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A U T O
R U B R I E K

goedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook

VERHUUR

Het adres voor al uw autozaken!

 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?

Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen

Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl

www.crommenacker.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie

Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2
007

Fiat Panda 4200 km.  ...........
.............

........ 2009

Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............
.............

.... 2004

Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006

Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ...........
............ 

2006

Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001

Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ...........
..... 2003

Mini Cooper  ..........
.............

.............
......... 2007

Mini Cooper 1.6 16V .............
.............

....... 2008

Opel Agila 1.0 10.000 km  ...........
.............

 2005

Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 
2005

Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002

Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010

Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999

Opel Vectra 1.6 16V  ...........
.............

......... 1998

Opel Zafira 1.9D  ...........
.............

.............
. 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ...........
.............

......... 2003

Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002

Opel Zafira Y20 DTH  ............
.............

........ 2005

Peugeot 206 2.0 16V GTI  ...........
.............

. 2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ...........
. 2006

Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004

Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004

Peugeot 306 Break 1.6  ............
.............

... 1999

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006

Renault Clio 1.6 16V airco  ............
............ 

2003

Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006

Suzuki Jimny 4+4  ...........
.............

........... 2
000

Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  ...........
....... 2010

Toyota Aygo airco 20.000 km.  ...........
....... 2008

Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994

Volvo XC70 d5 automaat  ...........
.............

.. 2005

Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 
2003
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WINTERCHECK 

voor € 9,95 incl. 

winterpakket! 

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

Deukendokter.com
Deukendokter.com

Ben v.d.Wijgert
Ben v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1

16-11-2012   9:33:04

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of 

de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste 

openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

*Verwacht 

Merk 

Km Jaar

BMW 118 Coupé High Executive M-pakket 18”LMV Start/Stop  3.270 km 02/2011

BMW 320 320 Executive Navi full map leder S & S 
194.199 km  02/2007

Chevrolet Matiz 1.0 Class 5drs Airco Full options!!   
32.671 km  01/2007

Fiat 500 1.2 Pop Start en Stop Wegenbelastingvrij! 
5.508 km 01/2012

Fiat 500 0.9 TwinAir Pop Baby-blue Wbelastingvrij S & S 21.598 km  05/2011

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Trend 5 drs Wbelastingvrij! 
13.308 km 08/2011

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Titanium X-Pack wbelastingvrij! 
24.200 km 08/2011

Ford Fiesta 1.25 16V Champion 5 drs airco Winterpakket  16.475 km   03/2011 

Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Super Pack 5drs Clima Wbelastingvrij* 18.800 km 01/2012

Mazda 2 1.3 Cool 5 drs Airco 

8.614 km 03/2011

Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco 
87.953 km 01/2004

Mercedes-Benz A 170 Avantgarde Automaat Airco 5 drs Half leder 41.006 km 01/2008

Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs Airco Wbelastingvrij!* 
14.802 km 07/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 5drs Edition Airco WBelastingvrij 
34.908 km 04/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi 3 drs EcoFlex Selection Wbelastingvrij 
16.805 km 03/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 3drs Edition Airco WBelastingvrij 
17.280 km 09/2011

Peugeot 207 1.4 XR Airco 5 deurs  

38.202 km 03/2010

Peugeot 207 207 CC 1.6 VTi Bruin leder interieur  
31.384 km 06/2009

Peugeot 5008 1.6 Vti 120 pk ST 5-pers Full options 
3.274 km 04/2011

Suzuki Alto 1.0 comfort 5 drs wbelasting vrij! 

3.355 km 04/2012

Suzuki Alto 1.0 Cabrio-top comfort 5 drs wbelasting vrij! 
29.423 km 06/2010

Suzuki Alto 1.0 Comfort Cabrio-Top Wbelastingvrij! 
8.340 km 08/2010

Suzuki Swift 1.2 5drs Ici Paris XL Leder LMV Airco Full options 
508 km 08/2012

Suzuki SX 4 1.5 Comfort Airco LMV (Euro 5, B-label zuinig)  
35.636 km 11/2010

Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Trendline BlueMotion Clima PDC 7.358 km 06/2011

Volkswagen Polo 1.6 TDI 5 drs Trendline Airco Rcd/Mp3 
44.264 km 01/2010

Volkswagen Passat 2.0 20V 131 pk Variant Comf.Cli. Trekhaak  191.024 km  06/2003

 RDW 

gecerti� c
eerd

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen!

¤450,-

Winterbandensets voor de kleinere auto’s

Zeer scherp 

geprijsd

Merk: Ovation W586 & Firestone Winterhawk 2 EVO  

Bandenmaat 155/65/14.

4 x winterband band inclusief  4 x stalen velgen, incl. btw.

Geschikt voor de: Toyota Aygo model 2005 t/m 2012, Citroën C1 model 

2005 t/m 2012, Peugeot 107 model 2005 t/m 2012, Nissan Pixo model 2009 

t/m 2012, Suzuki Alto model 2009 t/m 2012.

Deze actiesets kunt u bestellen via onze ‘webshop’ op 

www.rsautomobielen.nl of 06 17 22 63 92. Bovenstaande sets zijn 

uit voorraad leverbaar zolang de voorraad strekt tegen dagprijzen.

RS Automobielen_278x191_wk49.indd   1

3-12-2012   19:53:23
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Nu ook pasfoto’s

Heeswijk-Dinther

folDeR DeZe WeeK 
BEAutiES BY rACHEL alleen in Heesch

¤450,-

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 

E. info@rsautomobielen.nl - W. www.rsautomobielen.nl

De Oude Ros 18 - 5388 PM NistelrodeDe Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
Winterbandensets voor de kleinere auto’s
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Winterbandensets voor de kleinere auto’sWinterbandensets voor de kleinere auto’s Zeer scherp 

geprijsd
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Beste lezers,
Ik ben Rob Aarts, 21 jaar oud 
en ik kom uit Vorstenbosch. Ik 
studeer sinds augustus aan de 
Hogeschool voor Journalistiek in 
Tilburg en timmer hard aan de weg 
om naam te maken als journalist. 
Mijn middelbare schoolperiode heb 
ik doorgebracht op Gymnasium 
Bernrode te Heeswijk. 
Vanaf deze editie van 
DeMooiBernhezeKrant zal ik o.a. 
elke 2 weken de rubriek ‘een vak 
apart’ verzorgen voor deze krant. 
Voor die rubriek ga ik inwoners 
van Bernheze interviewen die een 
speciale studie volgen of gevolgd 
hebben. Bij deze alvast veel 
leesplezier!

OB AARTS

ZIe paGIna 14

OB AARTSR

De fitWeek: Een week vol beweging!

De dames zijn begonnen met een 
onderzoek naar de levensstijl van 
kinderen. “Bij ons project hebben 
we ook gewichtsconsulent Mo-
nique Barten betrokken. Zij heeft 
een enquête onder ouders gehou-
den. Ons doel was kinderen én 
ouders bewust maken van eet- en 
bewegingspatronen. Voor de kids 
hebben we een beweeg- en eet-
schema gemaakt dat ze 1 week 
moesten bijhouden. 

Hieruit bleek dat gelukkig veel 
kinderen actief zijn en lid zijn van 
sportverenigingen. Maar ook dat 
ze veel calorierijke tussendoortjes 
in de pauze aten. Als kinderen dat 
zelf mogen kiezen, dan kiezen ze 
vaak iets ongezonds. We hebben 

Danique van Lee en Yvonne Lucius Tekst en foto: Hieke Stek

HEESWiJK-DiNTHER - Danique van Lee (Heeswijk-Dinther) en Yvonne Lucius (Vorstenbosch) 
besloten in het kader van hun afstudeeropdracht van ROC Sport & Bewegen in Eindho-
ven, een fitweek op basisschool ’t Palet in Dinther te organiseren. “Over het algemeen zijn 
Nederlandse kinderen te dik. We besloten dit te gaan onderzoeken en ’t Palet wilde hierin 
participeren. De eindconclusie? ’t Palet is een hele gezonde school!”

een kleurplatenwedstrijd gehou-
den in de groepen 1 t/m 4 en de 
winnaars krijgen onze zelf ontwor-
pen placemat: ‘Eet gezond. Heel 

het jaar rond.’ Voor de midden- en 
bovenbouw hebben we de hele 
week activiteiten georganiseerd 
en alle resultaten nemen we mee 
in de einduitslag van de wedstrijd: 
‘Wie is de gezondste klas’ en ook 
zij krijgen de placemat.”

fitweek
‘t Was een beweeglijk weekje. 
“Maandag begonnen we met een 
warming-up voor de hele school, 
een voorlichting van Monique in 
groepen 7/8 en smaaklessen i.s.m. 
de GGD voor groepen 5/6. Dins-
dag voor de kleintjes Pietengym 
en de andere kinderen hebben we 
snoep laten eten en die calorieën 
meteen laten verbranden. Woens-
dag heeft de hele school genoten 
van een compleet gesponsord 

ontbijt. Donderdag zijn we met de 
groepen 7/8 naar MTC Bernheze 
geweest waar BMi metingen zijn 
gedaan, balansoefeningen, een 

wedstrijdje georganiseerd; wie 
verbrandt het meest? De kinderen 
ook laten kennis maken met de 
fitnessapparatuur. iedereen ging 
naar huis met een persoonlijk be-
wegingsrapport. Vandaag afge-
sloten met een dansclinic m.m.v. 
Danscentrum v.d. Burgt. 

Alle klassen is een dans aangeleerd 
en deze hebben ze vandaag aan 
ouders gepresenteerd. De tribunes 
zaten bomvol. Super! We werden 
zelfs in de supermarkt door ouders 
aangesproken. Kinderen waren er 
thuis ook mee bezig! Dat is goed! 
Nu nog de eindevaluatie met 
’t Palet en de beoordeling van 
onze school en dan hopen we eind 
januari ons diploma te hebben,” 
besluit het duo. 

kinDeren Waren er tHuis ook mee beZig! 
Dat is goeD!

klaar voor de winter met 
permanente make-up.

lees meer op pagina 6
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Krant niet op woensdag ontvangen?

laat het ons weten via 
info@DemooiBernhezeKrant.nl

tel. 0412-795170 of 06-22222955

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28
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COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
office@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Nina Mulder
Debby van Nistelrooy

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

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

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

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

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

Eten, drinken & uitgaan

Het leukste kerstdiner
beleeft u dit jaar in 
Partycentrum ‘t MaxendPartycentrum ‘t MaxendPartycentrum ‘t Maxend

Reserveer tijdig!0412 611 251

Gezellig voor de hele familie in een sfeervolle 
kerstomgeving presenteren wij op 

1E KERSTDAG VAN 16.00 TOT 20.00 UUR 
een overheerlijk kerstbuffet!

Voor kinderen tot 12 jaar speciale prijs

€ 40,00 p.p. 
Inclusief frisdrank, vruchtensappen, bier en wijn

Maxend 22a     0412-611251     Nistelrode
www.partycentrummaxend.nl     info@ partycentrummaxend.nl

► Limousin rund- en kalfsvlees
► Porc plein air varkensvlees
► Label rouge kipproducten

► Hollands lamsvlees
► Wild en gevogelte
► Biologisch groente/fruit/zuivel

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573
www.rinescocatering.nl

Rini van Esch_109x109mm_wk45.indd   1 29-10-2012   16:00:22

De eerste column in 
DeMooiBernhezeKrant namens 
de Bakkers Lamers is een feit. 
Erg leuk om op deze manier eens 
wat ins en outs met u te kunnen 
delen. Elke dag vroeg op om onze 
winkels in Heesch en Oss weer 
mooi gevuld te hebben met al 
onze producten voordat de eerste 

gasten alweer komen. Want dat is het gevoel dat we u willen 
geven natuurlijk…dat u zich gast voelt en het een beleving is in 
onze winkels te komen. 

Met de kerstdagen nog voor de boeg willen wij natuurlijk graag 
helpen uw kerst compleet te maken. De typische kerstproducten 
kennen we natuurlijk allemaal. De Weihnachtstol is wel de 
allerbekendste en daar zijn ook veel dingen over te vertellen. 
Van oorsprong is het een Duits product en momenteel wordt het 
vooral gegeten in Duitsland en Nederland. 

De stol bestaat uit bloem, amandelspijs en een vulling van 
rozijnen, noten en vruchten. Maar wat maakt een Weihnachtstol 
nu zo speciaal en lekker? En waarom is deze bij de een erg 
goedkoop en bij de ander weer hoger in prijs? De prijs wordt 
bepaald door de kwaliteit van de grondstoffen. Zo gebruiken wij 
amandelspijs waar alleen maar amandelen inzitten. Gebruik je spijs 
met veel meer suiker of spijs gemaakt van amandelen gemengd 
met bv. abrikozenpitten dan wordt het veel goedkoper. Zo heeft 
de stol bij ons een zeer hoge vullingsgraad. 

Op elke 1000 gram bloem voegen wij 1800 gram vulling toe van 
rozijnen, noten en vruchten. Veelal wordt veel minder vulling 
toegevoegd wat het brood dus goedkoper maakt. Afijn, wij willen 
alleen gaan voor kwaliteit en kiezen dus voor het beste. Maar dan 
heb je wel een stol om dagen lang van te snoepen. Want wist u 
dat een Weihnachtstol alleen maar lekkerder wordt als deze wat 
ouder is? Een tip; bewaar hem vooral niet in de koelkast…zoals 
geen enkel brood. Dat doet een bakkershart pijn en is slecht voor 
het product. Tot slot wens ik u erg fijne en smakelijke dagen toe 
en een goed uiteinde. Tot ziens in een van onze winkels of ergens 
anders in onze mooie gemeente!

Bart Lamers

Column
bakkerij

KERSTBALLEN MENU 
Van 20 t/m 23 december serveren wij 

het vier-gangen-kerstballenmenu
voor € 37,50 p.p.

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Stamppotten-buffet 
Op 16 december 2012 verzorgen wij een STAMPPOTTEN-BUFFET. Dit houdt in lekker stamppotten eten voor een vaste prijs.

Het buffet bestaat uit: wortelstamp, boerenkoolstamp, zuurkoolstamp en aardappelpuree met spare-ribs, verse worst, rookworst en 
gebakken spek met bruine jus, azijn en mosterd. De aankomsttijd is tussen 16.00 en 20.00 uur.

Stamppot met Soep en toetje € 18,-. alleen Stamppot € 12,- pluS Soep of toetje €15,- 
Kinderen van 8 tot 12 jaar € 7,50 alleen stamppot, € 10,00 met soep of toetje of een pannenkoek

Kinderen van 4 tot 8 jaar € 5,00 alleen stamppot, € 7,50 met soep of toetje of een pannenkoek
 Kinderen tot en met 3 jaar gratis.

 Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl ‘ook voor De Kerst’
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u bent klaar voor de winter 
met W&M Dienstverlening

Duurzaam en effectief
W&M dienstverlening zorgt voor 
een sneeuw- en ijsvrij terrein. Voor 
deze strooiservice gebruiken ze 
een duurzaam middel voor glad-
heidbestrijding: SCP Dooikorrels. 
De dooikorrels bestaan uit een zeer 
actief granulaat, zonder zoutcom-
ponenten, die geleidelijk oplossen. 

“We maken indien nodig het ter-
rein sneeuwvrij, de dooikorrels 
doen daarna de rest. De korrels 
werken ook preventief, voor een 
sneeuwbui strooien en u kunt vei-
lig naar uw parkeerplaats. Ook op 

de spekgladde stoep voor uw deur 
werkt het perfect en wel tot 48 
uur, zelfs bij extreem lage tempe-
raturen.” René van Boxtel van het 
schoonmaakbedrijf uit Uden is heel 
enthousiast over deze milieuvrien-
delijke manier van strooiservice.

Ook pretendeert het product dat 
het geen negatief effect op de 
bomen of op de flora langs de 

wegen of in uw tuin heeft. “Dit 
komt doordat de dooikorrels geen 
chloride bevatten zoals bij de regu-
liere strooimiddelen. Enkele goede 
voorbeelden waar onze strooiser-
vice met de dooikorrels een fan-
tastisch resultaat leveren zijn onder 
andere bij ziekenhuizen en zorg-

centra, sportterreinen, parkeer-
plaatsen van de supermarkt, maar 
ook winkelcentra zijn extra service-
gericht, wanneer ze voor hun klan-
ten een veilige entree realiseren.” 
Naast de strooiservice is W&M 
ook dealer van SCP dooikorrels. 
Verkrijgbaar in een 10 liter emmer 
(à  22,95) of een zak van 25 kilo.

Dienstverlening: 
schoonmaakservice 
Door het jaar heen is vooral de 
schoonmaakservice van o.a. 
kantoorpanden de zorg van het 
schoonmaakbedrijf. Voor bedrijven 
en particulieren een op maat uitge-
voerde service, zowel voor binnen 
als voor uw buitenterrein. 

in de winter nemen ze ook de 
vrieskou serieus en staan ze u 
graag met raad en daad terzijde. 

Meer informatie: 06-51691929. 
www.wm-dienstverlening.nl

niEuW

Weijen 86
5388 HR nistelrode
tel. 06-27506280
tel. 0412-612927
fax 0412-631970

DE EErStE WAtErOntHArDEr 
DiE MEt u MEEDEnKt

Milieubesparend
Zuinig met spoelwater en zoutverbruik

info@goverswaterservices.nl
www.goverswaterservices.nl

Water treatment Systems

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

UDEN - als het aan de eigenaren van W&m Dienstverlening ligt, dan komt er door hun strooiservice met 
dooikorrels, geen troep meer mee naar binnen. De schoon blijvende entree van horeca en detailhandel 
straalt hiermee extra service en gastvrijheid uit. Zij verlenen de sneeuw-opruim-service voor bedrijven en 
particulier. Bent u al klaar voor de winter? 

EnKELE VOOrDELEn VOOr u OP EEn rij:
• Geen inloopschade op vloeren, tapijt, 
 tegels, marmer, etc.
• Duurzaam en werkt tot wel 5 keer langer dan 
 de reguliere middelen.
• Geen corrosieve elementen.
• niet schadelijk voor mens, dier, milieu 
 en plantgewassen.
• In het gebruik goedkoper dan reguliere middelen.
• Veel minder arbeid.

Het groene 
aLternatieF: sCP 
DooikorreLs

Advertorial

“Zorg blijft mensenwerk en daar moet je tijd voor 
kunnen nemen!”

De JMJ zusters in Heeswijk-Din-
ther hebben een heel belangrijke 
rol in het onderwijs en in de zorg 
gespeeld. Zuster Lies Schuurman 
is nauw bij dat zorgaspect betrok-
ken geweest. Ze trad in 1953 in 
bij de JMJ sociëteit. “Hier werd 
mij de kans geboden om mijn kin-
derdroom te verwezenlijken. ik 
volgde de verpleegster en verlos-
kundige opleiding en had, net voor 
mijn aanstelling als directrice hier, 
3 jaar in Afrika als verloskundige 
gewerkt. Van het begin des levens 
naar het einde van de levenscylcus; 
een grote tegenstelling, maar wel 
een mooie!”

Zorgen voor...
in het Hermanapaviljoen werden 
zusters met TBC verpleegd. “in 
1950 stond men voor de keuze: la-
ten we het sanatorium een zachte 
dood sterven of gaan we er een 

modern verpleeghuis van maken 
voor onze zusters? Het werd het 
laatste, gelukkig. Men besloot ook 
de opleiding ziekenverzorgsters te 
gaan geven, ook voor niet-zusters. 
Het huis waar ik nu woon, heeft ja-
renlang dienst gedaan als woning 
voor de leerling ziekenverzorgsters. 
Na mijn directieperiode kwam ik, 
na een omweg via Rotterdam, in 
1986 weer terug als Overste en di-
rectielid van De Bongerd. Er waren 
toen 130 zusters. Hoe zagen we de 

HEESWIJK-DINTHER – “Dat zou zo moeten zijn, maar de politiek maakt 
van zorg een product waar tijd en geld aan gekoppeld zijn. terwijl men-
sen in de zorg vanuit hun hart werken en meer tijd aan persoonlijke 
aandacht zouden willen besteden. Dat was vroeger bij de jmj zusters 
namelijk wél zo! toen was er naast de verzorging tijd en aandacht voor 
de mensen!” 

1904 - Eerste JMJ zusters in Heeswijk-Dinther
1920 - Bouw klooster
1924 - Realisatie Cuneragesticht
1935 - Aanbouw sanatorium ‘Het Hermanapaviljoen’
1950 - Verbouwing sanatorium in verpleeghuis voor zusters 
1967 - Erkenning Cunera als verpleeghuis voor ‘leken’
1969 - Officiële overdracht van Cunera naar Stichting Cunera
1973 t/m 1978 - Zuster Schuurman directrice van Cunera
1974 - Opening klooster-verzorgingshuis-bejaardenoord
 De Bongerd
1986 t/m 2004 Zuster Schuurman Overste en 
 directielid De Bongerd
1998 - Fusie Cunera, De Bongerd, Huize Ter Weer in Bernezorg
2000 - 2004 Verbouwingstraject De Bongerd
2004 - 2007 Nieuwbouw Cunera
2012 - Fusie Bernezorg en Zorggroep Dorus in Laverhof.
    JMJ zuster Greet v.d. Burg stopt met de Raad van Toezicht.

Lies Schuurman Foto en tekst: Hieke Stek

toekomst van het kloosterbejaar-
denoord? Het moest blijven! Dan 

maar met een mindere religieuze 
JMJ bijdrage. Dat is wel een om-
slagpunt geweest voor iedereen en 
voor iedereen erg wennen. Maar 

we wilden toch graag het warme 
thuis voor mensen die dat nodig 

hebben behouden. Dus besloten 
we tot een intensief verbouwings-
traject dat 4 jaar duurde. Als ik nu 
voorbij loop, dan ben ik nog steeds 

trots dat ik hier aan bij heb mogen 
dragen. Over het algemeen dus 
positieve ontwikkelingen in ‘mijn’ 
tijd. Dat de zorg zo ontzettend ver-
andert, gaat mij erg aan het hart. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat 
Laverhof, nu zonder JMJ zusters in 
het bestuur, vanuit een oprechte 
betrokkenheid haar bewoners zal 
blijven verzorgen.”

’t Vijfeiken 14 | 5384 ES Heesch
+31 (0)6 231 67 537

Angela
G E W I C H T S C O N S U L E N T E

www.angelagewichtsconsulente.nl                    info@angelagewichtsconsulente.nl

Naamloos-2   1 01-04-12   18:55

“...TROTS DAT IK HIER AAN BĲ  HEB MOGEN DRAGEN”
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ZORG EN HULP

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

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIjK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
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.
BerneZorg 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Advertorial

Een Echte Open 
Oliebollen-zondag
als extra service 
Serious 3FM Request: Bakkers slaan handen ineen

Eerst komen de kerstdagen met de 
speciale openingstijden. Op maan-
dag 24 december zijn ze open van 
7.00 tot 16.00 uur tot dan zijn al-
lerlei kerstspecialiteiten weer te 
verkrijgen. 

30 December
Op zondag 30 december is de 
Open-Oliebollen-zondag, met een 
demonstratie ‘Oliebollen maken’. 
Terwijl u kijkt naar deze oude am-
bacht, krijgt u een glaasje glüh-
wein en kunt u oliebollen proeven. 
Natuurlijk zijn ook alle eindejaar-
specialiteiten weer van de partij 
zoals: apfelstrüdel, appelbeignets, 
oliebollen en champagnegebak. 
Michel & Karin en het hele team 
in de winkel en bakkerij, maken er 
met z’n alle ook voor u iets gezel-

ligs van. Ook 31 december is het 
anders dan anders, deze dag zullen 
de meeste oliebollen en appelbeig-
nets verkocht worden. Om dit zo 
soepel mogelijk te laten verlopen, 
heeft de bakker de ‘Van Mook-
Oliebollen-drive-in’ bedacht om 
extra service te bieden aan het 
druk winkelend publiek. Bijna een 
hele week zijn ze met de voorbe-
reidingen bezig om tijdens de laat-
ste dagen van het jaar het voor u 
zo soepel mogelijk te laten verlo-
pen. Ze heten u van harte welkom.

Zo is het idee ontstaan om een 
echte leeskring voor laaggelet-
terden in de gemeente Bernheze 
te starten. Door middel van deze 
leeskring komen laaggeletterden 
qua leesvaardigheid en leesbegrip 
daadwerkelijk ‘een stap verder’. 
De eerste leeskring zal uitgevoerd 
worden door een vakkracht en een 
vrijwilliger. De vrijwilliger wordt 
zodanig opgeleid dat hij of zij een 
tweede leeskring zelfstandig kan 
draaien. Ons motto is: voor en 
door vrijwilligers. 
Om deze leeskring van de grond te 

krijgen heeft Vivaan in samenwer-
king met de andere partners van 
het project: Leren? Gewoon doen! 
een aanvraag ingediend voor het 
Coöperatief Dividend bij Rabo-
bank Bernheze Maasland. En ge-
lukkig is de leeskring genomineerd. 
Om het project te kunnen starten, 
hebben wij de stem van de leden 
van Rabobank Bernheze Maasland 
hard nodig. Alle leden van de Ra-
bobank kunnen één stem uitbren-
gen. Stemmen kan tot en met 10 
december via www.rabobank.nl/
bernhezemaasland. 

Leeskring laaggeletterden
‘een stap verder’ 
Nominatie Coöperatief Dividend Rabobank
Bernheze Maasland

BERNHEZE – In de gemeente Bernheze is vorig jaar het project: leren? 
Gewoon doen! gestart. In dit project krijgen inwoners van Bernheze, 
met een lees- en schrijfachterstand, een gratis cursus. tijdens de cursus 
wordt aandacht besteed aan lezen, schrijven en rekenen. Het afgelopen 
jaar gaven deelnemers van de eerste twee lesgroepen aan dat zij er ook 
behoefte aan hadden om met elkaar boeken te gaan lezen en bespreken. 

NiSTELRODE - Sinterklaas heeft de schoenen gevuld en de kerst en de 
jaarwisseling komt in het vizier. De bakkers zijn er al even mee bezig 
om de heerlijkste recepten tevoorschijn te toveren. Van mook, de echte 
bakker doet er een schepje bovenop: De echte open-oliebollen zon-
dag; een gezellige dag waarop u een blik in de oliebollenkeuken kan 
werpen en terwijl u uw bestelling doet, kunt u alvast een oliebol proe-
ven en heerlijke glühwein drinken. 

Hovenier 
Fons Baerken

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

T 0412-852538

M 06-54392701

fons@baerken.net

SeriouS requeSt brood 
Ook Van Mook, de Echte bakker denkt aan de medemens. Voor de landelijke actie van Serious 3FM Request 
actie hebben de warme bakkers ook hun handen ineen geslagen. Nederlandse warme bakkers komen in actie 
om aandacht te vragen voor babysterfte. In december is het sowieso al druk bij de bakker, dus extra veel Ne-
derlanders die het Serious Request broodje kopen. Per broodje gaat 1 euro naar het Glazen Huis gaat.“
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse leven.

kloP-kloP

Een paar jaar geleden vroeg de buurman me om een gunst. Hij had 
het idee dat het voor mij een hele opgave zou zijn in mijn drukke 
verplichtingen-december-maand, zo aarzelend kwam de vraag uit zijn 
mond. Toen ik volmondig ‘ja’ zei op zijn verzoek, had hij niet door dat 
met zijn vraag een lang gekoesterde wens voor mij in vervulling ging. 

Een week later reed ik op 5 december met een hart vol verwachting na 
het werk naar huis. Deze keer niet omdat ik door de Sint en zijn Pieten 
overladen zou worden met kado’s, maar omdat ik vandaag de gunst 
van de buurman mocht gaan uitvoeren. Eindelijk mocht ik gaan doen 
waarvan ik altijd stiekem een beetje gehoopt had te mogen doen. 
Pakjesavond stond voor de deur, dus het was stil op straat. Ik zag de 
kinderen van de buurman al verwachtingsvol naar buiten kijken. ‘Nog 
steeds geen sinterklaas, alleen een man die thuis komt, papa,’ zie je ze 
beteuterd zeggen. De buurman kijkt naar buiten en knipoogt naar me. 

Als ik in mijn huis kom, is het donker. Ik val bijna over de wasmand 
die recht achter mijn deur staat. Ik vloek binnensmonds en bedenk 
dan ineens dat dit de afspraak was. De wasmand zit vol met ka-
dootjes, speciaal bestemd voor mijn buurkinderen. 

Ik zie de gordijnen van buren dicht gaan. Het teken dat ik in actie 
moet komen. Ik pak de wasmand, trek de kraag van mijn jas hoog 
op en loop op mijn tenen naar de voordeur van de buren. Ik hoor de 
kinderen gillen in de achtertuin: HIER IS IE NIET, HOOR!!!

Ik bonk twee keer keihard op de voordeur van de buren en laat 
de wasmand voor de deur vallen. Zo hard als ik kan ren ik weg en 
verstop me achter de struiken. De deur van de buren slingert open. 
Ik bekijk de dolenthousiaste kinderen van een veilige afstand en lach 
mijn tanden bloot. 

Mijn avond kan niet meer kapot. Mijn verwachtingen van hulp-
sinterklaas spelen zijn volledig waargemaakt.

Column
De bLiekersfEESt bij HEMA in Heesch

Al 5 jaar voor elk wat wils 

De HEMA in Heesch was voor 
HEMA een van de eerste kleinere 
franchise winkels. En wat zijn de 
inwoners van Heesch en omlig-
gende dorpen trots op deze aan-
winst. Klein maar fijn. Dat is precies 
hoe de winkel het beste omschre-
ven wordt. Het personeel kent veel 
mensen die komen winkelen en 
dat maakt het winkelen bijzonder 
gemoedelijk. Bovendien is het per-
soneel van ‘onze’ HEMA behulp-
zaam en betrokken. Zo betrokken 
zelfs dat medewerkers zich aan-
gemeld hebben voor ‘HEMA de 
musical’. Zo werken ze niet alleen 
op een plezierige manier bij onze 
HEMA, maar zijn ook nog recla-
memakers voor HEMA in hun vrije 

tijd. (www.hemademusical.nl).
in ‘onze’ HEMA zetten maar liefst 
18 mensen zich wisselend in om 
de voorraad op peil te houden 
en dat valt niet mee met het ex-
treem hoge aantal bezoekers per 
m2, om maar niet te spreken over 
de vaste klanten voor de koffie-
corner en de take-away met ge-
bak en hartige snacks. Vooral nu 
met de feestdagen is het druk. Het 
gebak van HEMA stond altijd al 
bekend als lekker en fijn geprijsd. 
Als straks de oliebollen in de vitrine 
komen te liggen en de Jip & Jan-
neke champagne weer in de win-
kel staat, wordt het helemaal feest. 
Het team geniet van de levendig-
heid in de winkel; de koopzondag 

op 23 december, de feestartikelen, 
kleding, mode, en natuurlijk de be-
stellingen van het internet die hier 
afgehaald kunnen worden.
Wist u dat de bestellingen via in-
ternet gratis worden verzonden 
aan het filiaal en dat u dezelfde 
garantie hebt als bij aankopen in 
de winkel? Dus als het product van 
uw keuze niet op voorraad is bij de 
HEMA in Heesch, kunt u heel ge-
makkelijk thuis achter de computer 
uw bestelling doen.

Wij nodigen u graag uit voor iets 
lekkers bij uw kopje koffie om het 
vijfjarig bestaan te vieren. Komt u 
op 8 december ook koffie drinken 
met het gratis gebakje erbij?

HEESCH - Op 8 december moet u vroeg zijn bij de HEMA. Na 5 jaar is de winkel niet meer 
weg te denken aan de Schoonstraat. Dat wordt gevierd met een gratis gebakje bij uw kop 
koffie. Want, het succes dat deze telg van de winkelformule heeft, had niemand van tevoren 
kunnen bedenken.

“Komt u aanstaande zaterdag ook een gratis gebakje eten?” Foto: Marcel van der Steen

DE BUURMAN KĲ KT NAAR BUITEN EN 
kniPoogt naar me

Lezing ‘Met mijn ziel onder de arm’

Fiddelaers-Jaspers eindigt haar 
boek dan ook met: ‘Het verlies is 
een deel van jou, verweven met 
je leven. De beschadigingen en de 
knopen zijn niet altijd meer zicht-
baar, maar ze zijn er wel degelijk 
en laten zich soms zien. Het verlies 
maakt jou tot wie je bent.’
De lezing is gericht op iedereen 
die te maken heeft met verlies en 
rouw, vanuit de zorg, de man-
telzorg, vanuit eigen ervaringen; 
kortom gericht op u en mij. U bent 
van harte uitgenodigd.
De lezing vindt plaats in de kerk 
van de Abdij van Berne, Abdijstraat 
49, 5473 AD te Heeswijk. 
Na de koffiepauze is er een inter-
actief moment en kunt u vragen 
stellen. Na de lezing zal Riet Fid-

BERNHEZE - ‘met mijn ziel onder de arm’ heet het laatste boek van 
Riet fiddelaers-jaspers, deskundige op het gebied van verlies en rouw. 
op zaterdag 8 december om 14.00 uur, komt zij in de abdij van Berne 
spreken aan de hand van dit boek. In de lezing wordt duidelijk hoe 
onlosmakelijk liefde en rouw met elkaar verweven zijn. Wie liefheeft, 
neemt het risico van verlies erbij. en zonder rouw gaat dat niet. 

delaers in Boekhandel Berne haar 
boek signeren. Het geheel wordt 
ingeleid en begeleid door uitvaart-
onderneemster Marjan Danen. 
De toegangsprijs is € 7,50.
U kunt zich opgeven via: 
info@berneboek.com
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Advertorial

Mooi van binnenuit met extra glans van rachel’s penselen
Kerst extra speciaal door make-up van PUPA door Beauties by Rachel

Van hobby haar werk gemaakt
De visagiste wist al vroeg wat ze 
wilde, Rachel behaalde haar di-
ploma MDS en met het onderne-
merschap in haar genen was ook 
de ambitie naar een eigen bedrijf 
te verwachten. Na de ervaring in 
een parfumerie/drogisterij, startte 
ze zo’n 8 jaar geleden, met haar 

Visagie Masterclass diploma en 
Allround specialist Permanent 
Cosmetics diploma op zak, als zelf-
standige.
Permanente make-up, visagie en 
workshops vullen haar zakelijke 
leven. Rachel maakt geen keuze: 
“ik doe alle drie disciplines heel 
graag en kan niet kiezen welke 

mijn voorkeur heeft. Alle drie heb-
ben een ander effect op de men-
sen. Permanente make-up is mooi 
maar geeft vooral gemak” en 
terwijl ze gewoon doorgaat met 
de kerstvariaties in haar visagie-
penseelstreken, vertelt Rachel ent-

housiast: “ik zet de lijntjes van de 
permanente make-up in twee keer. 
De eerste keer wordt meteen een 

mooi lijntje gezet en na vier weken 
komt men dan terug. De tweede 
keer wordt het lijntje geperfectio-
neerd. De meeste permanente ma-
ke-up klanten vinden het wel even 
spannend, maar ik stel ze snel op 
hun gemak en dan blijkt al snel dat 
het wel mee valt.”

Haal het mooiste uit uzelf!
Ze werkt met het trendy italiaanse 
make-up merk PUPA. De aanwezi-
ge dames die zich deze demonstra-
tie prachtig op laten maken nemen 
de voor hen bekende make-up , nu 
vooral voor kerst, gretig af.

Organisatie van de nisseroise Kwis is er weer klaar voor
Lukt het jou team dit jaar om ‘Ut klène bruurke’ te verslaan?

Over hun tactiek wil ‘Ut klène 
bruurke’ zo min mogelijk kwijt. 
Wel wordt duidelijk dat de om-
vang van het team een belangrijke 
factor is. Zo vertelt Gijs van Kes-
sel: “Het leek mij en Wendy van 
den Heuvel leuk om mee te doen, 
dus we ondernamen actie. We 
nodigden allelei mensen uit en ze 

kwamen allemaal! Veel van onze 
vrienden komen uit Vorstenbosch 
en zo komen we aan onze naam; 
Vorstenbosch, het broertje van 
Nistelrode.” De organisatie van de 
Kwis kijkt er niet van op dat het 
een team, met veel buitendorpsen, 
gelukt is om de Kwis te winnen. 
“De Nisseroise Kwis is ook voor 

mensen die minder van Nistel-
rode weten. Niet alle vragen gaan 
over Nistelrode en we proberen 
alle leeftijden te bereiken”, vertelt 
Geert van Dijk.

De organisatie is er helemaal klaar 
voor om ook van de tweede editie 
van de Kwis een succes te maken. 

“We hebben alle tips ter harte ge-
nomen en er iets mee gedaan. Wij 
denken dat de Kwis nu makkelijker 
is doordat wij zelf nu ook weten 
wat de valkuilen waren. We heb-
ben veel geëvalueerd over de vra-
gen en nu hopen we dat ze dit jaar 
allemaal duidelijk zijn, máár het 
moet natuurlijk wel een uitdaging 

blijven!” Hou jij net als ‘Ut klène 
bruurke’ van spelletjes of quizjes of 
gewoon van gezelligheid? 

Schrijf je dan in voor de Nisseroise 
Kwis 2012. 
inschrijven kan tot 15 december en 
via www.nisseroisekwis.nl

NISTELRODE – In ‘het hoofdkwartier’van ‘ut klène bruurke’ aan de lindestraat bij familie van Kessel, zijn de 
voorbereidingen voor de nisseroise Kwis 2012 alweer in volle gang. De winnaars van vorig jaar halen ook 
dit jaar weer alles uit de kast om heel nistelrode en omstreken te verslaan op 28 december. 

De Nisseroise Kwis bestaat dit jaar uit 110 kwisvragen onderverdeeld 
over 11 verschillende categorieën. Daarnaast is er 1 spannende ge-
heime opdracht die, zoals de naam al zegt, geheim blijft tot het al-
lerlaatste moment. De 11 categorieën zijn:

110 kwisvragen,
11 categorieën
en 1 geheime opdracht

• achter de vurdeur 
• Beeldspraak
• Boter, Kaas en eieren
• Dees joar 
• Kijkbuis
• Kinderspel

• love is in the air
• met de vlam in de pijp
• Rundje kuieren 
• Watt Bell(t) einstein
• Zo doen we da

HEESCH - “Ze praat altijd vol passie als ze bezig is”, complimenteren de dames de gastvrouw tijdens de 
open demonstratiedag bij Beauties by Rachel. Rachel Weijenberg nodigde haar netwerk uit voor een demon-
stratiedag; voor GRatIS make-up advies voor de feestdagen. Het werd een komen en gaan op de nieuwe 
erven in Heesch, de bezoekers weten wat Rachel te bieden heeft en dat bevalt duidelijk goed.

“ik WiL graag Het 
mooiste uit De 
mensen HaLen, 
ZODAT ZE BLĲ  DE 
DEUR UITGAAN”

BEAutiES BY rACHEL - rACHEL WEijEnBErG
nieuwe erven 7, 5384 ta Heesch, 06 – 216 44 798, www.bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

BEAutiES BY rACHEL: “Al haar diensten en producten die ze tentoonstelt geven mogelijkheden voor de uiterlijke verzorging 
en schoonheid. Toch zegt ze: ‘Mooi zijn is authentiek zijn, doen wat bij je past, dragen wat je leuk vindt en blij zijn met jezelf. 
Echte schoonheid komt van binnenuit en is een bron van energie en levenslust. Beauties by Rachel kan je helpen het mooiste uit 
jezelf te halen en je te laten stralen…uiterlijke schoonheid is een reflectie van innerlijke schoonheid.”

Rachel Weijenberg Foto’s: Marcel van der Steen
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LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM  Nistelrode, www.lipsgroen.nl

Openingstijden:  ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur, 
 za  8.00 -17.00 uur

Leegverkoop van alle 
kerstartikelen, woonaccessoires, potterie, kamerplanten, 
gereedschap, bestrijding- en voedingsmiddelen, 

bloembollen, zaden, rieten manden, tuinmeubels, 

vijver en tuinartikelen, Capi potten en Nesling doek.

LipsGroen Hoveniers en FeelGoodgarden blijven 
op hetzelfde adres doorgaan.

Voor meer info zie www.lipsgroen.nl

Open zondag
9 December 11.00 -17.00 uur

50 tOt 70 % 
kOrting

Lipstuincentrum_109x109_wk49.indd   1 2-12-2012   18:09:31

deze aanbiedingen gelden van 05-12 t/m 12-12-2012

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

De foto’s van deze broodjes zijn bedoeld als ‘lekkermakertjes.’

Onze knisperende harde broodjes komen dagelijks 
uit de ovens. We bakken ze in alle smaken
van wit tot donkerbruin…
Het lekkerst is een hard broodje vers te eten maar  de 
volgende dag in de oven even opgepiept gaat  ook prima!

tips van de bakkers:

Kersenvlaai apart
Met slagroom & gesuikerde 

amandelen 10-12 pers. € 12,95

Focaccia Tomaat € 2,95 

4 harde broodjes naar keuze

1,00 

Dit voordeel kunnen we
hard maken
1,00 

Bij aankoop van 2 broden naar keuze

OPEN ZONDAG LipsGroen
50 -70 % KOrtinG tijDEnS DE OPHEffinGSuitVErKOOP

Als u toch bij LipsGroen bent, is 
het leuk om rond te neuzen tus-
sen de vuurkorven, rieten manden, 
in de kerst- en sfeerafdeling. Alle 
vijverartikelen van het merk Velda 
kunt u meenemen met maar liefst 
70% korting. Maar het is nu ook 

een goed moment om bomen en 
beukenhagen te planten. Als deze 
in de herfst geplant zijn, kunnen ze 
voor de winter goed doorwortelen. 
Ook heide, violen en planten met 
mooi gekleurde bladeren of bessen 
staan leuk in bakken of de tuin. 

Deze planten blijven geleverd wor-
den en worden nog tot 22 decem-
ber in het tuincentrum verkocht.

KErSt- En EinDEjAArS 
CADEAu 
Leuk winkelen voor uw kerst of 
eindejaar cadeau. Loop eens bin-
nen, voor ‘de prijs’ hoeft u het niet 
te laten.

CADEAu- Of 
WAArDEBOnnEn
De cadeau- of waardebonnen van 
LipsGroen tuincentrum kunt u nog 
inleveren tot de sluitingsdatum. De 
punten op de spaarkaart zijn in te 
wisselen voor buitenplanten, pot-
grond en natuursteen.(dus op de 
artikelen zonder korting).

SLuitEn
Op 22 december gaan de deuren 
van het tuincentrum op slot en 
stoppen alle tuincentrumactivitei-
ten.
LipsGroen gaat zich helemaal rich-
ten op het ontwerpen en aanleg-
gen van tuinen, met als specialiteit 
de energetische tuin, de FeelGood-

NiSTELRODE - Zondag 9 december bent u tussen 11.00-17.00 uur van harte welkom bij lipsGroen in nistel-
rode. er is weliswaar een grote opheffingsuitverkoop gaande, maar de altijd gezellige sfeer is nog steeds 
aanwezig. De kerstbomen zijn vers aangeleverd en deze worden, voor de laatste keer, keurig voor u ingepakt 
in een net. Hoewel de winkel al een stuk leger is, kunt u vooral nog terecht voor de hoge kwaliteit potten 
van Capi. Indien u toch in het voorjaar mooie potten op uw terras wilt zetten, is dit uw kans. Dit geldt ook 
voor de nesling schaduwdoeken. een mooie en praktische overkapping in de zomer voor een schaduwplek, 
die in de winter gemakkelijk opgeborgen kan worden.

Advertorial

 9 december
11.00 -17.00 uur

Garden, waarin ook les wordt ge-
geven. Dit alles op dezelfde locatie 
in Nistelrode.
U bent van harte welkom bij 
Tuincentrum LipsGroen t/m 22 
december van maandag t/m vrij-

dag tussen 9.00-18.00 uur en op 
zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
En natuurlijk a.s. zondag 9 decem-
ber tussen 11.00 en 17.00 uur. Er 
is voldoende parkeerruimte en de 
koffie is gratis.

jubileum kerk loosbroek Sinterklaas op Kasteel Heeswijk



Woensdag 5 december 20128 
  

Canadabaan 2 Nistelrode Tel. (0412) 61 72 99

 Gereedschappen
 Klimmaterialen
 Veiligheidsmiddelen
 Bedrijfskleding
 Reparatie & Onderhoud

TECHNISCHE GROOTHANDEL
Voor de echte vakman en de kwaliteitsbewuste klusser

Kwaliteit zie 
je niet daar 
werk je mee

Aanbieding van de maand
Deze aanbieding is geldig 
t/m 31 december 2012

Onze service en 
onderhoud van uw 

machine zorgen voor 
blijvende kwaliteit 

nieuw model Metabo Accu-boormachine
12 volt

Inclusief lader en 2 accu’s 
in een koffer, 3 jaar garantie

€ 119,00 
(inclusief btw)

www.humstijl.nl

Een knap staaltje werk!

fanfare Aurora luidt de Kerst in

Het Kerstconcert wordt dit jaar 
verzorgd door het fanfareorkest en 
de studiemalletband van Aurora. 
Naast de traditionele samenzang 

wordt het aanwezige publiek ge-
trakteerd op een breed muzikaal 
repertoire: van klassiek tot kerst-
klokken. Daarnaast heeft Aurora 

speciaal voor dit kerstconcert een 
gastmuzikant aangetrokken: de 
Heesche gitarist Rolf van Meurs.
Rolf van Meurs begon op achtja-
rige leeftijd met gitaar spelen. Na 
zijn middelbare schoolperiode ging 
hij klassieke muziek studeren aan 
het conservatorium in Tilburg, met 
als hoofdvak gitaar. Rolf deed in 
juni 2012 eindexamen klassiek gi-
taar en werd beoordeeld met een 
9,5! Naast zich bezig te houden 
met uitvoeringen is hij ook gitaar-
docent en heeft hij een bloeiende 
privé praktijk aan huis in Heesch. 
Rolf zal tijdens het kersconcert 
naast een solostuk ook samen met 
het fanfareorkest optreden.

Met dit speciale kerstprogramma 
brengen de twee geledingen van 
Aurora u alvast in de sfeer van 
Kerstmis. Wij hopen u dan ook te 
mogen ontmoeten op zondag 16 
december om 18.30 uur in de Pe-
trus-Emmauskerk in Heesch.

HEESCH - De dagen worden weer korter en de nachten langer. een te-
ken dat Kerstmis in zicht komt. op zondagavond 16 december probeert 
fanfare aurora u al in de kerstsfeer te krijgen. Deze avond vindt het 
jaarlijkse kerstconcert van de Heesche fanfare plaats. Het concert be-
gint om 18.30 uur en vindt plaats in de petrus-emmauskerk in Heesch.

jaarafsluiting Stichting HAfA

Natuurlijk kunt u ook genieten 
van ons jeugdorkest en jeugdslag-
werkgroep. Leerlingen die onge-
veer een jaar muziekles hebben 
gevolgd, spelen mee bij het jeug-
dorkest of jeugdslagwerkgroep. 
Zo leiden wij ze op om later mee 

te spelen bij het fanfareorkest of 
slagwerkgroep van fanfare St. 
Lambertus Nistelrode. De fanfare 
speelt een diversiteit aan muziek, 
van klassiek tot modern, maar ver-
zorgd ook serenades, neemt deel 
aan optochten, organiseert eigen 

concerten en neemt deel aan con-
coursen. Nieuwe aanwas is dan 
ook van harte welkom. Zo blijft 
onze fanfare bestaan.
Wij zien u graag op zondag 16 de-
cember om 11.00 uur bij Rainbow 
Centre Nistelrode, Laar 35 (boven).

NiSTELRODE - Wij nodigen u allen uit te komen luisteren naar wat onze leerlingen in het afgelopen jaar 
hebben (bij-)geleerd. De groep leerlingen varieert van 1e jaars tot meerdere jaren les en ervaring, zowel in 
slagwerk- als blaasinstrumenten. ook leerlingen van de workshops muziekbende en Slagwerkfeest gaan 
voorspelen.

Prinsenreceptie Krullendonk 
wordt ‘n gezellig feestje

De prinsenreceptie van Krul-
lendonk staat garant voor een 
middag gezelligheid en lol. Belang-
stellenden kunnen de nieuwe Prin-
sen en hun Adjudanten feliciteren 
en veel succes, maar vooral plezier 
wensen in het komende carnavals-
seizoen. 
Ook dit jaar is Hofkapel de Dors(t)
vlegels natuurlijk aanwezig om 
‘hun eigen’ Roel en Joost muzikaal 
te ondersteunen, maar ook andere 
kapellen uit Heesch en uit de om-
liggende dorpen luisteren de re-
ceptie muzikaal op. Mede Prinsen 
en Adjudanten uit buurgemeenten 
dagen de heren uit om een pres-
tatie te leveren, zodat de nieuwe 
Prinsen en Adjudanten de aanwe-

zigen kunnen laten zien dat ze hun 
mannetje staan. 

Bekendmaking Gouwe 
Kreuge-winnaar
Tijdens deze middag wordt ook 
de winnaar van de Gouwe Kreuge 
2013 bekend gemaakt. De Gouwe 
Kreuge is een jaarlijks uit te reiken 
onderscheiding van Stichting Car-
navalsviering Heesch aan een be-
drijf of instelling die zich regionaal 
of lokaal verdienstelijk heeft ge-
maakt. Deze prijs zal officieel wor-
den uitgereikt op zaterdagavond 
26 januari 2013, waarna een spet-
terende pre-carnavaleske feest-
avond zal volgen. Noteer deze da-
tum vast in uw agenda!

HEESCH - op 9 december wordt in Krullendonk weer de oergezellige 
prinsenreceptie gehouden in De pas. Vanaf 13.00 uur worden bewoners 
van Heesch en omstreken, vrienden, kennissen en belangstellenden van 
harte uitgenodigd om Roel monteiro (prins porcus XlII), joost Verdiesen 
(adjudant), maarten van orsouw (jeugdprins porcellus XXXVI) en Wes-
sel van tilburg (adjudant) te feliciteren met hun uitverkiezing. tevens 
wordt de Gouwe Kreuge-winnaar van 2013 bekend gemaakt. 

meer informatie: 
www.carnaval-heesch.nl of ‘like’ de facebookpagina van Stichting 
Carnavalsviering Heesch.

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 
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AUTO

RUBRIEKgoedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook

VERHUURHet adres voor al uw autozaken!

 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?

Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen

Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl

www.crommenacker.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie

Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007

Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009

Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004

Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006

Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006

Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001

Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003

Mini Cooper  ............................................. 2007

Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008

Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005

Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005

Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002

Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010

Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999

Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998

Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003

Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002

Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005

Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006

Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004

Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004

Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006

Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003

Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006

Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000

Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010

Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008

Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994

Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005

Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie

Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007

Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009

Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004

Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006

Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006

Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001

Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003

Mini Cooper  ............................................. 2007

Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008

Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005

Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005

Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002

Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010

Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999

Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998

Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003

Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002

Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005

Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006

Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004

Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004

Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006

Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003

Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006

Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000

Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010

Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008

Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994

Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005

Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005

Citroen C3 nw model  

2010

Fiat panda 1,2 stuurbekr. 80000km 
2004

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  
2007

Ford Fiesta1.3i 51 kw 

2004 

Ford Ka 

2002

Ford C-Max 

2007

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001

Hyundai Getz 30.000 km airco 

2007

Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 
2008 

Mini Cooper 

2007

Opel Corsa 1,4 5 drs 70.000 km 
2008

Opel Zafi ra 2.0 DTH 

2003

Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 
2011

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 
2006

Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001

Peugeot 207cc cabrio 50.000 km  
2007

Renault Megane Stationcar 

2001

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006

Renault Clio 1.6 16V airco 

2003

Seat Ibiza Cupra supersnel 156pk 

   80.000 km  

2002

Volvo XC70 5-drs automaat 

2005

Volvo c30 2.0d 

2007

Volkswagen passat 1.9 tdi station 
2007

Motor BMW K1200 RS 

1999

WINTERCHECK 

voor € 9,95 incl. 

winterpakket! 

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

Deukendokter.com

Deukendokter.com

Ben v.d.Wijgert

Ben v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1

16-11-2012   9:33:04

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of 

de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste 

openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

*Verwacht 

Merk 

Km 
Jaar

BMW 118 Coupé High Executive M-pakket 18”LMV Start/Stop  

3.270 km 
02/2011

BMW 320 320 Executive Navi full map leder S & S 

194.199 km  02/2007

Chevrolet Matiz 1.0 Class 5drs Airco Full options!!   

32.671 km  01/2007

Fiat 500 1.2 Pop Start en Stop Wegenbelastingvrij! 

5.508 km 
01/2012

Fiat 500 0.9 TwinAir Pop Baby-blue Wbelastingvrij S & S 

21.598 km  05/2011

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Trend 5 drs Wbelastingvrij! 

13.308 km 
08/2011

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Titanium X-Pack wbelastingvrij! 

24.200 km 
08/2011

Ford Fiesta 1.25 16V Champion 5 drs airco Winterpakket  
16.475 km   03/2011 

Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Super Pack 5drs Clima Wbelastingvrij* 
18.800 km 

01/2012

Mazda 2 1.3 Cool 5 drs Airco 

8.614 km 
03/2011

Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco 

87.953 km 
01/2004

Mercedes-Benz A 170 Avantgarde Automaat Airco 5 drs Half leder 41.006 km 
01/2008

Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs Airco Wbelastingvrij!* 

14.802 km 
07/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 5drs Edition Airco WBelastingvrij 
34.908 km 

04/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi 3 drs EcoFlex Selection Wbelastingvrij 

16.805 km 
03/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 3drs Edition Airco WBelastingvrij 
17.280 km 

09/2011

Peugeot 207 1.4 XR Airco 5 deurs  

38.202 km 
03/2010

Peugeot 207 207 CC 1.6 VTi Bruin leder interieur  

31.384 km 
06/2009

Peugeot 5008 1.6 Vti 120 pk ST 5-pers Full options 

3.274 km 
04/2011

Suzuki Alto 1.0 comfort 5 drs wbelasting vrij! 

3.355 km 
04/2012

Suzuki Alto 1.0 Cabrio-top comfort 5 drs wbelasting vrij! 

29.423 km 
06/2010

Suzuki Alto 1.0 Comfort Cabrio-Top Wbelastingvrij! 

8.340 km 
08/2010

Suzuki Swift 1.2 5drs Ici Paris XL Leder LMV Airco Full options 

508 km 
08/2012

Suzuki SX 4 1.5 Comfort Airco LMV (Euro 5, B-label zuinig)  

35.636 km 
11/2010

Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Trendline BlueMotion Clima PDC 

7.358 km 
06/2011

Volkswagen Polo 1.6 TDI 5 drs Trendline Airco Rcd/Mp3 

44.264 km 
01/2010

Volkswagen Passat 2.0 20V 131 pk Variant Comf.Cli. Trekhaak  191.024 km  06/2003

 RDW
 

gecerti� ceerd

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen!

¤450,-

Winterbandensets voor de kleinere auto’s

Zeer scherp 

geprijsd

Merk: Ovation W586 & Firestone Winterhawk 2 EVO  

Bandenmaat 155/65/14.

4 x winterband band inclusief  4 x stalen velgen, incl. btw.

Geschikt voor de: Toyota Aygo model 2005 t/m 2012, Citroën C1 model 

2005 t/m 2012, Peugeot 107 model 2005 t/m 2012, Nissan Pixo model 2009 

t/m 2012, Suzuki Alto model 2009 t/m 2012.

Deze actiesets kunt u bestellen via onze ‘webshop’ op 

www.rsautomobielen.nl of 06 17 22 63 92. Bovenstaande sets zijn 

uit voorraad leverbaar zolang de voorraad strekt tegen dagprijzen.

RS Automobielen_278x191_wk49.indd   1

3-12-2012   19:53:23
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Nu ook pasfoto’s

Heeswijk-Dinther

FOLDER DEZE WEEK 

BEAUTIES BY RACHEL Alleen in Heesch

¤450,-

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

T. (0031)-(06) 17 22 63 92 

E. info@rsautomobielen.nl - W. www.rsautomobielen.nl

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

Winterbandensets voor de kleinere auto’s

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

Winterbandensets voor de kleinere auto’s

Winterbandensets voor de kleinere auto’s
Zeer scherp 

geprijsd

RS Automobielen_53x26,5_wk49.indd   1

30-11-2012   21:10:26
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Beste lezers,

Ik ben Rob Aarts, 21 jaar oud 

en ik kom uit Vorstenbosch. Ik 

studeer sinds augustus aan de 

Hogeschool voor Journalistiek in 

Tilburg en timmer hard aan de weg 

om naam te maken als journalist. 

Mijn middelbare schoolperiode heb 

ik doorgebracht op Gymnasium 

Bernrode te Heeswijk. 

Vanaf deze editie van 

DeMooiBernhezeKrant zal ik o.a. 

elke 2 weken de rubriek ‘een vak 

apart’ verzorgen voor deze krant. 

Voor die rubriek ga ik inwoners 

van Bernheze interviewen die een 

speciale studie volgen of gevolgd 

hebben. Bij deze alvast veel 

leesplezier!

OB AARTS

ZIE PAGINA 14

OB AARTS

R

De FitWeek: Een week vol beweging!

De dames zijn begonnen met een 

onderzoek naar de levensstijl van 

kinderen. “Bij ons project hebben 

we ook gewichtsconsulent Mo-

nique Barten betrokken. Zij heeft 

een enquête onder ouders gehou-

den. Ons doel was kinderen én 

ouders bewust maken van eet- en 

bewegingspatronen. Voor de kids 

hebben we een beweeg- en eet-

schema gemaakt dat ze 1 week 

moesten bijhouden. 

Hieruit bleek dat gelukkig veel 

kinderen actief zijn en lid zijn van 

sportverenigingen. Maar ook dat 

ze veel calorierijke tussendoortjes 

in de pauze aten. Als kinderen dat 

zelf mogen kiezen, dan kiezen ze 

vaak iets ongezonds. We hebben 

Danique van Lee en Yvonne Lucius 

Tekst en foto: Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - Danique van Lee (Heeswijk-Dinther) en Yvonne Lucius (Vorstenbosch) 

besloten in het kader van hun afstudeeropdracht van ROC Sport & Bewegen in Eindho-

ven, een fitweek op basisschool ’t Palet in Dinther te organiseren. “Over het algemeen zijn 

Nederlandse kinderen te dik. We besloten dit te gaan onderzoeken en ’t Palet wilde hierin 

participeren. De eindconclusie? ’t Palet is een hele gezonde school!”

een kleurplatenwedstrijd gehou-

den in de groepen 1 t/m 4 en de 

winnaars krijgen onze zelf ontwor-

pen placemat: ‘Eet gezond. Heel 

het jaar rond.’ Voor de midden- en 

bovenbouw hebben we de hele 

week activiteiten georganiseerd 

en alle resultaten nemen we mee 

in de einduitslag van de wedstrijd: 

‘Wie is de gezondste klas’ en ook 

zij krijgen de placemat.”

Fitweek

‘t Was een beweeglijk weekje. 

“Maandag begonnen we met een 

warming-up voor de hele school, 

een voorlichting van Monique in 

groepen 7/8 en smaaklessen i.s.m. 

de GGD voor groepen 5/6. Dins-

dag voor de kleintjes Pietengym 

en de andere kinderen hebben we 

snoep laten eten en die calorieën 

meteen laten verbranden. Woens-

dag heeft de hele school genoten 

van een compleet gesponsord 

ontbijt. Donderdag zijn we met de 

groepen 7/8 naar MTC Bernheze 

geweest waar BMI metingen zijn 

gedaan, balansoefeningen, een 

wedstrijdje georganiseerd; wie 

verbrandt het meest? De kinderen 

ook laten kennis maken met de 

fitnessapparatuur. Iedereen ging 

naar huis met een persoonlijk be-

wegingsrapport. Vandaag afge-

sloten met een dansclinic m.m.v. 

Danscentrum v.d. Burgt. 

Alle klassen is een dans aangeleerd 

en deze hebben ze vandaag aan 

ouders gepresenteerd. De tribunes 

zaten bomvol. Super! We werden 

zelfs in de supermarkt door ouders 

aangesproken. Kinderen waren er 

thuis ook mee bezig! Dat is goed! 

Nu nog de eindevaluatie met 

’t Palet en de beoordeling van 

onze school en dan hopen we eind 

januari ons diploma te hebben,” 

besluit het duo. 

KINDEREN WAREN ER THUIS OOK MEE BEZIG! 

DAT IS GOED!

klaar voor de winter met 

permanente make-up.

Lees meer op pagina 6
workshops, bruids- en gelegenheids make-up

permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    

tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

workshops, bruids- en gelegenheids make-up

permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    

tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
workshops, bruids- en gelegenheids make-up

permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    

tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

Krant niet op woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 

info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170 of 06-22222955

Ridderhof 100

Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64

F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl

M: 06 11 72 70 28

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?

Heeft u de krant niet 
of niet op tijd gehad?

 laat het ons weten via 
info@DemooiBernhezeKrant.nl

tel. 0412-795170 of 
06-22222955
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Kindertheater festival Hallo Bernheze

HEESWijK-DintHEr
op locatie ‘oBS de Bolderik’. 
De legende van Kasteel Heeswijk. 
opgevoerd door kinderen van 
groep 1 en 2.

VOrStEnBOSCH op locatie ‘BS op Weg’ later word ik een hele piet. opgevoerd door kinderen 
van groep 3. In totaal 23 kinderen.

niStELrODE 
op locatie ‘BS de Beekgraaf’ anne geeft een feest in het bos. 
opgevoerd door kinderen van groep 5. 

LOOSBrOEK op locatie ‘BS albertus’ in de parochietuin. Ritseldans en notentaart. 
Groep 1-2a en 3 kinderen van groep 6-7.

groep 1 en 2.

HEESCH op locatie ‘BS Delta’ in Huize Heelwijk, 
‘Kikker en de vreemdeling’, door leerlingen van de onderbouw.
HEESCH
‘Kikker en de vreemdeling’, door leerlingen van de onderbouw.
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in bedrijf

WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39 
E. wve.schilderwerk@home.nl

Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

mooi & in bedrijf

DIENSTVERLENING OP MAAT

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming 
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer 
van uw financiële administratie.

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening  en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. 
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming 
alsook privé. 

Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie 
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. 

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

Gladheidsbestrijding voor bedrijven en levering van strooizout

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

M. Geurts Grondwerken
(Onder)grondse kwaliteit

Eigenaar Mark Geurts weet waar 
hij over praat. Kwaliteit staat al 
jaren hoog in het vaandel van 
dit familiebedrijf. Al op 5 februari 
1945 bracht opa Marinus Geurts 
zijn eerste vracht zand en grind 
rond met paard en wagen. Nota 
bene op de geboortedag van 
zoon Tini, die zich in 1963 bij het 
bedrijf voegde met de 1e vracht-
wagen. Zoon Huub voegde de 2e 
vrachtwagen toe. Nu werkt klein-
zoon Mark met kennis van zaken 
en volgens hoge kwaliteitsnor-
men met vrachtwagen, shovel, 
hydraulische graafmachine en 
grondzeef. 

Zelf heeft Geurts ook een goede 
fundering. Niet alleen via de be-
kende paplepel, maar ook via de 
vakgerichte ‘machinistenschool 
SOMA’ in Harderwijk. De per-
fecte basis voor dit vak. Alle ele-
menten over machines, wegen-
bouw en waterbouw kwamen 

voorbij en de rest kwam door 
ervaring. “Kwaliteit” zo vertelt 
hij “vertaalt zich in een fundering 
die staat! Als ik bij het graven bij-
voorbeeld een oude sloot tegen-
kom, dan moet die uitgegraven 
worden. 
Doe je dat niet, dan ben je op 
korte termijn snel klaar met wer-
ken, maar op lange termijn met 
de kwaliteit van de opbouw. Bo-
vendien lever ik werk conform 
een all-in prijs, zonder verrassin-
gen achteraf.” 

M. Geurts Grondwerken zorgt 
voor grondwerk in de wegen-
bouw en ontgraven van bouw-
putten voor de particuliere sector. 
Hij maakt bouwlocaties bouwrijp 
en graaft sleuven voor rioleringen 
en drainages. Ook voor het voor-
bereiden van terrassen en omspit-
ten van tuinen met de kraan kunt 
u M. Geurts Grondwerken inhu-
ren. Dankzij het draai-kantelstuk 

aan de kraan is er veel mogelijk. 
M. Geurts Grondwerken verzorgt 
ook een compleet hemelwaterin-
filtratiesysteem. 
Wist u dat u bij M. Geurts Grond-
werken ook alle soorten zand en 

grind af kunt halen?
Tevens kunt u er in de winterperi-
ode terecht voor gladheidsbestrij-
ding voor bedrijven en particulie-
ren en levering van los gestort en 
zakken strooizout.

HEESCH – Bij de aanleg voor wegen en het bouwen van huizen is 
datgene wat onder de grond zit bijna belangrijker dan wat boven 
de grond te zien is. niemand zit te wachten op een weg die verzakt 
of een huis met scheuren. De ondergrond voor de fundering is 
daarom van immens belang.

M. GEurtS GrOnDWErKEn
Graafsebaan 24
5384 RT Heesch
T 0412 451373 / 06 53125263

Foto: Marcel van der Steen
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* bar
* bowling
* eethuys
* ijssalon
* zalen
* complete arrangementen

Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland

T.: (0412) 617 042
post@rainbowcentre.nl

bar   bowling    eethuys    ijssalon    zalen

HET GEMAK 
VAN EEN 

ADVISEUR 
DICHT BIJ 

HUIS

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• De Kaaskoning

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow center
• Beautytheek
• Van Ravensteijn 
 Assurantiën
• WVE Schilderwerk
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Etagereshop.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

T. (0413) 229040
E. info@uweigenbeautytheek.nl
I. www.uweigenbeautytheek.nl

Wij verzorgen de advisering en 
verkoop van een uitgebreid assor–
timent van beautyproducten en  
voedingssupplementen. Beautypro–
ducten voor anti-aging, gezicht, 
lichaam, handen en haar.

U kunt een gratis demo aanvragen 
via onze website of door contact 
met ons op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

oooh kom maar eens proeven !!!!
mooi lekker van Van Tilburg.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - T. 0412 67 12 35
info@orangerievantilburg.nl  en www.orangerievantilburg.nl 

Orangerie_109x53_wk49.indd   1 30-11-2012   21:16:12

Kwibo nieuw spelprogramma bij rainbow Centre

KInDeRfeeSten of 
famIlIefeeSt
Een nieuwe spelshow die u kunt 
combineren tijdens een avond 
uit, dat zien we steeds vaker. 
Bij Rainbow Centre is het com-
petitiegevoel al jaren aanwezig 
op de moderne bowlingbanen. 
Door jong en oud is hier al me-
nige strijd uitgevochten en blijkt 
er nog steeds genoeg uitdaging 
te zitten in het eeuwenoude spel. 
Het nieuwe spel van de horeca-
gelegenheid is ook gebaseerd 
op vele oud Hollandse spelen. 
Woordspelletjes zijn van deze tijd 
en zien we ook op tv weer steeds 
vaker verschijnen. Hier onderge-
bracht in een arrangement voor 
een avondvullend programma. 

pRIjS WaaRVooR men nIet 
tHuIS BlIjft
Ook de kinderfeestjes bieden met 
het bowlen, een hapje en drankje 
een volledig programma.
De prijzen zijn aangepast aan een 
tijd waarin we de gezelligheid 
weer bij elkaar zoeken. Het kin-

derfeest heeft twee prijzen met 
gewoon bowlen € 7,50 en met 
magic bowlen, licht en geluidsef-
fecten met een hele opbouwende 
show € 10,00: 
- Een uur bowlen
- Onbeperkt ranja
- Friet, snack en saus
- iJsje

feeStaVonD ….. KWIBo
- 1 uur bowlen
- Kwisavond met 2 rondes: u 

krijgt een korte oefenronde 
en daarna gaat u met uw te-
genstander de strijd aan in 2x 
25 vragen. 

WIe ZIjn De SlImSte?
- Tussendoor krijgt u een keuze 

menu: ’t Knusper Schnitzel-
menu of het Saté-menu. 

 Hierbij wordt geserveerd; friet, 
aardappelsalade, rauwkost

- Dame Blanche nagerecht
- 5 consumpties per persoon
€ 32,00 per persoon

NISTELRODE– lekker dicht bij huis, compleet programma en een mooie prijs voor een complete avond uit. Dat is wat Rainbow Centre 
aanbiedt naast de bowlingbanen, voor een personeelfeest, een vriendenavond of met de familie een avond gezellig bijkletsen. tijdens de 
donkere wintermaanden wordt u verwend met een 2-keuze menu, een Hollandse quiz, muziek en de nodige drankjes. 

iN OVERLEG WORDT DE AVOND iNGEDEELD. U BENT VAN HARTE WELKOM.
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InformatIe
 voor de

KERNEN

SinterklaaS in 
goede en Slechte 
tijden

De afgelopen weken heb ik als 
burgemeester in vele kernen weer de 
Sint mogen verwelkomen. Zoals elk 
jaar blijkt dan weer de grote vreugde bij 
de kleine kinderen bij het zien van de 
goedheiligman. Daarnaast valt op dat de 
vreugde van de kinderen een positieve 

invloed heeft op het humeur van de ouderen, die al snel meegenieten. 
Voor de middenstand is het te hopen dat er dit jaar met Sinterklaas even 
niet op de kleintjes wordt gelet en dat er ruimhartig wordt besteed.
Voor sommige gezinnen is het wellicht een jaar om het wat rustiger aan 
te doen omdat de effecten van de recessie voelbaar zijn in het gezin.
Toch gaat het bij Sinterklaas meestal niet om de omvang van de 
cadeaus, maar vooral om de gezellige sfeer en het feit dat we moeite 
voor elkaar doen om elkaar te verrassen.
Vaak is de tekst van het gedichtje belangrijker dan het cadeau.
Er is dus juist in slechtere tijden alle reden om Sinterklaas te vieren. 
Nu de avond van zijn verjaardag in aantocht is, wens ik u allen een heel 
plezierig sinterklaasfeest toe. Ik hoop van harte dat u blij verrast zult 
worden.
Vanaf deze plaats dank ik de verschillende Sinterklaascomités die 
met alle vrijwilligers weer heel veel mensen een groot plezier hebben 
gedaan. Niet alleen de aandacht voor de kinderen, maar zeker ook 
de bezoeken aan ouderen en mensen met een handicap zijn opnieuw 
zeer gewaardeerd. Bij dit soort gelegenheden realiseer je je dat 
vrijwilligerswerk voor de sfeer in de gemeenschappen van het grootste 
belang is. 

W.I.I. van Beek
Burgemeester van Bernheze

Column

Willibrord van beek

Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - op vrijdag 7 decem-
ber zal lieke tax, kunsthistoricus 
en jurist, van 15.30-18.00 uur een 
lezing geven bij de eijnderic in 
Heesch.

Het Kerstverhaal is erg vaak in de 
beeldende kunst verbeeld. in de 
eerste eeuwen van onze jaartelling 
op sarcofagen en ivoren paneeltjes, 
daarna in miniaturen en vervolgens 
ook in gebrandschilderd glas en de 
schilderkunst. Op 7 december zult 
u van al deze kunstvormen voor-
beelden zien. Ook zult u zien dat 
de kunstenaars in hun weergave 
van het kerstverhaal zich niet al-
leen aan de tamelijk beknopte tekst 
van de evangelisten Lucas en Mat-

theus hebben gehouden maar ook 
andere, niet door de kerk erkende 
geschriften hebben gebruikt om 
het beknopte kerstverhaal uit te 
breiden met fraaie en verrassende 
details.

programma
15.30-16.00 uur: inloop met koffie 
of thee
16.00-16.45 uur: deel 1 van de le-
zing
16.45-17.30 uur: pauze 
17.30-18.00 uur: deel 2 van de le-
zing

De kosten voor deze lezing bedra-
gen € 5,- per persoon, inclusief kof-
fie of thee bij binnenkomst. Tijdens 
de pauze is er gelegenheid om, 
tegen een kleine vergoeding, een 
drankje te nuttigen. 

Ook geïnteresseerden in uw omge-
ving zijn van harte welkom. Graag 
vooraf aanmelden via: info@eijnde-
ric.nl of: 0412-454545.

Uitnodiging Cultuur

Lezing: Kerst in Beeld

educatief en creatief centrum de eijnderic
’t Dorp 92, 5384 MD Heesch - www.eijnderic.nl

Omwonenden zijn echter vaak 
ongerust en dat verdient serieuze 
aandacht. Daarom zouden ge-
meenten samen met de GGD en 
belanghebbenden lokaal beleid 
moeten ontwikkelen met mini-
mumafstanden. Die kunnen name-
lijk wel op beleidsmatige gronden 
vastgesteld worden.

Bestemmingsplan
Dit jaar heeft de gemeenteraad het 
bestemmingsplan buitengebied 
vastgesteld. in dit bestemmings-
plan zijn afstandsnormen opge-
nomen. Duizend meter vanaf de 

grens van de bebouwde kom en 
250 meter vanaf clusters van wo-
ningen zijn geen uitbreidingen van 
bouwblokken mogelijk. 
Daar waar drie of meer burgerwo-
ningen binnen 250 meter vanaf 
een intensieve veehouderij liggen 
is een nader gezondheidsonder-
zoek nodig om te bepalen of een 
vergroting van het bedrijf kan. De 
vraag die Progressief Bernheze zich 
nu stelt is of deze voorwaarden 
voldoende zijn.

overeenstemming
Alle regelgeving van de afgelopen 

jaren voor de veehouderij heeft 
niet kunnen voorkomen dat de ri-
sico’s voor de leefomgeving toege-
nomen zijn. 
Nee, de risico’s zijn door de schaal-
vergroting en de intensivering juist 
groter geworden. Het is onvermij-
delijk om ons nader te bezinnen 
over de toekomst van de veehou-
derij in Bernheze. 

Hoe krijgen we de problemen on-
der de knie? De komende tijd is de 
herziening van het geurbeleid aan 
de orde. De vraag is of de discussie 
niet breder gevoerd moet worden.

Progressief Bernheze: Afstanden

BERNHEZE - afgelopen week verscheen het langverwachte advies van de Ge-
zondheidsraad over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. In haar advies zegt 
de raad: ‘Het is niet bekend tot welke afstand omwonenden van veehouderijen 
verhoogde gezondheidsrisico’s lopen. Daarom is er niet op wetenschappelijke 
gronden één landelijke ‘veilige’ minimumafstand vast te stellen tussen veehou-
derijen en woningen. 

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Opbrengst opening energienulkantoor 
naar Streekfonds De Maashorst

Bijna 300 mensen kwamen naar de 
feestelijke opening van het eerste 
energienulkantoor van Uden, waar 
ondertussen elf bedrijven geves-
tigd zijn. in het energienulkantoor 
zijn diverse technieken toegepast 
om het gebouw energieneutraal 
te maken. Zo wordt stroom opge-
wekt door zonnepanelen. 

Verder wordt het kantoor ver-
warmd door een groot leidingen-
netwerk en gekoeld door grond-
buisventilatie. 
Een groot gedeelte van de bezoe-
kers doneerde een bedrag voor het 
Streekfonds De Maashorst. Aris de 
Groot over het Streekfonds: “De 
Maashorst is een prachtig gebied, 
met een grote waarde voor de om-
geving.

UDEN – onlangs werd het eerste energienulkantoor van uden feeste-
lijk geopend. tijdens de opening konden bezoekers geld doneren aan 
Stichting Streekfonds De maashorst. nu werd het opgehaalde geld door 
aris de Groot, eigenaar van het energienulkantoor, aangeboden aan 
peer Verkuijlen, voorzitter van het fonds.

Vrijwilliger jeugd- en jongerenwerk
 
WAAr? iMeet is een leuke, spontane vrijwilligersorganisatie die al 36 
jaar leuke vrijdagavonden voor de plaatselijke jongeren organiseert. De 
doelgroep is groep 8 tot 15 jaar. Naast muziek zijn er mogelijkheden voor 
biljart, tafelvoetbal en flipperen. Er worden regelmatig party´s en grote 
activiteiten georganiseerd zoals een Grand Opening en een Schuimparty.
 
HOE? Tijdens deze uitgaansavond voor jongeren ben je mede verant-
woordelijk voor de entree, bar en het organiseren en bedenken van party´s. 
Organisatie iMeet wordt begeleid door het jongerenwerk van Vivaan.
 
VOOr WiE? Ben je betrokken bij het jeugd- en jongerenwerk, heb je een 
goede dosis humor, ben je 16 jaar of ouder en ben je beschikbaar op de 
vrijdagavonden, reageer dan op deze vacature.
 
MEEr infOrMAtiE? 
U kunt contact opnemen met Ank Meertens van het 
Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3 
in Heesch, 0412-474851, 
vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

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

informatie voor de kernen

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente 
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan 
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt 
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns 
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

nog zoveel te doen

En wat gebeurde er in Bernheze deze week
onder een bezielende leiding van burgemeester van Beek?

In Heesch werden de meiden van hockey winterkampioen
en Zwembad ’t Kuipke bedankte bezoekers voor een mooi seizoen.

Opnieuw discussie over ontsluiting van Dinther Zuid.
Een kruising of rotonde, daar is men nog niet uit.

In Heeswijk was het pais en vree
want inwoners kregen een honderdste Hadeejer mee.

De dorpsraad van Vorstenbosch gaat in beraad.
En trainer van de Burgt staat binnenkort op straat.

Die van Nistelrode, die blijft nog wel een jaar.
Het verkeer door het dorp bezorgt wethouder Rien 

nog meer grijs haar.

In Loosbroek tot slot is men in het centrum druk aan het werk
en viert men dit jaar het 100-jarig bestaan van de kerk.

….en overal was natuurlijk ook Sinterklaas,
want zoveel werk kan niemand alleen de baas.

Een fijne pakjesavond
Met groet, Ad

Gezondheidsrisico’s rond veehou-
derijen
Er is veel maatschappelijke onrust 
over de intensieve veehouderij. De 
uitbraak van Q-koorts, met dode-
lijke slachtoffers, heeft die onge-
rustheid verder versterkt. Volgens 
de gezondheidsraad zijn er aanwij-
zingen dat wonen in de buurt van 
intensieve veehouderijen (varkens 
en kippen) gezondheidsrisico’s met 

zich kan meebrengen. Er is echter 
nog te weinig informatie bekend 
om een veilige afstand te bepalen 
tussen bedrijven en woningen van 
burgers. 
Tot die tijd staat de SP Bernheze 
voor het voorzorgprincipe. Op 
basis van artikel 191 van het Eu-
ropees recht. Geen risico’s met 
gezondheid tot er meer bekend is. 
Het goede nieuws is dat de var-

kensstapel in Bernheze, voor het 
eerst sinds 2005, een daling te zien 
geeft. 
Na de verdere stijging in 2011 tot 
335.484 dieren, kwam in 2012 de 
kentering.
Terug naar 315.407 varkens. Een 
positieve ontwikkeling in de geest 
van oude reconstructiewet. Ge-
zondheid en risico’s vragen nog 
veel onderzoek en maatwerk.

SP: Gezondheidsraad vraagt lokaal maatwerk

BERNHEZE - op 30 november leverde de gezondheidraad een lang verwacht 
rapport af. Het rapport over de relatie tussen gezondheidsrisico’s en afstand tot 
intensieve veehouderijen. (varkens en kippen) Voor Bernheze met zijn overbe-
volking aan dieren van groot belang. De gezondheidsraad geeft aan dat er nu 
nog geen landelijke veilige afstand is vast te stellen. De gezondheidsraad advi-
seert om te komen tot lokaal beleid met minimum afstanden. Dit advies heeft 
Bernheze al doorgevoerd met het bestemmingsplan buitengebied. Ruimte tus-
sen megastallen en mensen. Van groot belang voor de volksgezondheid en voor 
de geruststelling van inwoners.

Cor van Erp, Raadslid SP

Toch heb ik met beide handen 
deze mogelijkheid aangegrepen. 
Het is niet zozeer een nieuwe hob-
by, maar een mogelijkheid om op 
te komen voor de belangen van 
de bewoners van de gemeente 
Bernheze. in Den Haag wordt van 
alles bekokstoofd wat dan in de 
gemeente uitgevoerd dient te wor-
den. Het is de kracht van de ge-
meente om dat op een manier te 
doen die past binnen de belevings-
wereld van de bewoners van deze 

gemeente. Politici in de gemeente 
Bernheze hebben allen een passie 
en een mening over hoe we dat in 
deze gemeente waar moeten ma-
ken. De een kiest voor meer be-
moeizucht van de overheid, terwijl 
de ander kiest voor zo min moge-
lijk regelgeving. Hoe je het wendt 
of keert, ieder heeft zo zijn over-
tuiging. Wat is mijn overtuiging? 
ik sta voor een zichtbare overheid. 
Politici uit de gemeente moeten 
aanvoelen wat mensen willen en 

kunnen uitleggen waarom iets wel 
of niet lukt. Wij vormen de vertaal-
slag van de nationale overheid bin-
nen de waarden en normen die in 
Bernheze heersen. 

De waarden openheid en betrok-
kenheid van Bernheze zullen mij 
altijd bij blijven. ik sta voor waar 
wij als Bernheze Solidair voor 
staan, samen en solidair tussen alle 
kernen. 

Bernheze Solidair: 
Politici en burgers

BERNHEZE - Het is inmiddels drie jaar geleden dat ik ben gevraagd om betrok-
ken en actief te worden binnen de partij Bernheze Solidair. Geen moment had ik 
gedacht aan gemeentepolitiek. Gemeenteraadsverkiezingen deed ik plichtmatig 
en kennis van zaken van gemeentepolitiek had ik niet.

Johan van Kessel 

Het kan
weer!
Zilvervloot 
Sparen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

op zaterdag 
8 december 
gratis gebakje 
bij een kopje 
koffie in onze 
lunchroom

hoera HEMA 
Heesch is jarig

HEMA Heesch, Schoonstraat 2 B

OSS – Mensen die borstkanker hebben gehad of nog patiënt zijn, worden donderdag  
6 december weer hartelijk ontvangen door vrijwillige ervaringsdeskundigen in zieken-
huis Bernhoven, locatie Oss. Elke eerste donderdag van de maand krijgen zij de gele-
genheid om met lotgenoten onderling te praten en ervaringen uit te wisselen. 

De bijeenkomst wordt gehouden in Aula 1 en duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmel-
den is niet nodig, toegang is gratis.

inloopochtend voor borstkankerpatiënten 



Woensdag 5 december 201214 
  

SuDOKu mooIBernhezertje

Wilt u EEN zoEKERtjE plaatsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

GEZOCHt: CAMErAMAn 
De Nisseroise Kwis is op zoek 
naar een cameraman (met 
goede camera) die op 
28 december en op 12 januari 
wil filmen. Alleen filmen, 
monteren doen ze zelf. 
Wil je dit doen of ken je 
iemand, laat het ons weten 
via  info@nisseroisekwis.nl.

GEZOCHt: VrijWiLLiGEr 
jEuGD- En jOnGErEn-
WErK
iMeet is een vrijwilligersorgani-
satie die al 36 jaar vrijdagavon-
den voor de plaatselijke jonge-
ren organiseert. info: 
Ank Meertens,0412-474851, 
vpbernheze@vivaan.nl

Jan is geboren in Vorstenbosch, An 
komt uit Nistelrode. Ze hebben 2 
kinderen (een zoon en dochter) en 
genieten heel erg van hun 4 klein-

kinderen. Jan heeft jaren bij Meu-
lenmans in Ravenstein gewerkt. 
Beiden zijn ze erg actief in het vrij-
willigersleven. Jan is al jaren collec-
tant in de kerk en is bestuurslid van 
het fancy fair comité. Zijn grote 
passie is de molen. Hiervan is hij al 
jaren beheerder en vertelt ieder die 
het horen wil, alles over de historie 
er van en het molenaarsvak. Ver-
der houdt hij alles bij wat met sport 
te maken heeft en is een vervend 
puzzelaar. An is de oudste uit een 
boerengezin van 10 kinderen. Ze 
zet zich al ruim 50 jaar in voor het 
KWF, was jaren lang actief fancy 
fair lid en verzorgt de bloemver-
siering in de kerk. Bovendien is ze 
steun en toeverlaat voor haar fa-
milie. Gastvrijheid en zorgen voor 
anderen kenmerken An. Samen 
houden ze van kaarten, fietsen en 
wandelen. in 2008 ontvingen zij 
beiden een lintje voor al hun vrij-
willigerswerk. Ze zijn allebei geluk-
kig nog goed gezond en genieten 
volop van het leven!

Gouden bruidspaar jan 
en An Smolenaers-Smits
VORSTENBOSCH - op 1 december was het precies vijftig jaar geleden 
dat jan en an Smolenaers-Smits uit Vorstenbosch elkaar het ja-woord 
gaven. jan en an hebben elkaar ontmoet in 1956 op de fancy fair in 
nistelrode. Het was liefde op het eerste gezicht.

LOOSBROEK - op zaterdag 15 en 
zondag 16 december vindt er op-
nieuw een grote kerstmarkt plaats 
in Gemeenschapshuis de Wis in 
loosbroek.

Bezoekers van de kerstmarkt wordt 
de mogelijkheid geboden om voor 
een schappelijke prijs een kerststuk 
te kopen. Daarnaast is er een aparte 
hoek ingericht met allerlei onderde-
len voor het versieren van de kerst-
boom, uw huiskamer of hal.
Ook kunt u kerstkaarten kopen, ei-
genhandig gemaakt door mevrouw 

Mien van Krieken. En omdat Kerst-
mis vooral sfeer en gezelligheid uit-
straalt, kan men naast een kop kof-
fie of thee, ook genieten van vers 
gebakken wafels.

De openingstijden van de Kerst-
markt zijn: zaterdag 15 december: 
van 10.00-15.00 uur en zondag 16 
december: van 10.00-15.00 uur.

De opbrengst van de Kerstmarkt 
komt ten goede aan de Stichting 
PEP-projecten Bernheze ten behoe-
ve van haar projecten in Roemenië.

Grote Kerstmarkt in
gemeenschapshuis De Wis

Ellen Lochthofen is 22 jaar, geboren in Essen in Duitsland, maar al 
bijna haar hele leven woonachtig in Heeswijk-Dinther. Ze is recente-
lijk afgestudeerd op de Saxion in Enschede. Daar volgde ze de HBO-
studie Forensisch Onderzoek. Op deze opleiding leer je onderzoek 
te doen rondom de bewijsvoering in strafrecht, civiel recht en veilig-
heid bij bijvoorbeeld delicten of branden. 

Hoe ben je op het idee gekomen om forensisch onderzoek te gaan 
studeren?
ik wist in eerste instantie niet goed wat ik wilde. Toen ik in het vierde 
jaar van de HAVO zat vond ik series als CSi erg interessant. Daar ben 
ik wat meer informatie over gaan opzoeken en uiteindelijk viel mijn 
keuze op deze studie. in Enschede, omdat daar destijds nog niet 
geloot hoefde te worden. in Amsterdam wel, dus ik koos voor zekerheid.

Heb je wel eens getwijfeld of je de juiste keuze had gemaakt?
Na een half jaar begon ik te twijfelen. Vooral omdat we chemie en wiskunde kregen, en daar heb 
ik een hekel aan. ik ging kijken naar Rechten en Criminilogie, maar dat was niet wat ik zocht. ik 
pakte de draad op de Saxion weer op en vanaf toen werd het steeds beter. 

Daarna ging je stagelopen. Wat heb je precies gedaan?
ik heb stagegelopen bij de technische recherche Brabant Zuid-Oost en Brabant Noord. ik mocht 
met de recherche mee naar inbraken, maar ook naar sterfgevallen. Van natuurlijke doden tot aan 
plaats delict. ik ben ook mee naar secties geweest.

Hoe ziet je toekomst eruit?
ik heb gesolliciteerd bij de politie. Die selectieprocedure begint over een paar maanden, dus ik heb 
momenteel niets. Als ik niet wordt geselecteerd ga ik misschien een eenjarige master Forensica, 
Criminilogie en Rechtspleging volgen in Maastricht. Daar leer je ook de psychologie, zodat het 
totaalplaatje uiteindelijk compleet zal zijn. 

nAAM: ELLEn LOCHtHOfEn 
LEEftijD: 22
WOOnPLAAtS:
HEESWijK-DintHEr
StuDiE: HBO-StuDiE
fOrEnSiSCH OnDErZOEK

Kerst-inn 
Loosbroek 
met plaatse-
lijke koren 
LOOSBROEK - in de parochiekerk 
van Loosbroek is vrijdag 14 decem-
ber de jaarlijkse Kerst-inn. Aan het 
evenement in kerstsfeer werken 
verschillende plaatselijke koren 
mee, waaronder Semper Cres-
cendo, Servanto, Zang en Vriend-
schap, La Orféon, Simul Canto en 
het gemengd kerkkoor. Ook zal 
een kerstverhaal voorgelezen wor-
den. Na afloop is er in gemeen-
schapshuis De Wis voor iedereen 
koffie of thee met kerstbrood. De 
Kerst-inn begint om 19.00 uur. U 
bent van harte welkom.

Ouders hebben bijvoorbeeld nu al 
de mogelijkheid om de kinderen in 
te schrijven voor de zwemlessen 
van 2013! Belangrijk om te weten: 
ook dit jaar gaan we weer gebruik 
maken van de ‘easy-swim’ pakjes; 
de reacties waren erg positief. 

De EasySwim is een zwempakje 
voor jonge kinderen waar rond 
de nek, borst en schouders extra 
drijfvermogen zit ingebouwd. Het 
zal uw kind sneller een gevoel van 
zelfvertrouwen en veiligheid ge-
ven. Kijk voor verdere informatie 
over deze methode ook op onze 
website. Twee zwemjuffen zullen 

komend jaar de kinderen lesgeven. 
We hebben gekozen voor een be-
perkt aantal kinderen per groep. 
Een degelijke aanpak, maar voor 
een snelcursus, 18 weken, noodza-
kelijk. Zo’n snelcursus is natuurlijk 
best pittig en vraagt om een goeie 
gerichte persoonlijke aandacht en 
begeleiding en door het aantal 
leerlingen te beperken maken we 
dit mogelijk. De kinderen zullen tij-
dens deze cursus 3 keer per week 
gaan oefenen. De startleeftijd voor 
de zwemles is vastgesteld op vijf 
jaar.

inschrijving kan via onze web-
site: www.zwembadhetkuipke.nl. 
Hierop vindt u alle informatie en 
voorwaarden. Wacht niet te lang, 
want het zou jammer zijn als uw 
kind dit jaar niet mee zou kunnen 
doen met de snelcursus zwemmen.

’t Kuipke bedankt bezoekers 
voor een mooi seizoen
HEEScH – Het zwemseizoen is ook achter de schermen afgerond en 
dankzij de badgasten hebben we dit mooie seizoen met positieve resul-
taten kunnen afsluiten. Het bestuur staat nu te popelen om het seizoen 
2013 nog aangenamer te maken!

HEESWiJK-DiNTHER - Dankzij de 
enthousiaste medewerking van de 
directie en cassières van super-
markt Coop in Heeswijk-Dinther 
heeft Hulpdienst lichtpunt een 
inzamelactie van pakketzegeltjes 
kunnen houden in de supermarkt. 

Klanten van de COOP hebben 
de afgelopen weken hun overge-
bleven zegeltjes voor een gratis 
voedselpakket in een bus gedaan. 
Met de inhoud van deze bus heb-
ben we 32 gratis pakketten bijeen 
vergaard. Wij hebben deze pak-

ketten naar de voedselbank in de 
regio gebracht. Dankzij de zegel-
tjes van de COOP klanten krijgen 
de gebruikers van de voedselbank 
nu een extra pakket. Een leuk Sin-
terklaascadeautje ! Deze gezinnen, 
die van een minimum inkomen 
moeten rondkomen, zijn hier ont-
zettend blij mee. Namens al deze 
mensen nogmaals hartelijk dank.

Hulpdienst lICHtpunt
Vanuit de kerken Heeswijk-Din-
ther-Loosbroek.

Hulpdienst Lichtpunt HDL
Succesvolle pakketactie dankzij medewerking COOP 
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  Hanger met krans
 Ø 35 cm.
 van 17,95 voor 12,95

  Decoratie klokken van wax
 Per 6 stuks. 
 van 3,99 voor 2,50

 Kerstbal met suéde
 Glas Ø 7 cm. Per 3 stuks.
 van 5,95 voor 3,95

  Kerstbal met ster
 Glas, hoogte 8 cm.
 Per 2 stuks.
 van 3,99 voor 2,99

  Houten ster
 15 cm.
 Per stuk 4,59 
 2 voor 6.-

OPEN ZONDAG 9 DECEMBER
van 10.00 tot 17.00 uur

Zie ook onze open zondag op 16 december

E����� h�og����n��� 
v�� �� Gl�m��� Ni�h�

Boompje.  
45 cm hoog. 
Van 10,95 voor 8,95
Uiltjes op clip. 
11,5 cm.
Doosje 2 stuks.
Van 2,59 voor 2,-

5

genieten met groen

Theelichthouder.
Ø 6,5 cm. 3 soorten.
Per stuk 1,99
3 voor 5,-

Decoratie uil.
Hoogte 21 cm.
Van 11,95 voor 8,95

Stolp.
Hoogte 29 cm.
Van 17,95 voor 12,95

Plaid ‘Helsinki’. 
Geruit. 130x160 cm.
Van 24,95 voor 17,95

Kussen ‘Paddy’. 
Grijs of antraciet. 45x45 cm.
Van 14,95 voor 10,-

Stoer en robuustStoer en robuustStoer en robuustStoer en robuustStoer en robuustStoer en robuust

OOk Via 
websHOP

OOk via 
webshOp

OOk via 
webshOp

OOk via 
webshOp

7

genieten met groen

 

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl

Maak een mooie kerstbal  
en krijg een kerstmuts 
 cadeau!
Kom naar Life & Garden* 
en haal de knutselplaat op.

*  kijk op www.lifeandgarden.com voor 
 

Op

Rieten witte mand
Ovaal met plastic binnenzijde 
In 3 maten
Bijv. 25x16x15 cm. 
van 3,49 voor 2,49

Gaultheria procumbens 
Blosjz
Pot Ø 10,5 cm
van 2,75 voor 1,99
Skimmia japonica Rubella
Pot Ø 15 cm
van 7,95 voor 5,95

BLOSJZ PLANTEN
Speciaal gekweekte buiten-
planten voor binnen

 Kerstbal met suéde
 Glas Ø 7 cm. Per 3 stuks.

van 5,95 voor

Lifeandgarden_278x191_wk49.indd   1 3-12-2012   19:11:55

niEuW fEESttAArtjE
bij De bakkers Lamers 
Gebak met Arancio Spritz

Tijdens een mode-event proefden 
ilse en Lizzy de Arancio Spritz. 
Een oranje mixdrankje met een si-
naasappelsmaak. Een aperitief uit 
Padova (Noord-italië). De smaak-
beleving is op z’n best als de mix 
de juiste verhoudingen heeft. 

Arancio™ Spritz: 2/6 Arancio™ 
Aperitivo op basis van sinaasappel, 
Gentiaan, rabarber en kruiden, 3/6 
bubbels van Arancio™ Sparkling 
Wine van de Glera druif (wordt 
ook voor Prosecco toegepast) en 
een scheutje 1/6 Arancio™ Soda-
water uit de Fonti di Posina van de 
kleine Dolomieten. 
De Spritz is karaktervol, fris en licht 
bruisend. Van de kleur alleen al 
wordt je vrolijk en het is zó lekker, 
aldus ilse.

De bakkers lamers 
Heesch, ’t Dorp 109, tel: 0412-454646
Oss, Schaepmanlaan, 101 tel: 0412-625449

HEEScH – De bakkers lamers, zijn altijd op zoek naar spannende en verrassende ideeën om klanten te ver-
rassen. Samen thuis eten en drinken wordt steeds belangrijker. Daarom wordt dat met zorg en aandacht 
voorbereid. lamers maakt de daarbij behorende exclusiviteit toegankelijk door boeiende ingrediënten in hun 
producten. 

ilse Lamers:
“Wij werden gevangen door het totaal concept, de smaak is super. 
De uitdaging om die sensatie in gebak toe te passen werd geboren. 
Het zoete met een bittertje vangen in de patisserie. Harm Lamers 
en banketbakker Toine van Lent hebben eindeloos combinaties ge-
maakt en geproefd. En met succes. Bij het eten van het gebakje kom 
je steeds nieuwe smaakbelevingen tegen. En omdat dit zo lekker is, 
hebben ze er ook een taartje van gemaakt. Ook perfect als dessert of 
petit four. Of het nu Kerst, Nieuwjaar, Pasen of vakantie is, met deze 
heerlijke Arancio bol op tafel is het altijd een feestje.

Bij de introductie van deze creaties willen we onze trouwe klanten 
betrekken. Tijdens een proeverij willen we onze ontdekkingstocht 
met u delen. 7 december in Heesch en 8 december in Oss en in 
Heesch van 11.00-14.00 uur”.

Van 11.00-17.00 uur worden de-
monstraties gegeven over het 
gebruik en de toepassingen van 
de door de Kilsdonkse Molen ge-
produceerde oliën. Zo zal men 
kunnen zien hoe o.a. mayonaise 
en zeep worden gemaakt en kan 
worden geproefd hoe lekker en 
gezond walnotenolie als dressing 
is. De walnoten kunnen nog steeds 
worden aangeleverd. Wij bieden u 

hiervoor graag een kopje koffie of 
thee aan.

Winkel
De meel- en olieproducten die 
door de Kilsdonkse Molen worden 
gemaakt, zijn ook te koop in het 
bezoekerscentrum en dragen er-
aan bij dat de molens ook in de 
toekomst kunnen blijven draaien. 
Kom gerust even langs!

Walnotendag bij de 
Kilsdonkse Molen
HEESWiJK-DiNTHER - Zaterdag 8 december begint weer de seizoens-
productie van de walnotenolie in de Kilsdonkse molen. een grote hoe-
veelheid walnoten ligt schoongemaakt en gesorteerd klaar om door de 
enorme molenstenen van de oliemolen te worden geplet. Walnoten 
die bijeengebracht zijn door veel notenboomeigenaren uit Heeswijk-
Dinther en (verre) omgeving die de Kilsdonkse molen een warm hart 
toedragen.

Advertorial
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A u T o
r u B r i E K

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

ook
VERHUUR

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Citroen C3 nw model  2010
Fiat panda 1,2 stuurbekr. 80000km 2004
Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004 
Ford Ka 2002
Ford C-Max 2007
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008 
Mini Cooper 2007
Opel Corsa 1,4 5 drs 70.000 km 2008
Opel Zafi ra 2.0 DTH 2003

Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 2011
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Peugeot 207cc cabrio 50.000 km  2007
Renault Megane Stationcar 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
Seat Ibiza Cupra supersnel 156pk 
   80.000 km  2002
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volvo c30 2.0d 2007
Volkswagen passat 1.9 tdi station 2007
Motor BMW K1200 RS 1999

WINTERCHECK voor € 9,95 incl. winterpakket! 

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

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of 
de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste 
openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

*Verwacht 

Merk Km Jaar

BMW 118 Coupé High Executive M-pakket 18”LMV Start/Stop  3.270 km 02/2011

BMW 320 320 Executive Navi full map leder S & S 194.199 km  02/2007

Chevrolet Matiz 1.0 Class 5drs Airco Full options!!   32.671 km  01/2007

Fiat 500 1.2 Pop Start en Stop Wegenbelastingvrij! 5.508 km 01/2012

Fiat 500 0.9 TwinAir Pop Baby-blue Wbelastingvrij S & S 21.598 km  05/2011

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Trend 5 drs Wbelastingvrij! 13.308 km 08/2011

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Titanium X-Pack wbelastingvrij! 24.200 km 08/2011

Ford Fiesta 1.25 16V Champion 5 drs airco Winterpakket  16.475 km   03/2011 

Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Super Pack 5drs Clima Wbelastingvrij* 18.800 km 01/2012

Mazda 2 1.3 Cool 5 drs Airco 8.614 km 03/2011

Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco 87.953 km 01/2004

Mercedes-Benz A 170 Avantgarde Automaat Airco 5 drs Half leder 41.006 km 01/2008

Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs Airco Wbelastingvrij!* 14.802 km 07/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 5drs Edition Airco WBelastingvrij 34.908 km 04/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi 3 drs EcoFlex Selection Wbelastingvrij 16.805 km 03/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 3drs Edition Airco WBelastingvrij 17.280 km 09/2011

Peugeot 207 1.4 XR Airco 5 deurs  38.202 km 03/2010

Peugeot 207 207 CC 1.6 VTi Bruin leder interieur  31.384 km 06/2009

Peugeot 5008 1.6 Vti 120 pk ST 5-pers Full options 3.274 km 04/2011

Suzuki Alto 1.0 comfort 5 drs wbelasting vrij! 3.355 km 04/2012

Suzuki Alto 1.0 Cabrio-top comfort 5 drs wbelasting vrij! 29.423 km 06/2010

Suzuki Alto 1.0 Comfort Cabrio-Top Wbelastingvrij! 8.340 km 08/2010

Suzuki Swift 1.2 5drs Ici Paris XL Leder LMV Airco Full options 508 km 08/2012

Suzuki SX 4 1.5 Comfort Airco LMV (Euro 5, B-label zuinig)  35.636 km 11/2010

Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Trendline BlueMotion Clima PDC 7.358 km 06/2011

Volkswagen Polo 1.6 TDI 5 drs Trendline Airco Rcd/Mp3 44.264 km 01/2010

Volkswagen Passat 2.0 20V 131 pk Variant Comf.Cli. Trekhaak  191.024 km  06/2003

 RDW 

gecerti� ceerd
De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl
W. www.rsautomobielen.nl

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen!

¤450,-

Winterbandensets voor de kleinere auto’s
Zeer scherp 

geprijsdMerk: Ovation W586 & Firestone Winterhawk 2 EVO  
Bandenmaat 155/65/14.
4 x winterband band inclusief  4 x stalen velgen, incl. btw.

Geschikt voor de: Toyota Aygo model 2005 t/m 2012, Citroën C1 model 
2005 t/m 2012, Peugeot 107 model 2005 t/m 2012, Nissan Pixo model 2009 
t/m 2012, Suzuki Alto model 2009 t/m 2012.

Deze actiesets kunt u bestellen via onze ‘webshop’ op 
www.rsautomobielen.nl of 06 17 22 63 92. Bovenstaande sets zijn 
uit voorraad leverbaar zolang de voorraad strekt tegen dagprijzen.

RS Automobielen_278x191_wk49.indd   1 3-12-2012   19:53:23
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Peter van Moorselaar kan uren 
vertellen, maar nog leuker is kijken 
naar zijn werk. Er zijn al aardig wat 
projecten van glas-in-lood van zijn 
hand, ondanks zijn nog korte loop-
baan hierin. 
Het verhaal gaat terug naar zijn 
ruime huis in Heeswijk-Dinther, 
waar vandaan hij werkte in de 
grafische industrie en aan huis 
een bedrijf had wat die industrie 
ondersteunde. De ervaring in de 
grafische industrie hebben hem 
geleerd naar vormen en kleuren te 
kijken en het belang van precisie in 
uitvoering.

Toen hij stopte met werken en het 
huis te koop werd gezet kwam er 
heel veel ruimte en nog meer tijd 
vrij voor een hobby. Glas-in-lood 
was een van zijn fascinaties en dus 
volgde hij enkele lessen bij de Eyn-
deric. Dat ging zo goed dat hij be-
sloot thuis aan een moeilijk project 
te beginnen. 

Hij dacht: “als ik dit tot een goed 
einde breng en daarna nog steeds 
veel plezier beleef aan het maken 

van glas-in-loodramen, dan ga ik 
ermee door”. Het plezier bleef, het 
resultaat was naar tevredenheid en 
een hobby was geboren! 
Nu maakt Peter van Moorselaar 
glas-in-loodramen als hobby, maar 
zijn appartement in de ‘Drie Leliën’ 
is al rijkelijk voorzien van glas-in-
loodramen, -hangers en -versie-
ringen. Ook de entree van het 
appartement is voorzien van een 

prachtige hanger van zijn hand. 
Hier en daar heeft hij kunstwerken 
in opdracht uitgevoerd, maar zijn 
handen jeuken naar meer...
Peter werkt zorgvuldig. Praat met 
de opdrachtgever(s), inventari-
seert wensen en gaat kijken of 
alles klopt. Dan maakt hij enkele 
ontwerpen voor bespreking met 
de opdrachtgever(s). Het glas, 
verkrijgbaar van fabrieksmatig tot 
handmatig geproduceerd glas, met 

Door het raam gluren
Kleurrijke taferelen: glas in lood

HEESCH – Herkent u dat? Een zonnestraal die door het raam 
uiteenvalt in prachtige kleuren. Vooral als dat raam gemaakt 
is van kleurig glas en gevat is in een prachtig spel van vor-
men en kleuren, vastgezet met loodstrips.

bijbehorende prijzen, wordt samen 
uitgezocht. Daarna wordt een ont-
werp op ware grootte gemaakt op 
karton en stukje voor stukje wor-
den glasvormen gesneden of ge-
zaagd, afgepast en waar krommin-
gen in het ontwerp zitten, maakt 
hij voor de zekerheid een sjabloon 
van papier. Daarna wordt het raam 
zorgvuldig in elkaar gezet en ge-
soldeerd. Het raam wordt door 
hem zelf geplaatst, of dit nu in een 
deur of raam is van dubbel glas 
(tegen de binnen-ruit) of een bin-
nendeur. Het resultaat is prachtig. 

Ook voor renovatie of reparatie 
deinst Peter van Moorselaar niet 
terug. Dan zoekt hij naar de juiste 
glassoort en -kleur, maakt defecte 
onderdelen voorzichtig los en ver-
vangt ze. Voor meubelen met een 
herinnering de moeite waard.

www.glasinloodheesch.webs.com
www.glasinloodnederland.jimdo.com

Peter van Moorselaar Foto’s: Marcel van der Steen

‘Het PLeZier bLeeF, 
Het resuLtaat Was 
naar teVreDenHeiD’

frituurvet voor 3fM
Serious request

Het doel van onze actie is om 1000 
kg frituurvet op te halen en het 
geld dat we hiervoor krijgen te do-
neren aan het Glazen Huis, maar 
we kunnen ons doel niet bereiken 
zonder uw medewerking. Wij vra-
gen u daarom om aan de kinderen 
in de derde wereld landen te den-

ken en uw gebruikt frituurvet bij 
ons in te leveren, zodat ook zij een 
toekomst hebben.
De Roverscouts hebben verschil-
lende data en locaties afgesloten 
waarop zij in december van plan 
zijn om frituurvet te gaan in zame-
len. 

NiSTELRODE - De Roverscouts verzamelen nu al bijna een jaar frituur-
vet in nistelrode. Het inzamelpunt bij de jumbo is een groot succes en 
daarom willen ze dit nu van 1 tot 22 december voor het goede doel van 
Serious Request doen. De Roverscouts willen graag dat deze actie een 
groot succes wordt. Daarom gaan ze deze actie nu groots aanpakken 
door op verschillende locaties in Bernheze frituurvet in te zamelen. 

De eerste datum en locatie zullen zijn: zaterdag 15 december Jumbo 
Nistelrode van 9.00 uur t/m 17.00 uur.
Woensdag 19 december: Albert Heijn Heesch van 16.00 t/m 20.00 uur 
Zaterdag 22 december: Jumbo Heeswijk-Dinther 9.00 t/m 17.00 uur.
Let`s hear it for the babies!

Oliebollenactie door scouting Heesch

Dienstvaardigheid en
Scouting Heesch
Door oliebollen te kopen onder-
steunt men de actieve scouting-
groep die gedurende het jaar veel 
verschillende activiteiten organi-
seert voor de jeugdleden. Er wordt 
hard   gewerkt om er voor te zor-
gen dat de kosten voor de diverse 
activiteiten en het onderhoud van 
onze prachtig gerenoveerde Elle-
boog  betaalbaar te houden. 

Bestellingen
Vanaf zaterdag 10 december ko-
men de leden in Heesch langs met 
bestelformulieren. Op dit formulier 
kan men het aantal oliebollen op-
geven, maar ook of men de olie-

bollen met of zonder poedersuiker 
wenst te ontvangen. Bij het bestel-
len hoeft niet betaalt te worden, 
dat doet men pas bij de levering 
op 31 december.

nieuw! online Bestellen!
Natuurlijk gaat Scouting Heesch 
ook met zijn tijd mee. Een online 
bestelling is geen probleem meer 
tegenwoordig. 
Op onze vernieuwde website 
www.scoutingheesch.nl  is het 
vanaf dit jaar mogelijk om de olie-
bollen online te bestellen. Dus 
mocht er aan uw deur geen scout 
verschijnen dan kunt u net zo ge-
makkelijk vanuit uw luie stoel onze 
oliebollen te bestellen. 

Bezorgen of zelf halen?
Voor de bezorging en het gemak 
hebben de Scouts een wijkinde-
ling gemaakt. Men probeert de 
oliebollen gedurende deze tijden 
te bezorgen. Omdat bakken en 
bezorgen geen dagelijks werk is en 
omdat de Scouts de weersomstan-
digheden niet in de hand hebben is 
het niet altijd haalbaar om binnen 
deze tijden te bezorgen. iedereen 
kan zich voorstellen dat de bezor-
ging vertraging kan oplopen als 
het op 31 december de gehele dag 
regent, sneeuwt of spiegelglad is. 
Al zeer veel jaren worden ondanks 
de soms vreselijke weersomstan-
digheden oliebollen bezorgd en 
iedereen zal ook dit jaar weer kun-
nen genieten van smakelijke olie-
bollen.
meer informatie op 
www.scoutingheesch.nl

HEESCH - traditioneel bakt Scouting Heesch op 31 december oliebol-
len. ook dit jaar wordt weer afgesloten met een enorme krachtinspan-
ning bij de Scoutinggroep, want daartoe is de bekende actie van de 
Heesche Scouts uitgegroeid. De leiding zorgt voor de organisatie en 
de leden zetten zich in voor het noteren van bestellingen op hiervoor 
bestemde formulieren.

Scouting bernheze in actie
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op leeftijd
nieuw: Voordelige rijbewijskeuring
in Heesch vanaf 17 december
Wie goedgekeurd wordt, krijgt een Verklaring van Geschiktheid

De kosten zijn € 35 voor de senio-
renkeuring en € 52,50 voor chauf-
feurs jonger dan 70 jaar met groot-
rijbewijs. 

U kunt hiervoor terecht op 17 de-
cember 2012, 21 januari en 18 
februari 2013. U dient naar de 
keuring de volgende zaken mee 
te nemen: Eigen verklaring, medi-

cijnenlijstje, klein beetje urine, bril 
of contactlenzen en het huidige 
rijbewijs.

Het formulier ‘Eigen Verklaring’ is 
verkrijgbaar bij de Gemeente en 
dient u aan de voorkant vooraf in 
te vullen en aan de keuringsarts te 
overhandigen. Het formulier kan, 
na keuring, binnen 2 weken na 

keuringsdatum in de bijgeleverde 
envelop aan het CBR verzonden 
worden. Wie goedgekeurd wordt, 
krijgt een Verklaring van Geschikt-
heid thuisgestuurd door het CBR, 
waarmee tot een jaar na afgifte het 
rijbewijs afgehaald kan worden. 

Dit betekent dat men ruim voor de 
verloopdatum van het rijbewijs ge-
keurd kan worden. Regelzorg advi-
seert direct na de herinneringsbrief 
van de RDW een afspraak te ma-
ken, aangezien de hele procedure 
soms enkele maanden in beslag 
kan nemen.

HEESCH - 70-plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/e rijbe-
wijs en overige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten on-
dergaan, kunnen m.i.v. december 2012 ook in Heesch terecht. Dit kan 
alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk afspraken-
bureau van Regelzorg telefoon: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen 
kan via de website www.regelzorg.nl 

Sintactiviteit op Bernezorg 
door kinderen van de Bolderik

HEESWiJK-DiNTHER – Vorige 
week donderdag werden de kin-
deren van groep 3 van de Bolderik 
in een viertal huiskamers ontvan-
gen door de bewoners van Berne-
zorg. 

Bewoners en kinderen luisterden 
samen naar een Sinterklaasverhaal, 
voorgelezen door leerkrachten en 
begeleiders van Bernezorg. Ook 
werden Sinterklaasliedjes gezon-
gen waarbij bewoners en kinde-
ren elkaar hielpen met de teksten. 
“Het is wel een heel mooi verhaal 
hoor”, aldus een bewoonster. De 
bewoners genoten zichtbaar van 
het verhaal en het samen liedjes 

zingen. Op de terugweg vertelden 
de kinderen: ‘Die mevrouw was 
heel oud hoor, wel 98 jaar.’ ‘Wij 
mochten ook een kleurplaat kleu-
ren en we kregen pepernoten.’ 

Deze gezamenlijke activiteit komt 
voort uit een initiatief van Stich-
ting Viatore, DUO en van de il-
lustratrice van het speciaal voor dit 
initiatief geschreven boek, Brigida 
Almeida. 
Op de Bolderik werd het initiatief 
door directeur Joke Schopping en 
de leerkrachten van groep 3 en 4 
enthousiast ontvangen. Er werd 
contact gelegd met Bernezorg en 
ook zij waren enthousiast. 

“Op de Bolderik halen we de we-
reld in de school of gaan we met 
de kinderen de wereld in”.
Het contact tussen jong en oud 

ontstaat niet meer vanzelf, daar 
moeten we actief naar op zoek. 
Het samen vertellen en lezen van 
verhalen biedt daarvoor een mooie 
gelegenheid”, aldus Joke Schop-
ping, directeur “en is zeker voor 
herhaling vatbaar!”

jong en ouD 
genieten samen

Op dinsdag 18 december van 
20.00 tot 21.30 uur, wordt in het 
KBO gebouw aan de Zijlstraat in 
Heeswijk daarvoor een informatie-
bijeenkomst gehouden. iedereen 
die belangstelling heeft om deze 
reis mee te maken is van harte 
welkom, hoewel KBO-leden bij de 
inschrijving voorrang krijgen.
Tijdens de bijeenkomst zal Ria van 
Hemmen, als deelnemer aan de 
reis naar Kent in 2012, een (foto)

presentatie geven over haar erva-
ringen tijdens deze prachtige reis. 
Fred Lennings, die de stad al meer-
dere keren heeft bezocht, geeft al-
vast een voorproefje van hetgeen 
Praag en haar omgeving in petto 
hebben. 
Tenslotte zal reisleider Martien van 
Helvoort informatie geven over 
het programma, de kosten, de in-
schrijfmogelijkheden etc. U bent 
van harte uitgenodigd.

KBO’s HDL naar Praag
Informatiebijeenkomst op 18 december

HEESWiJK-DiNTHER/LOOSBROEK - als vervolg op de erg geslaagde 
reizen naar Duitsland en engeland, maken de KBo’s van Heeswijk, Din-
ther en loosbroek van 13 tot en met 17 mei 2013 gezamenlijk een 
vakantiereis naar praag en omgeving. 

Daarna volgt een optreden van de 
KBO-toneelgroep met het blijspel 
“Viva Vitoria”. Ook de inwendige 
mens zal niets tekort komen. Voor 
een drankje en een hapje wordt 
gezorgd. De middag is rond 17.30 
uur afgelopen. 
Leden betalen € 2,00 entree, niet-

leden € 7,00. Men dient zich voor-
af aan te melden door de aanmeld-
strook in te leveren bij het bestuur 
of in de brievenbus van Paviljoen 
De Wevershof. Of mailen naar 
kbo.nistelrode@home.nl.
Graag aanmelden vóór 12 decem-
ber.

KBO nistelrode houdt 
kerstviering

NiSTELRODE - op dinsdag 18 december is de traditionele kerstviering 
van KBo nistelrode. De middag vindt plaats in partycentrum ’t maxend 
en begint om 13.30 uur met een eucharistieviering. De dienst wordt voor-
gegaan door pastoor ouwens en opgeluisterd door het seniorenkoor. 

RECTIFICATIE 

KBO HEESCH
HEESCH - in de iNFO van KBO Heesch staan de uitnodigingen voor 
de kerstviering foutief vermeld. De kerstviering van KBO Heesch vindt 
niet plaats op vrijdag 20 december maar op donderdag 20 december. 
Aanmelden voor de kerstlunch is niet op woensdag 7 december, maar 
op vrijdag 7 december.
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Gevraagd,
Voor de regio Uden/Veghel

Vrijwilligers voor de Palliatieve Terminale Zorg

Wie?
•	 Ieder	die	zich	wil	inzetten	om	het	thuis	sterven	mogelijk	te	maken.
•	 Er	is	geen	speciale	vooropleiding	noodzakelijk.
•	 Het	is	niet	aan	leeftijd	gebonden.
•	 Zowel	dames	als	heren	zijn	van	harte	welkom.
•	 Mensen	die	een	uitkering	ontvangen	kunnen	dit	zonder	gevolgen	doen.

Wat kunnen wij u bieden?
•	 De	basis	training	VPTZ:	Start	in	week	4		2013
•	 Intensieve	persoonlijke	begeleiding.
•	 Groepsbegeleiding.
•	 Onkosten	vergoeding.
•	 Een	zinvolle	invulling	van	een	gedeelte	van	uw	vrije	tijd.
•	 Sociale	contacten.
•	 Door	professionele	aansturing	en	begeleiding	is	persoonlijke	groei	mogelijk.
•	 2	keer	per	jaar	themadagen.
•	 2	keer	per	jaar	een	ontspanningsdag.
•	 Na	een	jaar	praktijkervaring	zijn	vervolgcursussen	van	de	VPTZ	mogelijk.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar: 
Telefoonnummer: 0413-820305 of naar  06-12 11 46 06
Emailadres: info@svptz.nl
Website: www.vptz-uden-veghel.nl 

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel,	Venhorst,	Erp,	Heeswijk-Dinther,	Loosbroek,	Vorstenbosch,	
St.	Oedenrode,	Zeeland,	Uden,	Volkel,	Odiliapeel,	Veghel,	Eerde,	Zijtaart,	
Mariaheide,	Keldonk	en	Schijndel

Een ode aan Heeswijk en Dinther

Meer dan in enig ander dorp
zie ik de mensen van Heeswijk en Dinther 
in een voortdurend wisselend verschiet:
van hoe ze wonen, werken, wink’len
van hoe ze met hun fietsen door de straten gaan,
van hoe ze groeten, wijzen, vragen,
en hoe ze telkens weer een nieuwe bladzij
van hun tijd en leven om gaan slaan.

Ik heb gezien hoe men hier in de bossen
bij burcht en beek of op het plein zich kan vermaken
hoe de grassen en de maïs in de velden groeien
dat de boer de kost verdient met varken, kip of koeien,
maar ook dat men alle dagen nodig heeft
als men wil zingen, sporten of gewoon de trom beroeren.

Ik vind het knap dat al die dorpelingen,
jong en oud, bij vreugde en verdriet
steeds weer hun vrienden gaan bezoeken,
ter markte gaan, hun brood en frietjes kopen,
niet zeuren als de weg soms is versperd,
en als de buurman kwaad de deur uitloopt
dan simpel zeggen ‘jongen, doe toch niet zo gek’.

Ik heb de Heeswijk- en de Dinthernaren
wel eens samen in dezelfde kroeg gezien
ze daar gepolst en uitgelokt met straffe woorden,
ze vroegen mij of ik wel wist hoe zij
in onderlinge strijd vol lol of lust of list
uit alles steeds het allerbeste hebben uitgevist.

Het is door de dorpen dat ik voel,
in sport en spel, bij beek en poel,
’t is één HaDee, we geven samen smoel
aan een ieders eigen hoger doel.

Ad van Schijndel, november 2012 

“Nog beperkt zitplaatsen beschikbaar.
Via koorleden reserveringen mogelijk”

40 jaar trouw lid van het koor

VORSTENBOSCH - Eduard v.d. Elzen is op zondag 2 december  gehuldigd.
 Bron en foto: Jo v.d. Berg

VORSTENBOSCH - In het week-
end van 8 en 9 december zal in de 
kapel een bijzondere tentoonstel-
ling te zien zijn van Kerstgroepen.

Een aantal mensen heeft voor deze 
gelegenheid hun vaak zeer per-
soonlijke bezit uitgeleend, en daar 
mag iedereen nu van mee genie-
ten! Deze kerststallen zijn gemaakt 

door bekenden en onbekenden, 
door kunstenaars en ambachtslie-
den, door mensen van dichtbij en 
veraf. Zo zijn er kunstwerkjes
uit alle werelddelen en last but not 
least een kerstgroep van de beken-
de kunstschilder
Kees Bastiaans (1909 - 1986). U 
bent van harte welkom in de kapel 
van 11.00 tot 17.00 uur.

tentoonstelling
Kerstgroepen

Onderonsje  
Lourdes
 
HEESWiJK-DiNTHER - op dinsdag 
11 december komt jeanne Verha-
gen in CC Bernrode  van 14.00 tot 
15.30 uur met de aanwezige ou-
deren praten over lourdes. jeanne 
is tientallen keren in die bekende 
bedevaartplaats in Zuid-frankrijk 
geweest en organiseert inmiddels 
zelf reizen daarheen. 

Zij kan de bezoekers van ’t Onder-
onsje eindeloos vertellen over de 
vele heiligdommen in Lourdes en 
over de bezienswaardigheden in 
de omgeving. De invloed die een 
bezoek aan Lourdes heeft op de 
talloze mensen die er komen, zal 
zeker aan de orde komen. Voor de 
bezoekers is er volop gelegenheid 
om mee te praten en hun eigen er-
varingen in te brengen.

Deze bijeenkomst is een van de 
Onderonsjes, die het ouderenwerk 
van Vivaan, in samenwerking met 
de KBO organiseert. Vrijwel iedere 
maand wordt een gast uitgenodigd 
om te praten over een boeiend on-
derwerp. De toegang is altijd gra-
tis, de consumpties niet.
 
Wanneer: 11 december 2012 van 
14.00 tot 15.30 uur
Locatie: CC Bernrode
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Advertorial

Oh kom er eens kijken!

Kinderen vanaf vier jaar zijn van 
harte welkom. Zij leren de belang-
rijkste klassieke basisbeginselen, 
ritme, houding en natuurlijk ple-
zier in het dansen! Een klassieke 
basis is goed en aangeraden voor 
elke soort dans die uw kind later 
wellicht zal willen doen, en draagt 
ook, al vanaf een vroeg stadium, 
bij aan een goede lichamelijke ont-
wikkeling, houding en motoriek. 

Deze lessen vinden plaats op de 
woensdagmiddag. Natuurlijk biedt 
Balletstudio Hanneke van der 
Stappen naast klassiek ballet ook 
nog andere stijlen! Moderne dans, 
jazz, contemporary, urban en free 

style werden al eerder aangebo-
den, daarnaast is er dit jaar een 
nieuwe dansdocente gekomen die 
HiPHOP-lessen aanbiedt! Het bij-
zondere aan Mira Verhaegh is dat 
zij èn hip hop lessen geeft èn is af-
gestudeerd aan de dansacademie 
in Arnhem. Dit is een combinatie 
die je niet vaak ziet en onze hip 
hop lessen methodisch en didac-
tisch óók verantwoord maken.

in de kijkweek staat de deur dus 
nog voor u open tijdens alle lessen, 
maar deze gaat natuurlijk dicht 
wanneer volgende week de eerste 
repetities beginnen voor de grote 
voorstelling ‘Alice in Wonderland’. 

Zoals elke twee jaar zal er ook dit 
jaar weer een grote dansvoor-
stelling gegeven worden waarin 
alle, ruim 400(!) leerlingen zullen 
meedansen en schitteren. De 4 
voorstellingen zullen plaatsvinden 
op 14, 15 en 16 juni 2013. 

Grijp deze kans! Graag zien we u in 
de week van 10 december, geniet 
van het dansplezier van al onze 
leerlingen.
Tot dan(s)!

HEESCH - trippel, trappel, trippel, trap: wilt u na het vertrek van Sinterklaas ook nog een uurtje op stap? 
Wees welkom bij de kijklessen van Balletstudio Hanneke van der Stappen van 10 tot 14 december. We nodi-
gen u dan ook van harte uit om een les bij te wonen zodat u met eigen ogen kunt zien, ervaren en bewonde-
ren wat uw kind, kleinkind, dansvriend of dansvriendin zoal doet tijdens de les! De kijklessen vinden plaats 
tijdens de reguliere lessen en alle geïnteresseerden zijn welkom, ook als u nog niemand kent maar graag wilt 
komen dansen bij Balletstudio Hanneke van der Stappen! 

Meer info en het rooster vindt 
u op: 
www.balletstudiovanderstappen.nl

Als eerste kwam mars de groep 
Untouched die een goed optre-
den liet zien en met 275 punten 
behaalden ze een 2e plaats. De 
Duitse groep die op het EK 2012 
nog derde was eindigde nu onder 
ons op een derde plaats!
Daarna was het de beurt aan Kim-
berley Xhofleer. Niemand kende 
haar nog internationaal met haar 
solo-garde. in de jury deze keer 
ook geen Nederlanders, dus deze 
jury zag haar nog niet eerder en 
moest ze echt laten zien wat ze 
kon. En dat deed ze! 
Ze was als laatste van de 6 deelne-
mers aan de beurt en won de ca-

tegorie met 288 punten! Meteen 
de hoogste puntenwaardering van 
de dag. Haar trainsters Moniek en 
Debby waren super trots!
Garde Touch wil dit jaar hun Eu-
ropese titel terug veroveren. Het 
eerste internationale optreden was 
al een goede stap in die richting. 
Ze wonnen met 284 punten de ca-
tegorie!

Als laatste moest modern inspira-
tion nog het podium op. Ondanks 
dat alles nog niet vlekkeloos ver-
liep wisten ze met 270 punten nog 
een derde plaats te behalen! 
www.dvdancingkids.nl

DV Dancing 
Kids reizen af naar Duitsland
NiSTELRODE – Zondag 2 december werd het 1ste Internationale Dan-
stoernooi georganiseerd door tC Blau-Weiss St Katharinen. om 7 uur 
begon de twee-en-half uur durende heenreis en na een drukke dag en 
met de nodige sneeuwbuien op de terugreis waren ze ’s avonds rond 
22.30 uur met prachtige resultaten weer terug in nistelrode.

Kimberley Xhofleer 1ste prijs

De eerste proef was 11 kilometer 
lang en hierin moest Wesley ge-
noegen nemen met een derde tijd. 
De tweede proef was uitgezet op 
de crossbaan in Halle. Deze ronde 
moest twee keer gereden worden. 
Wesley was snel op deze proef want 
hij zette hier in de eerste ronde een 
tijd neer die sneller was dan die van 
de tweede man. in de tweede ron-
de zette hij hier de snelste tijd op 
de klokken maar helaas viel hij later 
ook twee keer in deze proef en dit 
kostte hem kostbare tijd. De derde 
proef was omgetoverd in een Willie 
van Wessel crossproef. Ook in deze 
proef was Wesley over het alge-
meen sneller dan de tweede man. 
De vierde proef was een extreme 
test en hierin waren zijn tijden gelijk 
aan die van de tweede man. Helaas 
was de tweede man in de eerste 
proef veel sneller waardoor Wesley 
op de eerste dag genoegen moest 
nemen met een derde plaats.
Op de tweede dag was het weer 

een stuk aangenamer. De eerste 
proef was ingekort en in deze proef 
wist Wesley gedurende de dag een 
steeds snellere tijd neer te zetten. 
Ook op de crossbaan van Halle wa-
ren zijn tijden super. Ook de derde 
en vierde proef gingen goed. Lange 

tijd lag Wesley op een derde plaats 
in de wedstrijd totdat de motor van 
de tweede man kapot ging en We-
sley een plaats op kon schuiven. Zo 
sloot hij de dag af als tweede en 
eindigde ook in de totaaluitslag op 
een tweede plaats.

Wesley Pittens tweede in 
kampioensrit in Zelhem

Bernheze sportief

VORSTENBOScH – Het afgelopen weekend stond voor Wesley de kampioensrit op het programma in Zel-
hem. op donderdag werd de motor ingeleverd en werden de proeven gelopen. op vrijdag moest Wesley om 
9.34 uur starten. Het was erg koud en mistig. 

motorcross
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LOOSBROEK - De eerste helft liet 
Korloo zich overrompelen door 
de tegenpartij. oranje Wit verde-
digde goed de uitgaande ballen 
waardoor Korloo veel balverlies 
had. oranje Wit wisten de kansen 
goed te benutten. Rustand 11-2.

Na de rust had Korloo de opdracht 
gekregen om de rug kant te pak-
ken. Toen Korloo dit door had ver-
liep de tweede helft een stuk beter 
en wist Korloo ook meer kansen 
te pakken en te benutten. Helaas 
moest Korloo door een blessure 
met 7 man verder. 
De wedstrijd eindigde in 16-5 voor 
Oranje Wit. De doelpunten zijn 
gemaakt door: Sandra de Mol 1
Brenda van Asperen 1
Marja Smits 1en Mariska Nuijen 2.

Dit gebeurde helaas niet altijd 
waardoor de dames van Tornado 
het toch spannend maakten. Maar 
met een paar mooie servicereek-
sen van Linda en ineke haalden 
ze de set binnen met 25-20. Mooi 
resultaat, het ijs was gebroken, de 
spanning minder. Er kon de 3e set 
wat vrijer gespeeld worden, maar 
de concentratie moest bewaard 
blijven. De dames van Tornado lie-
ten zien dat ze de baas waren in 
het veld. 

De dames op de bank lieten zich 
goed horen. En ook de supporters 

juichten mee. Met grote overtui-
ging wonnen ze deze set dan ook 
met 25-14. in de 4e set waren ook 
wat time-outs nodig om de dames 
van Tornado scherp te houden. 
Maar er stond niets meer in de 
weg om 5 punten mee naar Nistel-
rode te nemen.
Met een setstand van 25-19 werd 
ook deze set gewonnen.

Een geweldig resultaat! Met deze 
uitslag staat Tornado bovenaan 
met 4 punten verschil van de num-
mer 2. Bedankt supporters voor 
jullie komst! 

De tornado 
dames 1 raast door

volleybal

NiSTELRODE – Zaterdag stond dé wedstrijd gepland met de medekop-
loper Skunk uit Veghel. na een goede peptalk van marieke gingen de 
dames vol goede moed van start. Vanaf het begin was duidelijk dat 
tornado de leiding nam. met knallende aanvallen van Karin, Susan en 
Geertje lieten de dames mooi spel zien. De eerste set werd dan ook 
gewonnen met 25-16. peter gaf de dames goede tips zodat ze door 
konden gaan met dit spel. 

HEESCH – afgelopen zondag 
speelde de heren 1 tegen handbal 
vereniging De Sprint in Deurne. er 
werd met hars op de bal gespeeld 
waaraan Dos niet gewend is. De 
heren konden de eerste 20 minu-
ten redelijk aanhaken. 
Daarna liep Deurne uit tot 12-9 in 

de rust. De Sprint had erg sterke 
afstand schutters die enkele mooie 
schoten maakten. Bovendien was 
de Deurnse verdediging fel en dat 
ging gepaard met enkele stevige 
confrontaties. Bij Dos was het Ben 
Woolfitt die vaak uit de hoek kon 
scoren. Keeper Sven Spetter hield 
enkele vrije kansen mooi tegen. De 
eindstand werd 23-18 in het voor-
deel van De Sprint. 
De heren 2 van Dos speelde in 
Boekel tegen Habo 4. De rust-
stand was 12-9 in het voordeel van 
Habo. in de 2e helft liep Dos en-
kele mooie breaks. Ook wist cirkel 
Sam Mulders zichzelf op het juiste 
moment vrij te lopen. Het 2e wist 
de score zelfs ruim om te buigen in 
een 20-27 overwinning. 

Heren 1 Dos 
’80 puntloos naar huis 

Al snel kon het eerste doelpunt 
genoteerd worden van Steffie: de 
trend was gezet. De dames van 
DOS’80 waren van plan om er een 
snelle wedstrijd van te maken maar 
werden hierin gehinderd door de 
zeer lange aanvallen van de EHV 
dames. Met een 11-4 stand werd 
er gerust en er leek geen vuiltje 
aan de lucht. in de tweede helft 
vielen de scores om en om, in de 
laatste fase van de wedstrijd ver-

slapte het verdedigende werk van 
de DOS dames en wist EHV hier-
van te profiteren. Aan DOS’80 
kant mag het spel van de beide 
jeugdige speelsters Plym en Joyce 
positief genoemd worden, alsook 
het optreden van de scheidsrech-
ter. 
Hij was positief, hij voelde de wed-
strijd goed aan en dat hebben we 
wel eens anders meegemaakt. 
Einduitslag: 19-13. 

Dames 1 DOS’80 wint thuis 
van EHV DS2

handbal

HEESCH – HVCH nam vanaf het 
begin het initiatief en was veel be-
ter dan de bezoekers uit Helmond. 
met name door de vele spelonder-
brekingen duurde het nog tot de 
23e minuut voordat de verdiende 
voorsprong er was. 

Op slag van rust werd het nog 2-0 
en wederom was Tom Hekerman 
de doelpuntenmaker. Kort na rust 
moest HVCH-doelman Rob van 
Erp ingrijpen anders had Robin van 
Eldijk in eigen doel gescoord. iets 
spannenders gebeurde er niet bij 
het HVCH-doel. HVCH liep nog 
uit tot 4-0 en voordat het laatste 
doelpunt viel stond Dijkse Boys al 
met tien man in het veld.

Dijkse Boys blijkt maatje te klein voor HVCH

voetbal

Wedstrijd 
Oranje Wit tegen Korloo

korfbal
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Prinses irene buigt in slotfase het hoofd

Toen scheidsrechter Hooglugt in 
de 65e minuut Robert v. Pinxteren 
ook nog eens, op zeer dubieuze 
gronden, rood gaf en even later 

weigerde om de bal op de stip te 
leggen, nadat een Mierlo Hout 
speler tegen de hand van zijn eigen 
speler schoot, zakte Prinses irene 

de moed in de schoenen. Al bleef 
de ploeg bij een 3-2 achterstand 
tot het einde strijden voor meer. in 
de laatste drie minuten werd het 
‘va banque’ spel van de oranje-
mannen afgestraft en kwam er een 
zwaar geflatteerde 5-2 nederlaag 
op het scorebord te staan. Namens 
Prinses irene scoorden Robert van 
Pinxteren en Gijs van Erp.

voetbal

NiSTELRODE - na hele zware dagen voor prinses Irene, moest er zon-
dag toch ‘gewoon’ weer gevoetbald worden. met de steun van de fami-
lie Ikanubun, die in grote getale aanwezig was, lukte het prinses Irene 
niet om een goed resultaat te behalen. na een 2-0 achterstand kwamen 
de elf nog terug tot 2-2. 

Heeswijk bindt ook rood Wit aan zegekar

Toen de storm van het thuisteam 
enigszins was gaan liggen, was 
het ook direct raak voor Heeswijk. 
Danny Aarts opende prima op 
Hein van Nuland. Hij nam de bal 
direct met rechts mee en kegelde 
vervolgens met links de 0-1 ach-
ter de Veldhovense doelman. Na 
rust stond Heeswijk beter en was 
Rood Wit minder dreigend. Na 70 
minuten werd Heeswijk gevaarlijk 
en wederom was Danny Aarts de 
aangever. Met een diepe bal vond 
hij Frank Dobbelsteen, die op zijn 
beurt doelman Van de Zande met 
een strakke schuiver verschalkte. 
Ruim 10 minuten later leek de wed-
strijd beslist in Heeswijks voordeel. 
Een vrije trap op de rand van het 
strafschopgebied van Camiel van 
Doorn werd door de muur middels 
een uitgestoken hand geblokt en 
scheidsrechter Ooms wees gedeci-

deerd naar de stip. Aanvoerder Van 
Doorn schoot de toegekende pe-
nalty onberispelijk binnen, 0-3. in 
de 85ste minuut werd de bal vanuit 
een scrimmage tegen de arm van 
Danny Aarts geschoten. Opnieuw 
een strafschop en Stef Fasen liet 
doelman Hulsen kansloos,1-3. in 

de 90ste minuut werd het echter 
nog spannend toen de thuisploeg 
uit een corner de 2-3 binnenkop-
te. Na enkele benauwde minuten 
blessuretijd floot de goed leidende 
leidsman voor het laatst en kon 
de 4e winst op rij in het Heeswijk-
kamp gevierd worden.

HEESWiJK-DiNTHER - De thuisploeg begon sterk aan het duel. met beweeglijke spitsen en een goed com-
binerend middenveld wisten de gastheren het eerste half uur van de wedstrijd meerdere keren gevaarlijk te 
worden. Doelman Gerwin Hulsen toonde zijn kwaliteiten echter optimaal door iedere bal overtuigend uit 
zijn doel te ranselen.

voetbal

WHV verliest in Keldonk
LOOSBROEK - WHV heeft in 
Keldonk met 4 - 1 verloren. WHV 
begon verdedigend in Keldonk. 
Dat ging de eerste 20 minuten 
goed maar net als andere keren 
was de eerste kans een goal voor 
tegenstander Keldonk. 
Een bal verdween via een verdedi-
ger van WHV over de keeper heen 
en werd het 1-0 voor Keldonk. in 
de 33e minuut was het een van 
de vele corners die de 2-0 inleidde 
voor Keldonk. Daarna probeerde 

WHV druk te zetten op de ver-
dediging en Teun van Mil zag zijn 
kans schoon en via een klutsbal 
werd het 2-1. Na rust hetzelfde 
spelbeeld. Een beter voetballend 
Keldonk zette WHV meteen onder 
druk wat leidde tot enkele goede 
kansen maar de verdediging van 
WHV stond zijn mannetje en het 
bleef 2-1. WHV loerde op de coun-
ter en bijna was het raak maar Ha-
rold Lunenburg zag zijn schot net 
naast het doel verdwijnen. in de 

tegenaanval van Keldonk gebeurde 
het waar iedereen van WHV niet 
op rekende. Een ongevaarlijk schot 
werd per abuis door een speler van 
Keldonk geraakt in de 16 waar-
door keeper Jaap de Wit kansloos 
was. 3-1 voor Keldonk. in de 82e 
minuut werd de wedstrijd beslist 
door een counter van Keldonk. Een 
aanvallend WHV werd verrast door 
een counter van Keldonk 4-1 voor 
Keldonk. Al met al een verdiende 
overwinning van Keldonk. 

voetbal

Bernheze sportief
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Voorzitter Jos Bongers heette ie-
dereen van harte welkom, blikte 
kort terug op de afgelopen 10 jaar 
en dankte Pieta Raymakers, de 
naamgever van Die Lé. Hij dankte 
verder alle vrijwilligers die meege-
werkt hadden aan deze speciale 
avond. Om 19.00 uur werd het 
uitgebreide koud, warm en des-
sertbuffet verzorgd door Peter v.d. 
Akker van catering en partycen-
trum ’t Maxend geopend.
Om 21.00 uur begon de feest-
avond met muziek van DJ Björn. 

Tijdens de feestavond werd er ook 
nog stilgestaan bij de sponsoren 
Jos v.d. Heijden Loader & Mini-
graaf Verhuur en Grondwerken en 
John Coldenhof van John’s Woon-
design. Zij werden beiden bedankt 
voor hun jarenlange bijdrage. 
Toen was het tijd voor de prijsuit-
reiking van de zomercompetitie 
2012. Na 28 competitiewedstrijden 
en enkele zeer spannende finale-
wedstrijden werden Peter Ludwig 
en Rien Verstegen de clubkampi-
oenen 2012. Op de 2e plaats ein-
digden Nico Geurts en Piet Goorts 
en 3e plaats was voor team Jan 
Wijnen en Harrie van Niftrik.
Ook was er nog een optreden van 
‘verslaggever ‘ Jo van Breemaat en 
‘fotograaf ‘ Rien Cuijpers die enke-
le anekdotes van het jeu de bou-
lesspel bij Die Lé voor het voetlicht 
brachten. Hierna barstte het feest 
los. 

jeu de boules-
club Die Lé viert 2e lustrum

jeu de boules

NiSTELRODE – afgelopen vrijdag was op De Gildenhof alles in gereed-
heid gebracht om de 100 leden van jeu de boulesclub Die lé gastvrij 
te onthalen om samen stil te staan bij haar 10-jarig bestaan. De cham-
pagne stond klaar zodat een toast uitgebracht kon worden.

Altior 1 krijgt 
geen loon naar werken

HEESWiJK-DiNTHER - altior 
1-Rosolo 1. Afgelopen zondag 
mocht Altior, samen met pupil van 
de week Leonie Voets, aantreden 
tegen Rosolo uit Reusel. De wed-
strijd begint scherp en gaat de 
gehele eerste helft goed gelijk op. 
De ruststand is dan ook 7-7, ook 
al waren er voor Altior nog kansen 
om de score in de laatste paar mi-
nuten van de eerste helft naar zich 
toe te trekken. 
De tweede helft blijft gelijk opgaan, 
al is het wel Rosolo dat steeds de 
eerste voorsprong weet te pakken 
en maakt Altior steeds gelijk. Na 
de 10-10 in de laatste tien minu-
ten van de wedstrijd, stagneert de 
score bij de thuisploeg. De Reusel-

se dames zijn steeds net wat feller 
in hun bewegingen en scherper in 
de afwerking. Hierdoor kan Altior 
niet meer bijbenen en loopt Rosolo 
uit naar 10-15. Altior doet nog een 
keer iets terug en de eindstand is 
11-15. 

Altior 2-Rosolo 3. Uitslag: 14-11
Altior 3-Emos 2. Uitslag: 7-6
Altior 4-Miko ’76 2. Uitslag: 12-3
Altior 5-Corridor 5. Uitslag: 19-5
De Korfrakkers 6-Altior 6.
Uitslag: 19-5
Altior A-Klimroos A1. Uitslag: 8-7
Altior B2-Emos B1. Uitslag: 8-1
Altior C1-Klimroos C1. 
Uitslag: 10-4
Altior C2-Emos C1. Uitslag: 10-2
Altior C3-TOG C1. Uitslag: 3-10
SDO ’99 D1-Altior D1. 
Uitslag: 13-0
Flamingo’s D1-Altior D2.
Uitslag: 3-0
Emos E1-Altior E1. Uitslag: 4-1
Avanti E2-Altior E2. Uitslag: 2-1
Flamingo’s F1-Altior F1
Uitslag: 0-4. Strafworpen 1-2 
Avanti F1-Altior F2  
Uitslag: 4-1. Strafworpen: 1-3
Emos F2-Altior F3  
Uitslag: 4-2. Strafworpen: 2-3

korfbal
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Leonie Voets

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Haal voordat het glad 
wordt uw strooizout in 
huis!
Nu slechts
voor 20 kilo!

 € 9,99 

BP_109x53_wk49.indd   1 29-11-2012   22:21:11

Met de vestiging in de Sligro in  
’s-Hertogenbosch behoort Man-
ders Horecaslagerij tot de grootste 
van alle Sligrofilialen. 

Als horecaslagerij portioneren ze 
daar alles naar wens, en dat per 
dag, per bestelling, kersvers en te-
gen een goede prijs/kwaliteitver-
houding. Kijk gerust eens op www.
horecaslagerijmanders.nl en pro-
beer zelfs eens een gerecht zoals 
een echte slager het bedoelt. 

De dames zullen de shirtjes met 
trots dragen en zullen er alles aan 
doen om net als Manders Horeca-
slagerij tot de top te behoren. 

Altior wil de Familie Manders dan 
ook weer bedanken voor dit gulle 
gebaar en namens de dames zeg-
gen wij... hartstikke bedankt.

Manders Horecaslagerij 
schenkt shirtjes aan Altior 3

korfbal
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HEESWiJK-DiNTHER - afgelopen zondag werden de dames van altior 
3 verrast met nieuwe shirtjes die werden geschonken door manders 
Horecaslagerij. Geen onbekende voor altior want de familie manders 
en met name ardith, die ook een lange tijd bij altior heeft gekorfbald, 
dragen ze de korfbalclub nog steeds een warm hart toe. 

Bernheze sportief

HVCH Vr 1 laat in de 
wedstrijd naar winst op Vianen Vooruit

HVCH startte de wedstrijd met een 
overdonderend veldoverwicht. Dat 

overwicht hield de gehele wedstrijd 
aan. Vianen had helemaal niets in 

te brengen tegen het technisch en 
fysiek sterkere spel van de blauw-
witten. Meteen na de aftrap pakte 
HVCH het initiatief. Met goede 
combinaties werd Vianen onder 
druk gezet. Links, rechts en door 
het midden werden grote kansen 
gecreëerd, die echter niet benut 
werden.. Toen in de tweede helft 
eenzelfde spelbeeld zich dreigde 
te ontwikkelen werd door HVCH 
middenvelder Lobke opgeofferd 
ten gunste van een extra aanvaller 
Daisy van Sleeuwen. Doel hiervan 
was breedte, ruimte en nog meer 
snelheid in de aanval te brengen. 
Goals bracht deze wisseling voor-
alsnog niet. Toen ieder bijna de 
hoop op een doelpunt had opge-
geven soleerde Veerle van de Ak-
ker in de 75ste minuut langs en-
kele tegenstanders en passeerde 
de keeper. Verdiend 1-0 . Dezelfde 
Veerle trof 2 minuten daarna weer 
doel, waarmee de wedstrijd beslist 
was. Uitvallen van Vianen in deze 
helft werden door de goed gecon-
centreerde verdedigers van HVCH 
ongevaarlijk gemaakt. 

Vianen bracht zelf tenslotte 1 
minuut na de tweede goal het 
krachtsverschil nog meer tot uit-
drukking door een terugspeelbal, 
die de keeper verkeerd verwerkte. 
3-0! 

voetbal

HEESCH - HVCH VR 1 wil zo hoog mogelijk op de ranglijst overwin-
teren. In dat streven paste een overwinning op de ploeg uit Vianen. 
Dat is gelukt, al heeft ieder daar wel lang op moeten wachten. pas na 
75 minuten viel de eerste goal en meteen het doek voor de dames van 
Vianen.

bridgen

HEESWiJK-DiNTHER - op zater-
dag 29 december 2012 organi-
seert het C.C. een goed verzorgde 
bridgemiddag met mooie prijzen. 

Zaal open om 12.30 uur. Aanvang 
bridgen 13.00 uur. inschrijven door 
vòòr 24  december  €15,00 over te 

maken naar Rabobank rekening-
nummer 11.16.29.071  t.n.v. C.C. 
Servaes onder vermelding van de 
namen van het bridgepaar en uw 
06 of telefoonnummer.

inlichtingen   www.ccservaes.nl of 
06- 201 60 376.

Eindejaars Bridgedrive 



Woensdag 5 december 2012 23
  

HVCH E3G ongeslagen kampioen!
Alle wedstrijden werden gewon-
nen met mooie cijfers. De mooi-
ste goals waren die waarbij de bal 
snel vanuit de achterhoede over de 
flanken naar voren werd gespeeld 
en daarna met een of twee keer 
overspelen in het doel van de te-
genpartij werd gelepeld of de uit-
halen die, bijna vanaf de midden-
lijn, mooi werden ingeschoten.
Dat de talenten van Willem en Stijn 
oppermachtig waren blijkt uit het 
doelsaldo. Lars was in deze poule 
maar 14x gepasseerd en vaak 
stuitte de tegenpartij al eerder op 
Stan, Stijn, Lucas of David, die de 
achter- en middenspelers vorm-
den waar vaak geen doorkomen 
aan was. in de aanval liepen Jesse, 
Demi, Wouter en Tygo heel wat 
kilometers. Gezamenlijk wist E3G 
dit seizoen maar liefst 68 keer te 
scoren. Jongens van E3G, trainers 
en leiding van harte gefeliciteerd! 

voetbal

HEESCH – De spelers van e3G zijn met maar liefst 30 punten uit 10 wed-
strijden kampioen geworden in hun competitie. De ploeg van e3G speel-
de de afgelopen maanden een heel sterk seizoen in deze 1e klasse 102. 

HEESCH - na de vliegende start in 
september met de presentatie van 
het verenigingsplan zat de Hee-
sche Bridge Club niet stil.

De nieuwe website: www.nbbclub-
sites.nl/club/8030 is gelanceerd en 
deze publiceert automatisch uit-
slagen van clubcompetitieavon-
den. Nieuw zijn het frisse uiterlijk, 
het interactieve en het grotere 
gebruiksgemak. U vindt er foto-
albums over de club-evenementen 
en logo’s van de club-sponsoren. 
Met een klik op het logo zit u op 
de website van de sponsor. Ook 
sponsor worden? Bel of mail: 
0412-452083 of 0412-456746 of 
heeschebridgeclub@gmail.com.
De Heesche Bridge Club wil up-
to-date blijven. Daarom is het logo 

aangepast. in het 30 jaar oude 
logo, is de ‘oude’ Pas vervangen 
door het nieuwe gebouw. 
De club wil starten met een extra 
speelmogelijkheid op donderdag-
middag. Leden van de Heesche 
Bridge Club kunnen tijdens het 
bridgeseizoen op maandag- en 
dinsdagavond in De Pas terecht. 
Eén speelavond is volgeboekt en 
op dinsdag is nog plaats voor een 
enkel bridgepaar. Het nieuwe ini-
tiatief is bedoeld voor het verwel-
komen van nieuwe leden en om 
bridgers die al langer lid zijn, de 
kans te geven naast of in plaats 
van de vaste speelavond ook  
’s middags in competitieverband 
te bridgen. Bridge is spannend en 
leuk. De bridgebond is dan ook de 
op drie na (na voetbal, hockey en 
volleybal) grootste teamsport bin-
nen NOC*NSF. En bridge is voor 
jong en oud. Leren bridgen en/of 
lid worden van de Heesche Bridge 
Club? informatie: 0412-452083 of 
0412-456746 of heeschebridge-
club@gmail.com

Bridge Club in 
het nieuw(s)!

bridgen

Een van de activiteiten van de sup-
portersclub is de Jeugdtoto, tot nu 
toe hebben ze mooie resultaten be-
haald, vele D jeugdleden van RKSV 
Prinses irene dragen ieder jaar hun 
steentje bij door langs de deuren in 
Nistelrode te gaan om de Jeugd-
toto op te halen. 

Gezien het succes van de nieuwe 
opzet van vorig jaar wordt dit jaar 
weer voor deze werkwijze geko-
zen. Afgelopen weekend heeft u 
een brief in de brievenbus gekre-
gen, waarin uitgelegd wordt hoe 
het allemaal in zijn werk gaat. in 
week 50 en 51 komen ze bij u aan 

de deur om het ingevulde formulier 
weer op te halen. U betaalt met-
een de € 10,00 die bij de deelname 
hoort voor het meedoen van alle 
weken. Hiermee maakt u kans op 
een mooie prijs van € 100,00 dit 
dan 12 weken lang. Of € 1,00 per 
week voor alle weken die u wilt 
meedoen. in deze weken maakt u 
dan ook kans op de hoofdprijs. 

De eerste trekking is op dinsdag 19 
februari en word u natuurlijk via de 
gebruikelijke wegen op de hoogte 
gehouden van de uitslag. 
Via www.rksvprinsesirene.nl, 
www.supportersclubprinsesirene.nl 
en natuurlijk www.mooinisseroi.nl 
zal de uitslag aan u bekend worden 
gemaakt. 
We houden u op de hoogte.

jeugdlotto 
supportersclub gaat van start
NiSTELRODE - De supportersclub van prinses Irene is een belangrijke 
club mensen die 400 leden heeft en RKSV prinses Irene steunt. Het be-
stuur probeert ieder jaar weer om de jeugd die voetbalt en korfbalt bij 
de vereniging van extra inkomsten te voorzien. 

voetbal

Meiden MA1 winterkampioen 
HEESCH - op zaterdag 24 novem-
ber zijn de meiden van de ma1 
van mHC Heesch winterkampioen 
geworden. om ongeslagen kampi-
oen te kunnen worden moesten ze 
ook de laatste wedstrijd winnen. 

Ze hebben deze wedstrijd tegen 
Berlicum, ondanks dat ze al kam-
pioen waren, fanatiek gespeeld 
en met 3-0 gewonnen. Chapeau 
dames! Mocht je ook zin hebben 
om in Heesch te komen hockeyen? 
Het is altijd mogelijk om een proef-
les mee te doen. Geef je hiervoor 
op via tcjunioren@mhcheesch.nl of 
(als je jonger bent dan 10 jaar) via 
tcmini@mhchheesch.nl

hockey

Verdienstelijk gelijkspel van 
Avesteyn bij Boskant (0-0)
HEESWiJK-DiNTHER - avesteyn 
heeft afgelopen zondag in Bos-
kant een punt overgehouden van 
de topper in de 4e klasse. Vooral 
keeper Dirk de laat onderscheidde 
zich met een aantal knappe red-
dingen en was onbetwist ‘the man 
of the match’. 

Uiteraard zette de thuisclub vanaf 
het begin druk op het doel van 
Avesteyn maar beide partijen wa-
ren gelijken voor elkaar. De thuis-
club was wat agressiever met hun 
spel, terwijl Avesteyn het voetbal-
lende gedeelte voor haar rekening 
nam. Wist Avesteyn zich te ont-
trekken aan de aanvalsdrift van 
Boskant, dan werd er met goed 
voetbal gevaar gesticht op het vij-
andelijke doel. Zo waren er diverse 
kansen voor Avesteyn voor Stefan 
van Zutphen en Dries Heerkens. Hij 
wist zich weer eens door de verde-
diging van Boskant te murwen, 
maar zijn inzet werd door de kee-

per gered en in de rebound schoot 
hij net over. in de tweede helft be-
gon Boskant weer sterk maar echt 
gevaarlijk werd men nauwelijks. 
Omdat Bjorn de lange nummer 10 
in zijn zak had, werden de kansen 
van de thuisclub tot het minimum 
beperkt. in het laatste kwart van 
de wedstrijd gaf de thuisclub nog 

even vol gas, terwijl Avesteyn ge-
vaarlijk kon counteren. Vlak voor 
tijd wist uitblinker Dirk de Laat met 
een knappe redding de nul vast te 
houden, terwijl in blessuretijd Rens 
van Vugt net geen doel trof. Het 
bleef tenslotte bij de eerste pun-
tendeling van Avesteyn dit seizoen.

voetbal

Bernheze sportief

NiSTELRODE - De korfbalsters 
van prinses Irene deden zondag-
middag goede zaken. na een 5-4 
ruststand werd het uiteindelijk 
een prachtige 16-11 eindstand te-
gen koploper DDW. Bijzonder was 
dat nagenoeg alle speelsters wis-
ten te scoren. 

in de veldcompetitie waren de 
korfbalsters uit Hooge Mierde nog 
veel te sterk voor Prinses irene. 
Assistent coach Hans Sinke (foto) 
gaf voor de wedstrijd nog maar 
eens aan dat Prinses irene voor 
niemand hoeft onder te doen in 
deze klasse.

Met veel vertrouwen werd aan de 
wedstrijd begonnen en het team 
nam snel een voorsprong, al bleef 
DDW steeds nabij. Na de 5-4 rust-
stand liep Prinses irene uit naar 
7-4. DDW gaf niet op en wist zelfs 
weer op gelijke hoogte te komen 
9-9. Daarna kreeg het oranje acht-
tal vleugels en scoorde aan de lo-
pende band. Bij 16-11 kon er uit-
bundig gejuicht worden, vanwege 
een mooie wedstrijd en dito over-
winning

Korfbalsters 
winnen van koploper

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

teleurstellend gelijkspel 
Prinses irene voetbalsters
NiSTELRODE - De Prinses irene 
voetbalsters lieten het lelijk lig-
gen in Alkmaar. Tegen de nummer 
voorlaatst Kolping Boys werd een 

0-2 voorsprong uit handen gege-
ven. Na 90 minuten stond het 2-2. 
Door deze uitslag blijft Prinses ire-
ne in de middenmoot hangen.

voetbal
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.demooibernhezekrant.nl www.vorstenbosch-info.nl

Wilt u als vereniging of stichting ook uw evenement op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze vanaf heden aanmelden via onze websites. 
www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.mooiheesch.nl

BERNHEZE
6 DECEMBER 
Bijeenkomst internationale 
samenwerking
Locatie: cc Bernrode

7 DECEMBER 
Cultuur lezing 
‘Kerst in Beeld’ 
Locatie: Eijnderic
Zie pagina 12

10 - 14 DECEMBER 
ophalen snoeihout
Locatie: Buitengebied

HEESCH
t/M 16 DECEMBER
iconententoonstelling
Locatie Petrus Emmaus Parochie

t/M 29 DECEMBER 
inschrijving Hisse Kwis

6 & 13 DECEMBER 
Handwerken voor leden KBo
Locatie: de Pas 

7 DECEMBER 
popkwis
Locatie: de Pas 

publieksavond Halley
Locatie: Halleyweg 1

Classic Clubbin 
Locatie: ‘t Tunneke 

7 EN 8 DECEMBER 
proeverij 
Locatie: de Bakkers Lamers
Zie pagina 15

8 DECEMBER 
Gratis gebakje 
Locatie: Hema
Zie pagina 5

proefdag 
Locatie: Faunaland
Zie pagina 20

9 DECEMBER 
prinsenreceptie 
Locatie: de Pas
Zie pagina 8 

open zondag 
Locatie: Life & Garden
Zie pagina 15

10 - 14 DECEMBER 
Kijklessen Balletstudio 
Hanneke van der stappen
Locatie: de Pas 
Zie pagina 20

10 & 12 DECEMBER 
Film ‘a separation’
Locatie: de Pas 

11 DECEMBER 
Vrije inloop avondsoos KBo
Locatie: de Pas 

15 DECEMBER 
Kerstinstuif 
Locatie: Eijnderic 

Dj Contest
Locatie: ‘t Tunneke 

16 DECEMBER 
Boerderij-kerstfair
Locatie: Vinkelsestraat 57 

Kerstconcert Fanfare aurora
Locatie: Petrus Emmauskerk
Zie pagina 8 

stamppottenbuffet
Locatie: Restaurant De Waard
Zie pagina 2

NISTELRODE
t/M 15 DECEMBER
inschrijving Nisseroise Kwis
Zie pagina 6

9 DECEMBER 
open dag lips Groen
Locatie: Weijen 77 
Zie pagina 7

10 DECEMBER 
De ontmoeting: 
Koor ‘Groene linde’
Locatie: Gasterij Laarstede 

14 DECEMBER 
Maaslands senioren orkest
Locatie: Gasterij Laarstede 

15 DECEMBER 
Feestavond: 
the Winning Mood 35 jaar
Locatie: Paviljoen 
 
inzameling frituurvet
Locatie: Jumbo
Zie pagina 17

16 DECEMBER 
jaarafsluiting stichting HaFa
Locatie: Rainbow center 
Zie pagina 8

LOOSBROEK
6 DECEMBER 
Handwerkcafé
Locatie: De Wis 

7 DECEMBER 
teenageparty (12+)
Locatie: Uitgaanscentrum 
Lunenburg

13 DECEMBER 
Regionale klussendienst 
in onderonsje 
Locatie: D’n Hoek 

14 DECEMBER 
Kerst-inn 
Locatie: H. Antoniuskerk
Zie pagina 14 

Boogie Wonderland
Locatie: Uitgaanscentrum 
Lunenburg 

15 - 16 DECEMBER 
Grote Kerstmarkt
Locatie: De Wis
Zie pagina 14

HEESWIJK-DINTHER
t/M 31 DECEMBER
Expositie 100ste HaDeejer 
Locatie: Bibliotheek 

9 & 16 DECEMBER 
Kienen
Locatie: café Zaal Elsie 

7 - 8 DECEMBER 
De paranormale Beurs
Locatie: café zaal Jan van Erp 

8 DECEMBER 
Memories indoor
Locatie: café Zaal de Toren 

Walnotendag 
Locatie: Kilsdonkse Molen 
Zie pagina 15

lezing door Riet Fiddelaers
Locatie: Abdij van Berne
Zie pagina 5 

11 DECEMBER 
onderonsje over lourdes
Locatie: cc Bernrode 
Zie pagina 19

13 - 16 DECEMBER 
jubileumvoorstelling Kantlijn 
Locatie: café zaal Jan van Erp 

13 DECEMBER 
onderonsje vrijetijdsbesteding
Locatie: cc Servaes 
 
15 DECEMBER 
Kerstinstuif bij de Eijnderic
Locatie: cc Bernrode 

‘Dans naar de stilte’
Locatie: Abdij van Berne 

tribute to Coldplay & 
snow patrol
Locatie: café Zaal de Toren 
 
16 DECEMBER 
Kerstconcert Koninklijke 
Fanfare st. Willibrord
Locatie: St. Willibrorduskerk 

VORSTENBOSCH
6 DECEMBER
jaarvergadering Dorpsraad 
Locatie: De Stuik 

oud papier
Locatie: Dorp 

8 & 9 DECEMBER
Expositie Kerststallen
Locatie: Kloosterkapel
Zie pagina 19 

11 & 18 DECEMBER
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

14 DECEMBER
Klankschalenconcert
Locatie: Kloosterkapel

15 DECEMBER
Workshop dans
Locatie: Kloosterkapel

De stuik in kerstsfeer
Locatie: De Stuik

16 DECEMBER
Kerstconcert
Locatie: Kloosterkapel


