
CPO-project
Bernheze
van start
Aan de Beemdstraat in Heesch
worden begin 2012 6 rijwoningen
en 1 twee-onder-één-kapper gerealiseerd in het kader van Collectief
Particulier
Opdrachtgeverschap
(CPO).
Het
ontwerpbestemmingsplan
heeft van 19 september tot en met
31 oktober ter inzage gelegen.
Door intensief overleg met omwonenden in het voortraject van het
CPO-project, zijn er geen zienswijzen ingediend. Het project aan
de Beemdstraat is een pilot op het
gebied van CPO. De gemeente is
tevreden over de belangstelling en
het verloop. Bernheze gaat daarom
nog 5 CPO-projecten starten in
Bernheze.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is erop gericht om zelfbouw voor starters op de
woningmarkt mogelijk te maken.
De koper dient samen met zijn
toekomstige buren een vereniging
op te richten, die ervoor zorgt dat
de woningen gezamenlijk in eigen
beheer gebouwd kunnen worden.
In Heesch heeft een groep starters
de mogelijkheid om 8 woningen in
diverse types te ontwikkelen aan
de Beemdstraat. Omdat de bouw
van deze woningen niet past binnen het huidige bestemmingsplan,
is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
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Welke kern in Bernheze volgt…?
Zoek de verschillen

WANNEER VIND DE KWIS PLAATS
IN 2011?
Heesch: De Hisse Kwis 2011 vind
ook dit jaar plaats op 29 december.
Nistelrode: De Nisseroise Kwis
wordt gehouden op woensdag 28
december 2011.
HET HOEVEELSTE JAAR IS HET
DAT JULLIE DIT ORGANISEREN?
Heesch: De Hisse Kwis 2011
is de tweede editie. Vorig jaar
hadden we de eerste editie,
dat een groot succes is geworden. Het kon en mocht daarom
ook geen eenmalige kwis zijn.
Nistelrode: Wij organiseren de Nisseroise kwis voor het eerste jaar.
UIT HOEVEEL PERSONEN
BESTAAT DE ORGANISATIE?
Heesch: De organisatie van De
Hisse Kwis bestaat uit 6 personen. 3 vrouwen (Corien Verstegen, Marion vd Ven en Ellen
Kamp) en 3 heren (Hans Alferink,

Louis v Hulten en Stan Jaspers).
Nistelrode: Onze organisatie bestond uit 8 personen, maar gezien
het vele werk en de tijd die erin
gaat zitten, zijn we inmiddels uitgebreid naar 12 personen.
HOE IS DE ORGANISATIE
OPGEBOUWD, WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR EEN
BEPAALD ONDERDEEL?
Heesch: De organisatie van De
Hisse Kwis is een commissie die
onder de paraplu van Cultureel Centrum De Pas valt. Vorig
jaar zijn alle vragen gezamenlijk opgesteld. Dit jaar is ervoor
gekozen om de 11 categorieën
waarover vragen gesteld worden,
te verdelen onder de commissieleden. Iedere subcommissie is voor
een categorie verantwoordelijk.
Daarnaast heeft ieder commissie een eigen verantwoordelijkheid zoals voorzitter, secretaris,
penningmeester, PR, internet etc.

Voor de volgende editie zijn wij
nog op zoek naar e enthousiaste
jonge mensen (vanaf 20 jaar) die
het leuk vinden om samen met
ons de Hisse Kwis 2012 te organiseren. Na dit jaar stoppen er een
aantal commissieleden (gedeeltelijk en volledig) en om voortgang
van De Hisse Kwis te garanderen
hebben wij nieuwe aanwas nodig. Lijkt het je leuk, neem dan via
de website contact met ons op,
of spreek een van ons eens aan.
Nistelrode: Wij hebben de organisatie opgedeeld in meerdere commissies. Per commissie zijn een of
meerdere personen verantwoordelijk. Er is bijvoorbeeld een ‘ commissie vragen’, zij zorgen ervoor
dat de vragen goed verdeeld zijn
over de verschillende categorieën
en dat het niveau van de vragen
varieert. Daarnaast toetsen zij alle
vragen op kwaliteit en Google
bestendigheid. De commissie PR
is verantwoordelijk voor het publiekelijk maken van de Nisseroise
Kwis en zorgt voor publicaties en
persberichten. Dan hebben we nog
de volgende commissies: financiën,
sponsoring en uitslag/feestavond.
WANNEER IS DE UITSLAG, WAAR
EN TIJD? KRIJGEN
HIER DE TEAMS NOG EEN
UITNODIGING VOOR?
Heesch: De uitslag bij deze editie is
de laatste vrijdag van januari. Voor
de 2011 editie is dat vrijdag 27 januari 2012. Ook dit beloofd weer
een leuke gezellige en spannende
avond. De prijsuitreiking zal rond
20:00u in CC de Pas beginnen en
uiteraard ontvangen de deelnemende teams daar nog een uitnodiging voor.
Nistelrode: De uitslag/feestavond
vindt plaats op zaterdag 11 februari 2012 om 20.30 uur in Partycentrum t Maxend. Alle teams
krijgen hiervoor een uitnodiging.
Daarnaast zullen we, tegen die tijd,
via de media de rest van Nistelrode uitnodigen om mee te komen
feesten. We willen op die manier
iedereen enthousiast maken om
volgend jaar ook mee te doen.

HOEVEEL TIJD KRIJGEN DE
TEAMS OM DE VRAGEN/
OPDRACHTEN TE MAKEN?
Heesch: De vragenboekjes moeten
tussen 18:00 en 18:30 uur opgehaald worden in Cultureel Centrum De Pas. De teams moeten
het boekje op 29 december 2011
tussen 23:00u en 23:30u weer
inleveren. De teams hebben dus
maximaal 5,5 uur om de kwis in te
vullen.
Nistelrode: Aangemelde teams
kunnen op 28 december hun kwisboek ophalen tussen 18.30 uur
en 19.00 uur bij Partycentrum t
Maxend. Het kwissen duurt dan
tot uiterlijk 23.30 uur, want dan
moeten de kwisboeken weer ingeleverd zijn. Je hebt dus 5 uur de tijd
om 120 vragen te beantwoorden.
UIT HOEVEEL PERSONEN
MAG ÉÉN TEAM BESTAAN?
Heesch: Het team moet uit minimaal 1 teamlid uit Heesch bestaan en er is geen maximum
aantal. Echter zijn wij als commissie van mening dat een team groter dan 15 personen te snel klaar
zal zijn. Dan is het helaas geen
avondvullend programma, wat
natuurlijk wel de bedoeling is.
Nistelrode: Een team moet minimaal uit 1 persoon bestaan ;-). Er
is geen maximum aan het aantal
leden van een team. Wij adviseren
wel om een team van circa 8 personen te vormen om een goede kans

te maken om alle vragen op tijd en
correct klaar te krijgen.
WAT ZIJN DE PRIJZEN VOOR
DE WINNAARS?
Heesch: Allereerst de roem, maar
verder hebben we voor de 1ste
plaats een wisseltrofee en een bedrag van €150,-. De tweede plaats
krijgt een bedrag van €100,- en
de derde €50,-. We hebben een
poedelprijs voor het laagst geëindigde (en aanwezige) team.
Het is mogelijk dat de bedragen dit
jaar afwijken van vorig jaar, maar
dat is nog niet 100% zeker.
Nistelrode: Je gaat als team de geschiedenisboeken in als eerste winnaar van de Nisseroise Kwis, wat
natuurlijk al een grote eer is. Daarnaast hebben we nog de volgende
prijzen:1e plaats = 250 euro, 2e
plaats = 150 euro en de 3e plaats
= 50 euro
HEBBEN JULLIE TIPS VOOR
ELKAAR?
Heesch: De Nisseroise kwis wordt
dit jaar voor het eerst georganiseerd door een jonge club mensen. TIP 1:
Schroom niet om
contact te leggen met organisaties
die al wat langer draaien, zoals de
Bergse Kwis,onze ervaring daarin is
dat zij heel open en meewerkend
zijn. Waarschijnlijk hebben jullie
dat al gedaan, anders moet je dat
zeker doen. TIP 2: Probeer de vragen zo op te stellen dat er maar 1
antwoord mogelijk is. Veul succes
me d’n organisatie en hope da tie
in Nisseroi net zo schôn wordt as
in His. Kei schôn da ’t nog meer gu
leve in de regio!!
Nistelrode: Wij hebben geen tips
voor hen, aangezien zij meer ervaring hebben dan wij. Wij hopen
een nuttige tip vanuit Heesch te
mogen ontvangen. Wij van de Nisseroise Kwis willen de collega’s uit
Heesch natuurlijk veel succes en
plezier toewensen.
INWONERS VAN NISTELRODE
EN HEESCH, U KUNT ZICH NOG
INSCHRIJVEN.
Nistelrode: Teams kunnen zich aanmelden via www.nisseroisekwis.
nl of via het inschrijfformulier dat
te vinden is in de Bibliotheek. De
inschrijving duurt slechts tot 14
december. Daarna kan er helaas
niet meer ingeschreven worden.
Heesch: Teams kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier
te vinden op www.hissekwis.nl tot
29 december.

Woensdag 16 november 2011
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Sinterklaas intocht in Bernheze

VORSTENBOSCH

LOOSBROEK

HEESWIJK-DINTHER
HEESWIJK-DINTHER

VORSTENBOSCH

Fotografen: Tamara van Krieken,
Jo vd Berg, Rian van Schijndel

NISTELRODE
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Raymond beterschap

NISTELRODE - Het was een drukte van belang afgelopen week in
de danszaal van Balletstichting
Nistelrode.

Twee weken geleden in het Zwitserse Geneve namelijk, kwam hij
tijdens een wedstrijd ten val. De
enorme snelheid zorgde dat het
resultaat grote gevolgen heeft,
een gecompliceerde breuk in
zijn pols waar nu een pin en tien
schroeven in zitten. Een botgroeistimulator moet zijn herstel bevorderen, zodat hij snel weer aan het
trainen kan. Voor Raymond zit er
voorlopig alleen een hometrainer

in om op te trainen. Wij wensen
Raymond van der Biezen dan ook
heel veel beterschap in zijn herstel
en wensen hem succes voor de komende trainingen.

dansen

vogelsport

Is streetdance Vogelvreugd
- Om te bepalen weliets voor jou? BERNHEZE
ke vereniging de kampioen van

Voor meer informatie mail naar:
streetdancevb@hotmail.com of
bel: 06-27022567

Woensdag 16 november 2011

Vrienden en vriendinnen welkom bij
Balletstichting Nistelrode

HEESCH - In Londen een medaille
halen, dat is de wens die de Heesche fietscrosser Raymond van
der Biezen drijft om in topvorm
te zijn. Was vooral hard werken
hiervoor de beste instelling, op dit
moment is positief blijven denken
heel belangrijk.

In Dorpshuis De Stuik wordt er wekelijks hard getraind en druk geoefend door alle leden van de streetdance. De vereniging is op zoek
naar nieuwe leden. Vanaf 4 jaar
ben je van harte welkom. Ook volwassenen kunnen bij ons terecht.

krant

dansen

wielersport

VORSTENBOSCH - Kom dan dansen bij Streetdance Vorstenbosch.
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Bernheze is geworden is berekend
welke vereniging, met 15 vogels
en maximaal 3 per inzender, het
meeste aantal punten heeft behaald. De uitslag: 1) Vogelvreugd
521 Nistelrode (2x92, 10x91,
3x90) 1364. 2) De Oranjewever N17 Nistelrode (4x92, 4x91,
7x90) 1362. 3) Vogelvreugde H48
Heesch (8x91, 7x90) 1358
WINNAAR VAN DE JAS RUIJS
TROFEE (3 beste vogels van de
onderlinge TT): Wim van Dijk
(92,92,90) 274 punten.

Dit was namelijk de jaarlijks terugkerende week waarin de jeugdleden een vriendje of vriendinnetje
mee mochten nemen. Zo konden
de leden aan hun vriendjes of
vriendinnetjes laten zien hoe leuk
het is om te dansen!
Zo vond Karlijn (foto) het maar
wat gezellig om vriendinnen mee
te brengen. Zij bracht er maar liefst
twee mee en kreeg, omdat ze de
meeste vriendinnetjes had meegenomen, een leuke verrassing!
Het zou natuurlijk heel leuk zijn
als er veel kinderen enthousiast
zijn geworden en voortaan iedere
week mee komen doen! Als je
nog twijfelt kom toch gerust terug want je mag nog twee keer op
proef meedoen.
Gedurende het seizoen zijn er verder verschillende activiteiten en

wordt afgesloten met een heel
gezellig balletkamp in juni (2012).
Eind volgend seizoen is er dan

weer grote balletvoorstelling.
Voor meer informatie kijk op
www.balletstichtingnistelrode.nl

volleybal

Tornado dames 1 even in een dipje!?

voetbal

Prinses Irene net iets beter
dan Boekel Sport

NISTELRODE - Wedstrijdverslag
van zaterdag 12 november 2011,
tegen Achilles D4.

NISTELRODE - Op een zeer mistig
sportpark “De Schellen” speelden
Prinses Irene en Boekel Sport een
matige wedstrijd. Het enige echte
zonnetje was Teun van Schadewijk. De middenvelder was veruit
de beste van de 22 acteurs. Prinses
Irene ging met een verdiende ruststand van 1-0 aan de thee. Job van
den Elzen scoorde, na een weergaloze actie van Van Schadewijk, met
het hoofd. In de tweede helft zakte
het niveau naar een bedenkelijk niveau. Boekel Sport was onmachtig
en probeerde vooral met lange
ballen en bij dode spelmomenten
gevaarlijk te worden. Dat lukte
amper, mede door het voortreffelijke keeperswerk van de foutloos

keepende invaller doelman Paul
Timmers. Prinses Irene had voldoende mogelijkheden, om kansen
te creëren, maar was te vaak onzorgvuldig in de passing. Het was
al weer de vijfde zege op rij voor
de Nistelrodenaren. Ook de eerste
keer dat het elftal de nul wist te
houden deze competitie.
Opstelling Prinses Irene
Paul Timmers, Amandus Ikanubun,
Hein Langens, Gijs van Erp, Jevaro
Ikanubun (70e Jorg v.d. Berg), Teun
van Schadewijk, Ruud Wijnen, Jeroen Bekkers (70e Cees v. Schadewijk), Tim v.d. Brand, Job v.d. Elzen, Cobenn Farneubun

Met de Sint weer in het land beginnen we vol goede moed aan
de wedstrijd tegen Achilles, een
nieuw team in onze competitie.
We hebben er zin in en willen
het verlies van vorige week weer
goedmaken.
In de top 3 staan is toch wel een
doel dit jaar!
In de 1e set een rustige start voor
beide teams. Margot opent met
een mooie aanval. Met goed spel
van onze kant, bouwen we de
voorsprong op.
Op het einde van de set maken we
het toch nog spannend en hebben
we een time-out nodig van Annemieke ons te laten overtuigen dat
we het kunnen.
We winnen deze set toch met 2522. In de 2e set beginnen we met

een mooie serie services, de pass
komt goed bij de spelverdeler en
wordt flink ingeslagen door Karin
aan het net. De teams zijn aan elkaar gewaagd en het is spannend.
De tegenstander lijkt er even niet
in te geloven en we mogen zelfs 3
servicefouten achter elkaar maken.
Helaas lijkt het of de dames van
Tornado er ook niet meer in geloven en winnen de dames van
Achilles deze set met 23 - 25.
In de 3e set laten de dames van
Tornado minder spel zien, de pass
komt niet altijd goed aan het net
en wordt niet goed afgemaakt.
Jammer, maar deze set moeten we
ook aan de dames van Achilles geven met 14 - 25.
Dan gaan we hard ons best doen
voor een 5-setter. We moeten deze
set winnen om op gelijke hoogte te
komen met 2-2.
Deze set laat een wisselend Tornado zien, mooie punten maar ook
slordig balverlies.

Met ook Marieke die een
prachtige bal scoort! Het vertrouwen van Tornado groeit.
Saskia bewijst als libero ook haar
plek in het veld!
Na een mooie service-serie van
Marjolein komen we op voorsprong en winnen deze set met
26-24.
Het is 2-2 in sets en de scheidsrechter komt van zijn stoel.
We mogen beginnen aan deze
5e set, die maar 15 punten duren
zal...
Het is een erg spannend waarbij de
punten steeds dicht bij elkaar liggen.
Helaas trekt Achilles aan het langste eind en winnen met 17 - 19.
We balen van dit verlies, mede
door ons spel en het gebrek aan
enthousiasme.
Volgende week hebben we rust,
maar daarna spelen we tegen Active Rooy, een mooie uitdaging!
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Korfbalsters Prinses Irene
beginnen zaalcompetitie goed

Altior 1 begint zaalcompetitie
met monsterscore
HEESWIJK-DINTHER - ONA 1 –
Altior 1
Afgelopen zondag 13 november
speelde Altior 1 de eerste wedstrijd
van de zaalcompetitie. Omdat “eerste wedstrijden van het seizoen”
niet onze specialiteit zijn, moesten
we waken voor een onscherpe start.
Ondanks dat het eerste kwartier
van de wedstrijd niet op volledige
concentratie was, kwamen we op
een 0-5 voorsprong. ONA wist wat
terug te doen, maar de rest van de
eerste helft gingen we vrolijk verder
met scoren. De ruststand was 1-12.
In de tweede helft bleven we op
hetzelfde tempo doorgaan, ONA
wist er wat meer in te leggen, wat
de eindstand tot 5-24 maakte. Junior Nicolle Habraken startte in de basis en speelde een sterke wedstrijd.
Doelpunten kwamen vandaag van
Jet van Gerwen (7x), Inge Ponsen
(4x), Marly van Crey (3x), Loes van
Gerwen (3x), Nicolle Habraken (3x),
Jessica van Houtum (2x), Anne Lucius en Kim Langenhuijsen. Zondag
spelen we thuis in de Zaert tegen
De Horst om 13.00 uur.
Altior 3 – Spes 3
Het 3e van Spes, en er stonden wel
wat bekende dames (ook uit hun
oude 2e) in, dus van tevoren dachten we dat we er een zware dobber aan zouden krijgen. Nadat we
op 0-1 achter kwamen leek dat nog
steeds zo, maar na een minuut of
10, en 6 doelpunten voor ons later,
bleek het allemaal wel mee te vallen. Wij maakten mooie aanvallen
die ook nog eens beloond werden
met doelpunten. De tegenstander
speelde steeds meer tegen zichzelf
wat resulteerde in simpele foutjes
en méér doelpunten voor ons. Wij
verdedigden ook goed waardoor
de tegenstander maar weinig kansen kreeg, terwijl wij doelpunten
bleven maken. In de rust was het
15-5 (toch?). We waren ons ervan
bewust dat we wel geconcentreerd
moesten blijven spelen, want we
moesten de voorsprong wel vast
weten te houden. En we weten allemaal dat bij korfbal 10 doelpunten
helemaal niet zo veel is… Het eerste
doelpunt na rust liet vervolgens erg
lang op zich wachten. Gelukkig viel

hij uiteindelijk wel en scoorden we
daarnaast nog 7 keer tegen 1 van
Spes. De einduitslag werd zo een
monsterscore: 22-6 !
Altior C1 – Rosolo C1
We begonnen sterk aan de wedstrijd
en waren het eerste kwartier gelijkwaardig zo niet sterker dan Rosolo.
We kwamen wel achter maar door
een strafworp van Kaylee werd het
1-1. Weer kwamen we op achterstand maar door een doorloopbal
van Kim en een goeie aanval en slim
doelpunt van Nieke-Janne kwamen
we op voorsprong 3-2. Maar de gasten kwamen weer terug en daarna
zakte we wat in waarvan Rosolo gelijk profiteerde en verder uitliep naar
een ruststand van 3-5. Na rust liepen de gasten verder uit naar 3-7.
Door een kort schotje van Kaylee
kwamen we nog op 4-7 maar werd
het gelijk weer 4-8. Het laatste doelpunt was een prachtig afstandsschot
van invalster Demi die de eindstand
van 5-8 op het scorebord zette. Al
met al waren we toch tevreden en
als we het niveau van het 1e en laatste kwartier kunnen vasthouden de
gehele wedstrijd, komt die overwinning steeds dichterbij !!
Altior C2 – Fortuna ’74 C1
We gingen met de volle inzet beginnen aan deze wedstrijd. Helaas
kwamen we al snel op achterstand.
De stand liep uit tot 4-0 voor Fortuna. Uiteindelijk kwamen we terug
in de wedstrijd. Maartje maakte
een doorloopbal met aangeef van
Anna en het werd 1-4. Het tweede
doelpunt werd gemaakt door Ilona
en aangegeven door Sanne. Ruststand, 2-4. In de tweede helft kregen Demi en Kelly een paar mooie
kansen maar ze zaten er helaas niet
in. Uiteindelijk kwam er een mooi
afstandsschot van Demi en was het
3-4. Helaas scoorde Fortuna nog
een keer. Maar we bleven proberen
om terug te komen. In de laatste
halve minuut scoorde Charlotte de
5-4. We hebben met een klein verschil verloren maar we hebben goed
gespeeld.
Altior D2 – Celeritas D1
De eerste wedstrijd in de binnen
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competitie, altijd weer even wennen. Al die mensen op de tribune.
We gingen goed van start maar
raakte de bal snel kwijt. Celeritas
weet ook gelijk te scoren. Ondanks
onze kansen weten wij niet te scoren en verdedigend kwamen een
beetje tekort. De volgende keer beter ! Eindstand, 0-10.
Prinses Irene E1 – Altior E1
Het was alweer een tijdje geleden
dat we tegen Prinses Irene hadden
gespeeld. Het was dan ook erg de
vraag wat we moesten verwachten.
Al vanaf het begin was duidelijk
dat we beter speelden dan de tegenstandsters. Waar wij al echt een
systeem spelen en dit steeds verder
uitbouwen, speelde Prinses Irene
nog steeds door elkaar heen. Dit
was af en toe wel lastig verdedigen,
maar als je tegenstandster om een
meisje heen loopt, en je loopt zelf
binnendoor, dan gaat het een stuk
gemakkelijker.
De eerste helft hadden we nog de
nodige moeite om tot scoren te komen. De tweede helft ging dit beter
(werd er ook beter gespeeld dan de
eerste helft) en uiteindelijk lukte het
ons om 7 keer te scoren en geen tegendoelpunten te krijgen. Al met al
een verdiende overwinning. Goed
gespeeld en gewerkt meiden, we
gaan proberen dit de hele zaalcompetitie vast te houden!
De Korfrakkers E3 – Altior E3
Vrijdagavond een te gekke speurtocht en zaterdag alweer de eerste
wedstrijd in de zaal. We moesten
tegen Korfrakkers E3. In deze competitie mogen we tegen twee teams
van hun. Nu dus de E3. Het ging
heel goed vandaag. Je kunt al steeds
beter zien wat we geleerd hebben.
Helaas was de tegenpartij een beetje beter vandaag. We hebben veel
kansen gehad, in allebei de vakken,
maar de bal wilde er niet in. Die ene
die erin ging, werd afgekeurd jammer genoeg. Dames er zit vooruitgang in, ga zo door ! Uitslag, 3-0.
Overige uitslagen Altior
NDZW 2 – Altior 2
Uitslag: 10-9
Altior 4 – Spes 4
Uitslag: 12-3
Altior 5 – Nijnsel 1
Uitslag: 6-7
Altior A1 – Bladella A1
Uitslag: 10-4
Altior B2 – Tovido B1
Uitslag: 6-2
Avanti D2 - Altior D1
Uitslag: 2-6
Geko E1 – Altior E2
Uitslag: 1-9
Altior E4 – De Kangeroe E1
Uitslag: 1-3 Strafworpen: 4-1
Altior F1 – Be Quick F2
Uitslag: 2-8 Strafworpen: 1-3
Altior W1 – Avanti W1
Uitslag: 0-4 Strafworpen: 6-3

NISTELRODE - De Prinses Irene
korfbalsters zijn goed aan de zaalcompetitie begonnen. In thuishonk sporthal “De Overbeek”,
werd na een ruststand van 9-4,
met 24-15 gewonnen van Olympia. De pas achttienjarige Lotte
Wilbers was goed op dreef, zij
was zes keer succesvol. De meiden werden aangemoedigd door
de speelstertjes van de F1, die optraden als cheerleaders.
Nadat Olympia nog de score had
geopend, waren het de meiden
van Badkamermarkt.nl die snel
orde op zaken stelden. Er werden
goede aanvallen opgezet en beide
vakken konden elkaar prima vinden. De tegenstander uit Ommel
was speltechnisch minder, maar
zette daar wel een flinke dosis
energie tegenover. Prinses Irene
scoorde makkelijk en liep al snel
uit. Met enkele afstandschoten

wist Olympia nog een beetje in de
buurt te blijven.
In de 2e helft was er een nog sterker Prinses Irene dat steeds verder
uitliep omdat men makkelijk de
korf bleef vinden deze middag.
Coach Verwijst bracht nog wat
wissels in, maar dat deed niets af
aan het kwaliteitsverschil met de
tegenstander. In de laatste tien minuten werd er wat gefreewheeld
en zakte de concentratie weg.
Mede daardoor kon Olympia nog
een paar keer scoren, maar het
verschil was toen al lang gemaakt.
Opstelling en scores:
Lieke v Griensven 2x (‘40 Annelies
Thijssen), Lotte Wilbers 6x, Linda v
Tilburg 2x, Esther van Venrooij 2x,
Marina van Venrooij 2x (‘45 Pleun
van Venrooij 1x), Kristel van Heumen 4x, Dianne vd Burgt (‘40 Ella
vd Graaf 2x), Robin v Pinxteren 3x.

voetbal

Vrouwen Prinses Irene doen
zichzelf tekort
NISTELRODE - De Prinses Irene vrouwen speelden tegen het Alkmaarse
Kolping Boys met 3-3 gelijk. Na een 1-0 voorsprong keek men bij rust
tegen een 2-3 achterstand aan. Dat kwam vooral door zeer matig verdedigen. In de 2e helft waren de oranjehemden heer en meester, maar wisten slechts één keer te scoren. Spits Sanne Huberts had niet haar dag.
Drie minuten voor tijd kon zij tot twee keer vrij inschieten oog in oog
met de Alkmaarse doelvrouw. Beide keren schoot ze tegen haar aan.
Het was na vijf minuten al open
huis. Van de Linden kon haar directe tegenstandster niet volgen.
Van Nuland bokste de bal met een
snoekduik uit haar heiligdom.
Nadat de aanvallende aspiraties
van de Noord Hollandse vrouwen
wat waren geluwd, nam Prinses
Irene het initiatief. Jamie van de
Nieuwendijk kon haar mooi traptechniek en overzicht showen.
Prinses Irene kreeg in het vervolg
voldoende kansen, maar het lukte
niet om te scoren, tot de 27e minuut. Van de Nieuwendijk mocht
vanaf de rand zestien een vrije trap
nemen en schoot fraai raak. Drie
minuten later was er een geweldige blunder in de verdediging van
Prinses Irene en Van Nuland was
kansloos. In de volgende tien minuten bleef het gatenkaas achterin
en de Kolpingse Lady’s profiteerden twee keer. Gelukkig is er dan
nog altijd Van de Nieuwendijk. Zij
herhaalde het eerdere kunstje nog
eens. Direct scoren uit een directe
vrije trap.
In de 2e helft is het eenrichtingver-

keer richting het Alkmaarse doel,
maar het lukte uiteindelijk maar
een keer om de invalster doelvrouw
te verschalken. Het is opnieuw Van
de Nieuwendijk die daarbij belangrijk is. Zij krijgt in de 75e minuut
de bal terug uit een corner die ze
zelf heeft genomen. Bij de eerste
paal zoekt ze aanvoerster Inge v.d.
Berg, deze schampt de bal en via
het hoofd van een eigen speelster wordt de doelvrouw geklopt.
Daarna krijgt Prinses Irene nog legio kansen. Huberts heeft haar dag
echter niet en wordt ook een paar
keer goed de voet dwars gezet.
Uiteindelijk kun je stellen, dat Prinses Irene twee punten heeft laten
liggen, mede door het zeer matige
verdedigen in der eerste helft.
Shania van Nuland, Chantal van
der Linden (45e Meggy Wijnen,
82e Anne-Wil van Boxtel), Jaimy
Waals, Femke van Bremen, Hilde
Langens, Sandra Langenhuijsen, Ilona den Dunnen (70e Leonie
Haagmans), Jamie van de Nieuwendijk, Jody van Kessel, Sanne
Huberts, Inge van de Berg
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Benefest 2011 is het feest dat je niet mag missen!

Benefits for you, benefits for them
HEESWIJK-DINTHER - Een muziekspektakel dat bij Café zaal
Jan van Erp gaat plaatsvinden op
2 december. De exploitanten van
de horecaonderneming sponsoren
ook een deel mee van hun winst.
Het belooft een fameuze avond
te worden georganiseerd door de
bovenbouw leerlingen van het
Gymnasium Bernrode.
Het mooiste van allemaal is
dat de gehele winst via Operatie Injectie naar Stichting
Medisch Werk Mumbai gaat.
Operatie Injectie is een organisatie van bovenbouwleerlingen op
Gymnasium Bernrode die d.m.v.
allerlei acties geld inzamelen voor
Stichting Medisch Werk Mumbai.

Het goede doel
De Stichting Medisch Werk Mumbai is opgericht in 2001 door Carlo
en Trees van de Bilt, voormalige huisartsen uit Heeswijk. Doel
van de stichting is ondersteuning
bieden aan kleinschalige medische projecten voor het kansarme deel van de bevolking van
de allerlaagste kasten in India.
De hulp is in de vorm van advies
en financiering van bestaande
initiatieven van de lokale bevolking en/of religieuze instellingen.
‘De familie van de Bilt zorgt er voor
dat al het geld goed terecht komt,
want terwijl wij het hier heel goed
hebben, hebben de mensen in o.a.
India het heel wat slechter!’, laten
de leerlingen u weten.

De avond zal vooral op de jeugd
zijn gericht met verschillende DJ’s:
o.a. DJ Bertilicious, Radio 538 DJ
Robin Leféber. Benefits for you,
benefits for them

Woensdag 16 november 2011

Sneeuwfit maakt wintersport
nog leuker
Veel Nederlanders snakken in de herfstmaanden al weer naar besneeuwde Alpentoppen en gezonde berglucht. Wintersport is een lichtpuntje in de donkere winter. De week wintersport moet dan ook perfect
zijn: genoeg sneeuw, volop zon en leuke afdalingen. Een goede lichamelijke conditie is de basis die ervoor zorgt dat het skiën, langlaufen
of snowboarden echte ontspanning wordt. Skiverening Brabant NoordOost organiseert daarom vanaf september weer Skifit-trainingen.

Feest voor het goede doel!
Daar moet je bij zijn.
Het feest begint om 21.00 uur op de
Abdijstraat 39 – Heeswijk-Dinther
De kaartjes zijn in de voorverkoop:
€ 8,50 en aan de deur betaalt u
€ 10,De voor verkoop adressen kunt u
vinden op de websites.
De website van Benefest 2011
-Benefest2011.webklik.nl
Volgen op Twitter: @Benefest2011

Terugblik op ‘n halve eeuw slager

Het bestuur vindt zo’n training een
must voor iedereen die gaat wintersporten. Jong, oud, man, vrouw.
Skifit betekent drie keer genieten
van uw sneeuwvakantie. ”Ervoor,
tijdens en erna”.

Foto: Marcel van der Steen

door Martha Daams

HEESCH - Jan Bongers weet heel goed wat voor vlees er in
de kuip zit. Het slagersvak heeft voor hem geen geheimen.
Maar verveling is niet de reden dat Jan per 12 november is
gestopt met het vak. Na 50 jaar werd het tijd voor andere
zaken.
Wanneer je slager Jan hoort praten over zijn vak weet je: hij heeft
nooit spijt gehad van zijn keuze.
“Het was liefde op het eerste gezicht”, vertelt Jan. “Er is eigenlijk
voor mij nooit een andere keuze
geweest.” Het enthousiasme is begonnen tijdens de bestelrondes in
Lith waarop hij als 10-jarige meereed. “Ik rende bij elke klant met
een mandje vlees de dijk af om het
vlees af te leveren. Daar is het begonnen”. Als je Jan hoort en ziet,
weet je dat het waar is. Hij snijdt
het vlees met kennis én gevoel en
weet precies wat de beste manier
van bereiden is. Vol vuur vertelt hij
daarover.
De slager was nooit te beroerd om
zijn klanten van advies te dienen.
Dat viel niet altijd in goede aarde!
Zo kwam Jan eens van achter met
een mooi stukje vlees op speciaal

verzoek gesneden. Hij begon de
dame in kwestie te vertellen hoe
dit het beste te bereiden. Niet op
haar mondje gevallen zei de dame:
“Menneke, denkte gij da’k niet
braaie ken?” En ja, er zijn heel

‘HET WAS LIEFDE OP
HET EERSTE GEZICHT’
veel van dit soort taferelen geweest in de loop der jaren. Zeker
als je bedenkt dat de liefde voor
het vak niet alleen het vlees was,
maar vooral ook het contact met
de klanten. Natuurlijk is er veel
veranderd in de loop der jaren.
Jan: “Vroeger mocht een pondje
vlees best wel ietsje meer zijn. Dan
was een pond al gauw 5,5 ons. Te-

genwoordig kiezen de mensen het
vlees veel meer op prijs.”
De grootste verandering in zijn
loopbaan was toch wel toen 13
jaar geleden de C1000 overstapte
van bediening voor de slagerij naar
zelfbediening. Dat leek even een
catastrofe voor Jan zijn geluk. Gelukkig bleek contact nog heel goed
mogelijk. Veel klanten wisten de
slager te vinden voor ‘n speciaal
stuk vlees of goed advies.
Zorgvuldig is gekeken naar een
goede opvolger. Henk van Megen
is uit hetzelfde hout gesneden en
samen hebben hij en Jan hun passie ’n tijdje achter de schermen
bij C1000 gedeeld. Veel klanten
hebben Jan bedankt en Jan…..die
snijdt nu thuis het vlees. Zij het in
kleinere hoeveelheden.

Is conditietraining echt noodzakelijk?
Ja, eigenlijk wel. Een week skiën,
snowboarden of langlaufen vraagt
namelijk veel energie en kracht
van het lichaam. Zeker mensen
die weinig aan sport doen, krijgen
het soms zwaar. Door vooraf de
conditie op peil te brengen en de
specifieke skispieren met simulatieoefeningen aan te sterken, gaat
het al een stuk beter. Sneeuwfitte
wintersporters zijn niet zo snel buiten adem en kunnen aan het einde
van de dag die extra piste pakken.
Wintersport wordt daardoor eerder
een ontspannen vakantie in plaats
van een strijd tegen de bergen.
Vermoeide spieren door ijle lucht
Minder bekend is de invloed van
het feit dat de berggebieden flink
hoger liggen dan ons eigen land.
De meeste skigebieden bevinden
zich tussen de 1.500 en 3.000
meter. Op deze hoogten bevat de
lucht minder zuurstof. De lucht is
er ijler. Hoe hoger men komt, hoe
minder zuurstof in de lucht. Het
lichaam neemt dus met dezelfde
ademteug minder zuurstof op.
Het gevolg laat zich gemakkelijk
raden: de spieren krijgen minder
zuurstof en worden sneller moe.
Wintersporters die hun conditie op
peil hebben, passen zich veel sneller en beter aan de ijle lucht aan.
Een afdaling gaat daardoor gemakkelijker en meer ontspannen.
Minder ongelukken door Skifit
Een goede conditie betekent minder kans op blessures. Een Skifittrainer, die speciaal is opgeleid
door de Nederlandse Ski Vereni-

ging, begeleidt de deelnemers op
een deskundige manier. De Nederlandse Ski Vereniging heeft uitgebreid laten onderzoeken of de kans
op blessures inderdaad kleiner is.
1200 wintersporters, waarvan
600 deelnemers aan Skifittrainingen, werden ondervraagd naar
de aard van wintersport blessures:
aan welk lichaamsdeel, op welke
dag, op welk tijdstip en hoe de
blessure was ontstaan. De meeste
blessures werden opgelopen aan
de knie (40 %) en aan de schouder (15 %). De vierde dag bleek
de meest risicovolle dag en wat
het tijdstip betreft is het oppassen tussen 11.00 en 15.00 uur.
Opvallend was dat de deelnemers
aan Skifit beduidend beter scoorden dan het landelijk gemiddelde.
Slechts 4% raakte geblesseerd
tijdens de wintersportvakantie!
Ook voor geoefende sporters belangrijk
Een Skifit-training is meer dan
alleen maar een gewone, algemene conditietraining. Men traint
namelijk juist die spieren die tijdens de wintersportvakantie in
goede conditie moeten zijn. Ook
mensen die regelmatig sporten,
trainen deze spieren vaak niet.
Het is een misverstand dat de
skiconditie van actieve sporters
vanzelfsprekend voldoende is.
Heeft U nog een reden gevonden
om toch niet te gaan trainen?
Kom gratis een proeftraining meedoen en ervaar hoe de conditie is.
Sneeuwfit training in de buurt :
Zondagmorgen van 10.00 – 11.00
uur. Plaats: ”Paviljoen Geffense
Plas” te Oss.
We zijn weer gestart met de training vanaf 23 oktober 2011.
Informatie op te vragen bij Gerard
Bennink: Tel: 0487-542672 of 0653950805.
E-mail: wave-charter@planet.nl
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Diepgang en humor
in Loosbroek
LOOSBROEK - Vrijdag 9 december organiseert de BKK de 12e
Zin van Bernheze! ‘Poëzie en…er mag gelachen worden!’
Voor het twaalfde jaar op rij wordt u de gelegenheid geboden optimaal gebruik te maken van uw ‘vermogen tot beleving en waardering van niet direct zintuiglijk waarneembare
zaken’. Organisator de Bernhezer KunstKring (BKK) pakt in
samenwerking met de Bibliotheken van Bernheze weer flink
uit met de toppers die niet alleen het publiek aan zich weten
te binden maar ook de kunst van het vermaken verstaan. Er
mag weer gelachen worden! Dichters en duizendpoten. Optredens met diepgang en humor wisselen elkaar weer ruimschoots af deze avond.
Boekenschrijvende cabaretier
Wim Daniëls is schrijver van een
groot aantal boeken: woordenboeken, boeken over taal, jongerenromans, informatieve boeken
voor de jeugd, enzovoort. Hij
maakte ook Het Grote Taalspel.
Sinds begin 2011 is Wim Daniëls
stadsdichter van Helmond en 2004
is hij elke vrijdag te beluisteren
op de Wereldomroep, in het programma Klare Taal van Arie Bras.
Verder is Wim Daniëls sinds september 2009 columnist bij het liveradioprogramma Spijkers met koppen van de VARA (zaterdags van
12.00 tot 14.00 uur, radio 2). Wim
Daniëls speelt met enige regelmaat
ook nog zijn cabaretvoorstelling
‘de Wim-crisis’: het ging ooit zo
goed met de naam Wim, maar nu
kiest bijna niemand meer voor die
naam. ‘What is a world without
Wimmen?’
Tegendraadse grappenmakker
Rob Scheepers, bekend als tonprater, toptwitteraar, entertainer
en schrijver van het boek ‘Gebundel’. Winnaar van tal van Kletstoernooien. Een onverschrokken,
heerlijk tegendraadse grappenmakker en columnist met briljante
woordvondsten. Een echt Brabantse entertainer die op geniale
wijze de slinkse woordgrapjes aan
elkaar breidt. Die rustig vertellend
zijn verhaal het werk laat doen.
Een ouderwetse klestmajoor die u
moeiteloos 20 minuten kan boeien met tekstuele vondsten. Sinds
2004 maakt hij de Brabantse zaaltjes en feesttenten onveilig met

Marjolijn van Hiemstra

creaties als de Hooligan, de kermisexploitant en de filmacteur. Op
het podium staan is genieten voor
hem en voor u.
Scherp oog voor triviale zaken
Marjolijn van Heemstra (1981) studeerde godsdienstwetenschappen
in Amsterdam en werkt als theatermaker, freelance journalist en schrijver. In 2010 kwam haar dichtbundel ‘Als mozes had doorgevraagd’
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uit, die werd genomineerd voor de
C. Buddingh’ prijs. In haar gedichten heeft Marjolijn van Heemstra
een even scherp oog voor verheven als voor triviale zaken. De vorm
varieert van uitbundige theatraal
spierballenvertoon tot ingetogen
miniatuurtjes, maar de grondtoon is
steeds dezelfde: die van een dichteres die zoekt, zich verbaast en probeert een antwoord te formuleren.
In heldere taal ontwikkelt ze gedachten over dat wat haar omringt.
Het woord als middel om contact te
maken – of het nu met je geliefde
is, met je lezers, of met een mysterieus opperwezen.
Het mooiste van Robert Long
Natuurlijk zijn er tijdens De Zin
ook mooie zinnen op muziek. Zanger/cabaretier Bart Krijnen (1969)
uit Uden zorgt voor de muzikale
noot. De titel van zijn bijdrage ‘Een
Avond Long’ refereert aan de liedjes die hij die avond van Robert
Long als eerbetoon ten gehore zal
brengen. Uit Long’s grote oeuvre
is een keuze gemaakt, waarbij bekende en minder bekende nummers de revue zullen passeren. Vijf
jaar na het overlijden van Robert
Long komt zijn muziek dus weer
op de planken. Bart zingt het repertoire van de overleden zanger
al een aantal jaren. Bart Krijnen
werd geboren op 23 november
1969. Hij deed de zangopleiding
bij Conamus in Hilversum en won
in 1993 de prestigieuze NL-trofee
met het nummer ‘Heroïnekraters’,
ook van Robert Long. Alsof het zo
heeft moeten zijn.

Ontdek de Zin van Bernheze
Mas Papo uit Heesch zal met een aantaal maatwerken Bernheze vertegenwoordigen als Gemeentedichter. Ontdek de Zin van Bernheze
in zaal Kerkzicht, uiteraard tegenover de kerk in Loosbroek. Aanvang
20.30 uur. Entree vijf euro. Meer info: www.debkk.nl, reserveren:
info@debkk.nl

Broers Pieter en Eric:
Veel succes!

De twee broers wilden iets leuks
gaan doen samen. Je denkt dan
aan een voetbalwedstrijd bekijken, biertje drinken of laten we
eens gek doen, we rijden naar het
circuit Zandvoort. Nee Erik en Pieter pakken het rigoureus aan en
‘Stievuh naar Dakar’!
Ze zijn 5 november 2011 vertrokken. Pieter werkt, net als zijn broer
Erik als automonteur en daar ligt
het ontstaan van deze grote uitdaging: Meedoen aan de ‘Amsterdam-Dakar Challenge’, het is een
road-trip van ruim 7.000 kilome-

ter! Kees en Petra Wingens- de
Kinderen zijn de ouders van de heren en wat zullen ze trots zijn op
hun kinderen, die voor het goede
doel zo’n avontuur samen gaan
beleven. In Noord-Afrika dwars
door de woestijn, dat zal ook de
nodige zorgen baren voor de ouders en de dames van de avonturiers, Anne en Salina.
U kunt de avonturen volgen op
wingens.webklik.nl en lees ook op
MooiHeesch.nl
‘Twee broers op avontuur voor het
goede doel’succes!

Maaslandontmoetingsdag

Fanfare Aurora was in de Lievekamp
te Oss tijdens de Maaslandontmoetingsdag. De deelnemers streden om de Brabant-Wonen cup.
Geffen was de winnaar van deze

Foto: Ad Ploegmakers

gewilde cup. Aurora had de eerste
prijs in haar categorie.
Proficiat!...

Toneelvereniging Kantlijn “Help, ik krijg een kind”
In het tweede weekend van december vind de jaarlijks uitvoering
plaats van toneelvereniging de
Kantlijn. Deze toneelvereniging
bestaat nu bijna 25 jaar en heeft
46 leden waaronder 11 jeugdleden.
In deze productie onder leiding van
Mano van Venrooij en assistente

Marina Pepers zullen 7 personages
meespelen; 5 dames en 2 heren.
Er is ook een debutante namelijk
Nicole Kluijtmans
“Help, ik krijg een kind”
Meestal kijken mensen er 9 maanden naar uit, met tal van voorbereidingen:
Echo’s maken, samen. Namen verzinnen, samen. Kleur bepalen van
de kinderkamer, samen. Babyuitzet
kopen, samen (en je portemonnee). Zwangerschapsgym, soms
samen. En al die tijd verstrijken
de uren, dagen, maanden, tot het
moment daar is.
Maar wat nou, als je op een morgen gebeld wordt dat je zwanger
bent, en je weet zeker dat dat onmogelijk is? Daar komt nog bij, dat
je er helemaal alleen voor staat.
Om helemaal gek van te worden! Je zou bijna gaan denken

dat hij, bij gebrek aan beter, zijn
droom van de voorgaande nacht
heeft opgeschreven. En zoals u allen weet, dromen zijn bedrog, of
toch niet.....?
De toneelvoorstelling vind plaats
op 8,9,10 en 11 december in zaal
Jan van Erp telkens om 20.30 uur.
Op donderdag 8 december is de
all inclusieve première waar u voor
€ 25,00 de voorstelling kunt bekijken onder het genot van hapjes en
drankjes.
Op de overige dagen is de entree
€ 8,50.
Reserveren kan op tel.nr.0413296008.
Niet alleen de spelers maar ook de
decorgroep en de kleding/grime
groep werken keihard om deze
productie tot stand te brengen.
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Nieuw boek Mark van de Veerdonk

Heesch heeft (weer) zijn
eigen bier

‘Once upon a time
in the mest’
Het zijn van die schokkende krantenkoppen in de categorie ‘Geffen slikt
hondenpoep niet langer’ en ‘Zaak afgemaakte hond krijgt in Heeswijk
staartje’. Of wat dacht je van: ‘Escharense Pastoor worstelt met condoomgebruik’. Je leest het en denkt, dit kan toch niet waar zijn?!
dan echt op zoek naar hoe dat kan.
Ik laat mijn gedachten de vrije loop
en schrijf er een stukje over. Maar
zoals met alles; De ene keer gaat
het me makkelijker af dan de andere. Soms heb ik het binnen twee
uur op papier staan en soms moet
ik ’s nachts nog even doorwerken
om de deadline te halen. Dat was
ook zo met mijn column over Vu-

Woensdag 16 november 2011

door Martha Daams
Vind je schrijven ook leuk? Want
dat lijkt me wel makkelijk als cabaretier. “Er zijn cabaretiers die het
helemaal niks vinden, cabaretiers
zijn immers lui van aard, maar ik
vind schrijven misschien wel het
leukste aan dit vak. Dat is ook mijn
kracht denk ik. Ik haal veel inspiratie uit mijn omgeving, zoals mijn
hond en de natuur, maar dus ook
uit de weekbladen.”

HEESCH - Op 11.11.2011 om 11.11 uur – hoe kan het ook
anders - werd het nieuwe Heesche bier ‘De drie Leliën’ geïntroduceerd en aan burgemeester Dr. J. Boelhouwer overhandigd. Trotse eigenaar van het bier zijn Ton en Elly Bens
van Bon Fromage aan ’t Dorp 69 in Heesch. De wens om ter
gelegenheid van het vijfjarig bestaan een stukje historie terug te brengen in Heesch in de vorm van een streekproduct
bestond al enige tijd. Het was nog even de vraag wat.

Hoe kom je aan de titel van het
boek: ‘Once upon a time in the
mest’? “Die heb ik gewoon zelf

‘NADAT IK KLAAR WAS HEB IK MIDDEN IN DE
NACHT OP EEN VUVUZELA STAAN BLAZEN’

Zomaar een passage uit het nieuwe boek van Mark van de Veerdonk. De bekende Brabantse cabaretier, woonachtig in het gehuchtje
Slabroek onder de rook van Uden.
Het ‘knuffelboerke uit Slabroek’,
zoals hij zichzelf noemt, schrijft
al tijden lang columns in regionale weekbladen die iedere week
door tweehonderdduizend mensen worden gelezen. Zijn inspiratie
haalt hij uit diezelfde sufferdjes en
dat levert hilarische verhalen op.
De lachspieren krijgen het in ieder
geval zwaar te verduren. Stiekem
zelfs bij de mensen die zich enigszins aangesproken zouden kunnen
voelen.
Je haalt je inspiratie uit de weekbladen. Staat er wel iedere week
iets in wat je kunt gebruiken?
“Ik lees iets en dan schrijf ik daar
over, maar het valt niet altijd mee.
Vaak is het moeilijk om leuke grappige stukjes te vinden. Het meeste
nieuws is hetzelfde. Zo wordt er
veel geschreven over criminaliteit.
Meestal is daar niets leuks aan!
Wat ik wel prachtig vind, is bijvoorbeeld wanneer er geschreven
staat dat het inwonersaantal van
Ottersem is gedaald met drie. Ik ga

vuzela’s. Ik had hem geschreven
en vond het uiteindelijk niks. Toen
heb ik het helemaal omgegooid.
Nadat ik klaar was heb ik midden
in de nacht op dat ding staan blazen.”
Wordt het onderschat dat je telkens weer iets nieuws moet verzinnen? “Net als bij het schrijven
van een nieuwe show wordt dat
wel onderschat ja, maar dat vind ik
prima. Niet iedereen hoeft te weten wat ik er allemaal voor moet
doen. Het bedenken van grappen
heb je wel of je hebt het niet. Toevallig kan ik altijd heel snel schakelen als ik iets hoor en dan verzin
ik daar iets op. Hoewel ik er wel
echt voor ga zitten. Zo heb ik me
voorgenomen om iedere dag een
A4’tje vol te schrijven met grappen
en uitspraken. Sommige gebruik ik
in mijn huidige show. Andere laat
ik terugkomen in mijn column en
weer andere bewaar ik.”

bedacht. Het slaat een beetje op
vroeger. Toen het eens gebeurde…
Ik had tien titels op papier gezet en
rondgestuurd naar mijn vrienden.
Zij mochten uiteindelijk de beste
eruit pikken. ‘Once upon a time in
the mest’ eindigde op de tweede
plaats en dus heb ik die gekozen,
haha!”

Het boek is in Bernheze in iedergeval te koop bij:
Kantoorboekhandel Paperpoint in Heeswijk-Dinther
Kantoorboekhandel Ceelen in Heesch
U kunt het ook via internet bestellen ga dan naar
www.markvandeveerdonk.nl

Huur eens een arrenslee!

Foto Marcel van der Steen

Het antwoord was simpel. Eeuwenlang had elk dorp zijn eigen
brouwerij. Bewoners dronken dit
vaak omdat het water niet betrouwbaar was. In Heesch was de
brouwerij ‘De drie Leliën’ tot 1899
gevestigd in het pand waar nu De
Eijnderic zit. In Berghem vond Ton
Bens een brouwer die graag met
hem meedacht in een blond biertje
met een geheel eigen smaak maar
wat toch gemakkelijk drinkt. De
opzet is bijzonder goed geslaagd.

Burgemeester Boelhouwer liet zich
tijdens de introductie van het bier
overhalen even te proeven. Hij
sprak zeer lovend over de smaak
en geurbeleving van het bier, maar
ook van de overige producten
die Bon Fromage aanbiedt. “Een
bijzondere aanwinst voor de gemeente Bernheze.” Hij gaf aan
dat hij bijzonder veel belang hecht
aan de ontwikkeling van de kern
van onder andere Heesch. En daar
draagt Bon Fromage zeker aan bij.

De introductie van het nieuwe
bier was het begin van een feestweek voor Bon Fromage. Buiten
de succesvolle ontwikkeling van dit
mooie bier en het vijfjarig bestaan
mag Bon Fromage op 15 november de ‘Kwaliteitscertificering voor
een van de beste Foodspeciaalzaken 2011-2012 van Nederland’
in ontvangst nemen. In de regio
is Bon Fromage de beste speciaalzaak. Dat is, gezien de strenge
selectie op 120 individuele punten,
een verdienste van formaat.

Meer informatie
www.bonfromage.nl

de paarden gespannen. “Een familiefeest wordt onvergetelijk als
je met z’n allen een rondrit met de
arrenslee maakt”, weet Nancy de
Wit. “Wie zelf een paard heeft kan
NISTELRODE, HEESCH - Heeft u binnenkort een feest te vieren? Of wilt u uw bedrijf eens goed onder de ook één van de arrensleeën huren.
aandacht brengen? Huur dan eens een arrenslee van Stichting De Arreslee. Deze zijn zomer en winter, Ook het bedrijfsleven weet ons
zowel met als zonder paarden, te huur en geven de dag een extra feestelijk tintje.
te vinden. Bij een open dag van
een bedrijf rijden we bijvoorbeeld
rondjes met bezoekers, maar als
Stichting De Arrenslee is anderhalf er een product gepromoot moet
jaar geleden opgericht door vier worden, kunnen we ook een arBernhezenaren: Adriaan de Wit, renslee binnen neerzetten. Het is
Nancy de Wit, Mari van de We- een absolute attentiewaarde! En
tering en Ton van Zoggel. Het was een arrenslee voor of in de winkel
hun liefde voor paarden die het tijdens de Open Zondagen in de
viertal bij elkaar bracht. Daarnaast komende feestmaanden brengt
heeft Adriaan de Wit meer dan het winkelend publiek helemaal
twintig arrensleeën in zijn bezit. in de juiste kerststemming. Alles is
Met de oprichting van de stichting mogelijk.”
is de fraaie collectie arrensleeën,
allen voorzien van onderstellen Arrensleetocht
met wieltjes, in ieder geval van een De Arrensleetocht op Tweede
goede toekomst verzekerd. Deze Kerstdag door Heesch of Nistelarrensleeën worden echter regel- rode wordt al jarenlang door de
matig van stal gehaald en achter paardenliefhebbers georganiseerd

Arrenslee zorgt voor feestelijk tintje

en mag met recht een ware traditie genoemd geworden. De arrensleeën worden voortgetrokken
door diverse paarden zoals Shetlanders en Belgische werkpaarden
en alle menners zijn verkleed als
kerstmannen en -vrouwen. De
paardentuigen zijn voorzien van
belletjes die vrolijk klingelen in het
ritme van de dieren. Samen met
het hoefgetrappel kondigen zij zo
hun komst aan en hoeven buurtbewoners niets te missen van dit
sfeervolle schouwspel. Wie wil,
kan tegen een geringe vergoeding meerijden. Ook wie zelf in
het bezit is van een arrenslee, kan
meerijden in de tocht. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij
Adriaan de Wit via telefoon (06)
51 88 03 85. De start is vanaf
11.00 uur bij Stal de Flierefluiter
aan de Wijststraat 16 in Heesch.
Kijk voor meer informatie ook
eens op de site:
www.stichtingdearreslee.nl
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in bedrijf

“Ondanks dat ik een startende ondernemer ben, heb ik al mooie projecten mogen maken. Als starter ben ik ook heel flexibel in tijd.”, vertelt de enthousiaste Ingrid. Heeft u dus op korte termijn een
design nodig voor uw kerstkaartjes, uw plotselinge verhuizing of u wil echt het nieuwe jaar in met
een frisse look voor uw bedrijf? Onderneem nu actie en bel !

VAN IDEE NAAR ONTWERP
TOT GRAFISCH EINDPRODUCT
‘Een jong bedrijf met veel ervaring in huis.’, zo kunnen we het creatieve bedrijf in Heesch van Ingrid School
omschrijven. ‘Design by Ingrid’, u bent het mooie logo van de vormgeefster vast al ergens tegengekomen.
Voor ondernemers creëert ze een herkenbaar logo en een mooie bijpassende huisstijl, maar ook voor uw
geboorte, huwelijks of verhuiskaartje kunt u bij Ingrid terecht.
Een huisstijl die opvalt en bij uw doelgroep meteen een goed gevoel geeft, dit is branding en dat weet ze ook
voor u als ondernemer professioneel over te brengen. Voor zichzelf maar ook zorgt ze voor u dat u meteen
goed in de markt staat.
‘Hoe gaat ‘Design by Ingrid’ te
werk?
Boven alles is het belangrijk om tijdens een gesprek goed te luisteren
naar de wensen van de klant. Zo
ontdekt ze al vlug de doelstellingen en smaak. Welke kleuren passen bij u en houdt u van modern of
klassiek of van design of chique?
Dit zijn zo een paar vragen die ze
u stelt.
Dan kan ze aan het werk met al die
gekregen informatie. Met daadkracht en passie naar een mooi

*

Wintercheck

resultaat voor uw logo en/ of huisstijl! Ook voor een persoonlijk en
uniek ontwerp van uw geboorte-,
huwelijks- of verhuiskaart kunt u
ook bij haar terecht. Alles wordt
dan ook tot in de puntjes geregeld
tot aan de drukker toe.
Denkt u zelf aan een nieuwe look
voor uw bedrijf, heeft u een flyer
nodig of een productfolder? Of
moet uw website gerestyled worden, ‘Design by Ingrid’ heeft de
juiste contacten om het totaalpakket te verzorgen voor u.

Design by Ingrid’ heeft inmiddels
al een gevarieerde klantenkring.
Van makelaar tot bouwbedrijf van
kapster tot kunstenaar, allemaal
hebben ze naar volle tevredenheid
een passend product van ‘Design
by Ingrid’ mogen ontvangen.
“Ondanks dat ik een startende
ondernemer ben, heb ik al mooie
projecten mogen maken. Als starter ben ik ook heel flexibel in tijd.”,
vertelt de enthousiaste Ingrid.
Heeft u dus op korte een design
nodig voor uw kerstkaartjes, uw
plotselinge verhuizing of u wil echt
het nieuwe jaar in met een frisse
look voor uw bedrijf? Onderneem
nu actie en bel!
www.designbyingrid.nl
Ingrid School
Graanakker 10 - 5384 NP Heesch
(06) 48 00 52 43
Uw persoonlijke wensen zijn de
leidraad om tot het gewenste resultaat te komen. Stijlvol, klassiek,
zakelijk of eigentijds, creativiteit
kent geen grenzen.

Tel. 06-30074272 - Niels van den Heuvel
www.podotherapievandenheuvel.nl
Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

De complete versspecialist
De complete
versspecialis
voor de horeca

De complete versspec
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

Waardestraat 15
t. 0412 611383
5388
PP Nistelrode
M. 06 53716610

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

M. 06 53716610
t. 613104
0412 611383
f. 0412
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EVENEMENTEN
T/M 30 NOVEMBER
Expositie Carla van Lieshout
Locatie: Bibliotheek Nistelrode

17 NOVEMBER
Word beste toegankelijke
winkel in Bernheze
Locatie: CC de Pas in Heesch
Lezing Jos Swanenberg
Locatie: Bibliotheek Heesch

18 NOVEMBER
Bobz-avond
Locatie: Nistelrode
Yantra workshop
Locatie: Palmenweg 5, Nistelrode
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1, Heesch

18 - 20 NOVEMBER
Heesch Weekend van de
Diaconie: de naakten kleden
Locatie: Eijnderic

19 NOVEMBER 2011
H.B.C. ‘81 viert 30 jaar
bestaan
Locatie: Cultureel Centrum De Pas
Lezing met boekpresentatie
Dr. Kick Bras
Locatie: Abdij van Berne,
Heeswijk-Dinther
Barracuda-Live
Locatie: Heeswijk-Dinther,
Café De Zwaan
Sinterklaas in de
museumboerderij
Locatie: Heeswijk

19 - 20 NOVEMBER 2011
‘Verboden onder de 40!’
Locatie: Uitgaanscentrum de
Lunenburg in Loosbroek
20 NOVEMBER 2011
Voorstelling “Bestemming
bereikt”
Locatie: cafe zaal Jan van Erp,
Heeswijk

Prinsenreceptie 2011
Locatie: De Hoefslag, Nistelrode
Miniatuurauto ruilbeurs
Locatie: St. Michielsgestel
Hokus Pokus Pepernoot
bij Hullie !
Locatie: Hullie Speelboerderij

27 NOVEMBER

8 - 11 DECEMBER

Koopzondag
Locatie: Heeswijk-Dinther
en Loosbroek

Toneeluitvoering
“Help ik krijg een kind”
Locatie: Café Jan van Erp
pagina 17

Hokus Pokus Pepernoot
bij Hullie !
Locatie: Hullie Speelboerderij

2 DECEMBER
Van Mook,
De Echte Bakker open dag
Locatie: Nistelrode
Sint Nicolaas bezoekt Heesch
Locatie: Heesch
Het grote Sinterklaasfeest
Locatie: Heeswijk-Dinther,
Café/Zaal Jan van Erp – pagina 7

Sponsor Benefest!
Locatie: Café Zaal Jan van Erp,
Heeswijk-Dinther
pag 16
Martien van Ballegooij
in de Pas
Locatie: Cultureel Centrum De Pas
te Heesch

21 NOVEMBER
Inloopavond Wereldwinkel
Locatie: Heeswijk-Dinther
pagina 4

21 - 26 NOVEMBER
Collecteweek van het
MS fonds
Locatie: Nistelrode

BBK Zin van Bernheze
Locatie: Kerkzicht in Loosbroek
pagina 17

10 DECEMBER 2011
De Stuik in Kerstsfeer
Locatie: Vorstenbosch
Muziekuitvoering
jeugdkoor Joy
Locatie: Cultureel Centrum De Pas

11 DECEMBER
4 DECEMBER

Koopzondag
Locatie: Heeswijk-Dinther en
Loosbroek

9 DECEMBER

Openzondag bij LipsGroen
Locatie: LipsGroen

Open zondag en kerstmarkt
op het plein
Locatie: Nistelrode

Hokus Pokus Pepernoot
bij Hullie !
Locatie: Hullie Speelboerderij

Lesmiddag
Wereld van de Wijsheid
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend

5 DECEMBER 2011

Kunst op het Kasteel
Locatie: Heeswijk-Dinther

Sinterklaas avond bij
‘t Pumpke
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke

22 NOVEMBER
Sinterklaasviering KBO
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend,
Nistelrode
Laureatenconcert Prinses
Christina Concours
Locatie: Kasteel Heeswijk

23 NOVEMBER
Voorverkoop Pronkzitting
“De Rooie Tesneuzik”
Locatie: ‘t Tunneke

24 NOVEMBER
Lezing Eveline Stoel
Locatie: Bibliotheek Nistelrode –
pagina 5

26 - 27 NOVEMBER
Sinterklaas op het kasteel
Locatie: Heeswijk-Dinther

U kunt zich gratis aanmelden op office@demooibernhezekrant.nl. Kijk voor meer informatie op www.demooibernhezekrant.nl

