Jaargang 9 • Week 49 • 4 december 2019

Weverszitting haalt alles uit
de kast tijdens jubileumeditie
Pronkzitting nog op zoek naar lokaal talent!

SLAGERIJ VAN ORSOUW
Kerstbestellijst

Heesch en gedeelte Nistelrode
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V.l.n.r.: Aad, Hertwin, Henk en Eric

Sportief Bernheze

NISTELRODE – Leo van Zijl, alias Prins Leo d’n Urste, vroeg 45 jaar geleden in zijn
proclamatie om elk jaar weer een Weverszitting op te voeren. Daar is zeker gehoor aan
gegeven, want dit jaar vindt op 25 januari en op 1 februari wederom de Weverszitting
plaats en dit keer alweer voor de 44ste keer; in carnavalskringen een jubileum.
Wat destijds in sporthal de Hoef
begon als een kleine pronkzitting
met een simpele bouwlamp die
dienst deed als licht, wat lid van
het eerste uur Aad Lindhout nog
in het geheugen gegrift staat, is
door de jaren heen uitgegroeid
tot een evenement. De verantwoordelijke commissieleden steken rond september al de koppen
bij elkaar om weer een fantastische avond neer te kunnen zetten, waar nog lang over na wordt
gepraat.

afterparty op z’n kop gaat zetten.
Op de tweede avond, die traditiegewijs meer jeugd trekt, pakken we ook uit met een bekende
dj of act, daar zijn we nog niet
helemaal over uit, maar we kunnen garanderen dat deze 44ste
editie een wel heel bijzondere
wordt, zeker qua opzet van de
afterparty”, doen de ex-Prinsen
Henk van Grunsven (en tevens
voorzitter van CS de Wevers) en
Hertwin van der Wijst enthousiast uit de doeken.

Bijzondere editie
“We willen nu speciaal voor deze
jubileumeditie extra uitpakken;
de mensen geven waarvoor ze
komen. Wij denken dat dit zeker gaat lukken. De eerste avond
hebben we niemand minder dan
de band ‘Get the Groove’ weten
te strikken die de zaal tijdens de

Complete avond uit
Wie nog nooit een Weverszitting
mee heeft gemaakt en denkt dat
dit allemaal wel los zal lopen, zal
verrast worden. Een Weverszitting is niet zomaar een pronkzitting, maar echt een complete
avond uit. Henk: “Mensen die
binnenkomen worden netjes naar

De kaartverkoop is op 11
december vanaf 20.00 uur
in zaal ’t Tramstation en na
deze datum kun je online
via www.de-wevers.com de
kaartjes voor deze avonden
kopen. Kaartjes kosten € 17,per persoon.

CS de Wevers is voor de
toekomst nog op zoek naar
mensen uit Nisseroi die een
act op willen voeren tijdens
de Weverszittingen, dus trek
je stoute schoenen aan en
geef je op! Informatie kun je
opvragen bij de organisatie.

pag. 32

“
Niet zomaar

pronkzitting,
maar
complete
avond uit
hun eigen tafel begeleid, dat
voorzien is van een boeketje en
een kaarsje. Er is bij binnenkomst
gratis thee of koffie en ook een
flesje wijn, bier of fris naar keuze
zitten bij de entreeprijs inbegrepen. Als iedereen op z’n plek zit
komt de Prins met z’n gevolg (de
Raad van 11 en de danseressen)
op en stellen de Prins en de Adjudant zich persoonlijk voor, de
jubilarissen worden gehuldigd én
gedurende de avond wordt, op de
eerste zitting, de Wever van het
Jaar gepresenteerd. Daarna kunnen de toeschouwers genieten
van een gezellige avond vol lokale artiesten die met zang, dans,
grappige sketches en natuurlijk
het ‘tonproaten’ de lachers op
hun hand weten te krijgen.”

De commissie Weverszitting bestaat uit elf personen die, samen
met vrijwilligers, alles zelf opbouwen in sporthal De Overbeek,
enkele dagen voor de eerste
pronkzitting plaatsvindt.
Ex-Prins Eric van Dijk: “De opbouw van het podium, het regelen van licht en geluid, maar
ook het aantrekken van beveiligingsmensen en het regelen
van EHBO’ers; alles doen we op
vrijwillige basis. En zoals iedere
vereniging of stichting handen te
kort komt, is dat ook bij deze club
helaas niet anders. We kunnen
best nog wat mensen gebruiken
die ons willen helpen!”
Wil jij eens een keertje meemaken waar iedereen in Nistelrode
nog dagenlang over praat? Kom
dan naar de Weverszitting en laat
je overtuigen!

WONING VERKOPEN?

0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN
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LEUKE START IN 2020…

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

BEGINNERSCURSUS
‘KOKEN VANAF DE BASIS’
We starten het nieuwe jaar met
een echte beginnerscursus, die
door iedereen te volgen is.
Frenky, onze kok leert je vanaf
de basis een echte maaltĳd te
bereiden. Alles komt voorbĳ:
vlees, vis, groenten,
stamppotten, soepje, een
gevulde omelet en natuurlĳk
een toetje. Het menu zal uit drie gangen bestaan.
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Heesch | maandag 13 januari 2020 | 17.00-19.30 uur |
4 lessen | € 110,-.
EDELSMEDEN

In zes lessen leer je de
grondbeginselen van
het edelsmeden: het
zagen, klinken, boren,
vĳlen, schuren en
polĳsten van metaal. In
overleg met de docente
ontwerp je een eigen
hanger, collier of broche. Wĳ zorgen voor het benodigde
gereedschap en de materialen.

FILMHUIS DE PAS:
Wild Rose

2018 - 100 minuten,
muziek/drama.
De muzikante en countryzangeres Rose-Lynn Harlan woont in
Glasgow, waar ze reeds jarenlang

Maandag 9 december
20.00 uur € 6,-.
Dinsdag 10 december
20.00 uur € 6,-.

Een veroordeelde vrouw, met enkelband
ervan droomt om haar troosteloze omgeving te ontvluchten
en het te maken als superster in
Nashville.
Dit verwezenlijken verloopt echter niet van een leien dakje als

je een veroordeelde vrouw bent,
met enkelband, en single moeder van twee kindjes. Ze neemt
een baan aan als huishoudhulp
bij ene Susannah. Deze hoort het
zangtalent waarover Rose-Lynn
beschikt en besluit haar te helpen.

NIEUW! Vooraf een lekkere maaltijd in het filmthema van
die avond voor € 12,50. Zie www.de-pas.nl.

Heesch | maandag 20 januari 2020 | 19.30-22.00 uur |
6 lessen | € 155,-.

Boek & Babbel

3x VRĲE SCHILDERWORKSHOP

HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - Désirée de Rooij, bibliothecaris in
Heesch, nodigt je uit voor de laatste Boek & Babbel bijeenkomsten
in de bibliotheken van Heesch en Heeswijk-Dinther van dit jaar.
Ook in 2020 wordt Boek & Babbel weer voortgezet. Data worden
nog bekendgemaakt.

Een keer in de maand
werken aan je eigen
schilderĳ! Heb je
behoefte aan een thema
of duidelĳke kaders, dan
helpt de docent jou op
weg. Wil je meer je
eigen gang gaan met af
en toe advies van de docent, dan kan dat natuurlĳk ook.
Ook voor beginners is deze cursus heel ﬁjn om mee te
starten. De lesdata zĳn: 21 januari, 3 maart en 7 april.
Nistelrode | dinsdag 21 januari 2020 | 19.30-22.00 uur |
3 lessen | € 57,-.

Per jaar verschijnen er in Nederland ongeveer 20.000 nieuwe
boeken. Welke daarvan moet
je kiezen? In een ongedwongen sfeer laat Desiree jou kennismaken met een gedeelte van
de boeken uit de collectie voor
volwassenen (romans en informatief), die de laatste maanden
in de Bernhezer bibliotheken zijn
binnengekomen.
Deze bijeenkomst vindt plaats
aan de leestafel van jouw bibliotheek met een kopje thee of
koffie. Aanmelden voor Boek &
Babbel is niet nodig; je schuift
gewoon aan!

Bibliotheek Heesch
Donderdag 12 december
14.45 tot 15.30 uur
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Vrijdag 13 december
11.00 tot 11.45 uur.

Kloosterkapel: Agenda
Donderdag 12 december: Klankschalenconcert door Paul Vens*
Tijdens zijn klankschalenconcert
geeft Paul Vens de inspiratie
om tot een geestelijke en fysieke ontspanning te komen. Zijn
Tibetaanse Klankschalen stralen
een verfijnde trilling uit.
Deze lang doorklinkende trillingen hebben een bijzonder
aangenaam en ontspannend effect op de luisteraar. Door deze
verdiepende werking beleeft de
luisteraar zijn innerlijk leven rustiger en intenser, ieder op zijn

eigen unieke wijze. De schalen
kunnen je meevoeren naar je
eigen innerlijk stiltegebied, daar
waar het denken en doen plaats
maakt voor voelend waarnemen, dat garant staat voor een
bijzonder intieme en sfeervolle
beleving. Aanvang 20.00 uur,
entree € 7,50.
Zaterdag 14 december:
Familieopstellingen*
Onder leiding van therapeute
Juno Welter vinden van 10.00
tot ongeveer 17.00 uur ‘Fami-

lieopstellingen’ plaats. Als representant maak je deze bijzondere dag mee voor € 25,-. Voor
€ 90,- wordt jouw hulpvraag op
een respectvolle wijze belicht en
behandeld. Voor nadere informatie en/of aanmelden geef je
je op via onderstaand mailadres.

* Voor deze activiteiten kun je je opgeven via opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Kom ons nieuwe interieur bekijken!

December voordeel
€ 7,50 korting
dus geen € 29,50 maar slechts € 22,-!
Alleen geldig in december 2019
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Tussen Sint en Kerst
is Kantlijn op zijn best
HEESWIJK-DINTHER - Deze slogan wordt al jaren gebruikt door toneelvereniging Kantlijn om aan te
kondigen dat de toneelvoorstellingen er weer aan zitten te komen. Dit jaar wordt de klucht ‘Wisselmoord’ van auteur Maurits Keyzer gespeeld. Met Mano van Venrooij als regisseur en enthousiaste
spelers wordt het geheid weer een succes. Debutante Mariska van Schie, afkomstig uit de jeugdgroep
gaat er vol voor, ze heeft het naar haar zin bij de volwassenengroep.
Wisselmoord
Je denkt lekker rustig te gaan
genieten van je ouwe dag. Je
bent gelukkig met je inwonende
dochter, maar niet met die kwal
van een schoonzoon, die net gestart is met een reclamebureau.

moordplannen die gesmeed
worden, gaan hierdoor helemaal
aan je voorbij. Uiteindelijk word
je daar niet warm, maar koud
van! Ook benieuwd hoe opa
Verveer al deze perikelen uiteindelijk verwerkt?

Een gezellig avondje uit waarbij
veel te lachen valt. Je bent van
harte welkom bij een van de uitvoeringen.
De uitvoeringen vinden plaats
op vrijdag 13, zaterdag 14 en
zondag 15 december in het Willibrordcentrum en beginnen om
20.30 uur.

Om teleurstellingen te voorkomen is het noodzakelijk te reserveren via 0413-296008. De
kaartjes kosten € 8,50 per persoon.

Autobedrijf W. van Dijk steekt
‘La Orféon’ in het nieuw
BERNHEZE - Dankzij de gulle sponsoring van een van hun
trouwste fans, Willa van Dijk,
heeft vrouwenkoor La Orféon
zich in het nieuw gestoken en
kunnen de leden nog meer
schitteren tijdens hun concerten.

Achteraf
Ik heb lang gedacht dat ik best buiten de bebouwde kom zou
kunnen wonen. Lekker rustig in een modern gerenoveerd hutje op
de geciviliseerde wei, dat idee. Geen verkeer door je straat, geen
lichtbak recht voor je slaapkamerraam en vooral geen overdreven
sociale controle. Het enige nadeel zou zijn dat het wel een eindje
fietsen is naar de supermarkt, maar sinds Jumbo je boodschappen
aan huis bezorgt, valt ook dat minpuntje helemaal weg. Ik kan
eigenlijk maar één reden bedenken waarom ik het niet zou doen.
Ik kan het de buurman niet aan doen.

Het kan best zo zijn dat er dan wel andere manieren zijn te
bedenken om je kinderen voor te liegen dat niet jij, maar
Sinterklaas en/of zijn Pieten zojuist ongezien een hele berg
kadootjes voor ze hebben achter gelaten in de bijkeuken. Misschien
ligt het aan mij, maar ik zou niet weten hoe je dat zou moeten doen
zonder hulp van iemand die binnen vijf seconden weer veilig in zijn
eigen huis zit.
In mijn ogen hoort het keihard kloppen op de deur van de
onbekende en vliegensvlugge Buurman-Piet bij het
Sinterklaasverhaal, maar buiten de bebouwde
kom zullen ze daar vast wel anders over denken.
Zij zullen daar vast wel een hele simpele
oplossing voor hebben of helemaal niet doen
aan hulppieten. Het zal er wel op neerkomen
dat kinderen buiten de bebouwde kom daarom
zo vroeg wijs zijn. Maar ja, zo kan ik het ook.
Achteraf is het echt makkelijker praten.

blieker@bernhezemedia.com

Tijdens het vrienden-/winterconcert op woensdag 11 december in Abdij van Berne treden ze
voor de eerste keer in deze nieuwe outfit op.
Willa (en Wim) bedankt!

Knot wilgen bij Huize Zwanenburg
BERNHEZE - Het was een zonnige dag zaterdag 30 november, al was het in de vroege ochtend maar
net boven nul graden! De zon stond laag aan de horizon en straalde over het landgoed. Zo kon je mooi
tegenlichtopnamen maken onder enigszins heiige omstandigheden.

IVN afd. Bernheze: de VENEL-werkgroep

Met zestien man werd begonnen met het werk langs de oude
Aa, die naar De Kilsdonkse Molen stroomt. Eerst moesten de
bijenkasten van Freddy van de

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Ik zou namelijk geen idee hebben hoe ik anders kinderen kan
misleiden in deze tijd zonder hulp van een welwillende buurman.
Als ik achteraf zou wonen en de dichtstbijzijnde buurman woont
een kilometer verderop, geloof ik niet dat hij staat te springen om
hulpsinterklaas te spelen. Ik geef het je te doen om hard op de deur
te kloppen en daarna een sprintje van een kilometer te trekken om
uit het zicht te blijven van dolenthousiaste kinderen. Dan moet je
een topatleet zijn en over het algemeen wonen er geen Usain Bolts
in het buitengebied, is mijn ervaring.

De uitvoeringen vinden plaats op 13, 14
en 15 december in het Willibrordcentrum
Hij wil je zelfs in een van zijn
commercials laten spelen. Heb
je toevallig een vrouwtje gevonden dat net als jij op zoek is naar
nog wat gezelligheid op je ouwe
dag, blijkt het geluk wat je voor
ogen had, niet zo uit te pakken
als je had gedacht. Zeker niet als
ander vrouwelijk schoon je oude
hart flink tekeer laat gaan. Zelfs

Column D’n Blieker

Tekst en foto: Peter Kriele

Heuvel wat verder weg worden
gezet. Daarna werden de eerste
drie wilgen onder handen genomen, zodat de kasten daarna
weer tussen de wilgen konden

worden gezet. Het land, waar
de aardappelen al lang geleden
geoogst waren, was wel erg
modderig. Maar daar waren de
noeste werkers min of meer op
voorbereid. Het viel hen op dat
de wilgen wel erg dicht tegen
de waterkant stonden en daarom moesten zij steeds proberen
te voorkomen dat er takken in
het water vielen. Toch kon dat
niet helemaal voorkomen worden, dus moesten de takken er
af en toe met enige moeite uitgehaald worden. In de pauze
trakteerde gastheer Eugene van
Bouwdijk-Bastiaanse koffie, thee
of chocolademelk en na afloop,
rond 12.00 uur, werd er buiten
in de stralende zon getrakteerd
op erwtensoep, die erg goed
smaakte. Komende zaterdag
gaan de werkzaamheden door
op hetzelfde adres.
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Column

Column

A P O T H E E K

Ilona Kling, huidtherapeut
bij Huidgericht

Suzanne en Alexandra

jij jezelf als decembercadeau
SNELBALIE BIJ Geef
BENU
een stralende huid?
APOTHEEK HEESCH

Wist u dat er in Nederland 500 BENU apotheken zijn?
Samen maken deze apotheken slimme, persoonlijke en
toegankelijke zorg. In Heesch bent u van harte welkom bij
BENU Apotheek Heesch en BENU Apotheek Gildestraat.

“Je ziet er een beetje moe en dof uit,

Naast onze gebruikelijke balie hebben
weisnu
ook
in BENU
Apotheek
Waar
jouw
stralende
huid?
Wat kunnen wij u bieden?
Hier
heeft
Sint
toch
wel
moeite
mee
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie
Maar
hij
heeft
opeens
een
goed
idee!
Gemak: U kunt uw medicijnen snel
en eenvoudig
sneller
geholpenaanvragen
en hoeft en
geen nummer meer te trekken! De snelbalie is
Hij
wijst
je
beslist
niet
de
deur,
ophalen. De afhaalautomaat is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen
geopend van maandag t/m vrijdag van
14:00
tot 17:00
maar
adviseert
je eenuur.
goede huidadviseur.
in de week. U kunt zich online hiervoor aanmelden, of kom langs in
een van de apotheken.

Huidgericht kijkt graag even met je mee,

Zodat
jij straks
blij kijkt en tevree!”
De snelbalie is echter alleen voor het
afhalen
vanweer
herhaalrecepten
en
baxterrollen.zodat
Indien
u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil,
Zekerheid: Wij hebben een inloopspreekuur,
u eenvoudig
De decembermaand is voor de meesten een drukke maand. Zowel
vragen kunt stellen aan de apotheker.
In beide
is dat
dan helpen
wijapotheken
u graag bij
een van onze andere balies.
spreekuur elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur. Kunt u niet naar
de apotheek komen, dan kunt u een afspraak maken met de
apotheker voor een huisbezoek.

op het werk, als privé staat de agenda vol. Maar het is ook een
gezellige maand. Huizen zijn mooi versierd, vele etentjes en
bezoekjes zijn gepland en iedereen ziet er op z’n best uit. Een
goede huidverzorging mag hierbij niet ontbreken. Maar wanneer
doe je het nu goed?

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?

bij de huisarts
bij de snelbalie
Persoonlijke begeleiding: Bent Besteld
u er niet helemaal
zeker van ofOphalen
u
de medicijnen op de juiste manier
gebruikt
of
lukt
het
niet
goed
voor 12.00 uur op:
na 14.00 uur:
‘Huizen zijn mooi versierd, vele etentjes
meer om de medicijnen goed in te nemen, dan kunt u hiervoor hulp
maandag
dinsdag
krijgen van de apotheker of een apothekersassistente. Maak voor
en bezoekjes zijn gepland en
dinsdag
woensdag
een uitgebreide medicatiecontrole
een afspraak met de apotheker.
woensdag

donderdag

iedereen ziet er op z’n best uit’

Het is ook mogelijk om de medicijnen in een medicijnrol te krijgen,
donderdag
zodat het medicijngebruik overzichtelijk
wordt. Wilt u hier meervrijdagDe huid heeft tweemaal daags verzorging nodig: ‘s morgens en
maandag
informatie over, dan kunt u bellenvrijdag
of langskomen.
‘s avonds. Onze ‘thuis’-oplossing voor huidverbetering en tegen
huidveroudering in vier stappen.
weekend
dinsdag
Bezorging: Wist u dat wij uw medicatie gratis thuisbezorgen?
1. Reinigen: De basis voor effectieve huidverzorging is reinigen.
Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit bij ons aangeven.
Bij hetvan
reinigen
worden
vuil, transpiratie,
We hopen u op deze manier nog beter
dienst
te kunnen
zijn! talg en make-up
verwijderd
en
wordt
de
huid
op
de
verzorging voorbereid. Dit
BENU apotheek Heesch op de Hoogstraat is recentelijk verbouwd,
BENU Apotheek Heesch
mag
nooit
vergeten
worden,
want
een
gereinigde huid neemt
zodat beide BENU apotheken in Heesch klaar zijn voor de
Hoogstraat
53
actieve
bestanddelen
van
verzorgingsproducten
beter op en
toekomst.
hiermee
ben
je
zuiniger
in
het
gebruik
van
producten.
Zeker in
5384 BJ Heesch
de
decembermaand
is
dat
ook
weer
fijn
voor
de
portemonnee.
Onze openingstijden:
BENU Apotheek Heesch is geopend van maandag tot en met
vrijdag 8.00 - 17. 30 uur en NIEUW vanaf 07-12-2019 op zaterdag
van 10.00 - 11.00 uur.
BENU Apotheek Gildestraat is geopend van maandag tot en met
vrijdag 8.00 - 17. 30 uur.
Hoogstraat 53, 5384 BJ Heesch
0412 45 19 71
heesch@benuapotheek.nl

Gildestraat 1a, 5384 JC Heesch
0412 25 31 58
gildestraat@benuapotheek.nl

Winnaars loterij handwerkverkoop Horizon
HEESCH - In de Petrus’ Bandenkerk werd zondag 10 november
de handwerkverkoop gehouden.
Tijdens deze verkoop werd er
ook een loterij gehouden. Had je
daarvoor een lot gekocht? Nog
bedankt daarvoor! Hiermee bied
jij aan Horizon de gelegenheid
tot het organiseren van activiteiten voor zieke en eenzame
dorpsgenoten. Aan een loterij
zijn natuurlijk prijzen verbon-

den en wij zijn nog op zoek naar
twee prijswinnaars!
Ben jij in het bezit van lotnummer 298, dan heb je de hoofdprijs gewonnen! Ook de bezitter
van lotnummer 404 mag zich
melden, want die wint de tweede prijs!
De prijzen kunnen afgehaald
worden bij mevrouw van der
Horst, Emmahof 40 in Heesch.

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn
www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

2. Voorkomen: Wij adviseren sterk het gebruik aan van
antioxidanten. Antioxidanten helpen je overdag met
beschermen tegen omgevingsinvloeden en bevorderen ’s nachts
het natuurlijk huidherstel van binnen uit. Dus een dubbele
werking!
VHFH08

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
De Vorssel
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
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
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, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
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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3. Corrigeren: Bij deze stap is het belangrijk om te bepalen
wat je doel is, wat wil je bereiken? Dit kan bijvoorbeeld zijn
op het gebied van acne, roodheid, fijne lijntjes en rimpels,
hyperpigmentatie et cetera. Combineren van verschillende
corrigerende producten kan natuurlijk ook om de huid te helpen
herstellen en een gezondere uitstraling te geven.
4. Beschermen tegen UV-stralen: Een beetje UV-stralen zijn
oké voor de aanmaak van vitamine D, wat goed is voor onze
botten. Maar UV-straling kan ook het ontstaan van huidkanker,
huidveroudering en pigmentatie bevorderen.
Er zijn honderden, duizenden of misschien zelfs wel miljoenen
keuzes in verzorgingsmerken. Erg belangrijk is dat je de producten
fijn vindt in gebruik en er resultaten van ziet.
Om de gezondheid van de huid te verbeteren en geen averechts
effect te creëren, is het erg belangrijk om met huidverzorging te
werken die wetenschappelijk wordt ondersteund. Na veel testen
zijn wij zelf ontzettend fan geworden van de antioxidanten van
Skinceuticals. Er is zelfs bewezen dat SkinCeuticals de huid tot
wel acht keer beter beschermt dan de natuurlijke bescherming
van de huid en schade door UV en infrarood voorkomt. Daarnaast
voorkomt het de afbraak van collageen, zodat verslapping wordt
tegengaan. Dit is waar ik graag de aandacht leg in mijn eigen
huidverzorging. Weet jij al wat jij aan wilt pakken?
Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht
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Kerstinstuif bij De Eijnderic
in Heesch en Heeswijk
HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - December heeft veel tradities. In Heesch en in Heeswijk bestaat de traditie van de kerstinstuif bij de Eijnderic. Dit jaar op beide locaties op zaterdag 14 december van 10.00
tot 16.00 uur. “Als je heel snel bent, kun je het programma sneller afwerken, maar houd er rekening
mee dat je wel twee uur druk bent. Kom dus niet pas om 15.30 uur binnen wandelen”, lacht Marijke
van de Kamp, de organisator in Heesch.
“Het bakken van de koekjes is
veruit favoriet”, zegt ook Mientje van Venrooij uit Heeswijk.
“We houden de kerstinstuif in
de aula van het gymnasium in
Heeswijk. Er is dus lekker veel
plek voor iedereen die mee komt
doen.”
Stage
Per locatie zijn wel 40 vrijwilligers
in touw om de middag in goede
banen te leiden. Locatie Heesch
krijgt hulp van scholieren die een
maatschappelijke stage doen.
“Zij vinden het leuk om met kinderen te werken, wij vinden het

krijgen ze voor € 3,- een kaart
waar alle activiteiten op staan.
Ze mogen dan bij de verschillende tafels gaan knutselen, waarbij
de kaart wordt afgetekend. En
tussendoor is er limonade en iets
lekkers”, vertelt Mientje. “We
gaan niet verklappen wat we allemaal gaan maken.
leuk dat ze komen helpen. Maar
bij elke activiteit is wel minstens
een volwassene als vaste begeleiding”, zegt Marijke.
Koekjes
Als de kinderen binnenkomen,

Maar het is voor Kerst, dus we
hebben zeker iets met een lichtje
en een kerstkaart”, zegt Marijke.
En Mientje verklapt ten slotte:
“En natuurlijk een handvol koekjes om thuis lekker op te eten.”

Zonnebloem organiseert de
‘levende kerststal’
NISTELRODE - De Zonnebloem organiseert dinsdag 10 december voor het eerste keer in de parochiekerk een levende kerststal. Er zijn een kerstkind, Jozef en Maria, herders, drie koningen, enzovoorts.
en het Confuocokoor luistert de
viering muzikaal op. Het belooft
een mooie happening te worden.

De vertolkers van de kerstbeelden zijn Nistelrodenaren, bekenden dus. Het kerstverhaal wordt
verteld door Diny v.d. Wetering

In de parochiekerk op
dinsdag 10 december
is iedereen welkom!

gelegenheid een kaarsje aan te
steken bij de ‘knikkende’ engel.
De bedoeling is dat je de engel
een muntje geeft. Na de viering
ben je welkom in de Gasterij van
Laarstede om een kopje/koffie
thee te drinken met een sneetje
kerstbrood.

Om 18.30 uur is de kerk open en
om 19.00 uur wordt gestart met
de vertelling/de viering.
Aan het einde van de viering is er

Om een beetje tegemoet te
komen in de kosten wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Welkom op 10 december in de
levende kerststal!

Kerstboomverkoop
en Kerstboomwerpen
bij Plein 1969 in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 7 december zal de eerste editie
kerstboomwerpen plaatsvinden, georganiseerd door de centrumcommissie van Ondernemersbelang HD. Het brengt sfeer en gezelligheid in het dorp, maar ook sportiviteit!
Kerstboomverkoop
Dit jaar zijn er kerstbomen en
leuke kerstdecoratie te koop
op het Plein. Ook zijn er vanaf
11.00 uur overheerlijke oliebollen te koop, gebakken door
Mario en Christa Bok.
Wedstrijd kerstboomwerpen
Op zaterdag 7 december vindt
zoals gezegd dus de eerste editie kerstboomwerpen plaats bij
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.
Het begint om 11.00 uur en de
deelname is gratis. Er zijn leuke
prijzen te winnen! Jong en oud…

KERSTBOOMVERKOOP
&

Ma a k e e n t e a m v a n 3 t o t 6 m e n s e n - B e d e n k

Kom ook in actie en doe mee!
Zet de datum in je agenda,
warm je spieren alvast op en be-

een originele teamnaam en meld je aan op
kerstinhadee@yahoo.com.

D e e l n a m e i s g r a t i s ! Mo o i e p r i j z e n !

ZATERDAG 7 DECEMBER 2019
VAN 11 TOT 16 UUR
OP PLEIN 1969 IN HEESWIJKDINTHER

Heerlijke oliebollen &

Deelnemen is belangrijker dan winnen
en het plezier rondom de boomgooiers is
minstens zo belangrijk als de meetlat

mooie kerstdecoratie

Mede mogelijk gemaakt door

KERSTBOOMVERKOOP

iedereen mag meedoen! Deelne- denk een nuttige tactiek voor de
men is belangrijker dan winnen& eerste editie kerstboomwerpen.
en het plezier rondom de boomgooiers is minstens zo belangrijk Maak een team van drie tot zes
als de meetlat. Er zijn kerstbo- mensen, bedenk een originele
Ma a k e e n t e a m v a n 3 t o t 6 m e n s e n - B e d e n k
men
in diverse maten, dus ook teamnaam en meld je aan op
de e
kinderen
meedoen.
kerstinhadee@yahoo.com.
e n o r imogen
ginele
teamnaam
en meld je aan op
kerstinhadee@yahoo.com.
D e e l n a m e i s g r a t i s ! Mo o i e p r i j z e n !

ZATERDAG 7 DECEMBER 2019
VAN 11 TOT 16 UUR
OP PLEIN 1969 IN HEESWIJKDINTHER
Mede mogelijk gemaakt door

Heerlijke oliebollen &
mooie kerstdecoratie
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KBO HEESCH

KBO Bernheze

Het kerstverhaal door de verhalenverteller

Toneelgroep Van
alles wè speelt
‘Niets is pluis in
het warenhuis’
NISTELRODE - Van alles wè, de
toneelgroep van de KBO Nistelrode, speelt de klucht ‘Niets
is pluis in het warenhuis.’ Een
komisch toneelstuk van Peter
Damen dat garant staat voor een
avondje lekker lachen.

Kerstviering
2019
HEESCH - December is een
donkere maand maar ook een
feestmaand. Dit jaar organiseert
de KBO weer een leuke kerstmiddag met veel kerstsfeer en
gezelligheid. Deze middag zal
plaatsvinden op woensdag 18
december tussen 14.00 en 17.00
uur in de Grote Zaal van CC De
Pas.
Er is een leuk programma opge-

steld met onder andere het kerstverhaal door de verhalenvertelster Mieke Aalderink. Ook is er
een optreden van het gospeltrio
met samenzang en Ria Hulsen
met het cabaret ‘Spuit Elf’.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Kaarten voor de kerstviering zijn
te koop bij de ingang van de zaal
en kosten € 5,- per persoon, inclusief een hapje en een drankje.
Zorg dat je erbij bent, je bent van
harte welkom.

Laatste Zonnerit met
bezoek Sint en Piet
NISTELRODE - Al acht 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 de 110 deelnemers, waarvan 76
gasten, 10 vrijwilligers en 24 chauffeurs.
Deze laatste Zonnerit van 2019
waren er maar liefst 24 auto’s,
met allen een vrijwillige chauffeur, die een mooie rit maakten
van 45 kilometer. Vanuit Nistelrode naar Uden, Volkel, Boekel
en dan via Uden weer terug naar
Nistelrode. Bij zaal ’t Tramstation was er voor iedereen een
kopje koffie met gevulde speculaas, gesponsord door Bakkerij ‘t
Stoepje.
Al snel kwamen Sinterklaas en
Trappedoeli binnen als verrassing. Ze kenden iedereen en
hadden voor allen een kadootje
bij zich.
Een geweldige middag met als
afsluiting heerlijk eten. Een super
geslaagde activiteit met dank
aan Nellie Strijbosch voor het
mede mogelijk maken van deze
middag!

Het speelt zich af in een warenhuis in een dorp. Blijkbaar komt
er hoog bezoek in het stadje en
dat bezoekt ook het warenhuis.

Een verrassend
element om de hoek
Maar dat is een publiek geheim.
Cinthia de manager heeft haar
handen vol om alles in goede banen te leiden. Ondanks dat komt
er toch een verrassend element
om de hoek kijken waardoor in

één keer alles op zijn kop staat.
Een hachelijke situatie, hoe gaan
ze dit nogal spannende moment
oplossen? Vallen er doden?
De uitvoering is op zaterdag 21
december om 20.00 uur in CC
Nesterlé. De entree is € 5,- en de
kaartverkoop start een uur voor
de voorstelling. Voorverkoop
bij Wim Koenen, Tramstraat 7,
0412-611408 of Jan de Vocht,
Kantje 12, 0412-611611.
Iedereen is van harte welkom!

Sint-Nicolaasdrive KBO-Bridge
NISTELRODE - Vorige week
vrijdag vond in CC Nesterlé de
traditionele
Sint-Nicolaasdrive plaats. Twaalf paren zouden
meedoen aan deze speciale middag, maar helaas waren er wat
afmeldingen. Het was geen vrije
inloop, want je had je voor deze
middag op moeten geven.
Er werd begonnen met een Sint
Nicolaas gedicht en er was een

verrassing voor Jan Nelissen,
Truus van Houting en Corrie
Smits. Die hadden ze zeker verdiend voor een jaar lang assisteren. Jan Nelissen had gevulde
speculaas gebakken en dat werd
zeer gewaardeerd.
Iedereen kreeg bij binnenkomst
een consumptiebon en ook tussendoor waren er wat hapjes.
Het was alternatief bridge, want
er werd met geld gespeeld. Iedereen kreeg € 6.000,- en de scores
werden in euro’s uitbetaald. Op
deze manier is er snel een uitslag.
Degene met het meeste geld
wordt de winnaar en je kunt op
ieder moment stoppen! Veel gekke dingen gebeurd die middag?
Jazeker! Een paar was zo gecharmeerd van drie spellen dat ze die
ook drie keer hebben gespeeld.
Er was een prijs voor de paren die
1, 3, 6 en 9 werden.
Lies v.d. Wielen en Martien v.d.
Graaf zijn met € 6.670,- als eerste geëindigd. De middag was
zeer geslaagd en iedereen ging
met een chocoladeletter naar
huis.

Horizon
Heesch:
Klaasje
HEESCH - In de tijd van
cadeautjes en aandacht voor
elkaar schenkt organisatie
‘Klaasje’ presentjes aan zieke
en eenzame dorpsgenoten.
Afgelopen week zijn de vrijwilligers van de Horizon op
pad geweest om Klaasje te
helpen en hebben ruim 50
cadeautjes bezorgd.

Op de foto die 20 november in DeMooiBernhezeKrant stond heeft Femke Pennings gereageerd.
Zij herkende haar moeder Bets Kling en haar tante Riek Kling. Zeker het vermelden waard.

Wie, wat, waar
en wanneer

Foto’s: @DMBK
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl

Zoggelhoeve
dagbesteding

voor mensen met dementie
De rust van een kleinschalige dagopvang in
een landelijke omgeving in combinatie met de
levendigheid van het onder de mensen zijn.
In deze omgeving moet niets en mag veel.

Zoggelsestraat 59, Heesch
06-20440195
info@zoggelhoeve.nl
www.zoggelhoeve.nl

NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in
DeMooiBernhezeKrant een
foto, waarvan de Heemkunde
Nistelvorst geen informatie
heeft.
Heb jij gegevens over
deze foto, dan stelt de
Heemkundekring het op prijs
als je dat laat weten. Je kunt
informatie sturen aan
hkknistelvorst@gmail.com of
bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie
ontvangen wordt, zullen we
het via deze krant weer laten
weten.
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Lokaal FNV Maasland heeft
weer jubilarissen gehuldigd

BERNHEZE - Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in Heesch
hebben leden van de FNV, die al
50, 60 en zelfs 70 jaar lid zijn,
hun jubileum gevierd. Hierbij
waren hun partners ook aanwezig. Het waren 29 mannen en
één vrouw.
Na de inleiding, waarin de rol
van Lokaal FNV Maasland bin-

nen de vereniging uiteen werd
gezet door vice-voorzittter Albert Bolten van FNV Senioren
Maasland, kreeg de bestuurder
het woord voor de actualiteit.
Hierna begon de huldiging.
Uit handen van de bestuurder kregen de jubilarissen hun
speld uitgereikt. Na een korte
pauze met een drankje, werd
de groepsfoto gemaakt en aan-

sluitend hebben de jubilarissen
kunnen genieten van een lekker
buffet. Bij het afscheid hebben
zij ook nog een extra cadeautje,
in de vorm van een pakket met
artikelen uit de Wereldwinkel,
ontvangen.
De volgende huldigingen zullen
in oktober en november 2020
plaatsvinden.

Zondag 29 maart: wandelen in
het OER-gebied van Brabant!
Walking Event De Maashorst start bij Teugel Resort Uden
MAASHORST – Walking Event De Maashorst staat garant voor veel wandelplezier door het (boeren)
landschap, langs historische plaatsen en dwars door de schitterende natuur van de Maashorst. Met
wandelroutes van 5 tot 30 kilometer is dit evenement geschikt voor zowel jong als oud. Geniet dit jaar
van de zesde editie van Walking Event De Maashorst!
De startlocatie op zondag 29
maart is bij Teugel Resort Uden
in Uden; deze locatie is vanaf
8.00 uur open. De kosten voor
alle afstanden zijn zoals ieder
jaar € 5,- per persoon, voor
deelnemers tot en met 12 jaar
bedraagt de deelname slechts
€ 2,50 per persoon.
Natuurverschijnsel
Na het jubileumjaar is de organisatie weer enthousiast van
start gegaan en de routes zijn

al uitgezet. In deze tocht komt
een diversiteit aan natuur langs,
maar ook enkele natuurverschijnselen die de Maashorst te
bieden heeft. Maashorst Ondernemers zorgen voor interessante
en sfeervolle pauzeplekken.
Walking Event De Maashorst
is bij uitstek een gezellige wandeltocht voor het hele gezin, en
neem gerust je trouwe viervoeter mee! Maak er met z’n allen
een gezellig dagje uit van.

UW ZORGVERZEKERING
DUURDER?

CZ VERLAAGT
DE PREMIE VAN

DE ZORGVERZEKERING
MET GEMIDDELD € 4,50
PER MAAND!

Wij adviseren u graag over de keuze voor de juiste
basis – en aanvullende verzekering voor uw CZ zorgverzekering. Of u nu al een bestaande CZ relatie
bent, of momenteel elders uw zorgverzekering
heeft, u kunt bij ons kantoor terecht voor een eerlijk
advies. Een persoonlijk advies, onder het genot van
een kopje koffie; U bent van harte welkom!
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167

Organisatie
De voorinschrijving start op 1 februari. Ga hiervoor naar
www.maashorst-events.nl.
Natuurlijk kun je ook gewoon
op zondag 29 maart inschrijven
op de startlocatie. De organisatie van Walking Event De Maashorst is in handen van Stichting
Maashorst Events en Wandelsportvereniging Ons Genoegen
Schaijk. Dit unieke evenement
wordt georganiseerd onder auspiciën van de KWBN.
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Zij was een gelukkig en tevreden mens,
zij hield van het leven en vooral van ons ...
Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde en
goedheid die wij van haar mochten ontvangen hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder, onze trotse oma en overgrootoma

Miet Gevers - van der Heijden
Vinkel, 12 april 1930

Uden, 29 november 2019

echtgenote van

Wim Gevers
Irna en Gerard
Maik en Charon
Jorik en Esther, Jinte
Niels en Kirsten
Correspondentieadres: Donkerendijk 62
5473 CS Heeswijk-Dinther
Ons mam is op haar kamer van Zorgcentrum Laverhof, afdeling
Elstar, Zijlstraat 1 te Heeswijk-Dinther. U kunt persoonlijk afscheid
van haar nemen op woensdag 4 december tussen 19.00 uur en
20.00 uur.
De uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen, wordt gehouden op
zaterdag 7 december om 10.30 uur in de Sint-Willibrorduskerk,
Hoofdstraat 80 te Heeswijk-Dinther.

Dag lieve sterke Carla.

Aansluitend begeleiden we ons mam naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats nabij de kerk om haar te herenigen met ons pap.

Onze zus, schoonzus en tante.
We zullen je enorm missen.
Gerrie
Jettie en Aad
Nellie en Tonnie
Neven en nichten

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

Heesch
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

Adventsactie: kerstkaarten
voor het
goede doel
HEESCH - Zie je door de (kerst-)
bomen soms ook het bos niet
meer? Al die soorten kerstkaarten: naast de kerststal of kribbe
zijn er onder andere ook met
winterlandschap,
Kerstman,
rendier, arrenslee.
Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt wel gelinkt aan
Kerst. Wat moet je nou kiezen?
Voor wie nog steeds vindt dat
Kerstmis over het geboortefeest
van Jezus gaat, is de keuze snel
gemaakt.
Elkaar de vrede en het geluk
toewensen dat het Kerstkind te
bieden heeft is toch echt wat anders dan enkel sneeuw, bergen
cadeautjes en een overvloedig
kerstdiner. Dit jaar willen we als
parochie De Goede Herder in de
Heesche kerk met de verkoop
van kerstkaarten ons extra inzetten om mensen in ontwikkelingslanden hoop te bieden en
tot hun recht te laten komen.
Tijdens de vier weken voor Kerstmis voert Adventsactie campagne om geld in te zamelen voor
kwetsbare groepen. Als parochie
ondersteunen wij dit kerkelijk
ontwikkelingswerk in landen die
getroffen worden door oorlog,
armoede en klimaatverandering.
Dat doen we dit jaar dus niet
alleen met een collecte in onze
kerken, maar ook met de verkoop van kerstkaarten.
De kaarten zijn getekend door
kinderen van een basisschool in
Guarjila in El Salvador. In deze
plaats staat ook de gezondheidskliniek van Ana Manganaro, een
van de projecten van Adventsactie dit jaar.
Een set van vijf leuke kerstkaarten met envelop kost € 5,-.
De opbrengst gaat volledig naar
het goede doel.
Voor meer informatie zie:
www.adventsactie.nl.

Zijn zij nou gek? Of zijn wij het?
BERNHEZE - Ruslanddeskundige drs. Marie-Thérèse ter Haar
geeft woensdagavond 11 december om 19.30 uur een lezing
over het Rusland van nu en de
Westerse verslaggeving hiervan.
Propaganda of niet?
Rusland komt regelmatig in het
nieuws voorbij. Na de MH17ramp in 2014 waren er beelden te zien van een Oekraïense separatist die een knuffel als
trofee toonde. Media spraken
er schande van. Toenmalig minister Timmermans sprak in zijn
speech voor de Verenigde Naties
over ‘stelend tuig’. Later bleek
dat de man helemaal geen trofee liet zien, maar ingetogen zijn
pet afnam voor de knuffel en
een kruisteken sloeg. Maar het

kwaad was al geschied.
Zijn zij nou gek? Of zijn wij het?
Dat de Russische media propaganda bedrijven en bevooroordeeld zijn, weten we. Maar hoe
zit het met onze eigen kranten
en journalisten? Berichten zij
eerlijk over nieuws uit Rusland
of worden zij ook beïnvloed?
In de lezing neemt drs. Ter Haar
jou mee op reis langs de recente
Russische geschiedenis, de situatie op de Krim, maar ook het
actuele nieuws. Wie bericht met
welk standpunt en hoe neutraal
zijn de media? Drs. Ter Haar
geeft met anekdotes en persoonlijke ervaringen een inkijkje
in het Russische leven en plaatst
actuele gebeurtenissen in de
context van de geschiedenis van
Rusland en Europa.

Kaartverkoop
Kaarten voor deze lezing zijn in
de voorverkoop voor € 5,- te
koop voor bibliotheekleden,
€ 7,- voor niet-leden. Op de
avond zelf kosten de kaarten
€ 7,-.
De kaarten zijn te koop via
www.bibliotheekbernheze.nl
of aan de balie van een van de
bibliotheken.
Woensdag 11 december, 19.30
uur, bibliotheek Heesch

9

Woensdag 4 december 2019

Nisseroise kwis
op 28 december
NISTELRODE - Teams kunnen
zich nog tot en met 15 december inschrijven voor de Nisseroise Kwis via
www.nisseroisekwis.nl.
Het inschrijfgeld is € 10,- en het
kwisboek kan op 28 december
vanaf 18.30 uur opgehaald worden bij Café-zaal ‘t Tramstation.

Nog enkele kaarten voor
Nisseroise oudejaarsconference
Zondag 29 december

NISTELRODE – Na twee uitverkochte edities van de Nisseroise oudejaarsconference betreden Laurens
Timmers en Twan Pittens wederom het podium van CC Nesterlé. Met hun programma ‘Jaarverslach
2019, Dè is gin kunst’ nemen zij samen met de bezoekers het oude jaar door. We mogen spreken van een
traditie dat deze twee heren met scherpe en rappe humor het oude jaar uitluiden. Aangevuld met leuke
liedjes wordt zowel landelijk als regionaal nieuws besproken en natuurlijk wordt het dorps geneuzel niet
vergeten.
Bedenk een originele teamnaam
en schrijf je snel in!

Stukje bij stukje…

Dè is gin kunst

LOOSBROEK - Stukje bij stukje hebben vrijwilligers, onder
deskundige leiding, een aantal
originele kerststukken gemaakt.
Deze worden op twee momenten te koop aangeboden voor
schappelijke prijzen. Uiteraard
wordt de opbrengst van deze
verkoop ingezet voor projecten

in het werkgebied van Stichting
Pep-projecten Bernheze in Roemenië. Je kunt ons werk steunen
en bent welkom in CC De Wis te
Loosbroek op:
Vrijdag 13 december van 19.00
tot 21.00 uur.
Zaterdag 14 december van
10.00 tot 12.30 uur.

Dè is gin kunst!
Uit de recensies van de afgelopen jaren blijkt dat die twee met
hun ‘Jaarverslach’ een volwassen
conference neerzetten, waar een
lekkere vaart in zit en het publiek
actief in meegenomen wordt. Het
duo heeft er in ieder geval weer
veel zin in haar publiek te vermaken.
Muzikaal voorprogramma
met Vince & Nikenia
Na een succesvol optreden tijdens een Zondagse Muziekmiddag verzorgen Vince en Nikenia

Nikenia & Vince

op deze avond een jamsessie met
prachtige luisterliedjes, maar ook
up-tempo nummers. Gevarieerd
en zeer herkenbaar!
Vince Jansen is vanaf zijn geboorte volledig blind, maar dat weerhoudt hem er niet van om dingen
te doen die hij wil doen! Hij heeft
een absoluut gehoor en speelt al
vanaf zijn vierde jaar piano. Sinds
enkele jaren wijdt hij zich volledig
aan het Hamond orgel.
Nikenia Martis is solozangeres
maar ook lid van de soulband

‘Get the Groove’ en heeft veel
ervaring met andere muzikanten/
bands.
29 december Oudejaarsavond,
aanvang 20.15 uur. De laatste
kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar
via www.nesterle.nl. Wees er snel
bij: OP = OP!
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Kerst-inn Loosbroek

LOOSBROEK - De inmiddels 28ste Kerst-inn wordt vrijdag 13 december alweer aangeboden. Het is een evenement waarbij alle koren van Loosbroek een aantal liederen in kerstsfeer zullen uitvoeren.
Zoals vanouds zal dit plaatsvinden in de Parochiekerk van Loosbroek.
Vanaf 18.30 uur is de kerk open.
Tijdens de inloop word je muzikaal ontvangen door het Kamerorkest Oss. Zij speelt voor
het eerst in deze samenstelling
onder leiding van Jeroen Geurts.
Om 19.00 uur zorgt musicalgroep Joy voor de opening.
Aansluitend zullen het Gemengd
Kerkkoor, Servanto, Simul Canto
en La Orféon jou trakteren op

een sfeervolle, muzikale avond.
Je wordt van harte uitgenodigd,
de toegang is gratis en naderhand ben je welkom in CC De
Wis voor koffie/thee met kerstbrood. Hier kun je ook kerststukjes kopen waarvan de opbrengst geheel ten goede komt
aan Stichting PEP Projecten in
Roemenië.

Eindejaars bridgedrive
HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes organiseert zaterdag 28
december een goed verzorgde bridgemiddag. De zaal zal
om 12.30 uur opengaan en het
bridgen begint om 13.00 uur.
Inschrijven dient vóór 21 december te gebeuren door
€ 17,50 per paar over te maken
op NL 83 RABO 0111629071
ten name van CC Servaes in
Heeswijk-Dinther onder vermelding van de namen van het
bridgepaar en je telefoonnummer. Als het inschrijfgeld op de
rekening is bijgeschreven dan

ben je automatisch ingeschreven
voor deze bridgedrive. Je krijgt
hiervan dus geen extra bericht!

Fanfare Aurora en zanggroep
Friday luiden de Kerst in

HEESCH - Het is tijd om iedereen in de kerstsfeer te brengen met het jaarlijkse kerstconcert van Fanfare Aurora dat dit jaar op zondag 15 december plaatsvindt. Dit jaar, voor het eerst verzorgd door het
jeugdorkest van Aurora, wat het extra speciaal maakt. Dit doen zij in samenwerking met zanggroep
Friday. Hiernaast zal er als aanvulling een trombone kwartet en een Malletband ensemble van Aurora
meedoen. Het concert begint om 18.30 uur en vindt plaats in de Petrus’ Bandenkerk in Heesch.
Het jeugdorkest staat er zeker
niet alleen voor deze avond,
want het gaat de samenwerking aan met zanggroep Friday
uit Nistelrode, een enthousiaste groep meiden bestaande uit
dertien leden. Vijf jaar geleden
is Friday opgericht en inmiddels hebben de leden al heel
wat optredens achter de rug.
Dit doen zij onder leiding van
Delian Corssmit-Koenen. Friday
repeteert elke vrijdagavond en
wil graag het plezier dat zij heeft

uitstralen naar het publiek. Hierdoor zijn de optredens van Friday telkens weer een lust voor
oor én oog!
Door verschillende nummers en
samenspel tussen het trombone
kwartet, een Malletband ensemble, Friday en het jeugdorkest zal
er deze avond een breed repertoire aan muziek voorbijkomen:
van ‘Why couldn’t it be Christmas Every Day’ tot het mooie
nummer ‘Avond’ van Boudewijn
de Groot. Hiermee hoopt het

jeugdorkest, onder leiding van
Fred van Toor, deze avond samen
met jou de Kerst in te luiden!
Wil jij samen met Fanfare Aurora alvast in de kerstsfeer komen
en deze bijzondere samenwerkingen niet missen? Kom dan
op 15 december naar het kerstconcert van het jeugdorkest en
geniet van een muzikale avond.
De kerk is open vanaf 18.00 uur
en de toegang is gratis. Zien we
je dan?

Kerstconcert St. Lambertuskerk

Inlichtingen bij Theo Romijn,
0413-291284 of 06-20375304.
Bij geen gehoor even de voicemail inspreken. Ook kun je meer
informatie vinden op
www.ccservaes.nl of door een
mailtje te sturen naar
bridgedrive@ccservaes.nl.

Nieuw in Bernheze
NISTELRODE - Het 59-koppige Nulands Gemengd Koor is al enige tijd aan het repeteren om zondag 15
december om 14.30 uur in de St. Lambertuskerk in Nistelrode iedereen te verrassen met een concert in
kerstsfeer met bijpassende beelden op groot scherm.

Restaurant
Le Petit Monde
Monseigneur van Oorschotstraat 9
5374 AX Heeswijk-Dinther
0413-291446
info@lepetitmonde.nl
www.lepetitmonde.nl

Openingstijden
Woensdag t/m
vrijdag vanaf 17.30 uur.
Zaterdag en zondag
vanaf 12.00 uur.

Het Nulands Gemengd Koor
bestaat bijna 55 jaar en is nog
steeds bijzonder actief. De leden komen uit de gehele regio
van Den Bosch tot Ravenstein
en van Maren-Kessel tot Veghel. Elke maandagavond wordt
er om 20.00 uur gerepeteerd in
gemeenschapshuis De Meent in
Nuland. En iedereen is dan welkom om te komen luisteren of
mee te doen. Aanmelden vooraf
is niet nodig. Na vier repetities
kan een aspirant lid besluiten
of hij/zij lid wordt van het koor.
Zingen is gezond; het is goed

voor de ademhaling, de concentratie en het geheugen.
Kwaliteit van de zang, maar zeker ook de gezelligheid is bij het
Nulands Gemengd Koor belangrijk. En dat die combinatie goed
samengaat blijkt wel uit het
55-jarig bestaan. Jaarlijks zijn er
zes tot acht plaatselijke of regionale optredens.
Het koor heeft een uitgebreid
en zeer gevarieerd repertoire. Nederlandstalige en pop-/
rocknummers, van musical tot
opera/operette en licht klas-

sieke muzieknummers. En met
Kerstmis natuurlijk een speciaal
kerstrepertoire!
Laat je zondag 15 december verrassen en kom kijken en luisteren. Het concert duurt ongeveer
anderhalf uur en de entree is
gratis. Het koor staat onder leiding van Marcus de Haard, met
pianobegeleiding van Margret
Bekkers. De lichtbeelden worden
verzorgd door Riet Zwanenberg.
Meer weten? Kijk dan op
www.hetnulandsgemengdkoor.nl.
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Put on your dancing shoes en be there!
TOP 2000 VAN HDL: 28 DECEMBER VANAF 21.00 UUR

LOOSBROEK – Een tienkoppige live band en maar liefst
negentien zangers en zangeressen uit Heeswijk-Dinther
en Loosbroek. Het zijn de ingrediënten van de Top 2000
van HDL dat zaterdag 28 december vanaf 21.00 uur
bij Lunenburg Events & More plaatsvindt. Een muzikaal
hoogstandje met alle bekende hits uit genoemde hitlijst
van toen en nu, waarbij deze live ten gehore worden
gebracht, compleet met blazerssectie en backing vocals.
Om de jaarlijkse Top 2000 niet
met je oor aan de radio gekluisterd te hoeven beluisteren maar
in real life mee te maken, werd
in 2015 de eerste editie van de

More the place to be. Het belooft
zoals ook voorgaande jaren een
spektakel van jewelste te worden
dat zéker niet onder gaat doen
voor eerdere edities. Er staat na-

De Top 2000 is in deze leidend, waarbij
gezorgd is dat er niet ‘gedubbeld’ wordt
Top 2000 van HDL gehouden.
Een happening waarbij lokaal
zangtalent uit Heeswijk-Dinther
en Loosbroek onder begeleiding
van een semiprofessionele gelegenheidsband live uitpakten met
de beste nummers uit genoemde
lijst. Het enorme succes van de
eerste editie zorgde voor een vervolg. Daarmee kan het einde van
het jaar met een enorme muzikale klapper besloten worden.
Zaterdag 28 december is het weer
zover en is Lunenburg Events &

melijk een tienkoppige live band
klaar met drums, bas- en elektrische gitaar, toetsen, percussie,
blazerssectie, backing vocals én
maar liefst negentien talenten die
een keur van allerlei bekende hits
ten gehore brengen. Mogen wij
even aan je voorstellen: Nadja
van Driel, Ron de Visser, Evie van
der Heijden, George Blanken, Ton
van de Veerdonk, Anne-Marie
Traa, Remco Kuijs, Stefanie Achterberg, Heidi v.d. Linden, Joyce
van der Sangen, Jorine Jansen,
Katja Brooijmans, Joachim van

De 10-koppige liveband begeleidt de negentien zangers en zangeressen  Tekst: Wendy van Lijssel Foto: @DMBK

Schijndel, Anouk van Schijndel,
Sander van de Gevel, Iris Manders, Heleen van de Veerdonk,
Kaylee Rijkers en Hans Achterberg. Net zoals de bandleden,
mensen met podiumervaring die
weten hoe je er een (groot) feest
van maakt, maar ook een gevoelige snaar kunnen raken.
Allemaal zetten zij twee hits en
in een enkel geval een duet neer.
Uptempo, ballads, pop, rock,
disco, Nederlands- en andersta-

lig. Van Abba, The Mavericks en
MinkDeVille tot Pearl jam, Ramses Shaffy, Paul McCartney en
nog veel meer.
De top 2000 is in deze leidend,
waarbij gezorgd is dat er niet
‘gedubbeld’ wordt met nummers

uit eerdere edities. Gelukkig is de
keuze in deze reuze. De Top 2000
van HDL is een avondvullende
show waar, zo leert de ervaring,
nog lang over na gesproken
wordt. Missen is spijt hebben.
Een welgemeend advies: Put on
your dancing shoes en be there!

In de voorverkoop kosten kaartjes € 9,- per persoon en zijn te
reserveren via www.lunenburg.nl en te koop bij Paperpoint in
Heeswijk-Dinther en Revival in Loosbroek. Aan de kassa zijn
deze € 11,-. Vol is vol!
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Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Boer vindt bed bij
Van Zutphen in Erp
ERP - Twee boerinnen, allebei uit Boekel, die allebei hun liefde vonden dankzij Yvon Jaspers; dankzij
Boer Zoekt Vrouw. En die allebei toe waren aan een volgende grote stap in hun leven: een nieuw bed.
Heel toevallig vonden ze dat allebei bij Van Zutphen Bedden in Erp.

Jouw trots!
BERNHEZE - Denkend over de column ‘Een ondernemende
gedachte’, wist ik niet goed wat ik deze keer aan zou halen.
Ik weet wel wat ik graag lees. Ik lees graag hoe anderen hun
uitdagingen overwonnen. Verhalen over hoe iemand gestart
is en luisterde naar zijn of haar verstand en wanneer het ‘onderbuikgevoel’ het won. Verhalen.

Nou ja, zo heel toevallig is dat nu
ook weer niet natuurlijk. Michelle
en Steffi zien elkaar regelmatig.
Nadat Michelle een bed had uitgezocht bij Van Zutphen Bedden in Erp, sprak ze de volgende
dag, op een bijeenkomst voor
Boer Zoekt Vrouw, haar collega-boerin en vertelde haar over
haar nieuwe bed. Een week later
stond ook Steffi in de showroom
in Erp.
“Michelle is begin dit jaar samen
gaan wonen met Maarten”, vertelt Jurgen van Leest van de Erpse beddenzaak. “Roel is onlangs
deze kant op gekomen. Met
Steffi heeft hij een huis gekocht.
Allebei hadden ze een nieuw bed
nodig. Een goed bed. Zonder al
die gladde praatjes. Fijn om te
horen dat ze allebei vonden dat
ze bij ons prettig geholpen waren.”

Het verhaal waar jij trots op
bent. Vanaf de start van je bedrijf tot aan jouw etalage die
er nu is en alles daar tussenin.
Trots. Ik bedoel over iets wat
jij gedaan hebt als ondernemer voor jezelf of voor anderen, de keuzes die je gemaakt
hebt en doorzette, ook toen
het moeilijk werd.

je doelen nastreeft? Of omdat je een maatschappelijke
bijdrage levert? Of omdat je
elke dag, week of maand weer
zoveel mensen blij maakt met
wat je aan het doen bent? Of
omdat je doorzette toen het
moeilijk was en het er niet
naar uitzag dat het ooit beter
zou worden?

Keuzes
Het is alweer december en
de tijd vliegt bijna geruisloos
langs onze oren. ‘Geen tijd, te
druk, agenda vol, nog even dit,
dan weer dat.’ Geen woorden
van mij, maar wel woorden
die ik veel hoor. Mensen die
me kennen, weten dat ik van
omdenken ben. Het is zoals
het is, en dat is goed. Daarop
maken we keuzes, wat zorgt
voor een nieuwe situatie. En
het gevoel hebben het te druk
te hebben is zo’n moment dat
je eens naar je keuzes kunt kijken.

‘Omarm je
verhaal en
deel het’

Tenminste ‘te’ is niet goed,
maar misschien past het je als
je lievelingsjas. Of misschien
wil je ‘cold turkey’ afkicken of
ga je je tijd rustig aan beter
plannen, zodat er op den duur
wat meer tijd voor andere dingen komt. Uiteindelijk wil je
tijd krijgen om trots te zijn op
wat je aan het doen bent als
ondernemer.
Niet te bescheiden
Trots omdat je banen creëert
als ondernemer? Of omdat je

Wat de reden ook is, al die redenen samen zijn een verhaal.
Maken we meestal wel tijd om
te kijken wat beter kan, kijk
dan ook eens naar wat al heel
goed gaat. Waar je heel veel
plezier uit haalt en waar je
talenten liggen. Verhalen die
niet alleen ik wil lezen. Want
waarschijnlijk pak je er ook je
potentiële klanten mee in.
Soms is bescheidenheid een
goede eigenschap en toch,
vooral als je ondernemer bent,
daag ik je uit om juist te leren
om niet te bescheiden te zijn.
Omarm je verhaal en deel het!

Sterker nog: de twee stellen
kwamen samen naar de winkel om de deal te beklinken. En
natuurlijk kon Jurgen die kans
niet laten glippen: “Vorig jaar

V.l.n.r.: Michelle, Maarten, Roel en Steffi

zijn ze natuurlijk heel veel in de
publiciteit geweest. Daar waren
ze eigenlijk wel een beetje klaar
mee. Maar omdat het bij ons zo
gezellig was geweest, wilden ze
graag op de foto. Keileuk toch?”
Het zou een mooie opvolger zijn
voor het tv-programma: Boer
zoekt Bed. Jurgen: “Hahah...
en dan opgenomen bij ons in
de showroom. Goed idee. Ik zal

het Yvon eens vragen:-). Als ze
allemaal net zo leuk zijn als Steffi
en Michelle doe ik in ieder geval
graag mee.”

Hertog Janplein 27
5469 BJ Erp
0413-212830
www.vanzutphenbedden.nl
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Aller-allerlaatste Herrie uit Nazareth!
BZB laat nog één keer de tanden zien
UDEN – Na een dikke, vétte 27 jaar met een vol gebit, laat BZB met ingang van 2020 een paar tandjes
trekken. Vóór het echter zover is, laten ‘De Wijzen uit het Zuiden’ de complete bek met tanden zien en
horen en verbouwen de krib in De Pul in Uden op Tweede Kerstdag 26 december voor de aller-allerlaatste keer, met gigantisch veel Herrie uit Nazareth. Dat doen zij in deze met de muzikale herders van
Rattlesnake Shake, The Wembley’s, Black Djangos, The Wetnecks (USA) en Vinyl Forty-Five.
Na decennialang in binnen- en
buitenland met gruwelijk veel
plezier de ‘tenten’ verbouwd te
hebben, doet de populaire feestband BZB met ingang van 2020
een paar stapjes terug.

Tweede Kerstdag, behoort na
dit jaar tot de verleden tijd.
Met tranen in de ogen en zakdoekjes bij de hand, dienen we
te melden dat het donderdag
26 december aanstaande écht

BZB bijt nog één keer met
friends alle tanden stuk in
een giga-muzikaal kerststuk
Geen paniek. De heren gaan niet
helemaal in retraite. Zij laten echt
nog wel van zich horen, maar
niet meer wekelijks. Ook de traditionele verbranding van het calorierijke eerste kerstdagdiner op

de aller-allerlaatste keer is voor
Herrie uit Nazareth. Natuurlijk gooit BZB er niet alléén de
(gourmet)pannen op. Zij worden
in deze bijgestaan door Rattlesnake Shake, The Wembley’s,

Black Djangos, The Wetnecks
(USA) en Vinyl Forty-Five. Trouwe BZB-ers weten het, hoeven
geen nadere uitleg en willen het
geheid niet missen. Degenen die
de afgelopen tig jaar wel braaf
op 2e Kerstdag ‘mens erger je
niet’ zaten te spelen in het licht
van de kerstboom, wordt éénmalig de kans geboden om mee
te delen in de collectieve herinnering die Herrie uit Nazareth, en
zéker deze speciale editie, wordt.
BZB bijt nog één keer met friends
alle tanden stuk in een gigamuzikaal kerststuk en vervolgt
dan haar weg met een tandje
minder. Laat je nog één keer bijten! De zaal is open vanaf 18.00
uur. Voor informatie en tickets
www.livepul.com.

LEZERSACTIE

3 x 2 vrijkaartjes
BZB geeft samen met DeMooiBernhezeKrant 3 x 2 vrijkaartjes weg.
Wil jij kans maken op 2 vrijkaartjes? Stuur dan een mail voor maandag 9 december 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl en laat ons weten waarom jij twee vrijkaartjes moet winnen en wie
je meeneemt.

Ophaaldag Speciale Editie 2019: Superdag
HEESWIJK-DINTHER - Zondag 1 december 2019 was de introductie en ophaaldag van de éérste Vatgerijpte
Speciale Editie. Dit vatgerijpte nieuwe bier werd natuurlijk op de Abdij van Berne geïntroduceerd. Eeuwen
geleden rijpte het bier van de abdij ook altijd op eikenhouten vaten. Het werd door de bierbestellers vanaf
12.00 uur opgehaald. Er waren bijna 1.000 grote flessen van 75cl gebotteld en door bijna 1.000 mensen
besteld, het was dus uitverkocht. In totaal waren er deze middag ongeveer 1.500 bierliefhebbers.
Om 12.00 uur kwam een mooi
opgetuigd Belgisch paard en platte kar met veertien biertonnen
voorrijden bij de kerk en overhandigde voorzitter Henry van Boxmeer de eerste kistjes met de Speciale Editie 2019 aan Abt Denis
Hendrickx en wethouder Rein
van Moorselaar. Brouwmeester
Constant Keinemans probeerde
een fles te sabreren en schonk de

glazen vol om er vervolgens gezamenlijk mee te proosten onder
de kreet ‘Vier het leven…’
Tot 18.00 uur was er een zeer
gezellige sfeer op het abdijterrein
met twee muziekpodia en diverse marktkramen. Ook de bierfilm
werd vertoond en er was een
Masterclass Bierproeven. Zelfs
Sinterklaas was geïnteresseerd
met zijn Pieten. Vanaf 12.00 uur

kon men ook bestellen voor de
Speciale Editie 2020. De Abt-generaal Quadrupel is reeds gebrouwen en gaat deze week op
de eikenhoutenvaten. Daarvoor
zijn reeds meer dan 500 bestellingen gedaan. Kortom een zeer geslaagde ophaaldag met veel blije
bierliefhebbers uit heel Nederland
én Belgie. Volgend jaar is de ophaaldag op zondag 29 november.

NOG TOT € 900,VERGOEDING
MOGELIJK IN 2019
KOM LANGS VOOR 18 DECEMBER

• Alle dagen audicien aanwezig
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

‘t Dorp 29 Heesch - 0412-475959

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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MOOI
MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

BUITEN

TUIN

KLUSSEN

BOUW

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

www.humstijl.nl

Te huur
Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers
Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2
170m2 - 255m2
Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu

Klustip
in december

Plat dak

Zorg ervoor dat water op een
plat dak goed weg kan. Het
water kan in de wintermaanden bevriezen en schade toebrengen aan de dakbedekking.
Het is verstandig om bladeren
en opgewaaid zand te verwijderen. Controleer de dakbedekking op blaasjes, kleine
barstjes of scheurtjes zodat
lekkages voorkomen worden.

Woensdag 4 december 2019
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Keezavond
in CC Servaes

RECTIFICATIE

Diamanten bruidspaar Van de Middegaal
NISTELRODE – Doortje de Mol was nog nooit in Dinther geweest, maar ging er met vriendinnen naartoe
voor een feest in de danstent. Daar leerde ze Adriaan van de Middegaal kennen. Het was meteen raak
en inmiddels hebben zij hun 60-jarige huwelijk met familie gevierd.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen maand is er op 15 november weer
enthousiast aan negen tafels gespeeld. Deze keer gingen Nelly en
Annie met de hoofdprijs naar huis: een grote tas met boodschappen
van de Plus.
De eerstvolgende keezavond is
gepland op vrijdag 13 december
aanstaande.
In 2020 zullen deze keezavonden in Servaes een vervolg krijgen op de vrijdagen 10 januari,
14 februari, 13 maart en 10 april.
De organisatie is in de vertrouwde handen van SEM events.
Hebben jij en je teamgenoot zin
in een gezellige keezavond met
leuke prijzen? Schrijf je dan snel
in als koppel door te mailen naar
info@sem-events.nl. Je ontvangt
dan per mail een bevestiging
met een betalingslink voor het

inschrijfgeld, dat € 10,- per koppel bedraagt.
13 december zal de zaal open
zijn om 19.00 uur en wordt er
om 19.30 gestart in vijf ronden.
Mocht je op het laatste moment
nog besluiten om mee te spelen,
dan kun je je om 19.00 uur aanmelden bij de spelleider van die
avond.
Veel spelplezier en tot ziens op
vrijdag 13 december in gemeenschapshuis Servaes in Heeswijk-Dinther of op één van onze
keez-avonden in 2020.

Adriaan en Doortje kregen in juli
1957 verkering. “Ik wilde niet
langer dan twee jaar verkering”,
vertelt Doortje, “ik wilde na
twee jaar verkering trouwen.”
Adriaan is geboren in Dinther
en heeft daar tot aan zijn trouwen gewoond. Doortje is geboren in Uden en woonde lange
tijd met haar familie in Schaijk.
Ze trouwden op 21 november
1959 in Nistelrode, op de verjaardag van Doortje. “Mijn moeder zei: ‘Doe maar, dat is handig,
dan hoef je maar één datum te
onthouden’”, lacht ze. In Nistelrode kochten ze een huis op
de Brandsestraat en zijn in 1965
naar het Kerkveld verhuisd, waar
het stel nog steeds samen van
het leven geniet.
Doortje en Adriaan kregen drie
kinderen, twee zonen en een
dochter, die alle drie geboren
zijn op de Brandsestraat maar
zijn opgegroeid op het Kerkveld.
Helaas hebben ze hun twee zonen al vroeg af moeten geven.
Adriaan heeft altijd in de bouw
gewerkt als ‘opperman’ en zorgde ervoor dat al het materiaal
klaarstond en weer opgeruimd
werd. Doortje werkte voor het
trouwen als dienstmeisje in Nijmegen en hielp in een winkel in

Burgemeester Moorman met Doortje en Adriaan
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: DMBK

Schaijk met het naaien van broeken.
Als Adriaan niet aan het werk
was, was hij altijd buiten te vinden. “En nog steeds ben ik het
liefst buiten tot het donker is”,
vertelt hij. Zo zorgt hij nog graag
voor zijn sierkipjes en de vijver
in de tuin en gaat hij iedere dag
wandelen en fietsen als het weer
het toelaat. Doortje heeft groene
vingers en is het liefst met haar
bloemen en planten bezig, maar
kan zich ook uren vermaken met
puzzelen. Maar ook samen onderneemt het stel genoeg: kaar-

ten en reizen. Samen met hun
dochter en schoonzoon hebben
ze veel mooie vakanties gehad.
“Dan gaan we het liefst wandelen in de natuur, de stad vinden
we niks”, vertelt het stel.
Het bruidspaar is maar wat trots
op hun kleindochter, vier kleinzoons, bonuskleinzoon en twee
achterkleinkinderen en hopen
nog lang samen te kunnen genieten van elkander. En wat het
geheim is om het diamanten
jubileum samen te vieren? “Gewoon doorademen”, grapt Adriaan.

Recept Bisschopswijn zonder alcohol
Koop één fles D’n Kersepluk kersensap bij Ceelen Groente- & Fruit in Nistelrode. Doe deze kersensap in een pan. Snij een sinaasappel doormidden
(schil erom heen laten) en duw in elke helft zes kruidnagels en voeg deze helften bij de kersensap in de pan. Voeg nog een stokje kaneel toe en
laat het 45 minuten opwarmen (niet koken).

and

Heerlijk op een koude avond in de decemberma

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 9 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. Welke film draait 9 en 10 december in Filmhuis De Pas?

2. Wie is tussen Sint en Kerst op z’n best?

3. Wie organiseert er een levende kerststal?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

4. Wie heeft een nieuwe locatie en nieuw logo?

5. Wat is heel gewoon?

6. Welk zanggroep luidt samen met fanfare Aurora de Kerst in?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Winnaar vorige week:
Ilse van Zutphen
Het antwoord was:
PIETEN
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VACATURE

Strooien bij gladheid

We zijn op zoek naar:
- Medewerker Wmo/jeugd
- Medewerker Communicatie
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoostbrabant.nl

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(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

Meer groen, minder stenen
Wij zijn op zoek naar kansen om stukken openbare ruimte, waar nu
tegels of stenen liggen, natuurlijker te maken door de tegels te vervangen door groen. Heeft u een idee? Laat het weten via de website
van IVN Bernheze.

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
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 2019
Vergadering gemeenteraad
19.30 uur
Gemeentehuis Heesch
18 december 2019
Mantelzorgwandeling + lunch
10.00 uur
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)

Foto: Jan Gabriëls

Bij sneeuw en ijzel houdt de gemeente de doorgaande wegen
en straten begaanbaar. Op onze
website vindt u de strooiroutes.
Wees voorzichtig onderweg,
want ondanks alle inspanningen kan de weg toch glad zijn.
Bij temperaturen onder -5 graden werkt het zout niet opti-

maal. Ook wanneer het heeft
gesneeuwd en er weinig verkeer
op de weg is, heeft strooien
geen effect. Het verkeer moet
er namelijk voor zorgen dat het
zout zich mengt met sneeuw- en
ijsresten.
Wilt u weten waar de gemeente
strooit, kijk dan op
www.bernheze.org.

Mantelzorger?
Wandel dan lekker mee!

Meer groen in de wijk draagt bij
aan meer biodiversiteit, zorgt dat
water bij hoosbuien beter wordt
afgevoerd en gaat hittestress tegen. Ongeveer 60% van het stedelijke gebied is van de gemeente; de gemeente maakt met de
inrichtingsplannen daarom een
groot verschil. De gemeente
Bernheze stelt een bedrag beschikbaar voor ideeën.
Ideeën indienen
U kunt in de komende weken
uw ideeën indienen via de website van IVN Bernheze: www.
ivn-bernheze.nl. Voeg één of
enkele foto’s toe van de plek om
te laten zien waar en hoe het er
nu uitziet. De gemeente Bern-

heze bekijkt, samen met IVN
Bernheze, of de ideeën passen in
het beleid voor openbaar groen
en of de ideeën de biodiversiteit
verbeteren en versterken.
We beslissen in januari 2020 over
de ingediende ideeën en voeren
de gekozen ideeën in het voorjaar van 2020 uit. De gemeente
zorgt voor het onderhoud.
Meer informatie en aanmelden:
www.ivn.nl/afdelingen/
bernheze

18 december 2019
Energieweverij
17.30 uur
Gymnasium Bernrode

Werkzaamheden Brabant
Water en Enexis in Nistelrode

Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

In Nistelrode wordt gewerkt aan de
waterleidingen en gasleidingen

Naar de gemeente?
Als mantelzorger bent u druk; volop bezig met de zorg voor een
naaste en ook nog met werk en/of de zorg voor uw gezin. De gemeente Bernheze nodigt u uit voor een ontspannende wandeling,
speciaal voor mantelzorgers in onze gemeente.

Maak altijd een afspraak

De gemeente op social media

Gemeente Bernheze

Eerstvolgende wandeling
18 december 2019
Er zijn nog plaatsen vrij voor de
eerstvolgende wandeling op 18
december bij Menzel en Bus

(Nistelrode) (5,25 km). Dit keer
zoeken we het oostelijke deel
van de gemeente Bernheze op
waarbij we de randen van de
Maashorst bij de buurtschappen
Menzel en Bus verkennen. Een
prachtige, gevarieerde wandeling over bospaden, onverharde wegen en een klein deel
door grasland.

De lunch is rond 12.30 uur (u
kunt ook alleen komen lunchen).
We lunchen bij ’t Pumke in Nis-

telrode. Zowel wandeling als
lunch zijn gratis.
Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 13 november 2019 voor de wandeling
en/of lunch aanmelden bij Mary
van der Linde (telefoon 06-18
04 13 46 of mail info@happinessinprogress.nl) onder vermelding
van uw naam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
Meer informatie:
www.happinessinprogress.nl.
Meer informatie over de mantelzorgwaardering vindt u op
www.bernheze.org (zoekterm:
mantelzorg).

Waterleidingen
Brabant Water vernieuwt de waterleidingen in Nistelrode. Het
gaat om de volgende straten:
Hoogstraat, Loo, Zwarte Molenweg, Laar, Tramstraat, Kromstraat, Julianastraat, Toniesplein,
De Hoef, Veerstraat, Wilhelminastraat, Over den Dries, Boestestraat en Pastoor J. Groenenstraat. In totaal wordt ongeveer
4,2 kilometer waterleiding vernieuwd. In sommige gevallen
worden de aansluitingen van
water bij particulieren in de meterkast vervangen.
De werkzaamheden duren tot
maart 2020. Gaat het vriezen
in deze periode? Dan schuift de
planning misschien op.
De aannemer richt een opslagterrein voor de oude leidingen in
aan de Kromstraat. Deze leidingen zijn van asbestcement gemaakt en zitten daarom in een
goed afgesloten container.
Timmermans Infra BV voert de
werkzaamheden uit. Kijk voor
actuele informatie op www.waterstoring.nl/brabantwater. Wilt
u meer informatie tijdens de uit-

voering? Mail dan naar:
info@timmermansinfra.nl.
Gasleidingen
Enexis voert werkzaamheden uit
aan de gasleidingen in Nistelrode. De werkzaamheden vinden
op straat plaats, maar soms moet
de uitvoerder toegang hebben
tot de meterkast van particulieren. Verder kan er verkeershinder zijn door de werkzaamheden
en worden de straat en het trottoir voor een deel opgebroken
om de gasleiding te kunnen vernieuwen.
Gebr. v.d. Steen bv of Timmermans Intra BV voeren de werkzaamheden uit. Als het nodig is,
komt een monteur van tevoren
bij u langs om een afspraak te
maken voor de werkzaamheden
in uw meterkast. Hij kan zich legitimeren.
We zorgen ervoor dat u zo min
mogelijk merkt van de werkzaamheden. Helaas is overlast
niet altijd te voorkomen. Alvast
onze excuses daarvoor.
Meer informatie:
Timmermans Infra BV, e-mail:
info@timmermansinfra.nl.
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RAADSVERGADERING
Op 12 december 2019 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
- Motie Versterken samenwerking
zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties in Bernheze

- Vaststellen Nota grondbeleid
2019-2025
- Vaststelling bestemmingsplan HoogBeugt 10, Heeswijk-Dinther
- Uitvoeringsagenda 2020 Duurzame
Energieagenda
- Toepassen coördinatieregeling
paragraaf 3.6.1. Wet Ruimtelijke
ordening CPO Ballendonk
Heeswijk-Dinther

- Vaststellen Regionaal Beleidsplan
Jeugdhulp 2020-2023
- Verordening Rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Bernheze
2019
- Controle protocol accountantscontrole
jaarrekening 2019
- Derde tussentijdse rapportage
gemeente Bernheze 2019
- Belastingvoorstel 2020

Informatie
De agenda en vergaderstukken 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 0412-45 88 88,
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.

Openbare bekendmaking
Op woensdag 11 december 2019
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 namens bewoners aan de Meursstraat is
ingediend. Het bezwaarschrift
richt zich tegen besluiten van
het college van burgemeester
en wethouders van 2, 9 en 10
september 2019. Het gaat over
de afwijzing van het verzoek
om handhaving van het gebruik
van het perceel Maasstraat 16 in
Heesch en om twee verleende
omgevingsvergunningen.
19.45 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat is ingediend
tegen het besluit van het college
van burgemeester en wethouders
van 28 augustus 2019, waarbij
het verzoek om een tegemoetkoming in planschade ten gevolge
van het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 1 in Heeswijk-Dinther’, is
afgewezen.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente

Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- Piasecki, Damian,
geboren 18-09-1993
- Efenberg, Mariusz Wojciech,
geboren 25-03-1974
- Piekut, Dariusz Jacek,
geboren 05-07-1969
- Verhees, Jan Willem Jacobus,
geboren 24-05-1982
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen 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.
- Berlo van, Johanna Henrica,
geboren 25-10-1954
- Peychev, Ivan Angelov,
geboren 25-08-1994
Besluitdatum: 28-11-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Goede Doelen Fest voor het
organiseren van ‘Goede Doelen Fest 3.0’ op 17 en 18 januari 2020 van 20.00 tot 01.00
uur op Watersteeg 20 in Vorstenbosch. De beschikkingen
zijn verzonden op 2 december
2019.
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:
- Centrum Actie Commissie
voor het organiseren van een
Kerstboomevent op 7 december 2019 van 11.00 tot 16.00
uur op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. De toestemming

is verzonden op 29 november
2019.
- Samen De Hoef voor het organiseren van Opmaat naar Kerst
van 19.00 tot 21.00 uur op het
grasveld aan Langven in Heesch.
De toestemming is verzonden
op 2 december 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Raadhuisplein 7
Bouw orangerie
Datum ontvangst: 22-11-2019
- Plan De Zwarte Molen
Oprichten 15 koopwoningen
Datum ontvangst: 22-11-2019
- Laar 25
Bouw 14 zorgappartementen
Verzenddatum: 28-11-2019
- Raadhuisplein, Toniesplein en
Tramplein (herontwikkeling
Brouwplaats)
Bouw appartementen, woningen en commerciële ruimte
Datum ontvangst: 28-11-2019
Heeswijk-Dinther
- Groote Hove ong. sectie C
6357 KG03
Oprichten woning
Datum ontvangst: 22-11-2019
- Gouverneursweg 6c
Verbouw schuur tot luxe vergader/verblijf loft
Datum ontvangst: 27-11-2019
- De Bariks 5
Vergroten woning
Datum ontvangst: 29-11-2019
Heesch
- Kasteellaan en Schaapssteeg
Afgraven teeltlaag
Datum ontvangst: 25-11-2019

- Plan De Erven sectie F 473
kavel 22K01
Oprichten woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 21-11-2019
- Zoggelsestraat ong.kavel
21K01 sectie F 472
Oprichten woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 26-11-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Grootwiel ong. (Plan De Zwarte
Molen kavel 8)
Oprichten vrijstaande woning
Verzenddatum: 26-11-2019
- Plan De Zwarte Molen kavel 05
sectie L 1521
Oprichten woning
Verzenddatum: 26-11-2019
Loosbroek
- Dorpsstraat 52
Verbouw woning en bouw bijgebouw
Verzenddatum: 28-11-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
Besluit
Onderstaande
omgevingsvergunning is via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein 20d en 20e
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 27-11-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
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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 indien 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 be-

stuursrecht 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.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten 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.
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.

WWW.BERNHEZE.ORG

Sollicitatiegesprek tips:

wat je wel en niet moet doen

Kom jij ons team versterken?
GreenMax zoekt een magazijnmedewerker voor ons eigen magazijn in Heeswijk-Dinther.
Wij zijn een groeiend, internationaal bedrijf in een prachtige markt. Wij zoeken een extra
medewerker voor ons eigen magazijn, gelegen achter ons kantoor. Vind jij het leuk dat
iedere dag anders is? Zelfs ieder moment? Orders picken, tussendoor een vrachtwagen
laden of lossen en nog even wat buizen zagen, voor die order die zo meteen opgestuurd
moet worden. Heb je ervaring in de logistiek, ben je nauwkeurig en vind je het fijn om
veel eigen verantwoordelijkheid te hebben? Dan zoeken wij jou!
Hoe ziet jouw week eruit?
• Orders picken/klaarzetten
• Laden en lossen vrachtwagens
• Controleren van binnenkomende
goederen op kwaliteit en kwantiteit
• Voorraad controle/afwijkingen zien
en doorgeven
• Opruimen, zorgen voor orde en
netheid in het magazijn

Wat vragen wij jou?
• Ervaring in magazijnwerk (order
picken, laden/lossen vrachtwagens
e.d.)
• Heftruck & Reachtruck certificaat is
een pré maar kun je ook bij ons halen
• Beheersing van de Nederlandse taal
• Andere talen als Engels en Duits zijn
een pré!

Wat bieden wij jou?
• Een informele werksfeer, korte lijntjes
tussen magazijn en kantoor
• Een zelfstandige baan voor een
langere periode
• Omgeving waarin jij jezelf kunt
ontwikkelen en waar we open staan
voor alle ideeën
• Marktconform salaris met goede
secundaire arbeidsvoorwaarden

Jouw eigenschappen:
• Verantwoordelijk
• Flexibel
• Stressbestendig
• Gestructureerd
• Nauwkeurig
• Positief ingesteld

Dienstverband
In overleg nader te bepalen maar het liefst: maandag/dinsdag/donderdag/
vrijdagochtend en op woensdag hele dagen.
Interesse?
Mail dan jouw motivatiebrief + CV t.a.v. Sharell Hoogervorst naar
s.hoogervorst@greenmax.eu. Vragen over de vacature, neem gerust contact met ons op!
Acquisities naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

-

Zet je telefoon uit. Laat ‘m niet op trilstand staan.
Wees beleefd. Zorg dat je netjes bent tegen iedereen.
Stel je netjes voor.
Zorg dat je rechtop zit en probeer je schouders
te ontspannen.
Praat rustig en duidelijk.
Maak oogcontact.
Let op je lichaamstaal.
Sluit het gesprek netjes af.

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?
Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

Vanaf januari zijn we op zoek naar een

BEZORGER
HEESCH – Ongeveer 235 kranten

De Misse, Grenadiersstraat, Hoogstraat, Nelson Mandelastraat,
Pastoor Scheepensstraat, Stationsplein en gedeelte ’t Dorp.

INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

GEMEENTEBERICHTEN
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Afval scheiden, heel gewoon
We produceren in onze gemeente heel wat afval. Om het milieu zo min mogelijk te belasten en de kosten te beperken moeten we kritisch
zijn over wat we weggooien. En wat we weggooien moeten we zoveel mogelijk hergebruiken of recyclen. Restafval wordt verbrand.
Al het andere afval wordt gerecycled. Dus hoe minder restafval we produceren, hoe beter.

het
We halen
anaf
restafval v 20
20
1 januari
1x per
p
4 weken o

Bedrijfsafval hoort niet bij de Milieustraat thuis.
Auto’s met een bedrijfslogo kunnen daarom
geen afval bij de Milieustraat inleveren.

We kunnen bij de Milieustraat naar uw legitimatiebewijs
vragen. Neem dus bij een bezoek aan de Milieustraat een
legitimatiebewijs mee.

Afvalwijzer app
De ophaalroutes veranderen in 2020. Het kan dus zijn dat we uw restafval
of groente- fruit en tuinafval op een andere dag ophalen. Download de
afvalwijzer app en u bent altijd op de hoogte. In de Afvalwijzer app ziet u
precies wanneer de vuilniswagen bij u langskomt.
U vindt de app in alle appstores.

Wist u dat:

- u in de Afvalwijzer app een notificatie kunt
instellen? U krijgt dan een seintje wanneer u
uw container of zakken voor plastic, blik en
drankenkartons aan de straat kunt zetten.
- u via de Afvalwijzer app door kunt geven dat
bijvoorbeeld uw container niet geleegd is?
- er in de Afvalwijzer app een handig afval ABC
te vinden is?
U typt uw afvalsoort in, en ziet gelijk waar u
het kwijt kunt.
Kunt u de app niet gebruiken, ga dan naar www.mijnafvalwijzer.nl.
Vul vervolgens uw postcode en huisnummer in en download de pdf.
Lukt het niet om de app te installeren of de Afvalkalender te downloaden,
stuur dan een e-mail naar kcc@bernheze.org om een kalender aan te
vragen. Bellen kan ook: 0412-45 88 88.

Belangrijk voor
ondernemers

ntainer
Wist u dat in de restafvalco
l zit dat u
nog gemiddeld 60% afva
ergens anders kwijt kunt?

Bent u ondernemer? Dan bent u
zelf verplicht om uw bedrijfsafval
af te voeren. Dat geldt ook voor
oud papier. Tot 1 januari 2020
nemen wij het nog mee, maar
vanaf 1 januari 2020 halen we
geen oud papier meer bij u op.
U moet het dan zelf afvoeren of
een contract sluiten met een oudpapierinzamelaar.

Wat hoort in de container
voor groente, fruit- en tuinafval?

Wat hoort in de zak voor plastic
verpakkingen, blik en drankkartons?

(1x per 2 weken)

(1x per 2 weken)

-

groente- en fruitafval
aardappelschillen
gekookte etensresten
vis- en vleesresten, ook graten, schelpen
en botjes
notendoppen en eierschalen
gestold vet en jus
filterzakjes met koffiedik
brood- en kaaskorsten
klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
onkruid
bloemen en kamerplanten
mest van kleine huisdieren
(cavia’s en konijnen) met stro

Wat hoort in de container
voor restafval?
(1x per 4 weken)

- chipszakken
- koffieverpakking (waarbij het zilverfolie aan de
binnenkant van een verpakking zit versmolten)
- kleine stukken piepschuim of piepschuimen
schaaltjes
- deodorantspuitbussen
- cd’s en cd doosjes
- theezakjes (zijn niet composteerbaar
omdat er vaak plastic in de verpakking zit)

-

flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc.
knijpflessen voor sauzen, olie etc.
flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
verpakking van kaas, vlees en vis
bekers voor yoghurt, vla en ijs
bakjes voor salade, groente en fruit
zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc.
kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
plastic tasjes en zakjes
plantenpotjes
blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels,
schroefjes en dergelijke)
drankblikjes (voor frisdrank, bier en dergelijke)
stalen siroopflessen
conservenblikken (soep, pastasaus, groente & fruit)
aluminium schaaltjes van levensmiddelen
kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn
kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt
kartonnen pakken voor soep en pastasaus

maar liefst wel ingedeukt
n,
zij
n
sse
wa
ge
on
ag
m
l
Het afva
resten
is. Haal papier, karton of
g
lee
les
al
t
da
rg
Zo
p.
do
en met
van aluminiumfolie weg.
Zet uw afval voor 7.30 uur buiten. De vuilniswagens
beginnen namelijk vroeg te rijden.
Meer info: kijk op www.bernheze.org.
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Rode Loperactie kleurt
Centrum Heesch rood

Begroting voor 2020 vastgesteld
Jan Prinsen, SP Maatschappelijke zaken
De begroting 2020 voor Bernheze is vastgesteld. Bernheze geeft in 2020 bijna € 77,8 miljoen uit. Daarvan gaat € 27,4 miljoen naar het sociaal domein.
Dat is de grootste post. Verder gaat er onder andere geld naar huisvesting,
gezondheid, onderwijs, sport, veiligheid en verkeer. Voor de SP Bernheze
vooral belangrijk dat er goed voor de mensen die het moeilijk hebben gezorgd wordt. Als iemand door omstandigheden het zelf niet redt, dan is er
hulp vanuit de gemeente.
Begroting 2020
Traditioneel stelt Bernheze begin
november de jaarbegroting vast.
Dan is duidelijk waar de inkomsten vandaan komen en hoe dat
geld uitgegeven gaat worden.
Het grote belang van het sociaal domein wordt onderstreept
door het al eerder genoemde
bedrag. Hiermee wordt veel geregeld in de samenleving van

Bernheze. Zorg voor werk en inkomen van mensen. Maar ook
de Wmo-voorzieningen in de
gemeente en de zorg voor onze
jeugd. Voor de SP zijn dit belangrijke onderwerpen.
In de beschouwing op de begroting heeft de SP Bernheze aangedrongen op extra inspanning
voor mensen die moeilijk aan

het werk komen. Doordat de instroom in de WSW-regeling vanaf 2015 beperkt is, dreigen veel
mensen langs de kant te blijven
staan. Dat is erg onwenselijk. Iedereen verdient de kans zich te
ontplooien door een baan die bij
hem of haar past. Vandaar dat
de SP vroeg om een masterplan
op het gebied van werken naar
vermogen.

Starthulp

De rode lopers in Heesch

HEESCH - De aandachtige bezoeker van het centrumgebied in Heesch
zal zijn opgevallen dat er vele rode lopers uitgelegd zijn voor de vele
winkels en horecabedrijven. De actie Rode Loper van het Centrummanagement Heesch is momenteel in volle gang.
Bij de aangesloten winkels en
horeca krijg je lootjes bij elke
aankoop die met naam en telefoonnummer ingeleverd kunnen worden bij Kapsalon van
Herpen, Jumbo of Albert Heijn
Heesch. Elke week is er een trekking. Er zijn in totaal 60 troostprijspakketten, 60 eerste prijzen
en een mooie hoofdprijs beschikbaar gesteld.
Winnaars worden door de organisatie per telefoon benaderd
en horen waar en bij wie ze hun

prijzen kunnen ophalen. Bij deze
loterij, die nu voor het tweede
jaar in deze vorm georganiseerd
wordt, zijn de meeste winkeliers
en horecaondernemers aangesloten en dit jaar is dat aantal
behoorlijk uitgebreid waardoor
het centrumgebied waarlijk rood
kleurt.
Het
Centrummanagement
Heesch organiseert de loterij die
past in haar doelstelling om het
centrumgebied aantrekkelijk te
maken voor bezoekers.

Alexander Bongers, burgerlid commissie Ruimtelijke Zaken VVD
De afgelopen week hebben wij in de commissie Ruimtelijke Zaken een interessante discussie gevoerd. In de nota Grondbeleid 2019-2025 worden
de strategie en uitgangspunten voor de komende jaren vastgelegd. Daarbij
kwam ook een motie over startersleningen aan de orde.
Voor een starter op de woningmarkt blijft het moeilijk een betaalbare woning te vinden. De
huizenprijzen blijven stijgen en
ondanks de lage rente is het
lastig een hypotheek te krijgen.
Ook door de veranderende samenstelling van huishoudens
is het kopen van een huis voor
bepaalde groepen nagenoeg
onmogelijk. Steeds vaker is er
sprake van eenpersoonshuishoudens. Deze groep kan een woning in onze gemeente eigenlijk
vergeten. Deze situatie blijft de
VVD-Bernheze zorgen baren.

Nu is er geopperd om de starterslening nieuw leven in te blazen,
waarbij de gemeente geld leent
aan een starter. Dit brengt bij
ons niet meteen de handen op
elkaar en wel om de volgende redenen. Moet een gemeente een
bankfunctie bekleden? Zijn alle
leningen incasseerbaar? Het gaat
tenslotte om gemeenschapsgeld.
Is het verantwoord kopers met
hogere schuldenlasten op te zadelen dan een geldverstrekker
verantwoord vindt? En zo zijn er
nog meer vragen. Vragen waarop wij graag nog antwoorden

willen krijgen, voordat wij een
besluit hierover willen nemen.
Wat betreft de VVD-Bernheze
moeten we vooral kijken naar
nieuwe bouwvormen. Ga kleiner
bouwen voor eenpersoonshuishoudens. Zorg dat er doorstroming komt in de markt. Als starterswoningen niet uitgebouwd
kunnen of mogen worden, moet
men wel verhuizen. Hierdoor blijven deze woningen beschikbaar
voor de bedoelde doelgroep, de
starters.
Reageren? info@vvdbernheze.nl

Lokaal en CDA investeren in de toekomst
Gwendy Jacobs, burgerlid Lokaal
Woensdag 27 november hebben Edwin Daandels (CDA) en ik, samen met
leerkrachten Mart en Lieke, een gastles ‘Politiek’ gegeven in groep 7/8 van
basisschool Het Mozaïek in Heeswijk-Dinther.

Ook voor

STOMERIJSERVICE
...even naar Primera Heesch

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

Basissschool Het Mozaïek werkt
met thema’s van de lesmethode
Blink. De afgelopen periode zijn
de leerlingen bezig geweest met
het thema ‘Stem op mijn partij’.
De leerlingen hebben onder andere een bezoek gebracht aan
het Provinciehuis. Tijdens de
gastles maakten de leerlingen
kennis met de lokale politiek. Ze

leerden hoe de gemeenteraad en
de commissies werken en mochten door een debat in de praktijk
oefenen met politieke besluitvorming. Er werd geoefend met het
formuleren van een mening, partijstandpunt en het weerleggen
van argumenten. Dit alles op een
respectvolle manier. Super knap!
Mooi om te zien hoe betrokken

en enthousiast de leerlingen
deelnamen aan deze les.
Wie weet gaan deze kinderen
zich over een aantal jaren inzetten voor de lokale politiek, dat
zou toch geweldig zijn! Want
onze jeugd, dat is de toekomst!
gwendy@lokaal.nu

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Kunst voor iedereen
Je hoeft er geen verstand van te
hebben om iets mooi te vinden.
Dat is het mooie aan kunst en
dat maakt het meteen de moeite
waard voor iedereen.
De gemeente Bernheze heeft
een Adviescommissie Beeldende
Kunst. Geen bonte verzameling
kunstenaars, maar juist ‘gewone’ burgers als jij en ik. Zij adviseren de gemeente over de realisering van kunstwerken voor de
openbare ruimte, begeleiden de
locatiebepaling, de opdrachtformulering en het proces van uitvoering. Samen zoeken ze naar
werk dat past bij de omgeving.
En natuurlijk blijft het een kwestie van smaak. Tymon de Laat
maakte in samenwerking met
de Bernhezer KunstKring een
drietal grote muurschilderingen
in Heesch, Loosbroek en Hees-
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Vol verwachting
klopt ons hart…
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Zie de maan schijnt door de bomen, Sinterklaas is weer gekomen. De schoentjes worden weer gezet, wordt het huilen of dolle
pret? Moeten we voor een roe vrezen, of
zijn er alleen lieve kindertjes in Bernheze?
De Blanco Piet heeft de afgelopen weken,
op het gemeentehuis wat rondgekeken. Hij
strooide wat lekkers in een of andere hoek
en schreef zijn bevindingen in het grote
boek.

wijk-Dinther. Samen maken
ze Bernheze nog mooier. Ook
particulieren zijn daarmee aan
de slag. Galerie De Meesters,
gevestigd in de voormalige jongensschool van Heeswijk heeft
nu een bijzondere expositie met
veel aandacht voor beginnend
en lokaal talent! Juist voor ie-

dereen die dénkt dat kunst niets
voor hem of haar is, een mooie
kans om over die drempel heen
te stappen en de moeite te nemen om te komen kijken.
Mathieu Bosch, raadslid D66
bernheze.d66.nl

Er veranderde heel wat bij de
Sint, zijn zwarte knecht werd een
roetgeveegde vrind. En Amerigo
met zijn witte vel, werd ingeruild
voor paardje Ozosnel. In Bernheze daarentegen, bleven een
aantal veranderingen achterwege. En daarom rijst bij Blanco Piet
de vraag, hebben ze daar een
paardje Ozotraag?
Vol verwachting klopt ons hart,
wanneer gaan de plannen eens
van start? De schop die de wethouder jaren geleden al in zijn
schoentje vond, zit nog steeds
niet in de grond. Veel beloven
maar weinig geven, doet een
dwaas in vreugde leven. Starters wachten al jaren op beloofde steun, maar horen vanuit het

gemeentehuis alleen gekreun.
De doorgaande route door Heeswijk-Dinther, wordt aangepakt in
een of andere winter. De snoetjes
stonden o zo blij, maar de stratenmakers reden het huisje stilletjes voorbij. De Kampweg is voor
velen geen fijne straat, waardoor
een fietspad nog steeds op het
verlanglijstje staat.
Niet alle wensen kunnen altijd
snel worden vervuld, maar er
komt ook een einde aan engelengeduld. Hopelijk ligt beterschap in het verschiet, tot die tijd
moet je het doen met de groetjes
van Blanco Piet.
Voor contact met ons:
06-11311713 of
info@ppblanco.nl

Groen-blauwe handdruk
voor Stichting Landschapsbeheer Aa-dal
BERNHEZE - De Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (SLA) heeft een
Groen-blauwe handdruk gekregen van waterschap Aa en Maas. De
Stichting ontving deze aanmoedigingsprijs voor haar inzet voor de
natuur in het dal van de Aa uit handen van Peter van Dijk, lid van
het dagelijks bestuur van Aa en Maas. “Sterk punt vinden wij dat
jullie vrijwilligers met een ter zake professionele achtergrond weten
in te zetten naast doeners van alle leeftijden die graag lekker buiten
actief zijn”, complimenteerde Van Dijk de initiatiefnemers van SLA.

Democratie is een feestje
Bart Pittens, voorzitter CDA Bernheze

De vriendengroep is uitgegroeid
tot een modern burgerinitiatief
dat verantwoordelijkheid neemt
voor het beheer en onderhoud
van een aantal belangrijke objecten in het dal van de Aa nabij
Berlicum en Middelrode. Behalve
bij Kasteel Heeswijk is de SLA inmiddels actief op het cultuurhistorisch, ecologisch en recreatief
betekenisvolle landgoed Seldensate en in de recent ontwikkelde
natuur- en landschapselementen in het Oude Aa-dal aan de
Dungense zijde van de Zuid-Willemsvaart.

Dat is niet alleen landelijk zo, maar dat geldt helemaal voor leden
van CDA Bernheze. Iedereen in Bernheze kan lid worden van onze
vereniging. Leden worden uitgenodigd voor bijeenkomsten die het
CDA organiseert, kunnen gevraagd en ongevraagd hun mening
kwijt, en hebben korte lijntjes met onze raadsleden.
Een jaarlijks terugkerend feestje
is onze algemene ledenvergadering. Op 16 december is het
weer zover. Dan worden de leden bijgepraat over de vereniging en bespreken ze met de
fractie actuele onderwerpen van
de politieke agenda. Verder laten
de leden weten welke zaken ze
in de gemeente belangrijk vinden en waarom. Een prachtig
voorbeeld van een democratisch
feestje.
Vereniging Kleine Kernen
Noord-Brabant
CDA Bernheze heeft de goede
gewoonte om, naast het beslo-

ten onderdeel van de ALV, ook
een openbaar deel aan de vergadering toe te voegen. Wij zijn
verheugd dat het bestuur van
de Vereniging Kleine Kernen
Noord-Brabant onze vergadering
zal bijwonen. In een boeiende
inleiding zullen zij u meenemen
in de wereld van belangenbehartiging van de kleine dorpen en
het platteland in Noord-Brabant.
Na de inleiding kunnen we met
elkaar in gesprek gaan over dit
onderwerp.
Het bestuur van CDA Bernheze nodigt alle belangstellenden uit voor de bijeenkomst op

De Stichting Landschapsbeheer
Aa-dal is voortgekomen uit een
vriendengroep die voor eigen
plezier en gebruik verantwoord
hout ging hakken in het bos van
Brabants Landschap bij Kasteel
Heeswijk.

16 december. De bijeenkomst
begint om 20.30 uur en is bij Alpacafarm Vorstenbosch aan de
Leeghandseweg 12.
Graag tot ziens!
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Beleving van de Aa
“Deze stichting weet een toenemende groep inwoners van Berlicum en Middelrode te motiveren
de kwaliteit van natuur in eigen
omgeving in stand te houden en
te verbeteren”, aldus Peter van
Dijk, die stichting een cheque
van 500 euro overhandigde. “En

belangrijke reden voor ons om
deze handdruk te geven is dat
de stichting bijdraagt aan de beleving van de Aa en de betekenis
van het water en het waterschap
in haar omgeving.”
Aanmoedigingsprijs
De Groen-blauwe handdruk is
de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of
samenwerkingsverbanden
op
het gebied van duurzaamheid.
De regionale commissies van het
waterschap reiken deze prijs uit
aan initiatieven die bijdragen aan
het verbinden van thema’s als
klimaat, water, duurzaamheid,
natuur en beleving met de samenleving.
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OOGcontact

wie
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:
vorige week:
Marlies Nederkoorn
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Brigitte van Heeschkan293851
de staatsloten
Geurts uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
KOM EENS KIJKEN
BIJ PUUR BERKSHIRE
IN HEESWIJK-DINTHER
Onze 5 sterren buitenvarkens
hebben een heerlijk leven.
Ze groeien op in een natuurlijke
omgeving en worden top
verzorgd met het beste
seizoensvoer. Helemaal
biologisch en lekker natuurlijk.
www.puurberkshire.nl.
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di- en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.

JE GAAT NAAR
ONZE LANDWINKEL
VOOR LEKKER MALS
(GEVACUMEERD)
BERKSHIRE VARKENSVLEES
Werknemers van Bernheze
Maar ook voor heerlijke
Media worden uitgesloten van
zuivelproducten, vleeswaren,
deelname.
_____________________
Datum _____________________
kaas, scharreleieren,
seizoensgroente, fruit en
aardappelen van eigen bodem.
ij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
Kom naar Puur Berkshire*****
Kaathovensedijk 5,
Heeswijk-Dinther.
06-10640503.
Q I P D E Y P B X K C G

Sinterklaas

WOORDZOEKER:

G M B E M T C U L F B K
Y E B O N E R E D N

I

K

G K E G W S Y F X D Q S
V X L R V T B N A A M P
H M A E A A N K O M S T
S N V K S F T Q Y P K
Q B Y

I

I

U W E D A K U R

K W R U C W U

I

V E N T

R J N S C E J N A P S E

KERSTBOMEN
MOOIE KERSTBOMEN…
Groen en blauwspar diverse
maten met en zonder kluit.
Ook open op zondagen.
H. Donkers, Kampweg 30
Loosbroek 0413-229445.
KERSTBOMEN BLAUWSPAR
EN FRASERIE
(vrijwel geen naalduitval)
Dorpsstraat 13 te Loosbroek.
Lengte tot circa 1,75 meter.
Echt mooie modellen!
06-29129328.

P T W N B D D R A A P B
C J W W U O H C S K J V

MAAN

PANJE

WUIVEN

TE HUUR
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

TE HUUR
GEVRAAGD
OPSLAGRUIMTE
Circa 50 m2 in Heeswijk-Dinther
(of omgeving).
Bel 06-53584742 of
mail info@tokonoot.nl.

AANGEBODEN
BIJ HUID EN HAAR BENT
U VAN HARTE WELKOM
Meer info:
Nina Schoonheidsspecialiste
en Nagelstyliste, 06-31514494.
Dian kapster: 06-46751119
Heeswijk-Dinther.
OLIEBOLLENKRAAM
Plein 1969 Heeswijk-Dinther.
9 december tot en met
5 januari 2020. Eerste en
Tweede Kerstdag gesloten.
Openingstijden:
oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok.
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
pediquemethode zich prima!

Meer info of afspraak, kan ook
aan huis: 0413-293260.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
DIVERSE SOORTEN
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

GEVRAAGD
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
JEU DE BOULES BALLEN
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT
WORDEN?
Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
We gaan deze gebruiken voor
het jaarlijks strandjeudeboulestoernooi in Nistelrode.
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Zoek: AANKOMST, DAK, KINDEREN, MAAN, PAARD, SCHOUW, SPANJE,
STAF, SUIKERGOED, WUIVEN

ANKOMST

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

DAK

KINDEREN

PAARD

SCHOUW

STAF

SUIKERGOED VAN 10 TOT 12
Tekst?

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zie oplossing pagina 34
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf, willen wij het beste voor jou
Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun
expertise; dat is wat hen drijft. Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belastingen, salarisadministratie en alles wat
er nog meer bijkomt, 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 de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

‘We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners
hebben we alle expertise in huis die nodig is’

PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst te nemen? Dan
zijn er nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden. Wij bieden ondersteuning bij loonadministraties en loonbelastingen, maar
adviseren je ook over zaken als CAO, bedrijfsvereniging, het soort
arbeidsovereenkomst dat je gaat afsluiten, arbeidsreglementen, ontslagprocedures, sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pensioenfonds, arbodienst en ziekengeldverzekering. En we helpen je bij
het opzetten of bijhouden van je personeelsadministratie. De medewerkers van onze speciale loonafdeling blijven continu op de hoogte
van alle recente personeelsontwikkelingen; met hun kennis, ervaring
en expertise staan zij graag voor je klaar.
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de 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!

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

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

NIEUWS

Wees wijs op wegen met sn

Hoge boetes en andere dekking autoverzekering
voor rijden zonder winterbanden in Europa
BERNHEZE – Onderweg naar je wintersportlocatie gelden er verschillende regels omtrent winterbanden. In Frankrijk zijn winterbanden bijvoorbeeld niet verplicht. Maar als
wintersporters vanuit Nederland via Luxemburg naar Frankrijk rijden onder winterse omstandigheden, wordt dat bestraft met een boete. Boetes voor rijden zonder winterbanden kunnen oplopen tot € 5.000,-. Daarnaast wordt de autobestuurder aansprakelijk gesteld voor ongelukken en alle gevolgen van dien. Ook de erkenning van een band
als winterband verschilt per land. Hoe zit dat?
Nederland en België:
winterbanden niet verplicht
In Nederland en België zijn winterbanden niet verplicht. Wel
wordt aangeraden hiermee te
rijden. In de Eifel en de Ardennen kan het bijvoorbeeld erg
glad zijn in winterse omstandigheden. Slipt de auto en veroorzaakt deze schade terwijl er
zomerbanden gemonteerd zijn?
Vervelend, maar dit heeft geen
gevolgen voor de aansprakelijkheid van de bestuurder of de
dekking van de autoverzekering. Al moet men niet vergeten
dat een WA-verzekering alleen
schade aan anderen dekt. Schade aan eigen auto door gladheid
krijgt men alleen vergoed met
een allrisk-verzekering.

Duitse overheid dit niet meer als
winterbanden. Zijn de winterbanden na 31 december 2017
gefabriceerd, dan worden deze
pas erkend als winterbanden
als deze voorzien zijn van een
sneeuwvloksymbool. In Luxemburg voldoet een M+S-symbool.

Duitsland en Luxemburg:
winterbanden verplicht bij
winterse omstandigheden
In Duitsland en Luxemburg zijn
winterbanden voor personenauto’s, vrachtwagens en bestelwagens verplicht bij winterse omstandigheden, ongeacht
welk seizoen het is. In Duitsland
en Luxemburg is er, als de verkeersborden dat aangeven, ook
verplichting om met sneeuwkettingen te rijden. Bij het negeren
van deze regels, wordt de autobestuurder aansprakelijk gehouden in geval van een ongeluk
en/of autoschade, krijgt deze
een boete en verandert de dekking van de autoverzekering. Als
de winterbanden vóór 2018 zijn
geproduceerd, voldoen banden
voorzien van het M+S-symbool.
Deze kunnen dan nog tot 2024
gebruikt worden. Daarna ziet de

Verklein de kans
op ongelukken en
autoschade én
voorkom boetes

Frankrijk en Zwitserland:
winterbanden niet verplicht
In Frankrijk en Zwitserland zijn
winterbanden voor geen enkel
voertuig verplicht. Als de autobestuurder terechtkomt in een
ongeluk terwijl de auto enkel
is voorzien van zomerbanden,
dan wordt deze echter wel beboet en aansprakelijk gehouden.
Daarom wordt aangeraden om
altijd op winterbanden te rijden

in de winterse omstandigheden.
In tegenstelling tot Zwitserland
zijn sneeuwkettingen in Frankrijk
wel verplicht als de borden dat
aangeven.
Oostenrijk: winterbanden in
bepaalde periode verplicht
In Oostenrijk zijn winterbanden
verplicht tussen 1 november en
15 april. De profieldiepte van
een gewone band onder een
personenauto of bestelbus moet
minimaal 4 millimeter zijn en die
van diagonaalbanden 5 millimeter. Voor vrachtwagens moet de
minimale profieldiepte voor win-

Aostadal en de Brennersnelweg.
Als er wordt gereden met de
verkeerde banden, is een autobestuurder aansprakelijk voor
schade en volgt er een boete.
Tip: rijd in de winter op
winterbanden
Verwissel standaard de zomerbanden voor winterbanden met
een sneeuwvloksymbool in de
winterperiode in Europa.Er mag
dan overal in Europa gereden
worden, zonder dat er een boete volgt of dat de dekking van
de verzekering verandert. Ook
een set sneeuwkettingen wordt
aangeraden. Verklein de kans op
ongelukken en autoschade én
voorkom boetes.

terbanden 6 millimeter zijn. Ook
sneeuwkettingen zijn als de verkeersborden dat aangeven verplicht. Zonder winterbanden rijden wordt beboet met een boete
die kan oplopen tot € 5.000,-.
De autobestuurder wordt ook
aansprakelijk gehouden in geval
van een ongeluk of schade. De
winterbanden moeten minstens
voorzien zijn van een M+S-symbool.
Italië: winterbanden in
bepaalde gebieden in een
bepaalde periode verplicht
In Italië zijn winterbanden alleen
verplicht in bepaalde gebieden
in een bepaalde periode. Tussen
15 november en 15 april moet
een bestuurder goed opletten
of de auto van winterbanden
met minstens een M+S-symbool
moet worden voorzien.
De gebieden waar de verplichting geldt zijn onder andere:

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

Onze service
* Goede kwaliteit
* 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

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Multiespace van
2010auto’s
€ 6.950,- en Renault
Scenic
AUTOMAAT 77 Dkm
•Citroen
In- Berlingo
en Verkoop
lichte
bedrijfsauto’s
2007
Citroen C4 1.4-16V Prestige
2006 € 1.999,• Wielen en banden
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 € 6.499,-

Citroen C4 greep
new model
€ 6.950.Een
uit2011voorraad
Citroën
120 zwart
Dkm 2004
Alfa
156 Xsara
jtd 1.6Picasso
impression,
2003
Audi
blauw
div. opties
2001
FiatA4
Panda
0.9Metalic
TwinAir
2014
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004
Ford Fiesta
1.0picasso
Style 120
Dkm
Citroen
Xsara
blauw
met. 2013
2003
2 Hyundai
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971
Atos
78 Dkm Airco
2006
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004
Mitsubishi Colt
2008
Citroen Xara Coupé
1999
Nissan Qashqai
1.6zwart
2011
Daihatsu
Yong yrv
2002
Dodge
Ram
2.5 td, blauw met. 2012
2001
Peugeot
107van
54Dkm
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Peugeot
1.4 4 drs
2002
Ford
Focus206
stationcar,
16 16v
2002
Ford
Focus207
stationcar,
2002
Peugeot
3drs zwart
2006
Ford Ka
1998
Peugeot 308 meeneemprijs
1.6 VTi
2008
Ford Transit connect, ex btw
2004
Renautl Tucson
Capture2.0
1.5bull
DCien side bars 2015
2005
Hyundai

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

2.400,€€ 4.950,€€ 4.750,5.450,€ 3.950,7.450,€€ 3.900,€ 4.950,2.499,€ 4.950,€ 2.950,€ 1.500,9.950.€€ 2.750,€€ 1.999,4.450,€ 1.999,1.250,€€ 3.499,€ 2.750,€ 650,€ 3.750,€ 3.250,€€ 11.950,7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
Cabriolet

€ 4.999,-

2012 € 5.950,-

1987 € 8.250,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Peugeot
206 fCC
2.0-16V
2005
zwart,
verlaagd, div opties
2002 € €3.999,3.800,Mazda 323
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Bedrijfswagens
exclusief BTW
Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroen
Berlingo
HDI
2009
Peugeot
206 CC1.6
cabrio
2006 € €4.499,6.950,Renault Partner
Clio 1.41.6
bebop
1994 € €3.900,750,Peugeot
HDInieuwe apk2013
Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Renault
Twingo
grijs metalic
2003 € 2.750,Te
verwachten
auto’s
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Fiat 500 bj 2011, Citroen C4 coupe, Fiat Sedeci
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,bj
2009,
Rio bjlmv
2011, Ford Ka bj 2009
VW
GolfKia
Cabrio
1995 € 2.500,-
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Welpen Giuseppe
op avontuur in Schotland

neeuw en ijs

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

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

HEESCH - Op vrijdagavond kwamen alle Welpen en hun vaders naar scoutinggebouw de Elleboog. Een
visser genaamd Snoek had namelijk hun hulp nodig. Hij vertelde het verhaal over hoe hij lang geleden
in Schotland was gaan vissen en daar iets heel geks in het water had gezien. Zodra hij goed kon kijken,
was het alweer verdwenen. Jaren later wilde hij weer gaan kijken, maar de grenzen waren gesloten voor
niet-Schotten! Daarom had hij de hulp nodig van de Welpen en een schot genaamd McWopper. Precies
op dat moment kwam McWopper aan in zijn helikopter. McWopper had een driestappenplan om echte
schotten te worden.
Stappenplan voor
echte Schotten
Stap één was voldoende slapen,
want alle Schotten weten dat
nachtrust belangrijk is. Stap twee
was de grote groep opdelen in
kleinere clans en ervoor zorgen
dat de clans herkenbaar waren.
Om de clans te maken werd een
spel gespeeld waarbij je ballonnen kapot moest maken. In deze
ballonnen zaten vragen verstopt
en als je het goede antwoord
wist kreeg je een punt. Aan het
eind werden de clans gemaakt
op basis van wie welke vragen
goed had.

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Opel Zafira
DTH .................................
2003
Fiat
500Note
zeer1.4
apart
km airco ..........2008
2007 Peugeot
Nissan
airco,40.00
trekhaak
206 2.0
CC, cabrio
2003
Opel Zafira
Elegance
80.000 km. ......
2002
Fiat
4200 km.
2009 Peugeot
OpelPanda
Astra station,
1.0................................
turbo edition,
308 2.2i
1.6 VTi,
airco, trekhaak
2010
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004 Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
zonnedak, 66.000 km
2016 Renault Captur 0.9 TCe, dynamique,
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006 Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
33.000 km!
2015
Opel Fusion
Grandland
X 1.2,5-drs.
turbo,.......................
innovation, 2006 Peugeot
206 1.4i 16V 85.000 km. ............
2006
Ford
1.4 16V
automaat,
km5-drs. automaat .........2005
2019 Renault
Honda
Civic 9.000
1.4 16V
PeugeotGrand
206 ccScenic
1.6 16V
1.2quiksilver
Tce, bose55.000km ..2004
Honda
Civic sportwielen
dikke tourer
uitlaat .......2015
2001 uitvoering
Peugeot 206vol
rally
car 20i44.000
16v heel
..2004
opties!
kmapart en snel
2017
Opel Insignia
2.0, CDTi sports,
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003 Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Tce,airco
23.000
km, km. ..... 2006
OpelCooper
Karl Innovation
vol opties!
Mini
.............................................
2007 Renault
RenaultMegane
Clio 1.21.2
16V
64.000
bose uitvoering,
vol leer
2016
82.000
km 1.6 16V .................................2017
Mini
Cooper
2008 Renault
Clio 1.6 16V
airco ........................
2003
Opel
10.000
........................
2005 Toyota
Seat Ibiza
Sensation
49.000
... 2006
Opel Agila
Mokka1.0X 1.4
turbokm
innovation
vol opties!
Yaris 1.4
1.5, 16V
aspiration,
18.000
km km2017
Opel
Agila
2005 Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
22.000
km1.2 16V airco 70.00 km. ..........2017
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002 Wordt
Suzukiverwacht:
Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Opel Corsa
Vivaro 1.2
2.0 CDTi,
volledige
Opel
5-drsairco,
20.000
km. airco .... 2010 Renault
Toyota Captur
Aygo airco
20.000
automaat
1.2km.
TCe.................. 2008
inrichting,
km141.000 km. airco ..2014
Opel
Omega77.000
2.0i aut.
1999 Volkswagen
...1994
20.000 km! Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut2013
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998 Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Opel Zafira 1.9D ......................................
2006 Motor
Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.autoscout24.nl

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

In deze ballonnen
zaten vragen verstopt
Om de nieuwe clans echt herkenbaar te maken waren kilts
nodig, die hebben we dus ook
gemaakt. Stap 2 voltooid, op
naar stap 3: sterk worden. Toevallig wist McWopper dat er in
de bossen een paar Schotten de
Highland Games aan het spelen
waren. Hiervoor moesten we wel

eerst een tochtje door de bossen lopen. De Highland Games
bestonden uit onder andere
touwtrekken, steen werpen, hindernisbanen, kussengevechten
en jutezak werpen. Gelukt, we
hadden bewezen dat we echte
Schotten waren, op naar Schotland en het meer met het mon-

ster. Het monster riepen we door
veel kabaal te maken. En ja hoor,
daar was het monster van Loch
Ness!
Lijkt het jou nu ook leuk om een
keer te komen kijken bij Scouting
Heesch? Kijk dan snel op
www.scoutingheesch.nl

Installatie nieuwe gildebroeders
en overdracht nieuwe hoofdman
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag worden er om 10.45 uur tijdens de viering van patroonheilige Sint Barbara, drie nieuwe gildebroeders geïnstalleerd in de Servatiuskerk. De viering zal worden
opgeluisterd door het gildekoor. Gijs van den Eertwegh is al geruime tijd tamboer bij het gilde en mag
zich nu laten installeren als gildebroeder.
Geert van der Leest en Marijn
van der Heijden hadden zich vorig jaar al aangemeld als aspirant
gildebroeder en hebben al ’n
beetje kunnen proeven van de
gemoedelijke sfeer binnen het
gilde. Iedereen is van harte welkom om bij de installatie van de
gildebroeders aanwezig te zijn.
Na afloop is er de gelegenheid
om Gijs, Geert en Marijn te feliciteren in het gildehuis.
Tijdens deze middag zal ook de

overdracht plaatsvinden van de
hoofdmanstaf aan Ferdy Verhoeven. Hij neemt deze taak
over van Jan van Eerd.
Ferdy is al een tijdje waarnemend hoofdman en Jan heeft
te kennen gegeven om gezondheidsredenen te stoppen als
hoofdman. Na deze ceremonie
zal ook de prachtige nieuwe zilverwand worden onthuld.

en hoopt velen te mogen begroeten tijdens de viering of in
het gildehuis.

Het Gilde St. Barbara wenst alle
nieuwe leden een mooie dag toe

Allemaal tot ziens op zondag 8
december.

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

• Peugeot 208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder,
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• Renault Scenic 1,6 16V, Expression, airco,
trekhaak, 151.000 km, 2004

• Ford Fusion 1.4i, airco, centr.vergr.,
verkocht
97.000 km, 2006

• Renault Megane 1.6i,16V, dynamique, navi, PDC,
enz., 165.000 km, 2010

• Mercedes Vito 116, cdi, aut.,
nieuw binnen
dubbele cabine, 2 schuifdeuren,
leder bekleding, 2011
komt binnen
• Mini Countryman Cooper S,

• Seat Ibiza 1,0 TSi 95 PK, navi, clima, PDC, enz.!
2017

knight bridge uitvoering! Full options, 2019

• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
cruisecontrol, 2012
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi,
cruise-Control, 2015
• Volvo V50 1.6 D, i-drive, navi, pdc, 2007
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming, 2011

www.autobedrijflangens.nl

Filmavond over Heeswijk-Dinther
in de jaren 1970-1978
HEESWIJK-DINTHER - In de Heemkamer van Heemkundekring De Wojstap zal op woensdag 11 december om 20.00 uur een filmavond worden georganiseerd met filmbeelden over Heeswijk-Dinther in de
jaren 1970-1978.
De beelden, die deze avond op
groot scherm vertoond gaan
worden, betreffen het dagelijks
leven in Heeswijk-Dinther in de
jaren ’70 van de vorige eeuw.
Indertijd zijn ze gemaakt door
Michael van Helvert.
Hij is toen op allerlei plekken in

het dorp gaan filmen zoals op de
markt, in de scholen, De Kersouwe, het bejaardencentrum en
de camping met het zwembad.
Michael van Helvert was Norbertijn en beeldend kunstenaar. Hij
was kunstschilder, beeldhouwer,

fotograaf en filmer en tevens
werkzaam als leraar tekenen
aan gymnasium Bernrode. Hij is
de ontwerper van het decor van
openluchttheater De Kersouwe.
De avond is gratis voor leden;
niet-leden betalen € 2,-.
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De mooiste surprises bij
Wereldwinkel Nistelrode

Al vast genieten op kerstmarkt hockeyclub HDL

Sinterklaas en Kerstman delen de planken in de wereldwinkel
NISTELRODE - Heb je de website al gevonden van Wereldwinkel Nistelrode? Want daar vind je de
openingstijden en zie je meteen dat je er zelfs nog op 5 december terecht kunt. Ben jij die persoon die
altijd op het laatste moment aan je surprise denkt? Dan heb je dit jaar geluk, want jij koopt niet alleen
het leukste cadeau, maar ook zorg je meteen voor een betere wereld.
Zoek zelf een passend cadeau uit
óf geef een fairtrade-cadeaubon,
dan geef je altijd het perfecte
kerstcadeau. Diverse cadeautjes
zoals sjaals, tassen, mooie beel-

Uitgebreid aanbod
duurzame en
fairtrade cadeaus
den, sieraden, een lekkere wijn
of voor je vader of broer een
heerlijke reep Tony Chocolonely.
Voor Sinterklaas zijn de deuren
van het karakteristieke pand geopend, dus kies uit het uitgebreide aanbod duurzame en fairtrade
cadeaus; originele en eerlijke cadeaus mét een verhaal! De vrij-

willigers van Wereldwinkel Nistelrode staan graag voor je klaar!
Social media
Intussen zitten de bestuursleden
en de vrijwilligers niet stil. Integendeel, zij zijn enthousiast in de
weer om Wereldwinkel Nistelrode levendig en actief te houden!
Op Facebook.nl/Wereldwinkelnistelrode en Instagram.com/
wereldwinkelnistelrode is het uitgebreide assortiment, acties en
de verrassende wending in 2020
te volgen.
De verschillende categorieën
vind je ook op
www.wereldwinkelnistelrode.nl

Nistelrode

HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar
vindt de kerstmarkt van hockeyclub HDL plaats op zaterdag 7
december van 16.00 tot 19.00
uur.
Kom gezellig in de stemming
voor de feestdagen, geniet van
de heerlijke Bernebieren, fijne
wijnen, feestelijke hapjes en winterse kost!
Voor de kids zijn er allerlei knut-

selactiviteiten en natuurlijk worden er ook weer marshmallows
geroosterd.
Steen- en Stokstraat 1
5473 RN Heeswijk-Dinther
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Aktie Klaasje zorgt voor blije gezichtjes
BERNHEZE - Veel vluchtelingenkinderen zetten hun schoen met
wortel en tekening, maar krijgen er niet vanzelfsprekend een
cadeautje in.
De kinderen krijgen op school
deze traditie mee, maar de ouders hebben vaak nog niet het
Nederlandse gevoel bij deze
traditie. Daarom organiseert
vluchtelingenwerk Bernheze elk
jaar een Sinterklaasfeestje. Dit
jaar namen ze ruim 25 kinderen

mee naar de voorstelling ‘Aadje
Piraatje’ van Ton Meijer in CC De
Pas. De kinderen genoten zichtbaar van de interactieve voor-

cadeaus. Gelukkig hadden de
pieten voor iedereen een knikkerzak en een cadeau, dus alle
kinderen gingen blij naar huis!!

Voor elk kind een passend cadeau
stelling. Ze speelden en zongen
actief mee.
Na de voorstelling kwamen er
twee vrolijke roetveeg Pieten
met pepernoten en een zak vol

Met dank aan de gesponsorde
knikkerzakken en de mensen
van ‘Aktie Klaasje’ die ook dit
jaar weer voor elk kind een passend cadeau gekocht hebben.

Onderzoek fusie basisschool

Muzikale jaarafsluiting
Fanfare
Toermalijn en basisschool Delta in Heesch leerlingen
St. Lambertus
HEESCH - Filios Scholengroep en SAAM verzorgen binnen Heesch het basisonderwijs op de vier Heesche basisscholen: Toermalijn, Delta, De Kiem en Emmaus. Zij voelen daarbij dezelfde verantwoordelijkheid: kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen in Heesch. Door samenwerking tussen
onderwijs en opvang te versterken willen ze kinderen een rijk leerklimaat blijven bieden; een plek waar
leerlingen elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

In 2016 hebben SAAM en Filios
Scholengroep samen gekeken
naar de toekomst voor het onderwijs in Heesch. Op de locatie aan ‘t Vijfeiken werken inmiddels twee scholen, Delta en
Toermalijn, in toenemende mate
met elkaar samen onder leiding

van één gezamenlijke directeur.
Deze beide scholen zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw en
hebben voor een deel overlap in
hetzelfde voedingsgebied. Beide
besturen hebben opdracht gegeven voor een onderzoek om
beide scholen samen te voegen
tot één samenwerkingsschool.
Door samenvoeging van beide
scholen is het beter mogelijk de
kwaliteit en continuïteit van het
onderwijs aan alle kinderen te
garanderen. In de samenwerkingsschool wordt katholiek en

openbaar onderwijs gewaarborgd en blijft de expertise van
beide scholen behouden. Het
onderzoek is gericht op de mogelijkheid tot samenvoegen per
volgend schooljaar.
Een van de doelen is de ontwikkeling van een kindcentrum. Dit
om kinderen al vanaf jonge leeftijd goede ondersteuning te kunnen bieden bij hun ontwikkeling.
Kindcentra waarin onderwijs en
opvang nauw met elkaar samenwerken. Kindcentra zijn in Heesch
volop in ontwikkeling.

NISTELRODE - De jaarafsluiting 2019 van de leerlingen van Fanfare
St. Lambertus Nistelrode vindt 15 december plaats. De leerlingen
laten horen wat ze op muzikaal gebied in huis hebben. De groep
bestaat uit leerlingen op slagwerk- en blaasinstrumenten. Er is een
leuk en gevarieerd programma samengesteld.
Iedereen is van harte welkom
om te komen luisteren op die
zondag de 15de van 10.00 uur
tot ongeveer 12.15 uur in CC
Nesterlé. De toegang is gratis.
Wil je zelf ook muziek maken?
Kom dan kennismaken met mu-

ziek en neem een gratis proefles
op een blaasinstrument of een
proefles drummen! Vanaf groep
5 (8-9 jaar) ben je van harte welkom. Zie voor meer informatie
www.fanfarenistelrode.nl of
mail naar
opleidingen@fanfarenistelrode.nl.
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Een jaar lang online adverteren
op onze homepage met een banner die doorlinkt
naar jouw website voor maar € 37,50 per maand
De voordelen:
• De opmaak van de banner verzorgen wij gratis en wisselen kan twee keer per jaar.
• Geen automatische verlenging na een jaar.
• Een jaar lang aanlevering van nieuwsberichten, agendapunten, verslagen en foto’s
voor op www.mooibernheze.nl.
• Evenementen op de agenda van www.mooibernheze.nl komen ook achterop de
evenementenpagina van DeMooiBernhezeKrant.

ACTIE

In DeMooiBernhezeKrant een artikel voor € 50,- (ter waarde van € 125,-)
- Een kwartpagina opgemaakt artikel.
- Aanleveren van 250 woorden, foto en logo.
- Deze aanbieding is geldig tot en met 31 januari 2020.
Interesse? Stuur een mail naar verkoop@bernhezemedia.com of bel met 0412-795170.
Zie voor de specificaties van deze actie: www.bernhezemedia.nl
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Lezing ‘Groene Theologie’
HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 14 december verzorgt Trees van
Montfoort een lezing over haar boek ‘Groene Theologie’ in de Abdij
van Berne.
zaamheid en geloof, theologie
en ecologie met elkaar wil verbinden.
Het boek ‘Groene Theologie’ is
in november tijdens de Nacht
van de Theologie gekozen tot
beste theologisch boek van het
jaar 2019.
Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant en lid van de
werkgroep Theologie, Kerk en
Duurzaamheid.

Trees van Montfoort

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van
de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met
de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en
heerser is over de natuur. Het
mensgerichte wereldbeeld is zo
vanzelfsprekend, dat we er zelden bij stilstaan.

U bent van harte welkom!
Zaterdag 14 december 2019.
Aanvang: 14.30 uur.
Abdij van Berne,
Heeswijk-Dinther. Entree: € 15,(incl. consumpties).

HBV 1 sleept titel binnen

HEESCH - Afgelopen donderdag heeft het hoogst spelende seniorenteam van de Heesche Badminton
Vereniging, HBV 1, in eigen huis het kampioenschap binnen gesleept. Op overtuigende wijze wist het
Heesche team, bestaande uit Reni van der Wielen, Tessa Hoeks, Joost Verhees en Dennis van den Berg,
zijn directe concurrenten uit Boxtel aan de kant te zetten.
Eerder in het seizoen waren het
diezelfde Boxtelnaren die het
Heesche team haar eerste verlies
bezorgden. Na een vliegende
competitiestart met twee winstpartijen, waren het de Boxtelnaren die de opmars van de Heeschenaren voor even stuitten.
Niet voor lang, want in de daarop volgende drie partijen gaven
Reni, Dennis, Joost en Tessa
weinig weg en werd punt voor
punt binnengesleept, terwijl de
concurrenten uit Boxtel punt na
punt lieten liggen.
In de directe confrontatie tussen de twee teams, vorige week
donderdag, kon de puntenkloof
tussen beide teams uitgebreid
worden naar een voor Boxtel

V.l.n.r.: Dennis, Reni, Tessa en Joost

onoverbrugbare vier punten.
Zo geschiedde: HBV 1 won 13
van de 16 sets en mag zich, één

wedstrijd voor het einde van het
seizoen, kampioen noemen en
zich klaar maken voor promotie.

voetbal

OSC’45 1 - Vorstenbossche Boys 1
DEN BOSCH/VORSTENBOSCH - In een koud Orthen trapte Vorstenbossche Boys af tegen OSC’45.
Voor Vorstenbosch speler Teun Rijkers (JO19-1) was dit zijn debuut in de basis. In de 20ste minuut was
het Teun Rijkers die een perfecte voorzet gaf, maar de bezetting voor de goal klopte, waardoor de bal
voor langs ging.

‘Groene Theologie’ verwoordt
een andere kijk op de natuur.
Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur
dat niet de mens centraal staat,
maar Gods liefde voor de hele
schepping.
Dit boek biedt een overzicht en
analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht
voor ecofeministische theologie,
de discussie in het Nederlands
taalgebied, en de weerstanden
in sommige kerkelijke kringen
tegen een positieve waardering
van natuur. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning
in denken, doen én geloven.
Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duur-

badminton

Reserveren:
activiteiten@bernemedia.com
Uw aanmelding is definitief na
ontvangst van € 15,- (per persoon) op bankrekening
NL19 INGB 0000 825536 t.n.v.
Boekhandel Berne onder vermelding van Groene Theologie
14/12 en uw naam.

Het middenveld van Vorstenbosch liep gesmeerd. In de 32ste
minuut wederom een schot op
doel van Roel van Bakel, deze
werd door de keeper gepareerd,
maar Jouk Raijmakers stond klaar
om de 0-1 voor Vorstenbosch
binnen te schieten. Vorstenbosch
bleef er gevaarlijke en mooie
combinaties uitgooien. In de
44ste minuut volgde weer een
sublieme pass van Jouk Raijmakers op Teun Rijkers die net naast
schoot. De ontzettend sterk spelende Jouk Raijmakers was heer
en meester op het middenveld
en bediende de overige aanvallers op maat. In de 45ste minuut
wist Jouk Raijmakers Rick Dortmans te vinden die de 0-2 binnenschoot. Ruststand: 0-2.
Vorstenbosch begon met dezelfde mentaliteit en intentie aan de
tweede helft. In de 68ste minuut
was het Jouk Raijmakers die de
0-3 tegen de touwen schoot.

Jouk Raijmakers (links) scoorde namens Vorstenbossche Boys een hattrick
Foto: archief

Twee minuten later wist Jouk
Raijmakers Rick Dortmans het
16 meter gebied in te sturen,
maar deze werd keihard onderuit gehaald. Marvin van Heeswijk nam, in de 72ste minuut,
de penalty en tekende de 0-4
aan. In de 75ste minuut een vrije
trap voor Vorstenbosche Boys

die werd genomen door Teun
Rijkers. Deze wist Stef van den
Tillaart te vinden die de bal bijna
binnenkopte. In dezelfde minuut
was het Teun Rijkers die zijn harde werken beloond zag worden
en met een geweldige stiftbal de
0-6 binnenschoot. Dit was tevens de eindstand.

voetbal

Koploper pakt winst in Nistelrode
NISTELRODE - Prinses Irene
verloor, onder de uitstekende
leiding van scheidsrechter Maik
Opsteen, op eigen veld met 2-3
van koploper Berghem Sport,
dat zo haar vijfde overwinning
op rij pakte.
Op die overwinning viel weinig af
te dingen. Na 0-1 van de al wat
op leeftijd en gewicht rakende
goalgetter Donny van Herpen,
maakt Gijs van Erp, tegen de
veldverhoudingen in, op slag van
rust gelijk. In de 53ste minuut
schoot Thom v.d. Broek Berghem
Sport weer op voorsprong. Wibe
van Rooij verraste doelman Witjes met een vrije trap in de 73ste

minuut. Drie minuten later kwam
de eindstand op het scorebord.
Opnieuw was Van Herpen de
beul. Hij schoot een voorzet van

Van den Broek uit de draai in de
verste hoek. Prinses Irene drong
daarna nog wel aan, maar wist
niet te scoren.
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Nieuwe locatie en nieuw logo voor MTC in Heeswijk-Dinther

voetbal

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

Foto’s: @DMBK

MTC kan, na het harde werk aan de verbouwing, nu vooruit met de nieuwe locatie

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag was er een officieel moment met familie, vrienden en collega’s. Het nieuwe logo werd onthuld en kwam tevoorschijn aan de gevel van MTC aan
Raadhuisplaza 2-4. Mike Bosch, Ilse de Laat en hun team zijn klaar voor 2020.
Meer
op: www.mooibernheze.nl/albums
beugelen
boksen
badmintonfoto’s zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Dance Team Nistelrode trapt wedstrijdseizoen af met presentatie-avond
BERNHEZE – Dance team Nistelrode zorgde 30 november in vol ornaat dat het publiek in de volle zaal
van CC De Pas volop kon genieten. Met maar liefst 65 leden werden de mooie dansen in verschillende
stijlen gepresenteerd. De presentatieavond wordt ook elk jaar gebruikt om de jubilarissen extra aandacht te geven.
minioren, junioren, jeugd en
hoofdklasse.
Jubilea
Drie leden werden naar voren
geroepen; Pip van Son en Liza
Maas omdat ze al vijf jaar lid
zijn, en Guusje van Thiel omdat
ze al tien jaar lid van de vereniging is. Zij kregen een mooi
herinneringsstandaardje uitgereikt. Voorzitster Rose-Marie
van Heumen vroeg ook Jan en
Riky de Vocht op het podium.
Zij zijn al 20 jaar ‘Vriend’ van de
vereniging, zij waren de eerste
‘Vriend’ en zijn nog steeds lid
van de Vriendenclub. De voorzitster bedankte hen met twee
mooie wijnglazen met het logo
van Dance Team Nistelrode erop
en een heerlijke fles rode wijn.

V.l.n.r.: Guusje, Liza en Pip

Voorzitter Rose-Marie van Heumen bedankt Riky en Jan de Vocht
voor 25 jaar support

Evy van de Ploeg (7) uit Heesch,
mocht als eerste haar solodans
laten zien. Dat was ook haar allereerste optreden als solodanseres. Lieke van Grunsven (8),
eveneens uit Heesch, danste ook
voor de eerste keer solo deze
avond. Allebei lieten ze aan het
publiek zien echte talentjes te

zijn, waar we nog veel over zullen gaan horen.
Dit jaar heeft Dance Team Nistelrode ook weer groepen in de
jeugdklasse; Emeralds (een mooie
grote marsgroep, garde Diamonds en modern Twister. In totaal zijn er dit seizoen 21 dansen,
verdeeld over de categorieën:

Na alle mooie dansen werden
alle leden het podium opgeroepen. De voorzitster bedankte
alle trainsters en trainers en ging
toen nog iemand speciaal in het
zonnetje zetten; haar dochter
Moniek van Heumen. Via een
leuke PowerPoint kon iedereen
zien hoe Moniek als 8-jarige solodanseres begon met dansen
als persoonlijk lid bij de Dansbond en nu 25 jaar later daar
nog steeds danst. Ook zij kreeg
een mooi gegraveerd glas en
een flesje witte wijn aangeboden
voor dit mooie dansjubileum. Dit
was de afsluiting van een hele
mooie presentatieavond.
Het eerstvolgende toernooi
waarop alle dansen te zien zijn
is op zondag 22 december bij de
Swifters in Odiliapeel.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

korfbal

Korfbalsters kruipen door
het oog van de naald
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

NISTELRODE - Direct uit de eerste aanval scoorde Linda van
biljarten
judo
Tilburg
de duivensport
1-0. Vervolgens
was
het twee keer Korfrakkers dat de
korf wist te vinden. Gaby van
Santvoort zorgde van afstand
voor de 2-2.

Irene voor de laatste keer deze
middag op voorsprong. Hierna
vissen
skienIrene tegen
snowboarden
keek Prinses
een 11-kano
13 achterstand aan. Korfrakkers
liep uit naar 12-15. Met een
achterstand van 13-17 en nog
zeven minuten op de klok moest
Prinses Irene vol aan de bak. Evy
Prinses Irene pakte door en en Gaby scoorden beiden.
schaken
kaarten/bridgen
dammen via Lotte Wilbers
kwam
en Lau- De laatste
minuut werd gestart
ra van de Ven op een 4-2 voorsprong. Het was vervolgens
Schot van Laura door de
weer Erp dat tot scoren kwam
korf in het eindsignaal
b
en Gaby van1cmSantvoort
scoorde
de 5-3. Het spel bij Prinses Irene
werd daarna rommelig en Korf- en Korfrakkers dacht de buit al
1,2 cm b hiervan
rakkers konden
pro- binnen te hebben. Maar niets
fiteren. Ze scoorde twee keer bleek minder waar, want met
op rij en daarmee was de stand nog 23 seconden op de klok verweer gelijk. Uit een vrije worp zilverde Laura een strafworp. In
1,4cm b
werd gescoord door Marina, het eindsignaal ging het schot
waardoor het 6-5 was. De Kor- van Laura van de Ven door de
frakkers scoorde een aanslui- korf en was daardoor geldig. De
autosport
karten
motorsport
tingstreffer en dus stond het we- speelsters en leiding van Korfderom gelijk. In de tweede helft rakkers stormden op de scheidsscoorden beide ploegen om en rechter af en de dames van Prinom, waardoor het 10-10 werd. ses Irene vierden het gelijkspel;
Lotte Wilbers bracht Prinses 17-17.

voetbal

Avesteyn komt niet verder
dan een gelijkspel
HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn schoot binnen vier minuten op de
paal, maar kon de eerste helft verder weinig potten breken. De mannen uit Elshout waren alleen gevaarlijk uit de corners met de lengte
die zij in te brengen hadden. Hier viel dan ook de eerste goal uit.
De scheids wees naar de middenstip en Avesteyn moest aan
de bak. Even daarna pakte een
speler van Avesteyn twee snelle
gele kaarten. De eerste leek een
penalty te zijn voor Avesteyn,
maar de scheids besloot voor
een schwalbe geel te geven. De
tweede was een lichte duw die
ertoe leidde dat Avesteyn met
tien man verder moest.
De tweede helft stond er een heel
ander Avesteyn op het veld. De
fitte Teun van den Boom mocht
na de rust opdraven en bracht
een hoop pit in het Dintherse
team. De gehele tweede helft
speelde Avesteyn op de helft van

Elshout en kwam in de 81ste minuut gelijk, na een overduidelijke
penalty. Martijn Swartjes schoot
bekeken binnen. Avesteyn bleef
aanzetten en bleef kansen krijgen, maar aan de andere kant
viel de 1-2. Een schot van buiten
de 16 ging met een curve buiten
bereik van de keeper.
Maar Avesteyn bleef strijdlustig
en de zette nogmaals aan. In de
90ste minuut was het Joost van
Vugt die knap binnenschoot.
Met een glijdende beweging
passeerde hij de keeper in de
lange hoek. De laatste minuten
bleef Avesteyn de betere partij,
maar de stand bleef 2-2.
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biljarten

voetbal

Biljarten Jeugd Royal

WHV laat kans op koppositie liggen

HEESWIJK-DINTHER - De competitie is weer in volle gang. We spelen met twee jeugdteams mee. Royal 1 staat keurig op de tweede
plaats en Royal 2 staat op de vierde plaats, dus dat gaat goed. We
zijn nu met elf leerlingen en de eerste tien lessen zitten er bijna op.

ODILIAPEEL/LOOSBROEK - WHV ging afgelopen zondag op bezoek bij Odiliapeel en ook deze keer
hadden de geel-zwarten de handen vol aan deze club. Vooral in de eerste helft kwam WHV niet in haar
spel door het fanatieke spel van de thuisploeg.

Onlangs speelden we ons onderlinge toernooitje. Evi van Erp
werd kampioen met een gemiddelde van 0.6, wat heel goed is.
Kom gerust eens kijken op vrijdag bij de lessen die plaatsvinden
tussen
18.00 hockey
en 20.00 uur
bij CC basketbal
voetbal
tennis
Serveas in Dinther of tijdens de
competitie op zondag tussen
11.00 en 13.30 uur. Je bent van
harte welkom.
beugelen

boksen

badminton

Evi van
zwemmen

turnen

volleybal

Erp
waterpolo

handboogschieten

De eerste kans van de wedstrijd
was echter voor WHV, maar helaas voor WHV kon Yorick van
de Rakt de kans net niet benutten. In de vijftiende minuut
waren het de gastheren uit Odiliapeel die verrassend de leiding
namen door een echte frommelgoal, maar die tellen ook. WHV
handbal
kreeg voor rust nog een goede
kans, maar Thijs Lunenburg wist
de goede keeper Luuk Claassen
van Odiliapeel niet te verslaan.
Ruststand: 1-0.
tafeltennis

korfbal

Altior
makkelijk langs Klick’15
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag speelden de korfbalsters
van Altior thuis tegen Klick’15 uit Wilbertoord. In het begin zag de
pupil van de week, Lena van den Boom, dat het lang duurde voordat
de score bij de thuisploeg op gang kwam, maar in de loop van de
biljarten helftduivensport
judo steeds vaker
vissen gevonden.
skien
snowboarden
kano
eerste
werd de korf
De ruststand was 9-3 in het voordeel van Altior. Door meer risico te nemen in de verdediging,
hoopte de ploeg van Jacques
Kop Jansen op meer doelpunten
schaken
dammen
in
de tweede helft. Helaas
lukte
dit niet en bleef de teller steken
op 16-8.

Na rust was het WHV dat het
heft in handen nam en Odiliapeel niet meer in de wedstrijd
liet komen. Het was wachten op
de gelijkmaker en die viel na 56
minuten toen Thijs Lunenburg
de verdediging en de keeper van
Odiliapeel verschalkte met een
bekeken kopbal uit een corner
van broer Roel Lunenburg. Na

handbal

kaarten/bridgen

dit doelpunt had WHV het betere van het spel, maar helaas
stond het vizier vandaag niet
op scherp. Roel en Thijs Lunenburg waren er heel dichtbij om te
scoren maar de keeper van Odiliapeel stond zijn mannetje.
Ook Yorick van de Rakt had zijn
dag niet en scoorde ook niet.

Een paar minuten voor tijd werd
een overtreding op genoemde in
de 16 meter niet gezien door de
scheidsrechter, anders had WHV
nog een penalty kunnen maken,
maar helaas. Door het gelijke
spel zakt WHV naar de vijfde
plaats op de rangschikking, echter maar twee punten achter
koploper Elsendorp.

Knappe en grote uitzege

VOLENDAM/HEESCH - De
handballers van Olympia’89/
DOS’80 hebben hun tweede
(uit)zege van het seizoen behaald.
Uit bij Volendam 2 werd met een
door blessures flink gewijzigde
ploeg met verrassend grote cijfers gewonnen: 25-36 na een
ruststand van 14-16.

1cm b

Gehoopt op meer
doelpunten in de
1,2 cm b
tweede helft
1,4cm b

Altior 2 - Be Quick 3: 11-10
Rosolo 3 - Altior 3: 10-9
Altior 4 - KVS’17 2: 15-5
autosport
karten
Altior 5 - JES 2: 6-6
BMC MW1 - Altior MW1: 3-7
DAW R1 - Altior R1: 6-2
Oranje Wit A1 - Altior A1: 7-13
Altior A2 - Celeritas A1: 4-8
Prinses Irene B1 - Altior B1: 5-10
Altior B2 - Avanti B1: 3-5
Altior B3 - Rooi B1: 3-7

DE OPLOSSING

Lena van den Boom
motorsport

Eyckelkorf C1 - Altior C2: 0-10
Avanti D1 - Altior D1: 2-2
Corridor D2 - Altior D2: 14-0
Altior E1 - Nas E1: 14-5
Altior E2 - Nijnsel E1: 2-4
Avanti F1 - Altior F1: 9-6
Altior W1 - Celeritas W1: 2-1.

jeu de boules

Ad en Rien Cuijpers
clubkampioen Die Lé 2019
NISTELRODE - Vorige week vrijdag vond voor de jeu de boulesclub Die Lé weer de jaarlijkse feestavond
plaats met als vast onderdeel daarbij de prijsuitreiking van de zomercompetitie 2019. De broers Ad en
Rien Cuijpers werden die avond als winnaar gehuldigd en daarmee clubkampioen 2019. Met ongeveer
60 aanwezigen werd het weer een gezellige avond.
De kantine aan de Gildenhof
was feestelijk ingericht en om
20.00 uur stond koffie met gebak klaar. Rond 20.30 uur heette
voorzitter Jos Bongers iedereen
van harte welkom en even na
21.00 uur nam Peter Ludwig,
voorzitter van de wedstrijdcommissie, het woord voor de prijsuitreiking van de zomercompetitie 2019. De competitie werd in
maart gestart met 34 teams, verdeeld over drie poules, maar er
haakten tussentijds om uiteenlopende redenen vier teams af en
uiteindelijk werd met 30 teams
tot eind september een volledige
competitie gespeeld. Dit leverde
een eindstand op, waarvan de
nummers 1 en 2 uit elke poule
op 1, 8 en 15 oktober in de finaleronde samen streden om het
clubkampioenschap 2019. Hier
vielen vanwege ziekte en vakantie twee teams af en werd door
de vier overgebleven teams in

een halve competitie om de titel
clubkampioen 2019 gestreden.
De laatste wedstrijdronde moest,
zoals zo vaak, de beslissing brengen. Het team Ad en Rien Cuijpers trok daarbij aan het langste
eind. Zij werden clubkampioen
2019.

De eindstand ziet er als volgt uit:
1ste plaats: Ad en Rien Cuijpers
2de plaats: Jos en Gerry Bongers
3de plaats: Ans v.d. Lee en Leny
v.d. Ven
4de plaats: Jos v.d. Lee en Piet
v.d Ven.
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voetbal

Heeswijk verliest weer met
minimaal verschil
VIANEN/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag stond in Vianen een gehavend VV Heeswijk tegenover de nummer 3 van de competitie. De ploeg uit Heeswijk moest door de vele blessures en een zieke
nogal wat schuiven in de startformatie. In de eerste minuten was het nog wat onwennig en was Heeswijk een beetje zoekende. In de zevende minuut maakte Vianen daar dankbaar gebruik van en werd een
half afgeslagen voorzet van rechts op de 16 binnengeschoten door buitenspeler Jeroen Bardoel; 1-0.
Ondanks deze tegenvaller liet
de uitploeg daarna zien de wedstrijd niet zomaar weg te geven en kreeg ze wat meer grip.
Zonder zelf erg veel te creëren
kwam de ploeg ook niet echt
in de problemen in het restant
van de eerste helft. De grootste

De tweede helft kwam het Heeswijkse team goed de kleedkamer

handbal

Geen punten voor dames
DOS’80/Olympia’89
ZEVENBERGEN/HEESCH - De handbalsters van DOS’80 speelden
zaterdag 30 november een uitwedstrijd tegen Groene Ster uit Zevenbergen. Na een matige start wisten de Heesche dames zich terug
te knokken tot één doelpunt achterstand, maar trokken uiteindelijk
toch aan het kortste eind.
Achter de feiten aan
DOS’80 had in de beginfase
haar verdediging niet goed op
orde en daar profiteerde tegenstander Groene Ster van. Met
menig afstandsschot namen de
gasten uit Zevenbergen meteen
afstand. Verdedigend was het
allemaal niet fel genoeg en on-

In de slotfase drong het
team uit Heeswijk nog
wat aan
mogelijkheid was na 30 minuten
voor de nummer 10 van Vianen
Vooruit die opstoomde vanaf de
middellijn en vrij door kon lopen
op keeper Ard Groenendijk. Hij
speelde de bal echter te ver voor
zich uit waardoor de Heeswijkse
goalie de bal vrij simpel op kon
pakken.
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Meerdere malen werd
paal of lat getroffen

uit en kreeg binnen drie minuten
een enorme kans op de gelijkmaker. Helaas, de bal werd onvoldoende gedrukt en daardoor
overgeschoten. In de tweede
helft bleef het wedstrijdbeeld
onveranderd.
In de slotfase drong het team uit

Heeswijk nog wat aan en kreeg
nog een kans om met een punt
naar huis te gaan. Max Sluiter
wist een van de lange ballen
richting de 16 van de thuisploeg
door te koppen en invaller Toby
Korsten vond vanuit een moeilijke hoek de keeper op z’n weg.

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

derling was de samenwerking
geregeld zoek. DOS’80 liep zo
meteen achter de feiten aan.
Het zat het Heesche team ook
niet bepaald mee in de aanval.
Meerdere malen werd paal of
lat getroffen. De ruststand was
11-7 in het voordeel van Groene
Ster.
Inhaalslag
Na de rust benutte DOS’80 haar
kansen veel beter en de verdediging had hun zaakjes nu goed
op orde. Zo knokte het team,
onder aanvoering van Evi Hoeks
zich goed terug. Evi wist menigmaal het net te vinden met haar
geplaatste afstandsschoten. Met

Evi Hoeks

Foto: Ruud Schobbers

nog één doelpuntje achterstand
had DOS’80 zicht op een ommekeer en de winst in de partij. Alles liep echter anders. Door een
tijdstraf aan Heesche zijde, kreeg
Groene Ster een veldoverwicht
in de schoot geworpen. Daar
maakte de ploeg uit Zevenbergen gretig, maar ook optimaal
gebruik van. Zij wist in deze fase
maar liefst drie keer te scoren en
weer uit te lopen naar een ruime
voorsprong. Dat geslagen gat
wist DOS’80 niet meer te repareren. Eindstand 22-19.
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DONDERDAG 5 DECEMBER
Pakjesavond
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
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Evenementen

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 6 DECEMBER
Wandelen dementievriendelijk Bernheze
Parkeerplaats Bomenpark Heesch
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
ZATERDAG 7 DECEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
Kerstbomenwerpen
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
Lezing: Hans Alderliesten
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Kerstmarkt MHC HDL
Steen- en Stokstraat 1
Heeswijk-Dinther
PAGINA 29
ZONDAG 8 DECEMBER
Bomenpark Winterloop
Bomenpark Heesch
Kerstmarkt Hedi Meubelen
en Number 3
Laag Beugt 1a Heeswijk-Dinther
PAGINA 9
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Installatie Gildebroeders
& overdracht Hoofdman
Gilde St. Barbara Heeswijk-Dinther
PAGINA 27
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Informatieavond
Gymnasium Bernrode
Abdijstraat 36 Heeswijk-Dinther

Keezavond
CC Serveas Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

MAANDAG 9 DECEMBER
Gratis bloedsuikertest
Service Apotheek Nistelrode

Lezing: Rusland van Nu
Bibliotheek Heesch
PAGINA 8

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

JOOST on tour
Bovenmeester Heeswijk-Dinther

La Orféon vriendenconcert
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Computer- en smartphone
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor
Oss
Film: Wild Rose
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 10 DECEMBER
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Informatieavond
Gymnasium Bernrode
Abdijstraat 36 Heeswijk-Dinther
Levende kerststal
Sint-Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 5
Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Film: Wild Rose
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
WOENSDAG 11 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 15
Workshop tenen lezen
Bewust-er-zijn Coaching
Heeswijk-Dinther
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Verven zonder kwast
Praktijk Brigitte Heesch
Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Filmavond over ‘HeeswijkDinther 1970-1978’
Heemkamer Heeswijk-Dinther
PAGINA 27
Ik ben een mens, net als jij
CC De Pas Heesch
Start kaartverkoop
Weverszitting
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
PAGINA 1
DONDERDAG 12 DECEMBER
Klankschalen concert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 15
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 2
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
T.V. Kantlijn: Wisselmoord
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3
ZATERDAG 14 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 15
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Verkoop kerststukken
CC de Wis Loosbroek
PAGINA 9
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kerstinstuif voor de jeugd
De Eijnderic Heesch &
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Kerstmarkt
Mozartlaan 94 Heesch
PAGINA 9

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: Groene theologie
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 32

VRIJDAG 13 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 15
Kerst-Inn
Parochiekerk Loosbroek
PAGINA 10

De Stuik in Kerstsfeer
De Stuik Vorstenbosch
T.V. Kantlijn: Wisselmoord
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

Verkoop kerststukken
CC de Wis Loosbroek
PAGINA 9

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

