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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 27

Om 10:00 uur naar de film

€5,50 Geldig in de kerstvakantie vanaf zondag 20 december t/m zondag 3 januari 2016. 
Alleen voor voorstellingen om 10:00 uur. niet geldig in combinatie met andere 
acties of kortingen. Voor videplaatsen en 3D-films gelden normale toeslagen. 

VROEGE 
VOGELS Reserveer gratis:  0413 - 27 16 16 of www.TakeTen.nl
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www.HeDimeuBeLen.nL 
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
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toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

eTen, dRinKen UiTgaan

Op deze middag verschijnt de fa-
miliefilm ‘the Croods’ op het witte 
doek. 
the Croods is een vrolijke anima-
tiefilm voor alle leeftijden, over een 
familie holbewoners die de wijde 
wereld intrekt, nadat hun huis is 
verwoest. 

Aanvang van de film is 15.00 uur 
en kaartjes à € 5,- zijn vanaf 14.00 
uur verkrijgbaar aan de kassa. Bij 
aankoop van een kaartje krijgt u 
een kopje koffie/thee of een glaas-
je fris gratis.

CC Nesterlé: zo dichtbij was uw 
filmzaal nog nooit!

Familiefilm ‘The Croods’
Nistelrode - Bezoekers van de maandelijkse filmavond weten het al: CC 
Nesterlé biedt met haar theaterzaal tevens een mooie filmzaal. in de 
kerstvakantie, op dinsdagmiddag 29 december, is er voor jong en oud 
dé kans om het bioscoopgevoel van CC Nesterlé te ervaren.

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

www.nesterle.nl

cc nesterle 
presenteert 
FAMIlIeFIlM

the croods
29 deceMber 2015 
AAnvAng 15.00 uur
KAArtjes à € 5,00 (Incl. 1 consuMptIe)

Op maandag gesloten • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Wij wensen u fijne 
feestdagen 

en een gezond en 
smaakvol 2016

TIP VOOR DEFEEST-DAGEN!

OP ZOEK NAAR EEN 
CULINAIR CADEAU?

De feestdagen staan weer voor de deur! 
Bij Bon Fromage kunt u nu terecht voor prachtige, 

op maat gemaakte cadeaupakketten, dankzij een mooie 
samenwerking met Verbruggen Megastore en het Bomenpark. 

Voor meer informatie mail naar bonfromage.ton@live.nl. 
Minimale levering/bestelling vanaf 5 pakketten.

adv.indd   1 23-11-15   16:52

Win 1 minuut 
gratis winkelen

bij JUMBo SUPerMarkTeN
Zie PagiNa 24

Boodschappenlijstje voor 4 personen

1 kg appels (bijvoorbeeld goudreinet)

2 theelepels kaneelpoeder

75 gram basterdsuiker donkerbruin

150 gram bloem
150 gram rietsuiker

50 gram havermout

100 gram pecannoten

1 mespunt zout
150 gram koude boter

BereiDiNg
Verwarm de oven voor op 200 °C. Vet de ovenschaal in. Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd in stukjes. 
Schep in een kom de appel om met de kaneel en basterdsuiker. Verdeel de appelstukjes over de bodem van de 
ovenschaal. Meng in een kom de bloem, rietsuiker, havermout en het zout. Snijd de boter in kleine blokjes en leg 
op het bloemmengsel. Kneed met koele handen snel tot een kruimelig deeg.
Strooi het kruimeldeeg en de pecannoten over de appelstukjes. Zet de ovenschaal in het midden van de oven en 
bak ongeveer 30 minuten tot de kruimellaag goudbruin is.

Serveertip: serveer warm, heerlijk met vanille ijs.

Appelkruimel toetje
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Hoera, de kerstvakantie is begonnen. Al is het 
weer buiten lenteachtig, de kerstdagen komen 
er toch echt aan. Ik kan me niet herinneren 
dat het bij het ingaan van de winterstop in het 
betaald voetbal ooit zo’n zacht weer is geweest. 
Zo dadelijk, als ik mijn bijdrage voor deze krant 
geschreven heb, stap ik op mijn racefiets en rijd ik 
naar mijn jongste dochter in Nijmegen. Ik kan me 
niet herinneren eerder in de maand december op 

mijn racefiets gestapt te zijn. Ik ben een echte mooiweerfietser. 

Dat de kerstdagen toch echt voor de deur staan, blijkt o.a. uit de 
kerstboom, die sinds een aantal dagen in ons huis staat. Mijn vrouw 
heeft er dit keer niet het kerststalletje, bij gezet. Het stalletje dat ik 
als jochie van een jaar of tien zelf heb gekocht en vroeger op mijn 
slaapkamer zette als mijn moeder de grote, door haar vader gemaakte 
kerststal in de woonkamer ingericht had. Ik heb mijn vrouw niet 
gevraagd waarom ze het kerststalletje dit jaar niet uitgepakt heeft. Ik 
denk dat het niet alleen vanwege het mooie weer is. 

Een aantal dagen geleden las ik in de Volkskrant een artikel waarin 
Antoine Bodar filosofeert over de ideale kerststal. Daarin ontbrak, 
tot mijn verbazing, Jozef. Zijn rol in het kerstverhaal heeft me altijd 
gefascineerd. Ik vond hem een wat sneue figuur. Hij was niet de vader 
van het kind in de kribbe, maar wel de partner van de moeder. Een aantal 
jaren geleden schreef ik over hem een tweeluik, onder de titel 
‘De timmerman snapt er niets van’. Het eerste deel neem ik hieronder op.

DE TIMMERMAN SNAPT ER NIETS VAN
Als timmerman was hij beslist een goede;
Hij sloeg altijd de spijker op zijn kop.
In zijn beroepsgroep stond hij aan de top
En klanten bleven zich steeds naar hem spoeden.

Hoe kon toch deze goede man bevroeden
Dat God hem zou beproeven zoals Job?
Misschien vond God het zelf wel meer een mop,
Maar Jozef was het zeker droef te moede.

Zijn knappe vrouw begon een kind te baren
De plaats waar dat geschiedde was een stal
Maar Jozef kon dit voorval niet verklaren.

Hij hielp zijn vrouw, het was een spoedgeval,
En dacht: dit kind is duidelijk het hare,
Maar wie nou toch de vader wezen zal?

Ik wens alle lezers van DMBK fijne, gezellige kerstdagen.

MOOI VAN Hans manders

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

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!

Bezoek onze online shop: www.marya.nl

R

Shop in shop Shop in shopShop in shop
R

A N T I S T S SR E

Kerstactie Kerstactie Kerstactie Kerstactie Kerstactie

Shoes for kids

Fijne feestdagen Fijne feestdagen Fijne feestdagen Fijne feestdagen

Kerstactie
20% extra

kassakorting
(alleen geldig in de fysieke winkels)

2  paar  €0,50e

u betaalt voor de duurste schoen
de originele prijs

of
1 paar 30%

(alleen geldig in de fysieke winkel)

Winnaars 
bundel Hans

De winnaars 
van de bundel 

Mooi van Hans Manders 
zijn:

Ellen Cremers en 
Esther Mollema

Met 60 gedichten 
van 

‘Mooi
van Hans
Manders’

Henk de Laat heeft zich ruim 25 
jaar ingezet voor de vrijwillige 
brandweer, als manschap en be-
velvoerder. Hij neemt afscheid 
van Brandweer Brabant-Noord in 
de functie van Postcommandant 
Heeswijk-Dinther. Deze functie 
heeft hij voor een periode van 
13 jaar vervuld. Op 31 december 
stopt Henk met zijn actieve loop-
baan bij Brandweer Brabant-Noord 
Post Heeswijk-Dinther. 
Van 2006 tot en met 2010 was 
hij bestuurslid van de brandweer-

vereniging voor actieve leden en 
oud-leden en vanaf 2002 lid van 
het brandweer EMO-team (emo-
tionele opvang), eerst als kaderlid 
en later als postcommandant. 
De heren Van den Akker (vanaf 1 
januari 1981), Van Uden (vanaf 1 
september 1980) en Van de Ven 
(vanaf 1 september 1980) zijn ja-
renlang lid geweest van de vrijwil-
lige brandweer en leggen per 1 ja-
nuari 2016 hun taken neer binnen 
Brandweer Brabant-Noord, post 
Heesch. 

koninklijke onderscheidingen 
voor leden brandweer

HEESCH/HEESWIJK-DINtHEr - Adrie van den Akker, Cor van Uden en Peter van de Ven uit Heesch en Henk 
de Laat uit Heeswijk-Dinther zijn zaterdag 19 december benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

V.l.n.r.: Adrie van den Akker, Burgemeester Marieke Moorman, Peter van de Ven en Cor van Uden Foto: Ad Ploegmakers

Foto: Lianne Gabriëls
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gezondheid in balans

        Fysio
Hoogstraat

Hoogstraat 11 - 5384 BJ Heesch - 0412-453608
www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

Het team van 
Fysiotherapie 

Hoogstraat wenst u 
fijne feestdagen

en een 
gezond 2016.

Vanaf januari vervolg 
Biowalking in De Maashorst

Een Biowalk is een groepswande-
ling in de natuur, begeleid door 
een IVN-natuurgids en een pro-
fessional uit de gezondheidszorg. 
Deelnemers ervaren in een veilige 
omgeving, welke positieve invloed 
beweging en het buiten zijn op het 
lichaam hebben. De wandeling 
start met een half uur doorwan-
delen om conditie op te bouwen. 
Dan volgt een korte pauze, ge-

volgd door een IVN-natuurexcur-
sie van een uur. Na de wandeling 
krijgen deelnemers informatie over 
voeding, beweging en medicijnge-
bruik. 

Door contacten met lotgenoten 
en unieke natuurbeleving, is Bio-
walking niet alleen goed voor uw 
gezondheid, maar vooral ook heel 
leuk!  

Praktische informatie 
IVN Biowalking is een samenwer-
king tussen De Maashorst, IVN, 
Synchroon zorggroep en zieken-
huis Bernhoven. Wilt u meelopen 
met een Biowalk? Deze start op 
3 januari in Heesch, 11 januari in 
Nistelrode, 22 januari in Uden en 
3 februari in Zeeland. De kosten 
voor vier wandelingen bedragen  
€ 12,50, incl. koffie/thee na af-
loop. U kunt tevens een introducé 
meenemen, die hetzelfde bedrag 
betaalt. Deze hoeft geen chroni-
sche ziekte te hebben. Aanmelden 
kan op 
www.biowalking.nl/maashorst.

Maashorst - Vanaf januari 2016 kunnen mensen met Diabetes type 
2, COPD of risico op hart- of vaatziekten weer meelopen met een serie 
IVN Biowalks in de Maashorst. De wandelingen worden georganiseerd 
in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden, in het kader van het 
project Meer Maashorst.

WILT U VOLLEDIG VRIJE KEUZE? 
Kies dan nog voor 1 januari 2016 voor een restitutiepolis. 

Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat je met een restitutie-
polis zelf je arts en andere zorgverleners mag kiezen. Bij een restitutieverzekeraar krijg je bij 
elke zorgaanbieder dezelfde vergoeding en heb je dus meer keuzevrijheid.  
 
VRAGEN
Wilt u meer weten over de vergoeding van hoortoestellen of heeft u nog vragen?  
Kom gerust langs met uw zorgpolis.
Wij staan u graag te woord. 
 
HOOGSTEDE OORZORG 
Wij zijn onafhankelijk en richten ons niet op de massa, maar op het individu. Hierdoor mag 
u dus hoge kwaliteit en service verwachten en dat tegen een marktconforme prijs ongeacht 
waar u verzekerd bent!

Ik wil graag vergoeding, 
welke audicien ik ook kies. 
 

 
Tramstraat 23 | 5388 GE Nistelrode| Telefoon 0412-614 052 | Fax 0412-617 563 | info@hoormij.info

TRAMSTRAAT 23  NISTELRODE  BEL 0412 614 052  HOOGSTEDE-OPTIEK.NL
158.030 Billboard.indd   1 18-11-11   12:36

Zonnebloem Nistelrode 
en Jumbo verzorgen 
speciaal kerstdiner

Voor de Zonnebloem afdeling 
Nistelrode is dit het eerste jaar en 
het is heel goed bevallen. Er von-
den In totaal drie gezellige avon-
den plaats, met heerlijk eten en 
goed gezelschap. 
Colette Cloosterman - van Eerd, 
mede-eigenaar van de Neder-
landse supermarktketen Jumbo: 
“Hartverwarmend om te zien dat 
onze klanten in actie zijn gekomen 
en dat zoveel mensen daardoor 
kunnen genieten van een gezellig 
en lekker kerstdiner. Wij hebben 

hier met enorm veel plezier aan 
bijgedragen.” Om zoveel mogelijk 
mensen te kunnen helpen, werkt 
Jumbo in deze actie samen met 
Nationale Vereniging de Zonne-
bloem, Voedselbanken Nederland, 
het Leger des Heils, Nationaal Ou-
derenfonds, Humanitas, Vluchte-
lingenwerk Nederland, Stichting 
Sensoor, Coalitie Erbij en de MO 
groep. Klanten konden afgelopen 
najaar gedurende vier weken ge-
rechten doneren in 580 winkels en 
via Jumbo.com.

NIStELrODE - De Zonnebloem afdeling Nistelrode organiseerde op 
drie verschillende data een feestelijk kerstdiner voor zo’n dertig gasten. 
De ingrediënten voor dit diner zijn gedoneerd door Jumbo Supermark-
ten en haar klanten. Tijdens de actie ‘Doe mee en doneer een diner’ riep 
de supermarktketen klanten op om samen gerechten met hen te done-
ren voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit 
werd zo’n groot succes dat - dankzij deze actie - 152.000 mensen in het 
land één dezer dagen van een kerstdiner kunnen genieten.
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U kunt ook bestellen in onze webshop!
www.debakkerslamers.nl
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

Op veler verzoek bakken we nu al oliebollen.
En daar gaan we na de kerst natuurlijk mee door.

Iedere dag. Op Oudjaarsdag hebben we zelfs
 bij beide winkels buiten 

’n oliebollenkraam staan.
OLIEBOLLEN naturel 

10 stuks   8,70

OLIEBOLLEN met rozijnen en stukjes appel 

10 stuks   9,70

op 31 december kunt u onze oliebollen ook kopen 

bij JUMBO Van Bergen Useen en Vierhoeksingel.

deze

halenhalen dededeKerst niet
deze

halen dededeKerst nietKerst nietdeKerst nietde
Oliebollen 

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Facturen nog handmatig boeken?
Echt niet! 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

www.dsp-audiovisueel.nl
tel. 0485-350705

audiovisueel

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Jong Nederland HDL organiseert mede de
winterwandeltocht en kerstboomverbranding

Jong Nederland HDL is altijd in be-
weging. Zowel voor de eigen leden 
als voor de gemeenschap. Zeker op 

het einde van het jaar wordt er nog 
een eindspurt gemaakt. Zo werden 
recent succesvol worstenbrood-

jes en amandelstaven verkocht en 
kan het hele dorp genieten van 
de kerststal, die door hen nabij de 

markt geplaatst is. Daarmee is de 
serie activiteiten echter nog niet 
ten einde.

De opgedane calorieën van het 
kerstdiner kunnen op zondag 27 
december weggewandeld worden 
met deelname aan de Winterwan-
deltocht, die met trV Bernheze 
georganiseerd wordt. “We hebben 
een wandelroute van vijf, tien en 
twintig kilometer uitgezet langs de 
mooiste plekjes in Bernheze. Ieder-
een kan op derde kerstdag lekker 

een frisse neus halen en in bewe-
ging komen”, vertelt Bram Bok na-
mens Jong Nederland HDL. In de 
tien en twintig kilometer tocht zijn 
pauzeplekken opgenomen. Deel-
name aan de Winterwandeltocht 
kost € 3- p.p. In het Brabants Dag-
blad komen echter advertenties 
waarmee de kosten voor de helft 
gereduceerd worden. Iedereen die 
vijf of tien kilometer wil wandelen, 
kan starten van 8.00 uur tot 12.00 
uur. Wandelaars die de twintig ki-
lometer gaan lopen, kunnen zich 
van 8.00 uur tot 11.00 uur inschrij-
ven.

tot slot is er op zaterdag 9 januari 

om 19.00 uur een feestelijke kerst-
boomverbranding op een veld aan 
de rodenburgseweg in Dinther. 
“Vanaf 10.00 uur kan iedereen zijn 
boom brengen. Voor elke ingele-
verde boom wordt een lotje ver-
strekt. ’s Avonds is er een trekking 
en kunnen kinderen leuke prijzen 
winnen”, vertelt Alex Wijs, die na-
mens Jong Nederland met Yorick, 
Lytse en Barbara aan het organi-
satieroer staat. Voor Loosbroek 
geldt dat de bomen ook naar een 
veldje aan de Schaapsdijk gebracht 

mogen worden, waarna Jong Ne-
derland zorgt voor transport naar 
Heeswijk-Dinther. Het is niet het 
enige waarmee dit feest wordt 
opgeleukt. Er wordt gratis warme 
chocolademelk en peperkoek ver-
strekt en de organisatie is bezig 
met een muzikale invulling. Op-
geteld heeft Jong Nederland HDL 
het, overigens net als velen, druk 
omstreeks deze tijd van het jaar, 
maar: “We doen het met plezier. 
Het is leuk om dingen te organise-
ren voor de gemeenschap”, aldus 
teun, Bram en Alex. Ze voegen 
eerlijk toe: “En uiteindelijk komt 
het ook ten goede aan onze eigen 
club.”

HEESWIJK-DINtHEr – Ze hebben al worstenbroodjes en amandelstaven verkocht en een kerststal geplaatst 
voor het hele dorp. Jong Nederland HDL doet er zondag 27 december nog een schepje bovenop, want dan 
organiseren zij - in samenwerking met TRV Bernheze - de Winterwandeltocht; met routes van 5, 10 en 20 
kilometer. Er kan vanaf 8.00 uur gestart worden vanaf de Kilsdonkse Molen in Dinther. Op zaterdag 9 januari 
is er tot slot om 19.00 uur een kerstboomverbranding op een nieuwe locatie. De club heeft het dus druk.

Worstenbroodjes, amandelstaven 
en een winterwandeltocht, 

Jong Nederland HDL heeft het druk
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ZORg EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
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 overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWiJK-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13. tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

From Paris with love 

In het twee-
de jaar is het 
verplicht om 
een operatio-
nele stage te 

doen in het bui-
tenland. Mijn keuze 
viel op Parijs, ‘la ville de 
l’amour et la ville lumière’. 
Momenteel ben ik al zo’n drie 

maanden stagiaire bij Hotel Na-
poléon Paris. Hotel Napoléon is 
een prachtig klassiek vijfsterren-
hotel op loopafstand van de Arc 
de triomphe. In Hotel Napoléon 

werk ik als gouvernante. Dit 
zegt jullie vast niet 

heel veel, maar 
kortgezegd is 
mijn dagelijkse 
activiteit ka-
mers contro-
leren, die de 

kamermeis-
jes hebben 
s c h o o n -
gemaakt. 
Het leuke 
aan Parijs 
is, dat de 

stad nooit 
verveelt. 

Zo zijn er heel 
veel leuke winkels 

binnen handbereik, 
erg gevaarlijk als je van 

winkelen houdt. Maar ook zijn er 

ontzettend veel mooie dingen te 
zien, zoals het Louvre en Musée 
d’Orsay, waar elke toerist zeker 
een bezoekje aan moet hebben 
gebracht. Vanzelfsprekend zijn 
er ook minder leuke dingen aan 
mijn stage. Een voorbeeld hiervan 
zijn de Parijzenaren zelf, wat zijn 
dit over het algemeen chagrijnige 
mensen zeg… Een ‘bonjour’ als je 
een andere hardloopster tegen-
komt in Parijs kan er niet eens van-
af. Maar goed, zo heeft elke stad 
en elk land zijn voor- en nadelen, 
zullen we maar zeggen. Wat ik hier 
nu het meest mis in Parijs, dat zijn 
de groenten en fruit van papa en 
mama (eigenaars van Groente en 
Fruit Speciaalzaak Ceelen in Nistel-
rode). 
Daarnaast mis ik vanzelfsprekend 
mijn familie en vriendinnetjes van 
thuis. Gelukkig hoef ik nog maar 
twee maandjes, wat dus betekent 
dat ik met carnaval gewoon in het 
‘Weversrijk’ ben!  

Tot snel ofwel ‘À bientôt!

In het twee-
de jaar is het 
verplicht om 
een operatio-
nele stage te 

de jaar is het 
verplicht om 
een operatio-
nele stage te 

Vue Hotel Napoléon

Myrthe in Musée Picasso

PArIJS/NIStELrODE - Alsof 
Maastricht nog niet ver ge-

noeg van Nisseroi vandaan 
was, moest ik ook nog naar 
Parijs. Mijn naam is Myrthe 
Ceelen en ik studeer aan de 
Hotel Management School 
Maastricht. 

DiNER

FAMiLiE

FiLM

gEDiCHT

gELUK

gOUD

HAPJES

KALKOEN

KERSTBOOM

KERSTFEEST

KNUS

KOKEN

KOUD

KRANS

LEKKER

LEUK

MOOi

MUTS

OUDJAAR

PAKJE

PiEK

SJAAL

SLEE

SNEEUWBAL

TRUi

VERLiCHTiNg

VREDE

WENS
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Knallend het jaar uit met 
Van Mook, De Echte Bakker

De Echte Bakker
Van Mook

Laar 66, tel (0412) 61 12 77, Nistelrode
E-mail: van.mook@echtebakker.nl
Website: www.vanmook.echtebakker.nl

Oliebollen verkrijgbaar vanaf 28 december a.s.
Aanbiedingen zijn geldig op 31 december

Vooraf te bestellen via 
www.vanmook.echtebakker.nl/webshop

Op 31 december ook verkoop via onze Oliebollen Drive-in

Oliebollen verkrijgbaar vanaf 28 december a.s.

bij aankoop van 
10 OLIEBOLLEN

  
10 OLIEBOLLEN

 Zakje voorgebakken 
 wit stokbrood (2 stuks) 
 GRATIS

Van Mook, De Echte

  
 wit stokbrood  wit stokbrood  wit stokbrood 

APPELBEIGNETS

 4+1 
GRATIS
Wij wensen 

u fi jne 
Feestdagen!

Wij wensen u 
fijne kerstdagen

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

Voor de laatste dagen van het jaar,
Veel gezelligheid met elkaar.

Voor de 365 dagen die dan volgen,
Veel geluk en weinig zorgen.

Fijne feestdagen en een fantastisch 2016

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Wij wensen u 
fijne kerstdagen

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

Voor de laatste dagen van het jaar,
Veel gezelligheid met elkaar.

Voor de 365 dagen die dan volgen,
Veel geluk en weinig zorgen.

Fijne feestdagen en een fantastisch 2016

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

VOLOP ParkeergeLegenheid

Donderdag 24 december 7.00 – 16.00 uur
25, 26 & 27 december gesloten
Maandag 28 december 8.00 – 18.00 uur
Dinsdag 29 december 8.00 – 13.00 uur
Woensdag 30 december 8.00 – 18.00 uur
Donderdag 31 december 8.00 – 16.00 uur (de bakker al vanaf 7.00 uur)
1 januari gesloten

Zaterdag 2 januari
Ceelen Groente & Fruit 8.00 – 16.00 uur
Van Mook de Echte bakker 7.00 - 16.00 uur
Slagerij van den Tillart gesloten

OpeningstijDen VersDriehOek
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kerstviering kBo 
Heeswijk in afrikaanse 
sfeer
HEESWIJK-DINtHEr - KBO Heeswijk hield 
op vrijdag 18 december haar jaarlijkse 
kerstviering. Deze werd opgeluisterd door 
het Afrika-Engakoor uit Nistelrode. 

Omstreeks 13.00 uur druppelen de eerste 
KBO-leden binnen en rond 13.30 uur heeft 
ieder zijn plek gevonden. Het Afrika-Enga-
koor heeft zich dan al - zoals dirigente May-
ke Hendriks het zo mooi verwoordt - op het 
podium genesteld. Een waar palet van kleu-
ren komt je vanaf het podium tegemoet. 
Cor verwelkomt het koor en het in groten 
getale opgekomen publiek.
Vervolgens introduceert hij het koor, dat met 

name Afrikaanse liederen zal zingen, met de 
volgende tekst:
Una kam le wi of yoin, 
Wij komen samen om te zingen
An fo sing Meri Krismes, 
Over een vrolijk Kerstmis
En Api Nya Yia,    
En een gelukkig Nieuwjaar
Le wi sing, le wi klap,   
Laat ons zingen, laat ons klappen

Het wordt een middag vol met hartstocht, 
enthousiasme en warme Afrikaanse liede-
ren, maar bovenal ook een genot om naar 
te kijken en te luisteren. Ook het publiek ge-
niet en klapt mee op de warme gloed van 
Afrikaanse klanken. Voor en na de pauze 
brengt Ad van Schijndel een paar mooie ge-
dichten in dialect ten gehore.
In de pauze is er gelegenheid om iets te 

drinken en worden lotjes verkocht voor de 
jaarlijkse kerstloterij.
Na de pauze hervat het koor haar optreden 
en eindigt met Maringa Krismes. De voor-
zitter bedankt alle aanwezigen en in het 
bijzonder het Afrika-Engakoor. Cor eindigt 
deze middag met het voorlezen van een 
tekst van een lied van Claudia de Breij, ‘Mag 
ik dan bij jou’. Daarna is er voor iedereen 
nog koffie of thee met worsten- en krenten-
brood.  Ondertussen vindt ook de trekking 
van de kerstloterij plaats.

Na afloop sluiten Cor, het bestuur en alle 
vrijwilligers deze middag af, met het fijne 
gevoel dat iedereen genoten heeft van deze 
kerstviering. 

kerstgedachten bij 
kBo Vorstenbosch
VOrStENBOSCH - Het was vol in De Stuik 
tijdens de kerstviering van de KBO in Vor-
stenbosch. Veel leden waren aangeschoven 
om gezamenlijk de door pastoor Ouwens 
opgedragen eucharistieviering bij te wo-
nen. Het koor bracht in samenzang enkele 
traditionele kerstliederen. 

Dit deel van bezinning werd afgesloten met 
het gedicht ‘Bewonder en geniet, meer dan 
dit leven heb je niet’.

KBO-leden hadden samen, naar een ont-
werp van Netty Kanters, kerststukjes ge-
maakt, waarmee de tafels er feestelijk 
uitzagen. Een groot aantal van diezelfde 
kerststukjes zijn door bestuurders en vrijwil-

KBO Bernheze
BerNHeZe
Viert overal Kerstmis

ligers naar de langdurig zieken en hulpbe-
hoevende leden gebracht. Aan het einde 
van de avond werden de tafelkerststukjes 
onder de aanwezigen verloot.

De voorzitter kondigde, na de smakelijke 
koffietafel, het komende jubileumjaar aan. 
De bekendmaking van het feestprogramma 
zal plaatsvinden, zo vertelde hij, tijdens de 
nieuwjaarsontmoeting op dinsdagmiddag 5 
januari. Hij verklapte dat, met het onthul-
len van het nieuwe vaandel, het 60-jarig 
jubileumjaar geopend zal worden. Hierna 
brachten leden van KBO Dinther nog een 
kerstboodschap ten tonele. 

Pakjesmiddag bij 
sjoelclub kBo Heesch
HEESCH - De KBO Heesch met haar 1200 
leden biedt tal van mogelijkheden om deel 
te nemen aan activiteiten of om actief te 
zijn als vrijwilliger in één van de vele werk-
groepen. De sjoelclub is een activiteit met 
45 leden, die niet alleen actief sjoelt, maar 
ook de sociale kant niet vergeet en het zo 
vaak als mogelijk gezellig maakt.

De onderlinge sinterklaasviering was weer 
als vanouds een oergezellige middag. Na-
tuurlijk horen daar koffie of thee en peper-

noten bij. Daarna was er voor iedereen een 
drankje; voor de liefhebber een wijntje of 
anders limonade. En dát ging er prima in.
Het was ook wel een beetje spannend: wat 
zou de Sint dit jaar als cadeau meebrengen? 
Er werden nummers getrokken, want elk 
cadeau in de grote zak was genummerd. 
De oudste sjoelster mocht het eerste trek-
ken en toen vervolgens verder op leeftijd, 
tot en met de jongste, die dus als laatste aan 
de beurt kwam. En toen was het uitpakken 
en natuurlijk moesten de leuke rijmpjes die 
waren gemaakt, worden voorgelezen. ter 
afsluiting ging de hele club samen eten bij 
restaurant De Waard, waar gezorgd werd 
voor een heerlijk dinertje, dat gezellig werd 
uitgeserveerd en waarvan werd genoten. 
rieky Vermeulen, Mientje van Oort en An-
nie van de rakt, de kartrekkers van de sjoel-
club, werden bedankt voor alles wat zij het 
afgelopen jaar weer hebben gedaan. 

Hebt u belangstelling om mee te doen met 
een van de vele activiteiten? 
Bel dan Peter Gommers, 06-44978123 
of mail naar activiteiten@kboheesch.nl.
Belangstelling voor vrijwilligerswerk? 
Bel de voorzitter 0412-451122 of mail naar 
voorzitter@kboheesch.nl. 
Voor meer informatie: kijk op 
www.kbo-heesch.nl. 

kBo Nistelrode:
Twee keer volle bak 
in CC Nesterlé
NIStELrODE - 285 Leden van KBO Nistel-
rode genoten op vrijdagmiddag 18 decem-
ber weer van de jaarlijkse kerstviering van 
KBO Nistelrode. Om iedereen een plaats te 
geven, nam een aantal vitale leden plaats 
op het balkon. 

Het eerste deel werd ingevuld door het se-
niorenkoor, een kerstgedachte door pastoor 
Ouwens en een kerstgedicht, voorgedragen 
door Wim timmers. Verder werd genoten 
van de kerstconference van toon Hermans 
en de Vierde Kunning van Ad de Laat, beide 
voorzien van passende beelden door res-
pectievelijk Ignace van Dommelen en Har-
rie van Grinsven. Bij de introductie werd 
vermeld, dat Ad de Laat werd geïnspireerd 
door voerman toon Delissen (toon Bôn), 
schoonvader van voorzitter Jan Heijmans.

In het tweede deel werd met volle teugen 
genoten van de opvoering van het blijspel 
‘Hebben, hebben, hebben’ door de KBO to-
neelgroep Van Alles We. tijdens de pauze 
lieten de bezoekers zich het broodje been-
ham goed smaken. 

Zaterdagavond was er een tweede opvoe-
ring van het toneelstuk, dit keer voor alle ge-
interesseerde dorpsgenoten, voor wederom 
een volle zaal. Het bestuur en toneelgroep 
Van Alles We kijken met voldoening terug 
op deze evenementen. Hiermee wordt het 
jubileumjaar stijlvol afgesloten.
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Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476
Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

Deze actie is alleen 
geldig met deze bon   

GeldiG tot en met 31 december 2015        

€ 5,-

Nistelrode

Taart

De taart heeft als basis het standaard biscuitdeeg, 
maar de vulling en de topping maken de taarten 
speciaal. En op die vulling en topping zit de fa-
milie te wachten, want, wat over is, wordt lekker 
opgegeten thuis. Dat was al zo toen Djoemirah 
nog een kind was en spelenderwijs zichzelf leerde 
taarten te bakken en dat is nog zo. De vulling kan 
zijn van Oreo-koekjes, Kit Kat, Nutella, banaan 
of aardbeien. De variatie is zo breed als de smaken van de 
mensen, maar zelf vindt ze de aardbei/slagroomvulling het lekkerst.

Druk
Djoemirah bakt het best als ze onder druk staat, maar deelname aan 
Heel Holland bakt, ziet ze niet zitten. De bruidstaart die ze eens maakte 
heeft haar wel wat hoofdbrekers gekost, maar werd super gewaardeerd. 
Maar het leukste om te doen, vindt ze toch het maken van 3D poppetjes: 
diertjes, een auto, Mickey Mouse en noem maar op. Soms kost het heel 
wat tijd en energie om iets voor elkaar te krijgen, maar – perfectionist als 
ze is – stopt ze niet voordat het is wat het moet zijn. Hoewel Djoemirah 
veel op bestelling maakt, is het voorlopig nog een uit de hand gelopen 
hobby. 

Recept
Djoemirah: “Het recept voor de taart is niet standaard te geven. Na-
tuurlijk gebruik ik het standaard biscuitdeeg, maar hoe ie eruit ziet, laat 
ik over aan degene waarvoor de taart bestemd is. Voor de foto is dit 
een rood/groene kersttaart met een witte topping, versierd met rendie-
ren. De vulling is zacht en smaakt heerlijk romig. Wat je erin doet, moet 
niet erg zoet zijn als je een topping maakt van fondant, botercrème of 
marsepein. Dat streelt de smaakpapillen en houdt het geheel beter ver-
teerbaar.”

Djoemirah met de kersttaart, klaar om gegeten te worden
Foto’s: Marcel van der SteenTekst: Martha Daams 

NISTELRODE – Djoemirah Sarken, dochter van 

Thecla Amukwaman, houdt net zo van de keuken 

als haar moeder. Alleen ligt bij haar de voorliefde 

bij het maken van de mooiste en lekkerste taarten. 

Ze maakt ze, maar eet ze niet. Wel proeft ze van 

de vulling om de smaak perfect te krijgen. 

Nu maar hopen dat ze ooit 

een workshop geeft! 
Voor meer ideeën: 

Facebook - Djumirahs Cakery.

Geen feest zonder taart, ook 
niet bij de familie Amukwaman

Traditieeten tijdenskerst

BESTEL

ook online

uw maatwerk

ROLLUIKEN!

Bezoek onze binnen- en buitenshowroom aan de Nieuwstraat 19 in Heesch.
Deco Zonwering  •  Nieuwstraat 19  •  0412 480 490  •  www.decozonwering.nl
Of bestel direct online in onze webshop: www.decozonwering-shop.nl

Rolluiken • Screens • Terrasoverkappingen • Horren & Hordeuren • Raambekleding & Gordijnen
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PAROCHiENIEUWS
NiSTELRODE
Donderdag 24 december
10.30 uur kerstviering in Laarstede

16.30 uur gezinsviering 
m.m.v. Kinderkoor
18.00 uur gezinsviering 
m.m.v. Kinderkoor
21.00 uur kerstnachtmis 
m.m.v. Con Fuoco
 
Eerste kerstdag
vrijdag 25 december
9.30 uur  eucharistieviering 
m.m.v. Gemengd Koor
 
Tweede kerstdag 
zaterdag 26 december
9.30 uur  eucharistieviering 
m.m.v. Con Fuoco
 
Oudjaar donderdag 31 december
19.00 uur  eucharistieviering 
m.m.v. Dameskoor
 
Nieuwjaar vrijdag 1 januari
9.30 uur  eucharistieviering m.m.v. 
Herenkoor
 
Driekoningen
Zaterdag 2 januari
16.00 uur eucharistieviering met 
samenzang
19.00 uur eucharistieviering 
m.m.v. Kinderkoor
Zondag 3 januari
9.30 uur  eucharistieviering 
m.m.v. herenkoor
 
VORSTENBOSCH
Kerstavond 
donderdag 24 december
19.30 uur kerstviering 
m.m.v timeless
 
Eerste kerstdag
vrijdag 25 december
11.00 uur eucharistieviering 
m.m.v. Dameskoor
 
Tweede kerstdag 

zaterdag 26 december
10.30 uur  eucharistieviering 
m.m.v. ensemble Fanfare
 
Oudjaar donderdag 31 december
17.30 uur  eucharistieviering 
m.m.v. Present
 
Nieuwjaar vrijdag 1 januari
10.30 uur eucharistieviering met 
samenzang
 
Driekoningen
Zondag 3 januari
10.30 uur eucharistieviering 
m.m.v. Parochiekoor

HEESWiJK-DiNTHER
Donderdag 24 december 
Kerstavond  
17.00 uur in Dinther: kerstviering 
voor kinderen met jeugdorkest 
Harmonie St. Servaes
19.00 uur in Heeswijk: 
kerstgezinsviering met het nieuwe 
jeugdkoor Christmas Voices
20.30 uur in Dinther - Nachtmis 
m.m.v. Amicanto
22.00 uur in Heeswijk - Nachtmis 
m.m.v. Gemengd koor

Eerste kerstdag
vrijdag 25 december  
9.30 uur in Heeswijk - viering 
van Woord en gebed m.m.v. 
Gemengd koor 
10.30 uur in Dinther - eucharistie 
m.m.v. Mannenkoor
12.00 uur in Dinther  
kindje wiegen 

Tweede kerstdag 26 december
9.30 uur in Heeswijk: 
eucharistieviering met de 
Koninklijke Fanfare 
10.30 uur in Dinther.- 
eucharistieviering m.m.v. 
Harmonie Sint Servaes

tijdens de twee kerstdagen 
(25 en 26 december) 

zijn de kerken van Heeswijk en 
Dinther open voor een 
bezoek aan de kerststal tot 16.30 
uur.

Zondag 27 december 
10.30 uur in Dinther - 
eucharistieviering

Donderdag 31 december  Oudjaar
18.00 uur in Heeswijk - 
Gezamenlijke viering van de drie 
parochies, Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek met samenzang!
19.30 uur Protestantse kerk te 
Dinther
 
Nieuwjaar vrijdag 1 januari
10.30 uur in Heeswijk 
eucharistieviering
10.30 uur in Dinther viering 
van Woord en gebed m.m.v. 
Mannenkoor

Abdij van Berne - 
Heeswijk-Dinther

Donderdag 24 december 
Metten en Lauden: 7.00 uur 
Gebedsviering: 12.30 uur 
Kerstwake: 19.00 uur Nachtmis: 
22.00 uur, abt Denis Hendrickx 

Eerste kerstdag
vrijdag 25 december
Hoogfeest van de Geboorte van 
de Heer 
Metten en Lauden: 8.00 uur 
Eucharistieviering (Gregoriaans) 
10.30 uur, abt Denis Hendrickx 
Vespers 18.00 uur 

Tweede kerstdag 
zaterdag 26 december
Feest van de H. Stefanus, 
eerste martelaar 
Metten en Lauden: 08:00 uur 
Eucharistieviering: 10:30 uur, 
prior Frank van roermund 
Vespers: 18:00 uur 

Zondag 27 december
Feest van de H. Familie, 
Jezus, Maria, Jozef 
Metten en Lauden: 8:00 uur 
Eucharistieviering: 10:30 uur, 
Peter Damen 
Vespers: 18:00 uur 

Maandag 28 december, 
Feest van de HH. Onnozele 
Kinderen, martelaren 
Metten en Lauden: 7.00 uur 
Eucharistieviering: 12.15 uur 
Vespers: 18.00 uur 

Dinsdag 29 december en 
woensdag 30 december 
Metten en Lauden: 7.00 uur 
Eucharistieviering: 12.15 uur 
Vespers: 18.00 uur 

Donderdag 31 december
Oudejaarsdag 
Metten en Lauden: 7.00 uur 
Eucharistieviering: 12.15 uur 
Gebedsviering van Oud naar 
Nieuw: 19.00 uur 

Nieuwjaar vrijdag 1 januari 
Hoogfeest van de H. Maria, 
Moeder van God 
Metten en Lauden: --- 
Eucharistieviering: 10:30 uur, 
abt Denis Hendrickx Aansluitend 
nieuwjaarsreceptie 
Vespers: 18.00 uur

HEESCH

Kerstavond, 24 december
17.30 uur Eucharistieviering 
gezinsviering Familiekoor
22.30 uur Eucharistieviering 
Caeciliakoor
 
Eerste Kerstdag, 25 december
9.00 uur Eucharistieviering Koor 
Herpen-Heesch
11.00 uur Woord- en 
communiedienst Fanfare
 

Tweede kerstdag 
zaterdag 26 december
10.00 uur  Eucharistieviering 
Caeciliakoor

27 december 11.00 uur 
Eucharistieviering

31 december 19.00 uur 
Gebedsviering

2 januari   19.00 uur 
Woord- en communiedienst

3 januari   11.00 uur 
Woord- en communiedienst

Protestantse gemeente
Dinther c.a.
Donderdag 24 december
19.00 uur in Protestantse kerk te 
Dinther Kinderkerstfeest
 
Eerste kerstdag 25 december 
10.00 uur Protestantse kerk te 
Dinther Voorganger pastor; Pieter 
Molenaar
 
Zondag 27 december
10.00 uur in Dinther - 
Protestantse kerk Voorganger ds. 
H. Jansen

LOOSBROEK
Kerstavond 24 december  
18.00 uur in Loosbroek: 
kinderkerstviering met kinderkoor
20.30 uur in Loosbroek - 
Nachtviering van Woord en gebed 
m.m.v. Servanto

Eerste kerstdag 25 december  
9.30 uur in Loosbroek - 
eucharistie m.m.v. Kerkkoor
11.00 uur in Loosbroek  
kindje wiegen

Tweede kerstdag 26 december  
9.30 uur in Loosbroek - viering 
Woord en gebed m.m.v. koor 
La Orféon

kerkdiensten Bernheze

van 11.00 tot 17.00 uur

vuurwerkvuurwerkHet mooiste

van Nederland

Intratuin Veghel Heuvel 11. www.intratuin.nl

Bestel nu online vuurwerk
op www.intratuinvuurwerk.nl

Zondag
27 december

open van 
12.00 tot 
17.00 uur 

Win 1
minuut
gratis 

winkelen
bij JUMBo 

SUPerMarkTeN

Zie PagiNa 24
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BErNHEZE - Door donaties van Bernhezer agrariërs, donateurs, maar ook 
niet-ZLTO-leden en Rabobank Oss Bernheze; kan de PR-groep van de ZLTO 
weer haar kerst voedselpakkettenactie uitrollen. Dit jaar gaan ze op 22 de-
cember maar liefst 58 gezinnen blij maken met een feestelijk, gezond én 
eerlijk kerst voedselpakket dat vol zit met Bernhezer streekproducten. “We 
hebben de gezinnen al voorbereid op onze komst door hen een kerstkaart te 
sturen, want het zou jammer zijn als we voor een dichte deur staan. Moch-
ten we toch niemand thuis aantreffen, dan geven we onze pakketten aan 
Hulpdienst Lichtpunt en komen ze alsnog heel goed terecht”, aldus Miranda 
Roefs - lid PR-commissie.  

Voor de vijfde keer wordt dit fes-
tival georganiseerd door het Cug-
non Project, een initiatief van Chris 
Duindam, violist en docent aan het 
Utrechts en Brabants Conservato-
rium. Het Cugnon Project heeft als 
doel, jong muzikaal talent, samen 
met ervaren musici een podium te 
bieden om kamermuziek te spelen.

30 December om 20.00 uur in de 
Abdij van Berne in Heeswijk - wer-
ken van onder meer Mozart en 
Arensky.
1 januari om 14.00 uur in de H. 
Willibrorduskerk in Heeswijk - vi-
oolconcerten van Vivaldi, Haydn 
en Bach.

2 januari om 15.00 uur in het 
klooster Annahof in Schijndel.
2 januari om 20.00 uur in de Hei-
sche Hoeve in Heeswijk-Dinther.
3 januari tussen 12.00 en 16.00 
uur in Kasteel Heeswijk.

De toegang voor alle concerten is 
gratis
Het concert op 1 januari is een echt 
familieconcert: Jonge viooltalenten 
spelen vioolconcerten en er wordt 
door de musici tussen de delen een 
beeldende toelichting op de mu-
ziek gegeven. Het geheel zal een 
uur in beslag nemen.
Voor meer informatie: 
www.cugnonproject.nl.

Bijzondere concerten in 
Heeswijk Dinther

HEESWIJK-DINtHEr - Vanaf zondag 27 december strijken zo’n veer-
tig musici vanuit de hele wereld neer in Heeswijk-Dinther om sa-
men te spelen, te repeteren en concerten te geven. 

kerstival op kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINtHEr - Tijdens de 
kerstvakantie opent Kasteel Hees-
wijk haar poorten voor een drie-
daags evenement op 27, 28 en 29 
december, toepasselijk Kerstival 
genoemd.

Middeleeuwse kruisridders en hun 
kompanen tonen hoe zij leefden 
in de twaalfde eeuw, toen kasteel 
Heeswijk ontstond. De ridders ge-
ven vechtles, koken middeleeuws 
en doen allerlei demonstraties 
waaraan bezoekers kunnen mee-
doen. In het kasteel zijn op de 
wijze van de middeleeuwse trou-
badours muziekgroepjes en solis-
ten aan het musiceren. En er is een 
presentatie van de Maltezer Orde, 
die nu bijvoorbeeld Lourdestoch-
ten begeleidt.
 
Kasteel Heeswijk presenteert zich 
in vernieuwde vorm. Bezoekers 
kunnen op eigen gelegenheid 

wandelen door kasteeltuin en over 
pleinen en kunnen alle gebouwen 
betreden. 

De IJzertoren is vanaf nu toegan-
kelijk tot bovenin, waar de bijzon-
dere messing vloer met de herto-
gen en hertoginnen van Brabant 
te vinden is. De Wapenzaal met 
het 17e-eeuwse altaar van de Sint 
Janskathedraal is ook opengesteld.
 
Om de duizendjarige geschiedenis 
van het kasteel te leren kennen, 
zijn in de kasteelwinkel nu tablets 
te leen. Via een app vertelt de le-
gendarische ridder robbert over 
de negentien generaties kasteel-
eigenaren en hun merkwaardige 
leven. Deze app is ook te down-
loaden via de website van kasteel 
Heeswijk.
 
Het kasteel is gedecoreerd in kerst-
stijl, één van de fotogenieke hoog-

tepunten van het jaar.
Het Kerstival op Kasteel Heeswijk 
vindt plaats op 27, 28 en 29 de-
cember, elke dag van 12.00 tot 
17.00 uur. Entree € 7,50 / kinde-
ren € 4,-,

Bernhezer agrariërs zorgen voor feestelijk 
en gezond kerstvoedselpakket

“We hebben weer een feestelijk, 
eerlijk, gezond en voedzaam pak-
ket kunnen samenstellen. Een pak-
ket waar we, als agrarische sector, 
ook trots op mogen zijn. trots op 
het feit dat boeren en tuinders, 
met zoveel zorg en passie, zoveel 
gezonde én eerlijke producten 
produceren op Bernhezer bodem. 
Door onze kerst voedselpakketten-
actie slaan we twee vliegen in één 

klap: we maken én mensen blij én 
we maken mensen bewust van het 
gevarieerde voedselaanbod dat 
onze agrarische sector produceert 
en vermarkt in Bernheze.”

Het is mooi om te zien dat meerde-
re instellingen en verenigingen een 
warm hart hebben voor mensen 
die het minder goed hebben. En 
niet alleen met de feestdagen voor 

deze doelgroep zorgen. “Als ZLtO 
wilden we ook graag ons steentje 
bijdragen, maar wel op een manier 
die bij ons past en dat is ‘iets doen’ 
met onze streekproducten. Van de 
gemeente en Optimisd krijgen wij 

de adressen. Dit jaar brengen we 
negen pakketten meer weg dan 
vorig jaar. Elke keer, bij het weg-
brengen, worden we opnieuw diep 
geraakt door het gevoel dat het 
écht nodig blijkt te zijn. En dat zal 
dit jaar niet anders zijn. Het is fijn 
om te zien dat elk pakket op een 
goede plek terechtkomt. De dank-
baarheid van de ontvangers geeft 
volop energie om dit jaar weer d’n 
boer op te gaan! Via deze weg wil-
len wij de leden van ZLtO Bernhe-
ze en alle andere donateurs bedan-
ken voor hun bijdrage, waardoor 
we dit gebaar kunnen maken”, 
besluit Miranda. 

Tekst: Hieke Stek Foto: Tinie van Nistelrooij (ZLTOBernheze)

D’N 
BOER 
OP

we maken mensen 
BLĲ  EN BEWUST

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Tempranillo

Crianza

Cabernet Sauvignon - Tempranillo

Cabernet Sauvignon

Moulin de Meyran

Pinot Blanc

Kom kijken in de winkel naar ons uitgebreide assortiment!

e 5,99

e 9,95

e 8,95

e 10,99

e   7,95

e   8,85

CONDESA DE
LEGANZA

TORRE ALDEA
RIOJA

RAIMAT
ABADIA

PHEBUS
RESERVADO

CÔTES DU
RHÔNE

DOPFF
AU MOULIN

NU 6 FLESSEN HALEN

5 BETALEN
Bestel nu uw
     relatiegeschenken!
Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2015

Titus Brandsmaplein 20, 5342 EN  Oss
T 0412 - 624879 • F 0412 - 626144

Alleen geldig op getoonde wijnen.

hubert

slij
terij

zeegers

caves
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kerst... tijd voor bezinning?

Een aantal weken geleden heb-
ben diegenen, de zich in hebben 
geschreven om periodiek hun me-
ning te geven, een online enquête 
in kunnen vullen, die dit keer ge-
heel in het teken stond van kerst 
en oud en nieuw. Deze editie be-
handelt de uitslagen op de vragen 
rondom kerst. Oud en nieuw zal in 
de krant van woensdag 30 decem-
ber behandeld worden.

Op vraag 1, ‘Viert u dit jaar Kerst-
mis?’, is te zien dat maar liefst 
92% van de geënquêteerden dit 
jaar kerst gaat vieren. 2% weet ze-
ker dit niet te doen en 6% geeft 
aan het nog niet zeker te weten.
 

Kijken we naar vraag 1.1, ‘Hoe 
viert u Kerstmis?’ zien we dat 
94% - heel traditioneel - gaat 
eten met familie. 16% gaat eten 

met vrienden, 2% weet nog niet 
hoe zij dit jaar kerst gaat vieren en 
hetzelfde percentage geeft aan er 
een paar dagen tussenuit te gaan. 
3% van de geënquêteerden geeft 
aan op wintersport te gaan en 7% 
van de Bernhezenaren, die de vra-
genlijst heeft ingevuld, geeft aan 
uit te gaan tijdens de kerstdagen. 
6% gaat wel kerst vieren maar 
geeft hier een andere, eigen in-
vulling aan, zoals een dagje naar 
de Efteling of een dagje naar zee. 
Daarnaast zien we ook dat mensen 
tijdens deze dagen tijd nemen voor 
elkaar om met elkaar spelletjes te 
doen of op een andere manier tijd 
te nemen voor het gezin en fami-
lie. Ook zijn er mensen bij die moe-
ten werken tijdens de komende 
kerstdagen.

Als we kijken naar de antwoorden 
op vraag 2, ‘Heeft Kerstmis voor 
u een religieuze betekenis?’, kun-
nen we concluderen dat er bijna 
net zo veel mensen zijn voor wie 
dat wel geldt als voor wie dat niet 
zo is. Voor 47% van de geënquê-
teerden hebben de kerstdagen wel 
een religieuze betekenis en voor 
49% is dit niet het geval. 

Opvallend om te constateren is, 
dat 4% niet goed weet of Kerst-
mis voor hem/haar iets met religie 
te maken heeft. Sommige geën-
quêteerden geven aan niet naar 
de kerk te gaan op kerstavond, 1e 
kerstdag of 2e kerstdag, maar wel 
degelijk stil te staan bij het leven, 
de eenvoud en de verbondenheid 
van mensen. Ook gaan enkele 

Bernhezenaren wel naar de kerk, 
maar niet meer met hun kinderen 
erbij, terwijl zij vroeger nog wel 
meegingen naar een viering.

Voortvloeiend op vraag 2 is vraag 
3 dan ook niet zo verwonderlijk; 
namelijk: ‘gaat u met Kerstmis 
naar de kerk?’. Opmerkelijk is dat 
40% van diegenen die de enquête 
hebben ingevuld aangeeft vroeger 
wel naar de kerk te zijn geweest 
tijdens de kerst, maar dat nu niet 
meer doet. 24% geeft aan niet te 
gaan en ook, in het verleden, nooit 
te zijn geweest. 20% gaat regel-
matig naar de kerk en dus ook lo-
gischerwijze met kerst. tenslotte 
geeft 13% aan uitsluitend met 
kerst naar de kerk te gaan en 3% 
twijfelt nog over een kerkbezoek 
tijdens de komende kerstdagen.
We lezen dat er mensen zijn die in 

een koor zingen, dus die moeten 
tijdens de kerstperiode sowieso 
zingen in de kerk. Ook zijn er men-
sen bij die een kerkbezoek laten af-
hangen van hun stemming op die 
dag.

Concluderend kunnen we stellen 
dat Kerstmis, onder Bernhezena-
ren, zeker gevierd wordt en veelal 
in het gezelschap van familie, waar 
men dan gezellig mee gaat eten. 
Voor ongeveer net zoveel mensen, 
die de enquête hebben ingevuld, 
heeft Kerstmis wel een religieuze 
betekenis als niet. 

Ook lezen we dat het kerkbezoek 
tijdens de kerstdagen af is geno-
men ten opzichte van vroeger, 
maar dat neemt niet weg dat en-
kele mensen de kerstperiode zien 
als een moment van bezinning.

BErNHEZE - Over een paar dagen is het weer kerst. Wellicht heeft iedereen al een tijdje de kerstboom in 
huis en de boodschappen voor het kerstdiner zijn vast ook al voor een groot gedeelte gedaan. Of niet? Zijn 
er ook Bernhezenaren die de kerstdagen lekker langs zich heen laten gaan en in hun oude kloffie met een 
eenvoudige maaltijd de komende dagen doorbrengen? En hoe zit het met het kerkbezoek? 

Bibliotheken zijn tegenwoordig 
meer dan alleen een huis vol boe-
ken. De samenleving verandert en 

daarmee ook de functie en het doel 
van bibliotheken. De bibliotheek 
van de toekomst moet een knoop-

punt zijn voor kennis, contact 
en cultuur. Als onderdeel van de 
Noord Oost Brabantse Bibliotheken 

(NOBB) wordt ook in de bibliothe-
ken van Bernheze hard gewerkt om 
het aanbod uit te breiden. Iemand 
die hier alles over kan vertellen, is 
Astrid van Berkom. 

De Osse is sinds 1 oktober loca-
tiemanager van de bibliotheken 
in Bernheze en vindt haar nieuwe 
baan een mooie uitdaging. “De bi-
bliotheek is toegankelijk voor ieder-
een: lid of geen lid. Mijn opdracht is 

hier inhoud aan te geven. Hoe? We 
willen meer lezingen en workshops 
houden bijvoorbeeld. En meer acti-
viteiten op het gebied van leesbe-
vordering, laaggeletterdheid en di-
gitalisering. Op deze manier dragen 
we bij aan de kennissamenleving.” 
Astrid benadrukt dat ze dit alles niet 
alleen kan. 

“Ik stimuleer en activeer medewer-
kers om mee te denken. Waar kun-
nen we iets mee? Ik wil ook inwo-
ners betrekken bij de plannen. Het 
is onze bieb. Dat wil ik uitstralen.” 

Activiteitenkalender
In Bernheze zijn de bibliotheken 
te vinden in Heesch, Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. In Loosbroek, 
Heesch en Vorstenbosch zijn vrij-
willigers voor ons actief. In Vorsten-
bosch samen met een collega van 
de bibliotheek. Mensen weten de 
weg naar de bibliotheek nog steeds 
goed te vinden. Maar boeken wor-
den steeds minder geleend. Om 
een knooppunt te zijn voor kennis, 
contact en cultuur is het daarom 
zaak om mensen op een andere 
manier binnen te krijgen. “Om te 
beginnen, willen we structureel zor-
gen voor een mooie activiteitenka-
lender. Dat hier veel te doen is met 
voor iedereen wat wils. Maar er is 
meer. Jongeren bijvoorbeeld, kun-
nen we studieplekken bieden. We 
hebben hier alle informatie in huis. 
Ook digitaal. Ideaal voor scholie-
ren.”

Maatschappelijk betrokken
Astrid van Berkom heeft bijna 25 
jaar gewerkt voor rabobank Oss 
e.o. (later rabobank Oss Bernhe-
ze). Deze bank is maatschappelijk 
betrokken. “Dat zijn wij ook. Wat 
dat betreft zijn er overeenkom-
sten”, lacht ze. “Ik heb het enorm 
naar mijn zin als locatiemanager. 
Het is een afwisselende baan. 

Ik heb veel contact met andere par-
tijen. Vooral samen kunnen we veel 
betekenen. We staan overal open 
voor. De bibliotheek dus als mid-
delpunt van de samenleving.”Astrid van Berkom in de bibliotheek van Nistelrode  Foto: Marcel van der Steen

Astrid van Berkom nieuwe locatiemanager bibliotheken Bernheze

‘Bibliotheek staat midden in de samenleving’
HEESCH - De bibliotheken in Bernheze hebben een nieuwe locatiemanager. Het 
gaat om Astrid van Berkom die op 1 oktober is begonnen. Haar streven is om - 
samen met medewerkers én inwoners - de bibliotheek toegankelijk te maken 
voor iedereen. “We willen structureel een mooie activiteitenkalender.”

De biblioth� k als 
middelpunt v� r de 
samenleving
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kerst... tijd voor bezinning?
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Kerst 
 
Zaterdag 25 en zaterdag 26 december 2015 is het Kerstmis. 
 

 
Toelichting: 
Ja  Op zondag 26 december moet ik met het gemengd kerkkoor zingen en daarna gaan we 

naar onze zoon. 
 

 
Anders: 
 Dagje Efteling 
 dagje zee 
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1 Viert u dit jaar Kerstmis? 
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1.1 Hoe viert u Kerstmis? 
(n=212) 
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2 

 

 Gezelschapspelletjes 
 huiselijk 
 Kerkdienst bijwonen 
 Lekker thuis met het gezin 
 Met familie samen zijn. Eten staat absoluut niet op nummer 1 
 met kerstdiner oss 
 Met kinderen 
 Niet alleen eten maar ook spelletjes, wandelen ,en genieten van elkaar en de rust die deze 

mooie dagen ieder jaar weer geven. Samen blij zijn met het nieuwe leven. En ook daarover 
praten in deze roerige tijd 

 op vakantie in het buitenland 
 Samen zijn, tijd voor elkaar, spelletjes doen. 
 schaatsen in Uden 
 werken (2x) 
 werken in de zorg 
 Wintersport maar ook aldaar met familie eten 

 

 
Toelichting: 
Ja  Dat wil niet zeggen dat ik dan in de kerk kom. Ik sta wél stil bij het leven, de eenvoud 

en de verbondenheid van mensen. 
 Ik zelf wel. Maar de kindrren niet. Vroeger nog wel 

Weet 
niet 

 Vooral gezelligheid, maar wel in ere van het kerstverhaal. 
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Toelichting: 
Ja, ik ga regelmatig 
naar de kerk dus 
ook met Kerst 

 2 x pr maand moet ik zingen met het gemengd kerkkoor. 
 Af en toe 

Ja, ik ga alleen naar 
de kerk met Kerst 

 En bij uitvaartmissen, avondwake, communiemis e.d. 
 Naar de Abdijkerk in Heeswijk 
 Past goed bij onze kerstviering 

Nee, niet meer 
maar in het 
verleden wel 
gedaan 

 In het verleden ook andere dagen naar de kerk gegaan maar sinds ik niet 
meer in Berghem woon is de stap best hoog. Ik bid wel en geloof ook, maar 
ook best eng om alleen te gaan. 

Weet (nog) niet  Vroeger gingen we elk jaar. Nu hangt het meer af van de omstandigheid. 
Bijvoorbeeld de stemming op die dag! 
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3 Gaat u met Kerstmis naar de kerk? 
(n=226) 

Nodig: 3 koude middelgrote gekookte wortelen

2 koude grote gekookte rode bieten

3 koude grote gekookte aardappelen

5 koude hard gekookte eieren

2 fijngesneden middelgrote uien

350 gram nieuwe haring
mayonaiseklein beetje zout/peper
ronde schaalraspVoordat we gaan proeven, willen we we-

ten hoe zij kerst vierde in rusland: “Elk 
feest in rusland wordt aangegrepen 
met familie en vrienden om een grote 
tafel vol met eten en drinken te zitten. 
De gegrilde kip met appel wordt ver-
gezeld door minstens drie salades en 
nog een aantal andere gerechten, met 
taart na. Er wordt gegeten, gedron-
ken, gepraat en gezongen.”
“Veel mensen wonen met familie in 
een huis. De armoede dwingt mensen daartoe. 
Oma past op de kleinkinderen en de volwassenen gaan 
werken.” In Nederland regeert de overheid vanuit res-
pect voor de mensen. Op straat wordt ze gegroet en 
haar dochter kan zelfstandig naar school. De uitbun-
digheid van haar vaderland mist ze soms, maar Loos-
broek heeft zoveel… Hier geven mensen om elkaar en 

schieten te hulp als iemand valt op straat. 
De school voor haar dochter is fantastisch 
en de meeste inwoners van Loosbroek 
kennen elkaar.

Loosbroek

Agata Danilchenko
Foto: Michel Roefs

rasp

LOOSBROEK – Agata Danilchenko kent Sotsji op 

haar duimpje. Zij woonde en werkte in die stad 

aan de Zwarte Zee bij een reisbureau, totdat zij 

enkele jaren geleden Alex de Groot uit Loosbroek 

leerde kennen. Het reisticket voor Alex, leidde 

tot een enkele reis van Agata naar Nederland. 

Hier woont Agata en kookt er voor Alex en 

haar dochter de Hollandse pot. Speciaal voor 

DeMooiBernhezeKrant lezers heeft ze een van 

haar favoriete feestgerechten gemaakt die tijdens 

het kerstdiner in Rusland worden opgediend. 

Sotsji, niet alleen voor de Olympische Winterspelen

Niet alleen mooi, 

maar ook heerlijk!

klein beetje zout/peper

Werkwijze:
Rasp aardappelen, wortelen 
en rode bieten grof. 
Haal het eigeel uit de 
eieren en rasp heel fijn. 
Rasp het eiwit grof.
Snijd de haring in stukjes 
van ½ centimeter
Leg haring op de schaal, 
daarop de fijngesnipperde 
uien en de aardappelen. 
Strijk er een dun laagje 
mayonaise over. 
Leg daarop de wortelen, het 
eiwit en daarna de bieten. 
Strijk daarop weer een dun 
laagje mayonaise en laat 
even staan zodat de smaak 
en kleur van de bieten naar 
beneden trekt. 
Strooi over de mayonaise het 
fijn geraspte eigeel.Foto: Michel Roefs

Traditie

eten 

tijd
ens

kerst

DE FAVORIETE SALADE VAN 
AGATA EN VANAF NU OOK VAN 

UW DMBK-FOTOGRAAF

Sotsji, niet alleen voor de Olympische Winterspelen

DE FAVORIETE SALADE VAN 

Seld pod shuboy (aangeklede haring)
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Leerlingen Mozaïek schenken kerst-
stukken aan bewoners Laverhof

Op de verschillende afdelingen 
van Laverhof hebben de leerlingen 
van Het Mozaïek de kerststukjes 
een mooi plekje gegeven. De huis-
kamers van de bewoners zagen er 
daardoor nog gezelliger uit. 
Een aantal leerlingen heeft tevens 
van het bezoek aan Laverhof ge-
bruik gemaakt om een speciale 
bewoonster te begroeten. Deze 
mevrouw zwaait altijd naar de 
leerlingen als die langs lopen om 
naar de gymnastiekles te gaan. De 
Mozaïekleerlingen hebben op La-
verhof van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de bewoners te ver-
rassen door een serie mooie kerst-
liedjes ten gehore te brengen. 
De bewoners en de betrokken ver-
zorging van Laverhof trakteerden 
de leerlingen op wat lekkers als 
bedankje. Er heerste respect en be-
wondering voor elkaar en dat was 
een mooie kerstgedachte!

HEESWIJK-DINtHEr - De groepen 7 en 8 van basisschool Het Mozaïek uit Heeswijk-Dinther dragen de 
bewoners van Laverhof een warm hart toe. Dat bleek afgelopen vrijdagochtend 18 december, toen de leer-
lingen hun zelfgemaakte kerststukjes, waaronder een groot aantal hele creatieve werkstukken, aan de bewo-
ners van Laverhof schonken. De kerstwerkstukken waren donderdagmiddag 17 december op school gemaakt 
door de leerlingen, speciaal met de kerstgedachte in het achterhoofd. 

De kiem knutselt voor Serious request

HEESCH - Basisschool De Kiem in 
Heesch heeft middels een kerst-
markt een mooi bedrag opgehaald 
voor het goede doel: € 348,45 
gaat namens De Kiem naar Seri-
ous Request. 

NPO 3FM Serious request is een 
samenwerking van NPO 3FM en 

het Nederlandse rode Kruis. De 
actie vraagt aandacht voor de ge-
neratie van de toekomst in oor-
logs- en conflictgebieden. 

Ouders, leerlingen en leerkrachten 
hebben de krachten gebundeld. 
Overdag is er door alle leerlingen 
hard gewerkt aan het maken van 

kerstkransen, kerstschilderijen en 
koekpotten. tijdens een gezellige 
kerstmarkt met een heuse oliebol-
lenkraam, hebben ouders, opa’s en 
oma’s via vrijwillige bijdragen bijna 
€ 350,- gedoneerd. 

Een groot succes voor basisschool 
De Kiem en Serious request.

KindeRen

HEESCH - Basisschool Delta in 
Heesch heeft op woensdag 16 
en donderdag 17 december het 
kalenderjaar gezellig en sfeervol 
afgesloten. 

Het begon woensdagavond met 
de traditionele musical door de 
kinderen van groep 4 t/m 8. Mooi 
spel, mooi decor, leuke liedjes en 
een vrolijke kerstwens op het eind 

maakten ook dit jaar weer een 
feest van deze leuke traditie. De 
volle zaal genoot ervan. Donder-
dag 17 december hebben alle kin-
deren een heel leuke dag gehad. 
Het gebouw gonsde van gezellig-
heid. 
De ouders hebben kook- en knut-
selactiviteiten bedacht, er was 
weer een mooie vertelling en er 
werd samen gegeten.

Basisschool Delta in 
kerstsfeer

Een peuter op de peuterspeelzaal tijdens het 
fruit eten: “Wil je mijn banaan openmaken, 
want mijn moeder heeft hem vanochtend 

te strak dichtgemaakt”

 

 

 

Familie Sabel  - Vissers 

 Hoofdstraat 72 5473 AS Heeswijk - Dinther 

0413 292627 

Nieuwe openingstijden 

 “Het Schnitzelparadijs” 

Vanaf 01-07-2015 

Alleen nog op Zaterdag en Zondag  

17:00 uur tot 21:00 uur   
   

 

 

 

 

 

WORTELSTAMP,
BOERENKOOLSTAMP, 
RODEKOOLSTAMP OF

ZUURKOOLSTAMP

Cafetaria  Asperia - Hoofdstraat 72 - 5473 AS Heeswijk-Dinther - 0413-292627

WINTERMENU’S  
ook om mee te nemen!

Voor iemand die geen zin heeft om te 

koken of het gewoon lekker vindt

 Uit eigen keuken! WORTELSTAMP,

Met keuze uit:
Gehaktbal

RookworstBraadworst of een kotelet€ 6,- inclusief jus en mayonaise
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wi j  rege len  het  voor  u !

Declaratie
van uw bril...

EINDEJAARS
A C T I E

KORTING
O P  A L L E  R AY- BA N 
C O R R E C T I E M O N T U R E N !

Actie is geldig t/m 9 januari 2016. 
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

50%

TÓT 50% MONTUURKORTING 
IN DE OPRUIMING -50%

10% MONTUURKORTING 
OP DE NIEUWE COLLECTIE -10%

Spelen en leren met nieuw 
meubilair bij Piccino

BErNHEZE - De vestigingen van Piccino - 
dat in alle kernen van Bernheze peuteredu-
catie aanbiedt in een speelse omgeving - 
zijn het afgelopen jaar nog leuker geworden 
voor de kinderen.

Naast het schilderwerk, waarbij elke vestiging 
haar eigen kleuraccent heeft gekregen, is het 
speelmeubilair vernieuwd. Peuters kunnen 
op speelse wijze alle dagelijkse zaken naspe-
len zoals de was doen, koken in een keuken 
of de poppen naar bed brengen. 
De leidsters, allen zeer ervaren en pedago-
gisch opgeleid, zijn onverdeeld enthousiast 
over de speelomgeving voor de kleintjes.
Het totaalprogramma ‘Puk en Ko’ wordt op 
speelse wijze verbonden met het nieuwe 
meubilair en biedt daarmee een toevoeging. 
Deze - inmiddels zeer succesvolle - methode 
biedt thema’s aan die dicht bij de belevings-
wereld van de peuter liggen. De nadruk ligt 

vooral op de taalvaardigheden spreken en 
luisteren en op uitbreiding van de woor-
denschat. Daarnaast besteedt de methode 
aandacht aan de ontwikkeling van sociaal 
communicatieve vaardigheden en aan de be-
ginnende rekenontwikkeling. Puk & Ko legt 
een goede basis voor groep 1 van het ba-
sisonderwijs en hierdoor is een doorgaande 
lijn in de ontwikkeling van jonge kinderen 
gegarandeerd.

Alle kinderen worden sinds dit jaar ook ge-
volgd middels het KIJK-volgsysteem, waar-
mee enerzijds ouders nuttige informatie 
krijgen over hun kinderen en anderzijds de 
basisschool direct een beeld heeft van de kin-
deren als deze starten. 
Voor aanmelding bij één van de peuter-
centra is het goed om te weten dat regu-
liere kinderopvangtoeslag geldt in geval van 
tweeverdienende ouders en er subsidiemo-
gelijkheden zijn voor éénverdieners en uitke-
ringsgerechtigden.

Meer informatie: www.piccino.nl.

De Toverrebbels winnen 
Lego League prijs
HEESCH - Kinderen van BSO De Toversteen 
en BSO De Rebbels uit Heesch hebben voor 
het eerst meegedaan aan de First Junior 
Lego League. Een paar maanden is met een 
groepje keihard gewerkt, met Lego bouwen, 
maar ook met onderzoek doen naar het afval 
in Nederland en in de rest van de wereld. 

‘Afval/waste wise’ was het thema van dit 
jaar. Het team De toverrebbels, bestaande 
uit Florian, Youp, Bart, Wout, Finn en Stijn, 
heeft gekozen voor afvalsoort papier. 
Eerst hebben ze gezamenlijk onderzoek ge-
daan naar wat er met ons oud papier gebeurt, 
zodra wij het aan de straat zetten. De kinde-

ren gingen filmpjes opzoeken en bekijken op 
internet, informatieboekjes lezen, bellen met 
afvalbedrijven en informatie verzamelen van 
verschillende papierverwerkingsfabrieken. 
Een bezoekje aan de papierverwerkingsfa-
briek was wegens veiligheidsvoorschriften 
helaas niet toegestaan.

Met al deze informatie hebben ze een grote 
poster gemaakt, die ze hebben gepresen-
teerd tijdens de Expo in tilburg, onder aan-
moediging van fans en meerdere fanatiek 
enthousiaste ouders. tijdens de Expo kwam 
er twee keer een echte jury langs alle tafels 
om de werkstukken en de Lego bouwwerken 

te beoordelen. Dit vonden de kinderen vet-
cool!!! De jury stelde vragen aan de kinderen 
over het onderzoek, wat ze geleerd hadden 
en hoe ze aan de informatie gekomen waren. 
Dat waren wel spannende momenten, maar 
de kinderen hebben het allemaal heel goed 
verwoord. Dikke duim voor de kids! 

Het Lego bouwwerk in het thema Waste 
Wise moest een bewegend onderdeel heb-
ben, wat door de kinderen zelf geprogram-
meerd was. Hier waren de kinderen al snel 
heel handig in en ze hadden al vrij snel een 
bewegend onderdeel in hun bouwsel. 

Uiteindelijk was er een prijsuitreiking en kre-
gen ze allemaal een medaille en wonnen de 
Heesche kinderen zelfs de Lego League Disco 
Beker. De kinderen waren allemaal super blij 
en coaches Dianne en Monique super trots 
op het team. 

een bewegend onderdeel 
door de kinderen zelf 

geprogrammeerd

de was doen, koken of de 
poppen naar bed brengen
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 Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen 

Speciaal naar Duitsland voor de 
kerstballen in varkensuitvoering
BiJ FRANS EN HANNY VAN KREiJ UiT HEESCH iS HET ALLEMAAL KERST WAT DE KLOK SLAAT

Hanny: “We zijn begonnen met 
een kerstboom binnen, net als de 
meeste mensen hebben rond kerst-
tijd. Later hebben we dit uitgebreid 
met ballen voor het raam en een 
grote krans aan het plafond, hele-
maal versierd met ballen.”
Frans: “Die krans draaide in het 
begin ook nog rond, maar we 
werden langzaamaan gek van het 
geluid dat dat teweegbracht, dus 
nu hangt de krans gewoon lekker 
stil!”

Kerstdorp
De familie Van Kreij heeft inmid-
dels binnen een heus kerstdorp 
staan, waarvoor de kast, die nor-

maal op die plek staat, tijdelijk een 
andere plaats heeft gekregen. 
Frans legt uit dat hij jaren 
geleden begonnen 
is met wat kleine 
huisjes te sparen 
die hij kocht bij 
een doe-het-
zelf-zaak, maar 
inmiddels, zoals 
op de foto te zien 
is, is het een heus 
kerstdorp, com-
pleet met kabelbaan 
met gondels eraan, een 
ijsbaan, een kerstmarkt, tal 
van mooi verlichte huisjes en vro-
lijke wintertaferelen. “Ze zijn bijna 

allemaal van het bekende merk 
Lemax, niet goedkoop maar wel 
ontzettend stabiel en vervaardigd 
uit stevig materiaal”, aldus Frans. 
Hanny legt uit dat zij en haar man 
op 6 december, met de lamellen 
dicht, beginnen met het versie-

ren van huis en tuin; dit neemt 
ongeveer twee weken 

in beslag. Frans: ‘’Het 
opbouwen van het 

kerstdorp duurt 
best lang en ik wil 
ook elk jaar een 
andere opstel-
ling, zodat het 
elk jaar, als het 

ware, een ander 
dorp wordt.”

Varkenskerstballen
Ook heeft de familie Van Kreij 

binnen in huis zo’n 25 kerstballen 
hangen in de vorm van … een 

varken! Echt heel bijzonder, want 
waar kom je die nog meer tegen? 
“Wij gaan elk jaar naar een kerst-
markt in Duitsland en daar kopen 
wij die ballen; er zitten best wat 
prijzige exemplaren tussen, dus ik 
doe zo voorzichtig mogelijk als ik 
alles weer opruim.” 

Hanny legt uit dat zij en Frans in 
het weekend na 6 januari, Drieko-
ningen, pas beginnen met oprui-
men. Hanny: “Zo kunnen wij en 
ook anderen, een maand optimaal 

genieten van al het moois in ons 
huis en in onze tuin”.
Op de vraag of zij van plan zijn om 
volgend jaar nog meer kerstspul-
letjes te kopen om hun huis mee 
te versieren, reageren Frans en 
Hanny ontkennend en delen mee 
dat zij van plan zijn om te verhui-
zen naar een appartement. Frans: 
“Dan gaan we - denk ik - weer 
terug naar af, naar hoe we begon-
nen zijn, wat leuke verlichte huisjes 
en ballen op een klein dressoir.”

HEESCH – Zo’n vijf jaar inmiddels hebben Frans en Hanny rond de 
kerstperiode hun huis en tuin prachtig versierd. Veel mensen die langs 
komen lopen aan de Narcislaan 15 in Heesch, staan even stil om een 
blik binnen te werpen én om te genieten van de schitterend versierde 
voortuin.

 Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen 

in beslag. Frans: ‘’Het 

Elk jaar 
een andere 
opstelling

Landgoed de Berkt
in Heesch 

TREKKERSKERSTMANNEN-
OPTOCHT
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‘in augustus, bij 25 graden, ging de 
eerste kerstboom in de grond’
OM DE KERSTTUiN VAN RiNY VOgELS (59) UiT HEESWiJK-DiNTHER KAN NiEMAND HEEN

riny vertelt dat hij zo’n drie jaar 
geleden ziek is geworden en geen 
zin had om zijn dagen achter de 
geraniums te slijten. “Ik ben in de 
eerste week van augustus begon-
nen. Dit jaar op 4 augustus, waar ik 
bij een temperatuur van 25 graden 
de eerste kerstboom in de grond 
plantte en ik was eind november 
klaar met de achtertuin, de zijkant 
van de tuin, de schuur en binnen 
in huis was toen ook alles gereed. 
Pas toen de Goedheiligman weer 
naar Spanje was vertrokken, ben ik 

begonnen om de voortuin gereed 
te maken voor de komende feest-
dagen.”

Noordpool en zuidpool
Om een indruk te geven van wat 
er zoal te bezichtigen is bij riny: 
20.000 lampjes in zijn tuin, 100 
kerstbomen, een krans van twee 
meter doorsnede, een lichtvijver 
mét een noord- en een zuidpool, 
een bergdorp met meer dan 100 
huisjes, 200 kerstmannen en een 
kerstman van twee meter! 

riny: “Iedereen kan, 
gratis, van woensdag 
tot en met zondag, 
zowel mijn schitterend verlichte 
tuin als mijn mooi versierde wo-
ning komen bezichtigen. Elke dag 
van 13.00 tot 21.00 uur is ie-
dereen van harte welkom en de 
koffie, thee en glühwein staan

klaar. Alleen op eerste kerstdag 
kun je niet langskomen, tweede 
kerstdag weer wel.” 

Vuurwerkschade
riny vertelt dat hij dit jaar op 

woensdag 30 december in de 
avonduren zijn tuin weer helemaal 
gaat ontdoen van alle kerstversie-
ringen. “Er hoeft maar één vuurpijl 
in mijn tuin terecht te komen en de 
schade is niet te overzien; daarom 
begin ik voor de zekerheid alvast 
wat eerder met opruimen.” 

Voorgaande jaren kwamen er zo’n 
duizend mensen de tuin en de wo-
ning van riny bezichtigen. “Als er 
dit jaar weer zoveel mensen ko-
men, ben ik dik tevreden; ik denk 
dat ik dit aantal weer ga halen.” 
Zijn adres is: Mgr. Dubbelman-
straat 10 in Heeswijk-Dinther

Tekst: Milène Putters Foto’s Lianne Gabriels 

HEESWIJK-DINtHEr - Lampjes, kerstmannen, bergdorpjes, een licht-
vijver; je kunt het zo gek niet bedenken of het staat in de tuin óf in de 
woonkamer van Riny Vogels uit Heeswijk-Dinther. “Waar een gemid-
deld persoon een dag bezig is met het versieren van huis en/of tuin 
voor de komende feestdagen, ben ik vier maanden bezig.”

riny: “Iedereen kan, 
gratis, van woensdag 
tot en met zondag, 

Tekst: Milène Putters Foto’s Lianne Gabriels 

Balletstudio Hanneke van der Stappen 
Heesch

OP WEg 
NAAR 
SERiOUS 
REQUEST

Kerststal Heesch

MUZiKAAL 
BEZOEK
VAN DE 
BLUE 
BAND
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Grenzeloos BerNHeZe

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

Franse moeder, Poolse vader

‘La Cantine’ is het plaatselijke café in Pont de Barret. Gasten die 
’s zomers La Colline bezoeken, kennen het van de wandeling 
naar het dorp, de ‘croque monsieur’ tussen de middag, het 
krantje of het terras. In de winter is het er aangenaam warm en 
fungeert de bar als huiskamer. terug van de bakker, stokbrood 
nog onder de arm, schudt men een paar handen en de kou van 
zich af, drinkt een kop koffie, koopt een paar loten, of gaat er 
eens voor zitten en neemt iets sterkers. 

Hier komt de wereld binnen. Chris, regina, rosy, Fabrice, de 
enkele buitenlanders die er wonen, iedereen brengt iets in. 
Allemaal leggen ze een stukje van hun leven bloot. De een 
is boer, de ander kunstenaar, filosoof, handwerksman, of ‘en 
retraite’. De een zwijgt, de ander praat. Niet iedereen laat 
zich zomaar in de kaart kijken. Daarvoor hebben ze teveel 
meegemaakt. Maar het blijft dorps, er is altijd wel weer een 
relativerende grap of opmerking. De meesten kennen elkaar al 
hun halve leven, moeten met elkaar door en zo meteen weer 
naar huis.

Christian doet niet 
mee vandaag. 
Is zo’n 15 jaar 
geleden hier 
neergestreken. 
Komt uit Parijs. De 
bar overgenomen. 
Gescheiden. Zijn 
vrouw kon niet 
wennen aan 
het dorp. Zijn 
nieuwe vriendin 

is van hier. Boel opgeknapt, nieuwe stoelen, verfje hier, likje 
daar, lacht het leven hem weer toe. Chris daarentegen heeft 
het hoogste woord. Hij is ‘from England’, kunstenaar. Zijn beste 
werk moet nog komen. Woont alweer 35 jaar in Pont, heeft een 
groentetuin en klust hier en daar wat bij. Altijd op zoek naar 
een geschikte ruimte om te werken, “het atelier is te koud in de 
winter”, “de stookkosten te hoog”, of te exposeren. Zijn vrouw 
regina, naaldwerkster, netwerker en inspiratiebron. Franse 
moeder, Poolse vader. Kent alle nieuwtjes van het dorp. Verloor 
door de oorlog de halve familie van vaders kant. Als ze er aan 
terugdenkt bloedt haar hart nog steeds. 
rosy’s ouders waren immigranten. Uit Spanje rosas, (what’s in a 
name). Haar Frans is scherp als dat van Cataluña, met veel ‘bèn’ 
i.p.v. ‘bien’ en ‘àu revoir’ met de klemtoon op de au i.p.v. de o 
(als van ooievaar).
‘Paroles, paroles’. Verhalen die allemaal samenkomen in het 
dorpscafé. Zoals dat van Fabrice, geitenhouder en commandant 
van de ‘pompiers’ (brandweer). Als eerste verantwoordelijk bij 
brand en ongevallen. Veel gezien heeft. Op zijn snor bijt, of 
over zijn geiten begint, als je er naar vraagt. “Zomers gingen 
we met ze de bergen in, was de melk zoeter vanwege de venkel 
en marjolein.” “In de herfst zochten we naar truffels en wilde 
honing. raapten noten en kastanjes. We hadden weinig nodig, 
eten was er genoeg.” Als Fabrice over vroeger praat, glinsteren 
zijn ogen. Het verschil met de stad? 
“Hier ken ik iedereen.” Hij roept zijn hond. “De rust en de 
ruimte, daar raak je aan gewend.” “Is ook zo”, stem ik in, beter 
nog, “daarvoor zijn wij naar de Drôme gekomen.” Een lachje, 
Fabrice stapt in zijn auto. Het is midi. Hij is naast ons aan het 
werk, zijn trekker laat ie staan. “À demain”. “Bonne après 
midi”. Annie zit klaar met de soep. En die laat je niet wachten. 
www.lacolline.nl  
  

lUChTPosT
dRÔMe FRanKRiJK

OSS - 0412-85 69 85 - 06 21702690 - gaby.boonstra@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/gabyboonstra

Wanneer je in de periode t/m 31 januari 2016 een vakantie 
boekt, ontvang je een leuk extraatje; een gratis sauna 
dag-entree voor 2 personen 
bij Wellness Center de bronsbergen

Fijne kerstdagen en 
een reislustig nieuwjaar!

kerstslingers van basisschool Het 
Mozaïek voor vluchtelingen aZC

In alle klassen van Het Mozaïek is 
gesproken over mensen die op de 
vlucht zijn, omdat ze zich in hun 
land niet veilig voelen. Gevlucht 
naar Europa, ook naar Nederland, 
zelfs hier vlakbij in rosmalen, om 
maar veilig te zijn. 

Alle groepen hebben een mooie 
slinger gemaakt voor de vluchte-
lingen in rosmalen, zodat zij zich 
welkom voelen. tijdens de sfeer-
volle kerstviering donderdagmor-
gen in de aula van de school zijn 
alle slingers verzameld in grote 
dozen.

Enkele kinderen, ouders en een 
leerkracht hebben de slingers 
‘s middags weggebracht naar het 
vluchtelingencentrum in rosma-

len. In rosmalen waren vluchte-
lingen en de leiding enthousiast 
en dankbaar voor het gebaar van 
de Heeswijkse kinderen van Het 
Mozaïek. Samen met de bewoners 

van het AZC hebben kinderen en 
ouders de slingers opgehangen in 
de (toen nog kale) tenten van het 
vluchtelingencentrum. Bij wijze 

van tegenprestatie geven vluchte-
lingen en leiding in januari aan de 
leerkrachten van Het Mozaïek een 
rondleiding door het vluchtelin-
gencentrum in rosmalen. 

HEESWIJK-DINtHEr - Dat het aloude kerstverhaal nog steeds actueel is, werd de afgelopen week duidelijk 
op basisschool Het Mozaïek in Heeswijk. Daar werd in het kerstverhaal niet alleen verteld over de geboorte 
van Jezus, maar ook over zijn vlucht met Jozef en Maria naar Egypte. De gewelddadige koning Herodes wilde 
hem doden. Hoe actueel en herkenbaar is dit verhaal vandaag de dag.

‘iJle lucht, happend naar zuurstof die er bijna niet was’ 
Willy van Herpen uit Heesch  over zijn tocht naar de top van de Kilimanjaro

EEN SLINGER GEMAAKT VOOR DE 
VLUCHTELINGEN IN ROSMALEN, 

ZODAT ZĲ  ZICH WELKOM VOELEN
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Door de aandacht voor de Kiliman-
jaro, kwam de redactie in contact 
met Willy van Herpen uit Heesch, 
die vorig jaar de Kilimanjaro be-
klommen heeft. Hierbij zijn verhaal.

Heesch - Jambo (hallo). De Kili-
manjaro is met zijn 5.895 meter 
de hoogste berg van Afrika. Sa-
men met Ad Bijveld heb ik de Ki-
limanjaro in 2014 beklommen. 
Aan de voet van de berg kan het 
30°C graden zijn en boven op de 
berg –35°C graden, met regen of 
sneeuw. Wij hadden gekozen voor 
de Machame(whisky)-route, de 
moeilijkste, maar wel de mooiste. 

Na kennis gemaakt te hebben met 
de gids, assistent-gids, kok en de 
zes dragers, vertrokken wij bij het 
Machame-park. Het eerste wat wij 
te horen kregen was ‘pole pole’, 
langzaam, langzaam. In een heel 
traag tempo liepen wij omhoog, 
heel belangrijk, zeker als je straks 
boven de 5000 meter uitkomt. In 
het begin loop je over paden door 
het tropisch regenwoud, wat ge-
leidelijk verandert in een prachtig 

landschap met spectaculaire uit-
zichten. Na een goede nachtrust in 
een tentje, liepen wij via de steppe, 
rotsachtig landschap met vulka-
nisch gesteente naar de 3.700 me-
ter. Deze morgen was ik goed ziek 
geworden, niet fijn om zo te moe-
ten lopen en je af te vragen: Ga ik 
dit zo redden? De derde dag, ge-
lukkig weer helemaal beter, via een 
steile klim (Lava tower) naar de 
4.630 meter, om weer terug te zak-
ken naar 3.940 meter. Hoofdpijn, 
de eerste symptomen van hoogte-
ziekte. 

De vierde dag was een extra accli-
matiseringsdag. Veel gelopen om 
aan de hoogte te wennen en dus 
een grotere kans om de top te be-
reiken! De vijfde dag: via een steil 
rotspad omhoog, hier was het meer 
klimmen dan wandelen, aangeko-
men op 4.680 meter, waar ons ba-
siskamp was. 
Zesde dag, geen last meer van 
hoofdpijn. Dit was een zeer zware 
dag, 0.30 uur vertrokken wij in 
het donker naar de top. IJle lucht, 
happend naar zuurstof, die er bijna 

niet was. Je hijgt je longen uit je 
lijf. Dit was voor mij een erg zware 
opgave, pole pole. rond zonsop-
gang kwamen wij aan bij Stella 
Point (5.685 meter). Na een korte 
rustpauze wandelden wij langs de 
kraterrand richting de ultieme top: 
Uhuru Peak. Bovenaan de top was 
het een geweldig gevoel. We heb-
ben het gehaald, het uitzicht was 
grandioos mooi. Ver beneden ons 
het wolkendek, met op de voor-
grond die enorme ijskap van zo’n 
10 meter dikte. 

Kort genieten van onze geweldige 
prestatie, om gelijk weer af te dalen 
naar het basiskamp. Na een korte 
rust, liepen wij naar beneden naar 
het Mweka kamp op 2.800 meter. 
De laatste dag helemaal terug naar 
beneden gelopen. Wat een prachti-
ge ervaring, geweldig. En echt, we 
hebben elke dag goed en lekker ge-
geten op de berg. Dit kan doorge-
streept worden van mijn bucketlist, 
op naar een volgende uitdaging, al 
dan niet in opdracht. 

greNZeLooS BerNHeZe

“In Zweden draait Kerstmis om 
samen eten met vrienden of fami-
lie”, vertelt Emma. “Mijn favoriete 
kerstmaaltijd is risgrynsgröt. Het is 
echt iets wat met kerst geserveerd 
wordt en ik eet het ieder jaar.” ris-
grynsgröt is een gerecht bestaande 

uit rijst, water, zout, melk en ka-
neel. rondom de rijst op het bord 
wordt een dikke aardbeiensaus 
geserveerd, die je naar eigen wens 
over de rijst kan verdelen. “Per-
soonlijk vind ik de saus erg lekker. 
Je kunt de rijst warm opdienen met 

koude saus of koude rijst met war-
me saus”, zegt Emma.

risgrynsgröt is een van de ge-
rechten die in heel Zweden tijdens 
Kerstmis worden opgediend. “Een 
kerstmaaltijd bestaat uit zo’n vijf 

gerechten, maar je kunt het eigen-
lijk niet opdelen in voor-, hoofd- of 
nagerecht”, aldus Emma. 

“Gehaktballen, kleine worstjes, 
gekookte ham en lussekatter (saf-
fraanbroodjes) worden ook veel 
gegeten met kerst. Lussekatter 

zijn populair tijdens de adventpe-
riode. Dan drinken we ook glögg, 
een warme Zweedse wijn, maar 
niet te vergelijken met glühwijn”, 
zegt Emma. “Janssons Frestelse is 
ook een veel gegeten maaltijd met 
Kerst, maar vanwege de ansjovis 
vind ik dat zelf niet zo lekker.”

‘Ik hou het meest van risgrynsgröt’
ZWEDEN - Net zoals in Nederland is Kerstmis ook in Zweden het grootste feest 
van het jaar. Medewerker Matthijs van Lierop studeert momenteel in Zweden 
en ging op onderzoek uit naar de Zweedse eetgewoonten met kerst. Emma 
Göransson (24) vertelt in dit artikel over haar favoriete Zweedse kerstmaaltijd. 

Tekst en foto: Matthijs van Lierop

Emma Göransson:rijst met dikke aardbeiensaus

Lussekatter

Risgrynsgröt

Persoonlijk 
vind ik de 
saus erg 
lekker

Tekst: Willy van Herpen 
Foto’s: Ad Bijveld – Willy van Herpen

‘iJle lucht, happend naar zuurstof die er bijna niet was’ 
Willy van Herpen uit Heesch  over zijn tocht naar de top van de Kilimanjaro

HEESCH - Blind Naar De Top is een realityreeks bij RTL5 die enige weken geleden is afgesloten. Zes deelne-
mers gingen op expeditie naar de top van de Kilimanjaro. Zij moesten vanuit de jungle zes dagen klimmen 
naar de ijzige top. De top die ze wel konden bereiken, maar nooit konden zien, ze zijn namelijk blind. De 
tocht werd geleid door professioneel bergbeklimmer Wilco van Rooijen. Tijdens de tocht werd de groep 
bijgestaan door Lieke van Lexmond en Dennis Weening. Zij hebben de klim ook geblinddoekt gemaakt, uit 
ultieme solidariteit.
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Tekst: Hieke Stek Foto: Hieke Stek en Nico Schoenmakers

Fioretti College en Stichting Vivaan trakteren senioren op kerstlunch

Will Hanegraaf, docent Horeca, 
Bakkerij & recreatie: 
“De twee voorgaande jaren wa-

ren een groot succes. Voor de stu-
denten is het heel leerzaam en de 
senioren genieten van het uitje. 

Om het idee meteen goed uit te 
rollen in de samenleving, hebben 
we drie jaar geleden Vivaan be-
naderd. Zij bedienen immers met 

hun diensten deze doelgroep. De 
derde- en vierdejaars studenten 
verzorgen deze twee dagen onder 
de vakkundige begeleiding van 

onze docenten. Het is fijn om als 
scholengemeenschap deze mooie 
verbinding gemaakt te hebben.” 

Carmen van den Boom werkt bij 
Vivaan. “Ik vind het geweldig dat 
het Fioretti College een warm hart 
heeft voor onze oudere generatie! 
Ik krijg er alleen maar positieve re-
acties op van de aanwezige gas-
ten. Samen eten is natuurlijk ook 
veel gezelliger dan alleen. We 
mochten twee dagen met senio-
ren komen lunchen. Beide dagen 
waren in een mum van tijd volge-
boekt. Ik hoop dat we deze mooie 
traditie ook volgend jaar weer een 
vervolg kunnen geven!” 

Eén van de deelnemende senioren 
was Aafje (91): “Als ik de uitnodi-
ging binnenkrijg, kijk ik er al naar 
uit! Ik vind het initiatief fantas-
tisch. De kwaliteit van de warme 
kerstlunch is uitstekend. 
De bediening zorgzaam en attent. 

Ik geniet, met volle teugen, nog 
van het leven en vooral van dit 

VEGHEL/BERNHEZE - Met de BoodschappenPLUSbus van Stichting Vivaan werden senioren naar het res-
taurant van het Fioretti College in Veghel gereden, om daar getrakteerd te worden op een gratis kerst-
lunch. Twee dagen feest voor de senioren, de vrijwilligers van Vivaan én voor de studenten van de oplei-
ding Horeca, Bakkerij & Recreatie.

Tekst: Hieke Stek Foto: Hieke Stek en Nico Schoenmakers

Will Hanegraaf Carmen van den Boom

We bezoeken rob in het ge-
bouw van de regionale Ambu-
lance Voorziening (rAV) Brabant 
Midden-West-Noord aan de 
Aengelbertlaan in Oss. Binnen 
staan drie ambulances startklaar. 
Op de vraag waarom rob ambu-
lancemedewerker is geworden, 
antwoordt hij: “Mijn vader had 
vroeger een assurantiekantoor, 
maar daar ging mijn interesse toen 
nog niet naar uit. Ik besloot in 
1981 medicijnen te gaan studeren 
in Nijmegen en - met een EHBO-
diploma op zak - dacht ik ook 
ambulancemedewerker te kunnen 
worden, dat leek me fantastisch. 
Ik meldde me hier in Oss, maar 
het bleek dat eerstejaarsstudenten 
hier helaas niet voor in aanmer-

king kwamen. Mijn geluk was, dat 
ik wel als invalkracht aan de slag 
kon, als chauffeur.” Lachend: “Ik 
was 21 jaar, had mijn rijbewijs en 

na een paar rondjes te hebben ge-
reden in die grote Amerikaan met 
automaat, was ik ingewerkt. Je 
was eigenlijk een soort Van Gend 
& Loos met een witte stofjas aan. 

Nu gaat het heel anders, het is een 
zeer professionele organisatie ge-
worden.” Het duurde niet lang of 
rob stopte met zijn studie en ging 
aan het werk bij een grote verze-
keraar. rond 2002 nam hij de as-

surantiekantoren van zijn vader en 
broer over en - vanwege de drukke 
werkzaamheden - besloot hij te 
stoppen met het rijden op de am-

bulance. Na drie maanden miste 
hij de ambulancediensten echter 
zodanig, dat hij vroeg of hij terug 
kon komen. “Mijn baas zat er al op 
te wachten. 
Hij wist dat ik eigenlijk niet zonder 
dit werk kan.” Inmiddels heeft rob 
zeven medewerkers op zijn eigen 
kantoor, zodat hij nu een en ander 
beter kan combineren en zonder 
problemen beide jobs met passie 
kan uitvoeren.

Met gepaste spoed
rob werkt wekelijks zo’n 28 uur 
op de ambulance en met heel veel 
voldoening. “Weet je wat nu zo 
mooi is aan dit werk? Het men-
selijke aspect, je bent bezig met 
het totaal ontzorgen van mensen. 
Wij kunnen heel veel voor men-
sen betekenen, niet alleen voor de 

patiënt, maar óók voor de familie. 
Als ambulancechauffeur kijk je al-
tijd goed naar de omgeving en de 
veiligheid van mensen, we zorgen 
voor een ontspannen sfeer en pro-
beren, ondanks de meestal hecti-
sche situaties, de rust te bewaren. 
De omgeving van de patiënt weet 
niet altijd wat er aan de hand is, 
is vaak in paniek en uiteraard heel 
bezorgd. Verder werken we al-
tijd nauw samen met politie en 

brand-
weer. Bij 
grote onge-
vallen zijn we allemaal aanwezig, 
alle betrokken diensten en we 
hebben dan ook veelvuldig over-
leg met elkaar.” Aan het eind van 
het gesprek gaat de sirene in het 
gebouw. Hoewel rob geen dienst 
heeft, kijkt hij meteen op zijn 
smartphone. “A2, dat wil zeggen 
dat we niet met sirene en zwaai-
licht hoeven te rijden.” De gara-
gedeur gaat open en een van de 
drie ambulances rijdt met gepaste 
spoed naar het opgegeven adres. 
Met nog een opgestoken hand 
naar z’n collega’s, vult rob tot slot 
aan: “Ik ruil weleens een dienst, 
maar als er dan iets heftigs is ge-
beurd, wil ik er toch naar toe, ook 
al ben ik vrij. Het is en blijft prach-
tig werk, ik hoop het dan ook nog 
lang te mogen doen. Heel zeker.”

‘De rust bewaren en zorgen voor een ontspannen sfeer’

Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - De meeste mensen kennen Rob van Heugten van zijn assurantiekantoor Van Heugten Verzekerd, 
maar wat velen niet weten is, dat hij al vanaf 1981 ook chauffeur is op de ambulance in Oss. Het lijkt in 
eerste instantie misschien een ietwat vreemde combinatie, maar als Rob over zijn beide jobs praat, wordt de 
reden al snel duidelijk. 

brand-
weer. Bij 
grote onge-

Rob ‘de rust zelve’ bij noodsituaties

‘Ik besloot in 1981 medicijnen te gaan studeren in Nijmegen’
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‘Een kerstlunch is een echt cadeautje’

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?
  

 

  maandag              dinsdag 

  dinsdag              woensdag

  woensdag              donderdag

  donderdag              vrijdag

  vrijdag              maandag

  weekend              dinsdag

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn!

BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

 
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek 
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie 
sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekken! De snelbalie is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. 

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en 
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil, 
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.

 

V
H

FH
0

8

A P O T H E E K

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: 

Benu apotheek Heesch 
wenst u prettige kerstdagen 

en een heel gezond 2016 toe.
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  woensdag              donderdag

  donderdag              vrijdag
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  weekend              dinsdag

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn!

BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

 
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek 
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie 
sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekken! De snelbalie is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. 

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en 
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil, 
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.
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A P O T H E E K

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: Vanaf 1 januari  zijn de nieuwe openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 11.00 - 13.00 uur

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te 
kunnen zijn!

Fioretti College en Stichting Vivaan trakteren senioren op kerstlunch

soort uitjes. Op mijn leeftijd ga je 
niet zo vaak meer sjiek uit eten. Dit 
is echt een cadeautje!”

Job van Gaal uit Dinther volgt 
deze opleiding, omdat hij het liefst 
met zijn handen werkt én het leuk 
vindt om te koken. “Het idee om 

voor senioren een warme lunch te 
maken is een heel duurzaam idee. 

We koken namelijk eerst een 
kerstmaaltijd voor al onze ouders 
en daar blijft natuurlijk altijd van 
over. Door een kleine investering 
extra kunnen we nu deze senioren 

gratis laten eten en ik vind dat ze 
dat verdienen!” 

Chauffeur theo van Os uit Vor-
stenbosch heeft met de nieuwste 
BoodschappenPLUSbus de oude-
ren naar Veghel gebracht. “Ik ben 
acht jaar vrijwilliger bij Vivaan. Het 
is een hele mooie en nuttige invul-
ling van mijn dagen. Eenmaal in de 

VUt en nog goed gezond, besloot 
ik om hier vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Vereenzaming is een pro-
bleem bij ouderen. Door dienst-
verleningen van Vivaan komen 
ze de deur weer uit. Het samen 
boodschappen doen, vinden ze 
gezellig en van de uitjes genieten 
ze oprecht. Dat te zien, schenkt 
mij voldoening. Daar doe ik het 
voor!” 
toine van Erp is vrijwilliger orga-

nisatie/planning bij Vivaan: “Vijf 
dagen per week rijden we rond 
met de BoodschappenPLUSbus; 
twee dagen boodschappen doen 
en drie dagen met gezellige uitjes. 
Er wordt heel dankbaar en inten-
sief van deze dienst van Vivaan 
gebruik gemaakt.”

Aafje

Job van Gaal

Chauffeur Theo van Os

VAN DE UITJES 
GENIETEN ZE 

OPRECHT

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
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OPRUIMINGSACTIE 
1 t/m 31 december

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

Bĳ  aankoop van een complete bril met glazen 50% KORTING op het montuur en 10% KORTINGop de glazen.

KORTING 
is op de gehele

opruimingscollectie

OPRUIMINGSACTIE 

Een feestje voor iedereen bij Laverhof

Per 1 januari wordt het werkge-
bied van de BoodschappenPLUS-
bus vergroot en worden Oss, 
heel Bernheze, Veghel, Uden en 
de Maasdorpen bediend.
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40 Jaar muzikant bij de Notenkrakers

VOrStENBOSCH -  Tijdens het 
kerstconcert op 19 december in 
de kerk van Vorstenbosch werden 
twee jubilarissen van de Noten-
krakers gehuldigd. 

Harrie Lucius en Maarten van der 
Pas zijn muzikanten van het eerste 
uur. Veertig jaar geleden startte 

de muziekvereniging, in 1971 op-
gericht als drumband, met een 
fanfareorkest. Door Joop van de 
Meulenreek, voorzitter van de Bra-
bantse Bond van Muziekvereni-
gingen werd beiden een gouden 
insigne opgespeld. In 2012 reikte 
de verenging aan Harrie al de gou-
den Notenkraker uit vanwege zijn 

verdiensten voor de vereniging. De 
Notenkrakers organiseerden het 
kerstconcert samen met koor Frap-
pant. In een sfeervolle entourage 
genoot het aanwezige publiek van 
verschillende kerstliederen. 

Zie ook 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

Harrie Maarten

HEESWIJK-DINtHEr - Het Sint-
Barbaragilde Dinther was - samen 
met het Sint-Willebrordusgilde 
Heeswijk - aanwezig op de multi-
culturele middag in Laverhof. 

Het werd een gezellige en drukke 
middag voor de bewoners van 
Laverhof tijdens de multicultu-
rele middag, de beide gilden uit 
Heeswijk-Dinther waren aanwe-
zig om de Nederlandse cultuur 
te laten zien in de vorm van een 
kleine tentoonstelling in de hal en 

een kort optreden in de tuinzaal 
met voorop de vaandrig van het 
St. Barbaragilde, gezamenlijke ba-
zuinblazers en een tamboer van 
het Sint-Willebrordusgilde.

Het vendelgebed werd uitgebeeld 
door een jeugdvendelier van het 
Sint-Willebrordusgilde, met uitleg 
van hun hoofdman.
Naast de ingerichte tentoonstel-
ling konden via een beamer en een 
scherm luisteren en kijken naar ons 
Gildekoor, naar hun gezangen, op-

genomen tijdens de viering van het 
25-jarig bestaan in de Sint-Servati-
uskerk te Dinther. 

In diverse zalen waren de culturele  
eet- en leefgewoontes uit andere 
landen te zien, maar vooral ook te 
proeven.

Zowel de bewoners van Laverhof, 
als beide gilden, kunnen terugkij-
ken op een mooie culturele mid-
dag.

gildes in Laverhof op multiculturele middag

Verse oliebollen op 
Sparrenweide bij de Jumbo
NIStELrODE – Jolanda van der Marel is ‘s morgens al vroeg bij met haar 
gebakkraam. Op het plein van de Parkstraat bij de Jumbo heeft zij voor de 
inwoners heerlijke verse oliebollen. Ook op oudejaarsdag vanaf 8.00 uur 
voorziet ze liefhebbers van de oudejaarslekkernijen.

KEURiNg
De oliebollen gaan door de keuring, dit geeft aan dat Jolanda haar werk 
heel serieus neemt. De Jumbo supermarkt is enthousiast en deze heeft be-
sloten geen oliebollen te verkopen, maar de klanten te laten genieten van 
de verse oliebollen van Jolanda. Vanaf 20 november is de gebakkraam op 
het plein te vinden, tot en met 31 december. 

Oudejaarsavond 31 december begint Jolanda al voor ‘s morgens 8.00 uur 
te bakken.

Plein Sparrenweide - bij de Jumbo

Jolanda’s gebakkraam

VerSe
oLieBoLLeN
VerSe
oLieBoLLeN



Woensdag 23 december 2015 23
  

pakt. Om 00.00 uur is er de Misa del Gallo, de herdenking 
van de geboorte van Jezus, in de kerk.
Maria onthult haar geheimen over lamsschouder in wijn voor 
4 personen.

Lamsschouder in wijn 

Ingrediënten: Lamsschouder met bot van 2 kilo

1 ui
olijfoliezout/peper/laurierblad
knoflookrode wijn van redelijke kwaliteit

4 grote aardappelen

De 24e december is dé dag. Dan wordt er de hele dag 
gekookt, gepraat en genoten, onder aanvoering van 
moeder Casares. Het enige verschil met de traditie is, dat 
echtgenoot Mark met zijn schoonmoeder en zwager in de 
keuken staat. Zij kibbelen over aanpak en andere kleine 
dingen, maar verder gaat dat prima en de dames vinden 
het prachtig om toe te kijken en af en toe een handje toe 
te steken. 

Als het dan heerlijk ruikt in huis, wordt de tafel mooi ge-
dekt en kleden de gasten zich om voor het feestelijke di-
ner. Dit jaar wordt dat een menu in Spaanse traditie met 
een Nederlandse twist, met vooraf een garnalencocktail, 
als hoofdgerecht lam en als dessert tronco de Navidad; 
een kersttaart van koekjes, koffie en gesmolten chocolade. 
Daarna worden de cadeautjes onder de kerstboom uitge-

Heeswijk-

Dinther

Laat de familie maar komen. Maria kijkt er erg naar uit. 
Foto: Ad Ploegmakers

Tekst: Martha Daams 

De 24e december is dé dag. Dan wordt er de hele dag 
gekookt, gepraat en genoten, onder aanvoering van 
moeder Casares. Het enige verschil met de traditie is, dat 
echtgenoot Mark met zijn schoonmoeder en zwager in de 
keuken staat. Zij kibbelen over aanpak en andere kleine 
dingen, maar verder gaat dat prima en de dames vinden 
het prachtig om toe te kijken en af en toe een handje toe 
te steken. 

Als het dan heerlijk ruikt in huis, wordt de tafel mooi ge-
dekt en kleden de gasten zich om voor het feestelijke di-
ner. Dit jaar wordt dat een menu in Spaanse traditie met 
een Nederlandse twist, met vooraf een garnalencocktail, 
als hoofdgerecht lam en als dessert tronco de Navidad; 
een kersttaart van koekjes, koffie en gesmolten chocolade. 

HEESWIJK-DINTHER – Dit jaar komt met kerst 

Spanje een beetje naar Nederland voor Maria 

Casares. Altijd gaat zij met man Mark en zoon 

naar Madrid bij haar moeder Kerstmis vieren, 

maar nu haar moeder net is verhuisd, verhuist zij, 

maar ook de rest van de familie voor een week 

naar Heeswijk-Dinther. Ondanks dat Maria al 

sinds 2002 min of meer uit Spanje is vertrokken, 

eerst naar Ierland en daarna via Spanje naar 

Nederland, is de traditie van samen Kerstmis 

vieren gebleven.

De Spaanse zon op tafel

Drink er een lekkere rioja bij, 
bijvoorbeeld een Paternina. 

Buen provecho y feliz Navidad

Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 120-150°C
Snijd de ui in ringen
Snipper de knoflook en bak die even in 
de olie die je voor de lamsschouder gaat 
gebruiken
Zeef de knoflook uit de olie
Doe zout en peper op de lamsschouder
Smeer de lamsschouder ruim in met de 
knoflookolie
Leg de lamsschouder in een braadslee
Voeg nog wat olie toe
Voeg de rode wijn toe
Leg laurierblad op de lamsschouder
Zet de braadslee met lamsschouder in de 
oven gedurende 2,5 – 3 uur
Schil de aardappelen en snijd er mooie 
ballen uit. Dit kan eventueel met behulp 
van een ijslepel
Voeg het laatste ½ uur de aardappel (met 
evt. wat rozemarijn) aan de braadslee toe.

Controleer regelmatig of de lamsschouder 
nog voldoende vocht heeft, voeg anders een 
scheutje water toe.
Eventueel kun je de lamsschouder afdekken 
met aluminiumfolie om de gaartijd te 
verkorten.
Als je een grill hebt, grill dan de 
lamsschouder aan het eind nog een 
kwartiertje.

Traditie
eten 
tijdens
kerst

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

gratis  
protheselingerie!*

Aanvullend verzekerd bij VGZ
Dan heeft u recht op gratis protheselingerie. Gecertificeerd borstprotheseleverancier, huisbezoek mogelijk

*Dit geldt niet voor het lichtste aanvullende pakket.

Gemertseweg 2 | Boekel | T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl
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‘t sfeerhuys Bloem & styling
aagje psychologen
ambachtelijke slagerij van den tillart
aquarEst
autobedrijf alfred van Dijk
autobedrijf Langens
autobedrijf Minnaar
autobedrijf timmermans
autorijschool van sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio hanneke van der stappen
Beautysalon La Vida
Bernheze Makelaars & adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude raadhuis
Café ‘t tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen autoschade
Cor v. schaijk aann.- en transportmij. B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.o. the readshop sparkling
De Bakkers Lamers
CC De Pas
De schaapskooi
Dressup Instyle
Drukkerij Wihabo
DsP Licht, Geluid & Entertainment
DtG Kaarsen

Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston tapijten heesch
Fietsplus rini
Financieel Centrum heesch
Finovion accountancy Bernheze
FLP Europe.eu
Gaaf Grafisch
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
hairzz & Bijoux
hanegraaf Verhuur
hanenberg Materieel
heerkens Groente en Fruit B.V.
het Gele huis hypotheken
hoogstede optiek en horen
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf t. Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei heesch
KDV Piekobello - Bso De rebbels en 
 Bso De toversteen
Ketelaars handel en transport
Kindercoach Plus

Kinderopvang De Benjamin
Klasse rt
Kringloop heesch
La Colline
Langenhuizen agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens hoveniers
Leon Kerkhof tuinontwerp aanleg en 

onderhoud
Life & Garden
LipsGroen hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van oss
Machinale timmerwerkplaats Jan Loeffen
Mandalart mandalatekenen
Marvy’s speelwereld
Marya schoenen en tassen
Meer sports sport & healthclub heesch
MG service
oefentherapie Cesar
ontmoetingscentrum De Nistel
oovB adviseurs en accountants
Pantein thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en accu’s
Plaza ‘t supertje
Podotherapie van den heuvel
Praktijk Gabriellic
Praktijk Marneffe
Puur haar

raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
rabobank oss - Bernheze
rijschool Chris van Vught
rijschool Nistelrode
rivez assurantiën & risicobeheer BV
runningtherapie Bernheze.
rWP audio · Video · Lighting
samarpana
service apotheek Nistelrode
servicestation van Duijnhoven BV
stavast
tekenburo Verkuylen
travel Club annemarie van Erp
V.a.K. assist
Van Boxtel Groep
Van Den akker horecaservice
van den Elzen transport
van Grunsven & haerkens assurantiën
Van Lieshout Dier & tuin VoF
Van Mook, De Echte Bakker
Van schayk V.o.F.
Van soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van tilburg Mode & sport
Van tilburg online
Venwico schilderwerken
Verbossen stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De hoefslag
Zin in een Feestje

graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 
www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nl - www.mooihdl.nl

Winnen doe je bij… DeMooiBernhezeKrant

De aanleiding van deze prijsvraag is 
het feit dat woensdag 23 december 
de nieuwe website 
www.mooibernheze.nl gelanceerd 
wordt; een site die bol staat van 
nieuws, foto’s, achtergrondinfor-
matie en veel meer over Bernheze. 
De, bij iedereen welbekende sites, 
mooiheesch.nl, mooinisseroi.nl en 
mooihdl.nl zijn vanaf die datum 

niet meer in de lucht, want zij heb-
ben dan plaatsgemaakt voor 
mooibernheze.nl. De oude domein-
namen blijven doorgelinkt staan 
naar www.mooibernheze.nl, maar 
er verschijnt een hele nieuwe web-
site. Ga er eens rustig voor zitten en 
klik door Mooi Bernheze heen.

WINACTIE: WAT GAAT ER 

GEBEUREN EN WAT IS DE BE-
DOELING? 
Heel eenvoudig! In deze krant vind 
je een afbeelding van een kerst-
boom. Deze pagina haal je uit de 
krant en hang je voor je raam en 
wel zo, dat deze duidelijk zichtbaar 
is vanaf de straat en de stoep. Je zal 
zien dat je zelf ook nog eens tegen 
een leuke boom aankijkt want de 
pagina is aan twee zijden bedrukt. 

PER KERN EEN WINNAAR: 
ÉÉN MINUUT WINKELEN
Heidi en rian van DeMooiBernhe-
zeKrant gaan tussen woensdag 23 
december en woensdag 6 januari - 
Driekoningen - op pad in de kernen 
van de gemeente Bernheze; Nistel-
rode, Heesch, Loosbroek, Vorsten-

bosch en Heeswijk-Dinther. Zij bel-
len aan bij vijf willekeurige huizen, 
winkelpanden, appartementen of 
bedrijven, die duidelijk zichtbaar de 
pagina uit DeMooiBernhezeKrant 
met de kerstboom voor hun raam 
hebben hangen. Per kern wordt er 
bij één huis aangebeld. Diegene 
die gewonnen heeft mag 1 mi-
nuut gratis winkelen in een Jumbo 
Supermarkt binnen de gemeente 
Bernheze. 

1 MINUUT GRATIS WINKELEN!
Voor velen een meer dan aange-
name verrassing na deze dure de-
cembermaand met sinterklaas– en 
kerstcadeaus. Stel je toch eens 
voor… wat leg je allemaal binnen 
die minuut in je winkelkarretje?

Win 1 minuut 
gratis winkelen
bij JUMBo SUPerMarkTeN

HEESCH NISTELRODE

HEESWIJK-DINTHER

DeMooiBernhezeKrant zou DeMooiBernhezeKrant 
niet zijn als zij niet met enige regelmaat hun trou-
we lezers de kans biedt om mee te doen met leuke 
prijsvragen en andere winacties. Ook dit keer pakt 
dé krant van Bernheze uit; in samenwerking met 
Jumbo Supermarkten.

Wie weet - 
win jij 

1 MINUUT 
GRATIS WINKELEN!

En intussen wens je 
iedere voorbijganger, 

vanaf je raam, een mooie 
kerst in Bernheze.

VORSTENBOSCHLOOSBROEK

gratis winkelen
In iedere 
kern een 
winnaar

Over de uitslag kan niet gecorres-
pondeerd worden en medewerkers 
van Bernheze Media zijn uitgeslo-
ten van deelname aan deze actie.

knip uit

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRiJVEN gEVEN ONLiNE EEN gRATiS PODiUM VOOR ALLE VERENigiNgEN EN STiCHTiNgEN 
iN BERNHEZE OOK EEN PLATFORM BiEDEN: BESLiS EN MAiL VOOR 31 DECEMBER 2015 EN BETAAL HET OUDE TARiEF 

VAN € 129,- PER JAAR (EX. BTW) VOOR EEN BEDRiJFSPRESENTATiE OP WWW.MOOiBERNHEZE.NL

hang op
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Wij 
wensen
jou een
Mooi 
Bernheze 
in 2016

Wij
wensen
jou een
Mooi 
Bernheze 
in 2016
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

 2e kerstdag zijn  
wij geopend
Nistelrode 12:00 -18:00

Heeswijk Dinther 10:00 – 16:00
Heesch 10:00 – 20:00
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Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van de volgende 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.

-  De heer D.J. Piekut 
geboren 05-07-1969

Dit voorgenomen besluit kan gro-
te persoonlijke en/of fi nanciële 
gevolgen hebben voor de betrok-
kene. Bent u op de hoogte van 
het huidige adres van genoemde 
persoon, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, tele-
foon 14 0412.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van onderstaande 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.

- S Huping geboren 01-04-1932
Besluitdatum: 18-12-2015

Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Dit besluit kan grote persoon-
lijke en/of fi nanciële gevolgen 
hebben voor de betrokkene(n). 
Bent u op de hoogte van het hui-
dige adres van genoemde per-
soon, neem dan contact op met 
de gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412.

Beleidsregels aanwijzen 
belastingplichtigen
De heffi ngsambtenaar van de 
gemeente Bernheze heeft op 14 
december 2015 nieuwe beleids-
regels vastgesteld voor het aanwij-
zen van belastingplichtigen voor 
WOZ-beschikkingen en aansla-
gen gemeentelijke belastingen. De 
regels gelden vanaf 1 januari 2016.
De beleidsregels liggen op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis, De 

geMeeNTeBeriCHTeN

PrakTiSCHe iNForMaTie

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

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

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

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

PrakTiSCHe iNForMaTie

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

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

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

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

ageNDa

Vanaf 1 januari 2016
Milieustraat op zaterdag 
voortaan geopend van 
8.30-14.00 uur

26 januari 2016
Ondernemerssessie Bernheze
Bernheze slaap- of 
werkgemeente?

Wilt u op de hoogte blijven van 
de bekendmakingen uit uw 
buurt? Meld u op www.over-
heid.nl aan voor de e-mailser-
vice. U ontvangt dan per e-mail 
de bekendmakingen uit uw 
buurt van de gemeente, provin-
cie en waterschappen. U maakt 
hiervoor een profiel aan, be-
staande uit uw e-mailadres en 
postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de be-
kendmakingen wilt ontvangen.

gevraagd: leden adviesraad 
Wmo Bernheze    
De Adviesraad Wmo behartigt de belangen van de inwoners van de 
gemeente Bernheze door gevraagd en ongevraagd advies te geven 
aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. De 
gemeenteraad is op zoek naar nieuwe leden.

CycloMedia maakt foto’s in 
Bernheze

Woont u in Bernheze? Bent u be-
trokken bij de ontwikkeling, uit-
voering en controle van de maat-
schappelijke ondersteuning? Heeft 
u kennis van de situatie op het ge-
bied van het sociaal domein en de 
sociale kaart van Bernheze? Heeft 
u voldoende tijd (gemiddeld een 
dagdeel per week) om deze vrijwil-

lige taak uit te voeren? Stuur dan 
voor 5 januari 2016 uw CV en een 
motivatie naar 
adviesraad@wmobernheze.nl. 

Voor informatie kunt u bellen met 
de voorzitter van de Wmo-advies-
raad, Harry van der Pas, telefoon 
06-52 31 75 18.

CycloMedia, een Nederlands 
bedrijf uit Zaltbommel, brengt 
op dit moment onze gemeente in 
beeld. Met speciale auto’s maakt 
CycloMedia 360 graden pano-
ramafoto’s vanaf de weg. De ge-
meente gebruikt deze foto’s voor 
bijvoorbeeld inspectie en beheer 
van de openbare ruimte en ontwik-
keling van ruimtelijke plannen.

Deze opnamen vallen onder de 
privacywetgeving. Heeft u vragen 
of wilt u bezwaar aantekenen, 
dan kunt u contact opnemen met 
CycloMedia technology B.V., Post-
bus 2201, 5300 CE Zaltbommel of 
via info@cyclomedia.com. 

Meer informatie vindt u op 
www.cyclomedia.com.

oFFiCiËLe BekeNDMakiNgeN
openingstijden rond de feestdagen
gemeentehuis
24 december: vanaf 13.00 uur gesloten
25 december: gesloten
31 december: vanaf 13.00 uur gesloten
1 januari: gesloten

Milieustraat
25 december: gesloten
1 januari: gesloten

groendepots
25 december: gesloten
1 januari: gesloten

Politieloket gemeentehuis
28, 30 en 31 december: gesloten

Uw afvalkalender 2016

De papieren Afvalkalender valt niet 
meer automatisch op de deurmat. 
Hoe komt u te weten wanneer we 
welk afval bij u ophalen?

Download de Afvalstoffendienst 
app
U vindt de app in de AppStore, 
store voor Windows iPhone en 
Google playstore. Zoek daarbij op 
Afvalstoffendienst. De app down-
loaden kan ook via www.bernhe-
ze.org.

Print de Afvalkalender zelf uit
Geen smartphone? U kunt de Af-
valkalender als pdf downloaden 
via www.bernheze.org. Vul uw 
postcode en huisnummer in. U 
ontvangt een pdf die u kunt uit-
printen en ophangen. 

Vraag de Afvalkalender 
telefonisch op
Lukt het installeren van de app 
of het zelf printen van de Afval-
kalender niet? Bel ons en wij stu-
ren hem op. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op 
www.bernheze.org of bel naar 
14 0412. Mailen kan ook, 
kcc@bernheze.org.

Wanneer komt de vuilniswagen? Wanneer mag u het plastic verpak-
kingsafval aan de straat zetten? Het antwoord hierop vindt u in de Af-
valkalender. 

Nieuwe 
openingstijden
Milieustraat 
Vanaf 1 januari 2016

De Milieustraat is vanaf 1 janu-
ari 2016 op zaterdag geopend van 
8.30 tot 14.00 uur. 
De openingstijden op woensdag 
en vrijdag veranderen niet. 

alleen pinnen 
bij Milieustraat 
en groendepots

Vanaf 1 januari 2016 kunt u bij de 
Milieustraat en de groendepots 
alleen pinnen. U kunt dan niet 
meer met contant geld afrekenen. 

Contactloos betalen kan ook voor 
bedragen onder € 25,- en als uw 
bankpas daar geschikt voor is. 

18 extra schuldhulpmaatjes in 
Bernheze en oss
De gemeenten Bernheze en Oss 
zijn sinds kort 18 extra schuld-
hulpmaatjes rijker. Schuldhulp-
maatjes helpen mensen met 
financiële problemen. Veel inwo-
ners hebben helaas te maken met 
problematische schulden of lopen 
grote kans hierin terecht te komen.
Door deze inwoners op tijd te hel-
pen, kunnen we erger voorkomen. 

Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen zich laten oplei-
den tot maatje. Alle nieuwe vrijwil-

ligers hebben een speciale training 
afgerond. Zij ontvingen van wet-
houder Van Moorselaar uit Bern-
heze en wethouder Van Geffen uit 
Oss hun certificaat.
Belangstelling om zelf ook schuld-
hulpmaatje te worden? Kijk dan op 
www.schuldhulpmaatje.nl.

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

in dezelfde zak
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Misse 6 in Heesch. Een afschrift is 
tegen betaling van leges verkrijg-
baar. 
U kunt de beleidsregels ook raad-
plegen via www.bernheze.org.

algemene Plaatselijke 
Verordening (aPV)

afwijking sluitingsuur
De burgemeester heeft in verband 
met de viering van oud en nieuw 
besloten om voor alle reguliere 
horeca het sluitingsuur op 1 janua-
ri 2016 vast te stellen op 6.00 uur.
Procedure 1a is van toepassing.

evenementenvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor volgend 
evenement/activiteit een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
-  Carnavalsstichting De Wevers 

voor het organiseren van een 
carnavalsoptocht op 7 februari 
2016 van 13.30 tot 16.00 uur 
in diverse straten in Nistelrode. 
Tijdens de optocht zijn de vol-
gende straten geheel of gedeel-
telijk afgesloten voor alle ver-
keer, behalve voor voetgangers:
Weijen, Laar, Past. J. Groenen-
straat, Wilhelmastraat, De Hoef, 
Laar en Raadhuisplein in Nistel-
rode. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 18 december 2016.

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

Melding klein evenement
in overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door De Toren Exploitatie 
voor het organiseren van een par-
ticulier feest op 27 mei 2016 op de 
locatie Meerstraat 20, 5473 VW 
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Belastingverordeningen

De gemeenteraad heeft op 17 
december 2015 de volgende be-
lastingverordeningen vastgesteld:
-  Legesverordening Bernheze 

2016 met bijbehorende 
tarieventabel

-  Verordening afvalstoffenheffi ng 
Bernheze 2016 met 
bijbehorende tarieventabel

-  Verordening reinigingsrechten 
Bernheze 2016 met 
bijbehorende tarieventabel

-  Verordening onroerende-
zaakbelastingen Bernheze 2016

-  Verordening rioolheffi ng 
Bernheze 2016

-  Verordening lijkbezorging 
Bernheze 2016 met 
bijbehorende tarieventabel

-  Verordening marktgelden 
Bernheze 2016

-  Verordening Reclamebelasting 
Centrum Heesch 2016

-  Verordening toeristenbelasting 
Bernheze 2016

Alle genoemde verordeningen tre-
den in werking op 1 januari 2016.
Genoemde verordeningen liggen 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Heesch. 
Tegen betaling van leges zijn af-
schriften van de verordeningen en 
tarieventabellen verkrijgbaar. De 
verordeningen en tarieventabellen 
kunt u ook raadplegen via 
www.bernheze.org.

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling wijzigingsplan 
schaapsdijk 7 Loosbroek
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Schaapsdijk 7 Loosbroek on-
gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan betreft het 
omzetten van de bestemming 
‘kantoor’ naar ‘wonen’ aan de 
Schaapsdijk 7 in Loosbroek.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt met 
ingang van 24 december 2015 ge-
durende zes weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis in 
Heesch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.iMRO.1721.WPSchaapsdijk7-vg01)
en www.bernheze.org. 
Beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen uit-
sluitend belanghebbenden beroep 
instellen die tijdig hun zienswijzen 
op het ontwerp hebben kenbaar 
gemaakt, of niet kunnen worden 

verweten dat zij niet tijdig hun 
zienswijze naar voren hebben 
gebracht. Een beroepschrift kan 
worden ingediend bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Degene die 
beroep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzitter 
van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wijzi-
gingsplan treedt de dag na afl oop 
van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. in dat 
geval treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op dit ver-
zoek is beslist. 

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
-  Abdijstraat 55

Nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 14-12-2015

-  Torenstraat 15a
Verbouwen en uitbreiden 
woonhuis
Datum ontvangst: 18-12-2015

Heesch
-  Hadewychstraat 65

Oprichten carport
Datum ontvangst: 11-12-2015

-  Maasstraat ong.
Bouwen woonhuis en bijgebouw
Datum ontvangst: 15-12-2015

-  Kasteellaan 1
Bouwen afdak
Datum ontvangst: 16-12-2015

-  Aardenbaan 8
Gewijzigd uitvoeren nieuw te 
bouwen stal en plaatsen warm-
tewisselaar met dakkokers en 
beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 18-12-2015

nistelrode
-  Donzel 4

Bouwen woning
Datum ontvangst: 11-12-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
-  Elzenseloop 36

Uitbreiden woning
Verzenddatum: 17-12-2015

Heeswijk-Dinther
-  Hertog Janstraat 20

Vervangen entreedeur
Verzenddatum: 17-12-2015

Loosbroek
-  Hanenbergsestraat 4

Bouwen berging/garage 
(wijziging eerder verleende 
vergunning)
Verzenddatum: 21-12-2015

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

Onderstaande omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit besluit 
leidt tot een onomkeerbare situ-
atie, treedt deze zes weken na ver-
zending van het besluit in werking
Heesch
-  ’t Dorp t.o. nummer 45

Kappen moeraseik (aanleg riool)
Verzenddatum: 14-12-2015

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

Onderstaande omgevingsvergun-
ning is ingetrokken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
nistelrode
-  Brandsestraat 2

Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 15-12-2015

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afl oop 
van de beroepstermijn.

Heesch
-  Zoggelsestraat 110

Veranderen hondenpension en 
akkerbouwbedrijf
Verzenddatum: 21-12-2015

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

geMeentebericHten

proceDures
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen 
op www.bernheze.org of www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

reageren
in een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene 
die reageert, een omschrijving van het on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

Niet thuis? 
Licht aan!

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar 

als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
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geMeentebericHten

Veilig met vuurwerk!

Verkoop 
Tijdens de laatste drie werkdagen 
van het jaar kunt u vuurwerk ko-
pen bij een erkende handelaar. 
Koop vuurwerk altijd bij een win-
kelier met een geldige vergunning. 
Dan weet u zeker dat het vuurwerk 

legaal is.  Op elk vuurwerkproduct 
moet een goede Nederlandstalige 
gebruiksinstructie staan. Legaal 
vuurwerk is te herkennen aan de 
aanduiding ‘bestemd voor parti-
culier gebruik’. U mag geen ille-
gaal vuurwerk, zoals babypijltjes 

en Romeinse kaarsen, kopen of 
afsteken. 

schone straat
Vuurwerk afsteken is leuk, maar 
geeft ook veel troep. Vuurwerkres-
ten, soms met gevaarlijk korte 
lontjes, verpakkingen en lege fles-
sen zijn niet te voorkomen. 

Maar opruimen kun je het wel. Pak 
daarom even de bezem en veeg de 
stoep en straat schoon. Een kleine 
moeite!

Praat over wat mag en wat niet
Voor veel kinderen en jongeren is 
oud en nieuw een leuke en span-
nende periode. Maar zijn zij zich 
bewust van de regels en risico’s 
die aan het afsteken van vuurwerk 
verbonden zijn voor zichzelf en 
voor anderen? Zijn ze zich bewust 
van de overlast? Tips voor ouders 
en regels voor het afsteken van 
vuurwerk vindt u op www.halt.nl.

Laat politie en hulpdiensten hun 
werk doen 
ieder jaar zijn er weer veel inci-
denten met het lastigvallen of hin-
deren van politie en hulpdiensten 
rond de jaarwisseling. En dat ter-
wijl juist zij ervoor zorgen dat ie-
dereen een leuk en zorgeloos feest 
kan beleven. Laten we dus met zijn 
allen extra opletten dat zij goed 
hun werk kunnen doen. 

Oud en nieuw is een feest. Veel mensen genieten tijdens de jaarwis-
seling van de gezelligheid, de vuurpijlen en de knallen. Het is echter 
ook het moment van het jaar voor overlast en ongelukken voor mens 
en dier. Daarom mag vuurwerk afsteken in onze gemeente alleen op 
oudjaarsdag vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsnacht 2.00 uur. Buiten deze 
tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan.

samen maken we er een mooie jaarwisseling van
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Lokaal: prettige feestdagen en 
een mooi 2016

BERNHEZE - rond de feestdagen is het altijd wat rustiger voor onze gemeente-
raad, de gewichtige zaken worden ‘over het nieuwe jaar getild’ en rond kerst is 
het tijd voor bezinning.

Bas van der Heijden, Lokaal

Al lijkt het in het nieuws niet zo, 
waar onlangs nog in Geldermal-
sen, een protest tegen een AZC 
volledig uit de hand liep. Protes-
teren mag, je ongenoegen laten 
blijken ook, maar geweld lost he-

lemaal niets op, ik denk zelfs dat je 
juist het tegendeel ermee bereikt. 

Maar goed, laten we deze feestda-
gen en ook met oud en nieuw het 
eens rustig houden in Bernheze en 

met een goed gevoel het nieuwe 
jaar ingaan. 

Wij, van Lokaal, wensen iedereen 
fijne feestdagen en een mooi 2016 
toe.

De compensatie voor de sterk ge-
stegen rioolheffing voor huiseige-
naren is € 12,- per gezin. Alle ge-
zinnen met een eigen huis krijgen 
dit extraatje in 2016. Alle beetjes 
helpen, zeggen we dan bij de SP. 
Zo, net voor de feestdagen, toch 
nog een mooi berichtje. Voor veel 
gezinnen is dat welkom. De tijden 
zijn al zwaar genoeg voor iedereen. 

Dan met onverwachte stijgingen 
van lasten te maken krijgen, is niet 
leuk. Maar dan is er altijd nog de 
SP die voor de mensen kiest. Het 
gaat tenslotte om de mensen. Laat 
dat helder zijn. En daar blijft de SP 
Bernheze zich ook voor inzetten.

Fijne feestdagen
Het jaar 2015 loopt ten einde. Een 

moeilijk jaar voor veel mensen, 
vooral voor hen die hulp en zorg 
nodig hadden. Bezuinigingen slaan 
diepe gaten in de verzorgingsstaat. 
De SP werkt op alle fronten hard 
om de problemen in de zorg aan te 
pakken. We gaan daar mee door in 
2016. Voor nu wil de SP Bernheze 
afsluiten met iedereen in Bernheze 
fijne feestdagen toe te wensen. 

SP: rioolstijging huiseigenaren 
gecompenseerd!

BERNHEZE - enige weken terug meldde de sP Bernheze u een stijging van het 
riooltarief met 12%. De sP was tegen deze lastenverzwaring. De VVD was voor. 
De sP Bernheze kondigde direct aan dat er compensatie moest komen voor de 
mensen met een eigen huis. De sP stelde een compensatieregeling voor. Dit 
gebeurde in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december. Deze 
compensatie is aangenomen. Dankzij de sP krijgt iedere huiseigenaar geld te-
rug.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Wijziging oud 
papier Dinther
Op vrijdag 1 januari wordt er door 
het St. Barbaragilde geen oud 
papier opgehaald in Dinther, dit 
wordt maandag 4 januari 2016. 
Zet het vast in uw agenda.

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Wij wensen u
fijne feestdagen en 
een gelukkig 2016!

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

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

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

aan de slag
U en ik kunnen veel doen om de 
temperatuurstijging te beperken. 
Energie besparen is een eerste 
stap. De thermostaat een graadje 
lager, vaker met de fiets, het huis 
beter isoleren, led-verlichting, min-
der vliegen, kiezen voor groene 
stroom, enz. Wij, de consumenten, 
hebben heel veel mogelijkheden 
om de daad bij het woord te voe-
gen. U hoeft niet te wachten op 
politici die nog niet snappen wat 
het klimaatakkoord betekent. Met 

onze klimaatvriendelijke daden 
dwingen we de politici een beter 
beleid voor de toekomst te maken.

Zon en wind
De echte duurzame energie komt 
van de zon en de wind. Zonnepa-
nelen, zonnecollectoren en wind-
molens zijn hiervoor nodig. 

Wat zou het mooi zijn als op alle 
nieuwe huizen die in Bernheze ge-
bouwd worden direct zonnepane-
len en of -collectoren in de daken 

zijn geïntegreerd. Windmolens 
kunnen niet in elk weiland, maar 
Heesch-West vindt Progressief 
Bernheze een kansrijke plek. Als 
195 landen gaan doen wat ze be-
loven, kunnen nog vele generaties 
na ons aangenaam op deze aarde 
leven. Progressief Bernheze gaat 
in 2016 weer vol voor het klimaat, 
in het belang van onszelf en onze 
kinderen.

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Klimaattop groot succes

BERNHEZE - Zaterdag 12 december kwamen 195 landen in Parijs belangrijke 
klimaatafspraken overeen. De opwarming van de aarde mag niet boven de 2 
graden uitkomen. Gaan we door op de oude weg met kolen, olie en gas, dan 
zal de stijging meer dan 4 graden zijn aan het einde van deze eeuw. kunt u zich 
voorstellen wat voor een natuurrampen dit teweeg gaat brengen? Wat een zee-
spiegelstijging van een meter betekent?

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

www.mooibernheze.nl
InFOrMeert, BOeIt en Interesseert
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Fĳ ne kerstdagen en 
een goed 2016

www.centrumheesch.nl

KORTmaar KRACHTIGMotie Blijverslening unaniem aangenomen
De motie Blijverslening, initiatief van CDA Bernheze, ingediend samen met andere partijen, is op 17 december unaniem aangenomen. Het college gaat de 
Blijverslening voor Bernheze onderzoeken en bekijkt hoe deze beschikbaar kan worden gesteld.

Waarom een Blijverslening?
Ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Als het toekomstbestendig maken van de eigen woning voor hen een probleem is vanwege 
een laag inkomen, kan de Blijverslening helpen bij de financiering. Daardoor krijgt men de mogelijkheid om aanpassingen te doen en dat is goed voor de 
leefbaarheid.

Hoe werkt het?
De Blijverslening loopt via een gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente stopt geld in een fonds van 
SVn en stelt voorwaarden. Het SVn beslist over toekenning van de lening. Aflossen is pas nodig als het huis wordt verkocht. 

CDA Bernheze wenst u een zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2016!

Esther van den Bogaart, Raadslid CDABernheze

CDA; Actief, dichtbij en betrokken!
Zie www.cdabernheze.nl

D66: suzan de Weerd
Suzan de Weerd richtte in 2011 met Hanneke van Vucht 
WomenWorks op. Zij leveren onder meer veiligheidsschoenen 
en -kleding voor vrouwen (en mannen). in 2012 werden ze 
genomineerd voor jonge ondernemer van het jaar. 

Wat doe je anders dan de rest?
‘Het is een nichemarkt, daarin ondernemen geeft echt meer kansen. 
We richten ons op dames die werkzaam zijn in de bouwwereld. 
Elegante pumps en sexy helmen maken van de mannenwereld bij 
uitstek ook een vrouwenwereld. We hadden er een beetje genoeg 
van dat vrouwen op de werkvloer - vanwege hun kleding -werden 
neergezet als manwijven.’

Hoe is ondernemen in bernheze?
‘ik ben actief in Bernheze en dus lid van de ondernemers-
vereniging, maar ook van Vibb; Vrouwen in bedrijvig Bernheze. 
Daarnaast heb ik me eerder ingezet als ambassadeur voor 
het Bernhezer Business Event. Het is goed ondernemen in 
Bernheze, er is veel saamhorigheid. Mensen gunnen elkaar hier 
echt wat. Daarbij steunt D66 de ondernemer die vooruit wil. 
Ze luisteren en proberen echt te helpen als het nodig is. 
Daarom doe ik mee.’

ik ben
VVD-Bernheze Zeker Nu

Het bestuur en de fractie van de 
VVD-Bernheze wensen alle inwoners 

van Bernheze 

prettige kerstdagen 
& een gelukkig nieuw jaar.

Dat 2016 weer een mooi jaar mag 
zijn met veel geluk en voorspoed.

Pand met ruime bovenwoning 
Te koop / Te huur Laar 26 Nistelrode

Meer informatie: 
0412-611173 of 06-53520146

hhj.hermans@yahoo.com

Per 1 januari 2016

Nistelrode 0412-612988 - St. Oedenrode 0413-288787 - Den Dungen 06-22386399 - info@rwponline.nl - www.rwponline.nl

Sfeer nodig? RWP Audio, Video & Lighting is al meer dan twintig jaar een betrouwbare en meedenkende partner in professionele 
licht-beeld- en geluidsverzorging en verhuur. RWP levert een op maat gesneden pakket voor het intiemste feestje tot 
megaspektakel. Een onvergetelijke beleving gegarandeerd!

Win 1 minuut gratis winkelen
bij JuMbo superMarKten

gratis winkelenJumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39zie pagina 24
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Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

te Koop

nieuWe Desso-
tapiJttegels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

HeesaKKers licHtVisie 
Heeft Voor ieDereen 
De Juiste laMp in Huis
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

in onze KaDosHop VinDt u 
altiJD een passenD KaDo 
Voor elKe gelegenHeiD
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

in onze eleKtrosHop 
VinDt u alle MogeliJKe 
licHtbronnen
Zowel LED- als SPAAR-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en -onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

DageliJKs Verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.
Hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

te Koop/te Huur

centruM HeesWiJK, 
WinKel/KantoorruiMte
(voorheen juwelier). Huur € 650,- 
excl. btw per maand 0413-293584.

aangeboDen

een aVonDJe uit bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

peDicure HeesWiJK-DintHer
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

peDicure nistelroDe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

KapteiJns partYVerHuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 

bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

T/m zondag 10 januari staan wij 
weer met onze
oliebollenKraaM 
op Plein 1969 Heeswijk-Dinther 
1e en 2e kerstdag gesloten.
Mario & Christa Bok. 

Wilt u ieManD Verrassen 
Met een ecHt origineel 
KaDo!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

feestJe of iets te Vieren
Fust bier 50 liter vanaf € 55,-.
iJsklontjes € 1,80 per zak.
06-42968565.

geVraagD

biDprentJes
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
ik wil ze ook graag ophalen bij u.

gebruiKte/ouDe 
WensKaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

ouDe/Kapotte MobieltJes 
Voor stg. opKiKKer
in te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

MOOIBERNHEZERTJES

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Hans van Uden 
uit Nistelrode

Winnaar:
Anita Pennings

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

Advies nodig bij het 
boeken van uw vakantie? 
Als persoonlijke reisadviseuse 
help ik u graag verder!

“Welk budget u ook heeft, ik 
ga de uitdaging aan om de 
beste reis voor u te vinden!”

Esmee van Uden - van Leur

T: 0615895082   E: esmee.vanuden@mijnreiskennis.nl

www.facebook.com/reisesmee

persoonlijk reisadvies

Winnaar De Pas
Anita van Leur

www.mooibernheze.nl

inforMeert, boeit 
en interesseert

Bezoek
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influsso
Vleutloop 44

5384 WZ Heesch
06-23669373

Online en offline

Om de hoek

sociaal shoppen

 service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
Wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor 

ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service, 

kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze 

bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het sOCIaaL sHOPPen...

www.danaque.nl

DanaQue HaarstuDio 
Menzel 31

5388 SX Nistelrode
0412-480836

www.festontapijtenheesch.nl

feston tapiJten HeescH
Broekhoek 52

5384 VR Heesch
0412-451394

www.fietsplus-rini.nl

fietsplus rini 
Laar 63a

5388 HC Nistelrode
0412-610114

www.g-italiana.nl

gastronoMia italiana
’t Dorp 70

5384 MC Heesch 
0412-474000

www.hullie.nl

Hullie
Canadaweg 3a
5406 TS Uden
0412-257534

Ons kent ons

Met leuke acties

www.salonintense.nl

intense sKin & boDY iMproVeMent 
Laarhof 22

5388 GX Nistelrode
06-10433489

www.rainbowcentre.nl

rainboW centre
Laar 35

5388 HC Nistelrode
0412-617042

www.vanschijndeltegels.nl

Van scHiJnDel tegelHanDel
Oostwijk 11

5406 XT Uden
0413-270110

cafetaria ’t traMplein
Tramplein 1

5388 ES Nistelrode
0412-613669

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak het woord. 
Stuur dit voor 31 december naar: info@demooibernhezekrant.nl. 
Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Verzamel in de puzzelstukjes alle letters.Win een WaarDebon Van € 25,00 
Voor besteDing biJ een Van 
De beDriJVen op Deze pagina

www.5ahelmavanderakt.nl

5a HelMa Van De raKt
Gagelstraat 5

5374 NP SchaijK
06-36114581

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

fYsiotHerapie Hoogstraat 
Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch 
0412-453608

Succes!

www.eetcafetpumpke.nl

eetcafÉ ‘t puMpKe
Raadhuisplein 7

5388 GM Nistelrode
0412-612956

www.steengoedworkshops.nl

steengoeD WorKsHops
Eikenhoek 62

5473 GZ Heeswijk-Dinther
06-11318621

www.mgservice.nl

Mg-serVice
Canadabaan 2

5388 Rt Nistelrode
0412-617299

Winnaar sociaal Ondernemen vorige uitgave:
 Ton Verlinden

Het antwoord was sinterklaas

www.faara.nl

fransen accountancY 
& aDVies

Kerkveld 69, 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

www.uce.nl

uce coMputers
De Doorgang 11

5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131

    mijnwolletje

WolletJes
Weijen 16

5388 HN Nistelrode
0412-610071

    mijnwolletjewww.hubo.nl

Hubo nistelroDe
Maxend 5

5388 GH Nistelrode
0412-611033

www.consciussports.nl

conscius sports
De Beekgraaf 58

5388 CV Nistelrode
0412-617333

www.influsso.nl

Bevlogenheid

Passie

Kwaliteit
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kerstkrantpuzzel

Horizontaal
2. Welk natuurverschijnsel had Willy van Herpen last van op de Kilimanjaro?
3. Deze specialist in ‘Mooi van Hans Manders’ snapt er niets van.
5. Thecla en Lucil bereiden dit op Molukse traditie.
7. Voornaam nieuwe locatiemanager bibliotheken in Bernheze.
8. Hoe heet de app voor de puzzeltocht in Heeswijk-Dinther.
9. Naam van het landgoed in Heesch waar een trekkerskerstmannenoptocht plaatsvond.
10. Driedaags evenement op Kasteel Heeswijk.
13. Op 3 januari kun je de prins van Vorstenbosch feliciteren tijdens dit evenement.
14. Hoe heten de wandelingen georganiseerd in het kader project Meer Maashorst.
16. Naam van de nieuwe website vol met informatie over Bernheze.
17. Wat kan je winnen bij het social shoppen?
18. Dit is een familiefilm op dinsdag 29 december in CC Nesterlé.
20. Op 29 december is dit dorp in de ban van een kwis.

Verticaal
1. De Nisseroise kwis zal dit dorp bezighouden.
4. Dorp in Zuid-Polen.
5. Populair gerecht tijdens Kerstmis in Zweden.
6. Op deze pagina’s vind je alles over het interieur.
11. De totale opbrengst hiervoor van verenigingen uit Bernheze was € 14.376,-.
12. Achternaam van de broers die een kampioensrit in Eindhoven gewonnen hebben.
15. Hier wordt de Hisse 100 op 27 december georganiseerd.
19. Russische stad aan de Zwarte zee.

Puzzel kersteditie week 52-2015 
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TIP VOOR DEFEEST-DAGEN!

OP ZOEK NAAR EEN 
CULINAIR CADEAU?

De feestdagen staan weer voor de deur! 
Bij Bon Fromage kunt u nu terecht voor prachtige, 

op maat gemaakte cadeaupakketten, dankzij een mooie 
samenwerking met Verbruggen Megastore en het Bomenpark. 

Voor meer informatie mail naar bonfromage.ton@live.nl. 
Minimale levering/bestelling vanaf 5 pakketten.

adv.indd   1 23-11-15   16:52

Deze kerstkrantpuzzel bestaat uit vragen over de verhalen in de krant. 
Beantwoord de vragen en zoek de juiste oplossing die past in de blauwe vakjes. 
Stuur je oplossing voor 5 januari naar info@demooibernhezekrant.nl. 
Onder de inzenders met de juiste oplossing wordt een pakket van 
‘t Bomenpark Eten & Drinken en Bon Fromage t.w.v. € 50,- verloot.

Veel puzzelplezier
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‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Op de valreep nog kerstcadeau nodig...?
Wij heten u van harte welkom want we hebben genoeg 

leuke artikelen om mensen te verrassen met kerst

Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook

Donderdag 24 december geopend tot 19.00 uur

Koren zingen gezamenlijk 
in Heesch en Herpen 

Zij luisteren de nachtmis op 24 de-
cember om 20.00 uur in Herpen 
en de dagmis op eerste kerstdag 
om 9.00 uur in Heesch op met 
meerstemmige liederen, zoals: 
Voortgekomen uit Gods Liefde, 

Why a baby, why a child?, Christ-
mas Sanctus en in de stilte van het 
duister. De vaste Latijnse gezangen 
zijn uit de Messe brève in bes van 
Gounod.
Beide uitvoeringen zijn zeker de 

moeite waard, omdat kerstavond 
de nachtmis in de grote kerk van 
Herpen een bijzondere akoestiek 
laat horen en op kerstmorgen de 
dagmis in Heesch uitnodigt om 
mee te zingen.

De deelnemende koren zingen 
graag in een volle kerk, iedereen 
is van harte welkom om samen 
Kerstmis te vieren.

HEESCH/HERPEN - De afgelopen weken hebben het Gregoriaans man-
nenkoor en het dameskoor in Heesch geoefend met het gemengd koor 
in Herpen. De gezamenlijke koren bestaan uit ruim dertig mannen en 
ruim veertig vrouwen.

Met behulp van een app ‘TourTo-
Do’ word je rondgeleid door Hees-
wijk. Onderweg krijg je steeds een 
vraag die hoort bij de plek waar je 
staat. De vragen zijn met logisch 
nadenken en goed kijken te beant-

woorden door alle deelnemers. En 
anders kun je ook een gokje wa-
gen. Je krijgt direct uitleg over het 
antwoord. De start is bij de Berne 
abdij. Thuis even de app downloa-
den (gratis) en de juiste tour kiezen 
(nummer 2627). Als je alles op de 
telefoon hebt staan, is er geen wifi 
of mobiele data meer nodig. 

Wel GPS, want de app ziet wan-
neer je bij de juiste locatie bent 
aangekomen om een vraag te be-
antwoorden. 

De puzzeltocht eindigt bij Proef-
lokaal Berne Abdijbier, een mooie 
gelegenheid om ook daar nog wat 
rond te kijken en wat te drinken. 
De puzzeltocht is gemaakt door 
René Krikhaar en ook te vinden 
via: www.qualitycatch.nl.

benen en hersenen 
bewegen met de 
Heeswijkse puzzeltocht 
HEESWiJK-DiNTHER - In Heeswijk is er een puzzeltocht beschikbaar 
voor iedereen van 9 tot 99 jaar. een korte wandeltocht van ongeveer 2,5 
km met wat leuke vragen onderweg. even met de familie en vrienden de 
benen strekken? even de hersenen weer in beweging krijgen vóór een 
intensieve kerstmaaltijd of na het kerstontbijt?

EVEN DE GRATIS APP 
DOWNLOADEN

Mooi lekker 
van Orangerie 
Van Tilburg

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

HEESWiJK-DiNTHER - Oudejaarsdag be-
gint nu al te leven in de eikenhoek in Din-
ther. De leden van carnavalsvereniging De 
eikenhoek zijn alweer volop bezig met de 
jaarlijkse oliebollenactie. 

Rondom de Eikenhoek zal de jeugd langs de 
deuren gaan om bestellingen op te nemen 
en verder zijn de appelbeignets en oliebollen 
ook te bestellen via 
oliebollenactie@cveikenhoek.nl.

Vijf bollen kosten € 2,50, elf bollen € 5,-. 
Appelbeignets zijn € 1,50 per stuk, 5 voor 
€ 6,- en 10 voor € 10,-.
Als extra service kan aangegeven worden 
wanneer ze thuisbezorgd worden, tussen 
10.00 en 12.00 uur, tussen 12.00 en 15.00 

uur of tussen 15.00 en 17.00 uur.

CV De Eikenhoek is altijd op zoek naar nieu-
we leden en bouwers. Aanmelden hiervoor 
kan via bestuur@cveikenhoek.nl. 

oliebollen cV de eikenhoek 
gewijzigde prijzen 
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ik mag dit jaar mijn eigen vuurwerkwinkel draaien voor stage! ik 
heb zelf ook al jaren ervaring met het vuurwerk, want mijn ouders 
hebben een vuurwerkwinkel. Ook mag ik hier de aankomende we-
ken een column over schrijven. Hiermee houd ik jullie op de hoogte 
hoe het allemaal gaat om een eigen winkel voor het eerst te begin-
nen. 
Afgelopen zaterdag (19 december) kwam het vuurwerk binnen, het 
startschot.

Vanaf nu gaat het echt beginnen, afgelopen zaterdag was ook de 
eerste voorverkoopdag. Een dag dat de winkel gewoon open is en 
mensen alvast hun vuurwerk kunnen bestellen. Andere voorver-
koopdagen zijn 23, 24 en 28 december. Het ging erg goed. Mijn 
zus, met wie ik het samen doe, zat vooral in de winkel en ik vulde 
de bunkers met het vuurwerk. 

Het gaat natuurlijk allemaal om de laatste drie dagen van het jaar 
(29, 30 en 31 december). Dat zijn onze verkoopdagen en de dagen 
dat we keihard moeten werken. Tenminste, ik hoop dat ik keihard 
moet werken en dat jullie allemaal langskomen... 
ik heb al vrijwel alles voorbereid om de laatste drie dagen te knal-
len, dus hopelijk gaat dat ook lukken, maar ik heb er erg veel ver-
trouwen in dat het helemaal goed gaat komen!

Aankomend weekend is het kerst, daarom wens ik jullie allemaal 
alvast fijne kerstdagen! Mocht je op tweede kerstdag niks te doen 
hebben, kijk dan eens even op onze site! Die staat hieronder in de 
advertentie vermeld. Dus knallen maar!!!

COLUMN
JULIAN

HÉT GOEDKOOPSTE

VUURWERK
VAN NEDERLAND!!

www.bestelvuurwerk.nl/heeswijk

De Morgenstond 19
Heeswĳ k-Dinther

De Heeren Van
Het Vuurwerk

GRATIS VUURWERK  voor iedere klant!

Tekst?

genoeg is... genoeg Zie oplossing pagina 54

Medewerkers De toren 
verrassen bewoners laverhof

Samen met de medewerkers van 
Laverhof, gingen medewerkers 
van de Toren de bewoners van La-
verhof Heeswijk-Dinther ophalen 
in hun woonruimte. Een verrassing 
voor de bewoners, die in de open-
bare ruimte van Laverhof verrast 
werden met koffie/thee en wat 
lekkers. Van 14.00 tot 16.00 uur 
werden er oude Zeemansliederen 
gezongen en konden de bewoners 
meespelen aan een heuse bingo, 
waarbij diverse levensmiddelen 
werden geschonken door de To-
ren. Ondertussen werd er voor de 
catering gezorgd met lekkere hap-
jes en drankjes. 

Al met al een leuke maatschappelij-
ke blijk van betrokkenheid, waarbij 
het besef bij de medewerkers van 
De Toren in ieder geval duidelijk 
werd dat het jaarlijkse feestje ook 
met anderen gedeeld kan worden. 
Wie weet waar zij volgend jaar 
aankloppen voor een verrassing.

HEESWiJK-DiNTHER - Voor alle medewerkers van De toren eten & Drinken in Dinther stond maandag 21 
december het jaarlijkse personeelsfeest op de agenda. een feestje voor hen, maar ook voor anderen. Want op 
deze dag vol activiteiten, wordt ieder jaar rekening gehouden met mensen die ook graag een dagje uit heb-
ben of een leuke activiteit ondernemen, maar dat niet altijd zelf kunnen. Dit jaar was Laverhof in Heeswijk-
Dinther blij verrast toen De toren, na een aantal jaren, weer bij hen aanklopte. 

Foto’s: Lianne Gabriëls
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Heesch

Pierogi
Ingrediënten: deeg:
1 kilo bloem1 kopje warm water
2 eierenzout

vulling:0,5 kilo aardappelen
750 gram Twarug (soort hüttenkäse, Poolse winkel)

zout en pepergarnering: gesnipperde ui en boter

Een levendige herinnering, met vele foto’s als bewijzen, 
heeft zij aan het kerstfeest bij haar oma en opa. De hele 
familie kwam bij elkaar om de geboorte van Jezus te vieren 
volgens de Poolse traditie. iedereen bleef slapen, in bed of 
op de grond; waar plaats was.

traditie
Kerstmis begint met de eerste ster aan het firmament, sym-
bool voor de ster van Bethlehem die de geboorte van Jezus 
aankondigde. De maaltijd begint met een gebed en het le-
zen over de geboorte van Jezus uit het evangelie van Mat-
theüs en Lucas. Daarna wordt brood gebroken, terwijl een 
wens naar elkaar wordt uitgesproken. De tafel, met onder 
het tafelkleed hooi, wordt voor een eventuele extra gast 
meegedekt. Er worden kerstliederen gezongen en onder de 
kerstboom liggen cadeautjes.

Op de kersttafel staan twaalf gerechten, zonder vlees of 
dierlijke vetten, wel vis. Elk gerecht vertegenwoordigt 
geluk gedurende het jaar: o.a. Borscht (bietensoep) met 
dumplings, gebakken karper, kool met erwten, kool met 
paddenstoelen, flapjes met kool, pap met gedroogde pad-
denstoelen, bonen met gedroogde pruimen, pasteitjes met 
paddenstoelen, beignets van rijst en paddenstoelensaus, 
noodles met maanzaad, suiker en honing, broodjes, wit 
brood met een compote van gedroogde vruchten, aman-
delsoep of oosterse pastei, koolrolletjes en gekookt graan. 
Ook cakes en desserts en salades. 

Het allerlekkerste vinden Dorota, Michael en Julie het 
hoofdgerecht met aardappelflapjes, pierogi. Erg bewerke-
lijk, maar heerlijk. Het voorbereiden is een familie-aange-
legenheid. iedereen vouwt de aardappelpuree in ‘n paar 
honderd flapjes. Ondertussen wordt gezongen en gepraat. 
Alleen al daarom is de pierogi waarschijnlijk favoriet. Pierogi 
wordt met andere gelegenheden gemaakt met spek, uien, 
suiker en/of zure room. 

Het maken van flapjes is een familieaangelegenheid

Foto: Marcel van der Steen
Tekst: Martha Daams 

Een levendige herinnering, met vele foto’s als bewijzen, 

Op de kersttafel staan twaalf gerechten, zonder vlees of 
dierlijke vetten, wel vis. Elk gerecht vertegenwoordigt 
geluk gedurende het jaar: o.a. Borscht (bietensoep) met 
dumplings, gebakken karper, kool met erwten, kool met 
paddenstoelen, flapjes met kool, pap met gedroogde pad-
denstoelen, bonen met gedroogde pruimen, pasteitjes met 

HEESCH – Dorota Szewc, geboren in Czstochowa, 

Zuid-Polen, kwam vijf jaar geleden naar Nederland 

voor zes weken. Na twee weken besloot ze te 

blijven. Het open karakter en de omgang met 

elkaar, ook op ‘t werk, trokken. Nu woont ze met 

Michael en dochter Julia in Heesch, houdt van 

haar werk en het leven. 

garnering: gesnipperde ui en boter

Werkwijze:
deeg:
Doe bloem, eieren, zout en wat warm water 
in een beslagkom en kneed met de hand.
Als het deeg te stijf is; voeg een beetje 
water toe. Als het niet dik genoeg is, 
kneed er nog wat bloem doorheen.
Bestrooi aanrecht of tafel met bloem.
Rol het deeg uit tot een dikte van 1-2 mm.
Neem een groot drinkglas en druk rondjes 
uit het deeg. 
Maak balletjes van de vulling en leg in 
het midden van elk rondje deeg.
Vouw de rondjes dicht en knijp de randjes 
samen 
Breng een grote pan met water aan de kook.
Laat de pierogi voorzichtig in het kokende 
water zakken.
Kook de pierogi op zacht vuur. De pierogi 
komen na een paar minuten bovendrijven, 
kook ze nog 3 tot 4 minuten door. Laat 
schrikken met een glas koud water en schep 
uit het water, serveer met zacht gebakken 
uitjes.

vulling:
Schil de aardappelen en kook ze gaar in 
licht gezouten water. Laat afkoelen.
Voeg de twarug toe en stamp fijn.
Voeg zout en peper naar smaak toe.
Meng tot een egaal beslag.

Traditie
eten 
tijdens
kerst

Smacznego!

www.cda.nl/bernhezewww.cda.nl/bernheze

Fijne feestdagen 
en een
goed 2016! 

Het allerlekkerste is het hoofdgerecht
met aardappelflapjes; pierogi
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DUUrzAAM

Besparen van energie en het zelf opwekken van energie is ook voor sportverenigingen met binnen- en buitenac-
commodatie een belangrijk onderwerp. sportverenigingen worden steeds meer uitgedaagd om ook initiatieven 
te ontplooien om hun maatschappelijke functie nog beter te vervullen. Zoveel mogelijk duurzaam handelen 
hoort daar zeker bij. De gemeente Bernheze en de Bernhezer energie Coöperatie BeCO willen verenigingen op 
dit gebied ondersteunen en versterken. 

De sportverenigingen waren on-
langs bij elkaar in de kantine van 
Voetbalvereniging Heeswijk. Wet-
houder Wijdeven daagde de ver-
enigingen uit om er werk van te 
maken; ‘minder energie gebruiken 
en alleen nog duurzame groene 
energie gebruiken is niet alleen 
goed voor het milieu, maar ook 
voor de sportverenigingen’, zo leg-
de hij uit. 

Energielasten drukken behoorlijk 
op de begroting van de sportver-
enigingen. Eerder heeft de ge-
meente energiescans aangeboden 
aan alle sportverenigingen met een 

eigen accommodatie. Duidelijk is 
dat er letterlijk en fi guurlijk winst te 
behalen is door accommodaties te 
verduurzamen. Verenigingen kun-
nen ook mee het voorbeeld geven 
aan de eigen leden om meer ver-
antwoord met energie om te gaan. 

Zuinige robotmaaiers
Er worden meerdere mogelijkhe-
den aangeboden door BECO en 
de gemeente. BECO staat voor 
duurzame energie en helpt bij het 
aanschaffen en installeren van zon-
nepanelen. Daarnaast is BECO ook 
leverancier van echte duurzame 
groene energie van eigen bodem. 

En dat tegen een concurrerende 
prijs. De gemeente gaat voor het 
maaien van de velden robotmaaiers 
beschikbaar stellen, waarvoor de 
stroom opgewekt wordt met zon-
nepanelen. Ook wordt er gekeken 
naar het invoeren van LED ver-
lichting. Voor het aanschaffen van 
dergelijke materialen is er vanaf 1 
januari een nieuwe landelijke subsi-
dieregeling bij de rijksoverheid. 

Vanuit BECO kan ook geholpen 
worden met het opzetten van ac-
ties om meer leden erbij te betrek-
ken. “De bal ligt bij de clubs zelf”, 
aldus de wethouder.

Zonnepanelen en groene energie 
voor sportclubs
Gemeente en BeCO zoeken sportverenigingen op

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls
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Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Duurzaam Tips

Hoe kan ik duurzaam consumeren?
Bij duurzaam consumeren houd je rekening met hoe producten zijn 
gemaakt. Je gebruikt niet meer dan nodig is. Ook zorg je dat produc-
ten na gebruik een goede bestemming krijgen. Je consumeert zonder 
dat dit nadelig is voor mens en milieu. Hieronder staan een aantal tips 
om duurzaam te consumeren.

Kies voor duurzame producten met keurmerk
Sommige producten hebben een keurmerk. Dit geeft aan dat het pro-
duct op een milieuvriendelijke manier is geproduceerd. Kies bijvoor-
beeld bij het klussen voor milieuvriendelijke verf.

Doe aan afvalscheiding
Door je afval te scheiden, komt er minder afval op de afvalberg te-
recht. Maar ook worden producten hergebruikt en komen schadelijke 
producten niet in het milieu terecht. De Afvalscheidingswijzer geeft 
aan hoe en waar je je afval kunt scheiden.

Bespaar energie
De verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steen-
kolen) leidt tot verzuring, luchtverontreiniging en klimaatverandering. 
Om energie te besparen kun je je huis beter isoleren of bijvoorbeeld 
de thermostaat lager zetten.

Gebruik groene energie
Groene energie is duurzame energie. Dat wil zeggen dat de energie 
is opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen, zoals zon, water of 
wind.

Reis milieubewust en zuiniger
Pak vaker de fiets in plaats van de auto of leer jezelf een zuinigere 
rijstijl aan. Je kan ook kiezen voor een zuinigere auto of carpoolen. 
Je kan de milieuschade compenseren als je met het vliegtuig op va-
kantie gaat. informeer maar eens bij je vliegmaatschappij.
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bernheze bouwt

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305

Warm en veilig met rolluiken van Deco zonwering

En, om uw huis nog veiliger te ma-
ken, krijgt u een gratis upgrade 
van de motor. Hierbij wordt uw 
Somfy LT motor vervangen door 
een Somfy ilmo motor met vorst-
beveiliging, obstakeldetectie en 
anti-optil beveiliging. Risico op 
schade aan uw rolluik of motor 
bij vorst worden tot een minimum 
beperkt, geen schade meer aan ra-
men en deuren en een maximum 
aan inbraakpreventie.

De besparing op uw energiever-
bruik met rolluiken is aanzienlijk. 
Het effect is direct merkbaar! Maar 
naast isolerend, is een rolluik ook 
geluidwerend en inbraakvertra-

gend. Lekker slapen, zonder gelui-
den van buiten, warm en met een 
veilig gevoel is nu binnen handbe-
reik, dankzij deze actie van Deco 
Zonwering. 
Tot eind januari 2016 krijgt u in 
plaats van de Somfy LT motor een 
gratis upgrade naar een Somfy 
ilmo motor met vorstbeveiliging, 
obstakeldetectie en anti-optil be-
veiliging. Het rolluik kan daarmee 
bij vorst normaal gebruikt worden, 
zonder dat er schade ontstaat aan 
rolluik of motor. De obstakelde-
tectie van de Somfy motor zorgt 
ervoor dat de motor stopt zodra 
deze op een openstaand raam of 
deur zou lopen. Bovendien zorgt 

de anti-optil beveiliging ervoor dat 
het rolluikpantser van buitenaf niet 
opgetild kan worden. 

De hoge kwaliteit 
van het Somfy 
beveiligingspak-
ket is gerenom-
meerd, met op-
tilbeveiliging en 
obstakeldetectie. 
Een schakelaar of 
afstandbediening 
zorgt voor het au-
tomatische op en neer 
sturen van het rolluik. Met 
een eventuele tijdschakelaar maakt 
uw huis een bewoonde indruk tij-
dens afwezigheid en schrikt inbre-
kers af. Dankzij de vorstbeveiliging 
kunt u bij elk weertype uw rollui-
ken probleemloos bedienen. 
Naast dit gratis veiligheidspakket, 
ontvangt u van Deco Zonwering 

vijf jaar garantie op alle buitenzon-
wering. Natuurlijk komen de mon-

teurs van Deco Zonwering 
bij u de juiste maten 

van de rolluiken op-
nemen, vakkundig 
monteren, afstel-
len en aansluiten. 
U hoeft zich ner-
gens zorgen over 
te maken.

Kies dus voor de 
kwaliteit van Deco 

Zonwering en vraag 
geheel vrijblijvend een of-

ferte aan. Natuurlijk voorziet Deco 
Zonwering u graag van alle ge-
wenste informatie en komen zij bij 
u thuis de mogelijkheden bekijken. 
Bent u op zoek naar een terras-
overkapping, glaswand, horren, 
plissés, vouw-, rol- of overgordij-
nen? Deco Zonwering beschikt 

over een ruime collectie aan bin-
nenzonwering en raambekleding! 
Ook voor reparaties bent u hier 
aan het juiste adres.

Voor meer informatie of het aan-
vragen van een vrijblijvende of-
ferte kunt u terecht op 
www.decozonwering.nl of in de 
Nieuwstraat 19 in Heesch. Op vrij-
dag is de showroom geopend van 
13.00 - 18.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 - 15.00 uur. Maandag 
t/m donderdag is een bezoek aan 
de showroom alleen mogelijk op 
afspraak, bellen is natuurlijk altijd 
mogelijk: 0412 480 490.

HEESCH – Het is donker en koud buiten. Met de feestdagen in het voor-
uitzicht is het inbrekersgilde extra actief. tijd om maatregelen te ne-
men! Deco, uw zonweringspecialist heeft niet één, maar twee mooie 
aanbiedingen. tot het einde van januari 2016 krijgt u bij de rolluiken 
van Deco Zonwering een gratis somfy veiligheidspakket! 

De besparing 
op uw 

energieverbruik 
met rolluiken 
is aanzienlijk

Wij zijn

GESLOTEN 
van 25 januari

t/m 3 januari 2016

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

Wij wensen 
iedereen

Fijne Feestdagen
en een 

Gelukkig en 
Gezond 2016

20% korting op binnen- en buitendeuren bij Hubo 

NiSTELRODE - Bij Hubo Nistelrode vind je binnen- en buitendeuren van het 
gerenommeerde merk CanDo in alle stijlen. Je kunt kiezen uit verschillende type 
deuren; van modern strak tot tijdloos klassiek. Een deur die past bij jouw smaak 
en jouw interieur. Ook krijg je nog t/m 27 december 20% korting op binnen-
deuren van 2adore. Benieuwd of de 2adore deuren bij jouw woonstijl passen? 
Probeer dan op Hubo.nl de 2adore inspiratiemodule.
Dus ook voor het plaatsen van een deur ga je naar Hubo!

20% korting op binnen- 
en buitendeuren bij

info@hubonistelrode.nl

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41
Maxend 5 - nistelrode

0412-611033
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De ruwbouw van haar nieuwe sa-
lon aan de Kromstraat in Nistel-
rode is klaar. Precies op tijd, zodat 
ze in de kerstvakantie aan de slag 
kunnen met schuren, plamuren en 
schilderen. Hierdoor kunnen ze 

in januari de vloer en het plafond 
gaan maken en zal in februari in-
geruimd kunnen worden. Dit is de 
ideale situatie om op 13 februari 
klaar te zijn voor de opening. 

HET Bouwblok werkt samen wan-
neer nodig, maar is ook individu-
eel inzetbaar. De bouw van deze 
salon; drie behandelruimten, een 
wachtkamer en een spreekkamer 
en waar er ruimte en privacy is 
voor de klant. Twee ruimten voor 
gezichtsbehandelingen en een 
ruimte voor handen en voeten. De 
drie behandelkamers krijgen dus 
een voorkeursbestemming, maar 

zijn alle drie multidisciplinair, voor 
de professionele zorgen bij de anti-
aging, huid- en voedingsspecialist.

in november kregen ze de sleutel 
en konden de specialisten aan de 
slag; Josse Timmerwerken is de 
aannemer die regelde dat installa-
tiebedrijf Kerkhof & Pittens, Sven 
Hendrix Stukadoorsbedrijf en Jan 
v.d. Heijden metselwerken, Jos van 
Roosmalen aan de slag konden, al-
lemaal deelnemers van HET Bouw-
blok. 
Volgens afspraak zijn ze weer een 
fase verder en komt de intensere 
beleving die Karin wil gaan creë-
ren voor haar klanten, steeds dich-

terbij. Met het gezonde drankje, 
de ontspannen muziek en rust en 
ruimte die ze tijdens de verzorging 
van lichaam en huid nodig hebben 
in het vizier; gaan ze nu door naar 
de volgende fase. Noteer 13 fe-
bruari alvast in uw agenda. U bent 
allen van harte welkom voor de 
feestelijke opening. 
HET Bouwblok bestaat uit echte 
vakmensen die ieder hun eigen be-
drijf hebben, maar gekozen heb-
ben voor een professionele samen-
werking. 

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

www.hetbouwblok.nl

COLUMN
ONNO

PASSIEVE RISICO-
AANVAARDING BIJ 
PLANSCHADE 
VERSOEPELD
Soms kunt u door een nieuw 
bestemmingsplan schade lijden. Deze 
schade kan bestaan uit onder andere 
waardevermindering van uw woning door 
beperking van woongenot, beperking 
van privacy, beperking van vrij uitzicht of 
onevenredige verkeers- en parkeerhinder. 
We noemen dit planschade.

Als u wordt benadeeld door een nieuw bestemmingsplan, dan kunt u 
onder bepaalde voorwaarden van de gemeente een tegemoetkoming 
krijgen in deze schade. 

Een van de voorwaarden om überhaupt voor een dergelijke vergoeding in 
aanmerking te komen, is dat de schadeoorzaak voor u niet voorzienbaar 
mag zijn geweest. Voorzienbaarheid moet kunnen worden afgeleid uit 
een openbaar stuk van de gemeente, waarin de planologische wijziging 
voldoende concreet is aangegeven. 
Bijvoorbeeld: U koopt een huis dat is gelegen in een gebied waarvan in 
een structuurvisie al is aangegeven, dat het in de toekomst gebruikt zal 
gaan worden voor (grootschalige) woningbouw. Koopt u deze woning dan 
toch, dan is er sprake van actieve risicoaanvaarding door u als koper.

Naast voorzienbaarheid speelt nog een aspect een belangrijke rol bij het 
wel of niet in aanmerking komen van een tegemoetkoming planschade: 
De zogenaamde passieve risicoaanvaarding.
Van passieve risicoaanvaarding is sprake als er een duidelijk vooruitzicht 
bestaat op het vervallen van bouwmogelijkheden op uw perceel (door een 
nieuw bestemmingsplan), terwijl u niets onderneemt om de bestaande 
bouwmogelijkheden veilig te stellen. 
Anders gezegd: U heeft geen concrete pogingen ondernomen om de 
bouw- of gebruiksmogelijkheden te benutten voordat ze vervielen.

Tot voor kort was de Raad van State erg streng op dit onderdeel: om de 
oude rechten veilig te stellen, zou u eigenlijk een complete aanvraag 
omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) hebben moeten 
indienen. Hier is nu een versoepeling in ontstaan.

De Raad van State heeft gesteld, dat ook als u een zogenaamd 
principeverzoek bij de gemeente indient, u hiermee ‘voldoende concrete 
pogingen’ heeft ondernomen. Dit principeverzoek moet dan wel 
voldoende concreet zijn, planologisch toetsbaar en passen binnen het 
oude bestemmingsplan.

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

EEN PRINCIPEVERZOEK KAN PASSIEVE 
RISICOAANVAARDING BĲ  PLANSCHADE 
VOORKOMEN

Josse Timmerwerken:  weer een karwei afgerond

Jos laat de vorderingen zien aan Karin

samenwerken met Het bouwblok 
Waar afspraak nog afspraak is en je kan bouwen zonder zorgen!

NiSTELRODE – Bouwen zonder zorgen, dat moet ook eigenaresse karin Manders van Intense skin and body 
improvement gedacht hebben. rinus en karin zien de bouw nu echt realiteit worden. De pui staat erin – wat 
meteen een heel ander gezicht is – het geraamte staat ook binnen overeind en met de lichtkoepels erin is de 
loods al duidelijk een salon in wording. 

DE LOODS 
IS DUIDELĲ K 
EEN SALON IN 
WORDING

Voor alle voorkomende bouw- én 
verbouwwerkzaamheden in en 
om huis. Maar ook voor onder-
houdswerkzaamheden draaien 
de Bouwblokkers hun handen 
niet om. 
Timmerwerken? Metselwerken? 
installatiewerk? Tegelwerk? Stuc-
werk? Schilderwerk? Samenwer-
kend wanneer nodig, individueel 
inzetbaar wanneer het kan.
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

NCB-LAAN 52A   VEGHEL

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN
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sPeCIaLIsten In OVerVLOeD In MOOI BernHeZe. 
We leren de bedrijven kennen door de vele redactionele stukken in deze 
themapagina’s. Mond tot mond reclame heet dit. De redactie vroeg zich 
ook af: ‘Wie zijn de mensen achter de advertentie’. Bernheze bouwt met 
Bouwmensen. Wij gingen op bezoek bij de bouwvakkers en vroegen het 
de professionals zelf deze week:

Verkuylen tekenburo Nistelrode

WIe: Edwin Verkuijlen

BeDrIJF: Tekenburo Verkuijlen en Janssen & 
Verkuylen Architecten en ingenieurs

Waar:  Nistelrode, Maxend 35

Ontstaan: 1995

Wat DOet Het BeDrIJF en Wat Is De sPeCIaLIteIt Van Het 
BeDrIJF: Het ontwerpen, uitwerken en aanvragen van vergunningen 
voor nieuwbouwwoningen en kleinere utiliteitsbouw. Daarnaast ook 
diverse verbouwingen en uitbreidingen van woningen. In juli dit jaar 
heb ik met een bevriende architect; Maarten Janssen uit Amsterdam, 
een architectenbureau opgericht. Het doel is ook grotere bouwplannen 
aan te kunnen nemen. Een voorbeeld is de nieuwe tribune van 
Hockeyclub ’s-Hertogenbosch en de nieuwbouw van een showroom/
werkplaats voor BMW in Den Haag. Ook ben ik met hem verbonden 
aan enkele bouwplannen in Afrika, in Equatoriaal Guinea, waar ook 
Gerard de Veer menig uurtje slijt.

DOrPsGenOten kUnnen Me kennen Van: Ik was prins carnaval in 
2007 en zit sindsdien in het bestuur van CS De Wevers, waar ik sinds 
vorig jaar ook voorzitter van ben. Daarnaast zit ik als penningmeester 
in het bestuur van Eurodance 2016.

MeDeWerkers:  Mijn vrouw Esther verzorgt de boekhouding, maar 
verder heb ik (nog) niemand in dienst.

WIJ Werken GraaG Met…. de computer.
Alles wordt getekend in autoCAD en een goede computer met de 
juiste programmatuur is daarbij onmisbaar. Momenteel ben ik bezig 
met de aanschaf van een 3D tekenpakket. Daarmee worden ontwerpen 
in 3D opgezet. Voordeel daarvan is dat ik een visualisatie aan kan 
gaan bieden, zodat opdrachtgevers meteen een beeld krijgen van hun 
nieuwe bouwproject.

Wat VInD Je Dat Je ZeLF Het Beste kan: 
Het ontwerpen van woningen. Van jaren 30 tot landelijk, tot wat 
moderner. De sport is om de wensen en eisen van opdrachtgevers zo 
goed mogelijk te verwoorden in een goed ontwerp. 

Maxend 35  - 0412-850250 en 06-54760019
www.verkuylen.nl

bernheze bouwt

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

10%
KORTING
t/m 31 december 2015

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

Bouwspecialisten 
Bouwmensen

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

met het 3D tekenpakket 
kan ik opdrachtgevers 
een 3D beeld laten 
zien van hun nieuwe 
bouwproject
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WILLEMSEN

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr - Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

TU IN -   EN   PARKMACH INES
TANKSTAT ION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

Tevens uw adres voor 
slijpwerk en onderhoud van 

Tuin- en Parkmachines

Tevens uw adres voor 
propaan, heftruckgas en 
industriële gassen

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

Fijne
feestdagen en
een gelukkig

nieuwjaar!

Vorsten-
bosch Belgische biertjes, ook om te koken

Het konijn van moeder Broeckmans

Ingrediënten: Een konijn200 gr gedroogde pruimen
1 grote wortel in stukken
2 grote uien in ringen
2 sneetjes bruin brood
2 flesjes donker bier
2 takjes tijm2 blaadjes laurier, 
peper/zoutboter
2 eetlepels bruine suiker
4 eetlepels bloem

Kerstmis in Antwerpen werd gevierd met de familie 
en haar bompa en bomma (opa en oma). Rond de 
middag werd aan tafel gegaan en het eten en bab-
belen duurden de hele namiddag. Er waren cadeau-
tjes onder de boom en lekker eten. De kookgenen 
van haar moeder heeft ze – naar eigen zeggen – niet 
geërfd, maar het recept van het kerstkonijn kunnen 
we haar wel ontfutselen. De waterzooi die aan het 
konijn met gedroogde pruimen en daarbij de aardap-
pelkroketje voorafging, laten we links liggen en ook 
de taart na. 

Voorbereidingen voor het konijn bij Sofie

Foto: Ad Ploegmakers
Tekst: Martha Daams 
Foto: Ad Ploegmakers

VORSTENBOSCH – De studie van Sofie 

Broeckmans in Arnhem voor Bos- en 

Natuurbeheer, mondde uit in Belgische biertjes 

in Vorstenbosch, met Wouter van den Dungen. 

Achttien was Sofie toen ze naar Nederland kwam 

en ondertussen geeft ze les aan kinderen van 

de basisschool in het natuurcentrum van de 

Maashorst. Terug naar Antwerpen wil ze niet. In 

Vorstenbosch hebben de kinderen ruimte om te 

spelen en zij en haar man Wouter rust.

Werkwijze:
Snijd het konijn in stukken. Strooi wat 
bloem in een schaal en wentel de stukken 
konijn erin.
Doe boter in een pot en bak de stukken 
konijn tot ze een beetje bruin zijn.
Haal de konijn uit de pot en bak de ui in 
wat boter.
Doe de bruine suiker erbij en bak tot het 
een beetje karamelliseert.
Doe tijm, laurier, peper en zout erbij, 
de wortel en het konijn. 
Overgiet het geheel met bier.
Leg het brood erbij en laat zachtjes 
stoven.
Doe er dan de gedroogde pruimen bij (na 
ongeveer 1 uur) tot het konijn gaar is.

Traditie
eten 
tijdens
kerst

‘tis topn dat smakt’, wij weten het zeker!

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend

Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

klaar
voor de start

Voor starters op de woningmarkt hebben  
sommige gemeentes ’n speciale regeling.  
Als je daarvoor in aanmerking komt, kun je  
net iets meer lenen tegen betere condities.  
En laten wij daar nu net alles van weten.  
Zo zie je maar…

Traditieeten tijdenskerst
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www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN MET KERST
OP WWW.ALDI.NL

Mini-roombotercroissants

Struisvogelbiefstuk*

Notenbroodjes

Luxe gourmet mini’s*

Voordeelverpakking
perssinaasappelen

Paprika mix

Carambola

Trostomaten

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Luxe geschenkbox met 
3 overheerlijke fl essen wijn.
Cava Gran Livenza, Mayor 
de Castilla Rueda Verdejo 
en Lomo Rojo.

*Uit de koeling. **Uit de diepvries.

2x ca. 125 g

1.69
  

0.89
  

10 STUKS 8 STUKS

PER STUK

3 STUKS 1 KG

14.99/kg

Per 100 g

1.49

160 g

1.99

120 g

2.49

0.22 l

0.99

3x 0.75 l 

12.99

  

1.49
  

1.79
  

0.99
  

2.49
  

1.39
  

150 G

4 KG

2 STUKS

4.99
  MA-DO

ca.
19.99/kg

MA-DO

MA-DO

MA-DO MA-DO

MA-DO

MA-DO

MA-DO

boekpresentatie over 
pachtboerderijen 
Kasteel Heeswijk

Jonker Alberic van den Bogaerde, die in 1895 
in Kasteel Heeswijk overleed, kocht zijn leven 
lang boerderijen op en maakte daar pacht-
boerderijen van. Om te voorkomen dat zijn 
erfgenamen gingen potverteren, bepaalde 
hij in zijn testament, dat de boerderijen 70 
jaar lang niet verkocht mochten worden. 
Dus vielen er, tot 1963, in totaal 77 boerde-
rijen onder het bewind van Kasteel Heeswijk. 
Daarna werden ze in hoog tempo verkocht, 
meestal aan de pachters. Rien de Visser, de 
schrijver van het boek, spoorde alle boerde-
rijen op en maakte hier mooie verhalen over. 
De historicus, die als zoon van de poort-
wachter zijn hele jeugd in Kasteel Heeswijk 
heeft doorgebracht, schreef het 185 pagina’s 
tellende boek, samen met zijn zoon. Florian 
de Visser heeft gezorgd voor de vormgeving. 
in totaal zijn ze er ruim twee jaar mee bezig 
geweest.

Eerst heette gastheer Hans van Sleuwen, 
voorzitter Meierijsche Museumboerderij ie-
dereen welkom. Hierna gaf Rien de Visser 
een zeer interessante toelichting op zijn on-
derzoek en Florian nog een toelichting waar-
om het dit concept is geworden. 50% tekst 
en 50% afbeeldingen.
Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Bra-
bant was ook aanwezig en hij gaf een korte 
improvisatie op het thema ‘goed rentmees-
terschap’.

Vervolgens gingen we naar de boerderij 
waar de haard brandde en werden de eerste 
vijf boeken door wethouder Peter van Boe-
kel, samen met Rien de Visser, uitgereikt aan:
• Dhr. Jeroen van Gaal – 
 De Veerdonkse Hoef
• Mevr. Ann Bles Koopmans –
 De Hofstee Lindenburg 
• Dhr. Wim v.d. Zanden – 
 De Eerste Oortse Hoeve
• Dhr. Frans de Laat – 
 Kasteel de Berkt
• Dhr. Wessel Zonneveld –
 De Kasteelse Hoeve

‘ZiEHiER’ is een kijk-, kennis- en verhalen-
boek, vol verbeeldingskracht! Ook een boek 
met een boodschap: met een innovatieve en 
creatieve invalshoek, erfgoed ons meer eigen 
zien te maken. Als cultuurmakelaars nemen 
Rien de Visser en Florian de Visser ons mee 
op ROUTE 77 om al die kasteelhoeven, van 
Bernheze tot aan de Roosendaalse Vliet, aan 
ons te ‘verkopen’. Met de blik op de plek. Zo 
komt het alledaagse leven op een Brabantse 

boerderij in het vizier, naast adellijk denken, 
dromen, doen en laten, vanuit ‘machtcen-
trale’ Kasteel Heeswijk. Nu Brabants topmo-
nument.

Het boek kost € 19,95. Het is niet in de 
boekhandel te koop, maar uitsluitend via de 
website: www.museumboerderij.nl (Meierij-
sche Museumboerderij). Elke woensdagoch-
tend, tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u het 
boek, tegen contante betaling, ook komen 
afhalen bij de Museumboerderij, Meerstraat 
28 in Heeswijk-Dinther. 
Op verzoek worden er voor groepen, door 
de schrijver, ook verkoopdemonstraties ge-
geven.

HEESWiJK-DiNTHER – In de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther werd don-
derdag het boek ‘Ziehier! wij verkopen 77 kasteelhoeven’ gepresenteerd. Het boek, ge-
maakt door rien en Florian de Visser gaat over pachtboerderijen die tot 1963 bij kasteel 
Heeswijk hoorden. Uitgegeven door de gemeente Bernheze, samen met stichting Meierij-
sche Museumboerderij.

Dhr. Rien de Visser

Dhr. Jeroen van Gaal

Mevr. Ann Bles-Koopmans

Dhr. Frans de Laat

Dhr. Wessel Zonneveld
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€ 2,69

2,19

€ 2,99

1,99

€ 1,99

1,49

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van vrijdag 25 dec. 2015 t/m dinsdag 5 jan. 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

bakje à 250 gr

Klaas Puul
Normaal 4.49

Mini
Berlinerbollen of
soesjes
doos à 14/23 stuks

Coppenrath & Wiese

Cabernet 
Sauvignon 

of Chardonnay
750 ml - Castillo San Simon

Ook voor 
gourmet

GrATiS tegen 
inlevering van 

15 spaarpunten

Curry garnalen

Gratis
spaar-
kaart
artikel

3,79

Mini pizza
salami of prosciutto
doos à 12 stuks

Galileo

2,99

rundvleeskroket 20%
of goulashkroket
schaal à 5 stuks

Diepvriesspecialist

€ 6,99

4,99

Broodje frikandel
zakje à 8 stuks 

Diepvriesspecialist

Dikke of dunne
Frites
zak à 2,5 kg.

Diepvriesspecialist

€ 2,99

2,19
Diepvriesspecialist

€ 8,49

5,99

€ 2,39

1,99

Appel strudel 
doos à 600 gr.

Coppenrath & Wiese

Nuggets
Kleintje kip 
doos à 50 stuks

Diepvriesspecialist € 1,99

1,49

Vegetarische 
Mini loempia
zak à 36 stuks

Dorada

Coppenrath & Wiese

doos à 50 stuks

Diepvriesspecialist

clubs uit bernheze halen € 14.376,- op met grote clubactie 

BERNHEZE – Sport-, cultuur- en hobbyverenigingen hebben ook dit jaar weer kunnen rekenen op de inzet van hun fanatieke lotenverkopers. De totale opbrengst van verenigingen uit 
Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode en Vorstenbosch is € 14.376,-. Het bedrag dat verenigingen jaarlijks ophalen met de Grote Clubactie is onmisbaar voor het inrichten van het club-
huis, de aanschaf van materialen en het organiseren van activiteiten. De opbrengsten voor de verenigingen uit Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode en Vorstenbosch zijn afgelopen week 
tijdens de Grote Clubavond bekendgemaakt bij de intersport-vestiging in Uden.

Kerstgedachten

Het was een warme zomer 
en een zachte herfst geweest.
Nu komen de winterse dagen, met het kerstfeest,
Kerst is een tijd van liefde, warmte, dankbaarheid, 
geloven in het Licht.
Het lijkt zo gewoon, maar het is een kerstplicht.

Samen beleven en zoals nu, 
het samenzijn is elk jaar weer fijn.
Wat aandacht en medeleven, 
het zijn kleine dingen om te geven.
Een vriendelijk woord, een lieve lach is wat de 
Zonnebloem samen beleven mag.
Ons doel samenzijn is een grote wens,
Een simpel uurtje voor je medemens.

Ook als we het even niet meer weten, 
alles maar willen vergeten.
Geloof in jezelf en besef dan even, 
dat liefde en geluk voedsel is voor het leven.

Een vredevorst werd in een stal voor ons geboren,
Een engelenkoor bracht het ten gehore,
Vrede op aarde aan de mensen van goede wil, 
het was even stil.

Waar is nog vrede? 
Mensen vluchten naar een land waar nog vrede is.

Het Jezuskind moest al vluchten,
Er was nergens plaats voor hem.

Vandaag niet weten wat de dag van morgen zal 
brengen,
Is voor de vluchtelingen zwaar, maar waar.
Vrede niet alleen in ons hart, 
maar ook in de wereld om ons heen,
Allen respect en begrip voor volken met andere 
zeden en gewoontes,
kan leiden tot vrede in de wereld.

Verder wens ik iedereen in het nieuwe jaar 2016 
vrede en hoopvolle dagen zonder verdriet en pijn,
Dan zal het voor ons allen een heel  mooi jaar zijn.

Een zalig Kerstfeest

Bron: Leny van Mun
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WONENSpelen met je
interieur

rabobank aan de schoonstraat ‘high-tech 
high-touch’, gewoon dichtbij de mens

Na het openingswoord door Corné 
Roovers, directeur Particulieren 
en Private Banking en een proost 
door de genodigden, was deze 
vestiging in Heesch klaar voor de 
toekomst. De hele zaterdag en 

zondag konden de klanten in- en 
uitlopen om het frisse, verbouwde 
interieur te bewonderen. De Ra-
bobank is ook hier klaar voor de 
toekomst. Een zogenaamde ‘high-
tech high-touch’ omgeving werd 

gerealiseerd, waarbij de klant de 
mogelijkheden krijgt aangeboden 
van deze tijd en ook gewoon bin-
nen kan lopen om een advies te 
krijgen. 

Corné Rovers: “Gastvrijheid creë-
ren, dat is belangrijk en ik vind dat 
dit in deze fijne en frisse, nieuwe 
omgeving goed gelukt is. De 
ruimte is hetzelfde, net zo groot, 

maar het voelt toch heel anders. 
Sinds we in deze straat gevestigd 
zijn, sedert 2008, is er nog wel een 
kleine update geweest, maar nu is 
het echt aangepakt. 

Waardoor we een mooie plek heb-
ben voor de adviseurs, internet-
plekken voor de klanten en een 
mooie, afgeschermde plek voor 
het brengen of halen van geld bij 

de automaten.”
Al bij de bouw van het adviescen-
trum aan de Cereslaan werd beslo-
ten dichtbij de mensen te blijven. 

Zo werd de Schoonstraat 1, toen-
dertijd een kleding- en schoenen-
zaak, maar als gebouw al lange tijd 
in bezit van de Rabobank, in 2003 
ook een echte Rabobank vestiging.

HEESCH - Via de rode loper en de catering konden de klanten de ver-
bouwde rabobank aan de schoonstraat 1 komen bekijken. Het kantoor, 
dat al ruim 10 jaar in Heesch op de schoonstraat gevestigd is, werd in ‘t 
bijzijn van de genodigden geopend. klaar voor de toekomst.
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WONENSpelen met je
interieur

naast handgemaakte keukens nu ook 
keukens van Duitse fabrikant

Dat je voor een handgemaakte 
keuken bij J. Meulendijk aan het 
juiste adres bent, weten velen al. 

Nu komen daar dus keukens van 
een Duitse fabrikant bij. “Een 
handgemaakte keuken is natuur-

lijk wat duurder, maar we willen 
graag iedereen van dienst kunnen 
zijn, ook als men een kleiner bud-

get heeft. Wij hebben voor deze 
keukens goed gekeken naar een 
bedrijf dat bij ons past. We staan 
helemaal achter dit merk, we wil-
len absoluut niet op kwaliteit inle-
veren”, vertelt Wilma Meulendijk. 
“Wij kunnen met dit merk concur-
reren met ieder ander keukenbe-
drijf. En doordat we ook keukens 
op maat maken, kunnen we de 
combinatie van keukenmerk en 
maatwerk leveren. Dit is zeker een 
pluspunt ten opzicht van een an-
der keukenbedrijf.”

aantrekkeLIJke aCtIe
Vanaf de feestdagen is er een aan-
trekkelijke actie! “We verkopen 
een hoogglans witte hoekkeuken, 
inclusief werkblad en vijf appara-
ten voor € 4950,-. We zijn tweede 
kerstdag van 11.00 tot 16.00 uur 
geopend, voor de dagen daarna 
zou het fijn zijn als mensen van 
tevoren even een afspraak maken 
via tel. 06 - 53 20 88 15. Wij kun-
nen dan meer tijd en aandacht aan 
iedereen besteden; alvast de wen-
sen inventariseren en een eerste 
schets maken.” 

Behalve het keukenmerk zijn van-
zelfsprekend ook andere voorbeel-
den van keukens te bewonderen. 
“Een keuken uitkiezen kost veel 
tijd. Wij maken ook altijd een 3D 
tekening, waarmee je als het ware 
al door je nieuwe keuken heen 
wandelt. En we gaan altijd bij de 
mensen thuis alles precies inmeten 
en kijken of alle wensen wel moge-
lijk zijn. We hebben hier een eigen 

montageruimte en eigen mede-
werkers, we houden alles in eigen 
hand. 

En als de klant het wil, kunnen we 
er ook voor zorgen dat de oude 
keuken wordt weggehaald en lei-
dingen worden verlegd. Ook een 

verlaagd plafond of tegels leggen 
is mogelijk. We ontzorgen de klant 
en regelen alles van A tot Z. Graag 
zien wij u in onze showroom, waar 
u nieuwe inspiratie op kunt doen 
voor uw droomkeuken.”

Nieuwe Erven 21
5384 TA Heesch
Tel. 0412 – 45 61 98
www.jmeulendijk.nlTekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - De huizenmarkt trekt weer aan en Jeroen en Wilma Meulendijk van J. Meulendijk 
Keukens Badkamer en interieurbouw in Heesch merken dat er - met name vanuit starters 
- een grote vraag is naar keukens. Vandaar dat zij komen met een nieuw concept: keukens 
van een gerenommeerd Duits merk, met een hoge kwaliteit, tegen scherpe prijzen. Op 
tweede kerstdag is het bedrijf geopend en zijn de nieuwe keukens te bewonderen. 

GRATIS

2e Kerstdag open
GRANDIOZE EINDEJAARSACTIES

11 - 16 uur

    elk 5e product
ZONWERING

elke 5e m2

PVC-VLOER 

elke 5e m2 

LAMINAAT

1 5 0 0 M 2 G O R D I J N E N , Z O N W E R I N G , TA P I J T, H A R D E  V L O E R E N
I J S S E L S T R A AT  4  O S S  VA N H A A R E N W O N I N G I N R I C H T I N G . N L  T 0 4 1 2 - 6 2 5  1 1 3

elke 5e strekkende meter
   TAPIJT en VINYL

elke 5e meter
 GORDIJNSTOF

TWEEDE KERSTDAG 
GEOPEND VAN 

11.00 TOT 16.00 UUR

Meubelstoffeercursussen

Marijke Floris Wonen

06 12 22 48 20
info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum
073 503 5 305

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Andere dagen op afspraak.

• Meubelstoffering • Interieuradvies 
• Gordijn- en meubelstoffen 
• Meubels en accessoires • Verf en behang

In januari start
TOTALE LEEGVERKOOP

www.marijkefloriswonen.nl

landelijk 
wonen
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Van Kessel is een begrip in de regio 
en ver erbuiten. Zeker bekend om 
de duurzame accumulatiekachels 
in vele varianten. De massieve 
spekstenen kachels van Tulikivi 
en Nunna Uuni, en de Linnatuli 
en Ortner accumulatiekachels zijn 
bekend om de behaaglijke zachte 
stralingswarmte. 

Haarden die met enkele uren sto-
ken langdurig hun warmte afge-
ven, omdat het rookkanaal in de 
kachel een grote omweg maakt, 
waardoor het accumulatiemateri-
aal maximaal de warmte kan op-
nemen en deze langdurig aan de 
ruimte afgeeft. 
Uiteraard heeft Van Kessel ook 
compacte kachels, die snel ge-
plaatst kunnen worden. En CV-ge-
koppelde haarden, met wel of niet 
een buffervat installatie. 

Pelletkachel met subsidie
Ook heeft men pellet kachels, 
waar men subsidie voor kan krij-
gen in 2016. Daarvoor zijn ook de-
monstraties aanwezig. Daarnaast 
heeft Van Kessel de nieuwste gas-
haarden met de nieuwste vuren in 
huis, in vele soorten en uitvoerin-
gen, voor zowel moderne als klas-
sieke interieurs. Met al dan niet 
een maatwerk meubel. Ook een 
ruime collectie van de prachtige 
Focus designhaarden van de zeer 
bekende ontwerper Dominique 
imbert vindt u bij Van Kessel. 
Het zijn allemaal haarden die op 
locatie compleet opgebouwd wor-
den en - uiteraard - kunt u ook ma-
terialen afhalen en zelf bouwen.
Het belangrijkste is, volgens Van 
Kessel, dat gebouwd wordt met 
de beste materialen. Dat is de be-
drijfsfilosofie, want het familiebe-
drijf bestaat al ruim 40 jaar en wil 
graag nog lang deze kwaliteit blij-
ven leveren. 

27 DeceMber
11.30 – 16.00 uur
Bedafseweg 14 Uden
www.vankesselkachels.nl.

Binnenkijken

Het nieuwe won
en

Modern

 

k e u k e n a r c h i t e c t u u rk k h i t t w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

ZO N DA G  2 7  D E C E M B E R  G E O P E N D 
v a n  11.0 0  -  16 .0 0  u u r

B r ugs t raa t  18A  V in ke l
t e l  ( 073)  5324280
f ax  ( 073)  5325487

wo  en  do  09.30 -18.0 0  uu r
v r  09.30 -20.0 0  uu r
za  10.0 0 -16.0 0  uu r
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Van Kessel in Uden een begrip in de regio
Een showroom met eindeloze keuzes

D t

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 NOVEMBER OPEN

Zondag open dag bij Van Kessel openhaarden & Kachels
UDEN – tijdens de open dag op zondag 27 december, 3e kerstdag, zal het grote 
aanbod van open haarden en kachels in de aandacht staan. De showroom van 
Van Kessel openhaarden & Kachels is vanaf de weg niet zo te zien, maar achter 
de woning vindt u een grote showroom van ruim 900 m2. In een gezellige kerst-
sfeer komen de open haarden helemaal tot hun recht.

in De sHoWrooM 
VinDt u o.a.:

Gashaarden  in diverse stijlen

Houtgestookte haarden; 
zowel inbouw als vrijstaand

speksteenkachels en andere 
accumulatiekachels

CV-haarden 
Pelletkachels
tuinhaarden
schouwen

A. Bedafseweg 14, 5406 TM Uden  | T. (0413) 262377  | E. info@vankesselkachels.nl

Van Kessel in Uden een begrip in de regio
Een showroom met eindeloze keuzes

D t

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 NOVEMBER OPEN

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.
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Spelen met je
interieur

Vijverlaan 1 - 5404 KH Uden - Tel: 0413-265960 - www.vanoortinterieurs.nl

DE DECEMBEROPRUIMING BIJ VAN OORT
VAN 26 T/M 31 DECEMBER IS EEN FEEST!

2E KERSTDAG EN ZONDAG 27 DECEMBER

GEOPEND!

Tijdens onze opruiming hebben we niet alleen heel veel voordeel 
op veel showmodellen, maar ook een wijnproeverij en een luister-
show met Karma high-end audio products.

Onder het genot van een lekker drankje of hapje loopt U dan wel-
licht nog tegen een mooie aanbieding aan. Speciaal voor U als 
vaste klant mag U bij aankoop van een showmodel in onze oprui-
ming een keuze maken uit onze gift-shop.*

Extra openingstijden:
Op 2e kerstdag 26 december en zondag 27 december 
zijn we geopend van 12.00 - 17.00 uur.
Het team van Van Oort Interieurs wenst U 
Feestelijke Kerstdagen en een gezond 2016!

*alleen voor aankopen 
vanaf € 1000,-. Zie ook 
onze actievoorwaarden op 
www.vanoortinterieurs.nl

6  D A G E N
VOORDEEL
P A K K E N
2 6  T / M  3 1  D E C E M B E R

A. Bedafseweg 14, 5406 TM Uden  | T. (0413) 262377  | E. info@vankesselkachels.nl

Van Kessel in Uden een begrip in de regio
Een showroom met eindeloze keuzes

D t

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 NOVEMBER OPENA.S. ZONDAG 27 DECEMBER OPEN DAG 
VAN 11.30 TOT 16.00 UUR

A. Bedafseweg 14, 5406 TM Uden  | T. (0413) 262377  | E. info@vankesselkachels.nl

Van Kessel in Uden een begrip in de regio
Een showroom met eindeloze keuzes

D t

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 NOVEMBER OPEN

Demonstraties aanwezig

WONEN

www.festontapijtenheesch.nl
Broekhoek 52 5384 Heesch • tel. 0412-451394

SPECIAAL  VOOR ALLE NIEUWBOUWERS
IN HEESCH EN OMSTREKEN:

EXTRA KORTING 
BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

De winter is weer 
begonnen en er 
wordt weer meer 
binnen geleefd.

Dus kleden (karpetten) komen weer 
tevoorschijn. We hebben een ruime keus 

in zowel standaard als op maat gemaakte 
karpetten. Voor een ieder een mooie prijs 

met speciale kortingen.
Kom geheel vrijblijvend langs en 

bekijk onze nieuwe collectie.
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ACTIVITEITENAGENDA

KINDERVOORSTELLING 
RAAK!
AANVANG: 
15.00 UUR
ENTREE: € 10,-

Een swingende show vol fantasie en 
magie, waarin de meiden van Raak! 
knotsgekke avonturen beleven en vaak 
jouw hulp nodig zullen hebben! 
Jij komt toch ook?

HISSE 100
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Wil je weten hoe de Hisse 100 dit jaar klinkt? 
Zorg dan dat je derde kerstdag in CC De Pas bent.
Een avond met heel veel live muziek, muziekclips, een quiz en 
veel meer!

FAMILIEFILM: MIDDEN IN 
DE WINTERNACHT
AANVANG: 13.30 UUR
ENTREE: € 4,-

Een leuke familie� lm naar het boek van Andreas Steinhöfel 
over het jongetje Max dat op een nacht een pratende eland in 
zijn schuur vindt.

HISSE KWIS
AANVANG: 23.00 UUR
ENTREE: GRATIS

De teams zijn klaar voor de Hisse Kwis, hulplijnen zijn 
ingeschakeld, drank en chips zijn in huis gehaald. Laat de 
vragen maar komen! Na het inleveren van de kwisboekjes kun 
je in CC De Pas terecht voor de afterparty.

NIEUWJAARSOPTREDEN 
FOR MINEUR
AANVANG: 13.00 UUR
ENTREE: GRATIS

De Heesche cabaretgroep FOR Mineur kijkt, traditiegetrouw, 
terug op het afgelopen jaar. Wat er over is gebleven uit de 
verzamelde informatie en nieuws ziet u tijdens het optreden 
van 1 januari 2016.

ACTIVITEITENAGENDA

De Misse 4  - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

ZO. 10 
JANUARI

DI. 29
DECEMBER 

28 EN 29
DECEMBER

VR. 
1 JANUARI

ZO. 27
DECEMBER

HEESCH - Muziekliefhebbers zit-
ten op zondag 27 december ge-
beiteld. In het café van CC De Pas 
in Heesch wordt die dag de Hisse 
100 gepresenteerd. 

Weken voorafgaand aan dit mu-
ziekevenement hebben inwoners 
van Heesch massaal hun favoriete 
Top 5 ingeleverd. Op 27 decem-
ber is te horen hoe deze Hisse 100 
klinkt. Een avond met veel live-
muziek; Co-incidental, The Click, 
Joris van Gemert (Nicky’s Pride), 
Jan Loeffen (Rattlesnake Shake) en 
nog meer muziekvrienden hebben 
hun medewerking toegezegd. 

De laatste week van het jaar staat 
traditiegetrouw in het teken van 
de TOP 2000, maar sinds vorig jaar 
is een avond per jaar gereserveerd 
voor de Hisse 100. Een avond die 
draait om muziek, naast livemuziek 
is er een muziekquiz, het verhaal 
achter de plaat en videofragmen-
ten. De toegang is gratis en het 
café is vanaf 20.00 uur geopend.

Hisse 100 met veel 
livemuziek

gouden dameskoor in Dinther

HEESWiJK-DiNTHER - exact vijf-
tig jaar na de oprichting van het 
dameskoor van de parochie st. 
servatius in Dinther op 8 decem-
ber 1965, vierde het dameskoor 
op dinsdag 8 december 2015 haar 
50-jarig bestaan. 

Dat gebeurde in een speciale eu-
charistieviering, waarin pastoor 
Joost Jansen voorging. Het da-
meskoor zong de liederen, daar-
bij versterkt met leden van koor 

Cantando. Dirigente was Marie 
Astrid Zeinstra. Na de viering werd 
in een intieme sfeer een feestelijke 
bijeenkomst gehouden. 

Daarbij werden Nelly van der San-
gen - Potters en Mien Verkuijlen 
- Verkuijlen voor hun 50-jarig lid-
maatschap én Til Vissers - van de 
Ven en Riet Willems-Boonaerts 
voor hun 25-jarig lidmaatschap 
onderscheiden met de eretekenen 
van de Gregoriusvereniging. De le-

den van het koor luisterden door 
de jaren heen reguliere vieringen 
op en ook vele speciale vieringen 
zoals avondwakes en uitvaarten.

HEESCH - Voor de twaalfde keer 
wordt op zaterdag 6 februari om 
9.30 uur de carnavalsmis gehou-
den in de Petrus-emmauskerk in 
Heesch. 

in de afgelopen jaren is er een 
mooie traditie ontstaan: de fees-
telijke carnavalsdagen beginnen 
met een kort moment van rust en 
bezinning. Nou ja, de rust is be-
trekkelijk, want er is nogal wat ge-
luid aanwezig! Naast Hofkapel De 
Dors(t)vlegels en een dweilorkest, 
is er ook een gelegenheidskoor dat 
de viering ondersteunt. iedereen 
die wil, krijgt de kans om deel uit te 
maken van dit carnavalskoor. Dus 

wie graag zingt en iets met kerk en 
carnaval heeft of meer informatie 
wil, kan zich aanmelden via 
carnavalsmis@outlook.com.
De repetities zijn op zondagavond 
17, 24 en 31 januari, steeds van 
19.00 tot 20.30 uur.

carnavaleske zangers 
Krullendonk gezocht

Eretekenen van de 
Gregoriusvereniging

Kerstbal 2015

Tweede Kerstdag 26 december
Vanaf 19.00 - 1.00 uur
Dorpshuis Nistelrode
Entree € 5,- inclusief 
welkomsdrankje.
Hapjes en drankjes verkrijgbaar .

Live optreden:
X-mas Sessionband
Julian Souisa, 
Arne v.d Heijden, 
Sola v. Motmam, 
Chris Soukotta. 

special guest:
Diego

www.mooibernheze.nl

inforMeert, boeit 
en interesseert

Bezoek
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Nistelrode

rijsttafel
Rendang Ingrediënten 1 kg mager rundvlees / stoofvlees

2 stengels sereh (citroengras)

3 salam blaadjes (verkrijgbaar bij de toko)

3 blaadjes djeroek poeroet (limoenblaadjes)

1 blik kokosmelk
Boemboe 5 teentjes verse knoflook
1 laos wortel (gember)
2 uien2 theelepels ketoembar (koriander poeder)

1 theelepel djinten (komijnzaad)

6 kemirienoten 1 theelepel koenjit (geelwortel in poedervorm)

1 stukje djahé (gember) 
2 theelepels trassi (garnalenpasta)

5 stuks droge Spaanse peper 

Zout en peper naar smaak

Voorbereiding van de bami via Molukse traditie, als alternatief voor rijst

Foto’s: Marcel van der Steen
 Tekst: Martha Daams 

NISTELRODE – Thecla en Lucil zijn in Nederland 

geboren en behoren tot tweede generatie 

Molukkers. Hoewel de Hollandse pot vaak 

op tafel staat, wordt de Molukse traditie nog 

steeds in ere gehouden. De tradities met kerst 

en de jaarwisseling hebben ze overgedragen 

gekregen van de ouders, die dat nog ervaren 

hebben in hun land van herkomst, de Molukken, 

Indonesië. Gedurende hun verblijf in de Molukse 

woonoorden in de jaren vijftig en zestig, hebben 

ze dit voortgezet. 

Werkwijze:
* vlees in grote stukken (4 x 4 cm) 

snijden
* alle boemboe, (behalve de laos en 

djahé) in de vijzel of blender tot een 
papje fijnmaken

* daarna dit papje in zonnebloemolie 
aanbakken

* hierna de laos en djahé toevoegen
* vlees in de pan
* kokosmelk erbij
* de sereh, daun salam en djeroek poeroet 

toevoegen
* 1,5 uur tot 2 uur laten sudderen op een 

laag pitje
* af en toe roeren.

Traditie
eten 
tijdens
kerst

Tijdens de jaarwisseling werden oud en nieuw overpeinsd door de familie en in het nieuwe jaar tapte vader het eerste 
water van het nieuwe jaar, daar dronken ze dan allemaal een slok van. Ook met kerst waren ze samen. De kersttraditie 
is in Nederland voortgezet door de 2de generatie. Lucil heeft dit jaar de laatste grote familiebijeenkomst bij haar vader, 
voordat hij naar het verzorgingshuis voor indische en Molukse ouderen in Breda verhuist. 

Bij Thecla in de familie komt men ook dit jaar bij elkaar, dat zijn ruim 105 personen over vier generaties. Verleden jaar 
heeft haar dochter Djoemirah daarvoor een stamboomtaart in vier lagen gemaakt, waarvan de blaadjes elk familielid 
uitbeelden en drie vogeltjes de overleden familieleden. 

De voorbereidingen voor de rijsttafel begonnen in de woonoorden traditiegetrouw al ruim van tevoren door de moe-
ders en/of oma’s. Er werd gezamenlijk gekookt. Nu starten de voorbereiding ook weken van tevoren, met het maken 
van droge zoete koekjes en het plannen van de gerechten. Maar ieder kookt zelf thuis. Belangrijk onderdeel van de 
rijsttafel is natuurlijk de witte en gele rijst (met koenjit gekookt) en daarnaast diverse soorten vlees en vis. 
Thecla en Lucil leren ons de rendang bereiden, waarbij hoeveelheden en afwerking bij hen op 
gevoel gebeuren.

Thecla en Lucil 
plannen de gerechten

Thecla Amukwaman-Irijanan en Lucil Kawarnidi: 
rijsttafel voor kerst en daarna

overtuigende eerste plaatsen van DV Dancing Kids
ODiLiAPEEL/NiSTELRODE – De meeste 
leden van DV Dancing kids wisten het 
seizoen magnifiek te beginnen. na de 
vele trainingsuren waren de uitslagen 
een goed begin. Vooral ook voor de 
kleintjes was het spannend, maar ook de 
minigarde wist de jury te charmeren.

Minioren: Minigarde; deze dames dansten 
super. En super mooie 1e plaats was dan 
ook terecht voor deze dames.

Junioren klasse: Vrije klasse – Lindsey: 2e 
en Lize: 7e plaats in een categorie van 15 
danseressen. Melody: 1e plaats met 239 
punten. in de junioren sportklasse: solo 
Sascha werd 3e met 268 punten. Gwen 
werd 1e met 282 punten. Spirit 1e plaats 
en Miracle: 1e prijs met 276 punten.

Jeugd Mars sportklasse Emeralds: 1e plaats 
met 270 punten. Dit vond de trainster 
zo’n mooi resultaat dat er komende week 
vlaai wordt getrakteerd. Mars hoofdklasse 
Untouched: 1e met 282 punten. Na de 

prijsuitreiking van het ochtendprogramma 
moesten de jeugd en hoofdklasse aan de 
bak. Het danspaar Lieke en Jordy komen 
dit jaar voor het eerste jaar uit in deze ca-
tegorie en behaalden een nette 2e plaats 
met 277 punten. 
Wat een spectaculaire dans hebben ze, 
dat belooft wat dit seizoen. 

Guusje en Vera behaalden respectievelijk 
een 3e en 2e plaats. Een geweldig resul-
taat voor deze twee dames. Demi behaal-
de in de hoofdklasse een eerste plaats met 
geweldige punten; 290!

Diamonds: 1e plaats met 271 punten. 
Touch in de garde hoofdklasse: 1e met 
285 punten. 
De moderne groepen Euphoria in de 
jeugdklasse en inspiration in de hoofd-
klasse, behaalden een 1e plaats met 275 
punten en inspiration was vandaag de 
laatste groep van DV Dancing Kids die 
moest dansen; een knallend optreden be-
zorgde ze een 1e plaats met 282 punten.

dansen

Nienke en Femke (Emeralds) nr. 1 Jordi en Lieke
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bernHeze sportief

zwemschool sandra, plons in 
het warme water 
Voor Aquasportief, Turbo A, zwem ABC en meer

Als één van de eerste zwemscholen in Ne-
derland, beschikt Zwemschool Sandra over 
de ‘Licentie Zwem ABC’. Met dit nieuwe 
kwaliteitssysteem wordt voldaan aan de 
hoogste kwaliteitsstandaard voor zwemles-
gevers en krijgt uw kind op een veilige én 
plezierige wijze zwemonderwijs.

Met als uitgangspunt: uw kind komt altijd 
op de eerste plaats op een wijze die voor 
hem of haar passend is. 

turbo a: 6 januari start de Turbo-cursus. 
Deze wordt al gegeven op de andere lo-
caties van zwemschool Sandra en nu ook 
in Heeswijk-Dinther. Ben je 5 jaar of ouder, 
spring dan tweemaal per week, samen met 
Sandra of haar team, in het water. Nu star-
ten en al voor de zomervakantie het diplo-
ma behaald, wie wil dat niet?

Voor de sportieve 
zwemmer(s) is 
er Aquaspor-
tief, deze les-
sen in warmer 
water hebben 
een aange-
paste intensi-
viteit, verhogen 
de vetverbran-
ding, verbeteren uw 
conditie en versterken de spie-
ren. 
Ook ideaal voor mensen met reumatische 
klachten of na een revalidatie traject.

Jong en oud, Turbo A zwemles, zwem ABC 
lessen, aquasportief of lekker recreatief 
baantjes zwemmen? iedereen is welkom! 
Kijk op de website en bel of mail voor meer 
informatie of aanmelden.

HEESWiJK-DiNTHER - Zwemschool sandra is dé zwemschool voor ervaringsgericht 
Zwemonderwijs, van aquasport tot turbo a of zwem aBC en nu ook in Heeswijk-Dinther. 
Het zwembad aan de Meerstraat 30B in Heeswijk-Dinther, voorheen aquarest, heeft 
sinds half november een nieuwe eigenaar en is door de prettige kleinschaligheid en het 
warmere water ideaal voor alle doelgroepen. 

Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther

Voor de sportieve 
zwemmer(s) is 

viteit, verhogen 
de vetverbran-
ding, verbeteren uw 

Start TURBO A
6 januari

Zwemsch� l Sandra 
beschikt over � n 
‘Licentie Zwem ABC’

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 21 december t/m zaterdag 26 december 2015. Week 52. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 21 december t/m zaterdag 26 december 2015. Week 52. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 

Amstel pils  
krat 24 flesjes à 300 ml  

Amstel pilsAmstel pils
krat 24 flesjes à 300 ml

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

max. 4 kratten per klant

8.4913.79

KRAT

Biefstuk
per kilo 9.90

Amstel pilsAmstel pils
krat 24 flesjes à 300 ml

0.991.70

PER
100 GRAM

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 21 december t/m zaterdag 26 december 2015. Week 52. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 

25% 
KORTING*

Authentieke bol
donker meergranen 

of vruchten-noten
per stuk  

1.99
2.99
2.49

Elke dag vers uit eigen oven!  

Exoten
cranberries zak 250 gram, 
lychees 250 gram, 
avocado per stuk, 
mango per stuk, 
limoen netje 3 stuks, 
passiefruit netje 3 stuks

Culinair koken 
doe je met 
exoten!

De F2 is een fanatiek en ambitieus selec-
tieteam, dat uitkomt in de 1e klasse. Het 
is een zware competitie, waarin de teams 
aan elkaar gewaagd zijn en uiteindelijk een 
gedeelde 7e plaats is behaald. in de beker-
competitie is zelfs de 3e ronde bereikt. Deze 
talentvolle groep raakt steeds meer gewend 
aan het hoge niveau en met twee trainin-
gen per week is de verwachting om in de 
voorjaarscompetitie in de bovenste helft te 
kunnen eindigen.

Marc van Griensven timmerwerken en 
VPkL sponsoren HVCH F2 
Bij Marc van Griensven Timmerwerken, ge-

vestigd in Heesch, kunt u terecht voor al uw 
timmerwerk, zowel onderhoud, nieuwbouw 
en verbouw. VPKL, in Oss gevestigd, is de 
accountants- en adviesorganisatie die ambi-
tieuze ondernemers helpt ruimte te creëren 
voor groei en ontwikkeling. 

De adviseurs zijn persoonlijk betrokken tij-
dens alle fasen van jouw onderneming, van 
de start tot de overdracht.

De sponsoren wensen de jongens van de F2 
een sportief, leerzaam en succesvol seizoen 
toe!

nieuwe sponsoren HVcH f2

HEESCH - HVCH F2 heeft twee enthousiaste en betrokken sponsoren gevonden en is daar 
erg blij mee!  Marc van Griensven timmerwerken sponsort de tenues en VPkL audit/ac-
countancy/advies sponsort de trainingspakken en tassen. Met het totale pakket zijn ze 
wekelijks een goed visitekaartje voor HVCH.
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De oplossing

gebroeders pittens winnen kampioensrit in eindhoven
EiNDHOVEN/VORSTENBOSCH - 
thierry en Wesley Pittens hebben 
beiden de kampioensrit in eindho-
ven weten te winnen. 

De gebroeders uit Vorstenbosch 
wisten zich goed staande te hou-
den in de modderige omstandighe-
den en trotseerden al het modder 
en het vele water. Thierry won in 
de E1 klasse en Wesley zegevierde 
zowel in de E2 klasse als de scratch.

Pittens Racing blikt tevreden terug 
op het seizoen, met acht overwin-
ningen voor Wesley in de E2 klasse 
en een derde plaats in de eindstand. 
Thierry kende een goed eerste jaar 
in de E1 klasse en is tweede gewor-
den in de eindstand.
in 2016 verandert er niets bij de gebroeders Pittens. Wesley en Thierry zullen samen uitkomen op de Laurense Husqvarna’s en blijven in dezelfde klasse actief. Met kerst gaan ze zich 
beiden onder leiding van Kees van der Ven voorbereiden in Portugal.

motorsport

Wesley Thierry

Transitievergoeding en wijzigingen
in ontslagrecht! 

Ook behoefte aan P&O advies
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Van buel sports sluit 2015 succesvol af

HEESCH/OSS - Scott Sieliakus en Laurens Wilms van Van Buel Sports zijn op zaterdag 19 december op een derde plaats geëindigd tijdens het sterk bezette Topjudotoernooi in Haarlem-
mermeer. Ziggy Horsten wist hier op zondag 20 december eveneens op de derde plaats te eindigen. De afdeling Taekwondo team Vrijsen/van Buel Sports sloot op zondag tijdens de Fuji 
Mae Kids Cup haar wedstrijdseizoen 2015 af met tienmaal goud, negen keer zilver en vijfmaal brons. Leuk om te vermelden is, dat ook de Taekwondo Heroes hier voor het eerst aan 
hebben deelgenomen.

budo

Scott Sieliakus (2e van rechts) Laurens Wilms (2e van rechts)Ziggo Horsten - rechts Fuji Mae Kids Cup

Dames Dos’80 geven 
overwinning weg, heren met de schrik vrij

De dames van DOS’80 namen in 
de eerste helft vrij gemakkelijk af-
stand van hun tegenstanders uit 
Waalwijk. Het tempo lag aan beide 
kanten hoog en dat resulteerde in 
een boeiende wedstrijd. Zo kon 
Sanne Turlings afronden na een 
mooie aanvalsactie. 
De voorsprong met de rust van 15-
11 leek riant. in de tweede helft 
viel Jaimy van Orsouw geblesseerd 
uit na een ongelukkige botsing. 

Tot enkele minuten voor tijd was 
er nog steeds een voorsprong van 
drie doelpunten voor de Heesche 
dames. Juist in deze fase werd er 
verzuimd om de afstand te ver-
groten. Er werden opgelegde kan-
sen gemist. Tachos putte daaruit 
moed, krabbelde terug en nam 
zelfs een voorsprong van 21-22. 
Gelukkig voor DOS’80, wist Sanne 
Turlings op het nippertje nog een 
punt veilig te stellen. 

Heren
De handbalheren van DOS’80 na-
men het op tegen rode lantaarn-
drager Olympia uit Oss. Ondanks 
een goede start van de Heesche-
naren, was het Olympia dat met 
een voorsprong van 10-12 de rust 
inging. 
Het Osse team toonde veel meer 
inzet om er met een sensationele 
winst vandoor te gaan. 

DOS’80 moest de rug rechten en 
met name Gerrald Westerhout liet 
zien dat hij uit het juiste hout ge-
sneden is. Het werd een zwaar be-
vochten overwinning van 20-19.

handbal

HEESCH - De handbalsters van DOs’80 gaven zaterdagavond in sport-
hal ’t Vijfeiken de overwinning uit handen en moesten met een punten-
deling genoegen nemen. De heren kwamen met de schrik vrij, door met 
het kleinst mogelijke verschil van Olympia uit Oss te winnen.

Korfbalsters prinses irene komen net te kort
NiSTELRODE - De korfbalsters van 
het eerste team van Prinses Irene 
zouden, als er binnen de vereni-
ging een titel bestond voor de suc-
cesvolste ploeg van 2015, die ze-
ker winnen. 
Ze hadden het jaar nog mooier 
kunnen maken door in de laatste 
wedstrijd van het seizoen te win-
nen van een van de topploegen op 
dameskorfbalgebied Swift. 

in Velden werd uiteindelijk aan het 
kortste eind getrokken. Swift won 
na een ruststand van 7-5, met 13-
11. Gaby van Santvoort (foto), 
Laura van de Ven en Maddy van 
Dijk - waren met ieder drie rake 
schoten - de beste schutters aan 
Nistelrodese zijde. Ondanks deze 
nederlaag, kunnen de dames met 
een positief gevoel richting kerst-
dagen en de jaarwisseling.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Open Bernheze

GORGO STYLE

- 9 JANUARI 2016 -

AANVANG: 20.00 UUR | VANAF 18+ 
LOCATIE: DE TOREN, HEESWIJK-DINTHER  

PER TEAM MINIMAAL 4 SPELERS
OPGEVEN KAN T/M 1 JANUARI 2016

AANMELDEN VIA HADEEBIERPONG@HOTMAIL.COM
KOSTEN: € 5,- PER TEAM

SCHRIJF JE NU IN

Torenstraat 12, Heeswijk-Dinther T. 0413 - 29 63 07 | www.de-toren.nl 

nieuwe tassen en inloopshirts voor WHV 4

LOOSBROEK - Voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop van WHV 4 tegen VV Hees-
wijk, werden de nieuwe inloopshirts en tassen gepresenteerd. Harold van den Berg en Bart Hoezen schonken 
namens TotalStone Nederland en Slim Telecom de shirts en tassen aan WHV 4. Deze gift werd voor deze ge-
legenheid op de gevoelige plaat vastgelegd en Michel van Grinsven bedankte als leider van WHV 4 de spon-
soren voor de trouwe steun aan de club. De wedstrijd leverde een 1-0 zege op voor het thuisteam.

Foto: Gabriels fotografi e

Gorgo is de zwemclub uit Hees-
wijk-Dinther, die ieder jaar met alle 
kinderen een week op zomerkamp 
gaat. Voor de leiding is er vooraf-
gaand een voorbereidingsweek-
end. 
Naast alle spellen en aankleding 
die tijdens dat weekend verzorgd 
worden, is het sinds jaren ook tra-

ditie om in de avond bierpong te 
spelen. Maar dan wel op traditio-
nele Gorgowijze, dat wil zeggen 
met flesjes bier op een pingpong 
tafel. Klinkt ingewikkeld, maar ie-
dereen kan het! 
Zelfs als je geen bier lust, is het 
mogelijk mee te doen. Omdat het 
zo leuk is, wil Gorgo het dan ook 
voor de rest van Bernheze van 18 
jaar en ouder organiseren.

Er wordt door maximaal twaalf 
teams gespeeld. De teams moeten 
minimaal vier deelnemers hebben, 
maar mogen zeker groter zijn. 

Opgeven kan tot 1 januari door 
een mailtje te sturen naar 
hadeebierpong@hotmail.com. De 
kosten bedragen € 5,- per team.

open bernheze bierpong 
toernooi gorgostyle
BERNHEZE - Het gewone bierpong kent iedereen inmiddels wel, maar 
wacht tot je hebt deelgenomen aan het eerste Open Bernheze Bier-
pong toernooi Gorgostyle. In dit zenuwslopende toernooi, op zaterdag 
9 januari, zal tot de laatste druppel gestreden worden in de zaal van De 
toren in Dinther.

ZELFS ALS JE 
GEEN BIER LUST

Altior ging rusten met 6-10. Na 
rust veranderde er niet veel aan 
het spelbeeld en gingen de scho-
ten van Rosolo gelijk in de korf. 
Altior probeerde van alles, maar 
als er werd gescoord, en dat ging 
stukken beter dan de afgelopen 
weken, was het meteen ook weer 
Rosolo dat een doelpunt maakte. 
Het werd - zo net voor de Kerstmis 
- wederom een gevoelige neder-
laag. Eindstand 14-20.
Altior 2 – Rosolo 2: 6-13
Altior 3 – Rosolo 4: 10-9
Altior 4 – SCMH 2: 10-14
Corridor 4 – Altior 5: 19-10
Playing Girls 1 – Altior 6 15-10
Korloo MW1 – Altior MW1: 12-3
Korloo R1 – Altior R1: 4-6
Altior A1 – Flash A1: 5-6
Altior B1 – Stormvogels B1: 7-10
Altior B2 – Emos B2: 6-6
Altior C1 – DDW C1: 5-2

De Korfrakkers C3 – Altior C2: 5-8
Altior C3 – DSV/EDN C1 1-7
Flash D1 – Altior D2: 2-6
Rooi D1 – Altior D3: 0-3
SDDL E1 – Altior E1: 2: 6-6
Altior E3 – JES E1: 2-3
Altior W1 – De Korfrakkers W1  
1-7. Strafworpen: 5-4

Altior wenst iedereen alvast fijne 
dagen en een goed en sportief 
2016.

altior 1 blijft zonder punten
HEESWiJK-DiNTHER - altior 1 trad zondag aan tegen rosolo 1 uit reusel. 
De pupil van de week, Inge van Orsouw, zag dat altior het moeilijk had 
en dat het scoren ook niet echt van een leien dakje ging. rosolo was fa-
natieker en feller in de balhandelingen en het scoren ging ze ook beter af. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Voor alle tegenstanders een 
paar maatjes te groot
R.K.S.V. Prinses Irene E1 kampioen!

in Boxmeer werd het tegen Olym-
pia’18 een 0-19 overwinning. 
Bijzonder is, dat alle spelers deze 
wedsstrijd een of meer doelpunten 
maakten. Doelman Jop Bevers had 
in deze wedstijd weinig te doen, 
maar hield wel keurig de nul en 
dat niet voor de eerste keer dit sei-
zoen. Na acht wedstrijden was het 
team al kampioen, met alleen maar 
overwinningen en een doelsaldo 
van 69-10. 
Het kampioenschap werd eerst 
op het veld gevierd, met talrijke 
toeschouwers en daarna ging het 
feestje verder in de kantine, waar 
de kampioenen onthaald wer-
den met het nummer ‘We are the 
champions’ van Queen. Natuurlijk 
waren er felicitaties van velen en 
was er ook weer de traditionele 
taart, beschikbaar gesteld door 
Van Mook, de echte bakker in 
Nistelrode. Later werd er ook nog 
een tocht door het dorp gemaakt 

met de ‘platte kar’, wat vanuit vei-
ligheidsoverwegingen al jaren niet 
meer de traditionele platte kar is. 
Als afsluiter werd er nog friet ge-
geten en werd er gezellig gebowld. 
Na de winter is te hopen dat het 

team sterkere tegenstanders krijgt. 
in principe worden de bovenste 
ploegen uit andere eerste klasse(n) 
dan bij elkaar gevoegd; even af-
wachten hoe dat eruit komt te 
zien.

voetbal

NiSTELRODE – De voetballers van de e1 van Prinses Irene werden zaterdag 28 november kampioen in de eer-
ste klasse en werden hiermee de eerste kampioen van het seizoen 2015-2016. Het team was in deze klasse 
voor alle tegenstanders een paar maatjes te groot. 

Heeswijk-Dinthers succes in het badminton

Zo ook voor de jeugd bij BC Ar-
gus. Met vijven, twee vrouwen en 
drie heren, gingen zij de strijd aan 
in poule 3 in de klasse onder de 
15 jaar. En met groot succes! Elke 
speelronde werd met winst afge-
sloten en een promotie naar poule 
2 is daarmee verdiend. De laatste 
speelronde kon geen effect meer 
hebben op het kampioenschap en 
werd bijgewoond door verschil-
lende ouders en geïnteresseerden. 

Ook werd er een spandoek op-
gehangen om de kampioenen te 
feliciteren. Het goede spel van de 
afgelopen speelrondes heeft nog 
meer jeugd bij BC Argus gemoti-
veerd om ook competitie te gaan 
spelen. Zo zie je maar weer dat 
succes aanstekelijk werkt! 

Anne, Suze, Stijn, Bram en Stef, 
gefeliciteerd en veel succes in pou-
le 2!

badminton

HEESWiJK-DiNTHER - naast het recreatief badminton, is er voor spelers 
die meer uitdaging en afwisseling zoeken, ook de mogelijkheid om met 
een team de strijd aan te gaan in een regionale competitie. 

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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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

DONDERDAG 24 DECEMBER 

Kerstavond

VRIJDAG 25 DECEMBER 

1e Kerstdag

Kerst... maar dan anders bij 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

ZATERDAG 26 DECEMBER 

2e Kerstdag

Kerstwandeling met 
glühwein
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode

Kerstbal 2016
Locatie: Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 51

Kerstmis met de 
Party Animals
Locatie: Cafe/-zaal ‘t Tramstation

Arresleetocht
Locatie: Heesch

ZONDAG 27 DECEMBER 

Winterwandeltocht TRV
Locatie: Bernheze
PAGINA 5

Open dag Van Kessel 
openhaarden & kachels
Locatie: Bedafseweg 14 Uden
PAGINA 49

Open zondag 
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

De Hisse 100
Locatie: CC De Pas Heesch
PAGINA 51

Open dag J. Meulendijk 
Keukens, badkamer & 
interieurbouw
Locatie: Nieuwe Erven 21 Heesch
PAGINA 48

Kerstival
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

18 lokale toppers zingen 
Top 2000 van HDL
Locatie: Lunenburg Loosbroek

MAANDAG 28 DECEMBER 

Nisseroise Kwis
Locatie: Nistelrode

Kerstival
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

Eindejaar Bridgedrive
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kinderfilm Midden in de 
winternacht
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

DINSDAG 29 DECEMBER 

Familiefilm: Croods (AL)
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

Oliebollentoernooi 2015
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

Kinderfilm Midden in de 
winternacht
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

Inloopspreekuur 
Fysiotherapie Hoogstraat
Locatie: Hoogstraat 11 Heesch

De Hisse Kwis 2015
Locatie: Heesch

Vuurwerk Verkoop
Locatie: Karwei Heesch

Kerstival
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

WOENSDAG 30 DECEMBER

Vuurwerk Verkoop
Locatie: Karwei Heesch

DONDERDAG 31 DECEMBER 

Oudejaarsdag

Vuurwerk verkoop
Locatie: Karwei Heesch

Oliebollenactie Scouting
Locatie: De Elleboog Heesch

Oliebollenactie Stichting 
Jong Nederland
Locatie: Mr. Loeffenplein 
Vorstenbosch

Oliebollen laten bezorgen 
door CV De Eikenhoek
Locatie: Heeswijk-Dinther
PAGINA 00

VRIJDAG 1 JANUARI 

Nieuwjaarsdag

For Mineur
Locatie: CC De Pas Heesch

ZATERDAG 2 JANUARI
 
Oud papier
Locatie: Buitengebied 
Vorstenbosch

Prinsenbal
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

ZONDAG 3 JANUARI 

Nieuwjaarsreceptie HVCH
Locatie: Clubgebouw Heesch

Prinsreceptie
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

MAANDAG 4 JANUARI 

Influsso workshop: LinkedIn
Locatie: Vleutloop Heesch

DINSDAG 5 JANUARI 

Verdiepingsavond 
Christendom
Locatie: Kerk St. Petrus’ Banden 
Kerstraat 2 Heesch

Met creativiteit en kleur 
naar het licht
Locatie: Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 6 JANUARI 

Cursus Bewegend Leren 
Concentreren voor ouder 
en kind.
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Lezing: De Rommelpot
Locatie: Heemhuis, Maxend 3 
Nistelrode

Cursus Snel leren=leuk leren 
(V-O)
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Influsso workshop: 
Curriculum Vitae
Locatie: Vleutloop Heesch

5a Helma van de Rakt: 
Bosavontuur en Frisse Neus 
wandeling
Locatie: Schaijk

Gratis inloopspreekuur Van 
Soest & Partners accoun-
tants en adviseurs
Locatie: Cereslaan 4 Heesch

Slamdunk’97: 
Champagnetoernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken 
Heesch

Samarpana: Intuïtief klanken 
/ Klank-lig-ontspanning
Locatie: Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

I-Meet: Slagroom toet
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Centrum Maia: 
Reiki-oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

DONDERDAG 7 JANUARI
 
Oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Heeswijk-Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Biljarttoernooi Libre
Locatie: CC De Pas Heesch

VRIJDAG 8 JANUARI 

Samarpana: Yoga
Locatie: Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

BOBZ
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Biljarttoernooi Libre
Locatie: CC De Pas Heesch

ZATERDAG 9 JANUARI 

Uitslag-/feestavond 
Nisseroise Kwis
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Nieuwjaarsvuur
Locatie: Nistelrode

Jeugdprinsonthulling
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

Flessenactie Zaterdagscouts 
Mira Ceti
Locatie: Nistelrode

Open Bernheze Bierpong 
Toernooi Gorgostyle
Locatie: Zaal De Toren 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 55

Wij wensen onze lezers fijne feestdagen


