
  

100ste HaDeejer krijgt eigen presentatie
HEESWIJK - Een feestelijke pre-
sentatie van het 100ste nummer 
van d’n HaDeejer. gezellig, maar 
vooral uit dankbaarheid naar alle 
vrijwilligers en adverteerders. Ook 
enkele mensen die in deze 100ste 
editie staan waren aanwezig. In 
de volle zaal van Aquarest werd 
zaterdag 24 november om 19.00 
uur het openingswoord gehouden 
door hoofdredacteur Annemieke 
van der Aa. 

De zaal zat vol met fotografen, 
schrijvers, bezorgers en adverteer-
ders die een uitnodiging kregen 
voor dit memorabele moment. 
Deze bijeenkomst werd georgani-
seerd om even stil te staan bij het 
maken van de 100 HaDeejers. Met 
name de 100ste uitgave was een 
hele klus voor de tientallen vrijwil-
ligers. 
Ad Donkers interviewde René Kuijs 
- coördinator fotografie, Monique 
van de Ven - coördinator vormge-
ving en hoofdredacteur Annemie-
ke van der Aa. 
naast een mooi gedicht van Ad 

van Schijndel, enkele liederen van 
Henk Habraken en de columnist 
Toon met een eigen 100ste co-
lumn, kwam ook Camiel Bissels, 
voorzitter Stichting Dorpsnieuws 
aan het woord. Onder genoemde 

stichting valt de website www.
hadeejer.nl en het maandblad de 
HaDeejer. 
De band Dreamfield zorgde voor 
de muzikale onderbreking en er 
was genoeg te ‘buurten’.

De verwachtingen deze avond wa-
ren vooral gericht op het veel be-
sproken prachtige en glossy hon-
derdste nummer van het dorpsblad 
dat al ruim 8 jaar op de deurmat 
valt in Heeswijk-Dinther. 

na wat tromgeroffel kwam dan 
eindelijk de mooiste van de hon-
derd in de spotlights. Een mooi 
moment voor een proost met Pro-
secco die even hiervoor uitgedeeld 
was. Een kunstwerk waar nog vele 
uren leesplezier in verscholen lig-
gen.
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Muziek volgen of zelf muziek maken
Dat is een heel verschil!

In vergelijking tot de vorige CD 
laat ‘Lost’ grotere muzikale con-
trasten horen. “Wel in dezelfde 
sfeer van onze eigen klank Irish en 
Westcoast muziek, want die hoort 
bij ons,” aldus René Heesakkers en 
Rico van Hooren. “Het is opnieuw 
een intensief traject geweest waar-
in we elkaar geïnspireerd hebben. 

Samen met muzikanten Eric Me-
gens en René Bissels groeien we 
echt naar het eindproduct. 

En dat is een mooie muzikale weg. 
John Lennon zei ooit “componeren 
is vooral veel weggooien” maar wij 
zijn meer van het bewaren. Soms 
heb je ineens een juweeltje, een 

ander heeft potentie, maar we par-
keren ook veel.”

Over muggen en haar 
Rico en René zijn merendeels ver-
antwoordelijk voor de teksten en 
de muziek die zij daarbij compone-
ren. “Het begint vaak met een me-
lodie in mijn hoofd. Ik neurie het 

de hele dag en ’s avonds neem ik 
het op, ook al is ‘t nog zo vals. Als 
ik het dan later terugluister en het 
is nog even briljant als ik gisteren 
dacht, dan ga ik ermee verder. 
Heeft het mooie, open en brede 
akkoorden, dan schrijf ik er iets 
melancholisch bij en is het in vro-
lijke majeur klanken, dan hoor je 
dat ook terug in de tekst. Voor 
teksten kruip ik soms in de huid 

van iemand anders om het bele-
vingsgevoel te beschrijven, maar ik 
schrijf ook autobiografisch zoals de 
titelsong van deze CD ‘Lost’. Die 
vertaalt afscheid nemen, in dit ge-
val van mijn moeder die is overle-
den. We dragen deze CD ook aan 
haar op,” vertelt René. Rico haalt 
zijn inspiratie voor teksten vaak uit 
het dagelijkse leven en uit situaties 
“Ik haat het wakker liggen van 
muggen! En daar zing ik over in 
het Spaanstalige nummer ‘El Mos-
quito’ geïllustreerd met flamenco 
klanken. Het nummer ‘Cut it Off’ 
is geïnspireerd op de meisjes van 
vandaag, die bijna allemaal het-
zelfde lange haar hebben. Met een 
knipoog natuurlijk! Huub Sperber, 
die wij hebben leren kennen door 
onze optredens met ‘La Orfeon’ is 
gastmuzikant.” 

De presentatie verzorgt Rien Bosch. 
Gratis Entree. Aanvang 20.30 uur. 
Aanmelden: www.dreamfield.nl

Tekst Hieke Stek  Bronfoto: www.dreamfi eld.nl

HEESWIJK-DInTHER - Het is best een stap om zelf muziek te componeren en liedteksten te 
schrijven. Er is lef voor nodig om dat ook nog eens op CD te zetten in eigen beheer. Maar 
DreamField kan bouwen op eerder succes: De CD Field of Dreams (2009). Trots presenteren 
ze aanstaande zaterdag 1 december hun nieuwe CD ‘Lost’ in Café de Toren in een avond-
vullend geheel eigen, muzikaal programma. 

sOms kruiP ik in 
De huiD VAn iemAnD 
AnDers

Ad Donkers interviewde hoofd-redacteur 
Annemieke van der Aa, René Kuijs (fotogra-
fi e) en Monique van de Ven (vormgeving)
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Eten, drinken & uitgaan

CERTIFICERING 
2012-2013 – 
KROON OP ONS 
WERK!

Het is elke keer weer een genot 
om mensen in onze winkel(s) te 
ontmoeten die gaan voor kwaliteit 
en exclusiviteit. Ook op feestjes en 

verjaardagen wordt er uitgebreid gesproken over onze producten 
en schijnen zelfs onze cadeautjes een ware ‘hype’ te zijn bij de 
30-ers. Waren het voorheen de bad- bodypakketten van een 
bekende shop, nu schijnt het trend te zijn dat je een cadeaupakket 
of cadeaubon geeft van Bon Fromage. Over en weer worden er 
tips en recepten uitgedeeld en zijn we ook actief op Facebook en 
Twitter. Maar niets werkt zo goed als de ‘proefmomenten’. 
Ook na het bezoek aan de delicatessenbeurs in Houten begin 
oktober viel het oog op een aantal lekkernijen die we vervolgens 

verder hebben 
doorontwikkeld 
conform eigen smaak 
en inzicht. Wie heeft 
er niet van onze 
heerlijke herfstbrie 
geproefd? Het 
recept blijft geheim! 
Kwaliteit, aandacht, 
exclusiviteit maar 
vooral laagdrempelig 
en voor elke doelgroep 
toegankelijk. Met 

een extra dimensie je boodschappen doen en gezelligheid 
verbinden aan iets lekkers van Bon Fromage. Daarom zijn we 
blij dat we wederom gecertificeerd zijn en behoren tot de ‘Beste 
Foodspeciaalzaken’ van Nederland 2012-2013. Een jaar lang 
mogen we ons weer rekenen tot deze 
groep specialisten die net als wij en onze 
medewerkers hun uiterste best doen om de 
klant iets extra’s te bieden. Met het oog op 
de feestdagen gaat dat vast en zeker weer 
lukken! Van harte welkom…

COLUMN
TON BENS

Advertorial

Viert u Kerstmis in ‘De Keuken’?
1e & 2e Kerstdag, diner € 42,50 

2e Kerstdag, Italiaanse brunch € 29,50 
 

Meer informatie www.dekeuken.nl/kerst

‘t Dorp 94    Heesch    0412 474424

www.dekeuken.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

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

Toneelvereniging ‘Kantlijn’ 
speelt jubileumstuk

De spelers en de decorgroep zijn al 
maanden bezig met repeteren en 
bouwen. Debutant Hans Barten 
vindt het erg spannend om voor de 
eerste keer op de planken te staan.
Het fenomeen arm en rijk is al zo 
oud als Methusalem. Dus er zal 
altijd wel zoiets blijven bestaan als 
klassenverschil. En als klassen zich 
toch mengen, door omstandighe-
den van buitenaf, is het natuurlijk 
vragen om moeilijkheden. Soms 
onmerkbaar, soms kan het er hef-
tig aan toe gaan. Als er dan ook 
nog drank in het spel is en er met 
de lichte zeden niet zo nauw wordt 
omgegaan, als alles wat los en vast 
zit van je wordt weggenomen, is 
het niet zo raar dat de sterke arm 
der wet een hele kluif heeft aan 
de verwikkelingen. Soms staat de 
wereld op zijn kop. De onschuldige 
heeft schuld aan de schuldvraag 
van de beschuldigde. Snapt u het 
nog? Nee dus. 

Als klassen zich mengen, kan een 
relatie alleen stand houden als er 
echte liefde in het spel is, of iets 
wat daarvoor door moet gaan. In 
ieder geval geeft het een positieve 
draai aan de persoon die er mee te 
maken krijgt. Kluchtig? Maar na-
tuurlijk, de humor ligt immers op 
straat. En zeg nou zelf: we hebben 
er allemaal wel eens mee te ma-
ken.
Zeker bij de voorstelling: KAVIAAR 
EN SMEERKAAS. 
 
All-Inclusive première voorstel-
ling op 13 december incl. hapje en 
drankje € 25,00 
Voorstelling op 14, 15 en 16 de-
cember, entree € 8,50. Aanvang 
telkens 20.30 uur. Café-Zaal Jan 
van Erp - Heeswijk-Dinther.
Meer informatie www.toneelver-
enigingkantlijn.nl 
Reserveren:  E. van de Geijn, tel. 
0413-296008.

HEESWIJK-DINTHER - 25 Jaar ‘Kantlijn’. Dat betekent dat we alles uit 
de kast halen, zowel de spelers als de medewerkers, want er moet na-
tuurlijk een knaller van een stuk gespeeld worden. Alle ingrediënten 
zijn aanwezig om deze doldwaze klucht te doen slagen. Humor, tegen-
strijdigheden en gekke typetjes.

PEPERNOTEN

Boodschappenlijstje 

 150 g boter 
 125 g bruine basterdsuiker 

 10 g speculaaskruiden 

 250 g zelfrijzend bakmeel 

 4 el melk 
 bakpapier

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 160°C. Kneed de boter, de suiker, de spe-
culaaskruiden, het zelfrijzend bakmeel en zout naar smaak goed door 
elkaar. Voeg lepel voor lepel de melk aan het beslag toe, zodat het een 
lekker soepel deeg wordt. Bekleed de bakplaat met bakpapier. Maak van 
het deeg kleine balletjes, leg ze op de bakplaat en druk ze iets plat. Bak 
ze in de oven in 15-20 min. gaar en lichtbruin.

Eet Smakelijk

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 

  

100ste HaDeejer krijgt eigen presentatie

HEESWIJK - Een feestelijke pre-

sentatie van het 100ste nummer 

van d’n HaDeejer. Gezellig, maar 

vooral uit dankbaarheid naar alle 

vrijwilligers en adverteerders. Ook 

enkele mensen die in deze 100ste 

editie staan waren aanwezig. In 

de volle zaal van Aquarest werd 

zaterdag 24 november om 19.00 

uur het openingswoord gehouden 

door hoofdredacteur Annemieke 

van der Aa. 

De zaal zat vol met fotografen, 

schrijvers, bezorgers en adverteer-

ders die een uitnodiging kregen 

voor dit memorabele moment. 

Deze bijeenkomst werd georgani-

seerd om even stil te staan bij het 

maken van de 100 HaDeejers. Met 

name de 100ste uitgave was een 

hele klus voor de tientallen vrijwil-

ligers. 

Ad Donkers interviewde René Kuijs 

- coördinator fotografie, Monique 

van de Ven - coördinator vormge-

ving en hoofdredacteur Annemie-

ke van der Aa. 

Naast een mooi gedicht van Ad 

van Schijndel, enkele liederen van 

Henk Habraken en de columnist 

Toon met een eigen 100ste co-

lumn, kwam ook Camiel Bissels, 

voorzitter Stichting Dorpsnieuws 

aan het woord. Onder genoemde 

stichting valt de website www.

hadeejer.nl en het maandblad de 

HaDeejer. 

De band Dreamfield zorgde voor 

de muzikale onderbreking en er 

was genoeg te ‘buurten’.

De verwachtingen deze avond wa-

ren vooral gericht op het veel be-

sproken prachtige en glossy hon-

derdste nummer van het dorpsblad 

dat al ruim 8 jaar op de deurmat 

valt in Heeswijk-Dinther. 

Na wat tromgeroffel kwam dan 

eindelijk de mooiste van de hon-

derd in de spotlights. Een mooi 

moment voor een proost met Pro-

secco die even hiervoor uitgedeeld 

was. Een kunstwerk waar nog vele 

uren leesplezier in verscholen lig-

gen.
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Muziek volgen of zelf muziek maken

Dat is een heel verschil!

In vergelijking tot de vorige CD 

laat ‘Lost’ grotere muzikale con-

trasten horen. “Wel in dezelfde 

sfeer van onze eigen klank Irish en 

Westcoast muziek, want die hoort 

bij ons,” aldus René Heesakkers en 

Rico van Hooren. “Het is opnieuw 

een intensief traject geweest waar-

in we elkaar geïnspireerd hebben. 

Samen met muzikanten Eric Me-

gens en René Bissels groeien we 

echt naar het eindproduct. 

En dat is een mooie muzikale weg. 

John Lennon zei ooit “componeren 

is vooral veel weggooien” maar wij 

zijn meer van het bewaren. Soms 

heb je ineens een juweeltje, een 

ander heeft potentie, maar we par-

keren ook veel.”

Over muggen en haar 

Rico en René zijn merendeels ver-

antwoordelijk voor de teksten en 

de muziek die zij daarbij compone-

ren. “Het begint vaak met een me-

lodie in mijn hoofd. Ik neurie het 

de hele dag en ’s avonds neem ik 

het op, ook al is ‘t nog zo vals. Als 

ik het dan later terugluister en het 

is nog even briljant als ik gisteren 

dacht, dan ga ik ermee verder. 

Heeft het mooie, open en brede 

akkoorden, dan schrijf ik er iets 

melancholisch bij en is het in vro-

lijke majeur klanken, dan hoor je 

dat ook terug in de tekst. Voor 

teksten kruip ik soms in de huid 

van iemand anders om het bele-

vingsgevoel te beschrijven, maar ik 

schrijf ook autobiografisch zoals de 

titelsong van deze CD ‘Lost’. Die 

vertaalt afscheid nemen, in dit ge-

val van mijn moeder die is overle-

den. We dragen deze CD ook aan 

haar op,” vertelt René. Rico haalt 

zijn inspiratie voor teksten vaak uit 

het dagelijkse leven en uit situaties 

“Ik haat het wakker liggen van 

muggen! En daar zing ik over in 

het Spaanstalige nummer ‘El Mos-

quito’ geïllustreerd met flamenco 

klanken. Het nummer ‘Cut it Off’ 

is geïnspireerd op de meisjes van 

vandaag, die bijna allemaal het-

zelfde lange haar hebben. Met een 

knipoog natuurlijk! Huub Sperber, 

die wij hebben leren kennen door 

onze optredens met ‘La Orfeon’ is 

gastmuzikant.” 

De presentatie verzorgt Rien Bosch. 

Gratis Entree. Aanvang 20.30 uur. 

Aanmelden: www.dreamfield.nl

Tekst Hieke Stek  Bronfoto: www.dream� eld.nl

HEESWIJK-DINTHER - Het is best een stap om zelf muziek te componeren en liedteksten te 

schrijven. Er is lef voor nodig om dat ook nog eens op CD te zetten in eigen beheer. Maar 

DreamField kan bouwen op eerder succes: De CD Field of Dreams (2009). Trots presenteren 

ze aanstaande zaterdag 1 december hun nieuwe CD ‘Lost’ in Café de Toren in een avond-

vullend geheel eigen, muzikaal programma. 

SOMS KRUIP IK IN 

DE HUID VAN IEMAND 

ANDERS

Ad Donkers interviewde hoofd-redacteur 

Annemieke van der Aa, René Kuijs (fotogra-

� e) en Monique van de Ven (vormgeving)

Het leukste kerstdiner
beleeft u dit jaar in 
Partycentrum ‘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

Partycentrum
‘t Maxend

www.partycentrummaxend.nl
info@ partycentrummaxend.nl
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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.

dubbele agenda

In de winkel waar ik elke week mijn boodschappen doe, werkt een 
leuke jongen. Die zijn zo zeldzaam dat het me meteen opviel toen ik 
hem de eerste keer aan de kassa zag zitten. Natúúrlijk heeft hij een ge-
zicht als een karbonkel vergeleken bij dat van mijn eigen leuke jongen 
hier thuis op de bank, maar toch, hij mag er best zijn. Het zou zonde 
zijn als daar niets mee gebeurt, bedacht ik me nadat ik het een tijdje 
had staan aanschouwen vanachter de broccolistronken.

Zo gezegd, zo gedaan. Ik zocht uit op welke dagen hij werkte en nam 
een abonnement op een wekelijkse tas vol groenten, zodat ik elke keer 
als ik een verse lading op kwam halen een praatje aan kon knopen 
over aardperen en regenboogwortels. Ik hield mijn ogen wijd open als 
ik in de winkel was, luistervinkte wat en kwam zodoende zijn naam, 
hobby´s, opleidingen, website en, als klap op de vuurpijl, zijn huwe-
lijkse status te weten. Hoera! Hij was eenzaam en alleen!

Oja. Misschien is het belangrijk om te vermelden dat ik, voor het 
ontstaan van mijn spionageactiviteiten, mijn vrijgezelle vriendin op 
de hoogte bracht van het bestaan van deze knappe curiositeit, haar 
meenam voor een eerste bezichtiging vanachter de rode kool, waarna 
zij mij haar zegen gaf om zo veel mogelijk bruikbare feiten te ver-
zamelen, zodat ze hem op de juiste manier zou kunnen verschalken, 
terwijl ze ondertussen moed verzamelde, haar knipoog oefende en af 
en toe mee naar de winkel ging om te laten zien dat ze bestaat.

Zo. Dat dat duidelijk is. Voor je het weet ontstaan er praatjes. Nee 
hoor, niks aan de hand. Mijn eigen leuke jongen weet van mijn handel 
en wandel en eet elke week braaf, maar met toenemend afgrijzen, de 
onafzienbare bietenteelt op die ons land rijk is. Alles voor de liefde. 
Die overigens bijna op punt van opbloeien staat. Missie geslaagd.

Column
De Bliekers

Rijschool Nistelrode
Wil jĳ  graag snel en op een veilige en gezellige manier 

je rĳ bewĳ s halen, meld je dan nu meteen aan.

Voor meer informatie kĳ k op: www.rĳ schoolnistelrode.nl
Of neem contact op met Joris Jansen 06-50439945

NIEUW IN NISTELRODE EN OMGEVING!!

Viering 100 jaar 
H. Antoniuskerk, Loosbroek

Honderd jaar geleden droegen de 
350 Loosbroekse parochianen hun 
kerk op handen en ze ondersteun-
den allemaal, met financiële bijdra-
gen, de bouw van de nieuwe, hui-
dige parochiekerk. Hiervan werd 
op 3 december 1912 de eerste 
steen gelegd. 
Honderd jaar later telt de parochie 
1500 inwoners waarvan 180 vrij-
willigers, verspreid over 33 werk-
groepen, zich enthousiast en ge-
dreven inzetten. Deze groep staat 
elk jaar weer paraat om de kleding- 
inzameling – en de fietsenactie 
handen en voeten te geven, om 
de rommelmarkt te realiseren, om 
sponsors te werven en om mensen 
bewust te maken van het feit dat 
de gezinsbijdrage nodig is. Want 
dat, samen met de opbrengsten 
van de acties, zorgt dat het kerk-
gebouw onderhouden kan wor-

den. Van alle opbrengsten wordt 
ook gespaard voor de toekomst. 
En die is er, omdat de kerk gedra-
gen wordt door de totale gemeen-
schap. De Loosbroekse parochie 
is trots op het feit dat ze honderd 
jaar terug kan kijken en heeft ver-
trouwen dat de jongere generatie 
hun werk overneemt

Jubileumjaar
De viering van het jubileumjaar 
begint 1 en 2 december. In de Hei-
lige Mis van 1 december (17.00 
uur) presenteren de werkgroepen 
zich ludiek en zingt het gemengd 
koor 4 stemmig de Mis van Peet. 
Daarna wordt in de Wis het boekje 
ten doop gehouden en kunt u een 
prachtige tentoonstelling bewon-
deren tot 21.00 uur. Deze laat, 
in woord en beeld, zien wat er in 
honderd jaar veranderd is in en 

rondom de parochiekerk. Op 2 de-
cember wordt er een woorddienst 
gehouden in de kerk om 9.30 uur, 
opgeluisterd door Servanto, waar-
na de tentoonstelling geopend zal 
zijn tot 17.00 uur. 

De werkgroep organiseert begin 
volgend jaar een thema-avond 
‘Kerk & Toekomst’ m.m.v. oud 
dorpsgenoot Adrie Bosch. In juni 
wordt een korendag georgani-
seerd waarbij een verbinding zal 
worden gemaakt tussen de koren 
uit Heeswijk, Dinther, Loosbroek, 
Middelrode en Berlicum. Ter afslui-
ting van het jubileumjaar wordt er 
volgend jaar, de 2e zondag in juli, 
een feestelijke Donatusviering ge-
organiseerd. Deze valt samen met 
de opleveringsdatum van de nieu-
we kerk. Maar wees eerst, vooral 
welkom begin december!

Tekst en foto: Hieke Stek

loosbroek – De ontstaansgeschiedenis van de H. Antoniuskerk is beschreven in een prachtig boekje dat 
op 1 december ten doop gehouden wordt en te koop is. Dit is tevens het moment van de opening van een 
feestelijk weekeinde. De werkgroep 100 jaar H. Antoniuskerk is gevormd door mensen van verschillende 
disciplines uit de parochiewerkgroep en zij hebben een aantal leuke activiteiten voor u in petto.

De geschieDenis in vogelvlucht:
1912 Bouw kerk. 1913 Plaatsing Donatusbeeld en eerste steenlegging. 1916 Plaatsen preekstoel 
en 2 communiebanken. 1923 Nieuwe Kruisweg installeren. 1929 Polychromie van beschildering 
boven zijkant. 1935 Aanleggen verwarmingsinstallatie. 1946 Plaatsing Heilig Hartbeeld. 1978 
Uitbreiding kerkhof. 1991 Plaatsing hekwerk en nieuwe kroonluchters in de kerk. 1992 en 2006 
Algehele opknapbeurt parochietuin als ontmoetingsplek. 1992 Plaatsing Verschuren-orgel op 
het koor. 1999 Opknappen binnenkant pastorie voor geschikt maken privé-woning kosterspaar. 
2005 Grote restauratie buitenkant kerk. 2007 Restauratie glas-in-loodramen. 2010 Inzegening 
Mariakapel. 

De twaalf iconen beschrijven in 
compositie en kleur de voornaam-
ste gebeurtenissen uit het leven 
van Christus, met name rondom 
zijn geboorte, zijn openbare le-
ven, zijn lijden en sterven en zijn 
opstanding en de gebeurtenissen 

daarna. Het binnentreden van God 
in de wereld wordt zichtbaar door 
de diepteschaduwen die ontstaan 
door de lichtbron die ‘achter’ de 
icoon zit: het goddelijk licht dat 
de wereld verlicht. Kleuren heb-
ben bijzondere betekenis: rood is 

het goddelijke en blauw het men-
selijke; groen is de kleur van het 

leven en wit van zuiverheid. Geert 
Hüsstege heeft voor de iconen 
tekeningen gemaakt, gebaseerd 
op traditionele afbeeldingen van 
meester-iconenschilder Rublev (ca. 
1360-1430) en daarna geschil-
derd.

Iconententoonstelling in Jaar van het Geloof
Heesche kerk toont twee Christusmysteries

heesch – Vijftig jaar geleden was het Tweede Vaticaans Concilie. Dit is de aanleiding voor een tentoon-
stelling van twaalf iconen rond de zogeheten Christusmysteries in zes kerken in de gemeentes Bernheze en 
Maasdonk. In de Petrus Emmaus Kerk zijn ‘De geboorte van Christus’ en ‘De opdracht van Christus in de 
tempel’ te zien. Iconen zijn bedoeld om op beeldende wijze te inspireren tot (hernieuwde) kennismaking met 
het christelijk geloof en geloofsverdieping en niet als kunstuitingen. Iconen nodigen uit tot gebed.

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Johan Tibosch
06-51419167

Marjan danen-
van de groenendaal
06-83530740

Sint-Michielsgestel 
• Den Dungen • 
Berlicum • Middelrode 
• Nistelrode • Heeswijk-
Dinther • Heesch 
• Vorstenbosch 
• Loosbroek • Vinkel

December 1 t/m 16 zijn twee iconen te zien in de 
Petrus Emmaus Kerk aan de Kerkstraat 2 in Heesch, 0412-451215, 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.
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ENERGETISCHE 
PSYCHOTHERAPIE 
De behandeling van Ivette-marie 
van Ierlant bestaat uit een energe-
tisch gedeelte (aanvullen of afvoe-
ren van energie) en gesprekken. 
Bovendien werkt ze met cognitieve 
gedragstherapie bij o.a. faalangst 
en onzekerheid. 

Vooral mensen – met name kin-
deren – die (hoog)sensitief zijn 
hebben vaak moeite met een te-

veel aan drukte. Kinderen krijgen 
te kampen met concentratiepro-
blemen en leerachterstand en bij 
volwassenen dreigt een burn-out. 
Voor hulp bij re-integratie bij burn-
out, relatieproblemen of verliesver-
werking is het belangrijk te leren 
loslaten. Met respect voor jezelf en 
de ander.

De lichamelijke en/of psychische 
aandoeningen waarvoor u terecht 
kunt bij Ivette-marie zijn talrijk, 
energieverlies, longen en lucht-
wegen, spieren en gewrichten, ze-
nuwstelsel, immuunsysteem, spijs-
vertering, psychische emotionele 
zaken, relatieproblemen, rouwver-
werking, etc.

OEFENTHERAPIE CESAR
Silvia Thyssen en haar collega´s 
nienke Daalman en Brigit van Aan-
holt behandelen kinderen en vol-
wassenen die lichamelijke klachten 
hebben door verkeerd houding- 
en bewegingsgedrag (hoofdpijn, 
rug-, nek-, en schouderklachten), 
neurologische, orthopedische of 
reumatische aandoeningen, zwan-

gerschapsklachten, ademhalings-
problemen en ouderdomsproble-
men. Kinderen met motorische 
problemen (schrijven, onhandig-
heid, DCD) worden in nistelrode 
behandeld. Bij baby’s met een 
voorkeurshouding wordt er aan 
huis een afspraak gemaakt. 
Oefentherapie Cesar richt zich op 
de dagelijkse activiteiten, werk-

zaamheden en sport, want “ge-
zonder bewegen kun je leren” al-
dus nienke Daalman. 
Er wordt steeds uitgegaan van de 
hulpvraag van de cliënt. niet alleen 
voor behandeling van klachten, 
maar ook ter voorkoming hiervan 
is advies over houding en sport 
raadzaam, dit geldt met name ook 
voor opgroeiende pubers. 

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
Lloyds 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.

beauty, health & care

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

from A to Beautiful

U zegt JA tegen een frisse, jonge 
uitstraling, maar NEE tegen 
cosmetische ingrepen? 

Beautycenter Annelies biedt een nieuwe, 
innovatieve behandeling tegen rimpels en 
huidveroudering. Volkomen veilig, doeltreffend 
en betaalbaar. Zonder pijn, zonder snijden, 
zonder littekens.
 
In twee tot vijf behandelsessies ziet uw huid er 
weer stralend uit. Rimpeltjes, couperose en ouder-
domsvlekken vervagen, poriën verkleinen, de huid 
wordt strakker en de huidtextuur verbetert. 
Met slechts één onderhoudsbehandeling per drie 
à vier maanden houdt u het resultaat vast en gaat 
u verdere huidveroudering tegen. 

Meer weten?
Met onze jarenlange ervaring en voortdurende 
scholing garanderen wij professionaliteit en kwali-
teit. Wij maken voor u een behandelplan op maat 
en spreken dat zorgvuldig met u door. Want úw 
huid is ónze zorg. Neem gerust contact met ons op 
of loop vrijblijvend binnen in onze salon. 
Bij een kopje koffie of thee vertellen we u alles wat 
u wilt weten. U bent van harte welkom! 

De hele mens in beweging
Oefentherapie Cesar en Energetische Psychotherapie ‘n goede basis

Advertorial

BERnHEZE - De mens centraal stellen is uitgangspunt voor de oefentherapeuten van Oefentherapie Cesar - gezonder Bewegen én van Energe-
tische Psychotherapie Ivette-marie van Ierlant. Over en weer geldt, waar de één aan ‘n grens raakt, kan de ander dit aanvullen. Oefentherapie 
Cesar - gezonder Bewegen en Energetische Psychotherapie van Ivette-marie van Ierlant gebruiken dezelfde praktijkruimte, maar op wisselende 
tijden. Dat is heel plezierig voor beide partijen. De atmosfeer in de ruimte is goed en rustig.

MOOI COMPLEET
Beide paramedische praktijken werken vanuit de mens en bewustwording van de mens ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid. 
Oefentherapie Cesar werkt vanuit het lichamelijke, waarbij gesprekken over onderliggende emoties niet uit de weg worden gegaan. Energetisch 
psychotherapie werkt vanuit emotie en spiritualiteit waarbij het lichamelijke en de cognitieve gedragstherapie de behandeling ondersteunt. Het 
respect voor elkaar en de cliënt hoort daar vanzelfsprekend bij. Voor beide paramedische praktijken geldt; vergoeding vanuit de aanvullende 
verzekeringen en behandelingen volgens afspraak. Bij de Oefentherapie worden er jaarlijks 18 behandelingen vergoed bij kinderen tot 18 jaar. 

PrAKTIJKLOCATIE: ’t Dorp 103a - te Heesch

COnTACTgEgEVEns:
Ivette-Marie van Ierland tel. 06 51567469 - www.energetischpsychotherapeut.nl nienke Daalman - 06 19919779 - www.gezonderbewegen.nl 
Oefentherapie Cesar – gezonder Bewegen in nistelrode: Lindestraat 9, 5388 HT, tel. 06 23984705

Ivette-marie van Ierlant, Nienke Daalman en Silvia Thyssen Foto: Marcel van der Steen

met resPeCt VOOr 
JeZelf en De AnDer

Tel. 06-30074272 - Niels van den Heuvel
www.podotherapievandenheuvel.nl

Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Schaijk - Zeeland - Nistelrode
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St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

Wassen, knippen 
& kleuren
& Design Pulse glansspray, 
75 ml t.w.v. Ä9.95 CADEAU

ACTIE op dinsdag, woensdag en donderdag: 
* Heren knippen €13,95  
* Kind knippen €10,95

Ä50,45
Nu

Laar 23, 
5388 HB Nistelrode, 
(0412) 61 14 55

Kapsalon van Zutphen_109x109_wk45.indd   1 6-11-2012   7:56:47

Het politiek café Brug in CC de Pas
Een middag met discussies, muziek en een ijsje toe

De Cleefshoeve zorgde voor een 
culinaire entrée met haar speci-
aliteit ijs vers van de koe met na-
tuurlijke ingrediënten en fruit uit 
de regio. En dat smaakte bijzonder 
goed.

Digitalisering
Tony van der Meulen vertelde over 
zijn omzwervingen in Brabant voor 
zijn columns ‘op pad door Brabant’ 
en hoe hij zich verbonden voelt 
met deze provincie. “De digitalise-

ring is”, zo vertelde hij, “iets waar 
geen enkele krant een antwoord 
op had en heeft. Bezuinigingen 
worden doorgevoerd door mensen 
zonder binding en de krant verliest 
het regionale hart. 
Zo staat het Brabants Dagblad 
voor de 3e keer in 10 jaar te koop. 
Er is geen geld voor onderzoeks-
journalistiek en te weinig tijd voor 
goede stukken. Maar”, eindigde 
hij, “zonder journalisten ook geen 
nieuws op internet”. 

Een goede buur
De versnelde inburgeringscursus 
van Willibrord van Beek als be-
stuurder van Bernheze leidt hem 
naar Sinterklaas, feestelijke bijeen-
komsten, maar ook naar mensen 
met verdrietige gebeurtenissen. 
Hij sprak van respect rond de “ge-
meenten die niets met elkaar heb-
ben, maar ook niets tegen elkaar, 
en die samen Bernheze vormen”. 
Daarover gaat over een poos een 
burgemeester de scepter zwaaien 
die door de kroon benoemd wordt. 
De discussie over samenvoeging 
is geweest en de mening van alle 
mensen is verschillend. Belangrijk-
ste is de goede ‘buur’ in ere hou-
den.
De ‘filosofische’ sketch van Tony 
van Duren over vrouwen en vazen 
was hilarisch. Zijn visie op een re-
latie; die van een micro-economie. 
Ook hier geldt: alles heeft z’n prijs. 
Ad van Schijndel sloot af met enke-
le gedichten. O.a. over de Vlegel-
hut, die ook werkelijk bestaat in de 
bossen in Heeswijk-Dinther en met 
sloop bedreigd wordt, over voor-
bije tijd en vergeten groenten, spe-
ciaal voor burgemeester Van Beek. 
En, helemaal in stijl met de tijd van 
het jaar, over Maria en de stal.

Het volgende politiek café is ge-
pland op 20 januari 2013.

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

Opheffingsuitverkoop
50% kOrting

Lipstuincentrum_109x109_wk47.indd   1 16-11-2012   18:42:15

Schaf uw hoortoestel in 2012 nog aan!
Veranderingen in de vergoeding voor hoortoestellen 2013

Advertorial

HEESCH/VEGHEL - Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het op-
stellen van een nieuw protocol, zodat er middels een functionele om-
schrijving een nieuwe manier van hoortoestelselectie plaats zal vinden.

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

LAgErE VErgOEDIng 
VOOr HOOrTOEsTEL
Doelstelling van de zorgverzeke-
raars is om een aanzienlijke bezui-
niging van 27 miljoen euro te reali-
seren. Hoe hier praktische invulling 
aan gaat worden gegeven is op dit 
moment nog niet duidelijk. Feit is 
dat wanneer er bezuinigd moet 
worden de klant daar niet beter 
van word. 

HOgEr EIgEn rIsICO
Een lagere vergoeding voor een 
hoortoestel in combinatie met een 
verhoging van het eigen risico, be-
tekent waarschijnlijk dat de eigen

bijdrage voor de aanschaf van een 
hoortoestel hoger zal uitvallen.
Van Schijndel Hoortechniek advi-
seert u dan ook om uw hoortoe-
stel in 2012 aan te schaffen zodat 
u nog gebruik kunt maken van de 
relatief gunstige regelingen en ver-
goedingen!

HEESCH – De band Hout simpel uit Heeswijk-Dinther zorgde op 25 no-
vember voor muziek en de leiding was in handen van Hans Lakwijk en 
Annemieke van der Aa. Aan tafel schoven Willibrord van Beek, waarne-
mend burgemeester van Bernheze, Tony van der Meulen, oud hoofdre-
dacteur Dagblad De Tijd en Brabants Dagblad en auteur, en cabaretier 
Theo van Duren. 

Foto: Marcel van der Steen

www.mooihdl.nl

hdl.nl
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2 december open dag / receptie bij de Waard
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van restaurant De Waard is er een open dag / receptie op 2 december 

van 14.00 tot 18.00 uur. Op deze middag staan een aantal leveranciers met hun produkten en is er ‘n drankje en ‘n hapje. 
Op 7 december is er een surpriseavond. Op deze avond worden er vooral surprisemenu’s geserveerd. 

Er is een 3 of 4 gangen diner en er wordt, zoals u van De Waard gewend bent, geluisterd naar uw wensen. 
Graag reserveren op 0412 - 45 17 55. Kijk voor het uitgebreide Kerstprogramma op de site.

Graag tot ziens bij De Waard, Kerkstraat 3, Heesch.

Kijk op de site www.restaurantdewaard.nl

Eurotier Hannover 
Ontmoetingsplek voor innovatieve veehouderij

De heren van Waardse Trading 
en van Van der Lee Stalinrichting 
kwamen goed voorbereid op de 
beurs. De innovaties die zij heb-
ben doorgevoerd in de veehou-
derij lijken simpel en voor de hand 
liggend, en dat is precies wat deze 
innovaties zo sterk maakt. 

Handy Ceasar
neem nu de Handy Ceasar van 
Waardse Trading. Geen enkele 
veehouder is blij als een dier over-

lijdt, laat staan als de zeug of het 
kalf ook nog eens de stal uit ge-
sleept moet worden door 2 of 3 
man sterk, een zware fysieke be-
lasting! De Waardse Trading heeft 
hiervoor een compacte multifunc-
tionele en zeer wendbare elektri-
sche kadavermachine ontworpen 
en gebouwd. Het kadaver kan 
voortaan door 1 persoon met be-
hulp van de ‘Handy Caesar’ ver-
plaatst worden. Het maximum 
gewicht is 350 kg en de maximum 

snelheid is 5 km per uur. Gelukkig 
hoeft de machine niet elke dag in-
gezet te worden en is deze snel om 
te bouwen tot een plateauwagen. 

PigFree®
Vanaf 2013 mogen de zeugen in 
nederland niet meer opgesloten 
zitten in een box, maar moet de 
zeug loslopen. Dit betekend dat 
veel agrariërs de stallen moeten re-
noveren om aan de eis te voldoen.
Van der Lee Stalinrichting & Voer-

systemen bv heeft een revolutio-
nair systeem ontwikkeld voor zeu-
gen in groepshuisvesting. 

Deze innovatie speelt in op de 
nieuwe wetgeving en de resulta-
ten van het praktijkonderzoek van 
Animal Scienses Group van Wage-
ningen UR. Uit dit onderzoek komt 
naar voren dat bedrijven met meer 
bewegingsvrijheid voor zeugen, 
beduidend betere reproductiere-
sultaten behalen. Om deze succes-

factor zonder hogere bouwkosten 
eenvoudig te kunnen realiseren, 
heeft van der Lee PigFree® grou-
phousing ontwikkeld. 

Deze innovatie geeft de zeugen 
afhankelijk van de boxbreedte tot 
wel 30% meer bewegingsruimte 
achter de ligboxen, waarbij de lig-
ruimte voor de zeug slechts met 
10% afneemt en hierdoor een po-
sitieve invloed heeft op het repro-
ductieresultaat. 

Advertorial

nISTELRODE - Op de druk bezochte beurs in Hannover ‘Eurotier’ stonden ook enkele ondernemers uit nistelrode. Zij wilden laten zien dat ook in onze 
omgeving innovatieve bedrijvigheid heerst en nagedacht wordt over verbeteringen en innovaties in de veehouderij.

Innovaties in de veehouderij binnen Bernheze

Fietsers vogelvrij
Actie VVN Afd. Maasland, regio Oss en Fietsplezier Michiel vd Wetering

VVn Afd. Maasland, regio Oss 
werkt regelmatig samen met 
Fietsplezier Michel vd Wete-
ring. Zo ook op 23 november. Bij 
Fietsplezier was het gezellig druk. 
Er waren erwtensoep, chocomel en 
pepernoten, maar het belangrijkste 
was de gratis reparatie van kapotte 
fietsverlichting. 
Zwarte Pieten gingen het dorp in 
om mensen op de actie attent te 
maken, de wijkagent Wim Klues-
sjen kwam ook nog even kijken 
en vertelde dat overtreders een 
bekeuring krijgen. Maar deze dag 
was er een lichtpuntje. Elke over-
treder werd er op attent gemaakt 
dat de bekeuring ingewisseld kon 
worden bij Fietsplezier tegen een 
reparatie van de fietsverlichting. 
Arbeidsloon werd niet berekend, 
enkel de materialen. Wat een luxe!
net als het redactieteam van 
DeMooiBernhezeKrant maakten 
veel mensen gebruik van deze ac-
tie en kregen een sticker op de fiets 

die verklaarde dat de verlichting nu 
in orde was én een tas met heb-
bedingetjes. Ook wethouder Wij-
deven kwam kijken hoe de repa-
raties vorderden. Hij vertelde: “Op 
de basisschool wordt kinderen 
geleerd zich veilig in het verkeer 
te bewegen en krijgen ze het ver-
keersdiploma. Als ze in het voort-
gezet onderwijs komen, lijken ze 
alles weer te vergeten. 

Maar bijvoorbeeld verlichting en 
omgaan met de dode hoek van 
de vrachtwagens is gigantisch be-
langrijk. Daarom is besloten ook in 
2013 weer geld uit te trekken voor 
een dergelijke actie. Regionaal en 
provinciaal wordt hier veel waarde 
aan gehecht, maar kan alleen mo-
gelijk gemaakt worden dankzij vele 
vrijwilligers en maatschappelijk 
verantwoorde middenstanders als 
Fietsplezier”. 
1 December is weer een actie van 
VVn Maasland, regio Oss.

HEESCH – Als je fietst dan denk je ‘die automobilist ziet me wel’. Zit je in de auto, dan denk je ‘waarom heb-
ben die fietsers geen verlichting’. Fietsen zonder licht is levensgevaarlijk. 

Advertorial

Wethouder Wijdeven met personeel van Fietsplezier 
in de bakfi ets van de Pieten.  Foto: Marcel van der Steen

Wilno v.d Tillaart , Theo van der Lee, Dorien van der Lee en Cor van der LeePascal en René van Boxtel
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Laat de pieten van onze
anijskrollen genieten

     Bij aankoop van 2 broden (naar keuze), 
                     3 roomboter anijskrollen

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

3 roomboter anijskrollen

1,00

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

1,00

Laat de pieten van onze
anijskrollen genieten

Laat de pieten van onze
anijskrollen genieten

Laat de pieten van onze

     Bij aankoop van 2 broden     Bij aankoop van 2 broden     Bij aankoop van 2 broden
                             3 roomboter anijskrollen
     Bij aankoop van 2 broden

             3 roomboter anijskrollen
     Bij aankoop van 2 broden

3 roomboter anijskrollen

1,001,00

Anijskrollen zijn het lekkerste met speculaas, onze taaitaai wordt met honing bereid.

Voor het heerlijke avondje hebben wij van alles in huis.
Chocoladeletters bereid van chocolade van Valrhona (fairtrade), 
de lekkerste chocolade die er is. Amandelstaven en gevulde speculaas 
met zuiver amandelspijs, taaitaai met honing bereid, marsepein van de 
allerbeste kwaliteit…
En natuurlijk roomboter anijskrollen, naar traditie even beleggen met 
een speculaasje. Een ware traktatie. 

deze aanbiedingen gelden van 28-11 t/m 05-12-2012

tips van de bakkers:

Chocolade-
         bavaroisvlaai
10-12 personen, € 12,95

Speculaasstaaf

€ 4,25 

Advertorial

In samenwerking met café zaal Jan van Erp organiseer ik, Liesbeth van Dijk, een paranormale beurs op 7 en 8 december

Koude dagen, warme sfeer
Nadat ik in oktober bij Maarten en Tineke in hun mooie bedrijf een lezing heb gegeven ontstond het idee 
om een paranormale beurs op te zetten. Samen hebben we nagedacht over de invulling hiervan en we waren 
het er al snel over eens dat we een gezellige warme sfeer willen creëren. Daarom hebben Maarten,Tineke en 
ikzelf mensen uitgezocht met hetzelfde doel.
 
Dit zijn paragnosten, mediums, astrologen, tarotlezers, tenenlezers en mental coaching. Ook mensen die 
zorgen voor bijzondere behandelingen zoals een oor-of lichaamskaarsbehandeling, acupunctuur, reiki, voe-
treflexologie, magnetiseren en aurafotografie. U kunt uw eigen edelstenen parfum samenstellen of een be-
handeling krijgen met edelstenen en mineralen. Er is ook een collega die werkt met klankschalen en de jas-
sentechniek. En nog veel meer wat je op de meeste paranormale beurzen niet tegenkomt.
 
Daarnaast worden op beide dagen vier lezingen gegeven waarvoor u zich kunt inschrijven. Door mijzelf en 
ook door mijn lieve collega Leroy van Loorbeek, ook bekend van het 6de zintuig.
Guru Laxman Raj Giri zal een inspirerende lezing geven over het in balans brengen van uw huis en uw 
lichaam en ziel. Hij wil zijn kennis delen door middel van meditatie en mantra healing.
Evelien Foks, bekend van astro tv bij rtl 4, geeft een lezing ‘helderziende waarnemingen over mens en dier’.

Ook is er een speciale loterij. Bij binnenkomst ontvangt u een ticket wat tevens uw lot is. Hiermee kunt u 
iedere dag een privé-reading mee winnen. Kortom, het wordt een gezellig weekend in het begin van de koude 
december maand. Maarten, Tineke en ik hopen u te zien op vrijdag 7 en zaterdag 8 december in café zaal 
Jan van Erp.
 
Lieve groetjes Liesbeth van Dijk

DEELNEMERSLIJST PARANORMALE BEURS

6TH SENSE PERFUME LAB 
Parfums samenstellen - www.6spl.nl
SENTIVIA COACHING EN TRAINING
www.sentivia.nl
MARILY MACKAY
Tarot, magnetiseren, bachbloesem 
LEROY VAN LOORBEEK
Medium (Het Zesde Zintuig) - www.debronn.nl
ASTRO INZICHT PRAKTIJK
www.astro-inzicht.nl
EVELIEN FOKS
Paragnoste en Medium - www.spiritueeladvies.nl
DE HELENDE STEEN
Verkoop van stenen en Mineralen - www.dehelendesteen.nl
LAXMAN RAJ GIRI
guru - www.mantrashakti.nl
MARGRIET BONTE
Mediamiek schrift
  

MARGA VAN DER SOMMEN 
Voetzoelreflexologe, tenen lezen
BETTY RAATGEVER
Medium - www.bettyraatgever.nl
SIMONE NIJMAN
Heldervoelend
ANTON VAN GERWEN
Klankschalen en kristalhealing
EMILE VERKERK
aura lezen middels foto’s
MARGRIET VONK
Coaching
LIESBETH VAN DIJK
Paragnoste en medium
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Evelien Foks
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mooi & in de streek

in de streek

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos

Proefboringen in De Maashorst 
Op zoek naar basisch water 

Heilzaam
Basisch water is water met een 
extreem hoge PH waarde van 
10. Het Maashorstwater is daar-
mee een factor 1.000 keer ba-
sischer dan gewoon water uit 
de kraan. Diverse wetenschap-
pelijke onderzoeken suggereren 
een mogelijk positief effect op 
de gezondheid van mensen bij 
gebruik van dit basische water. 
Het drinken van dit water zou 
onder andere heilzaam kunnen 
werken voor patiënten met os-
teoporose. Vorig jaar toonde 
onderzoek van de Universiteit 

van Wageningen al aan dat dit 
bijzondere water op een paar 
specifieke plekken in De Maas-
horst voorkomt en dat dit zeer 

bijzondere water mogelijk posi-
tieve gezondheidseffecten zou 
kunnen hebben. 

stuurgroep De Maashorst
Het onderzoek van de univer-

siteit beperkte zich toen ech-
ter tot oppervlaktewater. Met 
deze proefboringen willen de 
Maashorstboeren nu onderzoe-
ken of het basisch water in De 
Maashorst ook gewonnen kan 
worden uit een bron en geschikt 
kan worden gemaakt als basisch 
drinkwater voor diverse toepas-
singen. 

Laboratoriumonderzoek zal de 
komende weken moeten uitwij-
zen of de proef van de Maas-
horstboeren geslaagd is.
De Maashorstboeren zijn lid van 

Stuurgroep De Maashorst die 
zich inzet om de kernwaarden 
van het gebied te versterken, de 

regionale economie te stimule-
ren en om economie en ecologie 
duurzaam te verbinden.

BERnHEZE - De Maashorstboeren hebben maandag 19 november een tweetal proefboringen uitge-
voerd naar basisch water in De Maashorst. In de kersenboomgaard van Dennis Hurkmans en Ezra 
Leeger in nistelrode werden met een enorme boortoren twee waterbronnen geboord door boor-
meesters van de firma Aquaned uit Oudenbosch. Doel van deze proefboringen is om te kijken of het 
mogelijk is om basisch water op te pompen uit de bodem van De Maashorst. 

De mAAshOrst, 
BrOn VOOr 
BĲ ZONDER WATER? 

Streekfonds Maashorst geeft financiële ondersteuning voor IVN natuurgidsencursus

Het betreft een intensieve op-
leiding van ruim 18 maanden 
waarin flora, fauna, biotopen, 
de samenhang van dit alles 
(ecologie) en de relaties tussen 
mens, natuur en milieu en di-
dactiek uitgebreid aan bod ko-
men.
De cursus wordt op 21 juni 2014 
afgesloten met het officieel er-
kende diploma IVn natuurgids.
Ook de ontstaansgeschiedenis, 
cultuurhistorie en de natuur van 

het natuurgebied De Maashorst 
komen uitgebreid aan de orde 
tijdens de cursus.
na hun opleiding begeleiden 
natuurgidsen IVn-activiteiten 
zoals wandel- en fietstochten, 
excursies en lezingen om zo 
hun kennis over te dragen aan 
iedereen die belangstelling heeft 
voor natuur en milieu. 

De Maashorst is het achterland 
van de natuurgidsen met name 

uit Uden, Oss en Bernheze. Zij 
zullen dan ook vaak hun kennis 
en kunde gebruiken om excur-
sies te begeleiden en iedereen 
te laten genieten van dit unieke 
natuurgebied. 
Het Streekfonds Maashorst on-
dersteunt de opleiding financi-
eel en hoopt hiermee continuï-
teit te bereiken in ‘het wandelen 
over de Maashorst onder be-
geleiding van een natuurgids’. 
Een prachtig product dat via 

natuurcentrum Slabroek de IVn 
afdelingen verkregen kan wor-
den. De gidsen zijn vrijwilligers 
en de opleiding betalen zij voor 
een groot deel zelf. Mede door 
de bijdrage van het Streekfonds 
blijven die kosten beperkt.

IVn is verheugd met deze on-
dersteuning. We kunnen daar-
door nieuwe mensen opleiden 
zodat deze natuurgidsen, de 
wandelende visitekaartjes, be-
langstellenden ook in de toe-
komst kunnen blijven vermaken 
en boeiende momenten in de 
natuur kunnen bezorgen.

IVn
Het Instituut voor natuur (IVn) 
wil mensen, zowel volwassenen 
als kinderen, betrekken bij de 
natuur, het milieu en het land-
schap in de eigen omgeving.

streekfonds Maashorst
Het Streekfonds Maashorst is 
opgericht om de doelstellingen 
van het natuurgebied De Maas-
horst te realiseren. Daarvoor is 
veel geld nodig. Het streekfonds 
is hiervoor een belangrijke bron 
en geeft daardoor meerwaarde 
aan het natuurgebied De Maas-
horst.

BERnHEZE - De IVn-afdelingen Veghel, Uden, Bernheze, Oss en grave organiseren gezamenlijk 
de natuurgidsencursus. De cursus is op 6 oktober van start gegaan met een introductiedag voor de 
38 enthousiaste cursisten uit de vijf deelnemende afdelingen. 

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

Openingstijden: 
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00  - 18:00 uur 

Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
•	Ambachtelijke producten uit 
 de streek 
•	Eigen	zuivelproducten	&	kaas
•	Rondleidingen	vanaf	10	personen	
 á € 7,50 incl. hapje en drankje

Producten van de Petrus Hoeve zijn ook
verkrijgbaar bij:
- Slagerij - Poelier Riny van Esch in Heesch
- Dagwinkel Schouten in Loosbroek
- Slagerij vd Tillart in Vorstenbosch
- Ton Kanters Groenten en Fruit in Schijndel
- Keurslager Johan Jansen in Veghel
- Boerderij de Bosrand in Uden
- Wijdeven groenten en fruit in Uden
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Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl
W.: www.eetcafetpumpke.nl

Alle dagen geopend behalve woensdag met uitzonderingvan Sinterklaas en de Kerstdagen.

SINTERKLAAS

Reserveer nu 
‘het Rondje door 

de keuken’ op 
Sinterklaasavond 

5 december

Pumke_109x109_wk44.indd   1 29-10-2012   20:41:30

D’N 
BOER 

OP

Een zucht van verlichting….

Minder gesnuffel = een langere 
tussen-kalf-tijd = minder kalfjes 
= minder melk en minder vlees. 
“En dat zou betekenen dat ik 
meer koeien zou moeten gaan 
houden om het melkquotum vol 
te melken. Maar dat niet alleen. 
We hebben ook een belangrijke 
exporttaak in de wereldvoedsel-
keten om de toenemende bevol-
king te kunnen blijven voeden. 

Uitbereiding van de melkvee-
houderij is niet eenvoudig in 
Bernheze, dus het licht ’s avonds 
aan in de stal is voor mij een goed 
alternatief. Mensen denken mis-
schien, moeten de koeien niet 
met de kippen op stok? Maar 
een koe doet ergens in de 24 uur 
een slaapje van 15 minuten. Zo 
is hun leefpatroon. Ze hebben 
het eigenlijk wel goed. Ze bepa-

len zelf wanneer ze willen eten, 
liggen, herkauwen, gemolken 
worden door de melkrobot, doen 
hun hazenslaapje en denken dat 
het altijd zomer is!”

rust, regelmaat en reinheid
niet alleen voor de mens belang-
rijk, maar ook voor de koe. “De 
drie R’s. Koeien hebben dat mis-
schien nog wel meer nodig dan 

mensen. Het licht gaat ’s avonds 
daarom automatisch aan wan-
neer het daglicht afneemt en 
gaat na mijn laatste stalronde om 
22.30 uur om precies 23.00 uur 
uit. 

Het is dan exact acht uur pik-
kedonker, maar het leven in de 
stal gaat gewoon door. Met een 
lichtschema werken is vanzelf-
sprekend uitgebreid getest en 
goedgekeurd.”

Onszelf niet verstoppen!
Sommige mensen storen zich aan 
de lichtbron. “Toch hebben we er 
geen goed gevoel bij om de stal 
compleet te verstoppen achter 
een groene, natuurlijke afschei-
ding. Dan krijgt de sector zo’n 
geheimzinnig karakter. Een ge-
deelte voorzien van een speelse 
beplanting daar hebben we geen 
bezwaar tegen, we hebben niets 
te verbergen. 

We willen open zijn en laten zien 
wat er gebeurt. Iedereen is al-
tijd welkom op ons bedrijf! We 
hopen dat mensen nu begrijpen 
waarom onze stallen verlicht 
zijn”, besluit hij. ■

heesch – Want ik weet nu, waarom de koeienstallen ’s avonds verlicht zijn. Melkveehouder Jos van Hurk uit Heesch heeft 
het haarfijn uitgelegd. “We houden ze eigenlijk een beetje voor de gek en laten ze ervaren dat het altijd zomer is. Het 
korter worden van de dagen beïnvloedt niet alleen de mens, maar ook de koe: Ze worden minder actief, besnuffelen 
elkaar minder en daardoor staat ook de vruchtbaarheid op een lager pitje, met alle gevolgen van dien.”

Tekst en foto: Hieke Stek 

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
• Trend zien & horen
• 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.

Ze Denken DAt het 
ALTĲ D ZOMER IS...

Eetcafé ‘t Pumpke van harte gefeliciteerd 
als gemeentewinnaar van 

leukste restaurant van Bernheze
Succes met de provinciale ronde.
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InformatIe
 voor de

KERNEN

RechT 
dichTbiJ….
Als iemand overlijdt is 
er veel te regelen. Na de 
begrafenis of crematie 
moet vaak al snel het 

huis of de woning in de verzorgingsflat 
worden leeggeruimd. Veel nabestaanden realiseren zich niet dat ze 
door het leeghalen van de woning en het opruimen van de spullen de 
erfenis al accepteren. Met alle lusten en lasten. 

Lasten? Ja, een erfenis kan een financieel blok aan het been zijn. Een 
voorbeeld met een huis in eigendom. Jan en Anita erven de serviceflat 
van een tante. Er zijn verder weinig waardevolle spullen en er is een 
beetje geld op de bankrekening. 

Jan en Anita geven de spulletjes aan de kringloopwinkel en zetten 
de flat te koop. Maar: de verkoop schiet niet op. Intussen lopen de 
hypotheek en de servicekosten gewoon door. Als tantes bankrekening 
leeg is, moeten Jan en Anita de kosten uit eigen portemonnee betalen. 
En dan zien we nog maar af van een eventuele restschuld als de flat 
met verlies wordt verkocht.

Pijnlijk. Maar dat is wel het systeem van de wet: ‘de levende zet de 
dode voort’. De erfgenamen moeten alle schulden die de overledene 
nalaat betalen. 

Gelukkig kan het ook anders. Erfgenamen kunnen bij de rechtbank 
verklaren dat zij de erfenis onder voorwaarden accepteren. 
‘Beneficiair’ aanvaarden heet dat. De notaris kan dit regelen. Alleen 
als er na het betalen van de schulden nog wat over is, accepteren de 
erfgenamen dat. Zij hoeven een tekort niet zelf bij te passen. 

Als u erfgenaam bent, is het verstandig even na te denken en zorgen 
dat u eerst zicht krijgt op de bezittingen en schulden. Is het huis 
minder waard dan de hypotheek? Is er veel op krediet gekocht? 
Zijn er grote schulden? Dan kan de erfenis vaak beter beneficiair 
worden aanvaard. Overigens: minderjarigen moeten van de wet altijd 
beneficiair aanvaarden.

Eventueel kan de rechtbank een ‘vereffenaar’ benoemen. Een advocaat 
moet hiervoor een verzoek indienen. De erfenis wordt dan volgens 
strikte regels afgewikkeld. 
Om te voorkomen dat u door een erfenis zelf in de financiële 
problemen komt, is het verstandig om tijdig juridisch advies in te 
winnen.

Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column Jaarvergadering Dorpsraad Vorstenbosch
In aanwezigheid van burgemeester Willibrord van Beek

VORSTEnBOSCH - Op donderdag 6 december houdt de dorpsraad Vor-
stenbosch haar Openbare Jaarvergadering. De vergadering vindt plaats in 
gemeenschapshuis De stuik aan de schoolstraat 14, Vorstenbosch en be-
gint om 19.45 uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur met gratis koffie of thee.

De volledige agenda is als volgt:

19.45 uur Opening door Leo Somers, voorzitter van de Dorpsraad
19.50 uur Korte terugblik door de voorzitter op de activiteiten van de dorpsraad in 2012. 
    Gelegenheid tot het stellen van vragen hierover en aansluitend financieel jaarverslag.
 20.15 uur Woningbouw 
 Toelichting door wethouder Hans van der Pas over de bouwmogelijkheden op De Helling en 
 andere locaties in Vorstenbosch en de stand van zaken over vernieuwing van de senioren-
 woningen aan het Liebregtsplein. Ook een vertegenwoordiger van Mooiland Maasland zal
 hiervoor aanwezig zijn. 
21.00 uur Burgerparticipatie – Samenwerking gemeente en Dorpsraad
    Toelichting hierover door wethouder Rein van Moorselaar. 
21.15 uur Pauze met gratis consumptie 
21.30 uur Rondvraag 
21.35 uur Presentatie ‘Vorstenbosch in beeld 2012’, Jo van den Berg 
22.00 uur Kennismaking met de nieuwe burgemeester de heer W. van Beek 
22.15 uur Sluiting door de voorzitter, waarna gelegenheid tot gezellige nazit in de foyer! 
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Kruising
Het college van burgemeester en 
wethouders stelt voor op Laag 
Beugt een voorrangskruising te 
maken waarop het verkeer van de 
n279 naar het dorp, en visa versa, 
voorrang heeft op het verkeer van 
het dorp naar Veghel over de oude 
provinciale weg. Vooral voor de 
schoolgaande jeugd op de fiets le-
vert dit een ongewenste gevaarlij-
ke situatie op. Door het aanleggen 
van een rotonde op Laag Beugt 

neemt het risico op ongelukken 
sterk af. Dat rotondes veiliger zijn 
is een uitspraak van de SWOV, 
het nationale wetenschappelijke 
instituut voor verkeersveiligheids-
onderzoek. Waarom negeert het 
college deze kennis?

Commissie
Op 3 december vergadert de com-
missie Ruimtelijke Zaken van de 
gemeenteraad over dit onderwerp. 
Progressief Bernheze heeft haar 

advies al klaar en verwerpt de ar-
gumenten van het college. Veel 
burgers klagen over het vrachtver-
keer door het dorp. Met een voor-
rangskruising is Heeswijk-Dinther 
als doorgaande route voor vracht-
verkeer aantrekkelijk. Het college 
heeft de veiligheid voor alle weg-
gebruikers niet voorop gezet bij 
het maken van keuzes. Dat er te 
weinig ruimte zou zijn voor het 
aanleggen van een rotonde onder-
schrijft Progressief Bernheze niet.

Progressief Bernheze: Rotonde

BERnHEZE - Om de verkeersproblemen te verlichten komt er bij Heeswijk-
Dinther een nieuwe ontsluitingsweg van de weg langs het kanaal, de n279, 
naar Laag Beugt. Om de leefomgeving in Heeswijk-Dinther te verbeteren is een 
nieuwe weg door het Aa-dal acceptabel. Het is voor Progressief Bernheze niet 
acceptabel dat op Laag Beugt een nieuwe gevaarlijke situatie ontstaat terwijl dit 
te voorkomen is.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Wij, van Bernheze Solidair, zijn hier 
uitermate tevreden mee. Al in de 
tijd van wethouder Wijdeven (met 
toen oa. Onderwijs in portefeuille) 
werd meer geinvesteerd in het 
voorkomen van vroegtijdig school-
verlaten en schoolmaatschappelijk 
werk. 

De leerplichtambtenaar kreeg 
meer uren, zodat hij eerder kan in-

springen wanneer het mis dreigt te 
gaan. Daarnaast werd het school-
maatschappelijk werk ingevoerd 
in basis en voortgezet onderwijs. 
Op een laagdrempelige manier 
kunnen zo ouders en leerkrachten 
snel hun zorgen over een kind be-
spreken met het maatschappelijk 
werk en aan een oplossing werken. 
Vroegtijdig signaleren en direct op-
pakken is mede de sleutel geweest 

voor dit succes. Bernheze Solidair 
vindt het belangrijk dat kinderen 
en jongeren hun opleiding afma-
ken. Dit biedt later veel meer kans 
op een baan en het draagt ook bij 
aan de sociale cohesie. 

Wij zijn dan ook uitermate fijn dat 
dit reeds ingezette beleid is gecon-
tinueerd in deze coalitie en nu tot 
deze concrete en geweldige resul-

Bernheze Solidair: Cijfers voortijdig 
schoolverlaters bekend

BERnHEZE - Afgelopen week zijn de cijfers bekend gemaakt van het aantal voor-
tijdig schoolverlaters in de regio noordoost-Brabant, waar ook Bernheze deel 
van uit maakt. Onze regio heeft het laagste percentage 2,5%! van nederland.

Bas van der Heijden, raadslid

Jong Nederland 
Genomineerd Rabo Coöperatief Dividend

Buitenspelen is een belangrijk on-
derdeel van Jong nederland. Om 
dit voor de kinderen plezierig en 
veilig te verzorgen heeft Jong ne-
derland het plan om een kunstgras-
veld aan te leggen bij de  nieuwe 
blokhut  in aanbouw.  Daarvoor is 
bij  Rabobank Bernheze Maasland 
een aanvraag ingediend voor het 
Coöperatief Dividend. En... de aan-
vraag is  genomineerd!! Om het 
project daadwerkelijk te realise-

VORSTEnBOSCH - Jong nederland is een actieve vereniging met on-
geveer 75 leden tussen de 4 en de 16 jaar en 20 vrijwilligers om dit 
allemaal draaiende te houden. Met vele activiteiten door het jaar heen 
en natuurlijk de wekelijkse clubavonden vermaakt de jeugd van Vor-
stenbosch zich actief, speels en met veel plezier. 
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Informatie voor de kernen

AWBZ-zorg
Vanuit de AWBZ worden de on-
verzekerbare zorgkosten betaald. 
De 1,7 miljard euro bezuiniging op 
de thuiszorg en de 1,1 miljard euro 
bezuiniging op de huishoudelijke 
hulp, hebben grote effecten op de 
koopkracht van zorggebruikers. 
De gevolgen zullen in Bernheze 
na 1 januari merkbaar zijn. Velen 

zullen de zorg die zij nodig heb-
ben niet zelf kunnen betalen. Dit 
leidt tot zeer ongewenste toestan-
den. Verder zullen landelijk 58.000 
thuiszorgmedewerkers hun baan 
verliezen. En dat in een tijd van 
crisis. Colijn (premier uit de jaren 
’30) is terug en hij heet nu Mark 
Rutte. In de thuiszorg in de regio 
waar Bernheze toe behoort, zul-

len tientallen banen verdwijnen. 
Mensen komen in een isolement 
terecht. De SP zal, zowel landelijk 
als plaatselijk, in actie komen. 
Dit kunnen we niet accepteren! 
De mensen die ons land gebouwd 
hebben, verdienen beter als ze 
zorgbehoevend worden. De SP 
verneemt graag situaties uit de 
praktijk. Laat u dus horen. 

SP: Ernstige zorgen over de AWBZ 

BERnHEZE - De AWBZ zorg wordt door de kabinetsplannen van rutte-2 ernstig 
bedreigd. Voor de zorgbehoevende in Bernheze zal dit ernstige gevolgen heb-
ben. Mensen die aangewezen zijn op huishoudelijke hulp zullen die bijna zeker 
verliezen. slechts enkelen houden de hulp die zij nodig hebben. Anderen worden 
aangewezen op mantelzorg. De mantelzorg zit echter al aan zijn maximum. Hier 
is niet meer mogelijk. sociaal beleid lijkt niet in het woordenboek van de VVD 
en de PvdA te staan!

Toon van Vugt, SP raadslid, Maatschappelijke zaken

Het college lijkt de ogen te sluiten 
en verstopte oren te hebben. Men 
presenteert een visie, nog geen 
plan, maar de termijn waarop de 
plannen moeten zijn uitgewerkt 
is onduidelijk. Ook is er nog geen 
geld beschikbaar voor de uitvoe-
ring. Stads aandoende verwijzings-
paaltjes in het centrum van het 
dorp moeten aangeven waar nog 
parkeerruimte is. En de fietser, die 
wordt in de plannen van dit col-

lege gebruikt als snelheidsremmer. 
Auto’s gaan voorzichtiger rijden 
en blijven achter de fietser als de 
weg smaller wordt (?!?!). Is dat het 
gevoel van veiligheid wat we wil-
len. Als de 4x3 coalitie de nodige 
stappen niet zet om nistelrode 
verkeersveiliger te maken zullen 
wij als CDA fractie daar wel een 
aanzet toe geven. 
Jaren wordt er al over gepraat. nu 
wordt het tijd voor actie. De weg 

door het dorp wordt steeds moei-
lijker oversteekbaar en onveiliger. 
Wij zullen dan ook als CDA in de 
volgende raadsvergadering voor-
stellen tijdelijke maatregelen te ne-
men. De noodzaak om zo spoedig 
mogelijk enkele veilige oversteek-
plaatsen aan te leggen lijkt ons, nu 
meer dan ooit, aan de orde. niet 
wachten, maar doen!

Informatie: www.cdabernheze.nl

BERnHEZE - Op de informatieavond over de verkeerssituatie in nistelrode vorige week werd het opnieuw 
pijnlijk zichtbaar. Het college holt achter de feiten aan voor wat betreft de verkeersveiligheid in nistelrode. 
Zonder een integrale visie op de verkeerssituatie in het Centrum worden ontwikkelingen als de bouw van het 
nestelré gebouw en rondom Laar-Parkstraat doorgedrukt zonder een oplossing voor de verkeersproblemen.

Fractie CDA Bernheze, actief en betrokken!

CDA: Achter de feiten
aanhollen in Nistelrode
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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

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
T  0413 - 29 19 80
E  info@vangrunsvenhaerkens.nl
I  www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Laar 16
5388 HE nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

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. 

alleMaal beeSTJeS

Roel Monteiro kwam op 10 november als prins Porcus XLII, heerser 
van het Krullendonkse carnaval ten tonele.
Heesch heeft wat met varkens (porcus = varken) en dat gaat terug 
naar de ontstaansgeschiedenis van het carnaval in 1964. Met de vele 
varkensbedrijven in en rondom Heesch was een carnavalsnaam snel 
bedacht. 

Het aantal agrarische bedrijven in onze gemeente is in de loop der 
jaren wel minder geworden. Het aantal varkens niet. Bedrijven 
worden groter en industriëler van aard. Het aantal varkens in de 
gemeente groei. Op dit moment schommelt het rond de 320.000. 

Maar er zijn veel meer beesten in de gemeente en dat aantal groeit 
ook nog steeds. Agrariërs houden naast de varkens ook bijna 1,8 
miljoen kippen, 8000 runderen, ruim 4000 geiten, 3000 schapen, 
17000 kalkoenen en 1500 paarden. Dan hebben we met zijn allen 
ook zeker 3500 honden en 6000 katten. Dat zijn in totaal ongeveer 
75 beesten per inwoner. Dan hebben we het nog niet over het aantal 
dieren in het wild: hazen, konijnen, dassen, vossen enz. De overheid 
ziet er na de varkenspest, BSE, vogelgriep, MRSA en Q-koorts beter 
op toe dat een dergelijke concentratie dieren niet tot problemen zal 
leiden. Maar we moeten niet al te verbaasd zijn als dit toch weer eens 
zal gebeuren. 

Afgelopen zaterdag is een boek met de titel ‘De impact van Q-koorts, 
het menselijk verhaal’ gepresenteerd. Met het boek willen de 
initiatiefnemers en de schrijver onderling begrip kweken bij zowel 
geitenhouders als patiënten. Voor de niet direct betrokkenen geeft 
het boek een nuancering op de vaak eenzijdige berichten in de 
media aldus de uitgevers. Na een hoogtepunt in 2009 met ruim 
2300 meldingen van Q koorts is het aantal voor dit jaar ongeveer 66. 
Natuurlijk zijn er door de overheid maatregelen genomen. Maar het 
aantal dieren dat wordt gehouden en de huisvesting van dieren ten 
opzichte van mensen zijn niet veranderd. 

Een paar jaar geleden was er rond het bestemmingsplan buitengebied 
en de geurverordening veel ophef over de overlast van hokdieren en 
over risico van besmetting van dier op mens (zoönose). Slecht voor 
de luchtkwaliteit en gevaarlijk voor de volksgezondheid. Toen liet ook 
de Bernhezer Buitenwacht regelmatig van zich horen. Een groep van 
betrokken inwoners die streden naar balans in het buitengebied en 
belang van inwoners. In het afgelopen jaar is het stil geweest. 

Ronnie en de Ronnies zongen het in 1967, de Bernhezer inwoners 
beleven het in 2012 “Weet je wat ik zie als ik gedronken heb?” 

Met groet, Ad

Open innovatie festival
BErnHEZE - 26 t/m 30 november 2012. 

Voor het programma en informatie zie www.bernheze.org en www.oif2012.nl 

ren en de financiele steun te ver-
krijgen zijn stemmen van de leden 
van Rabobank Bernheze Maasland 
hard nodig! Dus breng je stem uit 
voor maandag 10 december. Voor 
meer informatie over ons project 
en de stemprocedure kijk op www.
jnvorstenbosch.nl

Tekst: Frank Geenen

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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SUDOKU

mooIBernHeZertJe

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

ZOEKT U 
HUISHOUDELIJKE HULP? 
Slechts € 12,95 uur, zie 
www.hulpstudent.nl, bel 
06-14826000 of mail 
y.kroef@hulpstudent.nl.

BRENG UW OUD IJZER 
NAAR VAN TUYL 
METAALRECYCLING
Wij zijn te vinden in 
Heesch op de 
nieuwstraat 5a
www.oudijzerbrengen.nl
06-46326467

CV DE ROMMELPOT
Altijd op zoek naar mensen die 
graag muziek maken.
Info: rommelpot@kpnplanet.nl

LUCHTPOST
DRÔME FRANKRIJK

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met 
La Colline, vakantieboerderij 
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Hondenfluitjes, geblaf, gejank, geknal. Het is november, seizoen 
geopend. De jacht is de nationale sport voor de Fransman. Ook 
bij ons in het dorp wordt er driftig geschoten, door jong en oud. 
Zo weigerde een boertje tegenover, ondanks hoge leeftijd en 
vergevorderde staar, zijn geweer in te leveren. Dat het wat al 
te gevaarlijk werd bleek uit het feit dat, als je je hand opstak, 
zijn gezicht pas begon op te lichten, als hij je tot zo’n 10 passen 
genaderd was. 

Schoonzoon Marcel gaf niks om de jacht, maar om papa tot een 
eervolle overgave te bewegen, had hij zich aangemeld zodat hij 
diens geweer over kon nemen. Onder protest. “Die zal nooit iets 
schieten”, mopperde papa en de geschiedenis heeft hem hierin 
gelijk gegeven. Pas de lapins (geen konijnen) pour Marcel.
Ongelukken, soms zelfs met dodelijke afloop, zijn niet te ver-
mijden, als je ziet met welke passie er wordt gejaagd. Zo werd 
een vrouwtje uit het naburige Rochebaudin bij het truffels zoe-
ken voor een wild zwijn aangezien. Mort! En werd een liesschot, 
naar men zegt uit eigen geweer, een jager uit Charols fataal. Ie-
dereen heeft hier dan ook veel respect voor de bordjes ‘Reservé 
de Chasse’ (gereserveerd voor de jacht), die op elke boom, paal, 
of hekwerk worden gespijkerd.
Bij een boerderij verderop komen de mannen op zaterdag in hun 
Citroënbestel, Peugeot, of 4 wheel drive bij elkaar. Slippende 
koppeling, opspattend grind, honden achterin, gevloek, gelach, 
gehuil en er  op af. De boerderij zelf is helemaal toegerust voor 
de jacht. Slachthaken aan het plafond, fornuis in de hoek, krui-
wagens voor het slachtafval. Diepvriezers vol met wild, koel-
kastjes met drank. De gietijzeren pannen glimmen van het vet. 
Lever, niertjes en ander lekkers worden met het korte vlees gelijk 
opgebakken. De rest wordt onderling verdeeld en gaat mee naar 
moeders. En maman weet daar, opgeleukt met zelfgezochte pad-
denstoelen, uien, peper, zout, knoflook en laurier, wel raad mee. 
Kan de patron even later, wildstoof-potjes hebben tijd nodig, het 
feest in eigen kring nog eens dunnetjes overdoen. 
Dat de royaal ingenomen pastis (anijslikeur) de jacht zowel kan 
entameren als bemoeilijken ervoer ik een paar weken geleden, 
toen twee reetjes, ondanks groot gebaar en veel geknal van een 
groepje iets te luidruchtige jagersmannen, stilletjes over de ak-
kers ontsnapten. En niemand had wat gezien. Niemand! Geluk-
kig. Best dubbel eigenlijk. www.lacolline.nl

In 2012 heeft de vereniging de 
eerste prijs gehaald in de afdeling 
‘grote loopgroepen’, en ook de 
wisselbeker werd binnengehaald. 
Bovendien zijn ze benoemd tot 
Krullendonkseclub. Gedurende het 
jaar worden diverse activiteiten 
georganiseerd voor de leden, zoals 
een dropping, fietstocht, barbecue 
en natuurlijk deelnemen aan de 
Hisse Kwis.
De Rommelpot heeft een eigen 
dweilorkest Schik Vûr Op, dat in 
carnavalstijd de stemming erin 
houdt. Dit dweilorkest repeteert 

elke donderdagavond in D’n Dof-
fer en er kunnen nog mensen 
aansluiten bij deze gezellige club 
muzikanten. Mensen die een 
blaasinstrument bespelen, graag 
muziek maken en veel plezier wil-
len beleven mogen reageren. Het 
repertoire bestaat uit gemakke-
lijke, goed in het gehoor liggende 
carnavalsnummers, maar ook mu-
ziek uit de top 40. Dus staat dit je 
aan en heb je zin in een nieuwe 
uitdaging, en plezier, laat iets van 
je horen, mail naar rommelpot@
kpnplanet.nl of ga op donderdag-

avond eens luisteren in D’n Doffer.
Bij de CV De Rommelpot kunnen 
ook nog nieuwe leden aansluiten.

Tot ziens in Krullendonk!  
www.cvderommelpot.nl                

CV De Rommelpot 

Lid worden biedt vele voordelen 
zoals gratis deelname aan lezin-
gen, excursies en een kerstviering. 
Ook kunnen ze deelnemen aan 
stamboomonderzoek, archeologie, 
collectieregistratie e.d. 
Elke maandagavond komen de 
werkgroepleden bijeen in ons 
heemhuis; er wordt dan wel ge-
werkt, maar het is vooral ook 
gezellig. De kosten van het lid-
maatschap bedragen € 20,- en 
€ 15,- per jaar voor het 2e lid uit 
hetzelfde huishouden. 
Aanmelden kan bij onze secretaris, 
Rien van de Graaf, 0633587468 
of secretaris@nistelvorst.nl of op 
maandagavond in ons heemhuis, 
Maxend 3 te nistelrode.

Heemkundekring Nistelvorst
Ambitieus programma 2013

Jaarprogramma 2013
2 januari- ‘energetische tuinen, een goed gevoel!’ Wim Lips, nistelrode
6 februari - algemene ledenvergadering
6 maart -  ‘alleen als het ijs-  en ijskoud is’ over ijsgang op de Maas,
 Rien Biemans, Lithooijen 
3 april -  buurtavond
13 april -  bezoek aan HKK Uden, met ‘Grepen uit de geschiedenis 
 van Uden’
1 mei -  ‘van Lust, Spot en Zinnelijk Genot’, P. van Heesch, 
 Hilvarenbeek
19+20 mei - Pinkstertentoonstelling schilderijen, leden HKK nistelvorst
5 juni -  geschiedenis Land van Ravenstein en Graafschap Megen
 Joost Vlemmix, Ravenstein en drs. Gerard Ulijn, Megen
22 juni -  heemreis naar Ravenstein en Megen 
4 september -  buurtavond
7+8 september open Monumentendag. 
 Tentoonstelling ‘Macht & Pracht en het Dorpsgezag’ 
14 september -  Brabants Cabaret in nesterlé georganiseerd door 
 nistelvorst
2 oktober -  buurtavond
19 oktober -  excursie naar museum ‘Techniek met ’n Ziel’ in neerkant
6 november -  wijn- en kaas proeverij
18 december -  kerstviering

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch, 
T. (0412) 45 17 82

eelen

Kantoorboekhandel - 
Heesch

Ceelen

Nieuwe hisse blikjesNieuwe hisse blikjes
Nu verkrijgbaar

Ceelen_109x109_wk48.indd   1 26-11-2012   19:03:39

nISTELRODE – nistelvorst heeft in 2013 interessante lezingen , ten-
toonstellingen, excursies en kerstviering. Alle activiteiten m.u.v. de 
heemreis zijn gratis voor leden. niet-leden betalen voor de publieksac-
tiviteiten een bijdrage, die per activiteit wordt vastgesteld. 

‘EN NIEMAND HAD WAT GEZIEN.
NIEMAND! GELUKKIG.’

HEESCH – Carnavalsvereniging De rommelpot bestaat in 2013 al 45 
jaar. Het clubhuis D’n Doffer wordt gedeeld met de duivenclub D’n 
Blauwe Doffer. Heel toepasselijk, de leden van de vereniging vliegen 
nogal eens rond. Zo worden de jaarlijkse feesten in De Waard gevierd 
en natuurlijk is de Carnaval een hot item. 

www.mooihdl.nlwww.mooinisseroi.nl www.mooiheesch.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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op leeftijd

In aanwezigheid van vertegen-
woordigers van KBO’s uit de om-
geving, Rigom, Rabobank Heesch, 
Parochie Petrus Emmaus, De Ho-
rizon, KBO-leden en wethouder 
Donkers, werd het ambitieuze, 
maar goed doorgewerkte meerja-
renplan gepresenteerd. De grote 
sturende kracht achter het geheel 
was Martien van Iersel, hij had de 
eer om de plannen te presenteren.
Van Iersel ging in op ledenwerving 
en –binding, belangenbehartiging 
en maatschappelijke betrokken-
heid, activiteiten, identiteit, be-
lemmeringen om mee te doen en 
communicatie. Hij stelde zichzelf 
de vraag of de subsidie in de toe-
komst nog wel voldoende zal zijn 
voor alle activiteiten. Om financi-
ele zekerheid te hebben is de doel-
stelling om in 2017 1.400 leden te 
hebben. Hiervoor wordt niet alleen 
door leden geworven, maar ook 
wordt aandacht besteed aan de 
profilering van de KBO naar buiten 

toe. Om ook meer jongere oude-
ren te trekken worden momenteel 
avondactiviteiten georganiseerd. 
De contributie blijft op € 23,- per 
jaar. 
De KBO wil zich blijvend inzet-
ten voor het welzijn van oude-
ren: lichamelijk, sociaal, geestelijk, 
cultureel, ruimtelijk, psychisch en 
financieel. Belangrijk hierin zijn 
signalering van eenzaamheid en 
armoede, veiligheid op straat, de 
mogelijkheden voor het levens-
einde in de eigen dorpskern. Er zijn 
ook verrassende ideeën naar voren 
gekomen uit de enquête o.a. ’t 
Kuipke in de zomer voor senioren, 
55+ koor, groepshobby (o.a. hand-
werken en huiskamerhobby). 

KBO-leden ontvangen een dezer 
dagen het meerjarenbeleidsplan 
thuis. Daarin wordt op de onder-
werpen uitgebreid ingegaan. In 
2013 zullen 4 bestuursleden aftre-
den. Deze functies zijn vacant. 

Meerjaren Beleidsplan 
2012-2017
KBO – Afdeling Heesch

Meneer Frans komt iedere maan-
dag- en donderdagmiddag bij ons 
op school om met de leerlingen die 
daar behoefte aan hebben, het ne-
derlands te oefenen en hun woor-
denschat uit te breiden. Dat gaat 
naar volle tevredenheid van zowel 
meneer Frans, de leerlingen én 

de leerkrachten. Zijn gevorderde 
leeftijd en ervaringen hebben veel 
meerwaarde; meneer Frans heeft 
prachtige verhalen, levenswijsheid, 
en is ook nog eens zéér muzikaal! 
Dat hebben de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 5 onlangs mogen 
ervaren. 

Met in het achterhoofd het thema 
van de kinderboekenweek ‘Hallo 
wereld’ heeft meneer Frans op 
school een aantal doedelzakken 
bespeeld en verteld over dit inte-
ressante instrument. Ook heeft hij 

de leerlingen naar allerlei soorten 
blaasinstrumenten laten luisteren, 
verteld over de “rieten’ die ge-
bruikt worden in het mondstuk en 
de verschillen in toon en klank bij 
het gebruik het gebruik van brede 
en smalle rieten.

Kortom, een heel interessante och-
tend, waarbij de kinderen adem-
loos hebben geluisterd en zeer 
geboeid waren. En dat in deze tijd 
van YouTube! We hebben veel 
geleerd en we hopen dat meneer 
Frans nog lang bij ons op school zal 
komen!!
Foto’s van meneer Frans en de mu-
ziekles: groepssite 1,2,3 op www.
basisschooldelta.nl

Leerzame lessen van meneer Frans
HEESCH - Wij hebben sinds vorig schooljaar een gezellige en produc-
tieve samenwerking met een bewoner van Heelwijk tegenover onze 
school, ‘meneer’ Frans de Cates.

DOeDelZAkken en 
‘HALLO WERELD’ 

schoonmaakservice voor bedrijven en particulieren

06 5169 1929 - Bgg: 06 2336 6181
www.wm-dienstverlening.nl

‘t groene alternatief
dooikorrels

veilige oplossing bij vorst

Geen inloopschade op uw vloer

altijd een schone entree

sneeuwruimen
strooiservice

HEESCH – Maart 2012 heeft KBO Heesch een enquête gehouden onder 
haar leden. Massaal is s hierop gereageerd door de leden met menin-
gen, ideeën en voorstellen. Aan de hand van de respons is door het 
Bestuur van de KBO in Heesch een meerjarenbeleidsplan gemaakt, wat 
23 november in CC De Pas werd gepresenteerd.

HEESCH - Op vrijdag 14 december 
kunnen leden van KBO afdeling 
Heesch onder begeleiding kerst-
stukjes maken in de Pas, aanvang 
19.30 uur. We maken een vruch-
tenkrans, die u zowel binnen als 
buiten kunt leggen of hangen. na 
de Kerst kan de krans gevuld wor-
den met vogelvoer.
De kosten bedragen € 12,50 voor 
lesgeld, een krans en wikkeldraad. 

Deze avond gaat alleen door bij 
voldoende belangstelling. 
U kunt op de avond eventueel 
spulletjes kopen maar wij verzoe-
ken u zelf verschillende soorten 
takken groen en takken met besjes 
mee te brengen, alles samen een 
plastic tas vol. 

Aanmelden vóór 1 december bij: 
Adri van Oss, tel. 0412-853186.

Kersstukje maken KBO

Trouwe koorleden gehuldigd
Gemengd koor parochie St. Lambertus viert St. Ceciliafeest

Er waren twee jubilarissen die al 40 
jaar zingen. Thea Herckenrath, al 
40 jaar lid van het gemengd koor, 
kreeg uit handen van Pastoor Ou-
wens de gouden speld van de St. 
Gregoriusvereniging opgespeld. 
Dit werd natuurlijk vergezeld van 
een mooie bos bloemen en de har-

telijke felicitaties van alle leden. 
Ook Willie Hoes is al 40 jaar lid van 
een koor. Eerst in Druten en daarna 
bij koren in nistelrode. Helaas was 
zij verhinderd door familieomstan-
digheden. Maar zoals voorzitter 
Martien van den Akker verzekerde 
aan Pastoor Ouwens, zij heeft de 
huldiging nog tegoed. na de huldi-
ging was het tijd voor een heerlijke 
lunch van de hand van Peter van 
de Akker en zijn team. 

nISTELRODE – Het gemengd koor van de parochie st. Lambertus in 
nistelrode heeft op zondag 25 november het jaarlijkse st. Ceciliafeest 
gevierd. De dag begon met een Heilige Mis in de kerk, waarna het 
gezelschap naar ’t Maxend ging voor koffie met iets lekkers én de hul-
diging van de jubilarissen. 

Pastoor Ouwens reikt Thea Heckenrath het gouden speldje uit

40 JAAr liD VAn 
’N GEMENGD KOOR

Foto: Marcel van der Steen

www.mooinisseroi.nl
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B O UW T
BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje in de bouw…

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

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

Houthandel van der Heijden bouwt samen met 
‘traject aan de toekomst

Houthandel van der Heijden is al 
jaren gevestigd aan de Bossche-
baan in Heesch. Door de jaren 
heen is het assortiment van de 
houthandel flink uitgebreid met 
als gevolg dat de huidige show-
room en kantoor niet meer vol-
doen. Hoog tijd dus om het hui-
dige onderkomen te vervangen 

door een prachtig nieuw pand. 
Omdat bouwen toch een speci-
alistisch verhaal is heeft Van der 
Heijden een deskundig bureau in-
geschakeld: ‘traject. ‘traject heeft 
een ruime ervaring in elke fase 
van het bouwproces. Een ideale 
partner dus voor Van der Heijden. 
‘traject regelt namelijk alles rond-

om de bouw: aanvraag van de 
benodigde vergunningen, maken 
van het ontwerp voor de nieuw-
bouw, doen van de aanbesteding 
en begeleiden van het bouwpro-
ces. 

Alles in een hand, waardoor Van 
der Heijden als opdrachtgever 
één aanspreekpunt heeft voor 
alle bouwzaken. Korte, duidelijke 
communicatie is hierdoor moge-
lijk waardoor er efficiënter en ef-
fectiever gewerkt kan worden. 
Eind dit jaar zal de nieuwbouw 
gereed zijn en kan de nieuwe 
showroom ingericht worden. De 
showroom zal zeker recht doen 
aan het nieuwe, meer uitgebreide 
en luxere assortiment van Van der 
Heijden. Qua ruimte en uitstraling 
kunnen de omheiningen, vlon-
ders, speeltoestellen, tuinhuisjes, 
overkappingen, buitenkeukens 
e.d. in een gepaste ambiance ge-
presenteerd worden. En klanten 
kunnen op hun gemak rondkijken 
en ideeën opdoen voor hun eigen 
huis en tuin.

Heeft u (ver)bouwplannen of 
ideeën? Of wilt u nadere infor-
matie? neem dan gerust contact 
op met ‘traject. Een eerste ver-
kennend gesprek is geheel vrijblij-
vend. 

HEESCH – sinds een paar maanden is het zichtbaar dat Houthandel 
van der Heijden aan de Bosschebaan in Heesch bouwt aan de toe-
komst. De houthandel bouwt een nieuwe showroom en een nieuw 
kantoor. De showroom wordt het paradepaardje waar het nieuwe as-
sortiment van Van der Heijden op gepaste wijze gepresenteerd gaat 
worden.

‘traject
Jan van den Braak - ’t Dorp 122 - 5384 MD Heesch
E: jan.van.den.braak@trajectheesch.nl
T: 0412 – 455667 / 06 - 20415020

Jochem van der Heijden (Houthandel van der Heijden) en Jan van den Braak 
(‘traject)
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06 52688134

Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

van
den Bersselaar

s c h i l d e r w e r k e n

Sil Ketelaars legt de vraagteken-
steen, deze staat voor de nieuwe 
naam van het gebouw.
Een herinnering maken met alle 
kinderen die medio eerste helft 
van 2013 de school zullen betre-
den. Een groot gat lag klaar om 
een kist te begraven met mooie 
herinneringen van de basis-
schoolleerlingen, de peuterspeel-
zaal en De Benjamin. Allereerst 
werden de herinneringen waar-
onder; tekeningen, een mozaïek 
en een lijst met woordjes die ze 
geleerd hadden, in de kist ge-
stopt. Deze werd gesloten met 
de sleutels van enkele leerlin-

gen en een gouden sleutel van 
de directeur: “Over zo’n 50 jaar 
zullen ze de inhoud vinden van 
deze kist en gaan kijken naar de 

namen, adressen en zelfs de tele-
foonnummers staan erbij.“ 
Sil Ketelaars wilde graag de met-
selaar zijn om de stenen te met-
selen van de Peuterspeelzaal, De 
Benjamin en groepen 1-2-3, met 
natuurlijk de gebruikelijke helm 
op voor de veiligheid. 
Iedereen hielp door een mooi 

lied mee te zingen om dit offi-
ciële moment een extra gezellig 
tintje te geven. 
De directeur nodigde iedereen 

uit; kinderen en ouders om een 
originele naam te bedenken. De 
mooiste naam voor het nieuwe 
gebouw zal met de opening be-
kend gemaakt worden.  

Een bijzonder moment voor een 
bijzonder resultaat, een nieuw 
gebouw.

Bijzonder moment met alle kinderen

HEESCH  – Aan De Beemd in Heesch is het afgelopen half jaar hard gewerkt door de medewerkers van Gebr. van 
Herpen om het 1e CPO project van Bernheze te realiseren. Afgelopen vrijdag was het  tijd voor een klein kapfeestje. 
De kappen zitten op de huizen en de bewoners hopen in het voorjaar van 2013 de huizen kunnen gaan bewonen.

Kapfeestje 1e CPO project Bernheze 

Metabo 
Accu-boormachine

12 volt
Inclusief lader en 2 accu’s 

in een koffertje, 3 jaar garantie

€ 119,00 
(inclusief btw)

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

Werkkleding
Kwaliteit kleding
waar u het warm

van krijgt

nieuw model

OVER 50 JAAR ZULLEN ZE TERUGKĲ KEN

NISTELRODE – Een bouw, een kist en heel veel kinderen waren het decor voor een officiële handeling 
op vrijdag 23 november op het bouwterrein van Basisschool De Beekgraaf. Directeur Verwijst heette 
alle aanwezigen van harte welkom, want deze bouw die normaal gesloten is voor visite stond deze 
morgen in het teken van een officiële herinnering aan de start van de bouw in 2012.

Werkkleding
Kwaliteitskleding
waar u het warm

van krijgt

Inclusief lader en 2 accu’s
in een koffer, 3 jaar garantie
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Hema Heesch, Schoonstraat 2-B
Hema Oss, Kruisstraat 5

‘hoor wie
klopt daar….’

Chocoladetaart 
met pietdecoratie 
8,-

28 november 
t/m 5 december

Advertorial

Kees zegt het met bloemen
Een nieuw gezicht op de markt in Nistelrode

In juni heeft Kees de bloemen-
stal van zijn voormalig werkgever 
overgenomen en hij mag nu zelf 
bepalen waar en wanneer hij zijn 
bloemen te koop aanbiedt. Een 
hele stap. natuurlijk kan hij zijn 
vrouw en kinderen van een bloe-
menkraam op 1 dag in de week 
niet onderhouden en dus is Kees 

rond gaan kijken naar markten. Op 
zoek naar gezellige markten kwam 
hij in nistelrode uit. Zo’n gezellig 
dorp en een knusse markt met niet 
al teveel kramen. Dat leek hem wel 
wat. 
Afgelopen vrijdag is hij, samen met 
zijn vrouw gaan kijken op de markt 
en hebben ze alvast kennis ge-

maakt met de andere marktkoop-
lieden. Ook een aantal bezoekers 
op de markt uit nistelrode heeft hij 
gesproken. Het werd voor hem al 
snel duidelijk. 
 
Weet u wat hem ook zo aansprak 
in nistelrode? na de markt gaan 
de mensen een bakkie doen met  

iets lekkers bij het café aan de 
overkant. Dat gebeurt blijkbaar 
niet in Amersfoort of Katwijk aan 
Zee en was voor de bloemenman 
een teken van gezelligheid. Hier 
in nistelrode wil hij zijn kraam met 
bloemen neerzetten.

Kees houdt van zijn bloemen en 
van zijn vrijheid 
Zelf verantwoordelijk zijn voor 
hoeveel en welke bloemen je 
koopt en hoe het bloementapijt er 
op de markt uit zal zien. Hij zegt de 
dingen liever met bloemen, maar is 
toch niet te beroerd om een praat-
je aan te knopen. 

Buiten is het allemaal wat gemak-
kelijker dan binnen vindt Kees en 
de mensen knopen op de markt al 
gauw een praatje aan. Straks kent 
hij natuurlijk veel meer mensen in 
nistelrode en ook hun wel en wee, 
want zeg nou zelf, op de markt 
kom je elkaar tegen op zoek naar 
iets lekkers of bloemen. 

Vooral nu in december zijn we op 
zoek naar iets bijzonders om te 
eten, maar ook naar kleur en sfeer. 
Soms is het moeilijk een cadeautje 
te bedenken, dan is ‘n bloemetje 
altijd welkom. En wat dacht u van 
de mooie kersttakken die straks 
ongetwijfeld in de bloemenkraam 

van Kees te koop zijn. 
Meteen een ander huis met kleur 
en wie weet een leuk kerststuk-
je, al dan niet zelf gemaakt. Een 
mooie roos of lelie doet het altijd 
goed in een kerststukje. En natuur-
lijk is een mooi boeket bloemen op 
de dinertafel een aanwinst. 

En Kees? Hem ziet u aankomen-
de vrijdagmorgen en ziet u  Kees 
staan met zijn bloemen, dan weet 
u dat het tijd is voor een bakkie 
koffie en een bloemetje voor thuis.

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

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

nISTELRODE - De weekmarkt in nistelrode zal vanaf nu nog fleuriger worden. Kees van der 
Plas, uit Katwijk aan Zee is een doorgewinterde bloemenverkoper. Al vanaf zijn 8e jaar staat 
hij bijna iedere zaterdag met zijn bloemen op de markt in Amersfoort. In weer en wind, en 
altijd als trouwe medewerker. Tot afgelopen juni.

Zwanejam on tour
Dit is een kindje van ZWAnEJAM 
(jamsessie). 100% improvisatie! 
Zwanejam is een jamsessie die in 
Berlicum al een jaar of vijf loopt, 
elke eerste woensdag van de 
maand met gastmuzikant, laag-
drempelig en voor iedereen toe-
gankelijk. De vaste kern van de 
Zwanejam heeft enkele gastmu-
zikanten uitgezocht om ook op 

andere podia te spelen, waarbij 
soms lokale muzikanten kunnen 
bij-springen.

Laatste keer met Frits
De kogel is door de kerk, het eind 
is in zicht, we weten wanneer Frits 
de pijp aan Maarten geeft (in deze 
context ook letterlijk!) Op 1 de-
cember 2012 gaan we nog een al-
lerlaatste keer met Frits vlammen! 

Op verzoek van Frits gaan we dit 
doen in, waar anders, de Zwaan 
in Heeswijk. Wij hebben hier al zo 
vaak in allerlei gedaantes gespeeld 
dat het eigenlijk als een natuurlijke 
keuze voelt! Zet hem in je agenda 
want vol=vol ! Zaterdag 1 decem-
ber. Voor beide avonden geldt, 
zaal open 21.00 uur. 
Vrij entree, info 0413-291575, 
www.dezwaanlive.nl

Muzikaal weekend in Café de Zwaan
Zwanejam on tour & Rattlesnake Shake

HEESWIJK-DInTHER – Aankomende weekend is er weer veel muzikaliteit in de Zwaan. De aftrap is op vrij-
dag 30 november met Zwanejam on tour, een jamsessie vanuit Berlicum en op zaterdag is het ‘t moment dat 
Frits van rattlesnake shake de pijp aan Maarten geeft.

Kees van der Plas in zijn bloemenkraam

Zwanejam on tourRattlesnake Shake

sfeer in huis met 
kerstmis
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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

6

genieten met groen

Krans van bessen.
Donkerrood. 
Voor binnen en buiten. 
Ø 55 cm. Rood.
Van 27,50 voor 19,95

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

*  kijk op www.lifeandgarden.com voor 
 

OOk via 
webshOp

Winters warm

6

genieten met groen

season 
sweets 

Guirlande met grote bessen.  
130 cm. 
Van 9,95 voor 7,95
Kerstbal met ster en lint.
Matglas. Per stuk 3,79 
2 voor 5,-
Windlicht met ster.
Hoogte 13 cm. Ø 12 cm. 
Per stuk 5,50 
2 voor 8,-

Houten onderbord, stervormig.
Diverse maten. Bijv. Ø 30 cm.
Van 2,99 voor 2,49
Lantaarntje.
Grijs of wit. Hoogte 12 cm. 
7,5x7,5 cm. Per stuk 2,49 
3 voor 5,-

Krans van bessen.
Donkerrood. 
Voor binnen en buiten. 
Ø 55 cm. Rood.
Van 27,50 voor 19,95

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

*  kijk op www.lifeandgarden.com voor 
 deelnemende winkels
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OOk via 
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Winters warm

5

3

1

2

4

  Guilande met grote bessen
 130 cm
 van 9,95 voor 7,95

  Kerstbal met ster en lint
 Matglas. Per stuk 3,79 
 2 voor 5.-

 Windlicht met ster
 Hoogte 13 cm. Ø 12 cm.
 Per stuk 5,50 
 2 voor 8.-

  Houten onderbord, stervormig
 Diverse maten. Bijv. Ø 30 cm
 van 2,99 voor 2,49

  Lantaarntje
 Grijs of wit. Hoogte 12 cm.
 7,5 x 7,5 cm. Per stuk 2,49 
 3 voor 5.-
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2

3

4

5

Cyclaam
Rood of wit Pot Ø 13 cm

van 3,99 voor 2,95

Pot Pearl
Ø 15 cm Creme. 

van 6,95 voor 5,-

2

genieten met groen

1

2

4

4

3

 verlichting.  
Excl. batterijen. 
Hoogte 46 cm. 
Van 19,95 voor 
14,95

Warm en knus

OOk VIA 
wEbsHOP

OOk VIA 
wEbsHOP

OOk VIA 
wEbsHOP

OOk VIA 
wEbsHOP

OOk VIA 
wEbsHOP

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

OPEN ZONDAG 
2 DECEMBER
van 10.00 tot 17.00 uur

Zie ook onze open zondagen op 9 en 16 december
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genieten met groen

Krans van bessen.
Donkerrood. 
Voor binnen en buiten. 
Ø 55 cm. Rood.
Van 27,50 voor 19,95

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

*  kijk op www.lifeandgarden.com voor 
 deelnemende winkels
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Winters warmLifeandgarden_278x191_wk48.indd   1 26-11-2012   21:51:47

Inschrijving Bands in Battle gestart

Elke  band krijgt 30 minuten de tijd 
om zich te laten zien en horen én te 
laten beoordelen door een vakjury. 
Door middel van SMS stemming 
kan ook het publiek meestemmen 
welke bands naar de finaleronde 
doorgaan. 
Dus, hoe groter de aanhang hoe 
groter de kansen.
Tijdens het optreden moeten mi-

nimaal 4 cover-nummers gespeeld 
worden, de rest van de tijd mag 
eventueel ook met eigen werk 
worden ingevuld. 
De voorrondes vinden plaats op 
zondagmiddag 13, 20 en 27 janu-
ari 2013, aanvang telkens 15.00 
uur. De finale vindt plaats op zon-
dagmiddag 3 februari ook om 
15.00 uur.

HEESWIJK-DInTHER – na het succes van de eerste editie in 2012, gaat begin 2013 de 2e editie van start 
van de Bands in Battle bij Café zaal Jan van Erp in Heeswijk-Dinther. De Bands in Battle is een wedstrijd 
waarbij beginnende en meer gevorderde amateurbands de gelegenheid krijgen zich aan een groter publiek 
te presenteren.

Coloured Dream

Inschrijven kan tot 31 december 2012 via de website 
www.bandsinbattle.nl

In het Muziekcentrum in Enschede 
speelden de 50 leden, waaronder 
vele jeugdleden die voor het eerst 
op concours gingen, met veel over-
tuiging en overgave 3 nummers. 
L’Entracte als inspeelwerk en ’t Mi-
nisterie van Fanfare en Overture 
to a new age die beide beoordeeld 
werden door een 3-koppige jury. 
na afloop van het optreden liet di-
rigent Jos de Kleijn aan de muzikan-
ten weten dat hij dik tevreden was 
over de neergezette uitvoering. 
Ook bij de muzikanten was er een 
goed gevoel en de jonge debutan-

ten hadden het ook prima gedaan. 
na het optreden keerden de 50 le-
den terug naar nistelrode, terwijl 
twee bestuursleden achter bleven 
om op de uitslag te wachten. Die 
kwam om half 8. Fanfare St. Lam-
bertus behaalde met 82.75 punten 
een prachtige en dikverdiende eer-
ste prijs. Een quote uit het juryver-
slag onderstreepte dit nog eens: 
“Prima vertolking, er wordt muziek 
gemaakt”. Een mooie opmaat naar 
de night of the Music die 18 en 19 
oktober 2013 gehouden gaat wor-
den. www.stlambertusnistelrode.nl

Fanfare St. Lambertus: 1e prijs op Concours Enschede
nISTELRODE - Op zondag 25 november was het om klokslag 13.00 uur 
eindelijk zover voor Fanfare st. Lambertus nistelrode: zij begonnen aan 
hun concoursoptreden. 

De ingang is de oprit bij de Boek-
handel. Vijftig meter verderop is 
een parkeerplaats en Berne Media 
is dan aan de linkerkant. De Open 
Coffee duurt van 8.30 tot 10.00 
uur. 

Het is bij de Abdij van Berne,  
Abdijstraat 49 Heeswijk Dinther.

Open Coffee Bernheze 
bij Berne Media
BERnHEZE - De Open Coffee Bernheze is donderdag 29 november ge-
pland en dit keer zijn we te gast bij Berne Media. De Open Coffee start 
met een rondleiding en uitleg door het bedrijf en daarna is er nog vol-
doende tijd over om met Coffeegenoten te praten, onder het genot van 
een kopje koffie. Iedereen is welkom bij deze koffieochtend.
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HEESWIJK-DInTHER - Be Quick 
1 - Altior 1. na 8 minuten spelen 
keken de dames al tegen een 5-0 
achterstand aan. Hierna lukte het 
Altior niet om de wedstrijd nog 
naar zich toe te trekken. De eind-
stand was 12-9.

Flamingo’s 2 – Altior 2. 
Uitslag: 8-11

Be Quick 3 – Altior 3. Uitslag: 8-9
De Kangeroe 2 – Altior 4. De wed-
strijd ging het gelijk op. Zo kwa-
men we eens een doelpuntje voor, 
dan weer eens achter. Aanvallend 
was het moeilijk elkaar te vinden 
en ballen goed mee te geven zo-
dat het ons niet lukte om het spel 
naar ons toe te trekken en te doen 
waar we vorige week wel goed 
in waren: scoren. In de rust werd 
duidelijk dat er aanvallend wel 
iets moest veranderen dus na de 
rust werd er gewisseld en heb-
ben we met Maartje meer lengte 

ingebracht. Later werd ook Carly 
ingezet en uiteindelijk konden we 
gelukkig toch uitlopen naar 8-11. 
Kangeroe scoorde uiteindelijk nog 
de 9-11 maar de overwinning was 
weliswaar zwaar bevochten, maar 
wel binnen! Kirsten, Maartje en 
Carly: nogmaals super bedankt, 
jullie zijn kei-goed ingevallen. 
Onze complimenten!

Geko 2 – Altior 5. Uitslag: 13-5
Prinses Irene 4 – Altior 6. 
Uitslag: 8-5
Concordia/Boskant A1 – Altior A1.
Uitslag: 7-6
Concordia/Boskant B1 – Altior B1.
Uitslag: 10-4
DOT B1 – Altior B2. Uitslag: 4-4
Rosolo C2 – Altior C1. Uitslag: 8-4
Be Quick C1 – Altior C2. 
Uitslag: 2-1
Be Quick C2 – Altior C3. 
Uitslag: 10-0
Altior D1 – Spoordonkse Girls D1.
Uitslag: 0-6
Altior D2 – nDZW D1. Uitslag: 2-3
Altior E1 – Tovido E1. Uitslag: 8-0
Altior E2 – De Korfrakkers E3.
Uitslag: 3-1
Altior F1 – De Korfrakkers F1.
Uitslag: 1-5. Strafworpen: 2-1
Altior F2 – De Korfrakkers F2.
Uitslag: 0-5. Strafworpen: 0-2
Altior F3 – Corridor F2.
Uitslag: 0-0. Strafworpen: 3-2
Altior W1 – BMC W1.
Uitslag: 2-1. Strafworpen: 4-4

Altior 1 staat 
weer met lege handen

korfbal
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Kampioenenbal bij Avesteyn

Alle drie de teams wonnen de na-
jaarscompetitie en worden dan ook 
na de winterstop hoger ingedeeld. 
Dan zal blijken hoe deze teams er 
voor staan. Dit kampioenschap 
kan ze echter niet meer ontnomen 
worden. Wat maakt nou dat deze 
teams zo goed gepresteerd heb-
ben? Dit werd door de diverse spe-
lers, trainers en leiders aan de vele, 

bij de huldiging aanwezige suppor-
ters, uitgelegd. Een grote trainings-
opkomst, een goede teamgeest en 
het tonen van verzorgd voetbal 
waren hierbij de kernbegrippen. 
Dat zijn bemoedigende conclusies 
voor zowel de spelers als suppor-
ters maar ook voor de vereniging 
in het algemeen. Enkele jaren ge-
leden werd er gekozen om voetbal 

te optimaliseren. Sinds die tijd is er 
met man en macht gewerkt aan 
een nieuwe structuur. De eerste re-
sultaten zijn bemoedigend. Dat er 
wat te vieren was bij Avesteyn was 
duidelijk. Laten we hopen dat het 
een opmaat is voor meer mooie re-
sultaten. Het bestuur wil de spelers, 
trainers en leiders van harte felicite-
ren met deze prestaties. 

voetbal

HEESWIJK-DInTHER - 24 november 2012 was een gedenkwaardige dag voor voetbalvereniging Avesteyn uit 
Dinther. Er waren maar liefst drie teams die de titel ‘Herbstmeister’ mochten voeren. Deze eer was er voor 
de E1, D3 en D1.

Goed resultaat DV Dancing Kids
Gwen Opstal, voor het eerst als 
solo in de junioren vrije klasse, won 
meteen deze eerste wedstrijd in de 
de categorie met 242 punten! Een 
echt talentje waar we nog veel van 
zullen horen!
Vera Oomen, voor het tweede jaar 
solo en nu uitkomend in de juni-
oren sportklasse, moest als eerste 
van de categorie het podium op. 
Zij danste goed en kreeg 264 pun-
ten van de jury wat de 3e  plaats 
opleverde!

Cheyenne Willemsen werd met 
271 punten, 2e  in de categorie 
jeugd sportklasse.
In de categorie solo hoofd 
sportklasse werd Kimberly 
Xhofleer  overtuigend 1e met 284 
punten!
De marsgroep Untouched won 
vandaag ook met 270 punten en 
als laatste won ook garde Touch in 
hun categorie met 273 punten. 
Een heel goed begin voor de dan-
sers van Dv Dancing Kids!

dansen

nISTELRODE - Het openingstoernooi in schaijk van de nederlandse 
Dans Organisatie werd gehouden in Dorpshuis de Phoenix. Dv Dancing 
Kids ging ook op pad om deze zondag een mooie eerste indruk bij de 
collega dansverenigingen neer te zetten. En dat is gelukt. Ook al gingen 
nog lang niet alle groepen en solo’s mee, gwen, Vera, Cheyenne, Kim-
berly en de groepen Touch en Untouched gingen ervoor.

nISTELRODE - Zaterdag 24 no-
vember was er weer een nieuwe 
volleybalspeeltuin bij Volleybal-
vereniging Tornado nistelrode.

Om 9.45 uur was het een drukte 
van belang bij de sporthale van 
Tornado in nistelrode. 9 Enthousi-
aste jongens en meisjes stonden te 
wachten totdat zij mochten gaan 
spelen, klommen en klauteren. Tot 
ieders grote verrassing stonden 2 
Pieten in de sporthal klaar om mee 
te spelen. De kinderen vonden dat 
geweldig en waren door het dolle 
heen. Samen met de Pieten werd 
geoefend om misschien ook ooit 
een Piet te worden. En die gekke 
Peten, die deden alles fout, maar 
gelukkig hielpen ze de kinderen 
ook bij het oefenen om een echte 
Piet te worden. De kinderen moes-
ten over daken klimmen, pakjes 
door de schoorsteen gooien en 

met een zware zak over de schou-
ders over de daken lopen. 
Wat zijn het toch een kanjers die 
kinderen bij Tornado. Daarna wer-
den er veel balsapelletjes gedaan. 
Al die superknappe Pieten-in-spé 
kregen na afloop een Pietendiplo-
ma van trainster Ine en van de 2 
Pieten iets lekkers. 

Op zaterdag 5 januari is er van 
10.00-11.00 uur weer een volley-
balspeeltuin bij Sporthal de Over-
beek in nistelrode. Wij hebben er 
al heel veel zin in en we hopen dat 
er veel kinderen mee komen spe-
len.

www.volleybalclub-tornado.nl 

Pieten volleybalspeeltuin Tornado volleybal

Nieuwe shirtjes 
voor meiden Altior E2

Veel mensen kennen ondertussen 
wel Lunchroom/Cafetaria Halte 5 
waar je terecht kunt voor lekkere 
menu’s en schotels maar ook voor 
heerlijke broodjes en maaltijdsala-
des en natuurlijk het zeer bekende 
frietje! Voor mensen die Halte 5 
nog niet kennen, ga gerust eens 
een kijkje nemen en probeer wat 
van de kaart, u zult verrast zijn. 
U kunt alvast een voorproefje ne-

men en iets lekkers uitzoeken op 
www.halte-5.nl. 
Wij zijn dan ook blij dat Monique 
en Peggy deze meiden in nieuwe 
shirtjes hebben gestoken en hopen 
dat ze de shirtjes met trots zullen 
dragen en er veel overwinningen 
mogen komen!
Ook namens de meiden van Al-
tior E2 zeggen wij... hartstikke be-
dankt, we zijn er kei-blij mee.
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HEESWIJK-DInTHER - Afgelopen zaterdag 24 november werden de 
meiden van Altior E2 verrast met nieuwe shirtjes die werden geschon-
ken door Halte 5 uit Heeswijk-Dinther. 

Gwen en Vera

al uw sport en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Ook zijn er verschillende soorten 
duiven en kwartels aanwezig. In de 
groep parkieten zullen er graspar-
kieten, agaporniden, personata’s 
en fischerie’s, forpussen, neophe-
ma en een groep grote parkieten 
aanwezig zijn.

Dus een kleurrijk geheel aan vo-
gels van klein tot groot! Er wordt 
gestreden om het kampioenschap 
n.T.T. vogelvreugd Dinther 2012. 
Ook is er weer een jeugdgroep 
aanwezig waar de beste vogel van 
de jeugd uit zal komen. In de ver-

koopklasse kunt u eventueel zelf 
vogels kopen. Dus, als u nog een 
vogeltje zoekt kom dan gerust 
even langs.
Van ons bestuur kunt u uitleg krij-
gen over het houden van exoten, 
parkieten en kanaries.

Zij kunnen u meer vertellen over 
voeding, verzorging en het ringen 
van vogels, iets wat belangrijk is 
voor de toekomst van de vogel-
sport. Het geheel is keurig in het 
groen aangekleed door tuincen-
trum M. Langenhuizen uit Dinther.

Kortom; de moeite waard om even 
een kijkje te komen nemen, de en-
tree is gratis en voor de kinderen is 
er wat lekkers.

Opening vrijdag 30 november om 
20.00 uur Openingstijden van de 
show: zaterdag 1 december van 
13.00 tot 22.00 uur.
Zondag 2 december van 10.00 tot 
16.00. CC Servaes in Dinther

Nationale 
vogeltentoonstelling 2012
HEESWIJK-DInTHER - De Vogelvreugd Dinther houdt op vrijdag 30 no-
vember, zaterdag 1 en zondag 2 december in CC servaes een wedstrijd 
van verschillende soorten vogels. In totaal zullen er 920 vogels op deze 
tentoonstelling aanwezig zijn in verschillende klassen; zebravinken, ja-
panse meeuwtjes, prachtvinken, kanaries, postuurkanaries en cultuur-
vogels.

vogelsport

Laatste
seizoen 
Van Alebeek

HEESCH - Henry van Alebeek gaat 
HVCH aan het einde van dit sei-
zoen verlaten. na zes seizoenen 
komt er een einde aan de samen-
werking met de schijndelse trai-
ner. 

Onder zijn leiding werd HVCH 
twee keer kampioen en promo-
veerde van de derde naar de eer-
ste klasse. Hiermee schreef hij bij 
HVCH geschiedenis. Zowel HVCH 
als Henry van Alebeek gaan op 
zoek, de een naar een passende 
opvolging en de ander naar een 
nieuwe club. HVCH moet ook op 
zoek naar een nieuwe assistent-
trainer. Voor Chris van de Akker 
is dit het laatste seizoen in deze 
functie.

voetbal

OSS - Ook dit weekend wederom 
mooie resultaten voor de judoka’s 
van Van Buel sports uit Oss.

In Gilze, tijdens het jaarlijkse Sin-
terklaas toernooi, wist de 6-jarige 
Jesse van Buel   uit Heesch al zijn 
tegenstanders te verslaan en pakte 

het goud. Zilver was er voor niels 
Wilms uit Oijen en brons voor Os-
senaar Lucas van Griensven. De 
overige selectieleden vertrokken 
onder leiding van Abba Coly naar 
Almere om daar mee te doen aan 
het Topjudotoernooi Almere. 
Abba wist hier met zijn judoka’s 
100% score te noteren met de 
volgende resultaten: goud voor 
Owen van de Veerdonk en Mike 
Smits, zilver voor Max en Joep 
Henkelman en Daan Duijs en tot 
slot brons voor Senna van de Veer-
donk. Adri Timmermans mocht 
afgelopen zaterdag zeer tevreden 
zijn met zijn pupil Trang Le die ge-
slaagd was voor haar eerste Dan 
Taekwondo.

Van Buel 
Sports blijft succes boeken!

budo

Russtand 17-9. In de 2e helft her-
pakte Dos’80 zich. Wouter van 

Engelen had een mooi afstands-
schot precies in de kruising. Ook 
werden er veel meer 1 op 1 duels 
gewonnen in de verdediging. Bedo 
kon niet echt meer doorbreken in 
breaks. Dankzij dit goede spel wist 
Dos terug te komen, maar het was 
te laat. Hiermee eindigde de wed-
strijd in een 29-22 nederlaag. 

De heren 2 van Dos hebben in 
Heesch met 20-22 verloren van 
Zephyr 2.

Heren dos’80 
herpakken zich te laat
HEESCH - Afgelopen zaterdag moesten de heren 1 van handbalvereni-
ging Dos’80 uit tegen Bedo spelen. In het begin van de 1e helft konden 
de Heeschenaren meekomen tot 3-2. Toen begon Bedo uit te lopen met 
snelle breaks die niet konden worden belopen door de heren. 

handbal

na de rust werd het tempo opge-
voerd en dat resulteerde dan ook in 
4 doelpunten in pakweg 2 minuten 
tijde, verdeeld verdeeld over beide 
teams. Op het moment dat de klok 
de vijftien minuten was gepasseerd 
en de score 16-12 was beseften de 
dames van DOS’80 dat er echt een 
tandje bij moest. Dat wat de da-
mes zo sterkt maakt, spelen met 

passie, moest weer de boventoon 
gaan worden. Hiermee wisten ze 
weer langszij te komen: 18-18. Bij 
19-19 wist Sabine de toegekende 
zevenmeter te verzilveren. In een 
allerlaatste, geforceerde poging 
viel die gelijkmaker dan toch, eind-
uitslag 20-20. 
Dames 2 verloor thuis met 6-8 van 
Helios’72 2. 

Eerste puntverlies Dames 1
Zaterdag 24 november stond de uitwedstrijd tegen White Demons op 
het programma. De dames van DOs’80 liepen snel weg naar een 2-6 
voorsprong. Daarna zakten ze wat weg en kregen de dames van White 
Demons ruim baan om weer langszij te komen. Een ruststand van 9-8.

na een aantal speelminuten kwa-
men we op een achterstand. Door 
een afstandsschot van Charlotte 
en een mooie doorloopbal van Si-
mone kwamen we weer terug in 
de wedstrijd.
Doordat we niet kort genoeg ver-
dedigden en niet goed meer com-
municeerden kon SVOC op afstand 

een aantal keren rustig aanleggen 
en en gemakkelijk scoren. We lie-
ten ons opjagen waardoor we de 
lange aanvallen die we de afgelo-
pen wedstrijden wel hadden, niet 
konden oppakken.

na rust probeerden we de aanval 
rustig op te zetten. Maar doordat 
het een redelijk fysiek spel begon 
te worden kwam dat niet tot z’n 
recht. Op het eind van de wed-
strijd kregen we meer kansen en 
scoorden nog een paar keer. Eind-
stand 5-17.

Korloo 1 - SVOC ‘01
LOOSBROEK - Afgelopen zondag speelde Korloo 1 tegen sVOC ‘01 
in Heeswijk-Dinther. We wisten dat dit een lastige tegenstander zou 
gaan worden. Maar met ook de terugkomst van Brenda van een bles-
sure gingen we vol goede moed en met onze eigen doelstellingen de 
wedstrijd in.
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Tijdens deze clinic heeft Han hulp 
gehad van zijn dochter Christel 
die haar opleiding aan de PABO 
te Arnhem bijna afgerond heeft. 
Een hele goede hulp want zij is 
bijna juffrouw en kan basketballen. 
Dank je wel Chris !!!

De kinderen waren erg enthousi-
ast, omdat ze bijna nooit basketbal 
tijdens de gymlessen hebben ge-
had. Een tweetal juffrouwen vroe-
gen of er een vervolg les komt. 
Misschien gaat dat wel gebeuren.
Deze week is Bs. De Toermalijn aan 

de beurt. De groepen 4-5-6 maken 
allemaal kennis met de sport bas-
ketbal. 

Met deze activiteit wil Slam-
dunk’97 de sport bekender maken 
in onze gemeente.

Basketbal clinic op basisscholenbasketbal

HEESCH - Drie weken geleden zijn door Han Tan de eerste clinics aan een van de basisscholen in de ge-
meente Bernheze gegeven, Bs de Emmaus. In totaal zijn er aan 6 groepen van ca. 25 leerlingen per groep de 
beginselen van basketbal geleerd. Omdat er maar 45 minuten per groep beschikbaar was is maar een aspect 
van basketbal aangeleerd, de dribbel.

HEESCH – De jongens van de B1 
van MHCH zijn afgelopen zondag 
kampioen geworden. Het was een 
uitwedstrijd in Berlicum tegen DES.  

Met de rust stonden de heren van 
MHCH nog op een achterstand. 
Toen was de score 1-2. Maar na 
de rust gingen ze ervoor en uitein-

delijk hebben ze gewonnen met 
7-3.  Knap gedaan heren!

De jongens hebben versterking 
nodig. Lijkt het je wat om ook te 
gaan hockeyen. JB1 heeft nog 
plaats voor enkele spelers. Interes-
se? Stuur een mail naar: tcjunioren 
@mhchheesch.nl 

JB1 Kampioenhockey
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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

December 2012 
wordt heel 
bijzonder

Dit jaar, in december 
hebben we 5 zaterdagen, 

5 zondagen en 
5 maandagen. 

Dit gebeurt slechts om de 824 jaar. 
De Chinezen noemen dit de zak 
met geld. Stuur dit ook naar al 

uw vrienden, volgens de legende 
ontvangen ze geld binnen vier dagen. 

Volgens de Chinese Feng Shui: 
zij die niet versturen of delen zullen 

arm blijven. 

In het bijzonder ben ik niet van plan 
om deze kans voorbij te laten gaan en 
ik stuur hem met de beste wensen in 

het geval!
Ook de 12e is een speciale 

combinatie: 12/12/12

BERNHEZE
29 NOVEMBER 
Open Coffee Bernheze 
locatie: berne Media
Pagina 17

T/M 5 DECEMBER
Kleurwedstrijd 
Downloaden via onze websites

10 - 14 DECEMBER 
Ophalen snoeihout
locatie: buitengebied

HEESCH
T/M 29 DECEMBER 
Inschrijving Hisse Kwis

28 NOVEMBER 
Start kaartverkoop 
De Rooie Tesneuzik
locatie: ‘t Tunneke

29 NOVEMBER
Handwerken KBO
locatie: cc De Pas 

Het Groot Niet Te Vermijden
locatie: cc De Pas 

30 NOVEMBER
Sinterklaasviering KBO
locatie: cc De Pas

1 DECEMBER 
Jeugddisco Remix
locatie: cc De Pas 

2 DECEMBER 
Open Zondag 
locatie: life & Garden
Pagina 17

Open Dag/receptie 
locatie: De Waard
Pagina 6

1 T/M 16 DECEMBER 
Iconententoonstelling 
locatie: Petrus emmaus kerk
Pagina 3

4 DECEMBER 
Vrije inloop Avondsoos 
KBO Heesch
locatie: cc de Pas 

6 DECEMBER 
Handwerken voor leden 
KBO Heesch
locatie: cc De Pas 

7 DECEMBER 
Popkwis
locatie: cc De Pas 

Proeverij
locatie: De bakkers lamers

Publieksavond
locatie: sterrenwacht halley

9 DECEMBER 
Prinsenreceptie 
locatie: cc De Pas 

NISTELRODE
T/M 15 DECEMBER 
Inschrijving Nisseroise Kwis

28 NOVEMBER 
Scouting Mira Ceti 
Sinterklaasactie
locatie: Nistelrode

29 NOVEMBER 
Extra koopavond
locatie: Marya schoenen en tassen
Pagina 1

30 NOVEMBER 
Zwarte Piet op de markt
locatie: raadhuisplein 

Nieuwe bloemenkraam
locatie: Markt
Pagina 16

2 DECEMBER 
Zwarte Pietentoneel
locatie: speelboerderij hullie 

4 DECEMBER 
Zonneochtend
locatie: Paviljoen 

10 DECEMBER 
De Ontmoeting: 
Koor ‘Groene Linde’
locatie: Gasterij laarstede 

LOOSBROEK
1 EN 2 DECEMBER 
Viering 100 jaar 
locatie: heilige Antoniuskerk
Pagina 3

6 DECEMBER 
Handwerkcafé
locatie: De Wis 

HEESWIJK-DINTHER
T/M 7 DECEMBER
Expositie Liesbeth van 
Beekveld 
locatie: cunera/De bongerd 
 
28 NOVEMBER - 
31 DECEMBER 
Expositie 100e HaDeejer 
locatie: bibliotheek 
Pagina 1

28 NOVEMBER 
Themamiddag KBO Dinther
locatie: cc servaes 

Themamiddag KBO
locatie: cc servaes

30 NOVEMBER - 
2 DECEMBER 
Nationale vogeltentoonstelling 
locatie: cc servaes 
Pagina 18

30 NOVEMBER 
Zwarte Piet op de markt 
locatie: Plein 1969 

Uit liefde voor bier
locatie: café Zaal de Toren 
 
1 EN 2 DECEMBER 
Sinterklaas open dagen 
locatie: kasteel heeswijk 

Young voices brengt Got 
Loose musical
locatie: De blauwe kei in Veghel 

1 DECEMBER 
CD Presentatie Dreamfield
locatie: café Zaal De Toren 
Pagina 1

2 & 9 DECEMBER 
Kienen
locatie: café Zaal elsie 

7 - 8 DECEMBER 
De Paranormale Beurs
locatie: café zaal Jan van erp 
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8 DECEMBER 
Memories Indoor
locatie: café Zaal de Toren 

Walnotendag 
locatie: de kilsdonkse molen

11 DECEMBER
Onderonsje Lourdes 
locatie: bernrode

13 T/M 16 DECEMBER
Jubileumuitvoering Kantlijn
locatie: café Zaal Jan van erp
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VORSTENBOSCH
28 NOVEMBER
Kindertheaterfestival groep 3
locatie: hondstraat 27 

30 NOVEMBER
Sinterklaas 
locatie: de Molen

6 DECEMBER
Jaarvergadering Dorpsraad 
Vorstenbosch
locatie: De stuik 
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