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nieuws van en interactie met
de dorpsraad Vorstenbosch

keRsTbesTellijsT
slageRij Van oRsouW

‘Het is tijd voor verjonging, vernieuwing en vers bloed’

FOLDeR DeZe WeeK

VORSTENBOSCH – Informatief, actueel, gevarieerd en vermakelijk. Dat wordt de openbare
jaarvergadering van De Dorpsraad in Vorstenbosch op woensdag 12 december vanaf 19.45 uur
in Gemeenschapshuis De Stuik geheid. Naast inbreng van burgemeester Marieke Moorman en
wijkagente Mieke Bode, wordt het publiek aan de hand van stellingen interactief betrokken,
is er tijd voor ‘Vorstenbosch in beeld’ en wordt terug-, maar zeker ook vooruitgeblikt. Ook de
bestuurswisselingen waaronder die van voorzitter Leo Somers staan op de agenda.

Heesch en Nistelrode

bertha ceelen 100 jaar
pag. 9

graag iets voor de gemeenschap
doen. “Ik heb me verdiept in en
intussen het belang al ervaren
van De Dorpsraad. Daar wil ik
graag mijn steentje aan bijdragen”, vertelt John.
Het uitgangspunt van waaruit
Leo altijd werkte, wil hij John
graag meegeven. “Topprioriteit is
altijd geweest om te zorgen dat
er gebouwd werd voor jongeren
zodat zij in het dorp kunnen blijven wonen. Zij zijn van essentieel belang voor de toekomst van
Vorstenbosch zodat de school,
verenigingen en voorzieningen in
stand kunnen blijven. Omdat we
altijd op tijd aan de bel trokken bij
de gemeente is dat ons doorgaans
redelijk gelukt, met uitzondering van een paar periodes dat er
een vacuümwerking was”, weet
Leo om nog toe te voegen. “Een
goed contact met de gemeente is
belangrijk. Je moet mensen kennen en gekend worden.”

John en Leo

Nadat enkele betrokken inwoners
van Vorstenbosch in 1984 succesvol hun schouders zetten onder het vinden van een goede be-

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Leo Somers was van meet af aan
betrokken en nadat hij zeventien jaar als vicevoorzitter genoteerd stond, nam hij in 2002 de

Naast Somers neemt ook secretaris Bart van Kessel na twaalf
jaar afscheid en maakt plaats
voor Sanne van de Wall. “Het is

Een groep die vanaf dat moment
als onmisbare schakel fungeert tussen dorp
en gemeente en op divers terrein
de belangen behartigt
stemming voor het leegkomende
klooster aan de Kerkstraat, werd
in 1985 De Dorpsraad opgericht.
Een groep die vanaf dat moment
als onmisbare schakel fungeert
tussen dorp en gemeente en
op divers terrein de belangen behartigt.

voorzittershamer van Wim van
Lith over. Deze ‘klopper’ gaat hij
binnenkort overdragen aan John
Groen. “Ik blijf nog wel een jaar
aan boord voor een goede overdracht van lopende zaken, maar
geef het stuurwiel over”, meldt
Leo met een lachje.

tijd voor verjonging, vernieuwing
en vers ‘bloed’, maar dan wel zo
dat we goed door blijven marcheren”, zegt Leo. Hij is blij met
zijn vervanger John Groen. Deze
woont vanaf 2016 met veel plezier in Vorstenbosch, ziet dat De
Dorpsraad er echt toe doet en wil

De wisselingen van de wacht
komen aan de orde tijdens de
openbare jaarvergadering op
woensdag 12 december. Het is
echter niet het enige. Er wordt
teruggeblikt op activiteiten van
De Dorpsraad in 2018, financiële
verantwoording over 2017 wordt
afgelegd en veiligheid en criminaliteit in de kern én het buitengebied worden besproken met
de burgemeester en wijkagente.
Verder is er een toelichting op de
activiteiten van de stichting Zorgvoorzieningen en een interactief
gedeelte waarin stellingen aan
bezoekers worden voorgelegd.
De avond wordt besloten met de
presentatie van ‘Vorstenbosch in
beeld 2018’ door Jo van den Berg.
Samengevat zijn alle ingrediënten in huis voor een gevarieerde, informatieve, actuele, maar
ook interactieve en vermakelijke
avond waar iedereen van harte
welkom is. De koffie/thee bij binnenkomst en het pauzedrankje
zijn voor rekening van De Dorpsraad.
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extra zakcentje
bijverdienen?
Word bezorger
van deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com
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NISTELRODE – Na een uitverkocht ‘tweeduuzendzevertien’ wordt op
29 december het jaar 2018 door de heren Laurens Timmers en Twan
Pittens onder de loep genomen.
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In een uur brengen ze een jaarversLACH met wereldnieuws,
landelijke onderwerpen en dorps
gezever. Het belooft een avond
te worden waarop snelle grappen
afgewisseld worden met leuke
liedjes. Dat mag je natuurlijk ook
verwachten van dit duo. Zeker is
dat je met een humoristische terugblik op het jaar 2018 de theaterzaal zult verlaten om daarna in
de foyer alvast samen te proosten
op het nieuwe jaar.
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Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Laurens en Twan over
jaarverslach 2018:
“Wij hebben voor jullie het jaar
2018 zo goed mogelijk proberen
samen te vatten in een uurtje. In
een uurtje? Ja…want alle ellende
laten we achterwege. Het programma heet ook niet voor niets:
JaarversLACH. Wij hebben in ieder
geval een jaar lang schik gehad
met de voorbereidingen. Wij zijn
dan ook weer erg blij dat CC Nesterlé ons de mogelijkheid biedt om
het jaar met jullie te delen. Voor de
tweede keer alweer. Je mag al een
beetje spreken van een traditie. In
een wereld waar tradities onder
druk liggen, mag je deze kersverse
traditie in Nisseroi niet missen!

Nog hier en daar schaven en puntjes op i-en, en wij kunnen los op
29 december! Tot dan, dan!”
TaaFTERE in voorprogramma
Taaftere is een viermans folkformatie die zelfgeschreven nummers brengt, meerstemmig zingt
en fraaie instrumentale arrangementen toevoegt. Ook op deze
oudejaarsavond een programma
met vrolijke en aanstekelijke liedjes
in het Brabants en Nederlands. De
liedjes nodigen uit om mee te zingen, ontroeren soms, maar laten
steeds een eigen geluid horen.
Leuk detail: zanger Mario van der
Linden is geboren en getogen in
Nistelrode. Hij begon zijn carrière
op 15-jarige leeftijd met zijn toenmalige vriend Ad de Laat.
“Taaftere heeft met die aanstekelijke muziek - eindelijk - een waardig Brabants antwoord op de Limbo-texmex van Rowwen Hèze.”
(Folkforum)
29 december Oudejaarsavond
- aanvang 20.15 uur. De laatste
kaarten à € 7,50 zijn nog verkrijgbaar via www.nesterle.nl.
Wees er snel bij want op = op!

De eerste try-out hebben we achter de rug. Was weer erg leuk om
op de plenkskes van CC Nesterle
te staan. Leuke en goeie feedback.

Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
vrijdag 14 december: Dag met
Familieopstellingen door Juno
Welter. Van 10.00 tot 17.30 uur.
De kosten zijn € 90,- voor het
inbrengen van een probleem en
€ 25,- voor een representant.
Info en aanmelden bij Margareth
Bloemen, 0413-351075 of
margarethbloemen@home.nl.
Donderdag 20 december: Klankschalenconcert door Paul Vens.

Daarbij val ik dan met deze editie van de MooiBernhezeKrant
midden tussen Sint en Kerst en loopt dit jaar, wat bol stond
van nieuwe en leerzame momenten, tot zijn einde. En tevens
staan we dan ook weer direct voor onze volgende uitdaging: de
nieuwbouw van onze bakkerij, die op dit moment vorm aan het
krijgen is aan de Cereslaan in Heesch.

Een leuke tijd waarin we veel mooie
en heerlijke producten maken
Maar eerst staat deze drukke tijd voor de deur. Een leuke tijd
waarin we veel mooie en heerlijke producten maken.
We pakken vol uit met al onze specialiteiten, waaronder mijn
specialiteit: het vervaardigen van heerlijk chocoladewerk. Van
kerstkransjes tot diverse soorten flikken en vergeet daarbij niet
al onze decoraties op onze lekkernijen van de patisserie afdeling
die speciaal voor de mooie decemberdagen zijn gemaakt. Al
onze chocolade is van de beste kwaliteit en is met grootste zorg
en vakmanschap voor u vervaardigd.
Ook probeer ik in deze periode voor iedereen een plezierige
werkomgeving te creëren. Te zorgen dat iedereen plezier heeft
in wat hij of zij doet en zijn talent hierin kan versterken. Dit doe
ik door mijn enthousiasme en vakmanschap over te brengen
wat, hopelijk, anderen aanzet tot inzet!
Ik wens iedereen hele mooie en warme dagen toe!
Graag hoop ik u eens te zien in een van onze winkels die
volstaan met lekkernijen om deze laatste dagen van 2018 tot
geslaagde dagen te maken.
Geniet ervan!
Groeten van Melvin Snellen, de Bakkers Lamers.

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag
13
december: Meditatieavond door
Betsie van der
Heijden. Zij zal
deze meditaties
verzorgen op basis van haar jarenlange ervaring.
Iedereen is van harte welkom,
met of zonder ervaring in mediteren. Wil je er graag meer over
weten? Betsie zal je daarin meenemen. Delen is helen. Van 19.30
tot circa 20.30 uur. Kosten € 10,contant te betalen aan de zaal.

Ik zal me eerst even voorstellen!
Mijn naam is Melvin Snellen,
ik ben getrouwd met Hetty
en samen hebben we twee
prachtige kinderen, Lester en
Marit. Ik werk al ruim zestien jaar bij de Bakkers Lamers, maar
nu ik voortaan behoor tot de directie van de Bakkers Lamers
kan ik er natuurlijk niet aan ontkomen om ook eens een column
te schrijven. Spannend, want ook dit is nieuw voor me!

Tibetaanse klankschalen zijn in
staat een verfijnde trilling uit te
stralen door onder andere een
waaier van boventonen.
De klankschalen, ook wel ‘zingende schalen’ genoemd, kunnen de luisteraar meevoeren naar
zijn eigen innerlijke stiltegebied,
daar waar het denken, doen en
redeneren plaatsmaakt voor het
voelend waarnemen.
Aanvang 20.00 uur, kosten € 5,-,
contant te betalen aan de zaal.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

3

Woensdag 5 december 2018

jubilarissen aurora;
samen goed voor 125 jaar

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Complimenteuze belediging
‘Als ik negenendertig ben, hoop ik ook nog naar dit soort festivals
te gaan.’ Ik keek mijn festivalvriend voor die dag aan en hij
glimlachte vriendelijk naar me. Hij was in de veronderstelling
dat hij me zojuist een enorm compliment gaf door deze zin uit te
spreken naar me, maar hij had niet in de gaten dat hij me zojuist
tot een bejaarde bestempelde. Een bejaarde die toch nog de kracht
had gevonden zich naar een festival te slepen op zijn oude dag.
Knap hoor. Hij liep daarna heel vlotjes en soepel weg naar de bar,
terwijl ik me ineens heel bewust van mijn ouwe kop door de massa
bewoog richting het toilet.

V.l.n.r. Helma, Monique, Guus, Loes en Harrie (Norbert niet op de foto)

HEESCH – Traditiegetrouw huldigt Fanfare aurora jaarlijks haar jubilarissen tijdens de eindeseizoensavond aan het begin van de zomervakantie. vanwege de afwezigheid van enkele jubilarissen werd de
huldiging gedeeltelijk uitgesteld. afgelopen donderdag werden zij na afloop van de repetitieavond alsnog in het zonnetje gezet. Dit jaar in totaal weer vijf jubilarissen, samen goed voor 125 jaar lidmaatschap!
Helma van de Langenberg (25
jaar lid) is slagwerker bij de malletband van Aurora. Zij staat al
25 jaar haar mannetje in een
van nature mannenbolwerk. Zo
moeder zo dochter, of eigenlijk
zo dochter zo moeder. Monique
van de Wetering-van de Langenberg (25 jaar lid) wist een kwart
eeuw geleden haar moeder aan
te steken met het muzikale virus.
Monique speelt trompet bij opleidingsorkest Aurora Con Brio.
Loes Ruijs (25 jaar lid) speelt
bugel bij het fanfareorkest. Bovenop haar muzikale kwaliteiten
draagt ze ook haar steentje bij
met het up to date houden van
de website van Fanfare Aurora.
Harrie Windmuller (25 jaar lid)
besloot na een avondje poolshoogte nemen lid te worden van

Aurora. Sinds die tijd heeft hij zich
ontwikkeld tot een voortreffelijk
euphoniumspeler bij het fanfareorkest en eerder ook hofkapel ‘De
Dors(t)vlegels’. Ook levert hij een
mooie bijdrage in het voortbestaan van de vereniging. Zijn drie
zonen zijn ook lid van Aurora.

zoon heeft hij weten te enthousiasmeren voor Aurora.
Guus Huitink (25 jaar lid) is
al meer dan 60 jaar muzikant,
waarvan 25 jaar bij Aurora.
Naast dat hij de altsaxofoon bespeelt in het fanfareorkest, heeft

De jubilarissen dragen ook op andere wijze
bij aan het voortbestaan van de vereniging
Norbert Faessen (25 jaar lid)
kwam samen met Harrie Windmuller tijdens dezelfde avond
een kijkje nemen bij Aurora.
Als slagwerker heeft hij zijn muzikale kwaliteiten ten gehore gebracht bij het fanfareorkest en
de hofkapel. Ook zijn dochter en

Guus jarenlang het beheer van
het verenigingsgebouw voor zijn
rekening genomen. Momenteel
is hij nog beheerder van de muziekbibliotheek van Aurora.
Alle jubilarissen, van harte gefeliciteerd en blijf nog lang lid van
Fanfare Aurora!

In week 52 (26 december) verschijnt er
GEEN DEMOOIBERNHEZEKRANT.
Gewijzigde aanleverdata:
Voor de uitgave van 2 januari 2019 ontvangen we uiterlijk
donderdag 27 december voor 12.00 uur de teksten en foto’s
en eventueel advertenties.

www.demooibernhezekrant.nl
TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

Op die leeftijd moest je gaan genieten
van je rust en niet aan een bar gaan
hangen in je vrije tijd
Op het heerlijk geurende buitentoilet dacht ik nog eens na over
de woorden van mijn gesprekspartner. Natuurlijk was ik in zijn
ogen een bezienswaardigheid op dit festival. Ik weet nog dat ik
op mijn zestiende in de kroeg de oudjes op de hoek van de bar
ook een bezienswaardigheid vond. Ik kon het me destijds ook niet
voorstellen dat ik op mijn veertigste nog naar de kroeg zou gaan,
laat staan naar een techno-festival. Op die leeftijd moest je gaan
genieten van je rust en niet aan een bar gaan hangen in je vrije
tijd. Die tijd was geweest.
Ik heb helaas mijn festivalvriend daarna niet meer gezien of
gesproken. Ik had hem nog graag willen zeggen dat hij wel moet
beseffen wat voor impact zijn woorden op de gemoedstoestand
van een bejaarde festivalganger kunnen hebben.
Wat klinkt als een heus compliment, kan er in de
praktijk in het uiterste geval uiteindelijk voor
zorgen dat er geen diversiteit meer is in het
festivalpubliek. Als ik hem dat nog had kunnen
zeggen, had ik hem ervan kunnen weerhouden
ooit nog eens die zin uit te spreken. Want mijn
behoefte om los te gaan op dit festival was na zijn
uitspraak compleet verdwenen.

blieker@bernhezemedia.com
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gezondheid in balans

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
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 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
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
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
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 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-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Feestelijk tintje aan laatste Moeilijke voeten?
Zonnerit van 2018
HEESWIJK-DINTHER - In woonzorgcentrum Laverhof zal op vrijdag 7
december een bijeenkomst worden gehouden speciaal bedoeld voor
mensen met moeilijke voeten. In de centrale hal van het woonzorgcentrum, aan de Zijlstraat 1, zal dan van 10.00 tot 12.00 uur een
verkoopochtend worden gehouden.

NISTELRODE - Al zeven jaar organiseert Annie van Lokven de Zonnerit als activiteit van de Zonnebloem. Het tweemaandelijkse uitje
voor de zieke leden van de Zonnebloem kreeg afgelopen vrijdag een
extra feestelijk tintje. Sinterklaas en Zwarte Piet Trappedoeli zorgden voor extra hilariteit onder 107 deelnemers waarvan 69 gasten,
12 vrijwilligers en 26 chauffeurs.
Deze laatste Zonnerit van 2018
waren er maar liefst 26 auto’s, met allemaal een vrijwillige chauffeur, die een mooie rit
maakten van 45 kilometer.
Vanuit Nistelrode naar Heesch,
Geffen, Nuland, Rosmalen, Maliskamp, Berlicum, Heeswijk,
Loosbroek, Vorstenbosch en zo
weer terug naar Nistelrode. Bij
zaal ’t Tramstation was er voor
iedereen een kopje koffie met
gevulde speculaas, die aangeboden was door bakkerij ’t Stoepje.

Al snel kwamen Sinterklaas en
Trappedoeli binnen als verrassing. Ze kenden iedereen en
hadden voor allen een kadootje
bij zich. Als afsluiting kon iedereen genieten van het stamppottenbuffet. Een super geslaagde
activiteit met dank aan Nellie
Strijbosch en Delissen Transport
voor het mede mogelijk maken
van deze middag!
Foto’s: @DMBK

Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl

HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

vergoeding
?
Check uw
zorgpolis.

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN
NiSTELRODE | DEN bOSCh Ι DRUNEN Ι 06-22260350 - 06-22260050
WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL

Voorkomen is beter dan genezen
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

De bijeenkomst zal worden
verzorgd door Jonker Speciaal
Schoeisel VOF uit Wadenoijen,
Gelderland. Deze firma levert al
bijna vijftien jaar schoenen en
pantoffels, zowel voor dames
als heren, in veel verschillende
lengte- en wijdtematen. De ideale oplossing voor mensen met
gevoelige of opgezwollen voeten
of enkels, steunkousen, zwachtels, beugels, steunzolen, hallux
valgus (knobbels), likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes
en reumatische aandoeningen.
Nieuw is een speciale collectie
stretch-schoenen die in zijn geheel bestaat uit zacht elastisch
materiaal, speciaal bedoeld voor
mensen met (erg) gevoelige voeten. Ook heeft Jonker Speciaal
Schoeisel VOF zich toegelegd op

brede en zelfs extra brede schoenen en pantoffels voor mensen
met brede of opgezwollen voeten. Daarnaast levert de firma
ook de meer courante wijdtematen én er is zelfs een speciaal assortiment zogenoemde halve paren (tegen speciale prijzen), voor
mensen met één been.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. De toegang is gratis en
pinnen is mogelijk.

Bent u ook toe aan een
optimale hooroplossing?
maak voor 14 decemBer
een afspraak en
profiteer van de huidige
mogelijkheden.
kom nu nog langs
in een van onze winkels
en profiteer tot
€ 900,00 vergoeding

‘t Dorp 29 Heesch - 0412-475959
Botermarkt 3 Uden - 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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‘bitter en vol in de winter, fris en fruitig in de zomer’

Op de avonden dat een nieuw brouwsel wordt getest, gaat het er gezellig aan toe...
Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Het drinken van speciaalbier is leuk, maar het brouwen ervan is misschien
nog wel leuker. Zeven vrienden uit Heesch wierpen het balletje op tijdens hun traditionele mannenweekend in belgië. inmiddels is hun blond der verlanghe in Heesch en
Oss verkrijgbaar.
Dertig personen meldden zich
op Facebook aan voor de presentatie van het Heesche bier in
‘t Tunneke. Er stonden er meer
dan honderd op de stoep. Het
gezelschap smeerde de keel met
360 flessen. In de periode daarna
bestelden liefhebbers meer dan
vierhonderd stuks.
“Dat er zóveel mensen langskwamen. Én dat het biertje werd
gewaardeerd. Dit zijn de vetste
dingen, hier krijg je energie van”,
vertellen de hobbybrouwers aan
de keukentafel in Heesch. De
groep is deze avond niet compleet, maar bestaat normaliter
uit Maarten Verhey, Dennis Verbrugge, Rob Langenberg, Harm

Leeijen, Dave van Griensven, Jon
Arts en Peter Dijkhuizen.
De een hield vroeger van
Desperados, de ander drinkt nu
het liefst Tripel. Het onderlinge
smaakverschil maakte het niet
makkelijk om tot één recept te
komen. Hoewel het alcoholpercentage niet hoog ligt (6,2
procent), is het nog niet gelukt
om de kater buiten de deur te
houden. De euforie die de brouwers tijdens de bierpresentatie
ervoeren - der Verlanghe viel in
goede aarde bij de cafégangers
- maakte de volgende dag plaats
voor hoofdpijn. “Dat ligt natuurlijk aan de mate(n) waarmee het
gedronken werd.”

In speciaal
bier uit
Heesch wordt
het beste van
twee
werelden
gecombineerd

Toch is het verlangen
naar der Verlanghe
onder de Heesche
vrienden
deze
avond wederom
aanwezig. Onder
het genot van hun
eigen bier leggen ze
uit hoe dat komt: “We
combineren het beste van
twee werelden. Hetzelfde bier
smaakt bitter en vol in de winter,
maar fris en fruitig in de zomer.
Dat onze smaken ver uit elkaar
liggen, is dus geen probleem.
Integendeel, we zien het als een
goede graadmeter voor succes,
een soort afspiegeling van de
markt waardoor het bier veel
mensen aanspreekt.”
Dat is niet altijd zo geweest.
“Ons eerste speciaalbier gooiden
we weg. Het smaakte gewoon
niet.” Ongeveer dertig brouwsels verder bereikten ze het niveau van der Verlanghe. Een
proces van vallen en opstaan,
waarbij veel factoren van invloed
zijn op de kwaliteit. “Hetzelfde
brouwsel smaakte na een half
jaar gisten ineens wél.” Net als
het recept verandert ook de inrichting van de thuisbrouwerij
regelmatig. Die verhuisde van
de keuken naar de schuur. Hier
denken de jongens al na over de

Detail van de brouwerij (archieffoto)

opvolger van het blonde bier. Een
dag in de maand brouwen ze er.
Is het recept uitgekristalliseerd,
dan zetten ze in een professionele brouwerij in Eindhoven de
puntjes op de ‘i’. Zo zag ook der
Verlanghe het levenslicht.

Met kerst kunnen proevers
kennismaken met der
verlanghe door bij Mitra
’t Heuveltje of De bierhoeder
een ‘smakerspakket’ aan
te schaffen.
verder is het bier
verkrijgbaar bij ’t Tunneke,
Pannenkoekenhuis Heesch
en Wijnhuis Oss.
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PaROcHiENIEUWS

BernhezeFAMiLieBeriChten
Wij willen via deze weg iedereen die ons 60-jarig huwelijksfeest
op 13 november onvergetelijk hebben gemaakt
bedanken voor alle felicitaties, bloemen en kado’s.
Frans en Doortje Broeksteeg-van Krieken

Heesch

heiligheid op maat
Adventsbezinning over brief van paus Franciscus
HEESCH – Paus Franciscus zit niet stil. Naast zijn vele pastorale ontmoetingen, die regelmatig het
nieuws halen, schrijft hij ook interessante teksten. Zo verscheen afgelopen maart zijn apostolische
exhortatie ‘Gaudete et exsultate’, Latijn voor ‘verheug jullie en juich’. Waarover mogen wij ons verheugen en juichen? De paus opent: “Omdat de Heer ieder van ons heeft uitgekozen om heilig en zuiver te
zijn voor Hem in liefde (Efeziërs 1,4).”
Deze brief van de paus is een
leesbaar document, dat gericht
is aan elke gelovige persoonlijk.

voor biedt paus Franciscus in dit
document praktische handreikingen.

De kern ervan is dat elke gelovige is geroepen tot ‘heiligheid’
in zijn of haar dagelijkse leven.
Dat maakt van iemand niet een
‘heilig boontje’ of ‘wereldvreemde ziel’, maar een authentiek en
vreugdevol mens. Hoe je naar
deze ‘heiligheid’ met vallen en
opstaan kunt toegroeien, daar-

Op 11 december zal Tim Schilling over deze ‘heiligheid op
maat’ in de parochie De Goede
Herder een lezing houden. In
deze adventsbezinning komen
de achtergrond en de belangrijkste onderwerpen van het document in vogelvlucht aan de
orde. Met elkaar worden ook

een aantal passages gelezen en
hierover van gedachten gewisseld, alles in de wetenschap dat
iedere gedoopte een eigen roeping en verantwoordelijkheid
heeft in kerk en wereld. Je bent
van harte welkom op dinsdag 11
december om 19.30 uur aan de
Kerkstraat 2 in Heesch.
Voor meer informatie mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl
of bel met 0412-451215.

gilde van st. antonius abt- st. catharina
nistelrode naar de nobele orde van de Papegay
ANTWERPEN/NISTELRODE - Een negenkoppige delegatie toog zaterdag 24 november vanuit het gilde
naar antwerpen om daar de investituur van de Nobele Orde van de Papegay bij te wonen. Deze vond
plaats in de bijzonder fraai van wandschilderingen en schilderijen voorziene voormalige augustinuskerk.
De Nobele Orde van de Papegay
werd in 1975 ingesteld als een
autonoom Europees instituut
van verdiensten. Dit instituut
van verdiensten is niet gebonden aan enig verbond, federatie
of unie. De Orde heeft tot doel:
‘Diegenen te eren en te honoreren, welke door hun inzet of
morele steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling der
schutsbroederschappen en of
gilden, dan wel zij die zich verdienstelijk maken voor het culturele of sociale domein’.
Tijdens deze investituur werd
Paul Altdorf gedecoreerd. Paul,
vice-hoofdman van het Gilde
St. Antonius Abt- St. Catharina
in Nistelrode werd in Antwerpen gepresenteerd als aspirant
referendaris voor Nederlands
Brabant. In deze functie zal hij
de belangrijke verbinding zijn
tussen de verenigingen Schut-

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Tweede van links naar rechts in de rij, vice-hoofdman en dekenrentmeester, Gildebroeder Paul Altorf
Foto: Jan van der Avoort

terijen en Gilden en het bestuur
van de Nobele Orde van de Papegay. Het gilde ervaart het als
een eer en een genoegen dat
een van haar leden deze belangrijke functie heeft verworven. Dit
voor de tweede keer, want voor-

heen vervulde ere-hoofdman
Ton Vorstenbosch deze aanstelling.
Het Gilde wenst Paul veel succes
bij deze aan hem toebedeelde
eervolle taak.
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stukje nostalgie bij
hanegraaf keukens
Aanbiedingen geldig van
6 t/m 12 december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

Kaas-uienstokbrood

voor

1,50
Zachte melkbollen
8+4 GRATIS
Weekendknaller!

Een stukje slagersgeschiedenis siert de showroom op de muurschildering

HEESCH - in de slagerij werden varkens geslacht en worst en fijne vleeswaren gemaakt; alles uit ambachtelijke keuken. Met de transportfietsen werden ‘butjes’ gehaald bij de fabriek en de vleesbestellingen werden aan huis gebracht. Hoe mooi is het dan dat een stukje slagersgeschiedenis hier op deze
plek zichtbaar is geworden!
Rosan en Ton Hanegraaf: “Toen
wij onze intrede maakten op ’t
Dorp 58 als Hanegraaf Keukens
waren we er op gebrand om een
stukje nostalgie in de showroom
terug te laten komen. Heesch
ademt geschiedenis en dat willen
we graag met trots laten zien.
De foto was een feit, fantastisch
om te laten zien hoe ons pand

er vroeger bij heeft gestaan. Het
was wel een lange zoektocht
voordat we wisten hoe dit terug
moest komen in de showroom.
Uiteindelijk heeft een kunstenares, gespecialiseerd in muurschilderingen, de foto in volle glorie
gerealiseerd.
Wat een prachtig eindresultaat,
we hebben ontzettend veel lo-

vende reacties gehad!”
De foto van slagerij van Herpen
dateert uit 1939. In 1928 is Jan
van Herpen (Jan de Kuiper) begonnen met een slagerij op deze
locatie aan de voormalige Rijksweg.
Op de tekening zijn van links
naar rechts te zien Jan, Jo, Mina,
Anna en Grad van Herpen.

Speculaascaketaartje
Gevuld met zuiver amandelspijs & speculaascake
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

Van Mook

Tien categorieën, één geheime
opdracht, honderd vragen en...?
De vragen zijn klaar, de geheime
opdracht is af, het boek kan bijna naar de drukker!

inschrijven
kan nog tot
15 december
Maar dit jaar hebben we ook
weer iets nieuws bedacht. Hebben jullie de hint op de Facebookpagina gezien? Voor jullie
alleen maar positief! Dit jaar
weer tien categorieën, maar hé,
één vertrouwde categorie is verdwenen! Wij zijn altijd op zoek

naar vernieuwing.
De categorieën die we dit jaar
bedacht hebben zijn:
- Dees joar
- Rondje kuieren
- Doe ‘t (lekker) zelf
- Generation Y
- Nieuws uit de natuur
- Reclame
- Kinderspel
- Sport en spel
- Vroem vroem
- Watt bell(t) Einstein

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Inschrijven kan nog tot 15 december. Deelname aan de Kwis
kost € 10,- per deelnemend
team. Meedoen kan door je voor
15 december aan te melden via
www.nisseroisekwis.nl.

De Nisseroise Kwis... denk daar
maar eens over na!

Cadeautip!

Video Design Lunenburg

Heeswyk

06-22066338

Hachee

100 gr.

€ 1,75

Corned Beef

€ 1,60

Minst gezouten
rookvlees
100 gr.

€ 2,60

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

WITLOF 500 gram € 0.95
MANDARIJNEN kistje € 3.50
SALADE VAN DE WEEK 150 gram € 1.25
De kerstbestellijsten liggen klaar
voor u in de winkel.

Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22

Nistelrode
0412-611282

Eigen gemaakte

100 gr.

Like onze Facebookpagina
www.facebook.com/nisseroisekwis, volg ons op Instagram
en blijf op de hoogte van het
laatste NK-nieuws. Tot de 28ste
op onze vernieuwde locatie, ‘t
Tramstation!

5,95

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

nisseroise kwis presenteert
categorieën achtste editie!
NISTELRODE - De achtste editie van de Nisseroise kwis vindt vrijdag 28 december alweer plaats. Er zijn
al een aantal teams die zich hebben ingeschreven om mee te doen maar... er kunnen er nog meer bij!
Om alle teams in de gelegenheid te stellen om de juiste kennis en kunde binnen te halen worden hierbij
de categorieën bekendgemaakt.

nu

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

www.humstijl.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Pakjes van Klaasje

kbo heesch

KBO Bernheze
KBO Bridge
Nistelrode
NISTELRODE - Vorige week
vrijdag werd in CC Nesterle een
Sint Nicolaas-drive gespeeld. Er
werd afgeweken van het normale programma.

HEESCH - Vrijwilligers van ziekenvereniging Horizon Heesch
hebben vorige week verschillende gratis pakjes uitgedeeld.
Dit werd mogelijk gemaakt door
de organisatie ‘Klaasje’ uit Oss.
Donateurs uit onze regio hebben voor diverse doelgroepen

zeer afwisselende pakketten gedoneerd en een deel hiervan is
geschonken aan de Horizon om
leden van de doelgroep van de
Heesche ziekenvereniging mee
te verrassen. Met een volle auto
gingen de bezorgers op pad om,
vlak voor de verjaardag van de
Sint, veel mensen blij te maken!

Gerard en Frank

De spelers kregen € 6.000,- en
moesten hun scores betalen of
ontvangen. Op het eind van de
middag werd dan bekeken wie
de meeste euro’s had verdiend.

een totaal andere
invulling dan
de bridgemiddag
Frank Janssen en Gerard van
Dijk scoorden met € 8.420,- het
hoogst, gevolgd door Anneke
van Grunsven en Maria Pittens,
beiden € 7.680,-. Ria van Valkenburg en Bob Janssen werden
met € 7.020,- derde. Veertien
paren deden mee aan deze drive. Natuurlijk waren er pepernoten en was er speculaas bij de
koffie.
Er stond een prijzentafel klaar
voor iedereen, met hoofdzakelijk
chocoladeletters, speculaasbrokken en gevulde speculaas. Een

Op zoek naar een
zinvolle dagbesteding?

totaal andere invulling dan de
wekelijkse bridgemiddag maar
het werd wel ontzettend gezellig!

Sinterklaasviering
HEESCH - De zaal stroomt vol,
het Sinterklaasfeest kan beginnen. Op tafel staan pepernoten
en gevulde speculaas en ook
wat borrelnootjes. Om 14.00
uur komt Marian Huis in ’t Veld
het toneel op en verwelkomt
alle aanwezigen en vertelt hoe
het programma van vanmiddag
eruit ziet.
De muziek is in handen van Hans
Vesterink uit Rheden en hij speelt
wat Sinterklaasliedjes want er
wordt gefluisterd dat de Goedheiligman in het pand is! En daar
zul je de Sint hebben! Nu kan hij
zich tot de zaal richten en zoals
alle jaren laat hij ook nu weer
enkel mensen naar voren komen die iets belangrijks hebben
gedaan, al heel lang lid zijn van
de KBO of een groot sociaal hart
hebben; of een combinatie van
dit alles. We zullen het horen.
De mensen die worden verzocht
naar voren te komen zijn Rini
Leemhuis en Frans Eijsink. De
Sint benadrukt nogmaals hun
grote inbreng voor onze KBO
en het vele werk dat ze hebben
verzet. Dat mag best nóg eens
vermeld worden. De Sint zet de
heren eens goed in het zonnetje.
Verdiend!
Daarna wil de Sint eens praten
met Mientje Gevers, haar naam
is verbonden met het plaatsje
Vledder. Deze dame op leeftijd

Sinterklaasactiviteiten
heeft heel lang volop meegedraaid met de KBO en wil er nu
mee stoppen. Sint zou Sint niet
zijn als hij er niet eens uitgebreid
voor ging zitten en een zeer geanimeerd gesprek aanging met
Mientje. Ik moet zeggen dat hij
wel zijn huiswerk heeft gedaan
want hij stelde goede vragen
maar wist ook al veel. Het is heel
leuk te horen hoe vlot deze ‘juf’
nog haar zegje doet.
Hierna wordt Wil Kamp opgeroepen naar de Sint te komen. Zwarte Piet haalt haar op en dan weet
Sint te vertellen dat Wil het sociale gezicht is van de KBO. Ze weet
de mensen op te fleuren die het
eventjes moeilijk hebben vaak
door ziekte of anderszins. Ze
stuurt een kaartje of komt langs
en brengt ook presentjes rond.
Dat doet Wil met veel liefde.
Ook nu blijkt de Sint weer zeer
goed geïnformeerd te zijn. Maar
ja, je bent Sint of je bent het niet!
Ik dacht dat we alles hadden gehad maar nee: nu werd ikzelf
naar voren gehaald. Sint gaf mij
de badge waarop vermeld staat
dat ik de stukjes schrijf die in de
INFO komen te staan. Natuurlijk
was ik zeer verrast en ik hoor nu
ook écht bij de club en zal bij elke
gelegenheid de badge dragen.
Na de pauze worden we getrakteerd op een bingo met mooie
prijsjes van de Wereldwinkel. Na
afloop nog even een dansje en
dan is het écht het einde van een
zeer geslaagde middag. Bedankt
leden van de evenementencommissie: jullie hebben ons een fijne middag bezorgd.
Mardon.

Saffraan: meditatief drumconcert
op framedrums in de Abdij
HEESWIJK-DINTHER - Het trio Saffraan komt woensdag 12 december met een ritueel drumtheater naar
de Abdij van Berne. De drie vrouwen geven een meditatief concert op framedrums waarbij zij aansluiten
op de Adventtijd in het jaar. Het concert heeft als titel ‘De verwachting van het Licht’ gekregen.
Het trio Saffraan kiest uit haar
repertoire uit traditionele ritmes
en improvisatie die de verwachting en hoop naar licht in deze
donkere dagen het helderst verklanken. Er zal gedrum en gezongen en gesproken tekst te
horen zijn.

www.zorgboerderijhuismans.nl
Nulandsestraat 6 Nuland - 06-12800443 - info@zorgboerderijhuismans.nl

Met hun passie voor ritme, rituelen en klank nemen zij mensen
mee op een magische, muzikale
reis door de wereld van de
framedrums. Uniek in combinatie met de stilte die hoort bij
de abdij. De avond begint om
20.00 uur en de entree bedraagt
€ 5,- inclusief koffie/thee na af-

loop van het concert. Aanmelden wordt op prijs gesteld.

Reserveren kan via
berne-anders@abdijvanberne.nl.
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bertha ceelen-kellner:
‘Ik mag niet mopperen’

HEESCH – bertha ceelen-kellner woont al vanaf haar twaalfde jaar in Heesch. velen kennen haar en haar man Gerrit
nog van de frietkraam in de kerkstraat, waar nu restaurant de Waard zit, en van de Soos zonder Naam.
Op 27 november is ze 100 jaar geworden.
TEKST: HENRIËTTE MAAS

FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

me om de twee weken op om te
kaarten.”
vooruit willen
Kaarten doet ze ook in Heelwijk,
waar ze samen met haar man, die
twaalf jaar geleden overleden is,
tot de eerste bewoners behoorde. Twee keer per jaar doet ze
zelfs nog mee aan ‘de Drie Huizencompetitie’, waarbij telkens in
Heesch, Herpen en Grave wordt
gerikt.
Bertha kreeg op haar verjaardag bezoek van de burgemeester

Bertha ontmoette haar man Gerrit
toen ze als naaister kleding afleverde bij zijn broer Harrie. Gerrit liet
stiekem haar fietsband leeglopen,
zodat hij haar aandacht kreeg bij
het oppompen van de band. Dat
mondde uit in verkering in 1943.
In 1947 trouwden ze. Ze kregen
zeven kinderen: drie dochters (Ciska, Jeanne en Ria) en vier zonen
(Henk, Martinus, Theo en Bertie).
Helaas is Bertie jong verongelukt.
Hard werken
Ze hebben altijd hard gewerkt.
Bertha, nuchter: “Hard werken is
gezond.” Eerst verkocht Bertha
groenten aan huis, terwijl Gerrit
met de groentekar rondging en
daarbij zo nodig ook de kinderen
meenam. Na een hernia operatie

in 1956 werd Gerrit invalide (hij
had een ‘klapvoet’) en kon hij niet
meer fietsen. Daarop hielp Van
Roessel uit Dinther hem een eigen
frietzaak te beginnen, dat was in
die tijd nog iets aparts. Van een
klein tentje achter het huis, naar
een tentje voor het huis, naar een
aanbouw voor een ‘echte‘ cafetaria, met – helemaal uniek - een
klein tentje ernaast waar ze snoep
en ijs verkochten. Gerrit maakte
zelf slaatjes en nasiballen en de
kinderen maakten friet. Het was
geen vetpot voor negen monden,
dus nam Bertha ook nog ‘thuiswerk’ aan, zoals leren zemen en
gordijnen naaien. Daarnaast naaide ze alle kleding van hun kinderen, zelfs de trouwjurken van de
drie dochters.

‘Ik heb altijd
vooruit gewild
en ik heb
ook altijd
doorgezet’
voor de gemeenschap
Toen de kinderen buitenshuis
gingen werken verkochten ze de
cafetaria en het huis en verhuisden ze naar de Frans Halsstraat,
waar Bertha nog naaide en Gerrit
een groentetuintje had. In 1968

richtte Gerrit zwembad ’t Kuipke
mee op en bemande hij vervolgens de kassa. Daarna vroegen
de kapelaan en een maatschappelijk werker hem in 1970 om
een ontmoetingsplek voor invalide mannen op te richten. Dat
werd de Soos Zonder Naam. In
het jeugdhuis achter de kerk –
toen al multifunctioneel - konden
ze twee keer per week kaarten en
biljarten en Bertha verkocht koffie: “In het begin was het alleen
voor mannen. Dat interesseerde
me niks, ik was het gewend van
de cafetaria. Later kwamen ook
de vrouwen mee en werd het
meer sociaal.” De soos bestaat
nu nog en Bertha is nog steeds
welkom: “Een vrijwilliger haalt

Op haar 80ste leerde Bertha nog
met de computer omgaan voor
spelletjes (vooral patience), voor
muziek én voor mailtjes.
Ze typte mailtjes met twee vingers: “Ik heb altijd vooruit gewild
en ik heb ook altijd doorgezet.”
Nu Skypet ze samen met dochter Jeanne en diens man Jan op
zondag nog met haar zoon Tiny,
ofwel Martinus, die in Portugal
woont. “Het is niet te begrijpen
dat dat kan.”
Niet mopperen
Bertha blikt tevreden terug op
haar leven. “Ik mag niet mopperen. Ondanks dat we hard moesten werken was het vaak ook
gezellig. De kinderen hebben allemaal goed opgepast, ze zijn getrouwd en hebben gewerkt. Ook
met de kleinkinderen gaat het
goed. Ik had niet verwacht dat ik
100 jaar zou worden, ik heb nergens bij stilgestaan. Gelukkig heb
ik geen grote kwalen, alleen wat
ouderdomskwaaltjes.”
Twee keer feest
Voor haar 100ste verjaardag was
er twee keer feest. Op dinsdag 27
november koffie met gebak met
alle bewoners van Heelwijk, een
lunch in het Bomenpark met de
kinderen en daarna een bezoek
van de burgemeester. Zaterdag
1 december met de hele familie
uit eten: 6 kinderen, 13 kleinkinderen en 25 achterkleinkinderen;
met aanhang erbij 64 mensen!
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Resultaten bernhezer burgerpanel: kerst in bernheze
Eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. inwonerspanel TipMooibernheze is een samenwerking van DeMooibernhezekrant en onderzoeksbureau Toponderzoek. alle resultaten zijn te vinden op www.tipmooibernheze.nl.
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ϴ,ĞĞĨƚ<ĞƌƐƚŵŝƐǀŽŽƌũŽƵĞĞŶƌĞůŝŐŝĞƵǌĞďĞƚĞŬĞŶŝƐ͍

ϳ'ĂũĞĞĞŶŬĞƌƐƚďŽŽŵŬŽƉĞŶ͍
ϱϬй
ϰϱй
ϰϬй
ϯϱй
ϯϬй
Ϯϱй
ϮϬй
ϭϱй
ϭϬй
ϱй
Ϭй

:Ă͕ŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞǁĞĞŬǀĂŶ
ĚĞĐĞŵďĞƌ





:Ă͕ŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞǁĞĞŬǀĂŶ
ĚĞĐĞŵďĞƌ

Een aantal respondenten zet nadrukkelijk de opmerking ‘dat het religieuze in de afgelopen
jaren minder is geworden, dit was ‘vroeger’ veel meer’ bij de enquête. Dit valt sa
men
met de respondenten die ‘weet niet’ invulden (4%) want hier wordt aangegeven

dat
sommigen,
hoewel katholiek opgevoed, nu niet meer praktiserend katholiek zijn.


Op de vraag of er een kerstboom gekocht wordt geeft 44% aan geen kerstboom te
kopen omdat ze een kunstkerstboom hebben. 38% koopt wel een kerstboom, waarvan
12%
in de eerste week van december en 26% in de tweede week van december. Een

toelichting
bij deze stelling is: ‘Een echte kerstboom is mooier’, maar met het oog op

duurzaamheid
wordt er gekozen voor een kunstkerstboom.


:Ă͕ŶŽŐǀŽŽƌĚĞĐĞŵďĞƌ

Het blijkt dat ook veel mensen bij Kerstmis het eerst denken aan vrede, de geboorte van
Jezus, de nachtmis en een christelijk feest en daarom hieronder meteen de uitslag van
de tweede vraag: ‘Heeft Kerstmis voor jou een religieuze betekenis?’ Hier heeft, zoals
je kunt lezen, bijna de helft ‘ja’ en de helft ‘nee’ ingevuld.

Als je dan kijkt naar de vraag: ‘Vier je Kerst’ geeft de grote meerderheid 95% aan Kerst
te vieren. 4% geeft aan geen Kerst te vieren.

EĞĞ͕ŝŬŬŽŽƉŐĞĞŶŬĞƌƐƚďŽŽŵ
ǁĂŶƚŝŬŚĞďĞĞŶ
ŬƵŶƐƚŬĞƌƐƚďŽŽŵ

Waar denkt een inwoner van Bernheze als eerste aan bij het woord Kerst? Dit was de
eerste vraag van TipMooiBernheze.
10% van de respondenten wist het niet, maar ruim een derde van de respondenten
denkt aan samen zijn, een gezellige periode met familie en/of vrienden, lekker eten.
Ook de kerststal en de kerstboom komen voor als eerste gedachte.



ŶĚĞƌƐ͕ŶĂŵĞůŝũŬ͗

Concluderend:
ůũĂĂĂƌĞŶĞĞŶŵŽŽŝĞŬƵŶƐƚďŽŽŵ͘
er wordt nog volop Kerstmis gevierd in Bernheze. De kerstbomen wor ĞŶŶŝĞƚƚŚƵŝƐŵĞƚŬĞƌƐƚ
den
opgezet
en
er wordt gegeten en gedronken met familie en vrienden.

 ,ĞďďĞŶŬƵŶƐƚďŽŽŵ
 /ŬŚĞďĞĞŶŬĞƌƐƚďŽŽŵŝŶĚĞƚƵŝŶŝŶĞĞŶƉŽƚ
Periodiek kun je via het burgerpanel van bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. inwonerspanel
dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ
 /ŬŚĞďǌĞůĨǀĂŶĚĞǁŽƌƚĞůƐǀĂŶďŽŽŵĞĞŶŬĞƌƐƚďŽŽŵŐĞŵĂĂŬƚ
TipMooibernheze
is een samenwerking van DeMooibernhezekrant en onderzoeksbureau Toponderzoek. alle resultaten zijn te vinden op www.tipmooibernheze.nl.
:Ă
 ůŝƐĚĂƚǁĞůŵŝŶĚĞƌĚĂŶǀƌŽĞŐĞƌ
 /ŬŬƌŝũŐĞĞŶŬĞƌƐƚďŽŽŵǀĂŶŵŝũŶǁĞƌŬ
Meld je ook
aan via www.tipmooibernheze.nl!
ůůĞĞŶĚĞƌĞůŝŐŝĞƵǌĞŐĞĚĂĐŚƚĞŶŬŽŵĞŶŶĂĂƌďŽǀĞŶ͘
 /ŬŬƌŝũŐŝĞĚĞƌũĂĂƌĞĞŶŬĞƌƐƚďŽŽŵ
 ĞŶ<ĂƚŚŽůŝĞŬŬĞƌƐƚŝƐĚĞŵŽŽŝƐƚĞƚŝũĚǀĂŚĞƚũĂĂƌ
 >ŝŐƚĞƌŽŽŬĂĂŶŚŽĞŚĞƚƵŝƚŬŽŵƚ
 ĞŶďĞĞƚũĞ
 DĂĂŬŶŬĞƌƐƚĚŽƌƉŵĞƚŬůĞŝŶŬĞƌƐƚďŽŽŵƉũĞŝŶĚĞŚŽĞŬ͘
 ǆƚƌĂĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĐŚƌŝƐƚĞůŝũŬĞǁĂĂƌĚĞŶ͘
 DĂĂŬǌĞůĨƐƚĞĞĚƐĂŶĚĞƌĞŬĞƌƐƚƐƚĂůĞŶƉĂƐĚĂŶǌŝĞŝŬŽĨĞƌĞĞŶŬĞƌƐƚďŽŽŵŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞ
 'ĞďŽŽƌƚĞǀĂŶŚƌŝƐƚƵƐ
ŬĞƌƐƚďŽŵĞŶďŝũƉĂƐƐĞŶĚĂŶŬƵŶƐƚďŽŵĞŶŝǀŵĂůůĞƌŐŝĞĚŽĐŚƚĞƌ
 /ŬŐĂŵĞƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŶĂĂƌĚĞŬŝŶĚĞƌǀŝĞƌŝŶŐŽŵĚĂƚǁĞǌĞŽŽŬǀĂŶĚĞŬĞƌƐƚŐĞĚĂĐŚƚĞǁĂƚ
 DĞĞƐƚĂůŬƌŝũŐŝŬĞƌĞĞŶĐĂĚĞĂƵ
ŵĞĞǁŝůůĞŶŐĞǀĞŶ͘
 DĞƚĞĞŶŶĂ^ŝŶƚĞƌŬůĂĂƐ
 sĂŶŽƵĚƐŚĞƌƌĞ͕ďĞŶŶŝĞƚŐĞůŽǀŝŐŵĞĞƌ
 EĞĞ͕ƵŝƚĞŝŐĞŶƚƵŝŶ;ϮǆͿ
 sĂŶŽƵĚƐŚĞƌǁĞů͕ƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐǁŽƌĚƚĚĂƚŵŝŶĚĞƌ͘'ĞĞŶďĞǌŽĞŬŵĞĞƌĂĂŶĚĞŬĞƌŬĞŶ
 EĞĞ͕ǁĞŚĞďďĞŶĞĞŶŬĞƌƐƚďŽŽŵǀĂŶĂĨǀĂůŚŽƵƚ
ŶĂĐŚƚŵŝƐ
 sĞƌƐŝĞƌŵŝũŶŚƵŝƐŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌ
 sƌŽĞŐĞƌǁĞůŶƵŶŝĞƚǀĞĞůŵĞĞƌ
 ĞůĨ<ĞƌƐƚƐƚƵŬŬĞŶŵĂŬĞŶ͘
 ŽŝƐŬĞƌƐƚŵŝƐŶŽƵĞĞŶŵĂĂůŽŶƚƐƚĂĂŶ͕ŝŬďĞƐƚĞĞĚǀĞƌĚĞƌǁĞŝŶŝŐĂĂŶĚĂĐŚƚĂĂŶŚĞƚ
NISTELRODE - kerstavond 24
 ŽŶĚĞƌďŽŽŵŵĂĂƌŵĞƚĂŶĚĞƌĞŬĞƌƐƚǀĞƌƐŝĞƌŝŶŐĞŶ
ƌĞůŝŐŝĞƵǌĞĚĞĞů
december om 16.30 en 18.00


uur zijn er twee kindermissen in
dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ
EĞĞ
 /ŬǀŝŶĚ<ĞƌƐƚŵŝƐďŝũƵŝƚƐƚĞŬŐĞƐĐŚŝŬƚŽŵŵĞƚĚĞŚĞůĞĨĂŵŝůŝĞƐƚŝůƚĞƐƚĂĂŶďŝũŵĞŶƐĞŶĚŝĞ
de St. Lambertuskerk.
EĞĞ͕ĞƌŬŽŵƚďŝũ

tĞŚĞďďĞŶĞĞŶĂĂŶƚĂůŬůĞŝŶĞ;ŬƵŶƐƚͿďŽŽŵƉũĞƐĞŶǀĞƌĚĞƌŐĞŶŽĞŐǀĞƌƐŝĞƌŝŶŐ
ŚĞƚŵŝŶĚĞƌŐŽĞĚŚĞďďĞŶĞŶŚŝĞƌŽŽŬŝĞƚƐŵĞĞƚĞĚŽĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŝƐŚĞƚǀŽŽƌŵŝũĞĞŶ
ŽŶƐŐĞĞŶ
ǌŽĚĂƚĞĞŶŬĞƌƐƚďŽŽŵŶŝĞƚŐĞŵŝƐƚǁŽƌĚƚ͘
ŚĞĞůŵŽŽŝŵŽŵĞŶƚŽŵƐĂŵĞŶŵĞƚĂůŵŝũŶĚŝĞƌďĂƌĞŶƐƚŝůƚĞƐƚĂĂŶďŝũĂůůĞƐǁĂƚĞƌŚĞƚ
Om deze vieringen op te luisŬĞƌƐƚďŽŽŵŝŶŚƵŝƐ 
ĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌŝƐŐĞďĞƵƌĚ͘
teren, wordt een kerstkoortje

 EĞĞ͕ǁĞŐĞĚĞŶŬĞŶǁĞůĞĞŶŵĂŶĚŝĞǌŝĐŚǌĞůĨǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞŶǁĞŐĐŝũĨĞƌĚĞ
opgericht. Alle kinderen die van

 EŝĞƚŵĞĞƌ͘sƌŽĞŐĞƌŵŽĞƐƚĞŶǁĞŝĞĚĞƌĞǌŽŶĚĂŐŶĂĂƌĚĞŬĞƌŬĞŶǁĂƐŚĞƚŽƉŬĞƌƐƚĂǀŽŶĚ
zingen houden mogen mee- 
ĞĞŶĨĞĞƐƚŽŵƚĞŐĂĂŶ͘ůƐǁĞĚĂŶƚŚƵŝƐŬǁĂŵĞŶŐŝŶŐĞŶĚĞůĂŵƉũĞƐŝŶĚĞŬĞƌƐƚďŽŽŵǀŽŽƌ
doen. We oefenen de liedjes op
ϭϱ
ŚĞƚĞĞƌƐƚĂĂŶ͘ĚĂƚǁĂƐĞĐŚƚĞĞŶĨĞĞƐƚ͘DĞƚůĞŬŬĞƌĞĐŚŽĐŽůĂĚĞŬƌĂŶƐũĞƐŝŶĚĞďŽŽŵǀŽŽƌ
7 en 14 december van 17.15

ŽŶƐ͘
tot 18.00 uur en op 24 decemEƵǌŝĞũĞďŽŵĞŶĂůŚĞĞůůĂŶŐǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶďŝŶŶĞŶŝŶǀŽůůĞŐůŽƌŝĞƐƚĂĂŶ͘ŝũŵŝũŬŽŵƚŚŝũ
ber vanaf 15.00 uur bij Delian
ƉĂƐĠĠŶǁĞĞŬǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶƐƚĂĂŶͬ
Corssmit, Tramstraat 9 Nistelro sĂŶƚŚƵŝƐƵŝƚǁĞů͕ŵĂĂƌŝŬďĞŶũĂƌĞŶŐĞůĞĚĞŶĂůǀĂŶŵŝũŶŐĞůŽŽĨŐĞǀĂůůĞŶĞŶŶƵ
ƉƌĂŬƚŝƐĞƌĞŶĚĂƚŚĞŝƐƚ͘
de. Aanmelden Delian@home.nl
Ϭй



:Ă

EĞĞ

tĞĞƚŶŝĞƚ

kerstmarkt in schijndel

kerstkoortje

SCHIJNDEL -  Winkelgroep ‘t
Zuid houdt ϭϳ
op zaterdag 15 december van 18.00 tot 21.00 uur
de jaarlijkse kerstmarkt in de
Molenstraat.

of 06-20608256

Dit sfeervol verlichte avondevenement bezorgt je het ultieme
kerstgevoel! Struin de kraampjes
af onder het genot van gratis
glühwein. Luister naar de prachtige muziek van Fritz & Danny,
Thomas Lans, de band VanHuis, de zingende kerstboom

en de koren Aurora, The Key en
The Songbirds. Aanschouw de
spectaculaire acts van de Vuurspuwer, ga gratis op de foto en
kom leuk en gratis knutselen en
schminken.
Snoep ook gerust eens van de
marshmallows die de scouting
roostert boven een kampvuur,
maak een ritje in de draaimolen
en trakteer jezelf op een oliebol
en een biertje. De gezelligste
kerstmarkt in de Meierij is voor
jong en oud!
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jong talent in laverhof
Een gelegenheid om podiumervaring op te doen

Immer Roelandse, 14 jaar

Evan van Dijk, 11 jaar

heT Rode huis.
jouw bankzaken, gewoon beter!

Licia Wu, 11 jaar
V.l.n.r.: Kim van Zutphen, Rob van Heugten, Varsha Motiram, Frank van Heck en Henriëtte Hanegraaf

HEESWIJK-DINTHER - ken je de televisieserie ‘jonge mensen op weg naar het concertpodium’ nog? iets soortgelijks is in Laverhof gaande! De ‘jong Talent klas’ van het
conservatorium van Tilburg en het ‘Uurtje klassiek’ van Laverhof Heeswijk-Dinther
zijn een samenwerking aangegaan.
Het conservatorium van Tilburg geeft zeer
getalenteerde en gemotiveerde kinderen
een hoogwaardige muziekopleiding ter
voorbereiding op een loopbaan als musicus. De opleiding behelst professioneel les
op het instrument, gehoortraining, muziektheorie, kamermuziek en koorzang.
Daarnaast geeft het conservatorium de
kinderen gelegenheid om podiumervaring op te doen. En daar komt Laverhof
in beeld.
Laverhof heeft een prachtig klinkende
inpandige kapel met een schitterende
vleugel (die door het Geelvinck Museum
in Zutphen in bruikleen is gegeven), een
goedlopende klassieke serie met een fijne
sfeer en, last but not least, een gemotiveerd publiek.
De ideale plek voor concertmusici in spé
om het concerteren te leren!
Afgelopen zondag speelden zes kinderen
er de sterren van de hemel, vier pianisten Licia Wu (11), Beer van Daelen (17),

Diana Pivak (17) en Alex Hwang (11), een
violist, Evan van Dijk (11) en een gitarist
Immer Roelandse (14).

als je van
muziektalent houdt
kun je vanaf nu
je hart ophalen
Als je van jong muziektalent houdt kun je
vanaf nu je hart ophalen. De Young Musicians Academy van Tilburg, zoals de Jong
Talent Klas officieel heet, komt in 2019 vijf
keer voor een optreden naar Laverhof in
Heeswijk-Dinther.
Noteer de volgende data maar alvast in
je agenda: 13 januari, 10 februari en 24
februari.

HEESCH - Als zelfstandig intermediair van RegioBank zijn wij de bank bij jou in de
buurt. Waar je terecht kunt voor sparen, betalen, alles. De bank zonder poespas en
gedoe die dichtbij de mensen staat. Daar zijn we trots op!
Bij Het Rode Huis kun je altijd even binnenlopen of je nu een grote of kleine
vraag hebt. Bij ons ben je geen rekeningnummer, maar word je persoonlijk geholpen.
Wij weten wie je bent en we nemen tijd
voor jouw vragen. Zo kun jij vertellen wat
je bezighoudt en kunnen wij een passend
advies geven.
Wij zetten ons in voor lokale verbondenheid en dragen actief bij aan de levendigheid binnen de lokale gemeenschap.
Zo vinden wij het belangrijk dat iedereen
een bank in de buurt heeft, waar mensen
werken die je kent en die jou kennen. Die
dezelfde taal spreken. Wel zo vertrouwd!
Een bank voor mensen die zelf willen kiezen, of ze hun bankzaken persoonlijk bij
ons op kantoor of zelf vanuit huis via internet of met een mobiele app regelen.
Wij brengen jouw financiële vragen terug
naar begrijpelijke oplossingen. Daarbij
houden we het simpel: gewoon goede
producten en een heldere uitleg over de

LEEGVERKOOP
vanaf zaterdag 8 december

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

20% korting

HUPNAAR

op alle artikelen uit de winkel
Met uitzondering:
• Hout- en plaatmateriaal
• Honden- en kattenbroken
• Sleutels

HUBO!
Ter overname aangeboden

Binnenzonwering
Hubo Nistelrode
op maat?

Heb jij interesse:
je adviseren door Hubo
• om het roerLaat
om te
gooien?
• in het runnen van een goedlopende ip de bon
Kn
uit en !
doe-het-zelf zaak?
er
pro fite
• om je kennis in de doe-het-zelf
klusbranche te gebruiken KEUZE• in een uitdaging als zelfstandig ondernemer?
KORTING*

20%

OP ALLE MAATWERK
Informatie:
BINNENZONWERING
2 909999 999921
Bart Pennings - 06-48925534 - info@hubonistelrode.nl
*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH NISTELRODE
0412-611033
info@hubonistelrode.nl

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1

17-02-14 11:41

mogelijkheden. Zodat jij goede keuzes
kunt maken en een goed gevoel hebt over
jouw bankzaken.
Daar staan wij voor.

‘t Dorp 124, 5384 MD Heesch
0412-206006
info@hetrodehuisbankzaken.nl
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Voordelig kerstshoppen
bij Intratuin Veghel
VEGHEL - Intratuin Veghel heeft zaterdag 8 december een Vroege Vogel actie. Alle klanten die tussen 8.00 en 10.00 uur Intratuin
Veghel bezoeken krijgen 20% korting op al hun aankopen. Op deze
manier kun je extra voordelig profiteren van het uitgebreide kersten najaarsassortiment. De korting geldt op het gehele assortiment,
dus ook op planten, interieur, potterie en kerst- en sfeerartikelen,
met uitzondering van aanbiedingen.
Je kunt heerlijk kerstshoppen en
wegdromen bij Intratuin in de gezelligste periode van het jaar. Probeer je maar eens in te houden
op de grootste kerstmarkt van de
regio waar de uitgebreide kerst-

Zaterdag 8 december, zaterdag 15 en zondag 16 december
komt de kerstman ook op bezoek bij Intratuin tussen 13.00
en 16.30 uur. Wil je hem graag
ontmoeten of met hem op de
foto? Kom dan zeker even langs

bij Intratuin.
Intratuin Veghel heet u aankomende zaterdag tussen 8.00 en
10.00 uur extra voordelig welkom met de 20% kortingsactie.
Zondag is Intratuin Veghel ook
geopend van 11.00 tot 17.00
uur.

Kerst-Inn Loosbroek
LOOSBROEK - In de parochiekerk vindt op vrijdag 14 december om
19.00 uur voor de 27ste keer Kerst-Inn plaats. Musicalgroep Joy, het
gemengd Kerkkoor, Servanto, Simul Canto en La Orféon doen hun
best om weer een sfeervolle, muzikale avond te verzorgen. Je kunt
genieten van de mooie klanken van de nieuwe piano!
Geloofsgemeenschap Loosbroek
is stichting het Geleer heel dankbaar voor de grote financiële bijdrage.
Pastoraal werker, Isabel van
Baal, zal een kerstverhaal voorlezen en na afloop word je in CC

HEESWIJK-DINTHER - Cunera/De Bongerd wordt van 10 tot en met 14 december omgetoverd tot een
sfeervol kersthuis. “Deze week staat in het teken van Kerst, saamhorigheid, ontmoeting en verbinding
met elkaar en er worden diverse festiviteiten georganiseerd, waaronder een heuse schaatsbaan!”, zeggen Annelies Cornelis en Marga Goossens, dagbestedingscoaches Welzijn van Laverhof.
Kerstmarkt
Tijdens de kerstmarkt, op maandag 10 december van 18.00 tot
21.00 uur, biedt een groot aantal
ondernemers en hobbyisten hun

De Wis getrakteerd op koffie en
thee met kerstbrood. Hier kun je
ook al kerststukjes kopen voor
het goede doel: Stichting PEP
Projecten in Roemenië.
Kom jij ook?
De toegang is gratis!

<ĞƌƐƚďŽŵĞŶƚĞŬŽŽƉ

<ĞƌƐƚďŽŵĞŶƚĞŬŽŽƉ

ůĂƵǁƐƉĂƌͬEŽƌĚŵĂŶŶͬ&ƌĂƐĞƌŝ

sĂŶĂĨǌĂƚĞƌĚĂŐϭĚĞĐĞŵďĞƌ
ĚĂŐĞůŝũŬƐŐĞŽƉĞŶĚǀĂŶϵ͘ϬϬƵͲϮϬ͘ϬϬƵ͘
Vanaf heden dagelijks geopend
EƵŽŽŬŵĞƚĞĂƐǇĨŝǆĞŶƐƚĂŶĚĂĂƌĚ͘
<ĞƌƐƚďŽŵĞŶƚĞŬŽŽƉ
van 9.00 tot 20.00 uur.
ůĂƵǁƐƉĂƌͬEŽƌĚŵĂŶŶͬ&ƌĂƐĞƌŝ
Nu ook met easyfix en standaard.

producten aan. De algemene
ruimtes staan vol met kramen. Er
is een koor en sfeervolle muziek
aanwezig. Buiten staan ook kramen en het opstaporkest van de
koninklijke fanfare St. Willibrord
en het Blazersensemble van muziekvereniging St. Servaes zorgen voor een gezellig sfeer. De
kerstman is aanwezig, ook leuk
voor een foto!

Laverhof on Ice
Dit jaar is er een nieuw evenement; Laverhof on Ice! Een
schaatsbaan met een horecagelegenheid en een gevarieerd
programma. Maandag 10 december om 16.00 uur wordt
Laverhof on Ice voor de bewoners van Laverhof geopend. Om
19.00 uur is de officiële opening
door burgemeester Moorman.

De toegang is gratis. Kom gezellig met familie en vrienden een
kijkje nemen, iedereen is van

Wens- en gedenkboom
Ook is er weer een wens- en
gedenkboom ter nagedachtenis

Van de Antoon Coolenstraat 5
naar de
Schoolstraat 38 in Heeswijk-Dinther
06-22827766.

BERNHEZE/KOBYLIN - Stichting Bernheze Kobylin houdt een traditie in stand en heeft ook dit jaar weer
een kerstpakkettenactie georganiseerd. Zoals vorig jaar behoren ook dit jaar voornamelijk de arme,
alleenstaande en eenzame ouderen tot de doelgroep.
Mijnheer en mevrouw van Casteren-Gruyt,
Wegenbouwbedrijf van de Hanenberg, Marya
Schoenmode en Dio/The Read
Shop hebben ook dit jaar in
belangrijke mate bijgedragen
om de actie mogelijk te maken.
Ricky de Vocht, Ria van Galen,
Teresa Nowacka, Johanna van
Nielen en Esmee van de Camp
waren zeer actief bij de voorbereidingen van deze actie.
Kobylin is een kleine gemeente
met veel kleine kernen, gelegen
tussen Poznan en Wroclaw. Er
heerst enorm veel werkloosheid en dat leidt tot schrijnende
toestanden, met name voor de
doelgroep.
Naast de kerstpakkettenactie
ondersteunt de Stichting ook

ŶƚŽŽŶŽŽůĞŶƐƚƌĂĂƚϱ^ĐŚŽŽůƐƚƌĂĂƚϯϴ
ƚĞů͗ϬϲͲϮϮϴϮϳϳϲϲ


tŝũǌŝũŶǀĞƌŚƵŝƐĚ͊͊



ŶƚŽŽŶŽŽůĞŶƐƚƌĂĂƚϱ^ĐŚŽŽůƐƚƌĂĂƚϯϴ
ƚĞů͗ϬϲͲϮϮϴϮϳϳϲϲ




aan je dierbare. Vanaf 3 december kun je bij Miranda’s bloemensalon en ‘t Winkeltje van
Cunera/De Bongerd voor € 2,50
flesjes kopen om in de gedenkboom te hangen.

Traditionele kerstpakketten
naar Kobylin in Polen

ůĂƵǁƐƉĂƌͬEŽƌĚŵĂŶŶͬ&ƌĂƐĞƌŝ

 sĂŶĂĨǌĂƚĞƌĚĂŐϭĚĞĐĞŵďĞƌ
tŝũǌŝũŶǀĞƌŚƵŝƐĚ͊͊
Wij zijn verhuisd!
sĂŶĂĨǌĂƚĞƌĚĂŐϭĚĞĐĞŵďĞƌ
ŶƚŽŽŶŽŽůĞŶƐƚƌĂĂƚϱ^ĐŚŽŽůƐƚƌĂĂƚϯϴ
ĚĂŐĞůŝũŬƐŐĞŽƉĞŶĚǀĂŶϵ͘ϬϬƵͲϮϬ͘ϬϬƵ͘
ĚĂŐĞůŝũŬƐŐĞŽƉĞŶĚǀĂŶϵ͘ϬϬƵͲϮϬ͘ϬϬƵ͘
EƵŽŽŬŵĞƚĞĂƐǇĨŝǆĞŶƐƚĂŶĚĂĂƌĚ͘
ƚĞů͗ϬϲͲϮϮϴϮϳϳϲϲ
 EƵŽŽŬŵĞƚĞĂƐǇĨŝǆĞŶƐƚĂŶĚĂĂƌĚ͘
tŝũǌŝũŶǀĞƌŚƵŝƐĚ͊͊

 












 

harte welkom! En weet je dat
er vanuit Cunera/De Bongerd
een arreslee rijdt naar Laverhof
on Ice? Dus neem ook daar een
kijkje!

Naast de kerstmarkt is er Laverhof
on Ice en een wens- en gedenkboom

heerlijk kerstshoppen en
wegdromen
collectie wordt gepresenteerd.
Het assortiment is rijkelijk gevuld
met de nieuwste modellen kersthuisjes, alle denkbare kerstballen
en overige decoratiematerialen
om de boom te versieren.

Kerstmarkt en schaatsbaan
bij Cunera/De Bongerd

ouderenprojecten waarbij het
ouderenproject in de kern Smolice dit jaar bijzondere aandacht
krijgt.

smolice krijgt dit
jaar bijzondere
aandacht
De schoolbesturen, het artsencollectief en de gemeentelijke
sociale dienst zijn de informatiebronnen van de stichting. De
coördinatie van het geheel in
Kobylin is in handen van Danuta
Piskorek, die in dit verband in
2013 uit handen van de toenmalige burgemeester van Bernheze
de koninklijke onderscheiding

Ridder in de Orde van Oranje
Nassau mocht ontvangen.
Het stichtingsbestuur brengt
de kerstpakketten zelf naar Polen en neemt de verblijfkosten
in Polen voor eigen rekening.
De delegatie bestaat dit jaar uit
Jan de Vocht, Cees van Nielen,
Christ Cuijpers en Toon van Dijk.
Omdat de financiële middelen
van de stichting zeer beperkt zijn
wordt een kleine kerstbijdrage
zeer op prijs gesteld.
Het bestuur bedankt jou bij
voorbaat hartelijk!
Het rekeningnummer van
Stichting Bernheze – Kobylin is
NL 62 RABO 0137118430.
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Muzikale winterstorm met Top2000
‘Het wordt een ons kent ons feestje in de zaal en op het podium’

LOOSBROEK – Een studie is er niet voor nodig om te voorspellen dat de Top2000 die op zaterdag
22 december vanaf 21.00 uur gehouden gaat worden bij Lunenburg Events & More géén klein feestje,
maar een big party gaat worden. Maar liefst zestien lokale en vocale helden en heldinnen gaan er,
begeleid door een ervaren live band, uitpakken met de lekkerste hits uit genoemde lijst.
Ook Ton van de Veerdonk, Nadja van Driel en Remco Kuijs zijn van de partij.
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Op initiatief van Ruud van der
Heijden uit Loosbroek werd het
spektakel ook in 2015 en 2016
opgevoerd. Een succesvolle hit
waarvan het stof er na een jaar
stilte weer afgeblazen wordt om
vervolgens weer op te worden
geblazen tot een muzikale winterstorm.
Die gaat er dan ook echt komen
met zangers en zangeressen
Stefanie en Hans Achterberg,
George Blanken, René Habraken,
Kaylee Rijkers, Katja Brooijmans,
Anne-Marie Traa, Heleen van de
Veerdonk, Joachim van Schijndel,
Olaf Sleutjes, Iris Manders, Heidi
van der Linden en Evie van der
Heijden. Ook Remco Kuijs, Nadja van Driel en Ton van de Veerdonk staan genoteerd.
Voor Remco Kuijs wordt het zijn
Top2000 vuurdoop. “Ik ben een
ontzettende fan van de (echte)
Top2000. Ik had ook graag aan
de eerdere edities meegewerkt
en ben blij gevraagd te zijn”, vertelt hij. Hij zei dan ook volmondig
‘ja’ toen hij gevraagd werd. De
18-jarige Remco raakte na het
zien van een Queen-concert op

televisie op 5-jarige leeftijd dusdanig enthousiast dat hij óók gitaar wilde leren spelen. Dat deed
hij. De gitaar verdween nooit
meer uit zijn vingers. Hij speelt
intussen akoestische en elektrische gitaar, zingt en schrijft zijn
eigen teksten. Als singer-songwriter speelde hij zowel bij kleine
als echt grote evenementen. Het
kiezen van een Top2000 nummer
was nog wel even een dingetje:
“Het moet een beetje bij me passen, maar in goed overleg zijn we
er uitgekomen”, laat hij weten.
Welke nummers hij en de overige deelnemers gaan doen is, top
secret want volgens organisator
Ruud, “is het leuker als we iedereen gaan verrassen.” Remco
is intussen doende om zijn nummers te leren. Zenuwachtig is hij
niet, maar: “Ik heb wel een gezonde spanning vooraf.”
Dat heeft ook Nadja van Driel.
Zij zingt al haar hele leven. Als
15-jarige begon ze in haar eerste bandje. Daarna volgenden er
nog enkele, maar: “Ik was voor
elk optreden zo bloednerveus dat
ik het rond mijn 30ste te zwaar
vond worden. Niemand geloofde

Kaarten in de voorverkoop
bij Paperpoint en
cafetaria Revival of via
www.lunenburg.nl

Maar liefst
zestien lokale
en vocale
helden en
heldinnen
gaan er,
begeleid door
een ervaren
live band,
uitpakken met
de lekkerste
hits uit
genoemde lijst

me, maar dat was echt zo. Ik heb
aansluitend even niets gedaan,
maar op enig moment werd ik
gevraagd om op een evenement
mee te doen en vanaf dat moment haal ik een beetje de krenten uit de pap op kleine en grote
evenementen.
Ik ben nog steeds zenuwachtig,
maar het zijn slechts enkele liedjes en het duurt kort, dus ik laad
me vooraf op en ‘báf’ ik breng
ze”, lacht ze. Ook zij vertelt niet
wat ze gaat zingen maar wil wel
kwijt: “Dat ik het mezelf gemakkelijk heb gemaakt door liedjes
van ‘vroeger’ te gaan zingen.
Die ken ik dus nog enigszins. Van
beide moet ik trouwens wel weer
de tekst in mijn hoofd stampen.”
Ook Ton van de Veerdonk is
bezig met de voorbereidingen.
Hij begon ooit als 8-jarige in de
plaatselijke drumband en zat op
11-jarige leeftijd achter zijn eerste
drumstel. Als 16-jarige begon hij
te drummen in zijn eerste band,
ontdekte dat hij kon zingen en
ook dat leuk vond en nog steeds
vindt. Hij drumde en zong jaren
in de bekende band Clock House

en The Herrie Davidsonband. Hij
drumt en zingt nog steeds. “Ik
geef drumles, ben doende in een
akoestisch bandje en zing regelmatig bij allerlei evenementen”,
vertelt hij. Vanwege zijn enorme
podiumervaring krijgt Ton nergens meer de zenuwen van. Wel
geniet hij nog elke keer en verheugt ook hij zich op deelname
aan de Top2000. “Daar zit veel
jeugdsentiment bij. Het is verder keileuk om met zoveel lokale mensen iets dergelijks neer te
gaan neerzetten.”
Het drietal is het er roerend over
eens: “De Top2000 mag je niet
missen want het wordt een ons
kent ons feestje, zowel in de zaal
als op het podium.”
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expositie cursisten atelier
Menzel in cc nesterlé

NISTELRODE - Er is het afgelopen jaar hard gewerkt voor deze expositie met het thema ‘gevangen’, vertelt Mieke Drijfhout van Hooff.
ieder jaar geeft ze een thema waar de cursisten vrijblijvend aan mee
doen. Dit jaar was het ‘gevangen’, andere jaren was het ‘uitbundig’
en ‘schakel’. voor sommigen is het niet zo gemakkelijk, zo van: wat
moet ik daar nu mee? Toch zijn ze vol geestdrift aan de slag gegaan
bij atelier Menzel. Sommigen zijn realistisch aan het werk gegaan
anderen laten juist de abstracte kant zien.
De cursisten zijn zeker niet verplicht met een thema aan de
slag te gaan, maar gaandeweg
lukt het wel en exposeren ze
met het thema waar ze zelf het
meest trots op zijn. Hoewel veel
cursisten schroom hebben om
hun werk te laten zien, vinden ze
het ook erg leuk, weet Mieke. Er
wordt vaak gezegd ‘Oh een kleiclubje’, en dat is het natuurlijk
ook, maar ze maken heel erg bijzondere dingen. Zoals op de foto
te zien is wordt er nog hard gewerkt om het in orde te hebben
om er een mooie en bijzondere
expositie te laten worden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken tijdens
de openingstijden van CC Nesterlé. De expositie blijft tot za-

FiLMHUiS De PaS:

i TOnYa

2018, 119 minuten.
biografie, drama.
Tonya Harding wordt tijdens de

Maandag 10 en dinsdag
11 december, aanvang
20.00 uur. € 5,-.

werkt naar het moment in 1994.
Ook hier worden verschillende
perspectieven van het verhaal
getoond, zodat je als kijker niet
zeker weet hoe het zich precies
heeft afgespeeld, maar je zelf een
oordeel kunt vellen.

nog meer willen zien? www.de-pas.nl/agenda/film

lezing bij halley: de komeet
Wirtanen
HEESCH - Het gebeurt niet vaak
dat aan de hemel een komeet
verschijnt die met het blote oog
kan worden gezien.

terdag 7 januari 2019 te bezichtigen tijdens de openingstijden
van CC Nesterlé, Parkstraat 2,
Nistelrode. 0412-859001.

Olympische Spelen van 1994 wereldnieuws. Haar grootste rivale,
Nancy Kerrigan, is vlak voor de
Spelen slachtoffer van een aanslag, waarbij zij een flinke klap op
haar knieën krijgt. Al gauw blijkt
dat Hardings man verantwoordelijk is voor de aanval en de vraag
rijst: in hoeverre was Harding zelf
bij dit incident betrokken? De film
wisselt verschillende verhaallijnen
af, aangevuld met sportscènes
en flashbacks. Zo wordt toege-

Maar in december is het weer zo
ver! De komeet 46P/Wirtanen
maakt zijn opwachting. Sterrenwacht Halley besteedt aandacht
aan dit bijzondere fenomeen,
onder meer met een lezing van
Niels Nelson op dinsdagavond
11 december.
De lezing begint om 20.00
uur en de entree voor
niet-Halleyleden
bedraagt
€ 7,50. Aanmelden is niet nodig.

De kleine komeet 46P/Wirtanen is nu in de buurt van de zon
en ook heel dicht bij de aarde.
Op 17 december is hij ‘slechts’
twaalf miljoen kilometer van
ons verwijderd. Een deel van het
ijs waaruit de komeet grotendeels bestaat, sublimeert door
de zonnewarmte en het vrijkomende gas en stof vormt een
omvangrijke coma en staart. In
zijn lezing vertelt Niels Nelson
over kometen en geeft hij allerlei
bijzonderheden over 46P/Wirtanen. Als de weersomstandigheden meewerken, worden de
telescopen en verrekijkers van

de sterrenwacht op de komeet
gericht.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl.
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Workshop Nyoeng Nee
door Ria Bello

Open dag bij schoonheids- en
kapsalon Thea en Eline van Dijk

VORSTENBOSCH - Deze praktijk wordt door alle Tibetaanse Boeddhisten beoefend.
Gelongma Palmo was een groot beoefenaar van deze praktijk, een praktijk van drie
dagen, die door de beoefening een versterkende energie tot stand brengt naar de
gelofte van Sodjong met als meditatie: Tchenrezig met de duizend armen en de elf
gezichten.

HEESCH - Het is

gerige geesten te sluiten. De meditatie
van Tchenrezig en het reciteren van zijn
mantra wekt mededogen op en realiseert
meer en meer het spontane liefde en mededogen van Tchenrezig. Iedereen is van
harte welkom!
Data: 6, 7 en 8 en 10, 11 en 12 januari.
Het is een workshop van drie dagen
waarbij de aanvang om 10.00 uur is op
de eerste dag en het slot om 16.00 uur
op de laatste. Bijdrage: € 100,- voor drie
dagen.

alweer vier jaar
geleden dat Thea
en Eline van Dijk

Thea &
Eline

aan de Kerkweg
7 hun nieuwe
salon openden
en inmiddels
heeft de salon
een metamafose
gehad. In deze
prachtige salon
zal zaterdag
15 december
aandacht aan
kerstkapsels en
kerst make-up
gegeven worden.
De volgende professionals zullen aanwezig zijn tijdens de open dag:

Dit brengt een zeer grote zuivering tot
stand, negatieve daden worden getransformeerd en als dit in juistheid gedaan
wordt, hoeft de beoefenaar niet meer

Tchenrezig met de duizend
armen en de elf gezichten
opnieuw geboren te worden. We zuiveren de fysieke vermoeienissen door
middel van de prosternaties die ons in
staat stellen de poorten voor de hon-

Boeddhistisch Centrum Karma Eusel Ling
Heuvel 1 - 5476 KG Vorstenbosch
0413-340320
info@karmaeuselling.nl.

kerstliedjes zal gaan zingen. Ook is er
een kerstman aanwezig die lekkere mandarijnen, aangeboden door Fruit ThuisGebracht, uit zal delen en dit alles onder
het genot van een glühwein, koffie of
thee met iets lekkers!

Rachel is er voor de permanente
make-up;
Monique, cosmetisch arts,
zal er zijn voor advies;
Evelien is aanwezig voor een
heerlijke massage;
Yvonne de Lorijn van
Golden Rose is een pro op het gebied
van kleurenanalyses.

De open dag is van
11.00 tot 16.00 uur.
Komt u ook?

Ook kunt u deze dag uw nagels laten
lakken en in de middag zal er een heus
herderskoor aanwezig zijn die stemmige

Thea en Eline van Dijk
Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch
0412-454402.
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Doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest
Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied.
Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende
gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Samen met onze partners hebben we alle expertise in huis die
nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken

WET-EN REGELGEVING
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wetten en regels. Wij
bieden ondersteuning bij het voldoen aan deze verplichtingen, zoals
het samenstellen of controleren van de jaarrekening en het verstrekken van controleverklaringen, onder andere bij subsidie-verantwoordingen. Wij doen ons werk graag en goed en bieden professionele
dienstverlening in een laagdrempelige en informele sfeer. Dat vinden
wij maar heel gewoon. Als accountantskantoor leveren wij een diversiteit aan diensten, maar je kunt ons ook alles in handen geven. In
een totaalpakket regelen wij al jouw zaken. Gewoon onder één dak.
Handig en overzichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de korte als op
de lange termijn. Kun jij rustig blijven ademhalen, nu én straks.
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om die complete financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in professionele dienstverlening.
VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak.
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen
betekenen. Voel je welkom!

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com

Een verbinding tussen natuurgebied en omliggende dorpen
MAASHORST - Het project Meer
Maashorst werd sfeervol afgesloten bij Hartje Groen en Nieuwe Hoeven - Carrousel Groen
met alle belanghebbenden.
www.allemaalmaashorst.nl
Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 10 december 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. In welk seizoen is het bier bitter en vol?

2. Wat is de voornaam van degene die deze week voor het eerst een column schrijft?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Hoe heet de nieuwe voorzitter van de Dorpsraad in Vorstenbosch?

4. Welke toneelvereniging voert de uitvoering ‘De Straatprijs’ op?

5. Hoe oud is Bertha Ceelen-Kellner geworden?

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

6. In welke plaats wordt de Top2000 gehouden?

Winnaar vorige week:
M. van Stiphout
Het antwoord was:
BIJBEL
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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 afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 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

agenda
12 december
17.30-19.30 uur
Inloopavond herinrichting
centrum Laar/aanleg snelfietsroute door Nistelrode.
Zaal ‘t Tramstation,
Nistelrode

Plastic verpakkingen,
blik en drankkartons in
dezelfde zak
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Regentonactie groot succes

Wanneer halen wij uw afval op?

De regentonactie in samenwerking met 21 deelnemende bedrijven was een groot succes.
Van 17 oktober t/m 17 november zijn in de regio maar liefst
659 regentonnen met een kortingsbon van € 20,- verkocht.

U ziet het in de Afvalwijzer app

Dit betekent dat voortaan minstens 118.000 liter regenwater
door inwoners van de gemeente
Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden wordt opgevangen voor hergebruik.

Hoe komt u aan de app?
1. Zoek de Afvalwijzer app op
in de appstore van uw smartphone of tablet.
2. Download de Afvalwijzer app.
3. Vul de postcode en het huisnummer in van uw adres.
4. Zet eventueel notificaties aan.
U krijgt dan een bericht als u
uw afval buiten moet zetten.
Heeft u geen geschikte telefoon
of wilt u de afvalwijzer liever op
papier? Dan kunt u de Afvalkalender voor 2019 vinden op
www.bernheze.org.

Tegelruilactie komt terug
Afgelopen juni kwamen zo’n
900 inwoners uit onze regio enthousiast een tegel inleveren in
ruil voor een plant. In 2019 organiseren we opnieuw een tegelruilactie.
Blijf op de hoogte van alle acties

De afvalkalender 2019 is klaar. U vindt alle informatie over ophaal-/inzameldagen en scheiden van afval snel en overzichtelijk in
de afvalwijzer app. via deze app kunt u ook een melding doen,
bijvoorbeeld als uw afval niet is opgehaald of als uw container of
chip kapot is.

rondom Operatie Steenbreek
www.bernheze.org
(zoekterm: steenbreek).

Lukt het niet uw Afvalkalender
2019 te downloaden of printen?
Bel ons dan, telefoon 14 0412.

Maak kennis met het nieuwe centrum van nistelrode
Samen met een aantal ondernemers en de dorpsraad werken wij hard aan een vernieuwd
centrum voor Nistelrode. De uitvoering is voor enkele projecten
al gestart en een deel start begin
volgend jaar. Graag nodigen wij
u uit voor een inloopavond.

uur van harte welkom in zaal
‘t Tramstation in Nistelrode. Daar
staat de koffie voor u klaar.

(door de gemeente);
- Appartementencomplex Laar
/ Achterstraat (door Mooiland);
- Verbouwing van het oude
gemeentehuis en herontwikkeling van het bestaande
Rabobankgebouw naar appartementen (door Jan van
Erp).
Medewerkers van de gemeen-

U bent op woensdag 12 december vanaf 17.30 tot 19.30

Wat kunt u verwachten?
Bij deze bijeenkomst krijgt u
meer informatie over de volgende onderwerpen:
- Herinrichting van het Laar
(door de gemeente);
- Snelfietsroute Nistelrode

- Vaststellen meerjaren onderhoudsplan kunstwerken in de
openbare ruimte
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Nistelrodeseweg
69, Heesch
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Koffistraat 15,
Heeswijk-Dinther
- Vaststellen bestemmingsplan
Grolderseweg 5, Heesch

- Vaststellen
Erfgoedverordening Bernheze 2019
- Vaststellen meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen
- Vaststellen meerjaren onderhoudsplan technische installaties sportparken
- Vaststellen meerjaren onderhoudsplan sportvelden
- Begraafplaats ’t Loo, Nistelrode

- Deelname aan experiment
centraal tellen tijdens verkiezingen 2019
- Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2018
- Derde tussentijdse rapportage
2018 gemeente Bernheze
Belastingvoorstel 2019

besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

- S.A. Barcacianu,
geboren 11-02-1992
- P.M. Legien,
geboren 21-09-1980
Besluitdatum: 02-11-2018
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

te, woningcorporatie Mooiland
en van de betrokken projectbureaus geven graag antwoord
op uw vragen. Er is geen centrale
presentatie, u kunt binnen lopen
wanneer u wilt.

RaadsVeRgadeRing
Op 13 december 2018 vindt er
een raadsvergadering plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De
vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
Op de agenda:
- Vaststellen parapluplan TOV
- Verkeersmaatregelen Lendersgat & Derptweg, Vorstenbosch

De agenda en bijbehorende
stukken vindt u op
www.bernheze.org. Via deze
website kunt u de raadsvergadering live volgen en op een later
tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de griffie, telefoon
14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.

oFFiciËle bekendMakingen

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staan ingeschreven. Dit blijkt uit het
adresonderzoek van de afdeling
Burgerzaken. Het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Bernheze heeft
daarom besloten om hun persoonsgegevens niet meer bij te
houden en hen uit te schrijven
uit Nederland. Hierop volgt een
inschrijving in het RNI (Registratie Niet Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.

commissievergadering
bezwaarschriften bernheze
Op dinsdag 11 december 2018
komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.

De commissie behandelt dan de
volgende bezwaarschriften:
19.00 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat door F.H.J.J.
Lenaers is ingediend namens
betrokkene. Het bezwaarschrift
richt zich tegen het besluit van
het college van burgemeester
en wethouders van 1 augustus 2018 waarbij een last onder
dwangsom is opgelegd vanwege het gebruik van een woning
aan de Dorpsstraat in Loosbroek
door meer dan één huishouden.
19.45 uur: Behandeling van
de bezwaarschriften die door
betrokkene zijn ingediend tegen
besluiten van het college van
burgemeester en wethouders

geMeenTebeRichTen
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van 13 april, 16 juli en 21 september 2018. Het gaat om besluiten tot afwijzing van verzoeken om handhavend op te treden
tegen overlast vanwege een varkenshouderij aan de Palmenweg
in Nistelrode.

fenen van het horecabedrijf BBQ
Restaurant Smook, Heuvel 4,
5476 KG Vorstenbosch. De vergunning is verzonden op 30 november 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)

Wet ruimtelijke ordening

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Laverhof on Ice voor
het organiseren van Laverhof
on Ice, van 10 t/m 21 december op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 23.00 uur, op
vrijdag en zaterdag van 10.00
tot 01.00 uur en op zondag van
10.00 tot 00.00 uur op de locatie Abdijstraat 36, 5473 AG
Heeswijk-Dinther. De beschikkingen zijn verzonden op 28
november 2018.
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:
- Hedi Meubelen voor het organiseren van een kerstmarkt op 9 december 2018 van 11.00 tot 17.00
uur op de locatie Laag-Beugt 1a,
5473 KB Heeswijk-Dinther. De
toestemming is verzonden op 30
november 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
verleende terrasvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen een vergunning om terrasmeubilair te plaatsen op het voor
publiek toegankelijke (verharde)
gedeelte van de weg, gelegen bij
BBQ Restaurant Smook, Heuvel
4, 5476 KG Vorstenbosch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Drank- en horecawet
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor het uitoe-

Ontwerpbestemmingsplan
vrijkomende agrarische
bebouwing bernheze
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening de
ter-inzage-legging bekend van het
ontwerpbestemmingsplan Vrijkomende Agrarische bebouwing
Bernheze, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1721.BPVAB-ow01).
inhoud: Het bestemmingsplan
regelt de vertaling van het beleid
zoals vastgesteld door de raad
van 14 december 2017 in het bestemmingsplan Buitengebied.
Procedures 1b en 3b zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Baron van den Bogaerdelaan 4
Kappen 1 beuk, (schade aan
voortuin, riolering en overlast)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
- Kersouwelaan (kruising met het
water)
Kappen 1 berk en 1 zomereik
(technische afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
- Vorstenbosseweg nabij 6B (zijstraat)
Kappen 2 knotwilgen (technische afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
- Liniedijk nabij 3A (t.h.v. de kruising)
Kappen 1 berk (technische afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
- Vorstenbosseweg nabij 6A
(kruising
zijpad
met
de
Leijgraaf)

Kappen 1 zomereik (technische
afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
- Langenbergsestraat
(t.h.v. nummer 12)
Kappen 1 zomereik (technische
afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
- Kaathovensedijk nabij
5A (zandpad achter)
Kappen 1 zomereik (technische
afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
vorstenbosch
- Kampweg (kruising Kampweg,
Molenweg)
Kappen 6 esdoorns (technische
afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
Nistelrode
- Dintherseweg (t.h.v. nummer 53)
Kappen 1 zomereik (technische
afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
- Loosbroekseweg (t.h.v. nummer 21)
Kappen 1 kastanje (technische
afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
- Loo (t.h.v. nummer 55)
Kappen 1 beuk (technische afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
Heesch
- Berkstraat (t.h.v. nummer 8)
Kappen 1 zomereik (technische
afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
Loosbroek
- Bosschebaan (t.h.v. Nistelrodesedijk 15A)
Kappen 1 zomereik (technische
afschrijving)
Ontvangstdatum: 16-11-2018
Nistelrode
- Laar 74
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. migrantenhuisvesting
Datum ontvangst: 23-11-2018
- Sectie C nr.3054 en 3184, Achterkant Laar 8 en 10
Realisatie aanbouw
Datum ontvangst: 27-11-2018
- Braamstraat 8
Plaatsen van een duiker
Datum ontvangst: 25-11-2018
- Weverstraat 16
Oprichten bedrijfswoning en
uitrit aanleggen

Datum ontvangst: 26-11-2018
- Schaijksedreef ong.
Oprichten woning met bijgebouw en aanleggen in-/uitrit
Datum ontvangst: 28-11-2018
Heeswijk-Dinther
- De Passie 15
Uitbouw keuken
Datum ontvangst: 23-11-2018
- Retselseweg 6
Bouw montage/opslagruimte in
hal
Datum ontvangst: 29-11-2018
- Plein 1969 5
Plaatsen reclame
Datum ontvangst: 28-11-2018
- Koffiestraat ong.sectie E
nr. 2543 en 2902
Slopen op grond van ruimtelijke
regels (oude opstallen)
Datum ontvangst: 26-11-2018
Heesch
- Heelwijkstraat 13
Uitbreiden hal van woning
Datum ontvangst: 25-11-2018
Loosbroek
- Molenhoeven 5c
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 27-11-2018
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heesch
- ’t Dorp 64a en 64b
Wijzigen appartementen
Verzenddatum: 26-11-2018
- Meursstraat ong.
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 29-11-2018
- Cereslaan 22
Aanpassen gevels van pand
Verzenddatum: 29-11-2018
Heeswijk-Dinther
- Zandkant 4c
Oprichten vrijstaande woning met
bijgebouw en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 26-11-2018
- Bakhuys 4
Oprichten vrijstaande woning
met garage
Verzenddatum: 26-11-2018
Loosbroek
- Pastoor de Grootstraat 5
Realiseren overdekt terras
Verzenddatum: 29-11-2018
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Nistelrode
- Zwarte Molenweg 7
Plaatsen luifel aan voorgevel
Verzenddatum: 29-11-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
besluit
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit
treedt daags na verzending van
het besluit in werking.
Loosbroek
- Dorpsstraat 74a
Uitvoeren onderhoud
Verzenddatum: 28-11-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders wil toestemming verlenen voor:
Loosbroek
- Achterdonksestraat 11
Uitbreiden pluimveehouderij
Verzenddatum: 04-12-2018
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.
besluiten
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking
Heeswijk-Dinther
- Pastoor Lathouwersstraat 7
Gedeeltelijke intrekking verbouw woning
Verzenddatum: 29-11-2018
- Retselseweg 10
Gewijzigd uitvoeren van een
loods (er is een nieuwe vergunning verleend)
Verzenddatum: 29-11-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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.
ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie 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 burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
indienen 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
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze.
Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze.
Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep
heeft geen schorsende werking. Er zijn
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van
het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en
uw handtekening.

voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
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Starters, eerst nog even dit
BeRnHeZe - Ben je al even aan het dromen om als zelfstandig
ondernemer aan de slag te gaan? als Zzp-er of als ondernemer? Waarschijnlijk ben je op zoek naar een bedrijf dat jou
kan helpen met je ‘look’ of met producten zoals de vormgeving van je huisstijl, het maken van je website of een bedrijf
dat je helpt om jezelf zichtbaar te maken voor je doelgroep.
eerst nog even dit.
In de voorbereiding bedenk je
eerst of het ondernemerschap
iets voor jou is. Doe een KVK
krachtmeting en denk na over
doelgroep, product en dienst,
locatie, investeerders, et cetera; zet dit in een ondernemersplan. Je gaat een uurtarief bepalen. Best lastig misschien:
te hoog schrikt klanten af, te
laag is niet alleen een onderwaardering van je kwaliteiten,
het levert misschien ook nog
te weinig inkomsten op! En
ook erg belangrijk; zorg dat
je de risico’s in beeld krijgt en
beperk ze met verzekeringen,
pensioen, et cetera.

dat je ook een btw-nummer
hebt. Je administratie kun je
uitbesteden of zelf doen. Als
je een boekhouder of een administratiekantoor in de arm
neemt kun je meteen vragen
of ze je wegwijs kunnen maken in de werkzaamheden die
van een goed ondernemer gevraagd worden.
Nu kun je echt met de bran-

arbeidsmigranten wonen
volgens de snF normen
Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken
Zoals in heel Nederland wordt ook in bernheze veelvuldig gebruikt gemaakt
van arbeidsmigranten. Mensen uit Polen, Roemenië, bulgarije, Letland en
Litouwen. Zij komen hier voor een korte periode om seizoenswerk te doen,
veelal in de land- en tuinbouw of de bouw. bernheze eist nette huisvesting
van de groep arbeiders. Geen mensen in bedompte hokken of versleten caravans, maar wonen volgens de SNF norm (Stichting Normering Flexwonen).
De SNF norm
Voor huisvesten van arbeidsmigranten hanteert de gemeente
Bernheze de SNF normen. Hierin staat duidelijk beschreven aan
welke minimale eisen huisvesting
moet voldoen. Een paar belangrijke vereisten zijn voldoende privacy en daglicht op de kamer, minimaal een toilet en een douche
per acht personen, voldoende
waarborg van de hygiëne, geregelde ventilatie volgens de gel-

dende normen en de aanwezigheid van een branddeken en een
blustoestel. Op deze manier is er
de garantie dat mensen waardig
behandeld worden. En Bernheze krijgt geen ‘Somerse asperge
toestanden’. Dat wil de SP hier
zeker niet. Door huisvesting van
de arbeidsmigranten in speciaal
daarvoor ingerichte gebouwen,
voorkomt Bernheze nog meer
druk op de reguliere woningen.
De huizen die vrijkomen, blijven

dan beschikbaar voor de jongeren uit Bernheze die zelfstandig
willen gaan wonen. Het toezicht
in en om migrantenwoningen
hoort 100 procent geregeld te
zijn door de initiatiefnemers, de
huisbazen.
De buurt mag zeker geen overlast ervaren. Dat accepteren we
immers ook van Nederlanders
niet. Als iedereen zich hieraan
houdt, dan kan men prima samen in een buurt wonen.

gewenste of ongewenste
ontwikkeling
in het afgelopen jaar zijn in de gemeenteraad de nodige particuliere verzoeken tot wijziging van het bestemmingsplan de revue gepasseerd. in de
hele gemeente zien we nieuwe ideeën die tot uitvoer kunnen gaan worden
gebracht waar de gehele gemeenteraad vaak unaniem akkoord mee gaat.

Zoek uit welke rechtsvorm bij
jou past want de keuze kan zowel fiscale gevolgen hebben
als gevolgen voor je aansprakelijkheid.
Heb je een goede bedrijfsnaam bedacht? Is de domeinnaam vrij? Zijn andere bedrijven met bijna dezelfde naam
niet misleidend?
Ben je klaar voor de start van
je eigen bedrijf?
Dan kun je een afspraak maken met de Kamer van Koophandel; je krijgt dan meteen
een KvK nummer. Er wordt ook
meteen een aanmelding bij de
Belastingdienst geregeld zo-

Zijn andere
bedrijven met bijna
dezelfde naam niet
misleidend?
ding van je merk aan de slag!
Meer weten? Volgende keer
weer tips, maar... je kunt ook
alvast op
www.bernheze-media.nl
gaan kijken.

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Regelmatig is zeker ook al het (pré) VAB beleid een kader hiervoor geweest.
Een goede ontwikkeling in onze ogen, die wij van harte toejuichen. De wereld om ons heen verandert en door met andere ogen, het ‘ja mits principe’,
naar een locatie te kijken zal dit vaker een win-win situatie opleveren voor de
initiatiefnemer en ook indirect voor de overige betrokkenen.
Maar dat betekent zeker niet dat overal ‘ja’ tegen gezegd kan worden. Naast
de vele gewenste ontwikkelingen zijn er natuurlijk ook altijd ongewenste
ontwikkelingen of ontwikkelingen die niet zo zwart-wit liggen en waar de
nodige bedenkingen over zijn. Deze ontwikkelingen hebben vaak ook enorme impact op direct betrokkenen, zoals de direct omwonenden. Neem de
laatste commissievergadering, het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan aan de Koffiestraat in Heeswijk-Dinther,
waarbij de omwonenden duidelijk hun zorgen hebben
samengevat en ook wij duidelijk onze zorgen hebben
geuit over het plan. Naast de invulling van het (permanente) toezicht op de arbeidsmigranten plaatsen wij
zeker ook de nodige vraagtekens bij de feitelijke gewenste horeca invulling in dit plan.
Een heel belangrijk uitgangspunt is zorgvuldigheid voor
snelheid!
Gerjo van Kessel, Lokaal

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Wat een heerlijke sport! / Ole Konnecke
Dit grote informatieve boek staat vol met allerlei sporten die heerlijk zijn om
te doen, zoals voetbal in een team, kunstschaatsen of skiën. En wat te denken
van paardrijden of atletiek? Dan kun je kiezen uit heel veel onderdelen: kogelslingeren, speerwerpen en hoogspringen. Basketbal is vooral weggelegd voor
langere spelers, die gemakkelijk een bal in de basket kunnen gooien.
Bewegen is belangrijk en sporten is heerlijk. Ole Konnecke stelt ze aan je voor
op een droogkomische manier. Bij elke sport staat een heldere uitleg aan de
hand van grappige dierentekeningen. De combinatie van de tekst en de karikaturale tekeningen maken het een grappig boek voor kinderen vanaf 4 jaar.

informatie voor de kernen
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Het heerlijk avondje is gekomen
Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze

Gas erop met die
duurzaamheid
Luuk Verstegen, D66

De decembermaand is begonnen. Buiten wordt het kouder en de
bomen worden kaler. Binnen is het gezellig en warm. Families komen samen om Sinterklaas te vieren. Met zijn allen eten, cadeaus
uitpakken of zingen voor de Sint. Ieder op zijn eigen manier. Zo lang
we maar samen een heerlijke avond hebben.
De afgelopen weken is iedereen druk bezig geweest met het
voorbereiden van het Sinterklaasfeest. Vele huizen en winkels zijn versierd met lampjes,
slingers en pakjes. Binnen wordt
hard gewerkt aan gedichten en
surprises. Buiten komt iedereen
elkaar tegen tijdens het inkopen
doen in onze fijne dorpen. Van
snoepgoed, speelgoed, kleding
en badschuim tot boeken en
gereedschap. We ontmoeten el-

Het is tijd om gas te geven! Groene stroom
van windparken en zonnepanelen, waterstof in plaats van gas uit Groningen en
Waalwijk (ja, daar wordt ook nog steeds
gas gewonnen).

kaar bij de bakker of het dorpsplein en raken aan de praat. Dan
komen we erachter hoe fijn we
het hebben in Bernheze. Wat is
dit toch een leuke tijd!
Vanavond is het heerlijke avondje. We genieten van het samen
zijn. Van de twinkeling in de
ogen van de kinderen en het
plezier van de ouderen. CDA
Bernheze wenst iedereen een fijn
Sinterklaasfeest. Geniet van het
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heerlijke avondje!
cda.nl/bernheze

Bernhezer homo

Er gebeurt van alles, maar niet
genoeg. En in Bernheze lopen
we echt een beetje achteraan te
bungelen met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Een paar
zonnepanelen in Heesch: een
leuk begin, maar niet meer dan
een begin.
Waar is de ambitie? Wanneer
gaan we daken volleggen met
zonnepanelen en huizen uitrusten met warmtepompen.

We gaan investeren in boerenbedrijven om ze te helpen stoppen.
Maar waarom investeren we niet
actief in boerenbedrijven die juiste willen innoveren in duurzame
oplossingen!
Er is zoveel ondernemerschap
in Bernheze en daar kunnen we
wat ons betreft als gemeente
goed aan bijdragen. Wat D66
betreft mag er wel een tandje bij,
wat meer gas op die lollie. Ambitie, ook in Bernheze!

Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze
De afgelopen zes jaar ben ik slechts één keer eerder ingegaan op homoseksualiteit in de stukjes voor deze krant. Na het gedoe afgelopen week voel ik dat
ik er weer iets mee moet. Hoewel velen denken dat homoseksualiteit volledig
geaccepteerd is, ligt de waarheid een stuk gevoeliger.
Voordat ik politiek actief werd,
was ik actief voor het COC. Een
belangenvereniging voor homo-,
biseksuelen, transgenders en interseksuele mensen. In die tijd
werd me geregeld gevraagd of
het COC zichzelf niet overbodig
had gemaakt. Helaas is het COC
nog steeds niet overbodig.
Op tv roepen dat je geen mietje moet zijn, maar gewoon uit
de kast moet komen is lekker

gemakkelijk. Ik ben nog nooit
iemand tegengekomen die het
gemakkelijk vond om uit de kast
te komen. “Hoi pap/mam, ik ben
hetero”, hoef je niet te zeggen.
Heteroseksueel blijft de norm in
Nederland, ook al is het geen uitzondering meer om homo’s op tv
te zien. Maar ja, die zijn wel op
afstand. En Geer en Goor zijn natuurlijk alleen om te lachen... De
openheid in Nederland is fijn als
je eenmaal die moeizame eerste

stap hebt weten te zetten.
In Bernheze mag ik mezelf zijn,
mede omdat ik het lef heb dat
te doen. Als mensen mij niet nemen zoals ik ben, is dat niet mijn,
maar hún probleem. Maar als je
jong bent wil je erbij horen. Het
is onze taak ervoor te zorgen dat
jongeren die uit de kast willen
komen weten dat ze er mogen
zijn. Eén stukje als dit helpt een
beetje, maar niet genoeg. We
moeten het blijven herhalen.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

Interieurverzorgsters
Heeswijk-Dinther en omgeving

Voor projecten in Heeswijk-Dinther en omgeving
zijn wij op zoek naar gemotiveerde interieurverzorgsters.
Werktijden in overleg.
Wij bieden u een prettige werksfeer
en een salaris conform CAO.
Interesse?
Neem dan contact op via 0412-636 858 of via www.vosschoonmaak.nl

GEEN KRANT
In week 52 (26 december) verschijnt er
geen DeMooiBernhezeKrant.
Gewijzigde aanleverdata:
Voor de uitgave van 2 januari 2019 ontvangen we uiterlijk
donderdag 27 december voor 12.00 uur de teksten en foto’s
en eventueel advertenties.

www.demooibernhezekrant.nl
Opie
Opie is een leuke Beagle kruising van ruim 6 jaar oud. Helaas is
hij afgestaan wegens bijtincidenten en zoekt hij dus een nieuw
huisje. Het is een vrolijk ventje dat graag actief bezig is en
het erg leuk vindt om te wandelen. Hij kan goed met andere
honden overweg. Met een rustige kat die honden gewend
is kan hij ook prima samenleven.
Opie vindt het erg leuk om te werken en dat heeft hij ook
zeker nodig om zijn energie kwijt te kunnen. Momenteel
gaat hij regelmatig op training met een vrijwilliger en hij
vindt het erg leuk om nieuwe dingen te leren.
Opie zoekt een consequente baas die niet te hard voor hem is,
maar wel duidelijk zijn grenzen aan kan geven. Wegens de bijtincidenten in het verleden plaatsen we Opie niet bij kinderen!

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden

Heesch
0412–206006
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oogcontact

MooiBernhezertjes

Wie

te koop

is deze Bernhezenaar?

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Jenny Dortmans
Coen Jansen
kan de staatsloten
Vorstenbosch
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Verse worst
€ 3,45 per 500 gram.
Varkensoesters
€ 4,50 per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther,
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl
Diverse soorten
haard- en kachelhout
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.
Kerstbomen vers
van het land
Vanaf € 5,-.
Vooraf uitzoeken = gratis
verpakking bij ophalen.
Vinkelse Bunderstraat 6,
Heesch/Vinkel (zijstraat
Vinkelsestraat, doodlopend).
Verkoop zaterdag en zondag
06-27651655.
Mooie Kerstbomen
Blauwsparren 1,80-2,20 m,
zolang de voorraad strekt.
Daarnaast Blauwspar en Fraserie
in de pot tot 1 meter hoog.
Fraserie vrijwel geen naalduitval!
Verkoop vanaf 1 december.
Dorpsstraat 13, Loosbroek,
06-29129328.
Mooie kerstbomen
Groen en blauwspar diverse
maten met en zonder kluit,
ook open op zondagen.
H. Donkers, Kampweg 30
Loosbroek, 0413-229445.
kerstbomen
Groen en blauwspar.
2 tot 3 meter hoog.

Puzzle #6433

www.sudoku-puzzles.net

20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Yoga deskundige
Voor ons talentcentrum in Heesch zijn wij op zoek naar een
yogadeskundige die zijn of haar talent wil delen met andere
burgers. Vind jij het leuk om anderen de beginselen van yoga bij te
brengen? Dan bieden wij een inspirerende plek om te werken,
een groep enthousiaste mensen en gezelligheid.
Wij zoeken iemand voor 1 uur per week
(tijden worden in onderling overleg vastgesteld).
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

aangeboden
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Oliebollenkraam
Plein 1969 Heeswijk-Dinther.
10 december t/m 6 januari
2019.
1e en 2e Kerstdag gesloten.
Openingstijden
Oliebollenkraam.net.
Mario & Christa Bok
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze

lage waterstand
Tekst?

Vrijwilligerspunt Bernheze

KIPSALON BERNHEZE
De allerlekkerste kip.
We hebben meer dan
20 soorten kipproducten
en snacks in ons assortiment.
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.

te huur
Opslagunits in
Nistelrode
Afmetingen vanaf 15m2 t/m
48m2. Verwarmd, geïsoleerd en
beveiligd. 7 Dagen per week
toegang.
Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu
Multifunctionele bedrijfsruimte.
Lindestraat 5, 7, 9 Nistelrode.
Zéér gunstig huurvoorwaarden.
ca.10 x 30 meter begane grond
ca.10 x 30 meter
bovenverdieping.
Huur van een gedeelte is
bespreekbaar.
Informatie: istehuur@gmail.com
Mobiel: 06 23 64 50 85

te huur/
te koop
Mooie chalet op
camping de Wildhorst
Vanaf 14 januari te huur/
te koop. Volledig gemeubileerd.
Geert van Doremalen
06-53338720.

te koop
gevraagd
Betaalbare LP’s.
Alles behalve Schlager,
Nederlandstalig en klassiek.
Voorkeur gaat uit naar Rock, en
Metal. Bedankt en houdoe!
06-24957980.
Landbouwmachines
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
Tel. 06-19076959.

Wil je een zoekertje plaatsen?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

7

More Puzzles:

€ 7,50 per stuk.
J. van Houtum
Aa-brugstraat 19 Dinther
0413-293200.

Zie oplossing pagina 34
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Fioretti wint provinciale
onderwijsprijs met
project Transparant

Toneelvereniging Kantlijn
speelt ‘De Straatprijs’

Beeldende kunstenaars, trotse leerlingen en leerkrachten

VEGHEL - Vorige week donderdag vond in het provinciehuis in
‘s-Hertogenbosch de uitreiking
plaats van de onderwijsprijs
Noord-Brabant.
Het Fioretti College presenteerde
het project ‘Transparant’ waarbij

ding van beeldend kunstenaars
Geert van de Vorstenbosch en
Jolanda van Doorn.
De jury was buitengewoon enthousiast over dit project en kende het Fioretti College de eerste
prijs toe in de categorie voortgezet onderwijs.

De school mag de provincie
vertegenwoordigen tijdens de uitreiking
van de Nationale Onderwijsprijs
leerlingen buiten school in duo’s
schilderen en tegelijkertijd werken aan hun communicatieve
en sociale vaardigheden. Dat
gebeurt onder de bezielende lei-

Dat betekent dat de school de
provincie mag vertegenwoordigen tijdens de uitreiking van de
Nationale Onderwijsprijs op 27
maart in Leiden.

HEESWIJK-DINTHER - Toneelvereniging Kantlijn is druk bezig met de repetities voor het toneelstuk ‘De
Straatprijs’ van Carl Slotboom. De leescommissie heeft voor deze klucht gekozen vanwege de diverse
hilarische typetjes die er een heerlijke chaos van maken.
Zo ook Boris, altijd gezeik met
pa, maar door de straatprijs van
de Postcodeloterij kon hier wel
eens snel verandering in komen.
En wat ze altijd zeggen: ‘Als je
een grote prijs wint heb je ineens
heel veel vrienden.’ Dit klopt ook,
merkt Boris. Als dan je moeder,
waar je het goed mee voor hebt,
nog een ongelukje krijgt, waardoor het zo vertrouwde gezinsleven op zijn kop wordt gezet,
begint de ellende. Zelfs de buren

en sociale hulptroepen gaan zich
ermee bemoeien en Boris’ eerste
gedachte is dan ook: ‘Flikker op
allemaal!’ Alhoewel...?
Beetje van profiteren kan natuurlijk geen kwaad...
Volgens regisseur Mano van
Venrooy genoeg ingrediënten
voor een avondvullende klucht
waar het publiek echt wel de
slappe lach van zal krijgen. Ben
jij er ook bij?

Debutant Mark Kuijpers speelt
met zijn vader Marcel ook hier
vader en zoon, wat weer voor
een extra komische noot zal zorgen.
Deze klucht wordt gespeeld op
14, 15 en 16 december in het
Willibrordcentrum in Heeswijk
telkens om 20.30 uur.
Kaartjes kosten € 8,50 en om
teleurstellingen te voorkomen is
het raadzaam te reserveren via
0413-296008.
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Duo Oldenhermanns speel- De Maashorst School groeit en
de Unsexed in CC Nesterlé maakt zich klaar voor de toekomst
NISTELRODE - Oldenhermanns wordt gevormd oor Lize van Olden
en Anne Hermans die in 2014 Cameretten wonnen. De voorstelling
gaat over het onmogelijke leven van de millennials en dan vooral
de jonge moeders van deze tijd die aan alle idealen willen voldoen.
De beste moeder, de sexueel aantrekkelijke partner, de goede vriendin en de vrouw die alles in het leven aankan en zich nergens voor
schaamt. Een ideaal wat natuurlijk niet te bereiken is en gaande de
voorstelling zie je de vrouwen gek worden van zichzelf én elkaar.
Met minimale middelen spelen
ze een voorstelling waarvan je
voelt dat deze al improviserend
tot stand gekomen is; nooit
voorpelbaar. Alsof een oude
transistor radio met een draaiknop telkens op een andere zender gezet wordt.

een onnavolgbare
reeks van scherpe,
geestige, harde en
ontroerende scènes
Tekst: Hans van Uden
Foto: Ad Ploegmakers

De twee vrouwen spelen een
voorstelling die moeilijk te duiden is. Het houdt het midden
tussen cabaret, stand-up comedy en toneel.
Ze sleuren het publiek mee in de
seks, drugs en rock’n roll van de
indoorspeeltuin, de zandbak en
de darkroom in een onnavolgbare reeks van scherpe, geestige,
harde en ontroerende scènes die
elkaar in moordend tempo opvolgen.

De voorstelling draagt de titel
Unsexed en dat moet cynisch bedoeld zijn omdat het onderwerp
sex zeker niet geschuwd en zelfs
telkens opgezocht wordt.
Het onderwerp overspannen
jonge moeders is natuurlijk niet
vreemd voor cabaret en is al
door vele cabaretiers uitgelicht.
Het had de voorstelling goed gedaan als er ook andere thema’s
opgezocht werden. De vraag
blijft of de dames van Oldenhermanns ook ander onderwerpen
aankunnen.

Geïnteresseerd in schooljaar 2019-2020? Kom dan naar een van de open dagen

UDEN – Met de natuur als inspiratiebron werd De Maashorst School gestart en is gekozen voor onderwijs waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind uitgangspunt is. Met ingang van augustus 2019
wordt De Maashorst School opgenomen in het plan van scholen van de gemeente Uden. De directie
biedt ouders, die de ontwikkeling van hun kind op hun eigen tempo en hun eigen manier willen laten
verlopen, de mogelijkheid om kennis te maken via open dagen in december.
Erkenning
De directie van de school voldoet
aan de professionele eisen die
aan basisscholen gesteld worden
en heeft haar visie gericht op de
toekomst, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind het
uitgangspunt is. Zoals een klein
kind in zijn eigen tempo zijn
manier vindt om te leren lopen,
zo mag deze ontwikkeling zich
doorzetten op De Maashorst
School. Ieder kind ontwikkelt
zich in zijn eigen tempo en leert
op zijn eigen manier. De natuur
biedt enorm veel mogelijkheden
en uitdaging tot vanzelfsprekende groei. “We zijn nog maar
een jaar bezig, maar wie bij ons
binnenstapt voelt direct een welkome en gezellige sfeer”, geeft
Helma van de Rakt, oprichtster

van de basisschool te kennen.
De wereld is een klaslokaal en
van die wereld willen ze op De
Maashorst School iedere dag optimaal gebruik van maken.
In de praktijk
Door de goedkeuring van de
gemeente en de overheid krijgt
De Maashorst School de mogelijkheid uit te groeien tot een
gewaardeerde school met kwalitatief goed, gepersonaliseerd
onderwijs aan leerlingen in de
basisschoolleeftijd. Ieder kind
heeft talenten en daarmee gaan
ze het onderwijs tot zich nemen.
Op
www.maashorstschool.nl
is een quote van Aristoteles te
lezen: ‘De mens is van nature
nieuwsgierig’. Ben je nieuwsgie-

rig naar wat ze te bieden hebben bij deze bijzondere manier
van onderwijs? Dan ben je van
harte welkom op donderdag
13 december tussen 14.00 en
16.00 uur om een bezoek aan
de school brengen om de sfeer
te proeven en om meer informatie te verkrijgen.
Ook kun je je intentie uitspreken
om je kind in te schrijven voor
augustus 2019. Ook in januari
zijn er informatiemomenten gepland en natuurlijk kun je ook
contact opnemen met de school
via Stichting Maashorst School
via 0413-280843.
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Kerst in BOBZ
NISTELRODE - Leuk! Kerst in de BOBZ voor de groepen 7 en 8 op vrijdag 14 december van 19.30 uur
tot 22.00 uur. Kom in je mooiste kerstkleding en doe een mooie slinger of een kerstbal in je haar! Wij
zorgen voor een gezellige kerstsfeer en een mystery guest... Tot vrijdag 14 decemer in de BOBZ!

Optreden Heeswijkse
Balletschool op Kasteel
Heeswijk

Voor de kinderen uit de groepen
5 en 6 wordt er dit jaar wederom met Kerst een BOBZ-middag
georganiseerd.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag hebben de leerlingen van
de Heeswijkse Balletschool opgetreden tijdens het Sinterklaasfeest
op Kasteel Heeswijk. Het was een drukte van belang, dus aan publiek geen gebrek!

Dit is tevens op vrijdag 14 december, van 16.00 tot 18.00 uur.

Kom kijken en beleef hoe gezellig het is bij de BOBZ, je wordt
getrakteerd op iets lekkers!

beeld alleen naar huis moet fietsen, kun je je telefoon bij ons in
bewaring geven.

Graag je mobiele telefoon thuislaten. Als je je telefoon toch
meeneemt, omdat je bijvoor-

De entree is voor beide feestjes
€ 1,-, de consumpties zijn € 0,80
per stuk.

Gezellige kerstmarkt bij Hedi
Meubelen in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Hedi Meubelen organiseert zondag 9 december een gezellige Kerstmarkt voor
jong en oud. Verschillende kramen en winterse sferen maken de binnenplaats tot een bijzondere ‘happening’ waar shoppen een echt feestje zal worden.

Deze en komende week wacht
hen de voorbereiding op alweer
hun volgende optreden tijdens
de kerstmarkt in de Muziekfabriek op zaterdag 15 december.
Rond 17.00 uur zijn de danseres-

Wat kun je zoal verwachten?
Ten eerste uiteraard kerstbomen,
kerstartikelen en zelfgemaakte
kerststukjes. Daarnaast is er op
culinair gebied van alles te krijgen; Glühwein en warme chocomel, bospaddenstoelensoep
met toast, verse wintergroenten
van De Meulenhof en broodjes
worst van Op ‘t Erf. Ook kunnen
we ons verheugen op een wijnproeverij voor de stichting Bambanani en een bierproeverij van
de Abdij van Berne.
Voor de shopliefhebbers is er
ook voldoende aanbod in leuke
hebbedingetjes en presentjes, uiteraard met oog op de gezellige
decembermaand. Schitterende
kerstaccessoires, schapenhuiden,
modeaccessoires en leuke sieraden laten ons shophartje spontaan sneller kloppen!
Naast deze mooie stands kan
men in winterse sferen op een
terrasje genieten van het koor
Ziezo en de feestelijke middag
zal worden afgesloten met een
optreden van muzikaal duo Lotte
& Frenk. Een goede stemming
zal deze middag zeker gaan
overheersen en uiteraard slaat
de kerstman deze feestelijke
middag niet over. Tijdens dit

Maar liefst vier voorstellingen
heeft de balletschool verzorgd
die dag. Onder de tent op de
binnenplaats hebben de leden
hun kunsten vertoond. De danseressen beschikken over een
geweldige conditie want ze hebben maar liefst zestien keer(!) tot
diep in de middag opgetreden.
Het was een mooie dag voor
de leerlingen van de Heeswijkse
Balletschool die moe maar voldaan richting huis gingen.

festijn wordt uiteraard ook aan
de kinderen gedacht. Ze mogen
met de kerstman op de foto en
krijgen een lootje waarmee volop leuke prijzen te winnen zijn.

binnen te houden. Laat het weer
u dus niet tegenhouden want bij
gebrek aan een mooi zonnetje is
de gehele kerstmarkt in de winkel van Hedi meubelen.

Zoek je graag de warmte van
binnen op? Geen zorgen! Met
een vernieuwde showroom bij
Hedi Meubelen, extra kerstsferen bij Heerkens interieurs,
winterSALE bij Number3 en een
kunstexpositie van Hannie Roefs
is er zowel binnen als buiten voldoende vermaak voor het hele
gezin! Omdat we het weer niet
kunnen regisseren hebben we
gelukkig de mogelijkheid om de
kerstmarkt in uiterste nood ook

Ook willen we deze dag stil
staan bij de minder bedeelde
en zal Stichting Bambanani en
stichting Bogota Zonder Honger
aandacht aan hun project geven.
Graag zien wij jullie op het plein
voor bij Number 3, Hedi Meubelen en Heerkens Interieurs (Laag
beugt 1a, Heeswijk-Dinther). De
kerstmarkt duurt van 11.00 tot
17.00 uur en is gratis toegankelijk. Wees welkom!

sen daar aan de beurt. Dus als je
hen gemist hebt op het kasteel
kun je nog komen kijken in de
Muziekfabriek achter de Abdij.
Voor meer informatie, ook over
de lessen,
van.oorschot@ziggo.nl of
0413-291335.

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk
Zaterdag
ber
15 decem
11.00 tot
16.00 uur

OpEn
Dag
in kErsTsfEEr
Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl
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auto & Motor

NIEUWS

Weersomstandigheden en zicht
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
apart
40.00km,
km airco .......... 2007
Audi500
A1 zeer
1.2 tfsi
40.000
Fiat
4200 km. ................................2014
2009
twoPanda
tone kleur
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford Focus 1.6, airco
2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Hyundai
IX20
airco
2011
Ford
Fusion
1.41.4
16V90.000
5-drs.km,
.......................
2006
Honda
Civic
5-drs.
Hyundai
i101.4
1.216V
99.000
km,automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
eerste eigenaar
2012
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
OpelCooper
Adam 1.4
23.000 km,
Mini
.............................................
2007
Mini
Cooper 1.6
16V .................................2016
2008
exclusieve
uitvoering
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel Astra station 1.4 turbo, navigatie,
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
clima, 16.000 km
2016
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel
Astra
station,
1.0
turbo
edition
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel
Omega 2.0i
aut.km
141.000 km. airco ..2016
1999
zonnedak,
66.000
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Corsa 1.4 Cosmo, 52.000 km,
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Insignia
Zafira 2.02.0,
DTHCDTi
.................................
2003
Opel
sports, tourer 2015
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Opel
Mokka 1.4 turbo, cosmo,
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
navigatie,
60.000 km
2014
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001

Opel
Vivaro
cdti,
Peugeot
2061.6
1.4i
16V40.000
85.000km
km. ............ 2006
Peugeot
206nieuwstaat
cc 1.6 16V quiksilver 55.000km
..2004
nette bus,
2015

Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Seat
IbizaClio
1.21.2 16V airco 64.000 km. .....
2011
Renault
2006
Renault Clio Polo
1.6 16V
........................
Volkswagen
1.2 airco
TSI navi,
climate 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
control, 35.000 km, 5-drs
2014
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Suzuki Swift
4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Wordt
verwacht:
Toyota
Aygo airco
20.000cosmo,
km. .................. 2008
Opel
Mokka
1.4 turbo
Volkswagen
cabriolet30.000
85 kW 2.0
...1994
automaat, Golf
vol opties,
kmaut2016
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Peugeot
2008 XJR
1.2 allure,
panoramadak
Motor Yahama
1300 grijs
zwart ......... 2003

Renault Clio 0,9 TCe navigatie, airco 2013

xenon, zeer luxe
2015
navi 33.000 km
2016
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.trekhaken.nl
Opel Corsa
1.0 turbo, 29.000 km, airco 2016- www.autotrack.nl
Renault Kangoo 1.2 TCe, navi, clima,
vol opties, 57.000 km
2014

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

BERNHEZE – Hoe wapen je je tegen slecht zicht veroorzaakt door het weer? Regen, dikke mist, diepe
plassen en laagstaande zon kunnen onderweg voor problemen zorgen. Wees bij zwaar weer extra voorzichtig en zorg dat je auto op dit soort omstandigheden is voorbereid. Wij vertellen waar je op moet
letten.
Zo bescherm je je auto tegen
Moeder Natuur:
- zorg voor schone en goedwerkende autoverlichting
- maak je ruiten schoon, check
het
ruitensproeierreservoir
en vervang de ruitenwissers
wanneer deze strepen
- leg een zeem in je auto om
beslagen ruiten schoon te maken
- zorg voor een zonnebril in
de wagen voor het geval je
verrast wordt door een laagstaand zonnetje
- haal afgevallen bladeren uit
de luchtroosters van je auto;
op die manier functioneert de
ontwaseming beter
- gebruik je mistlampen alleen
bij mist; in alle andere geval-

len is het voeren van deze
verlichting strafbaar
- winterbanden hebben al nut
wanneer de temperatuur on-

der de 7 graden zakt; hoe eerder je ze koopt, hoe voordeliger ze zijn
Bron: www.anwb.nl.

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A4 Avant 2.0 TDI 150 PK
S-Line, Bi-Xenon, el. achterklep enz., 2015
• Ford C-Max 1.8i 16v, airco,
trekhaak, electr. ramen, 2005

nieuw binnen

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012
• Hyundai IX20 1.4i Navi, Camera,
PDC, Clima enz. 2013

• Opel Astra 2.0T, 170 PK, Executive, navi,
afneemb. trekhaak, 6 versn., cruise control,
151.000 km, 2006
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011
• Opel Zafira 1.8 16V, half leer, sportstoelen,
serveerd
gere
trekhaak, 7-pers., airco, 180.000 km,
2008

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
• Mazda CX3, opties leder navi, bi-xenon, camera,
6.900 km, 2015
sky active, 50.000 km, 2016
•
VW
Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
t binnen
komXenon-led,
• Mercedes CLA 200 Avantgarde Aut.,
spiegels, 239.000 km, 2006
navi, camera, Apple Carplay, enz!, 2015
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
pano, leder, 360 camera, aut. 2015
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

Een greep uit onze voorraad!

Onze service

€ 3650,€ 4250,€ 4499,Citroen C3 1.4 Prestige
2005 € 3250,Peugeot Partner 1.4 MPV
2003 € 2499,Een
greep uit2003voorraad
Citroen C3 1.4 Exclusive
€ 2500,Peugeot 206 CC 2.0-16V
2005 € 4950,Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Alfa
156
jtd
1.6Ambiance
impression, zwart 2004
2003 €€4.950,Citroen C3 1.4
2950,Renault
Twingo 1.2 Air
2008
€ 4499,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Citroen
C4
Picasso
panoramadak
2009
€
7950,Renault
Twingo
12
Dkm
2013
3.800,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 €€6450,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,CitroenXsara
C4 Grand
Picassoblauw
7 pers.
6750,Toyota
drs 141zeer
Dkmnette staat2006
MazdaAygo
MX 55 cabrio,
1991 €€2900,2.950,Citroen
picasso
met. 2010
2003 €€3.900,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,2 Fiat
CV 6Panda
blauw 1.2
(belastingvrij)
1971 €€4.950,Emotion
2004
2750,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Ford Street Ka zwart
2004 € 3750,Wordt verwacht
Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Ford
Ka
1.3
2009
€
4900,Peugeot
partner
2.0
HDi
146
Dkm
grijskenteken,
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,RenaultC3
Laguna
Dodge
Ram
van 2.5
2001 €€1.999,Hyundai
Accent
1.4itd, blauw met. 2010
3750,Citroen
1.4 break 1.6 16v 2000 € 1.450,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat
ScudoAtos
combi,
pers.
ex btw
1997 €€1.999,Hyundai
78 8Dkm
Airco
2006
2750,Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Kia Picanto 1.0
2007
€ 2999,
Bedrijfswagens
EX BTW
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Ford Focus stationcar, zwart
2002 € 2.750,Mercedes
160 Elegance Long1998 € 650,Citroen
Berlingo
1.6 HDi
schuifdeur 2009 €€5250,Volkswagen
Kever
belastingvrij
2.750,Ford
Ka A-klasse
meeneemprijs
2003
3450,VW Golf Cabrio
lmvSDi schuifdeur 2004
1995 €€3500,2.500,FordAutomaat
Transit connect, ex btw
2004 €€3.250,Volkswagen
Caddy

* Goede kwaliteit

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Citroen Berlingo 1.8 Multispace 2001 € 1999,Mercedes C-Klasse 200CDI Avantgarde 2004
•Citroen
In- C1
en1.0Verkoop
van
auto’s en Nissan
lichte
bedrijfsauto’s
First 86 Dkm
2012 € 5450,Pixo 1.0 look
2011
•Citroen
Wielen
en banden2005 € 2750,- Opel Meriva 1.6 Automaat
C3 1.4 Exclusive
2005

Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005 € 7.750,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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‘Rij voorzichtig en houd afstand’

ZOTTE

auto onderhoud door de garage
BERNHEZE - Wanneer kun je
nou het beste naar de merkspecialist, de universele garage of
de dealer? En wat is een bovaggarage eigenlijk?

op
Nu ook
RDAG
DONDE

Het is verstandig om in elk geval
één keer per jaar je auto naar de
garage te brengen voor onderhoud. Zo kun je een hoop na-

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Wij sluiten na Kerst
tot en met 7 januari 2019.

de kans is aanzienlijk
kleiner dat je plots
komt stil te staan
righeid voorkomen. Tijdens een
onderhoudsbeurt kan een (goede) garagist ook signaleren ‘wat
eraan zit te komen’. Zo houd je
grip op de kosten en wordt de
kans aanzienlijk kleiner dat je
plotseling komt stil te staan.

ZATERDAG

Kies een goede garage uit of
breng je auto naar de dealer.
Wees vervolgens altijd duidelijk over het onderhoud of de
reparaties die je uitgevoerd wilt
hebben. Het is heel normaal om

de garagist te vragen je eerst te
bellen als het onderhoud boven
een bepaald van tevoren afgesproken bedrag uit gaat komen.
Bron: www.anwb.nl.

Op dinsdag 8 januari zijn we weer
open en kunt u voor alle reparaties of
onderhoudswerk bij ons binnenlopen.
Dealer van:
MASH motoren
SHOT crosskleding
MOTUL olieproducten

en u
We wenseilige
v
fijne en gen
d
t
fees a

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412 45 23 49
www.motortuning.nl
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dansen

Dance Team Nistelrode
presenteert alle dansen en
de eerste wedstrijduitslag
HEESCH - Afgelopen zondagmiddag was CC De Pas gevuld met
dansliefhebbers en fans van de leden van Dance Team Nistelrode.
Zestien dansen stonden er op het programma dat vlot en vol humor
gepresenteerd werd door Gertjan Hermes.
De allerjongste leden dansten
een prachtige dans met daarbij
een mooi decor dat door enkele
vaders en één opa gemaakt was.
Na afloop van het optreden werden deze mannen door de danseressen zelf bedankt met een
schaaltje bitterballen. Sinterklaas
was net te laat om dit mooie optreden te zien, maar de kinderen
vonden het helemaal niet erg om
hun dans speciaal voor de Sint
nog een keer te dansen.

Een heel
groot applaus
voor alle
trainsters en
trainers

In week 52 (26 december) verschijnt er
GEEN DEMOOIBERNHEZEKRANT.
Gewijzigde aanleverdata:
Voor de uitgave van 2 januari 2019 ontvangen we uiterlijk
donderdag 27 december voor 12.00 uur de teksten en foto’s
en eventueel advertenties.

www.demooibernhezekrant.nl
ZorgverZekering
duurder?
Wij adviseren u
graag over een
voordelige en
goede oplossing.
Uw CZ verzekering. Dicht bij u in de buurt.
Dat kan. 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 van CZ.
Hoofdstraat 100a - Heeswijk-Dinther - 0413-291980

Tijdens deze middag werden
Lise Heusschen en Mila van de
Ven in het zonnetje gezet omdat
ze al vijf jaar lid zijn van Dance
Team Nistelrode. De zeven leden die meer dan twintig loten
hadden verkocht tijdens de Grote Clubactie werden ook op het
podium geroepen; zij kregen een
kortingsbon voor een pretpark
via de Grote Clubactie. Voor
Lieke van Grunsven, die maar
liefst 52 loten had verkocht, was
er een klein cadeautje. De kledingmakers werden op het podium geroepen en bedankt met
een bloemetje. Tot slot was er
een heel groot applaus voor alle
trainsters en trainers; een zeer
verdiend applaus.

Maxime

(Inter) nationaal
Een dag eerder was het eerste Internationale Toernooi in
Hamborn Duitsland. Daar was
alleen de solo hoofdklasse Maxime Boumans met haar trainster
Moniek van Heumen naartoe
gereisd. En niet voor niks want
met 285 punten behaalde zij een
mooie tweede plaats in deze categorie met maar twee punten
minder dan de nummer 1!
Op 9 december is het openingstoernooi van de NDO in
Berghem waar bijna alle solo’s
van Dance Team Nistelrode gaan
dansen. De groepen trainen nog
een paar weekjes voor zij hun
eerste wedstrijd van het seizoen
gaan dansen. Zij zullen op 23
december op het toernooi bij DV
de Swifters in Odiliapeel voor
het eerst gaan meedoen.
www.danceteamnistelrode.nl.

HEEEY JAIAJRDAAR!
VANAF 13 J

Extra
zakcentje
bijverdien
op woensdaen
g?

We zijn op zoek naar een bezorger voor
DeMooiBernhezeKrant in HEESCH en NISTELRODE
HEESCH Ongeveer 215 kranten – Vanaf 2 januari.
Stationsplein, Hoogstraat, Nelson Mandelastraat, De Misse,
Pastoor Scheepensstraat, gedeelte ’t Dorp en Grenadiersstraat.
NISTELRODE Ongeveer 210 kranten – Vanaf 9 januari.
Kruisstraat, Urnenveld, Korenstraat, Molenerf en groot gedeelte
Kerkveld.
INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

bernheze sportief
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Midweek ontvangt nieuwe shirts
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voetbal

Duidelijke overwinning
vrouwen Prinses Irene

Het Midweek korfbalteam in de nieuwe shirts van teamsponsor Geurts Mengvoerders en Edwin Nelissen van
Geurts Mengvoeders.
Foto: Teun Bevers

NISTELRODE - De Midweek van de korfbalafdeling heeft woensdag 28 november haar gloednieuwe
shirts in ontvangst mogen nemen. Geurts Mengvoeders pronkt op de voorkant van de shirts. Tijdens de
eerste zaalwedstrijd thuis in de Overbeek was directeur Edwin Nelissen aanwezig om de shirts aan de
Midweek te overhandigen in het bijzijn van de sponsorcommissie van Prinses Irene.
De Midweek is erg blij met de
nieuwe shirts en wil Edwin en
Geurts Mengvoeders hiervoor

hartelijk bedanken. Hopelijk
worden er veel wedstrijden gewonnen en wie weet is ook dit

jaar een kampioenschap mogelijk. De eerste wedstrijd is alvast
winnend afgesloten met 14-7!

hockey

HDL meidenteams hockeyen
bij Inter Mol in België

RIGTERSBLEEK/NISTELRODE - Op een platgespeeld kunstgrasveld
begonnen de Prinses Irene vrouwen gelijk vol gas, wat in de vierde
minuut al meteen resulteerde in een doelpunt. Na een goede pass
van Van Os kon Van Lin de bal makkelijk bij Elien Ploegmakers leggen. Die had geen moeite met dit kansje: 0-1.
Het team liet zien dat ze geleerd
had van vorige week, want nu
scoorde Prinses Irene twee keer
snel achter elkaar in de 27ste
en 28ste minuut via Van Os en
Van Lin, 0-3. Van Lin maakte er
in de 39ste minuut nog 0-4 van.
Jammer genoeg was dit niet de
ruststand, want eigenlijk onnodig maakte Rigtersbleek de 1-4
nog in de 44ste minuut.
De tweede helft was ook gewoon voor Prinses Irene. Het
veldoverwicht was er en voetballend waren de dames ook
gewoon beter. Helaas werd dit
overwicht niet direct omgezet
in doelpunten. Erger nog, in de
59ste minuut maakte Rigtersbleek de 2-4 met een ernstig

BELGIË/HEESWIJK-DINTHER - Ton Keetels en René Krikhaar hebben een aantal weken geleden contact
gelegd met Inter Mol. Samen bezochten zij de club in België en zagen daar een clubhuis en een veld dat
qua grootte aardig overeenkomt met die van HDL. Kortom, een mooie partner om samen hockeyactiviteiten mee op te pakken. Al gauw was er een afspraak om op 1 december ‘iets’ te organiseren.
Afgelopen zaterdag vertrokken
er al vroeg twee HDL teams
(MB2 en MB3) naar België. Bij
aankomst stond het meidenteam van Inter Mol (U14) al
klaar om hen te ontvangen. De
dag werd gestart met een warming-up en een gezamenlijke
training, onder leiding van een

Nederlandse (Ton) en Belgische
(Klaas, we noemden hem Inter
Klaas) trainer.
Een toernooitje in een drieluikvorm leverde een hoop plezier én
een winnaar op: Inter Mol. Maar
de HDL meidenteams waren niet
voor niks in België, de Vlaamse

frieten en curryworst (frikandel)
lagen toen al in het vet.
Nog voordat ze vertrokken zijn
er alweer nieuwe afspraken gemaakt. Inter Mol komt in het
voorjaar naar HDL, waarschijnlijk
met meerdere teams. Dit is dus
niet het laatste stukje hierover in
DeMooiBernhezeKrant.

voetbal

Nemelaer pakt verdiende
overwinning tegen Prinses Irene
NISTELRODE - Nemelaer won
zondagmiddag op een miezerig
sportpark De Schellen terecht
met 0-1 van Prinses Irene.
Vooral in de 1e helft waren de
mannen uit Haaren oppermachtig en was de 0-1 in de 28ste
minuut, een kopbal van verdediger Daan van den Brand, slechts
een magere afspiegeling van het
veldoverwicht.
Dat het slechts bij 0-1 bleef, was
te danken aan doelman Stef van
Venrooij die de ene na de andere redding in huis had. In de

2e helft was het een gelijk opgaande wedstrijd en waren er
kansen over en weer. Vlak voor

het eindsignaal redde doelman
Kamile de Jong prachtig op een
vrije trap van Wibe van Rooij.

geurtje van buitenspel! Maar ja,
de scheidsrechter beslist uiteindelijk...
In de 68ste minuut zette Van Os
het team weer op drie doelpunten verschil; 2-5. Daarna volgden nog verschillende kansen
totdat Van Os in de 87ste minuut maar besloot de verdediging voorbij te lopen en de bal
op Van Lin te spelen die hiermee
haar derde van de middag in het
netje plaatste.
Al met al een goede, verdiende
overwinning van Prinses Irene
waarbij ze vandaag weer liet zien
dat als ze als team speelt ze voor
elke tegenstander een lastig obstakel is!
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Nieuwe tenues voor Heeswijk/Avesteyn dames 1

jeu de boules

Toon en Rien
clubkampioen Die Lé 2018
NISTELRODE – De jaarlijkse feestavond van jeu de boulesclub Die
Lé, waarbij de prijsuitreiking van de zomercompetie plaatsvindt,
vond vorige week vrijdag plaats. Het team Toon Raaijmakers en
Rien van de Akker werd die avond als winnaar gehuldigd en daarmee clubkampioen 2018. Met ongeveer 70 aanwezigen werd het
een zeer gezellige avond.

HEESWIJK-DINTHER - Het dames 1 team van voetbalverenigingen Heeswijk/Avesteyn speelt in mooie
nieuwe tenues. Gebr. Dijkhoff & Zn. BV. presenteerden zich afgelopen weekend met het team. Gezamenlijk is een prachtig mooi nieuw tenue ontworpen waarin het blauw van vv Heeswijk en het oranje
van RKSV Avesteyn samen terugkomen.
Net als het team en de staf waren ook beide voorzitters, Wilson
Bosch en Peer Verkuijlen, zeer in
hun nopjes met de nieuwe tenues. Gebr. Dijkhoff is al jaren de
hoofdsponsor van vv Heeswijk
en ook bij Avesteyn is zij een gewaardeerde sponsor.

Bij deze gelegenheid werden
Léon en Anja Dijkhoff en Toine
en Rita Dijkhoff vanuit de verenigingen toegesproken en werd
er veel waardering getoond voor
hun bijdrage.
Het is erg belangrijk voor de ver-

enigingen dat er betrokkenheid
is vanuit de gemeenschap, waardoor de leden in staat worden
gesteld om in prachtige tenues
de strijd aan te gaan. Met deze
aanschaf kan het team weer enkele jaren goed voor de dag komen!

Jess Design steekt JO15-1 in het nieuw!

De kantine op de Gildenhof was
feestelijk ingericht en om 20.00
uur stond de koffie met iets lekkers klaar. De leden stroomden
groepgewijs binnen en rond
20.30 uur was iedereen aanwezig en heette voorzitter Jos Bongers iedereen van harte welkom.
Even na 21.00 uur was het tijd
voor de prijsuitreiking van de
zomercompetitie 2018.In totaal
namen hier, verdeeld over drie
poules, 39 teams aan deel. Omdat vier teams zich gedurende
de competitie terugtrokken werd
uiteindelijk met 35 teams tot oktober een volledige competitie
gespeeld. De laatste wedstrijd
moest de definitieve beslissing
brengen. Het team Toon Raaijmakers en Rien van de Akker
trok daarbij aan het langste eind.
Zij werden daarmee de clubkampioen
2018. hockey
voetbal
tennis

De trotse winnaars

3e plaats: Jos v.d. Lee en Piet
v.d. Ven
4e plaats: Ans v.d. Lee en Leny
v.d. Ven
5e plaats: Jan Wijnen en Simon
Smits
6e plaats: Gerrit Eiland en
Johanna Bevers.

Na de prijsuitreiking was het tijd
om te feesten. Er werd druk gebuurt en vanaf 23.00 uur waagden meerdere leden zich op de
dansvloer.turnenTussendoor
waren
basketbal
volleybal
handbal
er natuurlijk nog lekkere hapDe eindstand ziet er als volgt uit: jes. Tegen 0.30 uur sloot de bar,
1e plaats: Toon Raaijmakers en
stopte de muziek en zo kwam
Rien v.d. Akker
er rond 1.00 uur een einde aan
2e plaats: Rien Verstegen en
een sfeervolle en gezellige feestPeter
avond. waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen Ludwigboksen
badminton
zwemmen

korfbal

Altior onderuit in Luyksgestel
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LUYKSGESTEL/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag stond de
tweede zaalcompetitiewedstrijd op het programma van Altior 1 en
wel tegen Stormvogels. Altior was zeker van plan om het beter te
doen dan in de eerste wedstrijd maar het pakte anders uit en de
biljarten
duivensport
judo
vissenDe einduitslag
skien
snowboarden
punten
bleven
helaas in
Luyksgestel.
was
20-13. kano

NISTELRODE - Prinses Irene is bijzonder blij met sponsor Jess Design Maarten van de Goor. Maarten is
bij de club geen onbekende. Behalve dat hij zelf actief is op de zaterdagmiddag, is hij ook de technisch
voorzitter jeugdcommissie en was hij vele jaren al trainer bij de jeugd. Hij is een van de sponsoren die
lid zijn van de Business club. Kortom, zijn bedrijf draagt Prinses Irene een warm hart toe.
Jess Design is een meubelbedrijf
dat zelf ontwerpt en produceert.
De meubelen hebben een eigen
super hippe uitstraling met een
bijzonder karakter. De verkoop

gaat over de hele wereld.
Alles is te zien in Oss waar hun
prachtige showroom gevestigd is
aan Ketelmeer 12.

Wij hopen dat Jess Design nog
lang de club blijft steunen en
bij deze nogmaals een hartelijke
dank voor het sponsoren van de
mooie shirts voor JO 15-1.

ODC 2-Altior 2: 13-6
Celeritas/Avanti-Altior 4: 12-5
MOSA’14 MW1-Altior MW1:
13-5
Altior R1-SCMH R1: 4-7
schaken
Altior
dammen A1-Spes A1: 11-2
Eendracht A1-Altior A2: 7-7
Tovido A1-Altior A3: 9-3

Prinses Irene B1-Altior B1: 10-16
Rosolo C1-Altior C1: 1-6
Be Quick C3-Altior C3: 5-7
Altior D1- Avanti D1: 2-11
JES D2-Altior D2: 4-6
kaarten/bridgen
Altior E1-Korloo
E1: 4-3
Avanti W1-Altior W2: 10-3
Altior W1-KV Rooi W1: 1-10.

1cm b

De oplossing
1,2 cm b

Prinses Irene heeft met Erik Meulendijk een
nieuwe trainer voor het seizoen 2019-2020
NISTELRODE - Erik Meulendijk wordt volgend seizoen de nieuwe
hoofdtrainer van Prinses Irene. Hij is 48 jaar en woonachtig in Rosmalen. Als speler was Meulendijk vele jaren actief als profvoetballer
bij FC Den Bosch waar hij onder andere de bekerfinale in het seizoen 1990-1991 heeft gespeeld.
In de periode dat Meulendijk
voetbalde bij FC Den Bosch is hij
ook begonnen met het trainen
van de jeugd.
Hij is in het bezit van trainersdiploma UEFA A/TC I.

nen actief geweest bij Emplina
als hoofdtrainer. In deze periode hebben wij twee seizoenen
tegen Emplina gevoetbald. Dit
seizoen heeft hij BVV uit ’s-Hertogenbosch onder zijn hoede.

Als hoofdtrainer is hij gestart bij
DSC in Kerkdriel, hier heeft hij
vijf seizoenen getraind. Vervolgens is Meulendijk vier seizoe-

Meulendijk wordt de opvolger
van William van der Steen, die
aan het einde van dit seizoen
stopt bij Prinses Irene.

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

beRnheze sPoRTieF
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Teamspelers gezocht voor de j8e1 van Mhch Rikmarathon bij RksV avesteyn
HEESCH - Wij zijn j8E1 van Mix Hockey club Heesch en we zijn op zoek naar versterking van ons
team. We zijn een supergezellig hockeyteam, met snelle en handige jongens voorin, een betrouwbare
verdediging en een hele goede keeper. Wil jij binnenkort de sterren van de hemel spelen samen met
dit team?
we in de winter stil zullen zitten.
We gaan door in de zaal met
een kleine competitie in Heeswijk-Dinther en het traditionele
oliebollentoernooi in Schijndel.
Ondertussen zijn we hard op
zoek naar jongens van 9, 10 of
11 jaar oud die zich bij ons team
willen aansluiten. Daarom zul je
de komende tijd veel meer van
ons zien en horen. Ben je nu al
nieuwsgierig? Spreek dan één
van ons aan of mail naar
info@mhcheesch.nl. Je bent altijd welkom een keer aan te sluiten bij de training! Tot binnenkort!

Tijdens de spannende slotwedstrijd was zelfs de juf komen kijken

Vorige week zaterdag speelden
we onze laatste buitenwedstrijd
van dit seizoen. Omdat we de
afgelopen tijd weer veel hebben geleerd van onze fanatieke

trainers en coach, konden we
de competitie met een knaller
afsluiten. Met een vette winst in
the pocket gaan we nu de winterstop in. Dat betekent niet dat

Groetjes van Luca, Rick, Merlijn,
Daan, Dani, Matthijs, Finn (liggend), Brent, Joep en Hugo (niet
op de foto).

handbal

dames dos’80/olympia’89
slepen overwinning uit het vuur

HEESWIJK-DINTHER - in het
nieuwe jaar, op zondag 6 januari, organiseert avesteyn wederom een rikmarathon in de
kantine.
De marathon begint vanaf 10.00
uur en duurt tot eind van de
middag. Het doel is om vijf rondes
te spelenhockey
en tussendoor
voetbal
tennis kun
je genieten van een uitgebreide lunch. De kosten voor deze
rikmarathon inclusief lunch is
€ 10,- per persoon en de marathon is voor iedereen toegankelijk.
Opgevenboksen
kan aanbadminton
de bar in
beugelen

aan de winkel om de punten
binnen te kunnen slepen. Een
sterke start aan Heesche zijde
was het gevolg en binnen korte
tijd werd de achterstand kleiner.
Wederom was het Mirne Hoeks
die DOS’80 op sleeptouw nam
door alle strafworpen te verzilveren. Dat gaf de Heesche dames
veel vertrouwen en de aanvallen
begonnen beter te draaien en
kansen werden benut. DOS’80
kwam op gelijke hoogte en zette
er daarna nog een tandje extra
bij. Het resultaat
was
een voorbasketbal
turnen
volleybal
handbal
sprong van drie doelpunten. De
wedstrijd was, in vergelijking
met de eerste helft, 180 graden Sanne Turlings Foto: Ruud Schobbers
gedraaid. GHV knokte zich nog
180 graden gedraaid
terug naar één doelpunt ver- het slotakkoord had en won met
Er
was voor deboksen
tweedebadminton
helft werk zwemmen
schil, maar
het was
DOS’80 dat
20-22.
beugelen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
Op achterstand
DOS’80 begon de wedstrijd niet
sterk. Met name de verdediging
was in de eerste fase niet op
orde. Daardoor kon GHV een
gaatje slaan van drie doelpunten. DOS’80 liep geheel achter
de feiten aan. In het tweede
gedeelte van de eerste helft herpakte de verdediging zich, maar
echt dichterbij kwamen de Heesche dames niet. Mede door de
vele strafworpen, overigens allemaal feilloos benut door Mirne
Hoeks,
werd hockey
de achterstand
voetbal
tennis niet
veel groter. Met een stand van
11-7 voor GHV zochten beide
ploegen de kleedkamer op.

korfbal

korfbalsters komen net tekort
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

NISTELRODE - Prinses irene wist wat ze te doen stond. Ze speelde feller maar Rosolo pakte brutaal een
voorsprong van 0-2. Hierna kon Evy van den akker met een mooie doorloopbal de 1-2 maken. Rosolo
ging door met scoren en maakte er weer twee achter elkaar. Met een 1-4 op het scorebord kon Prinses
irene wat terugdoen. annelies Thijssen en Marina van venrooij lieten hun schotkracht zien en zorgden
biljarten voorduivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
samen
een 3-4 tussenstand.
Hierna kwam Linda van Tilburg
hard ten val. Helaas moest zij
het veld verlaten met een voetblessure. Carolien van Santvoort
verving haar deze wedstrijd uitschaken
stekend.
Na deze wissel
maakte
dammen
Rosolo meteen de 3-5. Hierna
was het Laura van de Ven die
Prinses Irene weer wat dichter
bij Rosolo kon
1cm bbrengen. Rosolo
liet dit niet gebeuren en gooide
weer twee keer raak, 4-7. Toen
1,2 cm b Irene dat net
was het Prinses
voor rust nog twee keer het gele
mandje wist te vinden. Gaby van
Santvoort en Carolien van Sant1,4cm b

voort maakten deze doelpunten.
Ruststand: 6-7.
Het was Maddy van Dijk die als
eerste het scorebord op gelijk
zette en kaarten/bridgen
van ver raak schoot.
Kort daarna zette Lotte Wilbers
de korfbalsters uit Nistelrode
voor het eerst op voorsprong
door een mooie doorloopbal af
te ronden. Evy van den Akker
vergrootte deze voorsprong met
een zuivere korte kans. Hierna
was het Rosolo wat de voorsprong overnam van Prinses Irene. Zij scoorde drie keer op rij.

Lotte Wilbers deed wat terug via
een mooi schot. Met een 10-10
tussenstand was nog alles mogelijk, maar Rosolo was de ploeg
die door kon drukken. Weer
scoorde zij drie keer op rij. Door
een mooie actie van Marina van
Venrooij kreeg Prinses Irene een
strafworp. Evy van den Akker
maakte deze keurig af. Hierna
was het weer Rosolo dat wat
terugdeed. Hierna konden beide ploegen niet meer scoren en
nam Rosolo met een eindstand
van 12-14 de punten mee naar
huis.

turnen

volleybal

handbal

de kantine of via e-mail;
jacquelinezutphen@tele2.nl.
Betalingen contant of overmaken
op NL 92 RABO 0111600197
ter attentie van Avesteyn Rikmarathon. waterpolo handboogschieten tafeltennis
zwemmen

korfbal

korloo verliest nipt gelijkopgaande wedstrijd
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LOOSBROEK - Toen het startsignaal om 12.15 uur afgelopen zondag klonk, gingen beide ploegen fel van start. kvS wist na twee
biljarten
judo
vissen
skienzien wat
snowboarden
minuten
deduivensport
score te openen.
Hierop
liet korloo
het waardkano
was. Ze kwam binnen no time terug naar 2-1. korloo ging fel de
duels in en vocht voor iedere bal. Dit resulteerde na een kwartier gespeeld te hebben in een 6-4 stand. in de minuten die volgden bleef
het tot de rust zo doorgaan: om en om werden er kansen verzilverd
maar het lukte korloo om de voorsprong nog iets uit te breiden,
waardoor ze met 9-6 de rust in ging.
dammen

GOIRLE/HEESCH - Zaterdagavond stond er voor de handbaldames van DOS’80 een belangrijke uitwedstrijd op het programma tegen GHv uit Goirle. De dames wisten door een sterke tweede helft de winst
binnen te slepen.

basketbal

schaken

Met nog dertig speelminuten
resterend zat winst er nog steeds
in voor Korloo. Hiervoor moest
er wel doorgepakt
worden en
1cm b
zouden de dames scherp en fel
moeten blijven, zoals ze dat in
1,2 cm
b
de eerste helft
getoond
hadden.
Wederom ging het weer, net als
in de eerst helft, gelijk op. Het
b
verschil was 1,4cm
echter
dat KVS ditmaal degene was die steeds beter de kansen afmaakte, waarna
autosport
Korloo
de schade weerkarten
moest
herstellen. Na tien minuten had

kaarten/bridgen

KVS de aansluittreffer gemaakt,
10-10, en moest Korloo weer
vol aan de bak. Korloo kon door
goed spel weer uitlopen naar
een 12-10 stand. KVS bleef de
kansen echter goed benutten en
kon door vier keer achter elkaar
te scoren de voorsprong te pakken.
Met nog vier minuten op de
klok was de stand 12-14. Korloo
maakte er met een laatste krachtinspanning nog 13-14 van maar
motorsport
kon niet voorkomen
dat KVS de
wedstrijd won.
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Evenementen

Fotograaf:
Ton Vrijsen

Donderdag 6 december
Workshop Nyoeng Nee Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Pagina 15

Maandag 10 december
Kerstmarkt en opening
Laverhof on Ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 25, 26, 27 en 28

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Banenavond
Hoppenbrouwers Techniek Heesch

Vrijdag 7 december
Workshop Nyoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Pagina 15

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor
Oss

Moeilijke voeten
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 4
Koffiemiddag WMO Heesch
CC De Pas Heesch
Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
Zaterdag 8 december
Alpacafarm open &
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode
Kerstbal van glas
De Eijnderic Nistelrode
Workshop Nyoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Pagina 15
Zondag 9 december
Bomenpark Winterloop
Bomenpark Heesch
Kerstmarkt Hedi Meubelen
Laag Beugt 1a Heeswijk-Dinther
Pagina 29
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Kerstconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Dansen en kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: I Tonya
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 14
Poedja-visualisaties-meditatie
en Workshop Nyoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Pagina 15
Dinsdag 11 december
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Start verkoop Narcisveld
Heesch
Bernheze Makelaars Uden
Pagina 23
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
en Workshop Nyoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Pagina 15
Laverhof on Ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 25, 26, 27 en 28
Creatijd
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Informatieavond
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Lezing: Heiligheid op maat
Kerkstraat 2 Heesch
Pagina 6
Kerstbal van glas
De Eijnderic Nistelrode
Film: I Tonya
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 14
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: De komeet Wirtanen
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 14

Meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Woensdag 12 december
Laverhof on Ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 25, 26, 27 en 28

Wielercollege
CC De Pas Heesch

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Inloopavond centrumplan
Nistelrode
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Pagina 18
Informatieavond
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode
Openbare jaarvergadering
Dorpsraad Vorstenbosch
Gemeenschapshuis de Stuik
Vorstenbosch
Pagina 1
Saffraan: drumconcert
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 8
Cursus Stervensbegeleiding
en Workshop Nyoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Pagina 15

Vrijdag 14 december
Dag met Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode
Laverhof on Ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 25, 26, 27 en 28
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kerststuk maken
De Eijnderic Heesch
Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Kerstmarkt
De Looz Corswarem Hoeve
Heeswijk-Dinther
Kerst BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 29
Kerst-Inn
Parochietuin Loosbroek
Pagina 12
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel

Kerststuk maken
De Eijnderic Heesch

Pubquiz
CC De Pas Heesch

Donderdag 13 december
Laverhof on Ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 25, 26, 27 en 28

TV Kantlijn: De Straatprijs
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 13

Studiegroep Nagarjuna Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zaterdag 15 december
Open dag Schoonheids- en
kapsalon Eline en Thea van Dijk
Kerkweg 7 Heesch
Pagina 15

Financieel Centrum Heesch:
Open inloopavond
‘t Dorp 9 Heesch
Pagina 33
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
OOvB: Krappe arbeidsmarkt
en toch groeien?
The Duke Nistelrode

Laverhof on Ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 25, 26, 27 en 28
TV Kantlijn: De Straatprijs
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 13

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

www.mooibernheze.nl

