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Derde wereld dichtbij huis
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NiSTELRODE - Terwijl de landelijke campagnes geld proberen in te zamelen voor actuele rampen, zijn er mensen lokaal al een leven lang geld aan
het inzamelen voor hun dorpsgenoten in de derde wereld. In 1994 werd de Stichting Dorpsgenoten in de Derde Wereld opgericht. Het is al bijna
20 jaar dat Zuster Henrilena in Papua New Guinea en pater Toon van Kessel in Zambia, van hun dorpsgenoten een steuntje in de rug krijgen door
allerlei acties die opgezet werden vanuit het ‘thuisfront’.

Freek Spits

en de boomkwekerij. in samenwerking met de Keniaanse NGO
FreeKenya Foundation. En door de
goede contacten met lokale organisaties en bevolking weten ze ook
met de Landbouwleerschool, waar
landbouwmethodes worden opgezet en experimenten uitgevoerd,
veel te bereiken. Dorpsgenoten
die allen op hun eigen wijze een
indrukwekkende staat van dienst
opgebouwd hebben en daar nog
steeds aan werken. Freek woont
intussen met zijn vrouw in Kenia en
werkt daar aan zijn toekomst, zoals
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Toon van Kessel

Later zijn daarbij aangesloten:
FreeK spits, die intussen woont
en werkt in Kenia en Yolanda van
den Broek, die voornamelijk in Kameroen actief is.
zUster henrilena is inmiddels ‘gepensioneerd’ en woont in
het retraitehuis in Volkel, maar ze
is nog steeds heel betrokken. Toon
van Kessel is al vanaf 1968 werkzaam in Zambia, eerst als econoom
verbonden aan het bisdom Chipata
en sinds enkele jaren in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka, waar
zijn parochie Sint Lawrence aan de
rand ligt van de stad.
in 2011 opende hij in aanwezigheid van de president van Zambia
‘zijn’ splinternieuwe kerk met ruimte voor 1.000 bezoekers.

De bescheiden Yolanda Van
den broeK is, net zoals de gedreven Freek Spits, bij ontwikkelingswerk terechtgekomen door
een stage voor studie. Yolanda
heeft als verpleegkundige onder
zware omstandigheden gewerkt
in Tsjaad, Darfur, Haïti, Benin en
recent in Sierra Leone. in Kameroen ligt haar hart. Daar heeft zij,
de ‘Moeder van het Babungo volk’
zoals de Koning van Fon Zofoa iii
haar gekroond heeft, het Babungo
integrated Mental Health Care
centrum opgericht.
De eensmansmissie van Freek Spits
met Stichting FreeKenia groeide
uit tot een groot project. Hij heeft
vooral veel bereikt met productie en verwerking van ananassen
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MooiBernheze

BERNHEZE - Het college van B&W
stapte 26 november op de fiets
voor een ‘rondje Bernheze’. Via
Emmausschool, Bomenpark en natuurcentrum Maashorst, fietsten zij
naar Laarstede voor ’n kop koffie.
Daarna ging het door naar Vorstenbosch. Het rondje werd vervolgd
richting Heeswijk-Dinther, de
Abdij, voor een bijzondere collegevergadering. Via de Museumboerderij fietsten zij richting Loosbroek
voor een bezoek aan Lunenburg
en terug naar Heesch, met een
stop bij een melkveehouderij.

Yolanda van den Broek

we in ‘Luchtpost’ elders in de krant
kunnen lezen. Toon verblijft nog
steeds in Lusuka en is erg hecht

nu 8,00 euro
Schoonstraat 36
5384 AR Heesch
0412 475700
06 12156272
www.marcelbonte.nl

met zijn familie, vrienden en andere dorpsgenoten. Yolanda gaat
nog regelmatig terug en haar betrokkenheid is nog steeds groot.We
hebben helaas niet genoeg ruimte
om de vele verhalen hier te vertellen. Zij hebben verhalen waarover
ze eindeloos kunnen vertellen,
wanneer je ze de kans geeft. Geef
ze die kans, wanneer je ze tegenkomt, ze zijn inspirerend. U kunt ze
helpen via Stichting Dorpsgenoten
in de Derde Wereld.
Stichting Dorpsgenoten
in de Derde Wereld
Rabobank: 13.71.42.943
www.yolandainbabungo.nl
www.freekenia.org
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Krant niet op
woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Noud, Hans, Marieke, Ad, Rein en Rien fietsend door Slabroek

In de feeststrook

Pasfoto’s

bbQenzo.nl - BERNHEZE

brengen we u in de

VOOR ZORGELOZE

sfeer van samen
genieten, thuis of in
een van de prachtige
horecalocaties!

®

COMPLEET BIJ U THUIS

FEESTDAGEN

BBQ
GOURMET
TAPAS

Bestel makkelijk en snel op

www.BBQenzo.nl

Telefoon 0800-2008
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Eten, drinken & uitgaan
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Column
ton bens

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Raad je kaasje!

3-gangen 1ste en 2e kerstdag:
KERSTBUFFET
najaarsmenu

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

KERSTDINER

(parade van amuses en
5-gangen menu)
Voor meer informatie
kunt u ons bereiken
op het nummer
0412-622821
Willibrordusweg 81 - 5342 LG Oss
info@restaurantzaalhetputje.nl - www.restaurantzaalhetputje.nl

Deze keer gaan we het eens proberen via onze column en
leggen de ‘kaasplank’ iets hoger. Welke kazen liggen er op deze
kaasplank? En welke dipper staat er in het midden....?
Tot slot verzoeken wij u ook om het gewicht van de kazen erbij te
zetten (geschat gewicht) zodat we straks een terechte kaaskenner
en winnaar bekend kunnen maken. En wat kunt u deze keer
winnen?
Een mooi kaasplankje (voor 4 personen) dat u samen met onze
‘kaaskenner Johan’ samen mag stellen. Leuk voor de feestdagen
en natuurlijk mag u vooraf ook even proeven!

QueQuen Prinsessen
koken ‘Op ’t Erf’

En beschikt u nog
niet over Social Media
(computervaardigheden),
dan mag u uiteraard ook een
formuliertje met uw gegevens
inleveren in onze winkel(s)
in Oss en/of Heesch. Wie
weet staat u dan samen
met uw kaasplankje in de
volgende column.

Heeswijk-Dinther - QueQuen Prinsessen zijn negen dames uit Heeswijk, Dinther, Vorstenbosch, Loosbroek en Veghel die het leuk vinden
om een paar keer per jaar creatief te koken. Deze keer viel de keus op
het koken zoals dat ging zo rond 1910, zónder gas en elektra dus. Op
welke plek kan dit beter dan bij Op ’t Erf in Heeswijk-Dinther bij Rob en
Nanda Juijn aan de Aa-Brugstraat 4a? Nergens, volgens de QueQuen
Prinsessen!

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Onze quiz ‘Raad je kaasje’ op
FACEBOOK is uitgegroeid tot een
ware hype! Direct na plaatsing
kwamen de eerste reacties al binnen
en dat loopt inmiddels op tot ruim
boven de 250! Degene die het dichtst
bij het juiste gewicht zit maakt kans op
een pond kaas van Bon Fromage!

(€ 39,50 incl. drankjes)

€ 22,50

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers

Advertorial

Koken zoals in 1910

Foto: Gabriëls Fotografie

De prachtige locatie met de zeer
smaakvol ingerichte ontvangstruimte en keuken voldeed hele-

maal aan de eisen die de dames
voor ogen hadden. Met de biologische kip en het scharrelvarken van
Rob konden de gerechten worden
bereid.
Niets was Rob teveel om de dames een goede avond te bezorgen. De houtkachel werd
‘s morgens al opgestookt zodat het
lekker warm was bij binnenkomst.
Buiten stond de rookkachel al klaar
voor de kip en de stoofpot hing al
aan de driepoot boven het vuur
voor de varkensstoofpot.
Na een paar uur hard werken door
de dames, om het vuur op de juiste
temperatuur te houden, konden ze
volop genieten van het heerlijke
vier gangenmenu. Conclusie: een
aanrader voor kleine kookclubs
die graag een leuke uitdaging aangaan en verwelkomd willen worden door de gastvrije Nanda en
Rob.

Veel succes en wij kijken uit
naar uw reacties....
Uiteraard kunt u ook terecht
in onze winkels en exclusief
bij Restaurant Wolters in
Heesch en Allerlei in Den
Bosch voor een
heerlijk kaasplankje van Bon Fromage
Bon Fromage Team Oss / Heesch

kooktip

Champignons

Als je gewassen en gesneden
champignons besprenkelt met
citroensap blijven ze bij het
braden mooi licht van kleur.

PEFC/30-31-421

Advertorial

Kloosterkapel Vorstenbosch

Verrassende activiteiten in december
Stichting

culturele en educatieve ontmoetingsplaats

Concert
Tibetaanse Klankschalen
door Paul Vens.
Donderdag 12 december
20.00 uur, entree € 10,-.
Vanwege het grote succes van
vorig jaar een herhaling.
Expositie Iconen
van Liesbeth Smulders
Zaterdag en zondag 14 en 15
december, 11.00–17.00 uur.
Toegang gratis.
Een prachtige expositie in deze
kersttijd.

Lezing
Gerechtigheid, deel 2.
‘Het werk van het Openbaar Ministerie’. Donderdag 19 december,
20.00 uur, entree € 5,-. Advocaatgeneraal mr. Jan-Willem Grimbergen verzorgt een voordracht in het
kader van de lezingenreeks over
Gerechtigheid.
STILTEDAG, zaterdag 21 december, van 10.00-16.00 uur, o.l.v.
Gerry Rooijakkers.
Thema ‘Vereenvoudig het leven’.
Beleef de eenvoud van een stilte-

dag. Entree € 25,-, inclusief lunch.
Lezing Iconen schilderen
door Liesbeth Smulders, zondag
29 december, 15.00 uur, entree
€ 5,-. Tijdens de expositie op 14 en
15 december heeft zij de schildertechniek gedemonstreerd.
Op 29 december verzorgt zij een
lezing waarbij allerlei aspecten van
iconen en de geschiedenis van de
icoonschilderkunst aan bod zullen
komen.

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

Wij zijn
1e en 2e
kerstdag
en nieuwjaarsdag
gesloten.
Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur
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dicht bij de tuin van dichterbij mooI VAn Hans Manders
Met heimwee naar Bernheze

Mag een gemeentedichter ook een beetje
prikkelen? In dichtvorm iets zeggen waardoor hij
sommige bewoners van die gemeente wellicht een
beetje op de tenen gaat staan?
Die vragen heb ik mezelf gesteld, nadat kort na
mijn vorige bijdrage het onderstaande gedicht in
mijn dichtersbrein opkwam. Zoals ik de vorige
keer al schreef: ik heb mogen optreden voor de
nieuwe burgemeester bij haar rondgang langs de kernen van haar
nieuwe gemeente. Tijdens de avond in Heeswijk-Dinther kwam de
vraag of het hier nu om één of om twee kernen gaat regelmatig langs,
de ene keer bij wijze van grap, een andere keer met enig venijn. Dat de
harmonie van Dinther gaat repeteren op Heeswijks grondgebied bleek
een issue te zijn.
Ik geef toe dat ik geen autochtoon ben. Ik ben geboren in Uden, maar
woon al ruim vijfentwintig jaar in dit mooie dubbeldorp, eerst in
Heeswijk, nu alweer jaren in Dinther. Voor mijn gezin en mij maakte
en maakt dat geen enkel verschil. We hadden en hebben het hier heel
goed naar onze zin.
Mijn antwoord op bovenstaande vragen is: ja, dat mag. Sorry.

het aaNtaL keRNeN
VaN beRNheZe
De mannen van de tuingroep werken graag en veel buiten

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

OSS/BERNHEZE – Door de bezuinigingen van de overheid is er een
nieuwe regeling voor vervoer van gehandicapten. De vergoeding voor
vervoer van ‘thuis’ naar dagopvang/werk is maximaal 10 km.
Ook voor Tuingroep De Nistel in
Nistelrode betekende deze maatregel dat wijzigingen moesten
worden doorgevoerd voor cliënten
komende uit Oss, Berghem en andere dorpen in de omgeving. Een
gedeelte van de Tuingroep heeft
besloten om naar Oss te verhuizen. Voor 8 man en hun begeleiders is een plek gevonden in de
Willibrordusweg, Oss, bij ‘Kleur’ in
het gebouw. Ook daar is genoeg
te doen voor de mannen die graag
in de tuin werken. Esther Donkers,
begeleider beaamt: “De omgeving
in Oss is heel mooi, maar de ruimte
binnen is echt te klein voor ons allemaal.”

gen en kloven voor de verkoop als
brandhout en de grond rond het
gebouw ontginnen om buxusbollen, taxus en tuja te verhuizen vanuit Nistelrode, voor de verkoop. in
Heesch zijn flyers verspreid om

Activiteiten
Er is een kleine kantine en een nog
kleiner kantoor, annex kleedruimte. Als het weer ’t toelaat zijn de
cliënten gelukkig veel buiten aan ’t
werk. Houtsingels uitdunnen voor
Staatsbosbeheer, het hout verza-

Gevolgen van ruimtegebrek
Mooi, maar voor het uitvoeren van
klussen op locatie is ook vervoer
nodig. En als het weer omslaat,
kunnen de mannen niet naar buiten. Binnen is het te klein om projecten op te pakken, dus goede

raad is duur. Heel jammer, want
nu moet gependeld worden naar
Nistelrode voor het maken van
kerststukjes en sommige andere
activiteiten.
Naar Heesch?
Er wordt door het management
van Dichterbij naarstig gezocht
naar samenwerking met SSB Bern-

‘Mogelĳkheden voor onderdak in Heesch
zĳn welkom’
kleine taken in tuinen bij particulieren en bedrijven te kunnen doen.
Schoon Heesch en Landgoed Tosse
laten klusjes doen zoals bladruimen
en terreinen schoonhouden.

heze en landgoed Tosse, waaronder het Benedictinessen klooster
in Heesch. Uitzicht op een snelle
oplossing is er nog niet. Cliënten
komen uit kleine dorpen in de
omgeving, zonder deze voorzieningen. Bij de Tuingroep voelen zij
zich nuttig. Ze werken er en doen
op eigen niveau mee in de maatschappij. Mogelijkheden in Heesch
zijn welkom.
tuingroepdenistel@dichterbij.nl.

Het zijn er vijf. Of zijn het er toch zes?
Die vraag is sinds de stichting van Bernheze
In kroeg en krant met regelmaat gerezen
En leidt bij wie het antwoord geeft tot stress.
Het is de hoogste tijd voor een congres
Waar iemand aan het einde zegt: “Bij dezen
Wordt Heeswijk echt aan Dinther* toegewezen”
Waarna men dat beklinkt met menig fles.
En wie dan als hij nuchter is nog zeurt
En zegt dat hij hetgeen wat is besloten
Nu na een nachtje slapen toch betreurt
Die wordt door al zijn nieuwe dorpsgenoten
Belachelijk gemaakt en uitgefloten
Waarna men hem geen blik meer waardig keurt.
*of andersom

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.
ELKE DAG OPNIEUW.
U wilt graag een aanspreekpunt
voor uw CZ-verzekering dicht
bij u in de buurt?

Dat kan!
Tot en met 5 december

4-gangen
‘Pakjes’-menu

Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.
Als NIEUWE CZ KLANT van ons kantoor ontvangt u
een WELKOMSTPREMIE van € 20,-

Loop eens even binnen of neem contact op met:

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

V
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Meer informatie: www.hetsentiment.nl

EN

S

b 35,00 p.p.

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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Advertorial

ZORG EN HULP

Het pad van dementie hoeft u niet
alleen te bewandelen!

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

Bernheze - Als u bij de eerste symptomen van geheugenproblemen tijdig naar de huisarts gaat, kan er op korte termijn een duidelijke diagnose
gesteld worden. Hoe moeilijk die eerste stap ook is, toch is het beter om
te weten dan te verstoppen; het neemt onrust en onzekerheid weg. Om
u snel en kundig van dienst te kunnen zijn in elke fase van het ziekteproces, krijgt u, na aanmelding door uzelf of een professional bij Ketenzorg
Dementie, een persoonlijke casemanager aangewezen. Ook wanneer de
diagnose dementie nog niet gesteld is. U staat dus nooit alleen!

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

bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg 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.

“Het is mijn taak de juiste zorg op
het juiste moment in te zetten, zowel voor de cliënt als voor partners
en mantelzorgers, met als doel de
cliënt op een verantwoorde manier
zo lang mogelijk thuis te laten wonen,” legt Corrie van de Moosdijk
uit.
Zij begeleidt u vanaf het moment
dat u zich aangemeld heeft bij Ketenzorg Dementie tot aan eventuele opname. “Als er vragen zijn
op het gebied van wonen, welzijn
of zorg, onderzoek ik de mogelijkheden. Geen situatie is hetzelfde

fysiek enorm veel van zichzelf vragen. Roep tijdig hulp in, dat is voor
alle betrokken partijen veel beter.
Samen met u, kijk ik welke mensen, zowel professionals als anderen, betrokken kunnen worden
om u te helpen. Zo kan iedereen
langzaam aan de situatie wennen
en hoeft u niet plotseling een hele
grote stap te maken, want dat is
vaak beangstigend.”
Kwaliteit van ieders leven
bevorderen
Het sociale- en zorgnetwerk opbouwen rondom een cliënt wordt

‘Het doel: de kwaliteit van ieders leven
te bevorderen’
en dat vraagt een persoonlijk, geheel op maat, advies en eventueel
zorgaanbod. Om dit te kunnen
geven is het essentieel dat er een
wederzijds vertrouwen is, dat we
elkaar goed leren kennen en dat
ik weet wat er allemaal speelt. Die
band met elkaar opbouwen is een
mooi en leerzaam proces. Ik leer
elke dag nog van mensen en situaties. Wat ik regelmatig signaleer is,
dat mensen hun grenzen vaak blijven verleggen en hun zorgvragen
uitstellen en daarbij geestelijk en

steeds belangrijker, omdat de
AWBZ-zorg steeds minder wordt.
“Ketenzorg Dementie is in het leven geroepen om een nauwere samenwerking te creëren tussen cliënt, professionele zorgverleners en
mantelzorgers. Ik organiseer een
actief samenwerkingsverband, zodat de zorg voor en het welzijn van
mensen met geheugenproblemen,
partners én mantelzorgers goed op
elkaar is afgestemd. Als casemanager ben ik uw vaste, vertrouwde
aanspreekpunt. U behoudt te allen

Corrie van de Moosdijk

tijde zelf de regie. In overleg kunnen we er samen voor zorgen dat
u goede beslissingen neemt met
als doel: de kwaliteit van ieders le-

ven te bevorderen. Ik wil u graag,
als onafhankelijke zorgpartner, begeleiden, ondersteunen en adviseren,” besluit Corrie.

Kijk voor meer informatie over de casemanager dementie op
www.idcb.nl. U kunt om casemanagement verzoeken bij uw huisarts,
of contact opnemen met Corrie van de Moosdijk via
corrie.vandemoosdijk@idcb.nl of 06-83987535.

Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
donderdag 5 december 2013 weer
hartelijk ontvangen door vrijwillige ervaringsdeskundigen in ziekenhuis Bernhoven, locatie Uden.

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

Elke eerste donderdag van de
maand krijgen zij de gelegenheid
om met lotgenoten onderling te
praten en ervaringen uit te wisselen.

Schoolstraat 22, 5476 KK Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77
Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

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

Uden – Mensen die borstkanker
hebben of hebben gehad, worden

De bijeenkomst wordt gehouden
in een van de vergaderruimtes van
Bernhoven van 10.00 tot 11.30
uur. Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis.

Voor behandelingen met resultaat
Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Hyperpigmentatie behandeling

Op zoek naar een leuk cadeau of surprise?
Kom snel langs, we hebben
heel veel leuke wol,
boeken en natuurlijk
cadeaubonnen

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

Benieuwd naar onze mogelijkheden?

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

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

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

Weijen 16 | 5388 HN Nistelrode | 0412 610071

Health, Beauty, Care
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LEUKE KADOTIPS!

oproep…

Zit u er ook zo warm
bij met de feestdagen?
NiSTELRODE - Door allerlei rampen in diverse delen van de wereld zijn bijdragen vanuit ons, vaak rijke leven, gewenst. Echter, ook
dichtbij huis zijn er mensen, gezinnen, kinderen die er niet zo warmpjes bij zitten rond de feestdagen als velen van ons gewend zijn.
Om deze gezinnen een klein beetje extra geluk te kunnen bezorgen
leek het ondergetekenden een leuk idee het budget - wat normaal
gesproken wordt vrijgemaakt voor ‘relatiegeschenken’ - te besteden
aan het vervullen van kleine wensen van diverse dorpsgenoten.
Dus, kent u iemand uit het dorp Nistelrode die er niet zo warm bij zit
als zou moeten en waar door de crisis bijvoorbeeld het abonnement
voor de sportclub niet meer te betalen is? Er voor de kinderen in
december niets leuks georganiseerd kan worden. Of heeft ontslag
ervoor gezorgd dat een kerstdiner er niet in zit dit jaar? Misschien zijn
vrienden van u al jaren niet meer een weekendje weg geweest of is
zoiets als een fysiotherapiebehandeling nodig, maar onbetaalbaar?
Of bent u zelf zo iemand?
Graag horen we hiervan, zodat we de zorgen wellicht enigszins kunnen wegnemen of de lasten kunnen verlichten. Het gaat om het gebaar!
Laten we hopen dat niemand deze gebaren nodig heeft, maar we
denken, horen en merken uit de nabije omgeving dat het, helaas, wel
zo is. Dit initiatief komt voort uit ondernemend Nistelrode. Aanmeldingen kunt u sturen aan: info@mooinisseroi.nl.
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I N D E M E E S T C O M P L E T E L E D E R WA R E N Z A A K VA N D E R E G I O !

ELKE

ZONDAG

OPEN

LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
TASSEN & KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN

Deskundig advies en altijd aanbiedingen!

Tot eind 2013 en van 12.00 - 17.00 uur. Gratis parkeren voor de deur!
Heesch | ’t Dorp 44 | Tel. 0412 - 45 23 13 | www.lederzaakverhagen.nl | Al 30 jaar, loop eens binnen.

auto te water

LederzaAdvertorial
ak
V
ROsse
OSS/BERNHEZE - Op zaterdag 23 november vond in het nieuwe wedstrijdbad vanE
het
HAgolfbad
GENeen
nieuw project van VVN afd. Maasland (regio Oss) plaats. In samenwerking met Reddingsbrigade Oss (RBO)
heeft VVN afd. Maasland (regio Oss) het project ‘AUTO TE WATER’ gerealiseerd. De voorzitter van VVN
afdeling Maasland, de heer Jurriën van der Veer, maar ook de heer Alphons Bakker van de Reddingsbrigade
Oss, benadrukten het belang van deze oefening.

Wilt u als ondernemer ook deelnemen aan dit initiatief? Laat het dan
vooral weten en stuur een mail aan info@mooinisseroi.nl en zij zorgen dat het bij de initiatiefnemers terechtkomt.

bernhoven verkoopt
weer vuurwerkbrillen!
UDEN/OSS - Ze zijn er weer! Bernhoven verkoopt ook dit jaar weer
vuurwerkbrillen. De brillen zijn in prijs verlaagd en kosten dit jaar
slechts € 2,-. Ze zijn verkrijgbaar aan de balie van de poli oogheelkunde
in Uden en op de polikliniek in Oss.
€2,- per stuk. Gelieve contant af te
rekenen, pinnen is niet mogelijk.
Van die € 2,- schenkt Bernhoven
€ 1,- aan de Stichting Visio Grave,
een instituut voor slechtzienden en
blinden in Grave, dat het besteedt
aan speelgoed en leermateriaal
voor blinde kinderen.

Bernhoven verkoopt vuurwerkbrillen en hoopt hiermee het aantal
slachtoffers met oogletsel te verminderen. De brillen zijn bovendien in prijs verlaagd. Door bij de
inkoop samen te werken met van
Mulekom Vuurwerk Oss en vuurwerkgroothandel Lesli Vuurwerk,
heeft Bernhoven de brillen in prijs
kunnen verlagen. Er is een bril voor
volwassenen en een voor kinderen,
beide in leuke kleuren en ze kosten

Oogletsel
Tijdens de jaarwisseling is het elk
jaar druk op de Spoed Eisende Hulp
van Bernhoven. Er komen vooral
patiënten met oogletsel. Het gaat
hierbij niet alleen om de personen
die zelf het vuurwerk afsteken,
maar ook om de omstanders. Niet
alleen volwassenen, maar ook kinderen. Bernhoven hoopt dat door
de verkoop van vuurwerkbrillen
het aantal vuurwerkslachtoffers
met oogletsel afneemt.
Oogarts Loyson adviseert ook
voor en na nieuwjaarsnacht een
vuurwerkbril te dragen. De praktijk wijst uit dat juist dan de meeste
slachtoffers vallen.

Wethouders Reina de Bruijn en Rien Wijdeven
met hun ‘onder water’ certificaat

Zowel wethouder Reina de Bruijn
(Oss) als wethouder Rien Wijdeven
(Bernheze) namen deel aan zowel
de theorie- als de praktijkles. Ook
een aantal leden van de vrijwillige
brandweer Megen namen deel aan
de oefening.
Nadat de laatste instructies ontvangen waren van de heer Alphons
Bakker van de RBO Oss, namen

Haal de sfeer
in huis met
Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE
Tel.: 0412-611397
‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH
Tel.: 0412-451848
Aangesloten bij Fleurop Interflora.

Foto’s: Marcel van der Steen

de wethouders plaats in de auto.
De auto werd met een paar ferme
duwen van onder andere burgemeester Roel Augustijn van Maasdonk, Jurriën van der Veer (voorzitter VVN Maasland) en Alphons
Bakker (voorzitter RBO Oss) het
water in geduwd. Dit alles uiteraard onder begeleiding van leden
van RBO Oss. Binnen 20 seconden

verdween de auto onder water.
De inzittenden wisten opmerkelijk
snel de auto te verlaten. Na afloop
gingen zij nogmaals in de auto te
water, maar deze keer met een
duikbril op. Dit om te ervaren hoe
het is om te water te raken bij troebel water. Hoewel de inzittenden
opmerkelijk snel de auto wisten te
verlaten, was het toch een spannende gewaarwording.
De duikers hoefden niet in actie te
komen, beide wethouders konden
zonder problemen uit de auto en
op het droge komen.
Na afloop mochten alle deelnemers van de heer Jurriën van der
Veer certificaten in ontvangst nemen.

Die slimme Sint koopt zijn kado’s natuurlijk bij:

Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Deze maand alle sieraden en horloges 20% korting

ITC
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Mag ik deze dans van u…

BernHeZefamILIeBerICHten
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site
met familieberichten:
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de mogelijkheid een bericht
voor u achter te laten op de site.
U kunt kiezen of u de tekst zelf
aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook
een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht
al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden.
T. 0412 795170.

Vier generaties

HEESWiJK-DiNTHER – Zo begon
het leven samen van Jo Willems
(74) en Riet Willems–Boonaerts
(73). Nu zijn ze vijftig jaar getrouwd.
Ze hebben elkaar leren kennen op
24 mei 1959 tijdens het dansen in
Uden. Deze kennismaking groeide
uit tot een huwelijk op 26 november 1963. Het gevolg was 2 zonen
en een dochter, met 6 kleinkinderen, waar ze veel van genieten.
Ondanks hun lichamelijke beperkingen, zijn ze toch bezige bijtjes.
Jo vult zijn dagen met diverse activiteiten en hobby’s als voetbal kijken. Riet ‘zingt’ het van de daken
bij 3 koren en legt een paar avonden in de week een kaartje.
Jo heeft zich 40 jaar ingezet voor de
maatschappij op diverse gemeentehuizen. Riet nam de huishouding en
de zorg voor de kinderen op zich,

met daarnaast een hobbybaan als
demonstratrice in producten voor
de uiterlijke verzorging. Tot op he-

den, ook 50 jaar, wonen ze in Dinther en hopen hier nog enige tijd te
kunnen vertoeven.

geslaagde thema-avond
Wereldwinkel heesch

Ria, Mimi, Marloes en Liv

HEESWiJK-DiNTHER – Op 24 september is Liv geboren, hiermee ontstonden vier generaties. Overgrootoma Mimi van Lieshout is 85 jaar, oma Ria
van Mierlo-van Lieshout 61 jaar en is oudste dochter, moeder Marloes
van Mierlo, 29 jaar. Oudste (achter)kleindochter Liv van der Zandt,
9 weken. Ze wonen allemaal in Heeswijk-Dinther.

www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Pim Langens
M 06 525 448 08

ngens Hoveniers 109x53_3.indd 1

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

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

HEESCH - Donderdagavond was
de Missezaal goed bezet met aandachtige luisteraars voor de interessante lezing van Ria Bello.
Voor die avond stonden alle boeddha’s uit de Wereldwinkel in de
Missezaal, zodat Ria helder en
duidelijk toelichting kon geven op
de diversiteit in de boeddha’s. Elke

bezoeker ontving een briefje met
alle gelukssymbolen. Eén van de
aanwezigen werd de geluksvogel
van deze avond en ontving een
mooi Geluksboekje.
Na de pauze was er ruimschoots
belangstelling om de mooie producten uit de wereldwinkel te kopen. Het was een gezellige avond
van ontmoeting en samenzijn en

bovendien kon eenieder zijn persoonlijke geluksspreuk trekken.
Als je koopt bij de wereldwinkel,
zeker in deze tijd van Sint en Kerst,
maak je door de koop van de wereldwinkelproducten
meerdere
mensen weer wat gelukkiger, namelijk de koper, de ontvanger en
de producenten in de derde wereld. Tot ziens in de wereldwinkel.

27-02-2012 18:28:19

Trek 8000
OPRUIMING ATB FIETSEN KORTINGEN TOT 30%
Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31 - www.jackmartens.nl

€ 1699.-

NU
€ 1189.-
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Roomboter
amandelstaaf
4,75

Echte amandelspĳs van puur amandelen en suiker
en ’n korstje van goudbruin gebakken roomboter bladerdeeg…
Roomboter
amandelletter
8,85

zorg dat je er
als de Pieten bij bent…
onze Pieten hebben weer de allerlekkerste
Sinterklaas lekkernijen gemaakt.

Gevulde speculaas,
heerlĳk gekruid,
natuurlĳk met zuiver
amandelspĳs, dat
is en blĳft een
topper.
Speculaasstaaf
4,75

Met dit taartje maakt je je
Sinterklaas feest helemaal
compleet. Luchtige cake met
’n zachte aardbeien/kersenvulling.
De buitenkant bekleed met
’n laagje marsepein.
Puur slagroom
en suiker, dat is
borstplaat.
Het bereiden er van
luistert zeer nauw...
maar dan heb je ook
echt iets lekkers.
Wĳ maken 3 smaken,
vanille, mokka en
chocolade.
Slagroomborstplaat
per 100 gram
2,45
Roomboter Anĳskrollen; hèt
broodje tĳdens de sinterklaasdagen
bĳ de koffie of warme chocolademelk. Belegd met een speculaasje
een heerlĳke traktatie.
Anĳskrol
per stuk
0,55

Zak van Sinterklaas
6-8 personen
14,95

Chocoladeletters; die maken wĳ
van de lekkerste chocolade van
Callebaut.De beste cacaobonen
worden gebruikt, en dat proef je.
Chocoladeletters
vanaf 4,95

Roomboterspeculaas; naar het originele
Lamers Recept. Niet te dik, niet te dun,
heerlĳk knapperig.
speculaas, 250 gram
3,45
pak minispeculaas
3,25

de bakkers Lamers

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

Honingtaai, wĳ bereiden
onze taai met pure honing
wat het ’n heerlĳke smaak geeft.
per 100 gram
1,55

8

Woensdag 27 november 2013

Advertorial

ben van dijk viert 50 jaar
Live Prijsvergelijker™ en Mega Magazijn staan model voor beste keuze,
prijs en service
UDEN - Ben van Dijk opent vrijdag 29 november de deuren van de totaal vernieuwde winkel. De winkel heeft
de voorbije maanden een complete metamorfose ondergaan. Met aan de Live Prijsvergelijker™ gekoppelde
digitale prijskaarten en een Mega Magazijn wordt met keuze, prijs en service invulling gegeven aan de eveneens vernieuwde slogan: Het Beste af bij Ben.
consumenten-electronica en witgoed. Altijd is ingespeeld op de
nieuwe ontwikkelingen, met oog
voor de klant, waardoor een vertrouwde naam is opgebouwd.

Benito van Dijk

Ben van Dijk viert met de heropening ook haar 50-jarig bestaan. in
al die jaren is Ben van Dijk in Uden
en verre omgeving uitgegroeid tot
een bekend en erkend adres voor

Noviteiten en demonstraties
Wie vanaf vrijdag 29 november
Ben van Dijk bezoekt wordt meegenomen in een belevingswereld.
Met volop noviteiten en vele tientallen demonstraties tijdens de
feestelijke openings- en decemberweken.
Sfeervol en overzichtelijk wordt op
de winkelvloer De Beste Keuze gepresenteerd. Het grote assortiment
in de winkel is zorgvuldig samengesteld uit het totale aanbod, dat
in het zogeheten Mega Magazijn
op voorraad is.
Elk merk, elk type en elk model
kan worden geleverd, ook als het
op het moment van bezoek niet in
de winkel wordt getoond.

MAASHORST - Op het speelterrein van Natuurcentrum De Maashorst
zijn de afgelopen weken alle speeltoestellen voorzien van een prachtige
nieuwe verflaag. De wipkippen, maar ook de klimtractor en de uitkijktoren, zijn weer als nieuw.

Live Prijsvergelijker
Met de vertrouwde service gaat
en staat Ben van Dijk onder meer
voor Dezelfde Dag Bezorgd en een
deskundige installatie. Een groot
deel van de prijskaarten is digitaal
gekoppeld aan de Live Prijsvergelijker™, die continu de prijzen van
Ben van Dijk vergelijkt met die van
andere aanbieders.
Waaronder Media Markt, BCC en
de Harense Smid. Zo is de consument bij Ben altijd verzekerd van
de Beste Prijs.
Ben van Dijk is gevestigd aan de
Bitswijk 1 (Vanaf A50 afslag Uden
Noord, ziekenhuis Bernhoven) en
van maandag tot en met donderdag geopend van 9.30 tot 17.30
uur, op vrijdag van 9.30 tot 21.00
uur en op zaterdag van 9.30 tot
17.00 uur.
Online shoppen bij Ben van Dijk,
www.benvandijk.nl. Voor nadere
info: 0413-243535.

de Maashorst beleven

De broodnodige opknapbeurt
was mogelijk dankzij de financiële
steun van Van der Heijden bouw
en ontwikkeling uit Schaijk, het
bedrijf dat een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met
het natuurcentrum in het kader
van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
Ruim zes jaar geleden werd op
het erf van het destijds volledig
gerenoveerde natuurcentrum een
leuke speeltuin gerealiseerd. Geen
gewone speeltuin, maar een aanvulling op de kindertentoonstelling binnen. Een uitkijktoren, klim-,
klauter- en springtoestellen, wipkippen en ook een wipschaap en
een wiphooglander.
Allemaal gemaakt van duurzaam
inlands robiniahout, stevig, veilig
en onderhoudsarm.

BERNHEZE – In de zomermaanden is er veel te doen in het Maashorst
gebied, maar ook in de aanloop naar de winterse taferelen met het mistige uitzicht of de sneeuw die de natuur helemaal kan veranderen, is het
natuurgebied De Maashorst prachtig. Fietsend, wandelend, joggend of
met de hond eropuit is de Maashorst een gebied waar u vele malen kan
vertoeven zonder u te vervelen. Een stuk mooi Bernheze waarvoor we
graag wat extra interesse creëren, zodat dit mooie natuurgebied onder
de aandacht gebracht wordt.
Natuurgebied De Maashorst is
een van Brabants grootste aaneengesloten natuurgebieden in
wording. Het bevindt zich in onze
gemeente Bernheze o.a. in Nistelrode en Heesch. Natuurgebied De
Maashorst laat u genieten op een
manier die het beste bij u past. Of

Kleurige wipkippen bij Natuurcentrum De Maashorst

u nu in alle rust lange wandelingen
wilt maken, actief in de gezonde
buitenlucht wilt sporten, graag
naar musea of het theater gaat, of
juist van winkelen houdt. Het kan
allemaal!

Duizenden kinderen maakten er de
afgelopen jaren vol enthousiasme
gebruik van en dat was zo langza-

www.vvvdemaashorst.nl

merhand goed te zien. De verf was
er afgespeeld!
Een nieuwe verflaag bleek een
kostbare zaak, want zo’n klus is
zeer arbeidsintensief. Gelukkig
heeft Van der Heijden bouw en
ontwikkeling uit Schaijk het financieel mogelijk gemaakt. De wipkippen en alle andere speeltoestellen
zijn inmiddels weer voorzien van
mooie, frisse en vrolijke kleuren.
De komende jaren zullen er weer
heel veel kinderen volop van genieten!

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl

Op zoek naar een smaakvol
Kerstkerstgeschenk?
borrel?
wa t dach t
u van een...

cadeaub

on

...in bedrag
naar keuze

www.bomenpark.nl

Ons proeflokaal
is de perfecte
locatie

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl | open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
adv_kerst2_mooibernhezer.indd 3
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25-11-13 11:38
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E Y E O p E N E R :
Te hoge oogdruk?
Voorkom gezichtsveldverlies.
Laat dit controleren!

Nog dit jaar een nieuwe bril of lenzen?

Uw zorgverzekeraar betaalt mee!

Oogzorg is geen snel tussendoortje.
Geen discountproduct. Geen wegwerpartikel.
Open uw ogen; kies voor de opticien die de
ontwikkeling van uw oog nauwlettend volgt en
die samen met u komt tot een persoonlijk
oogzorgplan! Die u daarmee gezond houdt.
Die opticien is Alferink Optiek!

Bent u benieuwd hoeveel u dit jaar nog vergoed
krijgt van uw zorgverzekeraar? Kijk op onze site
of laat u informeren in de winkel. Wij werken
samen met alle zorgverzekeraars en verzorgen
uw declaratie.

HEESCH
‘t Dorp 31, 5384 MB
T. 0412 45 10 03

A L F E R I N K

www.alferinkoptiek.nl
O p t I E K ;

v I s I O N A I R

I N

O O g z O R g !
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nanCY:

‘De aankleding van uw feesttafel is niet moeilijk of duur’

Advertorial

Kringloop heesch voor inspiratie
Al 2,5 jaar gezellig snuffelen
– Er heerst wat verwarring in Heesch nu het kringloopbedrijf uit Oss een vestiging
in Heesch krijgt. De Kringloop Heesch, al 2 jaar gevestigd in de Kromstraat, krijgt dagelijks
de vraag wanneer zij verhuizen. Daarop is steevast het antwoord: “Wij verhuizen niet, wij
blijven gewoon bestaan maar er komt een kringloopbedrijf bij in Heesch”.

HEESCH

Binnen bij Kringloop Heesch is goed
te zien dat de feestdagen naderen.
Er is een hoek met cadeautjes voor
de schoen en er zijn tafels met
kerstversieringen. Voor de mensen
die bewust willen omgaan met het
te besteden geld is er veel te vinden
om de feestdagen extra feestelijk te
maken. Zo blijft er voldoende over
om lekkernijen te kopen.
Kleding en meer
De kledinghoek bij Kringloop
Heesch is volledig vernieuwd en
er is een spiegel om even te spieken. Binnenkort kunt u ook de
kleding passen. De paskamer is in
aanbouw. Ook voor schoenen, tassen en accessoires kunt u terecht.
De aankleding van uw feesttafel is
niet moeilijk of duur met een beetje
fantasie. Kop en schotels, borden,
schalen en vazen kunnen dienen
als basis voor kerstdecoraties, als
materiaal om te mozaïeken of om
een etagère te maken. Aan u de
uitdaging!

Nancy in haar kledinghoek

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Verwacht u veel gasten tijdens de
feestdagen, sla dan uw slag voor
extra meubels. Voor kinderen is er
speelgoed en er zijn bergen boeken
voor jong en oud. Terwijl u kookt,
kan iedereen zich vermaken; voor
weinig geld.

Vaste klanten
Kringloop Heesch heeft ook een
aantal vaste klanten. Zo komt de
Heemkundekring af en toe kijken
of er spullen zijn voor hun exposities, komen creatieve mensen snuffelen naar leuke dingen, komen
vrijwilligers helpen om de huizen
van vluchtelingen in te richten,
bellen instanties af en toe om een
huis of appartement leeg te halen en ALLES kan. U kunt zelfs uw
huis bezemschoon laten opleveren.
Voor dat laatste wordt dan een offerte gemaakt.
Leuk
Frans en Nancy van Lith vinden het
fijn als mensen komen vertellen dat
het kastje leuk is gepimpt, of de
gordijnen mooi hangen. Er zijn zelfs
mensen die foto’s meebrengen met
het resultaat. Nancy en Frans hopen dit nog lang te mogen doen.
Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
0412-474500
www.kringloop-heesch.nl

heerlijk voor een sinterklaasavondje?
Bij 875 likers verloten we een Tapas Partybox van BBQenzo.nl onder al onze likers, die vertelt hebben met wie ze de
Tapas Partybox van BBQenzo.nl voor 8 personen, gaan delen. Zin om te genieten van een Partybox Tapas
tijdens de Sinterklaasavond, tijdens een dorpse kwisavond of met kerst?
Wat Moet Je doen?
like
stap 1… Ga naar www.facebook.com/MooiBernheze én Like de facebookbookpagina van DeMooiBernhezekrant
Vrienden van DeMooiBernhezeKrant gaan rechtstreeks naar stap 2!
share stap 2... Reageer op de actie van DeMooiBernhezekrant en beantwoord de vraag:
Met wie je de Tapas Partybox van BBQenzo.nl voor 8 personen gaat delen.

Like, Share & Win
Succes!

stap 3... Wij verloten de Tapas Partybox voor 8 personen t.w.v. € 49.95,- bij 875 ‘likers’ van DeMooiBernhezekrant.

Aanbieding geldig van donderdag 28
t/m zondag 1 december 2013.

Win

Deel de actie met je vrienden en maak nog
meer kans om met je vrienden te genieten.

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Reser veer

snel

BEZOEK DE SINTERKLAASPROEVERIJ
5 december met een bezoekje
van Sint & Piet
Vanaf 17.30 uu

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

r

prijsplukker
Nu elk 2e kersthuisje

1+1

gratis*

* Zie voorwaarden in de winkel.

Zondag 1 december open
van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
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Life is Good in Heeswijk-Dinther

Mandy en Jeroen Verhoeven

den om er logeerruimte voor in de
plaats te bouwen. Dit idee zijn we
gaan uitwerken. Bij de gemeente
hebben we een vergunning aangevraagd voor het bouwen van
een authentieke hooiberg en een
geheel in stijl, bijgebouw. Helaas
werd de hooiberg afgewezen.
Tekst en foto’s: Hieke Stek

HEESWiJK-DiNTHER - Wat is er fijner dan samen ontspannen wakker te worden in de stilte van de natuur?
Gehuld in een zachte badstof badjas te genieten van een vers, met streekproducten klaargemaakt, ontbijt
met uitzicht op prachtig groen: binnen of buiten op het inpandige dakterras. Na het ontbijt kun je lopen of
fietsen, of het nu regent of sneeuwt, met een blik op de weidse natuur, in de privé fitnessruimte. Daarna
relaxen in het ligbad onder de douche of in de saunacabine met lichttherapie. Om daarna te genieten van de
omgeving. Het enige one room hotel ‘Life is Good’ in Nederland, waar luxe, privacy en persoonlijke aandacht
hand in hand gaan, maakt dit mogelijk op een unieke plek in Heeswijk-Dinther!
Het leven is goed in het Brabantse
land. Dat hebben Mandy en Jeroen Verhoeven met een knipoog
vertaald in de naam van hun luxe
B&B. Beter gezegd: het luxueuze
one room hotel. “Het idee is ont-

staan uit de vraag van vrienden:
Mogen we bij jullie blijven slapen? Deze plek straalt zoveel rustieke schoonheid uit! Nadat we,
met respect voor de eeuwenoude
historie, de uit 1730 stammende

boerderij compleet in oude luister
hadden hersteld, was hier met de
bewoning van ons eigen gezinnetje geen ruimte voor. De oppervlakte van de vervallen schuren en
kassen, zou na sloop wél kans bie-

Het bijgebouw is inmiddels klaar.
en vanuit het gevoel van duurzaamheid en cultuurhistorisch besef gerealiseerd: voorzien van één
prachtige sfeervolle luxe hotelkamer én een huiselijke vergaderruimte met open haard voor maximaal 8 personen.
Na hard werken en met betrokken
hulp van ouders, vrienden, familie
en toeleveranciers, willen we het
resultaat op de open dag 1 december aan iedereen laten zien,” aldus
Jeroen en Mandy.
De luxe van een hotel in combina-

Advertorial

tie met de Bourgondische Brabantse sfeer, de persoonlijke aandacht
en interessante omgeving, maakt
‘Life is Good’ tot een unieke formule op een uitzonderlijk plekje.
“Heeswijk-Dinther heeft op wandel- en fietsafstand zoveel moois te
bieden: interart, De Kersouwe, de
natuur, Kasteel Heeswijk, de Kilsdonkse Molen en de Meierijsche
Museumboerderij en ook op culinair gebied. Dat is niet alleen interessant voor logés, maar ook voor
zakelijke vergadersessies; even tussendoor ontspannen. Bruidsparen
kunnen een bruidsarrangement op
maat boeken. Privacy is gewaarborgd door de eigen inrit en voldoende afstand van onze woning.
We willen mensen uit de hele wereld van onze Brabantse gastvrijheid en de omgeving met al haar
cultuurhistorische elementen laten
genieten.” Je bent op 1 december,
tussen 11.00 en 17.00 uur welkom
op de Fokkershoek 27 in HeeswijkDinther.
INFORMATIE OF BOEKINGEN
www.bblifeisgood.nl of
www.oneroomhotel.nl
06-48103687

De verkoop van fase 1 van nieuwbouwplan Narcisveld in Heesch
(nabij het centrum) is gestart met de verkoop van:
6 halfvrijstaande woningen vanaf 245.000,– v.o.n.
■ 2 hoekwoningen vanaf 179.000,– v.o.n.
■ 5 starterswoningen 155.000,– v.o.n.
■ 3 patiowoningen 225.000,– v.o.n.
■

In nieuwbouwplan Narcisveld staan de wensen van u als koper
centraal en wij willen zoveel mogelijk met u meedenken in het
wijzigen, indelen en afwerken van uw woning!

Inschrijfvoorwaarden van de gemeente Bernheze zijn van toepassing.

VERKOOP GESTART!
Inschrijven kan nog t/m vrijdag 29 november a.s. bij de gemeente Bernheze
Verkoopbemiddeling

Opdrachtgever / ontwikkelaar

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 243818
www.bernheze.nl

Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen
www.jansenbouwontwikkeling.nl

STARTERSLENING
MOGELIJK!
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bloemstukjes maken in
onderonsje heeswijk
HEESWiJK-DiNTHER - Of het
nou om de religieuze beleving of
om de gezelligheid gaat, voor de
meeste mensen is Kerstmis een
bijzonder feest, waar ze veel aandacht aan besteden.
Voor de vrijwilligers van het maandelijkse ‘Onderonsje’ in Heeswijk is
dat een reden om dit feest van het
licht niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op 10 december kunnen
de bezoekers van 14.00 tot 15.30

uur in CC Bernrode werken aan
een bloemstukje.
De aanwezige vrijwilligers kunnen
hen, waar nodig, een helpende
hand bieden en de bezoekers kunnen elkaar ideeën aan de hand
doen en elkaar helpen.
Alle inwoners van Heeswijk van 55
jaar en ouder zijn van harte welkom bij ’t Onderonsje. De toegang
is gratis, de consumpties moeten
betaald worden.

nhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist
uw aanhangwagen,
paardentrailer
en men-enofmenmarathonwagen!
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist
Verkoop
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop

Verhuur/Lease

Verhuur/LeaseVerkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
25
JAAR
Onderhoud,
25 JAARreparatie en keuring
WAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25
JAAR • 80
Onderhoud,
reparatie
keuring
Bosschebaan
- heesch
- telefoon:
(0412) en
451066
- en
www.petersaanhangwagens.nl
Verkoop
Verhuur/Lease
• Zelfbouw/Speciaalbouw
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie
keuring
• Onderhoud, reparatie en keuring

-

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl

creatieve
oplossingen
Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

Buro Tweevoud is een
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

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

Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

Advertorial

Koeriersdienst rijdt voortaan
ook gekoeld rond
De toekomst voor Delissen Koeriersdienst/transport ziet er gezond uit.

NiSTELRODE – In april 2013 werd Jacky benaderd door Groothandel Heerkens Groente en Fruit die op zoek
was naar een vaste chauffeur. Niet alleen Heerkens, maar ook Slagerij van de Tillaart Vorstenbosch, Slagerij
van Vught, Vos Vis en Bakkerij van de Ven zijn blij met de flexibiliteit die Delissen levert. Intussen rijdt Jacky
elke dag naar Vlijmen en Oudenbosch om de verse waren te leveren voor de leveranciers van Brasserie ‘t Zusje.
De Mercedes Sprinter is prachtig
beletterd, maar belangrijker is dat
de verse waren van zijn klanten
op tijd geleverd worden. Jacky zelf
vindt deze stap in zijn bedrijf een
hele logische: “Het is een investering voor de toekomst en daar is
het nu de tijd voor”.

‘de bUs is Haccp
Gecertificeerd’
Bij de bus zit een HACCP certificatie en de temperatuur in de wagen
is constant 2°C. Dat is nodig om
ervoor te zorgen dat de verse producten in de koelwagen ook vers
blijven. Daarvoor is het nodig dat
de temperatuur in de koelwagen
tijdens het openen van de deuren
niet boven de 7°C uitkomt.
Het ondernemerschap is Jacky Delissen vertrouwd, ruim 11 jaar is
hij werkzaam in zijn bedrijf Delissen Koeriersdienst/transport. Met
een vaste klantenkring weet hij zijn
klanten te ontlasten. Zo kan de eigenaar aan zijn werk blijven, terwijl
Jacky de materialen wegbrengt of
ophaalt, waar nodig. Korte lijnen

Jacky Delissen bij de sleuteloverdracht

Foto: Peter Danen

en een goede prijs garanderen de
koeriersdienst. Jacky rijdt graag en
is heel flexibel en om dat ook in
de toekomst te garanderen zal hij
wel rondkijken of er nog een zzper zich aanbiedt om als back up te
fungeren.

Interesse?
Dan kunt u contact openen met
Jacky Delissen voor een vrijblijvende kennismaking.
www.delissenkoeriersdienst.nl
06-5185 1929.

Vrouwen ontmoeten to b Me Fashion alle zondagen
vrouwen bernheze
van december geopend

van 12.00 tot 16.00 uur!

Kunst & Cultuur

BERNHEZE - Kunst en cultuur in
Bernheze en omstreken is het onderwerp voor de VOV Meeting
van vrijdag 29 november.

(DE KOOPAVOND KOMT HIERBIJ TE VERVALLEN)

Maar wat verstaan we onder kunst
en cultuur. Kunst prikkelt vooral de
verbeelding en schept ongekende
vergezichten die mensen kunnen
inspireren en uitzicht bieden op de
zin van het bestaan. Onder kunst

‘vooral
netwerken’
& Cultuur vallen organisaties - zoals theaters, musea en festivals - en
artiesten in o.a. beeldende kunsten, traditionele kunst zoals (schilderen, tekenen), muziek, theater
en architectuur. Kunst en cultuur
als cement van onze samenleving?
Een interessant onderwerp en
werkterrein van veel vrouwen. Een
vijftal vrouwen bieden we graag
een podium voor een korte, boeiende presentatie.
KATJA BROOIJMANS
(Kunstbeleid Gemeente Bernheze)
ARIANNE VAN DER LEE
(Bestuurslid Bernhezer Kunst Kring)
LISETH VISSER
(Klassiek Portret Schilderes)
ESTHER DE BIE
(De Bie + De Bie Architectuur en

Stedenbouw)
MARENNA VAN REIJSEN
(Bestuurslid Natuurtheater De kersouwe)
Programma
12.30 uur: Ontvangst
13.00 uur: Welkom/korte programmapresentatie
13.10 uur: Lunch (€ 12,50 p.p.
aanmelden via button)
14.00 uur: Presentatie gastsprekers / Netwerken
16.00 uur: Einde bijeenkomst
Tot ziens op vrijdag 29 november!
Annelies Aarts, inge Bouwknegt,
Lucré Cappetti, Yolanda van Duijnhoven, Franka Mes en Elly van Tilburg.

Op 1 december 2013, de eerste zondag van
december, is TO B ME geopend, zoals ook de
meeste winkels in Heesch.
in onze winkel aan de Schoonstraat 24, nét buiten
het centrum, hebben we een collectie die ook nét
even wat anders is.
Volwassen en tijdloze vrouwenmode met een
maatvoering van 36 t/m 46-48.
Sinds kort is er een speciale ‘outlet corner’.
Hier worden artikelen (waaronder kleding,
accessoires en schoenen), met extra kortingen
aangeboden. Dit lijkt ons in de toch al dure
decembermaand altijd welkom en het blijft leuk om
een koopje te scoren.
Bij TO B ME kun je ook terecht voor cadeautjes in de vorm van een TOBME cadeaubon, sieraden, sjaals,
tassen, etc. Voor onze klanten zijn de koffie en kleding vermaakkosten gratis, voor nieuwe klanten
natuurlijk ook!

Zondag a.s. mag u bij uw aankoop een leuk presentje verwachten.
Kijk ook eens op www.tobme.nl

Bezoek onze winkel: Schoonstraat 24 - Heesch - 0412-450440 - www.tobme.nl
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In december elke zondag geopend
HEESCH – Met de feestelĳkheden van december in het vooruitzicht staat onze agenda bol
van activiteiten. Sinterklaas met surprises, kerst met de kerstborrels en allerlei andere
feestelĳke bĳeenkomsten waar u lekker uitgedost en met de nodige cadeaus naar toe mag.
De grote vraag is elk jaar weer: wanneer doen we de inkopen?
De ondernemers van Heesch hebben hier een antwoord op.
Waren tot nu toe op zondag enkel de supermarkten geopend; in december kunt u op zondag
ook uw feestelĳke aankopen doen in de andere winkels. Kleding, aankleding van uw huis, cadeaus
en heerlĳke gerechten voor op tafel, of u nu zelf alles kookt of u dat het kant en klaar bestelt. Ook voor
cadeautjes kunt u deze december lekker snuffelen in de winkels van het Heesche centrum.

Tot ziens tussen 12.00-17.00 uur en check even op www.centrumheesch.nl.
U vindt daar de laatste bĳzonderheden over openingstĳden in december en deelnemende winkels.
Of like onze facebookpagina: centrumheesch om geïnformeerd te blĳven.

OP ZONDAG 1 DECEMBER ZĲN OOK GEOPEND: TAKKO FASHION - ZAZI’S LINGERIE - HEMA

BLOKKER - 5384 - KRUIDVAT - LEDERZAAK VERHAGEN - TOBME FASHION

Elke zondag in december 2013 geopend!
OP DEZE KOOPZONDAGEN OP
ALLE CARTRIDGES 15% KORTING
EN OP ALLE REGULIERE WENSKAARTEN 3=2.
Uitgezonderd kerstkaarten. Goedkoopste artikel gratis.

’t Dorp 61a - Heesch - 0412-451153

Elke zondag in december geopend van 12.00-17.00 uur
50% korting op ALLE SIERADEN van Dyrberg/Kern

Zondag 14 april
’t Dorp 86a - Heesch - 0412-453333
- www.dressup-instyle.nl
showen
wij de
nieuwe collectie

‘t Dorp 22 - 5384 MA Heesch
Tel. 0412-475024
ELKE ZONDAG IS DE
KEUKEN GEOPEND
VANAF 14.00 UUR
VOOR BORREL EN DINER!

Geopend van
12.00 – 17.00 uur

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch
telefoon 0412 - 45 13 32
haarmodevanherpen@planet.nl
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

DE KEUKEN IS DAGELIJKS
GEOPEND VAN 16.00 UUR
TOT 21.30 UUR.
‘T DORP 94, 5384 MD HEESCH, 0412 474 083
INFO@RESTAURANTWOLTERS.NL, WWW.RESTAURANTWOLTERS.NL

Wiegmans Heesch
ELKE ZONDAG

OPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

ELKE ZONDAG OPEN VAN
10.00 TOT 18.00 UUR

ELKE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

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

C1000 Wiegmans Schoonstraat 8 • 5384 AN Heesch
www.C1000.nl/Wiegmans

2e pannenkoek helemaal
Iedere zondag geopend vanaf 12.00 uur
www.ouderaadhuisheesch.nl

GRATIS

Zie voorwaarden de website

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45
www.pannenkoekenhuisheesch.nl

www.centrumheesch.nl
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Koor Amicanto zingt in
St. Willibrorduskerk Heeswijk

KBO Heesch koor ‘Con Amore’
zingt het hoogste lied

Heeswijk-Dinther - Zaterdag 30 november verzorgt koor Amicanto de gebedsdienst van 19.00 uur in de
Sint Willibrorduskerk te Heeswijk. Koor Amicanto is een groep mannen en vrouwen in de leeftijd van 22 tot
ca. 60 jaar, onder leiding van Marij van Heijster van Rooy (dirigent) en Karen Roelofs (pianiste). Het koor
heeft een breed georiënteerd repertoire en zingt kerkelijke en moderne liederen van bijvoorbeeld Adèle,
Guus Meeuwis, Ramses Shaffi, Nick en Simon, enz.
25 jaar Amicanto 2014
Dit jubileum laten we niet zomaar
voorbij gaan, maar wordt groots
gevierd, met een concert van twee
avonden. De musicale begeleiding
is een, voor deze gelegenheid bijeengekomen combo, onder leiding
van George Blanken.
Het concert vindt plaats in Den
Durpsherd in Berlicum op vrijdag
12 juni en zaterdag 13 juni 2014.
Kaartjes zijn nu al verkrijgbaar bij
de leden van het koor.
Graag zien wij u op zaterdag 30
november in de Sint Willibrorduskerk van Heeswijk om 19.00 uur.
Kom en geniet van onze muziek
voor en tijdens de dienst.

Heesch – Het koor ‘Con Amore’ is nog maar net van start en heeft nu
al binnen haar gelederen alle stemmen die een koor nodig heeft voor
een mooie variëteit aan mogelijkheden.

Koor Amicanto

Jubilarissen bij de
Notenkrakers Vorstenbosch
Vorstenbosch - Tijdens een druk bezocht koffie- en jubilarissenconcert op zondag 24 november in de
Stuik, ontvingen Ingrid van Bruggen en Piet Timmers een oorkonde en zilveren speld uit handen van bondsbestuurder Francien van de Ven. Beide muzikanten zijn 25 jaar lid van muziekvereniging de Notenkrakers.
Namens de vereniging ontvingen ze uit handen van voorzitter Frank Geenen nog enkele attenties.

Het koor zingt wereldse muziek,
van volksmuziek tot gospels en
in diverse talen. De dirigent, Tom
Overtoom zet zijn kennis en kunde
in om de muziek tot leven te brengen en het plezier in het zingen te
houden. Veruit de meeste leden
van het 25-koppige koor hebben
gezongen in andere koren in de
regio en hebben ervoor gezorgd
dat de samenklank al heel goed
is. Maar ook onervaren muzikale
kelen zijn welkom. De geoefende
leden nemen de minder geoefende
leden vanzelf mee in het juiste ritme en de juiste toonhoogte.
Elke donderdag repeteert het koor
in De Pas van 10.00-12.00 uur. Er

worden geen smartlappen gezongen en ook kerkelijke muziek is
niet het doel. Wél is het doel om
door samenzang ook een sociale
samenklank te vinden binnen het
KBO. Initiatiefnemer van het koor
is Mimi de Leeuw. Het was een van
de ideeën die voortkwamen uit de
enquete van maart 2012 in het kader van het beleidsplan van KBO
Heesch.
Hoewel u ter plekke kunt komen
luisteren en u zich ook ter plekke
kunt aanmelden als u lid bent van
de KBO, kunt u altijd bij Mimi eerst
informatie vragen. U vindt haar
aan de La Sallestraat 2 in Heesch,
tel. 0412-451277.

Fien van Uden en Annie
Smits in de bloemetjes gezet
Ingrid van Bruggen

Piet Timmers

De Notenkrakers

Ingrid van Bruggen leerde op 13 jarige leeftijd de bariton spelen. Nu speelt ze al weer enkele jaren op een
tenorsaxofoon. Piet was in 1971 een van de medeoprichters van de muziekvereniging en enkele jaren bestuurder. In 1988 kwam hij opnieuw bij de vereniging en leerde de bugel bespelen. De leden en familie waren blij
verrast met de aandacht.
De slagwerkgroep en het fanfareorkest speelden onder andere nummers die ook bij het jumbofestival op
2 en 3 november in Zijtaart te horen waren. Het fanfareorkest behaalde toen een eerste prijs en de wisselbeker.
Meer over de muziekvereniging op www.notenkrakersvorstenbosch.nl.

Overheerlijk kerstbuffet

Annie Smits en Fien van Uden

1e en 2e kerstdag van 16.00 tot 20.00 uur
En dit alles voor een
kerstvriendelĳke prĳs van € 40,-p.p.

HAARSTUDIO

Inclusief frisdrank, vruchtensappen, bier en wĳn.
Voor kinderen tot 12 jaar betaalt u slechts € 19,50.

HAARSTUDIO

Het leukste kerstdiner
beleeft u dit jaar in
Partycentrum ‘t Maxend
Reserveer tĳdig!
0412-611251

BRUILOFTEN • PARTIJEN • PERSONEELSFEESTEN
JUBILEA • RECEPTIES • PARTYVERHUUR
Maxend 22a • 5388 TX Nistelrode • Tel. 0412 - 611 251
info@partycentrummaxend.nl • www.partycentrummaxend.nl

Menzel 31
Menzel
31 en Nistelrode
Tussen Uden
Tussen Uden en Nistelrode

Openingstijden:
Openingstijden:
Di
12:00 - 21:00
Di
Do

12:00 -- 21:00
21:00
09:00

09:00
Menzel 31 Do
Vr
09:00 -- 21:00
17:30
Vr
09:00 -- 13:00
17:30
Bel even voor een afspraak
Za
08:30
Tussen Uden en Nistelrode
Za
08:30 - 13:00
Tel.: 0412-480836
Bel even voor een afspraak

Tel: 0412-480836
Tel:
0412-480836
Bel even
voor een afspraak

http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio
http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Openingstijden:
Di 12.00 - 21.00 uur
Do 9.00 - 21.00 uur
Vr 9.00 - 17.30 uur
Za 8.30 - 13.00 uur
www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Nistelrode – Het Ceciliafeest, genoemd naar de patroonheilige van
de kerkmuziek; Cecilia, wordt ieder jaar gevierd. Na de eucharistieviering met zang van het gemengd koor Nistelrode, een drankje bij Partycentrum ’t Maxend en een muziekje op z’n Brabants, werd afsluitend
van een lunch genoten. De muzikant eindigde met een liedje van Ad de
Laat ‘’t leven is een hennekooi’, wat bijzonder gewaardeerd werd door
de koorleden. Toch was daar het gemis van de muziek van Thea Herckenrath. De voorzitter wilde laten weten dat zij er om gezondheidsredenen deze keer helaas niet bij kon zijn. Na de vriendelijke woorden van
de voorzitter werd het tijd voor het officiële gedeelte.
“Door de hoge gemiddelde leeftijd
volgen de jubilea elkaar snel op”,
geeft Pastoor Ouwens aan, die het
koor en ook de twee jubilarissen
bedankte voor hun inzet en bijdrage.
40 Jaar waren Annie Smits-van
Delst en Fien van Uden-van Osch
lid van een koor en hebben zij binnen het koor ook verschillende
bestuursfuncties bekleed. Annie
is van 1986 tot en met 1994 be-

stuurslid geweest en van 2001 tot
en met 2007 nogmaals. Tot op
heden is ze lid van de activiteitencommissie. Fien van Uden is van
2000 tot en met 2012 penningmeester geweest.
Uit handen van Pastoor Ouwens
kregen ze voor hun inzet en bijdrage het felbegeerde speldje en
een bos bloemen van voorzitter
Martien v.d. Akker.
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Kringloopbedrijf bernheze opent haar deuren!
HEESCH - Kringloopbedrijf Oss zamelt sedert 1 juli 2012 goederen in in de gemeente Bernheze. Die bruikbare goederen werden te koop aangeboden in de Kringloopwinkel in Oss. Het lag voor de hand dat ook in de
gemeente Bernheze een Kringloopwinkel zou worden gevestigd waar die goederen zouden kunnen worden
aangeboden.

Na een intensieve zoektocht is de
keuze gevallen op een prachtig
pand op de kruising van de Bosschebaan en de Voorste Groes in
Heesch. Na een ingrijpende verbouwing is het pand nu gereed
voor de activiteiten van Kringloopbedrijf Bernheze.
Kringloopbedrijf Bernheze gaat in
het nieuwe pand werkgelegenheid
bieden aan mensen uit de gemeente, die een afstand hebben tot de
arbeidsmarkt. Op termijn zullen 30
à 40 mensen werk vinden in het
bedrijf. Op zaterdag 30 november
kunnen klanten voor het eerst terecht in de nieuwe winkel. Klanten
worden verrast met allerlei leuke
activiteiten. Ook voor kinderen zijn

De openingstijden van de winkel zijn: maandag: 13.00-17.30 uur
dinsdag tot en met vrijdag: 10.00-17.30 uur - zaterdag: 10.00-17.00 uur.

er uiteraard verrassingen. De officiële opening van het Kringloopbedrijf is op vrijdag 29 november
om 16.00 uur en zal worden verricht door wethouder Hans van der
Pas en speciale gast Ans Sweep.
Vanaf maandag 2 december is de
winkel dagelijks geopend voor het
publiek en kunnen inwoners uit de
gemeente Bernheze ook gebruikte
goederen afgeven bij het bedrijf.
Uiteraard kunnen inwoners ook
bellen met 0412-626111, waarna
een afspraak wordt gemaakt wanneer de spullen thuis gratis worden
opgehaald.
Ook kan via de website
www.kringloopbernheze.nl een afspraak worden gemaakt.

Uw mooiste moment van 2013

De winkels liggen vol Sinterklaas- en Kerstartikelen. Uitnodigend en verleidelijk. Toch
is deze tijd eigenlijk het moment waarop we meer binnen willen zijn en weggedoken in
een stoel willen mijmeren over het afgelopen jaar en dat wat ons te wachten staat in het
nieuwe jaar. Geen wonder. We lopen het hele jaar te rennen, alsof we daarmee de tijd die
achter ons ligt kunnen terughalen.

De tijd terughalen kunnen wij niet voor u regelen. Wel kunnen wij u helpen uw mooiste
moment van het jaar terug te halen en te delen met al onze lezers. DeMooiBernhezeKrant
brengt elke week weer mooie verhalen bij u thuis. Uw mooiste herinnering van het
jaar 2013 willen wij graag aan die mooie verhalen toevoegen in de kersteditie van
DeMooiBernhezeKrant.

Stuur daarvoor uw mooiste herinnering per mail aan: info@demooibernhezekrant.nl of per
post naar Bernheze Media, Laar 28, 5388 HG Nistelrode. U hoeft er niet veel woorden
aan te wijden, kort en simpel. Het kan een foto met onderschrift zijn, of misschien heeft u
wel een echt kerstverhaal. De redactie neemt altijd even contact met u op, zodat u weet of
en hoe het geplaatst gaat worden.
Ook voor meer informatie hebben we uw naam, emailadres en telefoonnummer nodig.
Wie weet, krijgt uw herinnering een mooie plaatsje in onze kersteditie van woensdag
18 december.

Actuele informatie
op uw smartphone
via mobiele website

oom!

Tot gauw, onder de kerstb

Postbus 434 - 5240 AK Rosmalen
Biestkampweg 3 - 5249 JV Rosmalen - Tel. 073-5443030 - Fax 073-5443039

www.mooiheesch.nl
VACATURE

www.mooinisseroi.nl

CHAUFFEUR

www.mooihdl.nl

(32 UUR)

Bezoek onze
mooisites

Als chauffeur binnen onze organisatie ben je
verantwoordelijk voor het afleveren van drukwerk
(Folders en Kranten) bij onze bezorgers. Je rijdt in
een bestelbus en komt veelal in woonwijken, waar de
bezorgers wonen. Papier is zwaar materiaal, dus een
goede fysieke gesteldheid is een vereiste.

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

• Beschikt over een Rijbewijs categorie B.
• Een ordelijke en flexibele werkhouding heeft.
ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
bezoek onze vernieuwde website

• Goede topografische kennis bezit binnen Noord-Brabant.
• Geen negen tot vijf mentaliteit heeft

D e L a S a L L eS t r a at 8 5 3 8 4 N K H e e S C H
TELEFOON 0412 624 855
w w w. C o N N e Ct- a C C o u Nta Nt S. N L

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Heb je interesse en kun je jezelf vinden in de bovenstaande punten,
schrijf dan een sollicitatiebrief met cv naar info@arvb.nl
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hup de boom in
landeliJKe booMFeestdag in een ander JasJe

BS De Beekgraaf Nistelrode

Tekst: Martha Daams

BS Emmaus Heesch

Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH/NiSTELRODE - Het bomenfeest werd dit jaar op een andere
manier ingevuld. Sarah Linde en Jannemeis Snels werden door Cube
benaderd om een alternatieve boomfeestdag gestalte te geven, waarbij
toch aandacht zou worden gegeven aan het belang van bomen.
De Bernhezer kunstenaars Jannemeis Snels en Sarah Linde hebben
alle basisscholen in Bernheze bezocht met een presentatie, waarbij
zij in beelden lieten zien wat voor
soorten bomen er zijn en wat het
belang van de bomen is. Bomen
die beschutting geven, voeding
aan mens en dier en bomen die
architectonische waarde hebben

en de verhalenboom (van Anne
Frank). Daarna hebben ze met de
kinderen nog nagepraat over hun
beleving van bomen en hoe zij dat
vorm zouden geven.
En vorm hebben zij gegeven aan
hun beleving! Er werd gips gemengd en de kinderen goten hun
eigen gipselement in een vorm. Na

Peuter kijkt naar het beslagen
raam en zegt: “Het raam is bezweet”

BEDANKT!
...voor het
vertrou wen

...voor je
enthous
iasme

de
...voor
g
bindin

e
...voor j
eid
h
ig
gezell

We willen
jullie alle

een week uitharden werd er met
veel fantasie in het gips een afbeelding gekrast, met een prikpen. De
een maakte een spinnetje, de ander
een blaadje en een derde tekende

van BS Emmaus in Heesch, was
verrast. Maar daar trokken de kinderen zich niet veel van aan. Voor
hen was het gewoon een kwestie van ‘leuk leren’. Met sponsjes,

‘de verHalenbooM van anne frank en de
booM die bescHUttinG Geeft’

workshop over bomen werden
alle kunstwerken in een flinke tak
van een echte boom gehangen.
Een feest om te zien, al die kleurrijke kunstwerkjes in de ‘boom’.
Elke school heeft nu zijn eigen
boom, met heel veel kunstwerken
erin. Ook daarvoor kun je dus een
boom gebruiken.

een hele boom. Maar er waren
nog heel veel meer afbeeldingen.
Wethouder Van Moorselaar, die
ook even in de klas kwam kijken

Ook op BS de Beekgraaf in Nistelrode hebben de kinderen flink zitten knutselen, onder begeleiding
van Sarah. En ook daar staat nu
een prachtig versierde boom.

acrylverf en water hebben zij ‘hun
boomfeestdag’ verder ingevuld, al
pratend over de bomen.
Aan het eind van deze tweede

nieuws van het Voorleesplein
Er staat een taart in lichterlaaie!
BERNHEZE - Dit is een heel bekende zin voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen. Het is de titel van een gedichtenbundel waaruit nu in al die groepen wordt voorgelezen. Het is ook één van
de vele gedichtenbundels die nu te vinden zijn op het voorleesplein van
de bibliotheken Bernheze. Boeken vol mooie, ontroerende, verrassende
versjes voor kinderen. Die erom vragen te worden voorgelezen.
Het voorleesplein sluit deze keer
aan bij het Bernhezer KinderPoëzie
Festival, georganiseerd door Cube.
Leerlingen van de groepen 5 t/m
8 van de basisscholen hebben, samen met kinderboekenschrijvers
Erik van Os en Frank van Pame-

len, gedichten geschreven voor de
nieuwe Bernhezer Poëziebundel
die in februari uitkomt.
Daarom staat juist nu het voorleesplein in de drie bibliotheken
van Bernheze vol met de mooiste
dichtbundels voor kinderen. Om te

super
bedanken

5 j..a. ar

voor de
afgelopen

5 jaar!

Team 53-84

www.vangeffenshop.nl
www.vangeff
enshop.nl
TIP VAN DE SINT

Verstelbare Hockey- / Kunstschaatsen
53-84 Schoonstraat 2A-01, Heesch | 0412-450503 | info@53-84.nl | www.5384.nl

in de maten 27-30 / 30-33 / 34-37 en 38-41

motiveren en te inspireren.
De bijzondere taal en de speciale
vorm van een gedicht kan een kind
helpen zijn eigen taal te ontwikkelen. (Voor)lezen helpt kinderen op
weg. Op vrijdag 13 december om
18.30 uur wordt er een podium in
de drie bibliotheken in Bernheze
gecreëerd voor de jonge dichters,
om hun eigen werk voor te dragen.
Publiek is dan ook van harte welkom. Aanmelden voor een plaatsje
op het podium kan via Mieke Aalderink hdma@nobb.nl.
Voor de mooiste dichtbundels en
de leukste versjes komt u gewoon
naar de bibliotheken Bernheze.
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GOEDEREN
AANLEVEREN:
DE VOORSTE GROES 1A
HEESCH OF VIA ONZE
GRATIS OPHAALSERVICE
BEL 0412 626 111
VOOR EEN AFSPRAAK
OF KIJK OP DE
SITE.

NU OOK IN
BERNHEZE

VANAF ZATERDAG 30 NOVEMBER HEEFT
BERNHEZE EEN NIEUWE EIGEN VESTIGING
VAN HET KRINGLOOPBEDRIJF AAN DE
VOORSTE GROES 1A IN HEESCH. MET
KLEDING, BOEKEN, KASTEN, BANKEN,
STOELEN, LAMPEN, CD’S, ELECTRA,
CURIOSA, FIETSEN, SPEELGOED EN
NOG VEEL MEER!

De Voorste Groes 1a Heesch www.kringloopbernheze.nl

Goederen zelf afleveren
De Voorste Groes 1a Heesch
Goederen laten ophalen
bel 0412 626111
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mooi & in de streek

in de streek

‘Korte lijnen en er kan heel veel’

De Timmers Hoeve: Open huis voor nieuwe, prachtige accommodatie in Bernheze
de accommodatie zitten. De varkensstallen kregen een onherkenbare nieuwe look. Een prachtig
gebouw, met alle benodigdheden
voor een geweldig verblijf in de
Timmershoeve.
“Mocht Ome Jan uit het verzorgingstehuis ook graag meekomen
op het familieweekend, maar er
is niemand die de verzorging op
zich kan nemen? Dan kunnen
ze mij inhuren. De invalidewasruimte is zelfs groot genoeg voor
een douchebrancard en is helemaal aangepast” vertelt Heidi,
die al werkt in de zorg, wat voor
de gasten een extra toegevoegde
waarde kan betekenen.
Zes slaapkamers à zes personen
met in iedere slaapkamer een eigen douche, toilet en wastafel.
Een volledig ingerichte keuken,
zitkamer met open haard op gas
en overal vloerverwarming. De
mooie schuifdeuren openen met
zicht op de kersenboomgaard en
heerlijke groene bossen.

Wiebe, Senne, Douwe, Vera, Heidi en Dirk

VORSTENBOSCH - “We willen korte lijnen met de gasten; hebben expres niet gekozen voor digitaal
reserveren. Zo hebben we de mensen aan de telefoon voordat ze komen en krijgen we het ‘ons kent ons’
gevoel.” De enthousiaste gastvrouw, Heidi Timmers heeft samen met haar man Dirk Timmers enorm
veel zin in hun nieuwe uitdaging, naast de kersenboomgaard. De groepsaccommodatie, met plaats voor
groepen tot 36 personen, is werkelijkheid.
Nadat vele uren in de voorbereiding en in de bouw gestoken
waren door het gezin, werd, recht
voor de finish, Dirk tijdelijk uitgeschakeld door een ongeluk.
Bijgekomen van deze tegenvaller
wist de familie Timmers, met hulp
van vrienden en familie, toch
over de finish te komen.

Twee minuten vanaf de Bedafse
Bergen, ligt een perfecte locatie
voor gastvrije groepsaccommodatie in Vorstenbosch.
Voor alle groepen is er heerlijke
rust, de mogelijkheid tot sportieve activiteiten of een verblijf in
de natuur en een uitje naar Uden.

Los door het bos

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)
Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

De grote verandering
Mei 2012 werden de varkensstallen leeggedraaid. Met behulp
van de kersenspecialisten, kregen
Dirk en Heidi alle wijsheid ter beschikking voor de kersenboomgaard. 1268 Bomen staan nu in
de boomgaard. Hierna ging alle
tijd en energie in de bouw van

De plannen voor buiten zijn klaar,
het speeltoestel, het voetbalveld
en inrichting van de parkeerruimte staan op de planning. Wanneer
Dirk hersteld is zullen ze de draad
weer oppakken, maar nu kunt u
al komen kijken. De koffie staat
klaar tijdens het ‘open huis’ op 22
december vanaf 10.30 tot 17.00
uur. Heidi en Dirk zijn trots op de
vier kinderen; Vera, Senne, Douwe en Wiebe, zoals ze geholpen
hebben, samen heten ze u allen
van harte welkom.
www.timmershoeve.nl

Fotofietskorting

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.
* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

Bij slecht weer gaan we binnen bij
openhaard gezellig door.

lekker eten en drinken uit de streek!

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking
Vergaderlocatie • Paardenpension

Nieuw Winter BBQ à € 19,95 uNiek Maashorst tapas menu à € 25,Informatiepunt
natuurgebied
De Maashorst
Voor meer info:
www.kriekeput.nl
Terras, vergaderruimte, lunch, diner en streekproducten, feesten en partijen, ANWB servicepunt, zwembad

Schaijkseweg 3A - Herpen - 0486-415100 www.kriekeput.nl - kriekeput@herperduin.nl

zorgboerderijvanderwijst.nl

Derptweg 12 • 5476 VX Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74

COLOFON

mooi & in de streek
• De Kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst

mooi & duurzaam
• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• M. Geurts grondwerken
• Financieel Centrum Heesch

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.nl
• Smits beenmode
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.
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Informatie
voor de

KERNEN

Column
Recht
dichtbij….
Werkgevers hebben een zorgplicht wat betreft een veilige
werkomgeving voor hun personeel. In mijn praktijk kom ik vaak fysiek
letsel tegen als gevolg van ongelukken tijdens het werk. Uitgegleden
in het magazijn, aangereden door een heftruck, een onveilige steiger:
je kunt je er van alles bij voorstellen. Wat minder vaak voorkomt,
maar heel ernstig kan zijn is de (geestelijke) gezondheidsschade
als gevolg van pesten, andere ongewenste bejegening (waaronder
natuurlijk ook grensoverschrijdend sexueel gedrag) en ernstige
vormen van mismanagement (structureel overmatige werkdruk e.d.).

U hoeft dat niet te accepteren:
Vraag advies! Belt u mij gerust
De aantoonbaarheid daarvan is wel lastiger, maar ik merk dat de
rechter er meer en meer gevoelig voor wordt. Mensen zoeken allerlei
manieren om met dit soort situaties om te gaan, maar vaak genoeg
leidt het toch tot het gedwongen einde van een arbeidsverhouding en
tot aanzienlijke schade. U hoeft dat niet te accepteren: vraag advies!
Tip: uw rechtsbijstandverzekeraar mag u - in principe - niet meer van
een advocaat van uw keuze afhouden, ook niet in gevallen die men
daar graag zelf behandelt. Belt u mij gerust.
Mr. R.J. Haakmeester
rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl / mob: 06 11 72 70 28

Energiebesparingsproject sportverenigingen
Bernheze gestart
Bernheze - De gemeente Bernheze gaat tien Bernhezer sportverenigingen helpen hun energieverbruik drastisch omlaag te brengen. Bij
de meeste verenigingen valt nog heel veel energie en daarmee geld
te besparen. Dat is in een tijd van teruglopende ledenaantallen en
toenemende energielasten een welkom geschenk. Binnenkort starten
de eerste energiescans bij de sportaccommodaties. Het project wordt
gesteund door het Maatschappelijk Stimuleringsfonds van Rabobank
Bernheze Maasland.

Met het project beoogt Bernheze
energiebesparing te stimuleren bij
de sportverenigingen. Behalve dat
dit positief uitpakt voor klimaat en
milieu, plukken ook de sportverenigingen, vooral op financieel vlak,
hiervan de vruchten. Met het uitvoeren van de geadviseerde maatregelen uit de energiescan, gaan
verenigingen immers fors besparen
op hun energielasten. Die rijzen de
laatste jaren voor veel verenigingen de pan uit. Denk alleen al aan
de veldverlichting die veel elektriciteit vraagt. Door deze energielasten straks beter te kunnen beheer-

sen, of zelfs te verlagen, hoeft dit
niet - of in ieder geval minder - via
contributieverhogingen te worden
afgewenteld op de leden.
Het Maatschappelijk Stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze
Maasland ondersteunt het project. Het energiebesparingsproject
wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord.
De energiescan is gratis, maar niet
vrijblijvend. Na uitvoering van de
scans volgt een traject waarbij de
verenigingen worden ‘gecoacht’
om de maatregelen, vooral die zich
binnen vijf jaar terugverdienen,
ook echt uit te voeren. Het liefst
binnen de looptijd van het project.
Daar waar mogelijk, wordt onderling samengewerkt, bijvoorbeeld
met de aanschaf van energiezuinige verlichting of bewegingssensoren.

SP: Strengere

normen stank
buitengebied

Cor van Erp, SP raadslid, milieuspecialist
bernheze - De SP Bernheze maakt zich al vanaf 2007 sterk voor strengere
geurnormen (stank) in het buitengebied. De leefomgeving heeft schone lucht
nodig. Uitstoot door de intensieve veehouderij van fijnstof, ammoniak, stank
en endotoxinen moet omlaag. Aan bedrijven op bedrijventerreinen leggen we
wel strenge normen op. Dat moet ook voor varkens- en kippenbedrijven gaan
gelden. Op 12 december is er een eerste aanzet. De geurnormen (stank) worden
scherper. Maar of dat voldoende is? De SP is niet overtuigd.
Stinken
Grote concentraties dieren, dicht
opeen in megastallen, zorgen voor
dito stankoverlast. Dat kan ieder
zelf vaststellen. Het milieu mag
daar niet mee belast worden. Inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving, vindt de SP
Bernheze. Op 12 december neemt
de gemeenteraad een besluit over
stank. Een besluit om de normen

voor stankoverlast strenger te maken. De SP Bernheze wil dat al heel
lang. Maar nu komt het er van.
Jarenlange strijd is niet voor niets
geweest.
Varkens- en kippenbedrijven worden steeds meer gelijk geschakeld
met bedrijven op bedrijventerreinen. Uitstoot van vervuiling is
ongewenst. De effecten op de
volksgezondheid zijn (nog!) onze-

ker. Maar het kan zeer uit de hand
lopen. Of zijn we de Q-koorts alweer vergeten? De SP Bernheze
niet. Veel inwoners van Bernheze
ondervinden daar nog dagelijks de
gevolgen van. Luchtwassers moeten dag en nacht aan staan, om
uitstoot tot nul te reduceren. Bij
overtreding pleit de SP Bernheze
steeds opnieuw voor sluiting van
de bedrijven van overtreders.

Bernheze Solidair:

De eer aan een ander
Gerard van Dijk, Fractievoorzitter Bernheze Solidair
bernheze - Zestien jaar lang heb ik raadslid en fractievoorzitter van Nistelrode
Solidiair en later Bernheze Solidair mogen zijn. Een partij, in Nistelrode geworteld, maar die 16 jaar lang aan de verschillende coalities mocht deelnemen en zo
werden wij door anderen ook erkend als een partij die bereid was om zich voor
geheel Bernheze in te spannen.
Ook andere dorpspartijen, met
name OPG en ABB hebben verder gekeken dan hun eigen kern
en het zich nu verenigen in een
Lokaal Bernheze accentueert dat
nog maar eens. Een goede ontwikkeling, waar jongeren zoals Gerjo
van Kessel en Bas van der Heijden
uit Nistelrode en Roel Monteiro
uit Heesch zich aandienen en het
voor mij als 65-jarige het moment

is om plaats te maken voor deze
jongeren. En natuurlijk hoop ik op
de kandidatenlijsten van de andere
partijen ook veel jongeren tegen te
komen.Met veel plezier heb ik mijn
werk gedurende de afgelopen 16
jaar gedaan, maar in maart 2014
zal ik het ook met heel veel plezier
neerleggen. Ik zal geen kandidaat
zijn voor de gemeenteraad, stoppen betekent voor mij ook volledig

stoppen, al zal ik het raadswerk en
de gemeente uiteraard op gepaste
afstand blijven volgen.
Met heel veel vertrouwen in onze
nog jonge burgemeester, straks
aangevuld in ieder geval met jongere raadsleden, zie ik voor Bernheze als zelfstandige gemeente, welke
nadrukkelijk samenwerkt met andere gemeenten, een zelfstandige
toekomst tot minimaal 2026.

Op de juiste plek
TE HUUR: WAARDSESTRAAT 9A TE NISTELRODE
Bedrijfsruimte met kantoorruimte gelegen nabij de op- en afritten
van de autosnelweg A50 (Eindhoven – Nijmegen). Bouwjaar ‘99.
Begane grond: Bedrijfsruimte: ca. 250 m². Kantoorruimte: ca. 100 m².
Verdieping:
Opslagruimte: ca. 175 m². Kantoorruimte: ca. 75 m².
Bij het object behoren enkele parkeerplaatsen op eigen terrein.
Het bestemmingsplan voorziet in een bedrijfsmatige bestemming
waarbij bedrijven in de categorie 2 en 3.1 zijn toegestaan. Tevens is
detailhandel in volumineuze goederen toegestaan.
Huurprijs:
Op aanvraag.
Aanvaarding: Op korte termijn in overleg.

> TAXATIES > WONINGEN > BEDRIJFSHUISVESTING > AGRARISCH ONROEREND GOED > ONTEIGENING EN PLANSCHADE

Bernheze makelaars & adviseurs, Bitswijk 10, Uden, [T] 0413-24 38 18, www.bernheze.nl
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Informatie
voor de

KERNEN

Taxatiemiddag van
oude boeken, bijbels en
ansichtkaarten

VVD: Woningbouwplan Hildebrandstraat Heesch eindelijk gestart
Jack van der Dussen, VVD-Bernheze
bernheze - Al vanaf 2005 heeft het actiecomité ‘behoud buurt Hildebrandstraat e.o.’ het initiatief genomen om zich te richten tot de Woonmaatschappij
Mooiland, het college van de gemeente Bernheze, de raadsleden en opbouwwerker Diagonaal.
Uit het resultaat van het woningmarktonderzoek in de buurt bleek
dat de opinie was om ‘uw buurt te
gaan herstructureren’, met andere
woorden; slopen die hele handel,
terwijl aan de toenmalige bewoners de belofte was gedaan hun
woning al in 2004 te renoveren.
Er werd door de actiegroep hierover officieel protest aangetekend.
En terecht.
De VVD-Bernheze heeft dit project
vanaf het begin gevolgd en - daar
waar nodig - de diverse acties on-

dersteund en bespreekbaar gehouden.
Dit is een project geworden dat de
snelheid had van een slak. Steeds
weer werd het project uitgesteld
en vertrokken er vele bewoners uit
de wijk.
Uiteindelijk kwam er een plan op
tafel waarbij 79 huurwoningen
en 40 koopwoningen gerealiseerd
zouden gaan worden. Om dit plan
financieel te kunnen bekostigen
besloot het college van B&W het
Narcisveld in Heesch op te offeren voor woningbouw. Uiteindelijk

werden op donderdag 21 november 2013 de piketpalen geslagen
als start van het gehele project, in
het bijzijn van Jan van der Biezen
namens de bewonerscommissie.
De VVD-Bernheze wil dan ook
de bewonerscommissie van harte
feliciteren met het uiteindelijk behaalde resultaat en hoopt dat het
project, na de gehele realisatie, aan
alle verwachtingen zal hebben voldaan.
Mocht u willen reageren dan kan
dat via onze website vvd-bernheze.nl of via 06-53496069.

Progressief Bernheze: Luchtkwaliteit
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Milieudefensie Uden heeft, met financiële ondersteuning van Progressief Bernheze, dit jaar metingen verricht op ‘t Dorp, het winkelcentrum van
Heesch. In het centrum van Heesch is geen overschrijding van de stikstofdioxidenorm. Stikstofdioxide is vooral afkomstig van verkeer. Milieudefensie meet
op veel locaties in Nederland. Op locaties in de grote steden liggen de gemeten
waarden stukken hoger dan in Heesch.
Volksgezondheid
Progressief Bernheze hecht veel
waarde aan de volksgezondheid.
Met de A50, de A59 en de grote
aantallen vee komen er aardig wat
stoffen in de lucht, die schadelijk
zijn voor onze gezondheid. Milieudefensie en Progressief Bernheze waren erg benieuwd naar de
luchtkwaliteit in het centrum van
Heesch. De gemeten waarden liggen rond de 20 µg/m3. Ondanks
het grote aantal auto’s in het cen-

trum en de grote snelwegen om
ons heen is de luchtkwaliteit op het
‘t Dorp voor stikstofdioxide goed.
Schone lucht
Nu we voor één stof weten dat
er geen overschrijding is van de
norm, is er geen reden om stil te
zitten. Schonere auto’s helpen de
vervuiling te beperken. Minder autokilometers hebben nog meer effect. Winkelgebieden aantrekkelijk
maken voor fietsers en wandelaars

helpen het autogebruik terug te
dringen. De herinrichting van ‘t
Dorp moet helpen het autogebruik
te verminderen.
Prioriteit voor de fietsers en voetgangers nemen steeds meer gemeenten als uitgangspunt bij het
herinrichten van de centra. Progressief Bernheze neemt dit mee
bij de plannen voor Nistelrode en
Heeswijk-Dinther. We zien u graag
op de fiets.

Arie Molendijk, taxateur en veilinghouder

Heesch - Maandag 2 december opent De Pas haar deuren voor taxateur
en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude
en zeldzame boeken, handschriften, kloosterboeken en/of oude bijbels
voor het publiek op waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie.
Verder kan hij advies geven tot
verkoop of restauratie van oude
boeken, bijbels etc. Bijzondere
stukken komen meestal in aanmerking voor een veiling. Ook het opstellen van een taxatierapport voor
de verzekering is mogelijk.
Taxatie gebeurt - zo mogelijk - aan
de hand van bewijsmateriaal uit
recent verschenen veilingcatalogi.
Een nauwkeurige vaststelling van
de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat
waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms

duiken zelfs geheel onbekende
boeken op. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving
en de koffie staat klaar. Taxatie
€ 5,-, ongeacht het aantal te beoordelen boeken, inclusief 1 kop
koffie bij vertoon van uw nummer.
De Pas, Misse 2-4, Heesch
Maandag 2 december van
13.00-16.00 uur.

Meer informatie:
Antiquariaat A.C. Molendijk
010 4667164 / 06 51950097
info@molendijkboeken.nl

onder
de 16?
geen probleem!

geef je samen met je moeder, vader, oom of tante op voor

CDA: Dorpen

in Bernheze sturen zelf
hun toekomst
Fractie CDA Bernheze
bernheze - Geboeid luisterden afgelopen donderdag een 70-tal bezoekers naar de diverse sprekers op de door het CDA Bernheze georganiseerde informatieavond over zelforganisatie vanuit de kernen. Willy
Donkers van Vereniging Kleine Kernen gaf aan hoe belangrijk het is
dat dorpsgemeenschappen zelf voor de leefbaarheid in hun eigen kern
zorgen.
Christ Tielemans van de HAS Hogeschool wist met een reeks aan
voorbeelden te duiden dat juist
dorpsbewoners, met eigen initiatief veel voor elkaar weten te krijgen.
Vertegenwoordigers van de vier
dorpsraden in onze gemeente gaven aan dat de verschillende dorpen in Bernheze al veel zelf oppakken. Er zijn veel uitdagingen omdat
de overheid zich, bijvoorbeeld op
het vlak van zorg en welzijn, steeds
meer terugtrekt.

Een ontmoetingsplek is het belangrijkste, men komt elkaar namelijk
steeds minder tegen. Dan ontstaan
vanzelf initiatieven. Dorpsraden
en gemeente hebben daarin een
taak, maar organiseren niet alles.
Je moet ook jongeren betrekken bij
het leefbaar houden van je dorp.
Een voorbeeld is de ontwikkeling van CPO projecten. Denk aan
zorgcoöperaties,
energiecoöperaties of het zelf organiseren van
glasvezel, ook in het buitengebied.

Maar ook aan het samen huren
van een tent of het combineren
van sport en spel van jong en oud.
Laat opa en oma maar mee gymmen met de kleinkinderen.
De conclusie, die aan het eind van
de avond getrokken werd, was
duidelijk. De belangrijkste rol in dit
verband ligt bij de mensen in de
kernen zelf.
Maar er ligt wel een rol bij de politiek en het college: Initiatieven
moet je ondersteunen.

We zijn erg benieuwd naar
jouw favoriete recept!
Er zijn 2 categorieën:
’n broodproduct, waaronder gevulde broodsoorten, snacks
en bijvoorbeeld hartige taart en ’n banketproduct
zoals desserts, gebak en taart.
Inschrijven kan tot 31-12-2013,
De ﬁnale is op zondag 30 maart 2014.
Inleveren van je product kan in januari/
februariop ‘n nader te bepalen datum.
Het reglement staat op de website
en ligt in onze winkels.
Haal een inschrijfkaart in in één van
onze winkels, Schrijf je in op onze
website www.debakkerslamers.nl
of stuur een mail naar
heelossenbernhezebakt@kpnmail.nl.

Schaepmanlaan 101, Oss, ’t Dorp 109, Heesch
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Samenwerken is het advies
www.centrumheesch.nl

‘de wereld zoals wij die gecreëerd
hebben is een product van ons denken’
“We kunnen deze wereld niet veranderen, zonder eerst ons denken te
veranderen.”(Einstein)
HEESCH – Heel waar en uitgangspunt van een lezing over het Nieuwe Winkelen voor de detaillisten in het
centrum van Heesch. Vooral na een lange periode met weinig veranderingen is het lastig ons vaste patroon
van denken los te laten en te gaan ‘omdenken’. Maar, we kunnen niet om de cijfers heen die laten zien dat
er steeds meer online gekocht wordt en dat bezoeken aan de winkel ervoor zijn om bevestigd te krijgen dat
de geplande aankoop een goede keuze is. Een dreiging, maar ook een KANS.
Doorvragen en creativiteit laat de
consument vaak zien dat de behoeftevervulling soms toch anders
kan worden beantwoord dan door
de aankoop van datgene wat op
internet werd gevonden. Bovendien hebt u iemand in de winkel
die bereid is geld uit te geven. Een
kans om ook additionele dingen
te verkopen. Het online en offline

aanbieden van producten blijkt de
ideale mix. Maar er zijn ook andere
mogelijkheden. Lok de consument
naar uw zaak door een aantrekkelijk aanbod, niet met korting, maar
met een ‘kruisbestuiving’ van producten en/of diensten. Zo kan de
bakker aanvullende producten verkopen voor op het brood en kan
de kledingwinkel zorgen voor een

fijne entourage voor het passen
van kleding door bijvoorbeeld een
koffiecorner met internet toegang
en iets lekkers bij de koffie. Zeker
met de vergrijzing van de bevolking. De boodschap luidde: ‘zoek
elkaar op en kijk waar je een gezamenlijk aanbod kan leveren’.
Wordt vervolgd.

Wie wordt… een beste bernhezer 2013
BERNHEZE – De gemeente Bernheze is een actieve gemeente met veel
vrijwilligers en bijzondere inwoners. Wij zijn op zoek naar zo’n bijzondere man of vrouw die zich in het afgelopen jaar op een bijzondere
wijze heeft ingezet voor onze gemeente. U kunt deze voordragen als
een ‘Beste Bernhezer 2013’.
De bedoeling is dat u iemand voordraagt die actief is geweest voor
de gemeente in brede zin, dus niet
voor activiteiten in een bepaalde
kern. Wij bedoelen hiermee activiteiten waarbij Bernheze op de
kaart is gezet of die een uitstraling
hebben naar de hele gemeente. Hij
of zij moet een inwoner zijn van de
gemeente Bernheze.

iedere inwoner mag iemand voordragen. Er moet wel een uitgebreide en duidelijke motivering worden bijgevoegd.
De nominaties worden niet bekendgemaakt,
zodat
iemand
meerdere keren kan worden voorgedragen.
U kunt uw voordracht tot en met

vrijdag 20 december 2013 schriftelijk en duidelijk gemotiveerd indienen bij de burgemeester van
Bernheze, mevrouw drs. M.A.H.
Moorman, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch. Op de envelop moet u
‘Vertrouwelijk’ vermelden.
U kunt uw voordracht ook via email verzenden:
l.van.herpen@bernheze.org.
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met L. van Herpen, telefoon 0412-45 91 91.

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Profite
van onze er nu
acties!

Persoonlijke bank met mooie acties

Knip uw
bon uit
en kom la
ngs.

Wij zijn geen dure bank met marmeren vloeren. Maar een nuchtere bank in de buurt, waar u
persoonlijk financieel advies krijgt van iemand die u kent. Bij ons vindt u alles onder één dak,
wel zo handig. En waar andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, blijven
wij juist actief in de regio. Maar we maken uw keuze voor RegioBank graag nóg eenvoudiger.
Daarom hebben we nu een aantal mooie acties waar u direct van kunt profiteren.

Nationale
Bioscoopbon cadeau
bij Zilvervloot Sparen
Uw complete
bank bij u
in de buurt

Open een Zilvervlootspaarrekening
voor uw kind of kleinkind en ontvang:
• een extra premie van 1% per
spaarjaar, tot maximaal 10%
• een Nationale Bioscoopbon cadeau

€ 50 cadeau
bij onze Plus
Betaalrekening

Open voor 31 december 2013 een
Plus Betaalrekening en ontvang
€ 50 cadeau. Samen gemakkelijk
geregeld met de Overstapservice.

Tot 0,20% korting
op uw Budget
Hypotheek

Als u bij uw Budget Hypotheek ook
een betaalrekening opent, krijgt u
0,10% korting op uw rente. Passeert
uw hypotheek binnen drie maanden?
Dan krijgt u nog eens 0,10% korting.

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

rivez assurantiën
Van Heck Assurantiën Van grunsven & haerkens
& risicobeheer
Hoofdstraat 100-A
't Dorp 124
Laar 16,5384
5388MD
HEHeesch
Nistelrode
5473 AT Heeswijk-Dinther
088 - 8000
900- 45 20 03
0413 - 29 19 80
T 0412
E info@vanheckassurantien.nlinfo@vangrunsvenhaerkens.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nlwww.vangrunsvenhaerkens.nl
www.rivez.nl
Meer weten? Vraag ons naar de voorwaarden.

Wordt u benadeeld
door een (nieuw)
bestemmingsplan?
Dan heeft u wellicht
recht op
tegemoetkoming
in planschade!

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

Column
ad

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

Ze dOeN tOch Niet Wat We ZeGGeN
De bestuursvorm van Nederland
noemen we een democratie of
ook wel volksheerschappij. Dat
wil zeggen dat inwoners over de
wet- en regelgeving besluiten. In
Nederland gebeurt dat via gekozen
volksvertegenwoordigers in
verschillende bestuurslagen. Onze
gemeenteraad is er daar een van.
De gemeenteraad is het hoogste
orgaan binnen de gemeente. Zij
besluiten over de gemeentezaken en
controleren het college op de uitvoering daarvan.
Deze week staat er weer het nodige op de agenda van de
gemeenteraad als voorbereiding van de vergadering van 12 december.
Altijd de moeite waard om er eens te gaan luisteren. Hoe doen de
mensen het die van u het vertrouwen gekregen hebben? En kunt u
ze op 19 maart aanstaande opnieuw uw vertrouwen geven? Het is
jammer dat gemeente, gemeenteraad en de partijen niet de moeite
nemen om - voorafgaand aan behandeling van onderwerpen inwoners goed te informeren en ze naar de vergadering te lokken. Of
nog beter, met de vergadering naar de inwoners te gaan. Waarom niet
de besluitvorming over de geurgebiedsvisie bij Servaes in Dinther,
of vaststelling van het onderhoudsplan sportparken bij Prinses Irene
in Nistelrode? Zeker weten dat de publieke tribune dan voller zit. En
besluitvorming zal zeker ook anders zijn als de publieke aandacht
groter is.

‘deMocratie is een GedacHteGoed dat
we Moeten koesteren’
Maar het is niet zo. De gemeenteraad blijft in betrekkelijke stilte
haar vergaderingen op het gemeentehuis houden. Soms, als de
gemoederen wat oplopen en de pers daar aandacht aan besteedt,
wordt er over de gemeenteraad gesproken. Jammer genoeg is het dan
vaak negatief en rollen de clichés over tafel: ze doen toch niet wat we
zeggen, ze luisteren niet, het zijn ruzie makers en zakkenvullers. De
afstand tussen inwoners en de gemeenteraad wordt dan eerder groter
dan kleiner.
Burgemeester en wethouders zoeken wel geregeld de inwoners op.
Deze weken komt de nieuwe burgemeester Marieke naar de kernen
om kennis te maken. Dat is goed, want ook de burgemeester vervult
een belangrijke rol bij het besturen van de gemeente, ook al is ze niet
door de inwoners gekozen en is ze ook niet de belangrijkste persoon
binnen de gemeente als het om besluitvorming gaat. Mensen denken
dat soms ten onrechte. De gemeenteraad is en blijft de baas.
Democratie is een gedachtegoed dat we moeten koesteren. Maar
25 van de 167 landen op onze aardbol, waaronder Nederland,
kennen een volledige democratie. Dat is ongeveer 11% van
de wereldbevolking. Zo vanzelfsprekend is het dus niet. En
des te meer is het jammer dat het opkomstpercentage bij
gemeenteraadsverkiezingen nog steeds verder daalt. Bij verkiezingen
in enkele fusiegemeenten twee weken geleden was de opkomst
weer dramatisch lager. In Leeuwarden kwam nog geen 40% naar de
stembus. In de nieuwe gemeente Friese Meren kwam net iets meer
dan 50%.
Met dit gegeven daarom van mijn kant een oproep aan de
gemeenteraad van Bernheze: doe er gezamenlijk wat aan om de
opkomst hier veel hoger te laten zijn, laat je nadrukkelijker zien en
horen.
Over democratie gesproken; Een bijzonder staaltje interpretatie van
democratische besluitvorming deze week. Wethouder Ad stelt “dat
OPG weliswaar met een kleine meerderheid besloten heeft te fuseren
met ABB en Bernheze Solidiar, maar dat houdt niet in dat de partij
ophoudt te bestaan”.
Met groet Ad
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Peer Verkuijlen
uit Heeswijk-Dinther

MeUbelspUiteriJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SiiS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
iets te Vieren?
En geen tijd of zin om hapjes
of een buffet te maken? Wij
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl
of bel 06-13431687.

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

n
le
e
e

aangeboden

Winnaar:
Ans van Nuland
kan de staatsloten
ophalen bij Paperpoint

Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

zoeKt U Mooie
KerstboMen?
Ze zijn te koop vanaf het
weekend voor Sinterklaas
(zaterdag 30 november)
Dorpstraat 13, Loosbroek
06-29129328.
troUWen oF zWanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GRATiS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

te Koop

sUdoKU
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gloeilaMpen
Wij kunnen alle oude
gloeilampen uit voorraad
leveren. Natuurlijk hebben wij
ook alle spaar-en LED lampen
Heesakkers Elektro,
Abdijstraat 12, Heeswijk.
www.heesakkerslichtvisie.nl
zonneheMelbUizen
Cleo perFoManCe
100w nu € 9,95 p.st.
Sylvania snelbruiners 100w
nu € 11,95.
Oude buizen gratis doormeten!
Heesakkers Elektro,
Abdijstraat 12, Heeswijk.
www.heesakkerslichtvisie.nl

geVraagd
gebrUiKte/oUde
WensKaarten
Yvonne Sturm, Heibloem 11
Nistelrode of ingrid Smits,
Binnenveld 38 Vorstenbosch.

2
4

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

LUCHTPOST
FREEK SPITS
NISSEROISE GLORIE IN KENIA
Een helpende hand bieden in het westen van
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben.
De positieve halve waarheid
Al typend op 13 km hoogte in het vliegtuig naar Amsterdam,
wordt dit nieuws met DeMooiBernhezeKrant gedeeld. Nieuws
is er om gedeeld te worden, waar ook ter wereld. Maar dan
wel het gehele nieuws, compleet en naar waarheid. Ik kan vaak
beoordelen wat er juist wordt overgenomen, als het gaat om
berichtgeving vanuit het buitenland, in mijn geval Kenia, en
hoe dat wordt overgebracht in het wereldnieuws. Enkel nieuws
met sensatie dat verkoopt, of verslaggeving die niet compleet
is, waardoor het verhaal anders overkomt.
Een paar weken geleden was Kenia wereldnieuws, door de
terroristische aanslag in winkelcentrum Westgate. Ik was die
dag net vertrokken uit Nairobi en gelukkig geen getuige of
slachtoffer van die gruwelijke situatie op die plek, waar ik ook
wel eens mijn boodschappen heb gedaan en met mijn ouders
een biertje heb gedronken op het terras in de vreedzame
warme Keniaanse zon. Het is niet voor te stellen dat daar
een paar mannen met mitrailleurs zo tekeer zijn gegaan op
onschuldige burgers, zwart en wit, jong en oud en met name
gemunt op niet moslimgelovigen. En daar bleef het bij met de
berichtgeving. Het dodental liep op en zelfs een Nederlandse
zwangere dame was een van de fatale slachtoffers. Wat niet
verteld wordt, is dat feitelijk achteraf bleek dat de terroristen
diezelfde zaterdag al vertrokken waren en het Keniaanse leger
daar een soort van after-party hield en misbruik maakten van
de situatie om winkels en banken te beroven van waardevolle
spullen. Ze hebben er zelfs 3 dagen voor uitgetrokken, terwijl
de hele wereld in spanning meeleefde hoe dit zou eindigen en
of de terroristen gepakt zouden worden. Kijk, die feiten krijg je
in Nederland niet mee.
Maar ondanks dat Kenia weer negatief in het nieuws komt en
het een effect heeft op de beeldvorming over het land, is het
mooi om te zien dat de Kenianen zelf er - als volk - sterker van
worden. Een jong land dat dit jaar 50 jaar onafhankelijkheid
viert en nog als een ‘baby in de wieg’ staat met haar systemen
en structuren en de eendracht als één volk. Dat siert de
Kenianen. Dat ze toch het negatieve kunnen ombuigen naar
het positieve door het doneren van bloed en geld aan de
slachtoffers. Kijk, dat wil ik graag even meegeven, want ook
dat positieve nieuws hoor je niet. DeMooiBernhezeKrant, dank
voor de mogelijkheid ook positief nieuws een plek te geven!
Ik ben nu voor een maand met mijn Keniaanse vrouw
Thelma in Nisseroi op vakantie en wens iedereen alvast fijne
feestdagen. Geniet van het positieve en tot volgend jaar weer,
met nieuwe ervaringen.
Freek Spits / www.FreeKenya.org

Puzzle #82268

sinterklaas in loosbroek
More Puzzles:

LOOSBROEK - Tijdens de indrukwekkende intocht van Sinterklaas op zondag 17 november zijn er veel mooie foto’s gemaakt door Michel Roefs. Een ongelukkige samenloop van
www.sudoku-puzzles.net
omstandigheden hebben
deze vorige week niet bij het overzicht op de voorpagina. De prachtige foto’s willen we u natuurlijk niet onthouden, want ook in Loosbroek was Sinterklaas met zijn Pieten meer dan van harte welkom.
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Advertorial

De brandweer: meer dan alleen sirenes en rode auto’s. Regelmatig worden brandweermedewerkers
ingezet bij verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade, waterongevallen en
dieren in nood. Ook de politie of ambulancedienst kan een beroep doen op de brandweer voor assistentie.

brandweer nistelrode
is op zoek naar

www.bran

nieuwe collega’s
NiSTELRODE - in verband met het vertrek van een aantal vrijwilligers bij de brandweer in Nistelrode, zijn we dringend op zoek

naar nieuwe, enthousiaste mensen die de brandweer willen versterken. Veel mensen associëren ‘de brandweer’ direct met
rode auto’s en brand blussende mannen en vrouwen. En voor een deel klopt dat beeld. Onze belangrijkste taak is tenslotte
het blussen van branden. Maar de brandweer doet veel meer!
De brandweerpost
Nistelrode

De brandweerpost Nistelrode is
onderdeel van de Brandweer Brabant-Noord. Samen met 38 andere
posten maakt zij deel uit van deze

regionale brandweerorganisatie. in
deze regio zijn in totaal zo’n 1.200
collega’s aan het werk. Binnen deze
organisatie voeren beroepsmedewerkers ondersteunende taken uit
op het gebied van preventie, pre-

paratie en repressie.
Om onze taak vanuit de brandweerpost Nistelrode goed en snel
uit te kunnen voeren hebben we
20 postleden nodig. Op 1 januari
zijn we nog maar met 16 mensen

GROEN LICHT
VOOR
BRANDWEERROOD
Brand
weer
Nistelro
de zoe
kt
brand
w e e rcolleg
a’s!

Woon en werk je in Nistelrode
en heb je interesse in een
uitdaging bij de brandweer?
Neem contact op met
postcommandant Hans van der Heijden
(t: 06 551 075 81 | e: h.vanderheijden@brwbn.nl)

Brabant-Noord

www.brandweer.nl/brabant-noord

en kunnen we nieuwe collega’s
goed gebruiken. Brandweermensen zijn mensen met hele diverse
achtergronden: mannen en vrouwen die naast hun brandweerwerk
als administratief medewerker of
beleidsmedewerker werken, of ondernemer, leraar of monteur zijn.

Waarom brandweerman/
-vrouw worden?

Van jongs af aan gaat er een natuurlijke aantrekkingskracht uit
van het afwisselende en uitdagende brandweerwerk. Je begeeft je in
omstandigheden die niet alledaags
zijn. Je werkt intensief mee aan de
veiligheid van je leefomgeving en
biedt een helpende hand aan mens
en dier. Daarnaast houd je van een
uitdaging. iedere oproep is weer
spannend, want je weet van tevoren nooit wat je aan zult treffen.

Wat betekent het om brandweerman/-vrouw te zijn?

Tijdens oproepen kom je voor veel
verschillende situaties te staan: je
redt mensen, blust branden, biedt
hulp bij ongevallen en bevrijdt verkeersslachtoffers uit voertuigen.
Kortom: je lost gevaarlijke situaties
op, die soms best spanning met
zich meebrengen.

Beschikbaarheid

De kwaliteit van de diensten die
de brandweer verleent is sterk afhankelijk van de paraatheid van de
organisatie. Daarom willen we zo
snel mogelijk na een alarm uitrukken. Je moet dus snel op de kazerne kunnen zijn en er niet te ver
vandaan wonen of werken. Werken voor de brandweer betekent
dat je in principe 24 uur per dag,
7 dagen per week oproepbaar en
beschikbaar bent.
Naast het bijwonen van de wekelijkse oefenavond op maandag, ben
je verplicht de basisopleiding voor
brandweerpersoneel te volgen.

Omgeving

De meeste postleden hebben een
vaste, fulltime baan. Het is daarom
belangrijk dat jijzelf, je partner en
je directe omgeving voor honderd
procent achter je keuze staan.
Ook je werkgever moet meewerken en je toestemming geven om
ook tijdens werktijd alles te laten vallen om direct uit te rukken
naar een incident. Je werkgever
heeft ook voordeel van jou als
brandweerman/-vrouw. Als je de
basisopleiding voor brandweerpersoneel hebt gevolgd, ben je voor
hem inzetbaar als bedrijfshulpverlener.

Opleiding

iedere
brandweerman/-vrouw
volgt de basisopleiding voor brandweerpersoneel Manschap A met de
modules brandbestrijding en technische hulpverlening. Deze modules worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De kosten
van de opleiding zijn voor rekening
van de brandweer. De brandweeropleidingen zijn in heel Nederland
gelijk en worden afgesloten met
een rijksexamen.

Salaris en vergoeding

Als brandweerman/-vrouw krijg
je een vergoeding, die bestaat uit
een algemene jaarvergoeding, een
uurvergoeding voor de tijden die je
oefent, opleiding volgt en uitrukt.
Daarnaast zijn brandweermensen
verzekerd tegen schade en letsel
als gevolg van ongevallen tijdens
de dienstuitoefening.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken mannen en vrouwen
vanaf 18 jaar – woonachtig en
werkzaam in Nistelrode - die willen
werken in een team. Een specifieke
vooropleiding heb je niet nodig,
maar technisch inzicht komt wel
van pas.
Je beschikt over een goede lichamelijke en geestelijke conditie. Je
bent sportief, stressbestendig en
praktisch ingesteld. Daarnaast kun
je improviseren en beschik je over
een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.

inForMatie
Meer informatie kun je krijgen bij de postcommandant
van Nistelrode
Hans van der Heijden
Heescheweg 37 - 5388 RG Nistelrode
E-mail: h.vanderheijden@brwbn.nl - Tel. 06-5510 7581
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Kbo bernheze

KBO Bernheze
succesvol Kbo
Cultureel in
dinther
HEESWiJK-DiNTHER/LOOSBROEK - KBO-Dinther heeft op
zaterdag 16 november een podium aan cultuur kunnen bieden
in CC Servaes. De verwachtingen
waren hoog gespannen. Vorig jaar
is de culturele middag immers een
groot succes geweest.
Hoe zou het dit jaar verlopen? Het
succes is niet alleen geëvenaard,
maar ook overtroffen. Met optredens van verschillende groepen en
personen van eigen bodem werd
een zeer gevarieerd en vlot programma neergezet.
Ongeveer 200 mensen genoten van de KBO Linedancegroep,
Ad van Schijndel, Seniorenkoor
Cantando, Henk Habraken, Toneelgroep De Oudere Garde, Toon

KBO strooit met muziek en pepernoten

Konings, Wout van Venrooij en Jan
den Dekker, Volksdansgroep Kujawiak en het Bernhezer Senioren
Orkest. Naast de artiesten hebben
KBO vrijwilligers en mensen van
CC Servaes samen bijgedragen
aan het welslagen van deze middag. Aan alle betrokkenen spreken
wij onze hartelijke dank uit.

cordeonist, hebben we een muzikant die vele instrumenten kan
bespelen. De Sint en zijn Pieten
zijn uiteraard de hoofdmoot van
de middag.
in de grote zaal van De Pas bent
u vanaf 13.30 uur welkom. Rond
17.00 uur gaan we weer huiswaarts.

En wat is het vervolg?
Wij zijn benieuwd of u bij het zien
en horen van zoveel optredens óók
zin heeft om actief te zijn op cultureel gebied. U kunt lid worden van
de betreffende groep of vereniging. En volgend jaar staat er weer
zo’n middag op het programma.

Kbo Vorstenbosch verwelkomde de sint

Kbo afdeling
heesch
HEESCH - Op vrijdag 29 november
zullen de leden van KBO Heesch
weer hun jaarlijkse Sint Nicolaasfeest gaan beleven. Naast de ac-

VORSTENBOSCH - Op 21 november verwelkomde KBO Vorstenbosch de Sint. Om iets na 19.00
uur heette voorzitter Cor Ottenheim, in de goed bezette zaal van
gemeenschapshuis ‘De Stuik’, alle
150 aanwezige leden hartelijk welkom. Hij prees de vrijwilligers die
deze avond mogelijk maakten en
riep iedereen op om te stemmen
voor de drie projecten in Vorstenbosch, die genomineerd zijn voor

Als de zaal groter was geweest,
waren er vast nog meer aanwezigen gaan dansen.
Rond tien uur kwam Sint Nicolaas
binnen. Jan Kanters werd ter plekke stafdrager en bleek daarin heel
bedreven. Een aantal personen
werd door de Sint geprezen voor
hun inzet voor de ouderen, inclusief An Egelmeer, oud voorzitster
en erelid van KBO Vorstenbosch.
het Coöperatief Dividend van de
Rabobank. Meer informatie op de
site: vorstenbosch-info.nl.
Daarna werden koffie/thee met
iets lekkers geserveerd en een versnapering geschonken en er werd
volop gebuurt. Toen volgde er
een zeer genoeglijk optreden van
de muziekband ‘Klavertje Vier’ uit
Den Dungen, je weet wel, daar
waar onze groenteboer vandaan
komt. Er waren veel liedjes uit de
oude doos en zelfs waagden enkele enthousiastelingen een dansje.

Ook besteedde de goedheilig man
aandacht aan de oudste aanwezigen, Jan van de Kamp (88), Tonnie
van Kessel en Jaan Somers (beiden
91). Nadat Sint ook inpakster Stien
Lucius bedankte voor het verzorgen van de cadeautjes, ging hij
over tot de verloting.
Tot slot kreeg iedereen de gelegenheid de Sint een hand te geven. Het
was een zeer geslaagde avond. We
kijken uit naar Kerstmis, dan zal er
weer een gezellige bijeenkomst
georganiseerd worden.

geslaagde ontspanningsmiddag
‘ziekenvereniging horizon-heesch’

rigoM ouderenwerk
Maasland

HEESCH - Op dinsdag 19 november was de grote zaal van ‘’t Tunneke’
te Heesch bijna te klein om alle mensen van de doelgroep van ziekenvereniging ‘Horizon Heesch’ een plaatsje te kunnen bieden. Deze middag waren ruim 220 langdurig zieken, eenzamen en mensen met een
beperking uit Heesch naar ‘t Dorp getogen, om te kunnen genieten van
een gezellige ontspanningsmiddag.

Activiteiten in Heesch voor 55+

Nadat voorzitter Jan van der Leest
iedereen hartelijk welkom had geheten, kon van een kopje koffie

met een heerlijk gebakje worden
genoten. Ondertussen had het cabaretduo ‘Plus-Minus’ uit Someren

zich op het podium geïnstalleerd.
Het duurde niet lang of spreker
Wim van de Moosdijk had alle bezoekers aan zijn lippen hangen. Hij
had het optreden duidelijk goed
voorbereid en aangepast aan zijn
toehoorders. Eddy, de maat van
Wim, zorgde meesterlijk voor de
voorzetjes en de begeleidende gitaarmuziek, wanneer Wim zijn optreden met liedjes afwisselde.
Al met al werd het een geweldige
middag, die veel te snel voorbij
vloog. De organisatie van deze bijeenkomst, het bestuur van ‘Horizon Heesch’, verdient een compliment voor haar keuze.
Het betekende opnieuw een geslaagde bijeenkomst voor alle aanwezigen. Rond 17.00 uur sloten zij
gezamenlijk de ontspanningsmiddag af met een lekkere kop soep,
aangevuld met diverse soorten
broodjes.

een boeketje voor Franciscus
Parochie Sint Servatius in Dinther
HEESWiJK-DiNTHER - 30 November verzorgt intuïtief musicus/theatermaker Frank Jenniskens – die regelmatig workshops met Marie-Astrid
Zeinstra verzorgt – twee voorstellingen vanuit persoonlijke inspiratie
en verbondenheid met Franciscus van Assisi. In 1999 liep Frank vanuit
Bergen op Zoom naar Assisi en Rome.
Die ervaring heeft hij vastgelegd in
een Franciscus-cd en twee voorstellingen die hij in de parochiezaal
van de Sint Servatius Parochie in
Dinther speelt: 19.00-20.00 uur:
‘Franciscus, waar ben je?’ 20.3022.00 uur: ‘De Natuur van Franciscus’
Aanmelden
info@concert-service.nl
Meer informatie:
www.sound-heart.nl of facebook:
‘Boeketje voor Franciscus’

Toelichting
‘Franciscus, waar ben je?’ Muziektheatervoorstelling voor jong en
oud(er) waarin Franciscus – van
jonge troubadour, stoere ridder tot
de heilige dierenvriend – en Frank
als vioolspelende pelgrim een
hoofdrol spelen. Zouden ze elkaar
ontmoeten over de brug van 800
jaar? Kinderen kunnen ‘n paar scènes zelf meespelen.
in ‘De Natuur van Franciscus’ vertelt Frank over zijn voetreis en het

leven van Franciscus aan de hand
van filmpjes, waarbij hij intuïtieve
muziek met (alt)viool, fluiten, stem
en klankinstrumentjes speelt. Ook
vertelt hij hoe het zo intens met
Franciscus van Assisi bezig zijn,
doorwerkt in zijn leven.
Tegen het einde gaat hij in dialoog
met de aanwezigen. Dit onderdeel
richt zich meer op jongeren en volwassenen.
‘Stichting Francesco Cultuurfonds’
Onlangs heeft Frank dit fonds
opgericht om voorstellingen en
‘Aubades-bij-u-thuis’ mogelijk te
maken voor minder draagkrachtigen of ouderen die thuis wonen en
niet zelf naar theater kunnen gaan,

heden om deel te nemen aan een
activiteit. Dit keer alvast een mogelijkheid. Er volgen er meer.

Het Nationaal MS Fonds helpt
mensen met MS verder...

HEESCH - Voor ouderen is het erg
belangrijk regelmatig te bewegen
om te voorkomen dat we vastroesten.
Rigom biedt u een aantal mogelijkHet Nationaal MS Fonds helpt
mensen met MS verder...

Gééf aan de Collectant!

Giro 5057
in de geest van Franciscus bijdragend aan vermindering van de
toenemende ‘culturele armoede’,
waar nodig. De opbrengst van de
verkoop van 2e hands boeken en
Gééf artikelen
aan de rondom
Collectant!
andere
Franciscus komt ten goede aan dit fonds.

Giro 5057

zaterdag 30 november
Parochie S.Servatius Dinther

19.00-20.00
0
familie muziektheater voor jong en oud(er)

20.30-22.00
22.00
voordracht met intuitieve muziek en natuurfoto’s
˙

Ò

aanmelding:
info over de voorstellingen van Frank Jenniskens:

www.sound-heart.nl

Boeketje voor Franciscus

Gym u fit
Bewegen is leuk en belangrijk.
Voor iedereen! De deskundige leiding van de groep geeft aandacht
aan alle vormen van bewegen. Er
wordt gestart met een warmingup, gevolgd door grondoefeningen en conditieoefeningen.
U voelt zich na elke les weer heerlijk fit en ontspannen.
De Pas: dinsdag 9.30-10.30 uur.

Gevraagd

Koster

voor de
PETRUS-EMMAUS
PAROCHIE
U kunt het tekort aan een
koster in onze parochie
oplossen!

Om gezondheidsredenen
zijn twee van onze kosters
genoodzaakt een gedeelte
van hun taak als vrijwilliger
op te geven. Op dit moment
is er nog maar één koster
beschikbaar. Dat is voor een
grote en drukke parochie, als
de Petrus-Emmaus, te weinig.
Vandaar dit verzoek.
Hebt u tijd en interesse om de
taak van deze ene koster te
verlichten, dan kunt u contact
opnemen met de heer: Henk
Geven, hgeven@home.nl,
0412-452457 of 06-20442818.
Of bij de PETRUS-EMMAUS
PAROCHiE,
email:
info@petrusemmausparochie.nl.
Het Parochiebestuur
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ondernemers willen steeds meer
en dat kan bij deMooibernhezekrant
in DeMooiBernhezeKrant kunt u vanaf deze week het blauwe Layar logo tegenkomen op
advertenties of foto’s. Wanneer u het blauwe Layar logo tegenkomt, betekent dit dat de
advertentie of foto meer informatie biedt dan u in de krant kunt lezen. Deze informatie
zit verscholen in een digitale wereld.
Door de advertentie of foto te
scannen met de Layar App opent
u deze digitale wereld. Hoe u dit
doet, vindt u in het blauwe kader
op deze pagina.
Wanneer u de advertentie of foto
scant en de digitale wereld opent,
kunt u verschillende dingen tegenkomen. Bijvoorbeeld een link

naar een website of facebookpagina.
Het kan ook zijn dat u een YouTube filmpje of foto’s kunt bekijken.
Bent u al een beetje nieuwsgierig? Er staan twee advertenties
op deze pagina, voorzien van het
Layar logo.
Door de stappen in het blauwe
kader te volgen kunt u de adver-

tenties scannen en de digitale wereld ontdekken.
Wanneer u in de toekomst een
advertentie in DeMooiBernhezeKrant vindt met het Layar logo,
hoeft u niet meer alle stappen uit
het blauwe kader te volgen.
U hoeft dan alleen nog maar de
advertentie of foto te scannen.

Meer
uit uw
website
en
bedrĳfsﬁlm
halen?

Zoals u kunt zien in de bovenstaande advertentie, is deze voorzien van het blauwe Layar logo.
Deze advertentie kunt u dus scannen met de Layar App om een digitale wereld te openen.
Wanneer u de advertentie scant
ziet u het onderstaande beeld. Op
twee plaatsen in deze advertentie komen icoontjes naar boven.
U kunt klikken op het logo van

deMooibernhezeKrant
ontwikkelt zich nog steeds

Bernheze Media en op het beeldscherm.
Door te klikken op het logo van
Bernheze Media komt u terecht
op de website van Bernheze Media. Het beeldscherm geeft u toegang tot een YouTube filmpje.
Open snel de Layar App en ontdek de digitale wereld van deze
advertentie.

WAT IS BBQenzo.nl?

Om te beginnen neem uw smartphone of tablet erbij.
Hierna volgt u de volgende stappen:

• Download de Layar App in de App Store of Google Play.
• Open de Layar App
• Houd de smartphone of tablet boven de afbeelding
waarin u het Layar logo ziet.
• Tik nu op het scherm om de advertentie of foto te scannen.
Op het scherm van uw smartphone of tablet ziet u nu een aantal
icoontjes. Dit kunnen filmpjes zijn of websites. Door op deze icoontjes
te klikken opent u de website, facebookpagina of de YouTube film.
Veel plezier in de digitale wereld

®

COMPLEET BIJ U THUIS

WINTEREDITIE

DE VOORDELEN

2013-2014

• Zorgeloos genieten
• Gratis thuisbezorgd

GEN

VOOR ZORGELOZE FEESTDA

• Geen afwas
• In koelboxen geleverd

NU NOG GROTER BEZORGGEB

IED

• All in prijzen
• Vanaf 4 personen te bestellen
• Vele extra’s mogelijk
• 365 Dagen per jaar
• Uitsluitend verse producten

Volg ons op Facebook
en Twitter en blijf op
de hoogte van onze
acties.
Deze folder is op zorgvuldige wijze
samengesteld. Inhoud en prijzen zijn
onder voorbehoud van drukfouten.

Telefoon 0800-2008

www.buro-tweevoud.nl

Wat kunt u doen als u het blauwe Layar logo op een van de
advertenties of foto’s heeft gevonden?

gour

Zorgeloos online een barbecue, gourmet of
tapas bestellen doe je bij BBQenzo.nl!
Gratis thuisbezorgd in koelboxen, inclusief
servies en gemaakt met uitsluitend verse
producten. De afwas nemen wij gewoon
weer mee. Geen boodschappen doen, niet
urenlang in de keuken staan; wij nemen al
deze zorgen van u over. Uiteraard houden
wij rekening met speciale dieetwensen, dus
ook voor vis, vegetarisch en halal bent u bij
ons aan het juiste adres.

Amsterdam
Meerssen
Liempde
Beuningen
Nistelrode
Weert
Bestel makkelijk en snel op

www.BBQenzo.nl

Gyr
Kipsa
Hambur
Kalkoe
Varkensha
Kipﬁ
Bourgond

gour
vlees

Hambu
Bie
Kalko
Varkensh
Ooste
Pang
Gepelde

stan

Bijbehorend
Gourmetste
Genoemd
Genoem
Genoem
Stokbrood +
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FoToCluBBernheze

WIl VAn ooRSouW

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
Hallo, mijn naam is wil van oorsouw (60) en sinds een paar maanden lid
van fc bernheze.
Mijn liefde voor fotograferen stamt al van heel wat jaren geleden uit het
analoge tijdperk, toen het zelf ontwikkelen van zwart-wit foto’s in de
donkere kamer nog door velen werd beoefend. in deze periode heb ik
de achterliggende technieken van de fotografie leren begrijpen, kennis
die mij nu in het digitale tijdperk zeer goed van pas komt. in de drukke
periode van een opgroeiend gezin is mijn oude hobby na verloop van tijd
verwaterd, tot mijn vrouw en ik een aantal jaren geleden zijn gaan reizen.
een mooie gelegenheid om een digitale camera aan te schaffen en hier
in het veld mee bezig te gaan. dit bleek een schot in de roos, mijn oude
hobby was herboren.
Mijn uitdaging na elke reis is om voor het einde van het jaar een boek
klaar te hebben van de reis die we in dat jaar hebben gemaakt. de beste
foto’s worden daarvoor geselecteerd en ondergaan een bewerking met
het programma lightroom, de digitale tegenhanger van de vroegere
donkere kamer. als de uiteindelijke foto’s de toets der kritiek kunnen
doorstaan, vormen deze met de tekst van het reisverslag en met behulp
van het programma indesign, de basis voor het reisboek. samen met
de voorbereidingen genieten wij op deze wijze het jaar rond van elke
reis. Mensen en dieren fotograferen vind ik het allerleukst, hetgeen uit de
weergegeven foto’s zeker zal blijken. door lid te worden van de
fc bernheze wil ik me verder gaan verdiepen in de wereld van de
fotografie. in de komende jaren kan ik hiermee nog wel even vooruit.

iedereen kan bridgen

Schoonmoeder in Tibet

Alle kinderen tot en met 12 jaar
die een leuke mop weten kunnen die insturen naar redactie@
de-wevers.com. Mail deze, samen
met je naam en je leeftijd door. Wij

Daarnaast is de vergrijzing en het
steeds meer vrij komen van ‘jongere ouderen’ van de arbeidsmarkt
een ontwikkeling waar we nu al
rekening mee moeten / kunnen
houden. De NBB heeft haar verenigingen benaderd en hen attent
gemaakt op deze TV-actie.
iedereen, jong en oud, die de hersenen actief wil houden en het
bridgespel een warm hart toedraagt, is welkom.
De Bridgeverenigingen uit Bernheze spelen hierop in en willen ondersteuning bieden op het gebied
van kennis en kunde van het brigdespel. Woensdag 27 november
zal de 2e uitzending zijn om 14.30

uur bij TV Max.
Mocht u naar aanleiding van deze
informatie of de tijdens de TV-cursus interesse of vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met:
Heeswijk-Dinther
BC de Klotbeek
Dhr. G. vd Berg
g.en.s@home.nl
0413-292583
Adrie van Gemert
adrie55@hotmail.com
www.de klotbeek.nl
Heesch
HBC ’81
Thijs Peters
peters.mathijs@hetnet.nl
0486-464222

Festival in Ladakh

Flamingo in Kenia

Papagaaiduikers in IJsland

Theeplukster in Tanzania

Schaakspel in Indonesie

Carnavalskrant is op zoek
naar de leukste moppen
NiSTELRODE - Carnavalsstichting De Wevers is op zoek naar de
leukste moppen voor in de Carnavalskrant.

BERNHEZE – De Nederlandse Bridgebond is in samenwerking met TVMAX op de televisie een verkorte (snuffel-)cursus bridgen begonnen
voor de ‘jongere ouderen’. Het doel is deze mensen te interesseren en
enthousiasmeren voor het bridgespel. Hiermee wil men aangeven dat
dit een mogelijkheid is om de hersenen actief te houden. Het actief houden van de hersenen past heel goed in het project “denken en doen voor
ouderen” en draagt bij aan de strijd tegen dementie en vereenzaming.

Deadvlei Namibi

plaatsen de leukste moppen met
je naam en leeftijd in het kindergedeelte van de nieuwste Carnavalskrant die op 10 februari in heel
Nistelrode wordt rondgebracht.
Dus jouw kans om met je naam in
de Carnavalskrant te komen!
insturen kan tot en met 10 december.

Koffietijd voor Koningin
Maxima met Carla van lieshout
NiSTELRODE – Natuurlijk is dit letterlijk genomen, maar de kans is groot dat koningin Maxima haar eigen
speciale uitgave van ‘Royalty’ bij een kopje koffie zal lezen. De stijlicoon en ‘beauty queen’ koningin Maxima
staat namelijk met een staatsieportret van Carla van Lieshout in het blad met een oplage van maar liefst bijna
40.000 stuks. In de uitgave van november werd, na de speciale nummers over koninklijke huwelijken, koning
Willem-Alexander en koninklijke juwelen, nu een speciale editie gewijd aan koningin Máxima.
Vier deelnemers van Kunstcollectief Oranje staan in deze speciale
uitgave. De Nistelrodense Carla
van Lieshout, initiatiefneemster
van het kunstcollectief, heeft samen met andere deelnemers van
het kunstcollectief een mooie pagina in het landelijk uitgegeven
blad ‘Royalty’.
Voor de kunstenares en eigenaresse van Galerie Bernheze is dat
natuurlijk een extra eer. De special
‘Koningin Máxima’, ligt te koop in
de winkels.
Haar kleding, moederschap en juwelen komen aan bod. Gezien het
aantal kunstwerken dat in de special te zien is, is ze ook een grote
inspiratiebron voor kunstenaars.
De uitgave bevat meer dan 250
foto’s en maakt deze editie tot een
echt bewaarnummer.
Nu is het wachten tot de Koningin
zelf een keer op visite komt bij Galerie Bernheze, die afgelopen jaar
Bernheze extra op de kaart gezet
heeft.
Carla van Lieshout met haar portret in Royalty

Gratis inloopspreekuur voor Bernheze en Maasdonk
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Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Chris-Stan: “Om te garanderen

Foto: Thomas Segers

Ondernemers én particulieren kunnen vanaf oktober in Bernheze en Maasdonk iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken
op de locatie van Van Soest en Partners aan de Cereslaan in Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is dan beschikbaar voor allerlei vragen op juridisch, fiscaal,
notarieel, bestuursrecht, financieel, dan wel accountancy gebied.

dat Frank
de specialist
die Van
u wilt
Hanegraaf,
Soest & Partners:

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer
spreken
voor
beschikbaar is,
het spreekuur, vertelt: ‘’Na“Kennis
enuondersteuning
biedenvan
aan
mens Van Soest en Partners ben ik
dete
lokale
gemeenschap drijftal jaren aanwezig op het spreekis het aan
bevelen
uur van de KvK om ondernemers
ons allemaal. Op die manier versterken
van raad te voorzien over hun accountancy
om van
telefonisch
we tevoren
elkaars expertise
en brengen
we vragen. Lokaal wil ik nu
krachten bundelen en samen met
ondernemers én particulieren
andere adviseurs uit Bernheze en
Maasdonk, dringende vragen van
uwverder
afspraak
te
reserveren”
in privé of zakelijke vraagstukken.”
ondernemers en particulieren uit
onze omgeving beantwoorden.
Samen met enkele partijen, waar-

ANDRÉ GROENEN

‘Ik ben trots op het werk’
Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

onder Roelofs Advocatuur, Van
Alphen Advies (bestuursrecht),
Wedemeijer en Dielissen notarissen, Taxolution (fiscaliteit) en Rabobank Bernheze Maasland, staan
we iedere eerste woensdag van de
maand van 15.00 tot 18.00 uur,
voor u ter beschikking tijdens een
gratis toegankelijk spreekuur op
ons kantoor in Heesch (Cereslaan
4, naast de Rabobank). iedereen
kan hier vrijblijvend binnenlopen
om vervolgens in gesprek te gaan

met een van de specialisten, waarbij u wordt voorzien van een basisadvies. Hierna kunnen we gezamenlijk bepalen of een verder
adviestraject volgt.
Om te garanderen dat de specialist die u wilt spreken voor u beschikbaar is, is het aan te bevelen
om van tevoren telefonisch uw
afspraak te reserveren via 0412459000 (receptie Van Soest &
Partners).

andré groenen

VRIJWILLIG EN BETROKKEN

HEESCH – Ik vind het leuk om me via dit stukje voor te kunnen stellen aan de lezers in Bernheze. Mijn naam is André
Groenen, ik ben 56 jaar oud en woon in Rosmalen. Ik ben
getrouwd en vader van twee volwassen zoons.
Sinds ruim 5 jaar werk ik met veel plezier in een leidinggevende functie bij Vivaan. Vanuit Rosmalen reis ik dagelijks
met de auto, of bij goed weer met de fiets, naar mijn werk
in Oss en Bernheze. In beide plaatsen geef ik leiding aan
het team sociaal werkers.

De gemeente Bernheze heeft op woensdag 6 november bewoners uit de derde
fase in De Pas uitgenodigd voor een workshop ‘inrichting openbare ruimte’. De belangstelling hiervoor vanuit de buurt was
fantastisch. Vijfenvijftig bewoners hebben
meegedacht over de inrichting van hun
straten. Vanuit de gemeente waren een
aantal deskundigen aanwezig om hen
hiermee op weg te helpen. Vooral het tekort aan parkeerplaatsen en het
met hoge snelheid rijden van het verkeer door de straten waren belangrijke
onderwerpen van gesprek. De bewoners hebben vervolgens hun wensen
op een plattegrond per straat uitgewerkt en dit aan het eind van de bijeenkomst aan elkaar gepresenteerd. De gemeente gaat nu verder zaken
uitwerken en de bedoeling is dat eind januari met de betrokken bewoners
een terugkoppeling plaatsvindt.

Ik ben trots op het werk dat het team in Bernheze doet. De
teamleden werken vanuit hun uitvalsbasis bij Checkpoint in
Heesch aan jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk en
vrijwilligersondersteuning. Ze bieden burgers van jong tot
oud - waar nodig - een steuntje in de rug, maar motiveren
en ondersteunen vooral mensen om elkaar bij te staan, om
mee te doen aan activiteiten in de samenleving. Door mee
te doen, door te participeren, ben je je omgeving van dienst
en ontwikkel je jezelf als persoon.

‘Het woord burgerparticipatie is nieuw,
maar het klaar staan voor elkaar niet’
Burgerparticipatie is een nieuw woord dat opduikt in de
Dikke van Dalen. Steeds meer wordt van burgers verwacht
dat ze zelf initiatieven nemen en voor elkaar klaar staan,
steeds minder wordt hierbij professionele hulp ingezet.
Het woord burgerparticipatie is misschien nieuw, maar het
klaarstaan voor elkaar niet en zeker in Bernheze niet. Er
zijn in de gemeente heel veel vrijwilligers die meewerken in
bijvoorbeeld het verenigingsleven, de ouderenzorg of in de
ondersteuning van andere kwetsbare mensen. Nu de overheid verdere stappen terugzet wordt er een extra beroep
gedaan op de kracht die er onder de burgers aanwezig is.

Vivaan heeft voorafgaand aan deze bijeenkomst van 6 november huis aan
huis gesprekken gevoerd waarin bewoners gevraagd werd wat ze van hun
wijk vinden en of ze zich vrijwillig willen inzetten voor de opbouw en leefbaarheid van hun buurt. De respons was goed, 80% heeft meegedaan met
de interviews en velen hebben kenbaar gemaakt dat ze willen meedoen
met activiteiten voor hun wijk. Mede door deze ‘warming up’ tonen bewoners serieus belangstelling voor de inspraakavonden, workshops en wijkactiviteiten. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd en er wordt weldegelijk, zover het kan, met iedereen rekening gehouden.

We zien het vanuit Vivaan als onze missie om burgers in
deze ontwikkeling - waar nodig - een steuntje in de rug te
bieden en hen mee te helpen bij het werken aan de vragen
die er op het sociale vlak in Bernheze leven!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl
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live-muziek in de zwaan

Advertorial

VriJdag 29 noVeMber: heritage & doCtor roCK
Back in Black, High Voltage, Whole Lotta Rosie, TNT, Thunderstruck, Highway To Hell…. Allemaal AC/DCklassiekers. Heritage brengt een ode aan deze klassieke band. Ze interpreteren de nummers zo dik en strak
mogelijk. Verwacht geen lookalikes, maar lekkere muziek en monsterriffs.
Doctor Rock bestaat uit vijf enthousiaste muzikanten uit Beek en Donk. Ze spelen louter hardrock en heavy
metal. Zo coveren ze iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath en Ronnie James Dio. Maak de nekspieren
maar vast los, smeer je stembanden en wees klaar om te worden geïnDOCTORineerd!!!

zaterdag 30 noVeMber: the prettY FaCes & blaCK pearl & WolFtone
The Pretty Faces zijn 4 doorgewinterde muzikanten die de rock
and roll jarenlang geleefd hebben met alles erop en eraan. in
deze band gaan ze terug naar
de onschuld, niet stoer en ruig,
maar plezier maken en op zoek
naar het kattenkwaad van de
rock en de vrolijkheid van de
punkpop.
Pearl Jam kwam begin jaren 90
opzetten vanuit Seattle (VS).
Dankzij hun debuutalbum TEN
en hun energieke liveshows
groeide Pearl Jam uit tot een
wereldband. Op hun eigenzinnige manier weet Black Pearl
de sound van Pearl Jam goed te
benaderen en zetten ze live een
overtuigende show neer. Met op
de setlijst: Jeremy, Betterman,
Corduroy en State of Love and
Trust, maar natuurlijk ook Alive
en Black. Stuk voor stuk klassiekers.
Beide dagen: zaal open 21.00
uur, vrij entree, info 0413291575 www.dezwaanlive.nl

www.vorstenbosch-info.nl

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Bezoek onze
mooisites
www.mooiheesch.nl

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
Deze sites voorzien
Bernheze van actuele
informatie

dùbentevent door succes
op grotere locatie
VEGHEL/BERNHEZE - Wegens succes is dùbentevent verhuisd naar de
Koekbouw! Dit betekent dat er weer veel kaarten beschikbaar zijn voor
het evenement. Naast de nieuwe voorverkoopadressen is er ook een
online ticketservice waar de kaarten te koop zijn.
Binnen een week was dùbentevent uitverkocht. Dit zette de organisatie aan het denken. “We
hoorden van veel mensen dat ze
geen kaartje meer hebben kunnen
bemachtigen, dat vonden wij zo
jammer dat we besloten hebben
om het evenement nog groter te
maken”, aldus de organisatie.
De voorbereidingen voor deze muzikale en feestelijke topavond van
aanstaande zaterdag zijn in volle
gang en dùbent gaat er voor zorgen dat ook in De Koekbouw de
dùbentsfeer te voelen zal zijn. Alle
artiesten zijn druk aan het repeteren om er een échte happening
van te maken. Er gaan zelfs geruchten dat er diverse uitwisselingen en verrassende duetten gaan
plaatsvinden…
Dit klinkt als een Veghels feestje,
maar Bernheze wordt zeker ook
vertegenwoordigd. Dùbent heeft
meerdere bands weten op te trommelen om het feest dat 30 november plaatsvindt, tot een hoger niveau te tillen.

Samen met Zoetkees de Kofferband, RePop (coverband), Broadway Brass Band, GaZZerop en DJduo DJ Noot & Dr. Mouse is er aan
muzikaliteit genoeg te genieten.
De DJ’s zullen zorgen voor een
knallende afsluiting van de feestavond.
Zoetkees de Kofferband is wellicht
wat bekender in de regio Bernheze, omdat inge Ketelaars en Tom
Bloemen, beiden afkomstig uit
Vorstenbosch, in deze band zitten.
Tom Bloemen zit tevens in de organisatie van dùbentevent en inge
Ketelaars zal naast Zoetkees ook
meezingen met dùbent.

Kijk op www.dubent.nl voor de voorverkoopadressen of bestel je
kaarten online.

Kerstmiddag met
4thegirls in boerderij
terras het Venster
HEESCH / ViNKEL - Boerderij Terras Het Venster organiseert op
zondag 8 december een middag
in kerstsfeer met live muziek van
4TheGirls.

Bij inlevering van deze knipbon:
Vanaf 14.30 uur zal de groep, af- Voor jong en oud een gezellige
Gratis 2e
kopje
komstig uit Geffen en omstreken,
middag
omkoffie/thee/cappuccino
al een beetje in kerstbekende kerstliedjes in verrassendeof stemming
te
komen.
U bent
van
gratis softijsje
na een
lunch
4-stemmige arrangementen ten harte welkom! De toegang is gra(maximaal 2 personen per bon) Geldig t/m 11 augustus 2013.
gehore brengen.
tis.
Vinkelsestraat 84 – Vinkel – 0412-455992 – www.boerderijterrashetven
De vier zangeressen worden be- Kijk voor meer informatie op
geleid door een 5-koppige band. www.boederijterrashetvenster.nl.

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Jaarlijkse popkwis in
de pas in heesch
HEESCH - Op vrijdag 13 december wordt in het café van De Pas in
Heesch de jaarlijks Popkwis georganiseerd. Hoe staat het met je kennis van de popmuziekgeschiedenis en wat weet je van de hedendaagse
popmuziek? De popkwis is een mooie gelegenheid om je kennis te testen en de strijd aan te gaan met andere muziekliefhebbers.
Er zijn teams die nu al dagelijks de
popencyclopedie raadplegen of
internet afstruinen om hun kennis
van de popmuziek op te halen of
te verbeteren.
Er zijn ook teams die nog niks hebben ondernomen en die ook niet
van plan zijn om iets te gaan ondernemen. Deze teams vertrouwen op hun goede basiskennis
van de popmuziek. Daarnaast zijn
er nog teams waarvoor meedoen
veel belangrijker is dan winnen.
Deze teams hopen erop dat wel-

licht het geschonken gerstenat bij
zal dragen aan een goede eindklassering en mocht dit niet het
geval zijn, dan hebben zij in ieder
geval genoten van een avond vol
spelplezier.
in welke categorie van deelnemers
je valt is niet belangrijk, het enige
wat je nu nog moet doen is je opgeven voor de Popkwis via info@
de-pas.nl. De kwis begint om
20.00 uur en om 19.30 uur dienen de teams (twee personen) hun
aanwezigheid te melden. Deelname is geheel gratis.

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires
Reparatie - Onderdelen
Openingstijden:

Woensdag 13:00 - 18:00 Zaterdag 13:00 - 17:00
Buiten deze tijden ook op afspraak geopend

Spoorlaan 30 Schijndel
www.muziekserviceschijndel.nl
073-7370177
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Samen investeren in een duurzame regio

Advertorial

Een podium om te inspireren en kansen te creëren
bernheze – Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. Allemaal ideeën die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio in samenhang
stimuleren. Maar welke initiatieven zijn er? En waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?
Samen met ZLTO Bernheze, Gemeente Bernheze, Stichting de Maashorst en Search B.V. nam Rabobank Bernheze Maasland in 2012 het initiatief tot het oprichten van een Triple P
stuurgroep met als doel initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen. In oktober verscheen de publicatie ‘Samen investeren in een duurzame
regio’, aangeboden door de Triple P stuurgroep en ondersteund door het Maatschappelijk Stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze Maasland.
In de publicatie wordt zichtbaar hoe het staat met de duurzaamheid van onze omgeving en welke kansen er op dat terrein nog zijn. De verhalen van een selectie van duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet als Profit terrein) evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. In de Mooi Bernheze Krant verschijnt iedere twee
weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

Kennis vermenigvuldigen en ontmoetingen creëren
Als het goed gaat met de ondernemers, gaat het goed met de gemeenschap waarin zij actief zijn. In één zin is dat de gedachte achter het Ondernemerslokaal. Het in 2011 opgerichte
kennisnetwerk organiseert seminars, trainingen, excursies en studiereizen voor ondernemers
uit Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.

haal ”, aldus Kok, “laat goed zien
waar het Ondernemerslokaal voor
staat.” Zo vertelde een groenondernemer over zijn deelname aan
trainingen Gesprekstechnieken en
Creatief denken; een ervaring die
hem inspireerde om later dat jaar
te starten met een hbo deeltijdstudie.
Een beginnend consultant sprak
over een lezing ‘Social Media’,
waar ze onder andere leerde hoe

ren kennen, ideeën uitwisselen en
waar
samenwerkingsverbanden
ontkiemen. De bijeenkomsten zijn
opgebouwd rondom een actueel
thema met sprekers van naam als
Willem Vermeend, Jan Kees de Jager, Cees Veerman.
Daarnaast kunnen ondernemers,
gratis of tegen een beperkte vergoeding, deelnemen aan trainingen en workshops, zoals Succesvol

‘Het programma van het Ondernemerslokaal wordt bepaald aan de hand van
wensen van ondernemers’
Facebook kan bijdragen aan de
groei van haar bedrijf. Een bouwondernemer noemde de contacten
die hij opdeed met collega-ondernemers als meerwaarde. Kok: “Bij
alle verhalen klonk door dat als
ondernemers elkaar ontmoeten in
een ongedwongen sfeer en met interesse voor elkaars verhaal, er de
mooiste dingen kunnen ontstaan.”
Jan Kees de Jager

Initiatiefnemer Joep Kok, directievoorzitter van Rabobank Bernheze
Maasland, legt een tijdschriftartikel

op tafel. Het is het verslag van een
rondetafelgesprek dat Kok ruim
een jaar geleden leidde, over de

waarde van het Ondernemerslokaal. Vier ondernemers uit de regio
zaten bij hem aan tafel. “Hun ver-

Seminars en trainingen
Naast kennis is ‘ontmoeten’ dan
ook de pijler onder het Ondernemerslokaal. Iedere bijeenkomst,
groot of klein biedt een netwerkplatform, waar mensen elkaar le-

verkopen of Fiscaal voordeel benutten. “Het programma van het
Ondernemerslokaal wordt bepaald
aan de hand van wensen van ondernemers”, zegt Kok. “Wij luisteren, vragen wat nodig is en vullen
dat in.
De lokale ondernemersverenigingen spelen hier een actieve rol in.
Zo hebben we recent nog op verzoek van en samen met het ZLTO
en AJK’s (Agrarisch Jongeren Kontakt) een speciale leergang ontwikkeld voor agrarische ondernemers
die in december start.”
www.ondernemerslokaal.nl

Verhalen uit de energiekoffer van BECO...
Bernheze - Op een zonnige zaterdagochtend stond er een afspraak met Jaap Pannekoek, lid werkgroep
reductie van BECO in de agenda voor het ophalen van de Energie Ontdek Koffer. We kregen bij het ophalen
een nette, uitgebreide uitleg over de inhoud van de koffer, onder het genot van een kopje koffie. Thuis gekomen was het onze beurt; nadat we alle stekkers tussen de apparaten en het stroomnet hadden geïnstalleerd
en gecontroleerd of het verbruik werd geregistreerd, moesten we ‘n week wachten.

Na zeven dagen konden we de
eerste resultaten doornemen. Middels de bijgeleverde minilaptop en
de 15 energiemeters konden we
precies zien hoe ons leefpatroon
er uit zag. De meeste apparaten
in ons huis zijn niet zo heel oud
en het verbruik viel ons best mee.
Eén apparaat stak er met kop en
schouders boven uit: de waterpomp van de vloerverwarming.

Dit apparaat bleek ons, ook in de
zomer, geld te kosten. De oplossing: Een pompschakelaar die vrij
eenvoudig te installeren blijkt, circa
€ 50,- per jaar bespaart en in 1 jaar
al terugverdiend is.
Ondanks het mooie weer, hebben
we toch eens alle gordijnen dichtgedaan en verschillende lampen in
de koffer uitgeprobeerd.

Er zaten lampen van verschillende
winkelketens in en de lichtcapaciteit van een goedkopere lamp
is soms vele malen beter dan een
duurdere lamp. Daarnaast bleek
dat de lampen boven de eettafel
wel de juiste sfeer geven, maar eigenlijk niet voldoende licht geven
om te lezen. In de energiekoffer
zat namelijk ook een apparaat om
de hoeveelheid licht te meten. Ja,
zo leren we nog eens wat. Ook
hebben wij verschillende spotjes
in huis, dimbare lichtbronnen die
energie slurpen (6 in de keuken en
3 in de woonkamer). Je hebt hier
wel LED spotjes voor, maar deze
zijn qua wattage zo laag, dat deze
waarschijnlijk niet meer dimbaar
zijn. Maar willen we dimbare spotjes? Of LED spotjes? Of zal de toe-

18. Warmtemeter

17. Licht meter (Lux) met
beschermtasje

1. Assorti Gloeilampen E27

8. Lamp met kap fitting E27

16. Circle energiemeters

20. Kist met
beschermmateriaal

4. Assorti LED lampen E27

13. Mini PC met bescherm
hoes

5. Assorti GU10 lampen

7. Spotjes lampfitting GU10

15. Muis
16. Stick
energiemeting
14. Oplader
mini PC

9. Dimmer

19. USB meter CO2

6. Steker
lampfitting E27

10. Schemerschakelaar

3. Assorti
Spaarlampen E27

2. Assorti ECO halogeen
lampen E27

11. Mech.
schakelklok

12. Stekerblok

komst zorgen voor dimbare LED
spotjes?
Samengevat kunnen we stellen
dat we zeker iets gaan doen met
de uitkomsten! En daarnaast heeft
deze koffer stof tot nadenken ge-

geven. We willen in het bijzonder
Jaap en natuurlijk de coöperatie
vriendelijk bedanken dat we van
deze mogelijkheid gebruik mochten maken.
Frank en Japke Lamers
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Een rondje op de bouw…

lambertushof gaat volgens plan…

‘Vol verwachting klopt ons hart’, dat is wat de nieuwe bewoners van de Lambertushof nu zullen zingen.
Niet omdat ze aan het wachten zijn op de goedheiligman, maar op de overhandiging van de sleutel van
hun nieuwe appartement op het Laar in Nistelrode. Daar waar Nieuwenhuizen Daandels op 2 april 2013
begonnen is met bouwen, zal eind dit jaar de sleuteloverhandiging al zijn.
Nieuwenhuizen Daandels is een
modern en eigentijds bouwbedrijf dat vanaf het begin samengewerkt heeft met Mooiland
Vastgoed aan dit appartementencomplex dat direct gelegen is aan

zorgcentrum Laarstede. Op dit
moment wordt met zo’n 15 man
sterk nog hard gewerkt aan de
laatste puntjes van de afbouw: de
lift wordt geïnstalleerd, het trappenhuis wordt afgewerkt, evenals

de algemene ruimtes. Ook buiten
wordt er hard gewerkt aan de bestrating en de beplanting.
De 16 appartementen zijn zo
goed als klaar.

in week 49 zullen stroom, gas
en water aangesloten worden.
En zo kan er gewerkt worden
naar week 52, de week waarin
de nieuwe bewoners hun sleutel
daadwerkelijk zullen krijgen.
Zullen er dit jaar al mooi versierde kerstbomen te zien zijn in die
mooie nieuwe appartementen?
Wij houden u op de hoogte!

Foto’s: Debby van Nistelrooy

de verbindingsbrug over de n324
De nieuwe natuurbrug over de N324 was dit weekend open voor publiek. De verbinding bevordert de vrije uitwisseling van alle diersoorten
die voorkomen in het natuurgebied Herperduin en het kerngebied van de Maashorst.
Foto’s: Ad Ploegmakers

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!
Altijd
te
de scherps
en.
aanbieding

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Bij aankoop van een
dakkapel voor 31-12-2013

10% korting

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

NIEUW: Terrasdelen ‘Natur inFORM’
• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters
De Morgenstond 8, Heeswijk-Dinther
www.houthandeljacobs.nl

*
*
*
*
*
*

In 1 dag geplaatst
15 jaar garantie
Onderhoudsvrij
Prefab dakkapellen
Kunstof, houten of aluminium kozijnen
Werkplaats open op zaterdag
van 10:00 - 14:00 uur
* Gratis een vrijblijvende prijsopgave
aan huis.
Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)
T. (06) 22 69 23 38
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Feestelijke start bouw hildebrandstraat

HEESCH - Donderdagmiddag werd op feestelijke wijze in Heesch de start van de bouw gevierd van tien woningen aan de Hildebrandstraat en omgeving. Mirjam Kräwinkel, directeur Mooiland, wethouder Hans van der Pas en Jan van der Biezen, namens de bewonerscommissie, sloegen ieder een piketpaal de grond in. Daarna werd, samen met de bewoners
uit de wijk, geproost op de start bouwfase 1 van dit nieuwbouwproject.
Foto’s: Ad Ploegmakers

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?
Een dakraam, dakkapel of
kozijn laten plaatsen?
Jos van Helvoirt
M 0622701637
T 0412-451369
De Ploeg 115
5384 HM Heesch

Jos Pittens
M 0622731465
F 0412-480152
E josse@kpnplanet.nl
I www.jossetimmerwerken.nl

Dan kunt u contact opnemen
met Josse timmerwerken.
Wij verzorgen de complete
uitvoering van uw plannen.

Verbouwen en renoveren

HERFST

op de Crafword sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 13 december 2013

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305

R
SHOW

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11
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WOONWINKEL
WOONCONCEPT
WEKEN
KIES VOOR WONEN IN STIJL EN MELD U NU AAN
OP WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL/WWW
VOOR EEN GRATIS VRIJBLIJVEND INTERIEURADVIES!

ondernemen in bernheze:
Glamour voor kerst
De klanken van koor La Orféon gaven de gezellige, gemoedelijke Glamour Night
bij Life & Garden extra kerstsfeer mee. Een geweldige opkomst maakte dit initiatief - dat
vorig jaar voor het eerst georganiseerd werd - een fantastische 2e editie.
HEESCH –

Eigenaar Rinus Meijs en Tonnie Wiegmans van de C1000 zijn altijd in voor goede initiatieven, Tonnie: “We moeten blijven ondernemen, dan blijven de mensen op de been en de
ondernemers aan het werk. De Glamour Night is zo’n initiatief waarvoor onze specialisten
graag klaarstaan om de C1000 te presenteren.”
Meerdere ondernemers waren hier aanwezig om hun passie met de bezoeker te delen. Het
werd een productieve avond.

MAAK NU EEN AFSPRAAK
VOOR EEN GRATIS
WOONCONCEPT OP MAAT
Heeft u ook zin om uw huis een make-over te geven maar
weet u niet hoe ? Bent u toe aan nieuwe kleuren of meer
sfeer? Wij geven u graag een persoonlijk woonadvies.
Om van uw huis een fijn thuis te maken. Ga samen met
ons aan de slag en geef uw interieur een boost!

WEGENS SUCCES ZIJN ONZE
ACTIEWEKEN VERLENGD TOT
ZATERDAG 21 DECEMBER A.S.
• Ga naar www.woonwinkelschijndel.nl/www en meldt u
aan voor een afspraak!
• Kom naar onze winkel en breng foto’s en/of een
plattegrond van uw woonruimte mee.
• We bekijken samen met u uw huidige interieur en uw
nieuwe woonwensen.
• Na vertaling van uw woonwensen presenteren we ons

lezing bij hKK ‘de Wojstap’
HEESWiJK-DiNTHER - Op donderdag 28 november 2013 komt Dhr.
Rini Kerstens een lezing geven
over verschijnselen in de natuur
die een rol spelen bij feesten.
Op de jaarkalender staat een groot
aantal feesten. Al die feesten hebben een achtergrond en vaak een
hele geschiedenis. Ook kennen ze
uiteenlopende gebruiken, soms

eeuwenoud en nog steeds hetzelfde, soms zijn ze in de loop van de
tijd (wat) veranderd.
De lezing is in de Heemkamer,
Raadhuisplein 21a te Dinther en
begint om 20.00 uur.
Voor leden van de heemkundekring is het gratis. Van niet-leden
vragen we € 2,00.

interieuradvies door middel van een uitgewerkte plattegrond en een prachtig moodboard opgebouwd uit foto’s
en diverse materialen.

www.woonwinkelschijndel.nl/www

Goede zaken!

Alles goed geregeld, voor uzelf en voor uw onderneming

Wij doen ons werk graag en goed,
houden de kwaliteit hoog en
omringen onze klanten met de grootst
mogelijke zorg, in een informele sfeer.
Dat vinden we heel vanzelfsprekend.
Ons werk is onder te verdelen in
verschillende afzonderlijke diensten.
Het gaat ons erom dat we de zaken
goed voor u regelen, zowel zakelijk als
privé en zowel op korte als op lange
termijn.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Chris-Stan van Daal
of Frank Hanegraaf.

BOSCHWEG 80 • SCHIJNDEL • TEL. 073 547 49 08

WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL
Meld u aan voor onze nieuwsbrief op onze website of Like onze pagina op Facebook
en blijf op de hoogte van de laatste woontrends én onze aanbiedingen!

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

T
F
E
W

0412 - 45 90 00
0412 - 45 90 01
info@soestacc.com
www.soestacc.com
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Diepvriesspecialist,
zak à 8 stuks.
5,49

 9,95

Mini loempia’s
Dorada
36 stuks.
1,99

 3,49

STUNT!

 1,49

Gekruide aardappeltjes
Lutosa,
750 gr. 1,99

 1,25

KOM OOK OP DE ZATERDAGEN
LEKKER PROEVEN!

Saucijzenbroodjes
Beckers,
24 stuks.
14,95

Frikandel

(85 gr.)

Diepvriesspecialist
40 stuks.
11,89

 9,95

 7,95

Soepgroenten

Fijne-, grove- of
erwtensoepgroenten
Diepvriesspecialist
1 kg. 1,99

 1,25
SPAAR
KAART

TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

HELMOND

De Hoefkens 1B

T: 0492-544407

VEGHEL

Gasthuisstr. 36

T: 0413-344004

DEURNE

Molenstraat 7

T: 0493-320051

GRATIS

AANBIEDING

GEHAKTBALLETJES, 18 STUKS
MET ZAKJE SATÉSAUS

www.adcommunicatie.nl • Aanbiedingen alleen geldig in de van Rijsingen Diepvries winkels zolang de voorraad strekt,
Van woensdag 27 nov. t/m dinsdag 3 dec. 2013. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Voetballen kan ook na een amputatie
Het Nederlands geamputeerde Voetbalteam te gast bij HVCH

De vader van een van de spelers
(uit
Garmerwolde-Groningen),
de heer Jannes ter Veld had deze
middag georganiseerd, samen met
Daisy van Sleeuwen van HVCH.
Pogingen om deze sport tot een

Eens in de maand komen de spelers bijelkaar

Marcel van der Steen

HEESCH - Het Nederlands Geamputeerden Voetbalteam was zondagmiddag 24 november te gast bij HVCH
om te trainen. Eens per maand komen de spelers ergens in het land bij elkaar om te trainen en tevens aandacht voor hun sport te vragen. Ze willen graag een landelijke competitie opzetten en hopen op deze manier
meer mensen enthousiast te maken om ook voetbal te spelen. Momenteel spelen nog maar enkele tientallen
mensen in het geamputeerden voetbal mee.
De hoofdregels van FiFA om mee
te kunnen doen met het geamputeerden voetbal zijn: Persoon die
een amputatie heeft vanaf minimaal de enkel of pols. • Veldspelers mogen 2 handen hebben en
maar 1 been. • Keepers mogen 2
voeten hebben en maar 1 hand. •
Het spel wordt gespeeld met metalen krukken en zonder prothese.
Enige uitzondering hierin is dat
spelers met een dubbele beenam-

putatie wel met 1 prothese mogen
spelen. • Spelers mogen hun rest
ledenmaten (stomp, handen, armen) en krukken niet gebruiken
om de bal te blokkeren, controleren of verder te spelen.
Aan de training in Heesch deden
ook een aantal spelers van HVCH
mee. Zij werden eveneens voorzien van krukken en mochten
slechts een been gebruiken. Er

al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

HÉ OLIEBOL!

inZet, spelvreUGde en onderlinGe HUMor
wisten veel respect van de oMstanders
af te dwinGen.
Paralympische sport te maken
heeft tot nu toe nog maar weinig
weerklank gevonden bij de internationale sportbonden.

Wereldbeker maakt van
jubileum hdl groot feest
HEESWiJK-DiNTHER - Hockeyclub HDL uit Heeswijk-Dinther bestaat dit jaar 35 jaar en dat werd zaterdag
23 november gevierd met pannenkoeken en snert. Als kers op de de taart kwam er hoog bezoek uit Den
Haag. Zaterdag was namelijk de wereldbeker hockey bij HDL te bezichtigen.
ken en erwtensoep in de kantine.
Vele vrijwilligers hebben zich op
deze dag ingezet om er een mooie
dag van te maken. De dag was
uiteindelijk zeer geslaagd. Ook de
HDL-teams droegen een steentje
bij aan de feestdag, want M8E2 en
M6E2 werden deze dag kampioen.
Meisjes C1 wonnen uit van HC
Den Bosch met 0-4 en daardoor
waren ook zij de beste van hun
competitie. HDL JC1 staat onderaan, maar verraste op eigen veld
koploper Uden JC1 met 4-3. JB1
stelde het kampioenschap uit door
in Veghel met 5-5 gelijk te spelen.
Tekst: Matthijs van Lierop

in Zaal De Overbeek vanaf 18.30 uur
Iedereen kan meedoen!

Stel een team (min. 6 personen) samen met vrienden, collega’s, familie, enz…
Vanaf 22.30 uur is er een gezellig feest met een dj ter afsluiting van het toernooi.
Inschrijven kan op www.volleybalclub-tornado.nl
of via het inschrijfformulier aan de bar.
Er is geen inschrijfgeld!

gebrek aan gelijkwaardige tegenspelers delven onze landgenoten
regelmatig het onderspit op deze
toernooien.

werden diverse trainingsvormen
afgewerkt: rondo, afwerken op
doel, penaltyschieten en conditieoefeningen. De twee aanwezige
keepers hielden elkaar bezig met
typische keepersoefeningen. inzet,
spelvreugde en onderlinge humor
wisten veel respect van de omstanders af te dwingen. De spelers
van HVCH erkenden volmondig
dat het spelen op een been veel
zwaarder is dan op twee benen.

Op maandag 30 december is er weer het

van Volleybalclub Tornado

Ook de KNVB heeft nog niet veel
aandacht voor de geamputeerde
voetbalspelers. Desondanks hebben de voetballers al deelgenomen aan buitenlandse toernooien
o.a. in Polen en ierland. Door het

‘‘Het is een roadshow en de wereldbeker komt langs bij een aantal clubs in Nederland’’, aldus Ed
Rakhorst. Hij is WK-ambassadeur
en coach van HDL MD1 en meldde HDL als elfde club aan voor
de roadshow. Hierdoor kwam de
beker dus naar Heeswijk-Dinther.
De wereldbeker werd in een vitrine neergezet op een voetstuk pal
voor de kantine. ‘‘Dit is mooi voor

de club’’, aldus een trotse Rakhorst, die zag hoe vrolijke hockeyliefhebbers van jong tot oud met
de wereldbeker op de foto gingen.
Naast leden van HDL genoten ook
de tegenstanders van de beker, die
tussen tien en twaalf uur ’s ochtend te bezichtigen was.
Naast de wereldbeker werd 23 november ook nog eens het 35-jarig
jubileum gevierd met pannenkoe-

Voor een kleine club als HDL was
het absoluut geweldig dat het de
wereldbeker mocht verwelkomen,
maar het WK-circus is daarmee
niet voorbij. Rakhorst hoopt voor
HDL nog meer te kunnen betekenen. Komende zomer vindt het
wereldkampioenschap
hockey
plaats in Den Haag en Rakhorst
gaat zijn best doen om daar met
een aantal HDL’ers bij te zijn.
Foto’s bekijken?
Kijk op www.rabosport.nl/hockey

Bernheze sportief
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turnen

budo

Spannende selectiewedstrijd HGC

Opnieuw NK
succes voor Van Buel Sports
Oss - Afgelopen zaterdag is Duane van Helvoirt van Van Buel
Sports uit Oss Open Nederlands
Kampioen Brazilian Jiu Jitsu geworden.
Zilver was er voor Tim Beuger en
brons voor Paul Wijgergangs. De
judoka’s grepen op zondag maar
liefst 10 ereplaatsen in Beek en

Heesch - Afgelopen zaterdag 23 november hebben onze selectieturnsters tegen elkaar een wedstrijd gehad en hebben ze hun oefeningen
laten zien op de toestellen sprong, brug, balk en vloer.
Dit was een mooie test om te kijken of ze de onderdelen goed beheersten voor de ‘grote’ KNGU
wedstrijden, die al in december
van start gaan! De turnsters waren allemaal zeer gemotiveerd om
goed te presteren en de strijd met
elkaar aan te gaan. Voor de instappers was het zeer spannend, omdat dit hun eerste wedstrijd was in

35

het selectieturnen. Hier konden ze
mooi de regels oefenen die er zijn
tijdens de wedstrijden.
Bij de instappers was het Fleur
Schrijvers die de 1e plaats wist te
behalen, gevolgd door Kaatje v.d.
Wetering als 2e en Femke Reniers
als 3e. Bij de pupillen en jeugd
1, Fenna School kwam op de 1e
plaats, Samantha v.d. Bogaard op

de 2e plaats en Emma Walboomers werd 3e.
De bovenbouw was onderverdeeld in junioren en senioren. Bij
de junioren wist Nadine Visser de
1e plaats te behalen, 2e was Naomi School en 3e Linde Jacobs. De
beste senior was Dianne v.d. Hombergh, gevolgd door Joska Wingens als 2e en als 3e eindigde Ilja
van Bergen.

Donk. Goud was er voor Jesse van
Buel uit Heesch, Kay van Nuland
uit Oss en debutant Ziggy Horsten.
Zilver was er voor Max Henkelman, Daisy Bens, Senna van de
Veerdonk, Raoul van Balen, Sam
Grimmelikhuizen en Rowan van
Leur. Tot slot was er brons voor
Sophie Spijkers.

dansen

Met eerste
succes naar presentatieavond

Proficiat turnsters met jullie behaalde plaatsen!

voetbal

Prinses Irene wint verdiend bij Heeswijk
Van Schadewijk een vrije trap om
de muur heen en opnieuw bracht
Hulsen, met behulp van de paal,
redding. Heeswijk kon hier weinig
tegenover zetten. Slechts één keer
werden de gastheren bedreigend,
maar het schot van Stef Adank
werd op het laatste moment geblokt door Ikanubun.

Heeswijk-Dinther - Op een
drukbezocht sportpark De Balledonk werd zondag de Bernhezerderby tussen Heeswijk en Prinses
Irene gespeeld.
Prinses Irene startte het sterkst
met de wedstrijd. Vooral op het
middenveld wonnen de bezoekers
vaak de slag. De gebroeders Van
Schadewijk waren daarin zeer be-

langrijk voor het team van scheidend trainer Groenendijk. Na een
kwartier moest Hulsen voor het
eerst handelend optreden. Een indraaiende voorzet van aanvoerder
Teun van Schadewijk werd door
Tim v.d. Heijden ingekopt, maar
via de Heeswijk-doelman en de
paal bleef de nul op het scorebord.
Niet lang daarna draaide diezelfde

Na rust begon Heeswijk sterker,
maar tot echte kansen leidde dit
niet. De 57e minuut bleek achteraf
de belangrijkste minuut in deze
wedstrijd te zijn. Eerst brak Heeswijk door over rechts via Danny
Aarts. Hij legde de bal vanaf de
achterlijn terug op Çetin Alpdogu,
maar die schoot van 12 meter via
de lat over het doel. In de daaropvolgende aanval werd Jeroen
Bekkers over links weggestuurd en
met zijn scherpe voorzet bereikte
hij Job v.d. Elzen die vallend de
verdiende voorsprong voor Prinses
Irene binnenkopte.
In de slotminuut zorgde Tim v.d.
Brand voor de definitieve beslissing
in de wedstrijd. Vanuit een counter
tekende hij de 0-2 aan, tot vreugde van het massale meegereisde
publiek uit Nistelrode.

voetbal

Prinses Irene speelt gelijk tegen Topklasser
Nistelrode - Tegen het in de
topklasse spelende RKHVV uit
Huissen werd in het bekertoernooi
met 1-1 gelijk gespeeld door de
vrouwen van Prinses Irene.
Dat gebeurde zonder de geblesseerde goaltjesdieven Sanne Huberts en Jody v. Kessel.
Door dit resultaat komt er een
beslissingswedstrijd tussen beide
ploegen, waarin dan wordt beslist
wie zich plaatst voor de volgende
ronde.

Lieke v.d. Ven een gedeelde 1ste plaats op het eerste toernooi

Gwen 1ste en Vera 2e

nistelrode – Vrijdag 29 november zijn alle dansen van de vereniging
te zien tijdens de jaarlijkse presentatieavond in de Pas te Heesch. Eindelijk is het zover, een bijzondere avond waar alle leden naar toeleven
vanaf het begin van het seizoen.
Afgelopen zondag werd bij het
openingstoernooi van het NDO
in de nieuwe Berghplaets in Berghem, meegedaan door DV Dancing Kids, met 6 solo’s.
Sascha van Munster die voor de
eerste keer solo danste moest als
eerste van de 15 solo’s junioren
vrije klasse het podium op! 9e
plaats met 237.
In de categorie junioren sportklasse waren maar 5 deelnemers; Vera
Oomen 2e met 267 punten, Gwen

Opstal 1ste met met 270 punten!
In de categorie solo jeugdklasse
ging Lieke van de Ven van de tien
deelnemers als laatste het podium
op. Zij won de categorie! 1e met
279 punten.
In de categorie solo hoofdklasse
met 5 deelnemers liet Kimberley
Xhofleer als eerste haar nieuwe
dans zien. 1e met 288 punten!
Demi Gabriël werd 3e met 278
punten.
www.dvdancingkids.nl
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Boardercrossers in de prijzen

Nistelrode - Zondag 17 november werd bij Ski- en Snowboardclub De Schans in Uden DE FOGS Challenge
georganiseerd. Dit is het ski- en snowboardevenement voor alle freestylers en crossers. Tijdens de challenge
werd er gestreden, op meerdere onderdelen, voor een plekje op het podium. De verschillende onderdelen
waar je op in kon schrijven waren de Big Air, Rail Battle, Skicross en Snowboardcross.
Bij de snowboardcross startten
meerdere snowboarders tegelijk
en probeerden zo snel mogelijk
naar beneden te gaan. Onderweg waren er hindernissen die je
zo snel en soepel mogelijk moest
nemen. Er waren veel spannende
duels waarbij de eerste hindernis

het grootste struikelblok bleek. Uit
Nistelrode hebben drie jeugdleden
meegedaan aan het onderdeel
snowboardcross.
Bij de jongens tot 17 jaar waren er
veel spannende rechtstreekse duels, waarvan er uiteindelijk drie in
een zinderende finale streden om

als eerste over de finish te komen.
Zowel Luuk van Grinsven als Bart
Poll wisten een podiumplek te bemachtigen.
Zij behaalden respectievelijk de
tweede en de eerste plaats. Nienke
Poll wist een derde plaats te halen
bij de dames.

voetbal

Dipac voorziet HVCH B3 van trainingspakken
Heesch - HVCH B3 is voorzien van trainingspakken van Dipac. Dipac is een zelfstandig productiebedrijf
dat zich sedert 1996 bezighoudt met een aantal specifieke activiteiten rondom verpakken en verpakkingen.
Dipac produceert bedrukte verpakkingen in kleine en grote oplages. Naast het verzorgen van de verpakking
in een of meerdere kleuren, kunnen zij de producten ook handmatig of volautomatisch verpakken.

handbal

XRC topsponsor van HV DOS’80

XRC directeur Dave Spijker en DOS ’80 voorzitter Cor van Erp

Heesch - Handbalclub DOS ’80 heeft een nieuwe topsponsor gevonden in XRC Services. Naast de al bestaande sponsoring van DOS ’80
een welkome aanvulling. XRC sloot met DOS ’80 een dubbel sponsorcontract af. Naast topsponsor wordt XRC hoofdsponsor van het DOS
’80 scholentoernooi. Een waardig opvolger van de Rabobank die stopt
per 31-12-2013 als sponsor scholentoernooi.
Ondertekenen
Op woensdag 13 november ondertekenden XRC directeur Dave
Spijker en DOS ’80 voorzitter Cor
van Erp twee sponsorcontracten.
XRC services voorziet in het leveren
van advies, hardware, software en
(installatie)diensten op IT & Communicatiegebied binnen verschillende branches. Of het nu gaat om

de noodzakelijke dataverbindingen
voor telefonieomgevingen, beveiligingssystemen, multimediadiensten, kassacommunicatie, pinautomaten, netwerkbekabeling, ICT
beheer of servicediensten.
Zie daarvoor: www.xrcservices.nl.
Beide partijen rekenen op een
langjarige samenwerking.

voetbal

WHV pakt 3
belangrijke punten
Loosbroek - WHV heeft in de uitwedstrijd tegen ELI in Lieshout 3
belangrijke punten gepakt door de wedstrijd met 1-2 te winnen. Vanaf
de 1e minuut probeerde ELI druk te zetten op de verdediging van WHV,
maar dat lukte niet echt. WHV ving ELI op, het voetbalde beter dan ELI
en men loerde op de counter.

De link met HVCH B3 is snel gemaakt. Zoon Sander maakt deel uit
van dit team en aan het begin van
het seizoen was al snel duidelijk
dat Dipac iets voor dit team wilde
gaan betekenen.
Er kon gekozen worden uit shirts
of trainingspakken. Het werden
trainingspakken. Het resultaat

handbal

mag er zijn. B3 maakt tot op heden een zwaar seizoen door. Mede
door alle blessures en het zware
programma staan ze in de poule
op een 8e plek. In B3 zijn dit jaar
4 spelers ingedeeld die al een jaar
langer in de B poule voetballen en
10 spelers die voor het eerst ervaren hoe het is om in de B poule uit

te komen. De ervaring is dat de categorie B wel een tandje hoger ligt
dan vorig jaar C, mede omdat ze
nu 2 keer per week trainen.
Namens alle spelers en leiding
dank aan Dipac voor deze mooie
trainingspakken. Ze zullen ze met
trots dragen.

Gedurende de 1e helft kreeg WHV
meer grip op het spel en het was
wachten op de 0-1. Na 31 minuten
was het raak. Een goed uitgespeelde aanval van WHV werd uitstekend benut door Teun van Mil, 0-1
voor WHV. Deze stand bleef tot
aan de rust gehandhaafd.
In de rust werd WHV gewaarschuwd dat het geconcentreerd

moest beginnen aan de 2e helft
want ELI moest nu komen. Ondanks de waarschuwing was het in
de 46e minuut raak voor ELI, 1-1.
Na dit doelpunt was WHV niet geschokt en pakte de draad van de
2e helft weer op. Men voetbalde
beter dan de tegenstander ELI en
het duurde daarom niet lang of
WHV stond weer op voorsprong.
In de 62e minuut was het, na goed
voorbereidend werk van Cor Lunenburg en Adriaan v.d. Doelen,
uiteindelijk Roel Lunenburg die de
belangrijke 1-2 snoeihard binnenschoot. Dit was ook de eindstand
en WHV kon drie hele belangrijke
punten bijschrijven. WHV blijft
hierdoor aansluiting houden met
de middenmoot.

Geen punten deze week voor DOS’80
Heesch - De dames van DOS’80
wisten dat ze vandaag een pittige wedstrijd hadden te spelen. De
Sprint uit Deurne, de nummer 2,
kwam immers op bezoek. Een team
met kampioensambities, dat al enkele seizoenen in de 1e klasse uitkomt tegen de debutanten DOS’80.
Bij aanvang van de wedstrijd nam
DOS’80 meteen het initiatief en
Jaimy van Orsouw maakte de 1-0
voor DOS’80. Even daarna scoorde
ook de Sprint maar de eerste 20

minuten bracht DOS’80 de voorsprong naar 7-3, met prima uitgespeelde aanvallen die vanaf de cirkel
en hoek konden worden afgerond.
De Sprint schakelde nog een tandje
hoger en bij de rust was de stand
10-11. Meteen na de pauze was het
weer DOS’80 dat de score opende
en er volgde 20 minuten lang een
gelijk opgaande wedstrijd, waarin
om en om werd gescoord. Toen
brak de smalle basis bij DOS’80 op
en nam De Sprint definitief de lei-

ding, eindstand 20-25. Toch was
coach Joop Baltussen tevreden over
het getoonde spel van zijn dames.
Heren De Sprint-DOS’80
Helaas hebben de heren hun goede reeks van overwinningen niet
kunnen voortzetten. Uit tegen De
Sprint liepen zij tegen een onnodige nederlaag op. Wat de afgelopen wedstrijden heel sterk was, de
verdediging, gaf vandaag niet thuis.
Er werd niet alert gereageerd en de

Sprint ging met een 13-11 stand de
rust in. Ook na de pauze werd er teveel balverlies geleden en in de verdediging bleven teveel gaten vallen.
Eindstand 31-27.
Zaterdag a.s. staat de streekderby
op het programma. Dan komt de
nummer 2 ‘Olympia’ op bezoek in
’t Vijfeiken. De heren van DOS’80
hopen dat de supporters in grote
getalen de weg naar de sporthal
weten te vinden, om de heren een
extra steuntje te geven.
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Pieter veruit de beste!
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Goede overwinning van Prinses Irene

Nistelrode - Heeswijk begon
als medekoploper aan een inhaalwedstrijd. Het was echter Prinses
Irene, dat de gehele wedstrijd het
beste spel liet zien en terecht de
overwinning naar zich toetrok.
Heeswijk kon maar één echte kans
afdwingen gedurende de hele
wedstrijd. In de 55e minuut schoot
Cetin Alpdogu via de lat over. In de
tegenaanval scoorde Job v.d. Elzen
de 0-1.
De ingevallen Tim v.d. Brand, hij
zat vanwege een schouderblessure op de bank, maakte in de
85e minuut de verdiende 0-2. De
mannen van ‘Van Tilburg Mode
& Sport’ hadden in de 1e helft al
twee keer het aluminium getroffen
en in de ‘dying seconds’ van de 1e
helft was de weer sterk spelende,

Nistelrode - Afgelopen zaterdag reisde Pieter van Oort uit Nistelrode
af naar Heerle om deel te nemen aan het ieder jaar terugkerende Internationale Sinterklaas toernooi. Pieter zat in een poule van 6 deelnemers
en moest vijf wedstrijden zien te winnen vandaag.
De eerste wedstrijd moest Pieter
aantreden tegen een tegenstander
uit Engeland.
Pieter wist deze judoka binnen 15
seconden met een nek heupworp
te vloeren en kreeg hiervoor een
volle Ippon. Zijn tweede wedstrijd
verliep hetzelfde.

ger en Pieter moest vol aan de bak
om deze tegenstander te bedwingen. Hij had zijn tegenstander vrij
snel in een houdgreep maar helaas
kwam deze judoka er toch weer
uit. Opnieuw de staande wedstrijd aangevangen en binnen een
paar tellen had Pieter hem weer
op de grond en pakte zijn tegenDe derde wedstrijd speelde zich af stander snel in de nekhoudgreep.
op de grond en met een nekhoud- Pieter had snel geleerd van zijn vogreep
rige foutturnen
en wist zich
nu wel handbal
goed
voetbal wist Pieter
hockey zijn tegenstander
tennis
basketbal
volleybal
20 seconden vast te houden en staande te houden door de houdweer was de Ippon zijn deel. De greep 20 seconden vast te houden.
vierde wedstrijd was ook snel be- Wederom een zeer goed resultaat
slist met een volle Ippon door de- voor onze Pieter en trots mocht hij
zelfde nek heupworp als voorheen. op het erepodium zijn eerste prijs
De
vijfde wedstrijd
wat lanin ontvangst
beugelen
boksen duurde
badminton
zwemmen
waterpolo nemen.
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

zelfvertrouwen
korfbal

hardlopen

jeu de boule

Altior 1 mist

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Heeswijk-Dinther - Zondag 24 november trad Altior in Venray aan
tegen De Peelkorf. De dames begonnen met veel zelfvertrouwen aan de
wedstrijd en waren in de eerste helft duidelijk de bovenliggende partij. Het lukte echter onvoldoende om dit in doelpunten uit te drukken,
biljarten
duivensport
judo
snowboarden
kano
waardoor
De
Peelkorf goed
bij wistvissen
te blijven.skien
De ruststand was 7-10 in het voordeel van Altior. De tweede helft liet
een ander gezicht zien. De Peelkorf
zette een tandje bij en het zelfvertrouwen bij Altior nam steeds
schaken
verder
dames niet
dammen af. Het lukte de
meer om hun eigen spel te maken.
De kansen werden niet meer afgemaakt en1cmDe
Peelkorf kwam
b
gemakkelijk langszij. Met nog
10 minuten op de klok stond De
1,2 cm b
Peelkorf 1 doelpunt
voor op Altior,
maar het lukte Altior niet om nog
een vuist te maken en zich terug in
de wedstrijd te vechten.
1,4cm b

De uitslag was 16-13 in het voordeel van De Peelkorf.
karten
Deautosport
Peelkorf 2-Altior 2: 7-7
Flamingo’s 2-Altior 3: 5-8
Altior 4-Rooi 2: 12-7
Spoordonkse Girls 2 -Altior 5: 9-7
Zigo MW 1-Altior MW 1: 7-10
De Korfrakkers R1-A: 5-5
Altior A2-Prinses Irene A2: 8-3
Altior B1-Rosolo B1: 4-6
De Peelkorf C1-Altior C1: 12-2
De Kangeroe C1-Altior C2: 0-7

voetbal

Tim v.d. Heijden dicht bij een doelpunt. In de 2e helft zagen we hetzelfde beeld. De verdediging van
Prinses Irene gaf niets weg en aan
de hand van de beste speler op het
veld, aanvoerder Teun van Schadewijk, waren het de Nistelrodenaren
die de beste kansen kregen. Met

een ontspannen fluitende scheidsrechter Puts, die optrad wanneer
het moest en ook met humor zaken wist op te lossen, troffen beide
ploegen het. Wilhelmina ’08 pakte - door met 1-4 te winnen van
Berghem Sport - de 1e periode in
deze klasse.

Gehavend Avesteyn ten onder

Heeswijk-Dinther - Na de nederlaag tegen Herpinia moest Avesteyn ook haar meerdere erkennen in hekkensluiter en buurman Avanti ‘31. In het eerste halfuur waren de gasten uit Schijndel de bovenliggende partij.
Avesteyn kwam vooral tekort op
het middenveld. Avanti ‘31 bediende, evenals veel andere clubs
uit de derde klasse, de lange bal
om behendige spitsen in stelling
te brengen. Zonder Pieter Kuijpers
was dat een probleem voor Avesteyn. Joep Konings had de ondankbare taak om de veel scorende Geert van Heeswijk in bedwang
te houden en dat ging hem redelijk
goed af. Avesteyn was niet in goede doen. Het eerste halfuur kwam

basketbal
HEESWIJK-DINTHER - Dit weekend was de thuis-returnwedstrijd
van de basketbalspelers jongens
van Tenderfeet tot 14 jaar tegen
Schijndel.
In de eerste periode opende Schijndel de score al in de eerste minuut.
Maar Mark zette voor Tenderfeet
in de tweede minuut de stand op
gelijk. Schijndel maakte er vervolgens 2-4 van maar Shayan zette er
weer twee punten tegenover: 4-4.
Vanaf de vierde minuut vergrootte Tenderfeet de voorsrpong en
eindigde de eerste periode in het

Avesteyn redelijk goed door, terwijl
het zelf in de laatste periode van
die eerste helft nog kansen kreeg
ook. Nick v.d. Heijden en Dries
Heerkens waren dicht bij een treffer. Dat geluk hadden de gasten
wel, want in de 40e minuut was
het de aanvoerder van de Schijndelse ploeg Thijs Ketelaars, die zijn
club op voorsprong schoot (0-1).
In de tweede helft wist Avesteyn
wat het moest doen, namelijk de
opgelopen achterstand proberen

weg te werken. De Dinthernaren
startten het tweede bedrijf agressief, maar toen het in de 51e minuut 0-2 werd, bleek de tweede
achtereenvolgende thuisnederlaag
onafwendbaar. In de 73e minuut
werd het zelfs 0-3. De eretreffer
kwam er toch, want invaller Lars
v. Lee kopte in de voorlaatste minuut knap achter doelman Broks
(1-3). Terwijl het ver in blessuretijd
toch nog 1-4 werd door Geert van
Heeswijk.

Tenderfeet U14: naar koppositie
voordeel van Tenderfeet met 2010. De tweede periode begon met
een treffer van Schijndel, 20-12.
Stijn verkleinde weer het verschil
van 10 punten door in de 4e minuut te scoren. Jonas sloot de
tweede periode af met een treffer,
zodat de stand na 2 x 10 minuten
op 32-13 stond in het voordeel
van Tenderfeet. Na rust probeerde
Schijndel natuurlijk aan te klampen
maar het werd steeds duidelijker
dat Tenderfeet de betere partij was
in deze wedstrijd. Cas legde er in
de laatste minuut van de derde
periode nog een bal in, waardoor
de stand op 56-16 in het voordeel

van Tendefeet kwam te staan. In
de vierde periode kwam de stand
in de eerste minuut al gelijk op 6016 door 2 scores van Stijn. Jonas
volgde en met Cas, Bram en Levi
kwam de eindstand van deze wedstrijd op 78-22.
Schijndel en Tenderfeet delen nu
de koppositie in deze basketbalcompetitie.

kaarten/bridgen

voetbal

De Korfrakkers D1-Altior D1: 1-4
Korloo D1-Altior D2: 6-3
Celeritas D1-Altior D3: 6-2
De Kangeroe E1-Altior E3: 0-4
Altior F1 en Altior F2
Deze wedstrijden werden door een
gesprongen waterleiding in sportmotorsport
hal De Zaert
afgelast en worden op
een nader te bepalen datum ingehaald.
Doordat het team van Altior B1 en
nog andere dames die daar waren fanatiek meehielpen, kon de
beheerder na ruim anderhalf uur
vertellen dat de wedstrijden weer
doorgang konden vinden en de
zaal weer helemaal watervrij was.

vorstenbosch - De Vorstenbossche boys klimmen weer naar
een (gedeelde) tweede positie,
na overwinning bij FC de Rakt in
Uden. Het werd 1-3.
De eerste goal werd door Luuk van
Kessel gemaakt in de eerste helft,
die door Vorstenbosch goed werd
gespeeld. Omdat er verder geen
schot in de zaak kwam, ging FC de
Rakt halverwege de tweede helft
met meer risico spelen. Maar daar
profiteerden uiteindelijk de sterk
spelende gasten van.
Bram Bloemen zette de stand op
0-2. FC de Rakt maakte daarna het
eerste doelpunt en ging op zoek
naar de gelijkmaker. Toen vlak

Vorstenbosch klimt naar tweede plek
voor tijd Luuk van Kessel opnieuw
een doelpunt maakte en de stand
1-3 werd, was de strijd gestreden.

Trainer Mario van Berkom was blij
met de zege: “Dat hadden we nodig en het is verdiend”.
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Kampioenen in Bernheze
voetbal

hockey

F5 pakt de titel

HDL ME2-8 tal winterkampioen

Heeswijk-Dinther - Afgelopen zaterdag is HDL ME2-8 tal voor de 2e keer op ‘n rij winterkampioen geworden. De 1e keer als 6 tal en nu als 8 tal. Tot afgelopen zaterdag hadden we alle wedstrijden overtuigend
gewonnen. Het kon daarom ook bijna niet meer misgaan, maar voor eigen publiek wilden we toch iets moois
neerzetten. Na een spannend begin, waarin we toch een beetje zenuwachtig waren, wonnen we op schitterende wijze tegen Heesch.

Nistelrode - Het was ontzettend spannend in de kampioenswedstrijd
van de F5. Het zag er lang naar uit dat het team van Luuk en Edwin v.d.
Heijden en Hertwin v.d. Wijst, zou verliezen van SDDL F1.
In de laatste minuut van de wedstrijd schoot Sam v.d. Wijst de 2-2 binnen en stelde daarmee het kampioenschap en een mooi feestje veilig.
Na afloop kregen alle spelers een medaille, een oorkonde en van shirtsponsor “Schilderwerken Langenhuizen” een standaard. Daarna werd ze
door supporters, ouders , opa’s en oma’s en anderen toegezongen met
de klanken van de evergreen; ‘We are the champions ‘

hockey

Na de wedstrijd kregen de meiden
een shirtje, bloemen en champagne. Het publiek en natuurlijk de trainer Ton Keetels, werden bedankt. In
de ochtend werd ook de ‘echte’ wereldbeker getoond, het voelde alsof
wij die beker gewonnen hadden. De
dag werd feestelijk afgesloten met
pannenkoeken en erwtensoep, ter
ere van het 35-jarig bestaan van
onze club. Juul, Jip, Lara, Yanou,
Bente, Emma, Meike, Jill, Elena,
Lauke en Roos, jullie hebben een
fantastische prestatie neergezet.
Wij zijn enorm trots op jullie. Wij
willen ook graag de sponsor familie
Kerkhof, de trainer Ton Keetels en
het trouwe publiek bedanken. Alle
teams van HDL, die kampioen zijn
geworden, van harte gefeliciteerd!

voetbal

HDL Dames 1

Heeswijk-Dinther - Op simpele
wijze haalde HDL Dames 1 vandaag het kampioenschap binnen.

F1 kampioen!
Nistelrode - Het F1 team behaalde zaterdagmorgen in de ijzige kou het kampioenschap door
met 1-0 te winnen van het F1
team van NLC ‘03. Er zat blijkbaar
nogal wat spanning op de spelers,
want het was zeker niet de beste
wedstrijd van het seizoen.

Een snelle 3-1 maakte de wedstrijd
nog spannend. HDL zakte even in,
maar bleef gelukkig wel overeind.

Dames 1 had geen moeite met
Mill, want binnen tien minuten be- Na rust scoorde Ilvy van der Wijst
zorgden
Renee
en Maud
de bevrijdende
treffer
het
voetbal
hockeyWillemstennis
basketbal
turnen
volleybalen was
handbal
van Grinsven HDL een riante 2-0 kampioenschap veilig gesteld.
voorsprong.
Als kers op de taart vergrootten
Niet veel later maakte Caroline Sam Arts en Imke Reith de score.
Aarts met de backhand de derde Mills tweede goal diende als eregoal.
treffer. waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
zwemmen

korfbal
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Nistelrode - De doelstelling eens aangeeft welke potentie het
van Prinses Irene is dit seizoen bij team van de scheidende coaches
de bovenste drie te eindigen. Zon- Toine Verwijst en Hans Sinke heeft.
dag kwam de koploper VVO uit
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
Hapert
op bezoek.
VVO speelt op het veld een klasse
hoger (topklasse) dan in de zaal.
Natuurlijk waren ze erop gebrand
om de dames uit Nistelrode achter zich te houden. Maar dat lukte
schaken
niet.
vrouwen
dammen De Prinses Irene
speelden in de 1e helft de pannen
van het dak. In de 2e helft werd
er zo goed verdedigd dat VVO niet
één keer wist1cm
teb scoren. Een prachtige 16-8 overwinning, die nog

kaarten/bridgen

beugelen

boksen

korfbal

1,4cm b

karten

hockey

tennis

Nationale
Vogeltentoonstelling Vogelvreugd
Heeswijk-Dinther - Vogelvereniging Vogelvreugd houdt vrijdag 29 november, zaterdag 30 november en zondag 1 december een
nationale vogeltentoonstelling.
basketbal

turnen

volleybal

handbal

De tentoonstelling vindt plaats in
CC Servaes in Heeswijk-Dinther.
Gedurende het vogelweekeinde
zijn er 900 vogels te bezichtigen,
ar ti ke l ge mi s t.nl
waaronder kanaries, exoten en
agaporniden.
Het
geheel wordt
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

voetbal

vogelsport

aangekleed door tuincentrum Langenhuizen.
De tentoonstelling is alle drie de
dagen gratis te bezoeken.
Vrijdag is de bezichtiging geopend
vanaf 20.00 uur en zaterdag tussen 13.00 en 22.00 uur.
Op zondag is de tentoonstelling
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

a r t i ke l ge m i st.nl

1,2 cm b

autosport

wie heeft dat ook
alweer gezegd?

Korfbalsters
maken aspiraties waar

ag, dat zoeken we
zo weer eventjes 0p!

korfbal

Het was wel zo dat de mannen
van Maarten v.d. Goor en Ron van
Roosmalen de beste ploeg waren.
Doelman Jop Bevers hoefde amper

motorsport

witgoed, reparatie en verkoop

Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl
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Verlies voor Korloo

paardrijden

wielrennen

darten
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Loosbroek - Op zondag 24 november speelde Korloo 1 tegen Tovido 1 uit Esch. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal Beekdal in Haaren. Toen de wedstrijd begon werd de verdediging geadviseerd kort te
verdedigen
en de steun niet zomaar weg te geven.
ArtikelGemist
behouden in de eerste helft. Wel
was er iedere keer maar een punt
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
verschil tussen
Tovido
en Korloo,
waardoor er weinig ruimte was om
fouten te maken. Korloo slaagde
er de eerste helft niet in om de
Wanneer iedereen zich aan dit doel voorsprong verder uit te breiden
zou houden, zou Korloo hierin ook en eindigde de eerst helft met een
beloond worden. Zo kon de aanval 4-5. De tweede helft wist Tovido
kaarten/bridgen
het
spel opzetten en schaken
wist Korloo haar kansen
goed te benutten en
dammen
een voorsprong te nemen en te scoorde. Tovido liet deze helft

meer felheid zien, wat bij Korloo
juist ontbrak. Ook werd er door
Korloo te weinig druk op de steun
gelegd, waardoor deze gemakkelijk aan te spelen was voor Tovido.
Dit resulteerde in 8-6 achterstand
voor Korloo. Ondanks dat Korloo
zich herpakte, lukte het niet om
weer gelijk te komen met Tovido.
De wedstrijd eindigde uiteindelijk
in een 11-9 verlies.
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hockey

d4 van MhCh

HEESCH - De D4 spelers van MHCH zijn kampioen. Vorige week werd al
duidelijk dat ze niet meer verslagen konden worden, maar toch was de
laatste wedstrijd tegen Uden nog spannend. De wedstrijd eindigde met
een gelijkspel en met een fantastisch gejoel van de ouders langs de kant,
ontvingen de meisjes een kampioensshirt.
Terug in het clubhuis werden de dames verrast met taart en kinderchampagne. Proficiat dames!
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voetbal

WhV F-mini
LOOSBROEK - De eerste helft begon WHV zenuwachtig vanwege
het aankomende kampioenschap,
of door het massaal toegestroomde publiek.
WHV begon goed, wat resulteerde
in een paar dotten van kansen.
Avesteyn profiteerde goed via een
counter en kwam op 0-1. in de
tweede helft kwam de formatie
van WHV goed op gang en liet met
vlagen grote klasse zien. Ondanks
een goede ‘keeper’ bij de tegenpartij, kregen ze de ballen wel in de
goal. WHV liet zien dat ze een echt
team zijn en knokten voor elke meter en voor elkaar. Eindstand werd
bepaald op 4-2. KAMPiOEN!

hockey

MhCheesch MC1 Kampioen

HEESCH - Nadat deze meiden in september met elkaar zijn gaan hockeyen als eerste selectieteam van hun
leeftijdsklasse, hebben ze de eerste wedstrijden met goed hockey ogenschijnlijk makkelijk gewonnen.
neergezet, door in alle wedstrijden
te knokken voor wat ze waard zijn
en in een spannende, allesbeslissende wedstrijd de nog enig overgebleven concurrent uit Oss te
verslaan met 3-1!

in actie te komen, dit in tegenstelling tot de Lithse doelman, die met
een aantal hele goede reddingen
voorkwam dat Prinses irene in de
1e helft al scoorde. De rust ging in
met 0-0. in de 2e helft zagen we
hetzelfde spelbeeld, Prinses irene
was constant in de aanval, maar
het scoren wilde nog steeds niet

lukken. Zo’n minuut of vijf voor
het einde, kon er dan eindelijk
gejuicht worden door de vele toeschouwers.
Met ‘we are the champions’ in de
kantine, een geweldig grote beker
en een rondrit door het dorp in een
huifkar, zal het een onvergetelijke
dag blijven voor de kampioenen.

De eerste en enige verliespartij
kwam dan ook, zeer terecht omdat Oss op basis van inzet en wilskracht beter was, als donderslag bij
heldere hemel.

Na deze tegenslag zijn ze gaandeweg het vervolg van het najaarsseizoen op een geweldige manier
naar elkaar gegroeid en hebben ze
als team een geweldige prestatie

Deze teamprestatie hebben de
meiden zelf neergezet, maar ze
zouden er minder als team hebben
uitgezien zonder de sponsoring van
Print Point Displays en Reser Robot
Technology die ervoor hebben gezorgd dat ze er als echte kampioenen op staan! Daarvoor willen we
onze sponsoren uiteraard hartelijk
danken. En nu hoogstwaarschijnlijk op naar de eerste klasse, waar
we ons als team weer van onze
beste kant zullen laten zien.
Wij als coaches zijn erg trots op
onze meiden!

budo

Judo examen bij budoschool tanoshii
HEESCH/NiSTELRODE - Afgelopen zondag werden de laatste
judo examens voor dit jaar gehouden in onze dojo in Sporthal de
Lindershof aan de Mozartlaan 96
te Heesch.

voetbal

heeswijk en
trainer Marc van de Ven gaan
samen verder

Met gespannen gezichten moesten
onze jeugdige judoka’s hun technieken, die ze de afgelopen periode hadden aangeleerd, laten zien.

HEESWiJK-DiNTHER - Trainer Marc van de Ven is sinds augustus aan
de slag bij voetbalvereniging Heeswijk. Dat gaat voor alle partijen, bestuur, spelers en begeleiders naar grote tevredenheid. Voldoende reden
om samen vooruit te kijken en een overeenkomst te sluiten voor nog
minimaal 2 seizoenen. Dit maakte voorzitter Peer Verkuijlen bekend.

de laatste JUdo
eXaMens voor dit
Jaar in onZe doJo
Meester Walter kreeg dit keer assistentie van Meester Frank en Meester Stefan, dus niemand hoefde heel
lang te wachten tot hij of zij aan de
beurt zou komen.
Na ongeveer anderhalf uur mochten de volgende judoka’s hun nieuwe band in ontvangst nemen van
de trainers.
Geslaagd voor wit/gele band waren: Daan Bremmer (Heesch), Arda
Teniker (Nistelrode), Aiara Koks
(Heesch), Michiel Lankhuijzen
(Uden) en Kars Koning (Heesch).

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Bij de spelersgroep, de begeleiders en het bestuur van Heeswijk
Geslaagd voor gele band waren:
Stan Langemeijer (Heesch), Kas
Elie (Uden), Sam van Thiel (Berghem), Sem van Esch (Heesch), Jesse Elemans (Heesch), Suraya Strik
(Heesch), Siem Romme (Heesch),
ibon Koks (Heesch), Luuk Smits
(Heesch) en Han Sluiter (Geffen).
Geslaagd voor geel/oranje band:
Fu Kivits (Uden), Stan Dortmans
(Heesch), Mike van Esch (Heesch),
Marc van de Veerdonk (Heesch)
en Reno Samson (Uden).

Geslaagd voor oranje band waren:
Jens Romme (Heesch) en Tim van
Dijk (Oss)
Geslaagd voor oranje/groene
band waren: Tim van dijk (Oss),
Wes Bloks (Oss), Kees van de Wetering (Vinkel) en Jouke Brouwer
(Heesch).
Alle trainers en vrijwilligers van Budoschool Tanoshii willen de bovenstaande judoka’s van harte feliciteren met hun nieuwe banden.

Foto: Peter Kuijpers

is grote tevredenheid over Marc
van de Ven als hoofdtrainer. Ook
Marc van de Ven heeft het uitstekend naar zijn zin en is zeer positief
over zijn ervaringen tot nu toe, bij
de vereniging. Ook de sportieve
resultaten zijn goed, maar ook al
zouden die minder zijn, dan nog is
er meer dan voldoende aanleiding
om afspraken te maken over een
langere samenwerking.
Niettemin zijn de resultaten in de
competitie erg goed, maar de rest
van de competitie zal zeker nog
een stevige opgave zijn. De club en
de hoofdtrainer hebben er in ieder
geval veel vertrouwen in.
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EVENEMENTEN
28 NOVEMBER
Extra koopavond Sale bij
Marya Schoenen & Tassen
Locatie: Laar 9 en 16a Nistelrode
Hertog Jan
speciaalbier proeverij
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther
Onderonsje in Dinther over
voeding voor je brein
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Lezing ‘Feesten, planten en
beesten’
Locatie: Heemkamer De Wojstap
Heeswijk-Dinther
Pagina 32
Media-event Mediawijsheid
Locatie: Bibliotheek Nistelrode
Kennismaking Burgemeester
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Lezing Frits Wunderlich
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
29 NOVEMBER
Vrouwen Ontmoeten
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 12
Extra koopavond Sale bij
Marya Schoenen & Tassen
Locatie: Laar 9 en 16a Nistelrode
Zwarte Piet komt
naar de markt
Locatie: Nistelrode
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB adviseurs en
accountants Nistelrode
BobZ Casino-avond
voor groep 7 & 8
Locatie: BobZ Dorpshuis
Nistelrode
Sint Nicolaasfeest
KBO Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 24
Zwarte Piet komt
naar de markt
Locatie: Heeswijk-Dinther
Heritage & Doctor Rock
Locatie: Café de Zwaan
Heeswijk-Dinther
Pagina 28

Vogeltentoonstelling
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 38
30 NOVEMBER
Vervroegd kerstfeest
Locatie: Café de Snor Nistelrode
Sinterklaas in ‘t Kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Nisseroise 90’s Night
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode
Reality - Music from Jamaica
Locatie: De Pas Heesch
Nielson
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Koor Amicanto
Locatie: Sint Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
Een boeketje voor
Franciscus
Locatie: Parochie Sint Servatius
Heeswijk-Dinther
Pagina 24
Dùbent event
Locatie: Veghel
The Pretty Faces &
Black Pearl & Wolftone
Locatie: Café de Zwaan
Heeswijk-Dinther
Pagina 28
Vogeltentoonstelling
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 38

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Koopzondag
Locatie: Heesch
Pagina 13

Vogeltentoonstelling
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 38

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

2 DECEMBER
Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch
Taxatiemiddag van oude
boeken, bijbels,
ansichtkaarten
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 20
Kennismaking met burgemeester Marieke Moorman
Locatie: De Pas Heesch
3 DECEMBER
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
4 DECEMBER
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Cowboy Billie Boem En de echte Sinterklaas
Locatie: De Pas Heesch
Meditatie uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Gratis inloopspreekuur
Locatie: Cereslaan 4 Heesch
Pagina 12

1 DECEMBER

5 DECEMBER

Koopzondag
Locatie: Heesch
Pagina 13

Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Pagina 4

Sinterklaas in ‘t Kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

6 DECEMBER

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB adviseurs en
accountants Nistelrode

Open dag B & B Life is Good
Locatie: Fokkershoek 27
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

8 DECEMBER
Kerstmarkt C.V.
‘De Hossende Wevers’
Locatie: Partycentrum
’t Maxend Nistelrode

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Oliedag bij de
Kilsdonkse Molen
Locatie: Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
9 DECEMBER

11 DECEMBER
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Verkoop kaarten
Kerstfeest KBO Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Jaarvergadering Dorpsraad
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Open lessen Balletstudio
Hanneke van der Stappen
Locatie: Heesch en Nistelrode
12 DECEMBER

Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch

TV Kantlijn speelt
‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord
Heeswijk-Dinther

Filmhuis De Pas Les Petits Mouchoirs
Locatie: De Pas Heesch

Onderonsje in Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek
Loosbroek

Alzheimer Café
Locatie: Ontmoetingscentrum
‘de Binnenstad’, Oss

Klankschalenconcert
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Open lessen Balletstudio
Hanneke van der Stappen
Locatie: Heesch en Nistelrode
10 DECEMBER
Dag van de mensenrechten
Zonneochtend
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Bloemstukjes maken in
Onderonsje Heeswijk
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 12
Informatiemiddag over de
AWBZ, erven en schenken
Locatie: Bibliotheek Nistelrode
De Ontmoeting:
koor Con Fuoco
Locatie: Gasterij Laarstede
Nistelrode

Open lessen Balletstudio
Hanneke van der Stappen
Locatie: Heesch en Nistelrode
13 DECEMBER
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB adviseurs en
accountants Nistelrode
TV Kantlijn speelt
‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord
Heeswijk-Dinther
Podium voor dichters
Locatie: Bibliotheken Bernheze
Pagina 16
Popkwis
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 28
Open lessen Balletstudio
Hanneke van der Stappen
Locatie: Heesch en Nistelrode

Cursus Persoonlijke en
Intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
Open lessen Balletstudio
Hanneke van der Stappen
Locatie: Heesch en Nistelrode

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

