
Nie te Houwe is al jaren op zoek 
naar een bouwlocatie. De laatste 
twee jaar lukte dit niet, maar dit 
jaar is er een locatie gevonden. Op 
8 november startte de club met 
bouwen. “Wij vinden het bouwen 

 

van een wagen eigenlijk het leuk-
ste”, zegt Harm Leeijen van CV 
Nie te Houwe. 
De gemeente Oss heeft gezorgd 
voor een gezamenlijke bouw-
schuur. In onder andere Nuland 
en Herpen zijn er ook gezamen-
lijke bouwlocaties, in de gemeente 
Bernheze was dit niet mogelijk. 

Hier zijn er geen gezamenlijke 
bouwlocaties mogelijk, waar-
schijnlijk is het te duur om dit 
in alle kernen te realiseren”, 

aldus Leeijen. De uit 21 leden 

bestaande vereniging heeft in de 
afgelopen elf jaar maar drie keer in 
Heesch zelf kunnen bouwen, door 
het gebrek aan bouwlocaties in het 
dorp.

Jubileum
De wagen van komend jaar is zelf-
rijdend. Deze avond is er alleen 
nog een probleem met de motor; 
hij wil niet starten. Harm: “Maar 
dat komt vast goed.” In de kale, 
oude bouwschuur met gaten in 
het dak is veel staal aanwezig. Ook  

liggen er veel lengtes ijzer van zes  
meter lang en zes millimeter dik, 
ook wel ‘rond zes’ genoemd. 
De druk op de bouw is nog niet 
hoog, maar de leden zijn al wel 
druk aan het werk. “We willen 
groots uitpakken dit jaar.” Leeijen 
kan alvast een tipje van de sluier 
oplichten over het thema van de 
wagen: “Het thema slaat op ons 
jubileum.” 

Concurrentie
De carnavalsvereniging, opgericht 
in 2004, hoopt op concurrentie. 
Leeijen: “Hoe meer, hoe beter.” Vo-
rig jaar waren er maar drie wagens 

in de optocht van Krullendonk, 
terwijl dit er in 2006 nog veertien 
waren. Maar er is hoop; Harm 
Leeijen heeft via-via vernomen dat 
een nieuwe groep ook bezig is met 
bouwen. En dit klopt. Job van den 
Akker en Bram Verhoeven zijn CV 
Niks Geléjè begonnen. Zij zijn in-
middels ook bezig met een wagen, 
die overgenomen is van CV Hobe-
lehup, meldt het secretariaat van 
Stichting Carnavalsviering Heesch. 
Nie te Houwe heeft in zijn bestaan 
drie keer de publieksprijs gewon-
nen. Dit komt, volgens Leeijen, 
omdat de groep het publiek be-
trekt bij hun act. De club deed de 
afgelopen twee jaar mee als grote 
loopgroep; het laatste jaar was het 
thema ‘Braziliaans carnaval’. Het 
nieuwe bouwwerk moet op 15 fe-
bruari 2015 af zijn. Maar ze zijn nu 
al ‘Nie te Houwe’.

  Jaargang 4 • Week 49 • 3 december 2014

Voor Bernhezenaren
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Twee generaties 
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KERSTBAL 
ZOEKACTIE 
IN HADEE

De ondernemers in 
HaDee dagen u uit!

Win mooie prijzen

www.sterrin.nl
VOOR DE MOOISTE LAMPEN KOM JE NAAR DE ABDIJSTRAAT!

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Lampen op zicht en hangen, GEEN probleem!

Abdijstraat 12 

Dinsdaggesloten

www.marskramerhd.nl

HaDee dagen u uit!HaDee dagen u uit!

KOOPZONDAG OP 21 DECEMBER, KOM LANGS EN ZOEK DE LAATSTE LETTERS BIJ ELKAAR!

Zoek bij de deelnemende bedrijven de letter(s) op de kerstbal en zet ze in de juiste volgorde. 
Win mooie prijzen als dank voor uw klandizie in 2014! Maak een wandeling, stap op de 
fi ets of in de auto en bezoek geheel vrijblijvend onze bedrijven. Volg de bedrijven ook op 
Facebook en via de posters in de winkels voor hints! Elk van de 27 deelnemende bedrijven 
stelt een mooie prijs ter beschikking. De hoofdprijs wordt ter beschikking gesteld door 
Ondernemersbelang HD.

Actievoorwaarden:
 De kerstbal zoek actie loopt van zaterdag 6 december t/m dinsdag 23 december
-  Wilt u kans maken op de prijzen, lever uw oplossing dan uiterlijk 23 december

in bij een van de deel nemende bedrijven of mail naar wereldwinkel.hdl@gmail.com
-  Op woensdag 24 december worden uit de juiste inzendingen de prijswinnaars 

getrokken
-  De prijswinnaars worden per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht en worden 

verwacht bij de prijsuitreiking op woensdag 24 december op de Plaza
- Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten

DOE MEE 
EN WIN!

Coöperatief Dividend 
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Zorgkatern
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Dinthers eethuis - 
LOOSBrOEK - VOrStENBOSCH 
- HEESWIJK-DINtHEr

folDer Deze week

TRV-Bernheze.nl

Winterwandeltocht 
28 december

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
www.rsautomobielen.nl

Zie pagina 9

OPRUIMING WINTERBANDENSETS
JONGE HIPPE AUTO’S, SCHERPE PRIJZEN

Thema van de wagen is: Elf jaar Niet te Houwe Tekst: Roy van den Busken Foto: Ad Ploegmakers

Jubileum CV nie te houwe 
met carnavalswagen

HEESCH - Carnavalsvereniging Nie te Houwe uit Heesch bestaat dit jaar elf jaar, een carnavalesk jubileum 
dus. De vereniging bouwt dit jaar voor het eerst sinds 2012 weer een wagen. In de nieuwe bouwlocatie in 
Vinkel wordt al flink gelast.

‘We Willen groots 
uitpakken dit jaar’

olie-dag bij de kilsdonkse Molen 

De molenaars beginnen zondag 
weer met de seizoensproductie van 
de walnotenolie in de Kilsdonkse 

Molen. Een grote hoeveelheid wal-
noten ligt schoongemaakt en ge-
sorteerd klaar om door de enorme 

molenstenen van de oliemolen te 
worden geplet. Ook wordt er lijn-
olie en koolzaadolie ‘geslagen’, zo-
als dat heet.
Veel mensen uit de regio hebben 
bijgedragen aan het verzamelen 
van de walnoten. Vooral de kin-
deren van de basisscholen zullen 
benieuwd zijn wat er met de door 

hen verzamelde noten gaat gebeu-
ren. Voor jong en oud is het heel 
interessant om te zien op welke 
manier die noten worden verwerkt 
tot olie en waar die olie dan ver-
volgens voor gebruikt kan worden.
Het bezoekerscentrum is al in de 

kerstsfeer gebracht wat - samen 
met de glühwein en de oliebollen 
- een gezellige wintersfeer geeft. 
Netty van Lieshout geeft een de-

monstratie van het tekenen met 
‘noten-inkt’. tevens wordt ge-
toond hoe olieverf gemaakt kan 
worden voor het schilderen van 
een schilderij. 
De Oliedag is voor jong en oud en 
de entree is gratis.

HEESWIJK-DINtHEr - Wel eens afgevraagd hoe ze vroeger olie maakten? Zonder de machines van nu? Bij 
de Kilsdonkse Molen in Dinther wordt zondag 7 december van 10.00 tot 17.00 uur getoond hoe lijnolie, 
koolzaadolie en walnotenolie gebruikt kan worden in het dagelijks leven. 

indien u nog noten heeft staan, breng 
ze dan mee naar de kilsdonkse molen
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschMeditatie-uur en klankschalenconcert

Meditatie-uur op donderdag 4 de-
cember. Aanvang 20.00 uur. Bege-
leiding ton roumen. Kosten € 7,50.
ton roumen schrijft boeken en arti-
kelen over uiteenlopende levensbe-
schouwelijke, spirituele en pedago-
gische onderwerpen.

Klankschalenconcert door Paul 
Vens, donderdag 11 december, 
aanvang 20.00 uur. Kosten: € 10,-.
tibetaanse klankschalen zijn in staat 
een verfijnde trilling uit te stralen 
door een waaier van boventonen. 
Deze lang doorklinkende trillingen 

hebben een bijzonder aangenaam 
en ontspannend effect op de luis-
teraar. De ‘zingende’ klankschalen 
afkomstig uit tibet, werden meege-
geven aan jonge intredende monni-
ken. Zij mediteerden op hun eigen, 
speciaal voor hen gemaakte schaal 
en leerden onder meer dat alles 
invloed heeft op alles. Meer info: 
www.paulvens.com. Er is plaats 
voor maximaal 30 toehoorders. 

Vooraankondiging
Workshop ijssculpturen maken op 
zondag 14 december, aanvang 

14.00 uur. In plaats van de ge-
bruikelijke maandelijkse expositie 
geven we in december mensen de 
gelegenheid om zelf iets te maken. 
Ervaring in hakken is absoluut niet 
noodzakelijk. En breng een foto-
toestel mee, want na afloop is uw 
kunstwerk water!
Een ervaren begeleider zal aanwe-
zig zijn met materiaal voor iedereen. 
De kosten: € 27,50 per persoon, in-
clusief materiaal en drankjes.
Voor opgave of meer informatie: 
Liete Scheepstra via telefoonnum-
mer: 06-536 818 00.

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

Advertorial

Pakjesmenu
4-gangen verrassingsmenu voor € 35,- p.p. 

Geldig tot en met 7 december

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016 | www.hetsentiment.nl

HET HEERLIJK 
AVONDJE & MERRY 
CHRISTMAS 

We racen door de dagen heen en 
Sinterklaas staat alweer voor de 
deur. Bart is in de bakkerij in Oss 
met ‘zijn Pieten’ al weken bezig 
met de amandelletters en -staven. 

Die gaan als zoete broodjes... Gelukkig hebben veel mensen 
deze ontdekt, want ze zijn héérlijk. Ik durf het gerust te zeggen. 
Mensen die zeggen dat ze spijs niet lekker vinden, hebben zeer 
waarschijnlijk nog nooit echte amandelspijs geproefd. Het klopt, 
onze roomboter-amandelstaaf is wat duurder. Voor € 1,- kunnen 
wij geen kwaliteitsproduct maken. Dan praat je over spijs die 
een klein percentage amandelen bevat, aangevuld met gemalen 
peulvruchten en heel veel suiker. Maar je mag het wel amandelspijs 
noemen. Die van ons is € 4,75, maar dan heb je een product waar 
je van ‘t begin tot einde van geniet. Waar je graag nog een stukje 
van neemt. Veel mensen kiezen dáár voor. 

Voor lekker
In de bakkerij leven we altijd een paar weken verder, want als 
Sinterklaas vertrokken is komen de kerststollen vrijwel direct uit de 
oven. Daar kijk ik nu al naar uit. Niets lekkerder dan een sneetje 
stol ‘s morgens bij de koffie.
Boordevol rozijnen, echte vruchtjes en amandelspijs natuurlijk. 
Door de rijke vulling kun je er ruim een week van eten. Ook voor 
onze stollen geldt, voor € 2,95 moet u niet bij ons zijn. 
Voor een lekkere stol wel. Het recept van mijn vader, door de jaren 
heen altijd weer wat verfijnd. Het is een ware traktatie. 
Voordat het zover is, zijn we altijd erg druk met proefbakken en 
mooie producten maken voor de foto’s die in onze advertentie’s 
en kerstbestellijsten komen. Dat is ook nog een vak apart, 
productfoto’s maken. Daar wagen wij ons niet aan, maar daar 
hebben we zeer goede fotografen voor. Hoe belangrijk het is om 
goede foto’s te hebben van je producten is niet te onderschatten.
Het product moet als ‘t ware van ‘t papier springen, het water 
moet je in de mond lopen. En zoals de foto is, zo moet het 
product ook er uitzien.

Na Sinterklaas liggen de kerstlijsten in onze winkels en kunt u de 
lijst downloaden van onze website www.debakkerslamers.nl of via 
onze webshop bestellen. Heeft u weleens op pinterest gekeken? 
Daar vindt u onze producten met prachtige foto’s. En u kunt ons 
natuurlijk ook volgen op Facebook of twitter.
 
Wij wensen u een heerlijk avondje, een gezellige Kerst en een 
gezond en gelukkig 2015. 

Lizzy Lamers-Green, De Bakkers Lamers

bakkerij
Advertorial

CoLUMN

Tapas
Lunch
Diner

www.dannyseeterij.nl
Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl

Onder leiding van docent en vrij-
williger bij de Wereldwinkel, Jan 
Verkuijlen, gingen de cursisten 
enthousiast aan de slag. Onder 
het genot van een (h)eerlijk kopje 
koffie of thee werden de groepjes 
samengesteld en werd het menu 
besproken. Ingrediënten voor het 
driegangen verrassingsmenu wa-
ren hoofdzakelijk fairtrade pro-
ducten. Al deze producten zijn 
vanzelfsprekend te koop in de We-
reldwinkel.

Na de bereiding van de gerechten 
gingen de cursisten aan tafel en 
genoten zij van het voor-, hoofd- 
en nagerecht. Cursisten waren erg 
verrast door het resultaat en gaven 
aan dat de opzet zeer geslaagd 
was en zeker voor herhaling vat-
baar.
Benieuwd naar het FAIrrukkelijk 

menu en ook zin in een gezellig 
avondje uit? Voor de workshop 
van maandag 12 januari zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. 
reserveren via www.eijnderic.nl. 

fairrukkelijk succes
HEESWIJK-DINtHEr - Educatief Centrum de Eijnderic hield in samen-
werking met de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther - onlangs voor het 
eerst een FAIRrukkelijke kookworkshop. Na het succes van deze avond 
en rekening houdend met de cursisten die al op de wachtlijst staan, is 
besloten de workshop op 12 januari nogmaals te organiseren. 

LEZERSACTIE: 
Win kaarten voor 

Jeans
Tropical Heat

Jeans 24 
tropical heat
 
Jeans is een springplank voor jong theatertalent. Dit jaar zal de cast uit 
veel nieuwe gezichten bestaan en dus krijgen jonge, enthousiaste arties-
ten de kans om zich te presenteren voor het grote publiek. Jeans trak-
teert haar publiek op een tropische verrassing! Onder de noemer tropical 
Heat belooft deze show een meeslepende cocktail van zinderende me-
lodieën, romantische duetten en opzwepende showmuziek te worden. 
Met een vleugje salsa, een snufje folk en een flinke knipoog theater. 
tropical Heat is genieten van muziek uit 1950 tot 2014 in een Jeans jasje.

DinsDag 30 DeCeMBer - 20.15 uur - € 25,- (inclusief drankje). 
Jeans 24, Tropical Heat.

DeMooiBernhezeKrant geeft samen met De Blauwe Kei 
vrijkaartjes weg. Wil je kans maken op 2 vrijkaartjes? 
Mail dan voor 15 december naar info@demooibernhezekrant.nl 
en wie weet win jij vrijkaartjes.
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Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINtHEr – Toneel-
vereniging Kantlijn uit Heeswijk-
Dinther brengt volgende week 
vier maal het toneelstuk ‘Als baby 
verwisseld geworden’ ten tonele, 
waarvan een keer voor de KBO en 
de Zonnebloem. 

De doelstelling en de stijl blijven, 
zoals die als vanouds zijn: Kantlijn 
wil mensen laten lachen. “Lachen 
is ons motto”, zegt Marina Pepers.
Nee, aan dramastukken wil regis-
seur Mano van Venrooij niet den-
ken. “Ik hou van stukken met lek-
ker veel onzin. Iedereen houdt van 
humor”, vertelt Mano, die nu zijn 
dertiende Kantlijn-toneelstuk re-
gisseert. “Ik kan als regisseur veel 
plezier ervaren in kluchten. Onze 
nieuwe voorstelling wordt lach-
wekkend; erg satirisch. Als men-
sen na de voorstelling met tranen 
in hun ogen weggaan, hebben we 
iets verkeerds gedaan, tenzij het 
tranen van het lachen zijn.” 
De première van ‘Als baby ver-
wisseld geworden’ op donderdag 
11 december is een speciale uit-
voering. “Deze is voor de KBO 
Heeswijk en Dinther en de Zon-
nebloem. Ouderen zijn een bijzon-
dere doelgroep die wel eens wordt 
vergeten. We hopen dat we deze 

mensen een mooie avond gaan 
bezorgen” vertelt Mano.

Spannend
In januari van dit jaar werd een 
start gemaakt met het toneelstuk. 
Een leescommissie zocht de drie 
leukste toneelstukken uit en na 
selectie van het toneelstuk werd 
begonnen met het maken van het 
decor. “Bij Kantlijn werken 63 per-
sonen mee aan een toneelstuk. We 
zorgen ook zelf voor kleding en 
materiaal. Het is een heel traject. 
Deze periode, tot aan de voor-
stelling toe, is spannend voor ons 
en erg druk, maar ik vind het ie-
der jaar erg jammer als de toneel-

uitvoeringen voorbij zijn. Ik zou 
nog wel tien keer willen door-
gaan”, vertelt de regisseur met een 
glimlach.
Over de inhoud van het toneelstuk 
willen Mano en Marina liever niets 
kwijt. “Mensen moeten de voor-
stelling gewoon komen zien. Het is 
dolkomisch”, besluit Mano. 

Het toneelstuk ‘Als baby verwis-
seld geworden’ is op vrijdag 12 
december, zaterdag 13 december 
en zondag 14 december te zien 
in het Willibrordcentrum in Hees-
wijk. De aanvangstijd is steeds om 
20.30 uur. Kaarten reserveren via 
0413-296008.

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

MAFFIA

Ik heb, net als zoveel mensen, een fascinatie voor misdaad. Beter 
gezegd, voornamelijk een fascinatie voor de maffia. Als ik aan mijn 
zoveelste Godfather-marathon begin, ben ik aan het eind van die 
lange zit altijd een beetje jaloers op de hoofdrolspelers. Volledig 
onafhankelijk van de wet, trekken ze hun criminele plan, alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Een heerlijk gevoel lijkt me dat. 

Nadat ik maffiafilms of -series heb gezien, vraag ik me altijd af waar 
ik zou staan als ik bij zo’n groepje zou horen. Misschien ben ik wel de 
leider van het stel die de orders uitdeelt aan de loopjongens. De leider 
die een spel speelt met zijn grootste vijand, om hem daarna ijskoud 
een mes in zijn rug te steken. De leider waar het gewone volk tegenop 
kijkt, omdat hij toch gewoon zo sympathiek is gebleven, ondanks dat 
iedereen weet dat je niet met een legale handelsonderneming groot 
bent geworden.

Sinds mijn jonge jeugd weet ik echter zeker dat ik nooit een leider in 
de plaatselijke maffiabende zou worden. Sinds mijn jonge jeugd weet 
ik zeker dat ik nooit verder zou komen in hiërarchie dan een zwetende, 
onzekere loopjongen die de vieze klusjes zou moeten opknappen. Mijn 
supercoole baas zou me alleen in geval van nood inzetten als mijn 
klusje eigenlijk niets met criminaliteit te maken zou hebben. 

Als vijfjarig jongetje werd ik al gebombardeerd tot brave loopjongen 
die geen potten zou kunnen breken op het criminele pad. Mijn 
carrière als bad guy is in de plaatselijke speelgoedwinkel definitief ten 
einde gekomen. Mijn tweede bezoek aan die speelgoedwinkel heeft 
mijn criminele loopbaan de das omgedaan. Ik zie nog de staart tussen 
mijn benen bungelen toen ik mijn vers gestolen speelgoedauto van 
mijn moeder moest teruggeven aan de caissière. Brave Hendrik. 

CoLUMN
d’n blieker

Schoolstraat 15 - 5473 GD - Heeswijk-Dinther - 0413-291187
www.dintherseethuis.nl - info@dinthers-eethuis.nl

Lunchroom, restaurant en verfijnde cafetaria in één!

• Kerstbuffet 1e & 2e kerstdag
Prijs per persoon € 29,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis - 3 t/m 11 jaar 50% korting

het motto 
van kantlijn: 
lachen is 
gezond

L I V I N G  A C C E S S O I R E S  &  M O R E

kado.nl

Verrassende 
kadootjes voor 
de feestdagen!
Schoonstraat 24 - Heesch

BibiKado.nl 
shop-in-shop 

bij Boetiek24.nl

Agenda:
19.45 uur: opening door Leo So-
mers, voorzitter van de dorpsraad.
19.50 uur: korte terugblik door de 
voorzitter op de activiteiten van de 
dorpsraad in 2014. 
Gelegenheid tot het stellen van 
vragen hierover. Aansluitend fi-
nancieel jaarverslag.
20.10 uur: woningbouw. toelich-
ting woningbehoefte onderzoek 
2015 door wethouder Peter van 
Boekel, woningbouwmogelijk-
heden De Dorpsrand, Peelstraat-
rietdijk, Bergakkers fase 3 en Eg-
gerlaan. Een vertegenwoordiger 
van Mooiland is aanwezig om de 
actuele planning van het project 
Liebregtsplein toe te lichten.
20.30 uur: aanstaande Parochie-
fusie en de toekomst van het kerk-
gebouw door Wim van Lith. 

20.45 uur: glasvezelnetwerk in 
Bernheze door wethouder rien 
Wijdeven en aansluitend overhan-
diging/onthulling herinneringspla-
quette voor neergestort vliegtuig 
WO II.
21.00 uur: pauze met gratis con-
sumptie. 
21.15 uur: burgemeester Marie-
ke Moorman over één jaar actief 
in Bernheze en de toekomst van 
Bernheze.
21.40 uur: rondvraag. 
21.45 uur: presentatie ‘Vorsten-
bosch in beeld 2014’ door Jo van 
den Berg en Walter Hoff. 
22.15 uur: sluiting door de voorzit-
ter, waarna gelegenheid tot gezel-
lige nazit in de foyer. 
De vergadering begint om 19.45 
uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur 
met gratis koffie of thee.

Jaarvergadering Dorps-
raad Vorstenbosch 
VOrStENBOSCH - De Dorpsraad Vorstenbosch houdt op woensdag 
10 december de jaarvergadering in gemeenschapshuis De Stuik in Vor-
stenbosch.
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Health, Beauty, Care

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

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

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13. tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de regioApotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Danique WijnenDanique Wijnen

Haarmode

font versie

Lettertype:  Dynalight   
Regular

Lettertype:  Helvetica Neue LT Std  
55 Roman

Haren 
Majesteit

Haren 
Majesteit

Haarmode
C 70 M 12 Y 0 K 0

C 70 M 0 Y 45 K 0

C 80 M 10 Y 45 K 0

C 100 M 33 Y 45 K 0

C 100 M 55 Y 60 K 0

C 6 M 29 Y 88 K 0

Huisstijl Haren Majesteit

Catharinahoeve 23 
5384 MH Heesch 
06-22623936

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
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inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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willeke van der Doelen nieuwe coördinator 
graag gedaan! nistelrode

NIStELrODE - Willeke van der 
Doelen is de nieuwe coördinator 
van Graag Gedaan! Nistelrode. 

Graag Gedaan! is een samenwer-
kingsverband tussen rigom en di-
verse vrijwilligersorganisaties, ou-
derenbonden en parochies. Voor 
55-plussers of mensen met een 
beperking, die om uiteenlopende 
redenen bedreigd worden in hun 
zelfstandigheid en welzijn, kunnen 
vrijwilligers van Graag Gedaan! 
diensten aanbieden zoals: bood-
schappen doen, een bezoek aan 
huis brengen, begeleiden naar arts 
of ziekenhuis, hand- en spandien-
sten verrichten in en om het huis, 
vervoer op maat bieden.

Willeke van der Doelen zal als 
nieuwe coördinator Martien van 
den Akker opvolgen. Martien heeft 
sinds de oprichting van Graag Ge-
daan! mensen met een hulpvraag 
in contact gebracht met een vrij-
williger. Dit heeft hij altijd met veel 
inzet gedaan, maar nu vindt hij het 

tijd worden om het stokje over te 
dragen aan Willeke van der Doe-
len. Willeke woont al 30 jaar met 
heel veel plezier in Nistelrode in de 

Doolhof. In haar werkzame leven 
heeft ze als bemiddelingsmede-
werker op een gastouderbureau 
veel ervaring opgedaan in het met 
elkaar in contact brengen van ver-
schillende partijen. Ze heeft er veel 
zin in en hoopt dat er al snel hulp-
vragen binnenkomen waarmee ze 
aan de slag kan gaan.
De service van Graag Gedaan! 
kan iedere werkdag tussen 10.00 
en 12.00 uur aangevraagd wor-
den via 0412-653248 of via mail: 
graaggedaan@rigom.nl.
Graag Gedaan! is altijd op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Voor 
informatie zie bovenstaand tele-
foonnummer of email adres.Willeke van der Doelen, nieuwe coördinator

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up
permanente make-up, wimperpermanent

martien van den 
akker draagt het 
stokje over

norovirus in Bernhoven onder controle

Norovirus
Norovirussen zijn zeer besmette-
lijke virussen die een ontsteking 
van het slijmvlies van het maag-
darmkanaal veroorzaken. In de 
volksmond wordt dit vaak ‘buik-

griep’ genoemd. Per jaar krijgen 
ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders 
buikgriep, waarvan ongeveer een 
half miljoen gevallen wordt ver-
oorzaakt door het norovirus. 

Braken en diarree zijn de meest 
opvallende verschijnselen. Meestal 
beginnen de klachten tussen de 
één à drie dagen nadat iemand 
met het virus in aanraking is geko-
men. 

Ook misselijkheid, koorts, hoofd-
pijn, buikpijn en buikkramp komen 
voor. Er zijn ook mensen die geen 
klachten krijgen, maar wel het vi-
rus uitscheiden en kunnen over-
dragen. 

Er is geen geneesmiddel tegen deze 
vorm van buikgriep. De sympto-
men gaan in de meeste gevallen 
vanzelf over na één tot vier dagen.

UDEN  - Het norovirus dat half november werd geconstateerd op afdeling B1 Oost en West,  is onder con-
trole. Door de extra maatregelen die zijn genomen, is verdere verspreiding van het virus voorkomen. Er is 
nog steeds extra schoonmaak en aandacht voor basishygiëne. Bezoek wordt gevraagd na afloop de handen 
te desinfecteren.

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980
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Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe 
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst 
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.

Als NIEUWE CZ KLANT van ons kantoor ontvangt u 
een WELKOMSTPREMIE van € 20,-

Loop eens even binnen of neem contact op met:

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.

ELKE DAG OPNIEUW.

U wilt graag een aanspreekpunt 
voor uw CZ-verzekering dicht 
bij u in de buurt?

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

€ 4,75
geldt van 20-11 t/ m 26-11-2014

ZWARTE  PIET SMEERT ’MZWARTE  PIET SMEERT ’MZWARTE  PIET SMEERT ’MZWARTE  PIET SMEERT ’MZWARTE  PIET SMEERT ’M
met kruidenboter
Wilt u het lekker makkelijk op het heerlijk avondje?
Dan is dit wellicht een goed idee.
De kruidenboter maken wij zelf 
en smaakt heerlijk in ons 
desemstokbroodje met 
verse kaas en uien.
Even in de oven en 
het feest kan beginnen.

€ 7,95

€ 1,00

Taartje van de maand december

Chocolade mousse taartje

 voor de choco-holics onder ons. Hier proeft u 

de echte luchtige chocolade

bij aankoop van 2 broden

4 waldkorenbollen

tips van de bakkers:

geldt van 3-12 t/ m 9-12-2014 Sinterklaas krijgt overal iets aangeboden…    bij de familie Lamers krijgt hij natuurlijk ’n fl ink stuk uienkruier… met kruidenboter.

kaas-
uienkruier
met kruidenboter

2,95 normaal 3,25

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Advertorial

Eline en Thea van Dijk Tekst en foto: Carla Admiraal

een salon met Brabantse gastvrijheid en gezelligheid

Het begon allemaal in 1988, toen 
thea van Dijk-Hermes in de Le-
liestraat in Heesch haar eigen sa-
lon begon als pedicure en mani-
cure. “In 1991 verhuisden we naar 
Moerbosch en werd de praktijk 
uitgebreid met een schoonheids-

salon. De laatste 18 jaar heb ik aan 
de Broekhoek gewoond”, vertelt 
thea in vogelvlucht de geschie-
denis van haar bedrijf. In 2007 
kwam dochter Eline Janssen-van 
Dijk in de zaak. thea: “Zij is kap-
ster, dus een perfecte aanvulling 

op de schoonheidssalon. twee jaar 
later heeft Eline ook haar diploma 
schoonheidsspecialiste behaald en 
samen geven we alle behandelin-
gen die je kunt verwachten bij een 
schoonheids- en kapsalon.” In de 
loop der jaren hebben thea en 

Eline een vaste klantenkring opge-
bouwd en dat is ook geen wonder. 
Het is een salon waar je nog Bra-
bantse gastvrijheid en gezelligheid 
vindt!

twee kaMers
In het nieuwe pand aan de Kerk-
weg zijn naast de kapsalon twee 
kamers ingericht voor de schoon-
heidssalon, die gescheiden zijn 
door een vouwwand en dus mak-

kelijk om te toveren zijn tot één 
grote ruimte met twee behandel-
stoelen. Eline: “Ideaal voor een 
moeder en dochter uitje, of een 
vriendinnen uitje. Zij kunnen dan 
genieten van bijvoorbeeld een ge-
zichtsbehandeling of een minilift 
behandeling. Deze laatste geeft 
een geweldige verbetering van de 
huidconditie die al in één behande-
ling duidelijk zichtbaar wordt.”

De salon is voor zowel mannen 
als vrouwen en natuurlijk kun-
nen bruidjes hier terecht voor een 
mooie make-up en schitterend 
kapsel op dé grote dag.
Zaterdag 13 december staat al 
helemaal in het teken van kerst. 

Daarnaast verzorgen thea en Eline 
demonstraties van diverse behan-
delingen en adviseren zij u graag in 
haarmode, legt rachel Wijenberg 
alles uit over permanente make-up 
en worden er adviezen gegeven op 
het gebied van gezondheid door 
voedingscoach Annemieke Brou-
wer. Natuurlijk zijn er ook leuke 
aanbiedingen te scoren deze dag. 
thea: “De eerste honderd bezoe-
kers krijgen bovendien een mooie 

goodiebag mee.” Bezoekers kun-
nen hun auto parkeren op de par-
keerplaats van de nabij gelegen 
tennisvereniging. 

Vervolgens worden ze naar de 
Kerkweg vervoerd met een fraaie 
arrenslee, getrokken door paarden 
en heuse kerstmannen op de bok. HEESCH - Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure Thea en Eline van Dijk is verhuisd. De salon is 

vanaf nu te vinden in een gloednieuw pand aan de Kerkweg 7 in Heesch en op zaterdag 13 december is er 
een open dag, van 10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen in deze prachtige salon.

Demonstraties en leuke 
aanbiedingen tijdens open dag
zaterdag 13 december

schoonheids- en kapsalon,
pedicure en manicure
thea en eline van Dijk

Kerkweg 7
5384 NL Heesch
tel. 0412 – 45 44 02

filMhuis De pas

Winnaar twee gratis kaartjes: 
Rita van Schaijk
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BernhezefamilieBerichten

V.l.n.r.: Trudi-Marie Jansen-van Driel, 55 jaar en woonachtig in Tiel, Annie van 
Driel-van Casteren, 83 jaar en woonachtig in Nistelrode, Hanneke Manders-
Jansen, 28 jaar en woonachtig in Kapel-Avezaath, en de jongste aanwinst Evi 
(op de foto 4 dagen oud) geboren op dinsdag 18 november jl.

evi Manders

VierGENErAtIES
ontspanningsmiddag De horizon
HEESCH - De Horizon uit Heesch hield donderdag 20 november een ontspanningsmiddag in ‘t Tunneke in 
Heesch. De sfeer zat er deze middag meteen goed in met muziek van het orkest De Grensmuzikanten.

Er werd zelfs een cd gewonnen 
door twee dames die meezongen 
met het orkest. Er werd volop ge-
danst, waarbij ook de polonaise 
niet ontbrak en er volop gebuurt 
kon worden door alle aanwezigen. 
“Een lekker drankje hoort erbij en 
als afsluiting van de middag wer-
den de broodjes met koffie bijzon-
der gewaardeerd.” besluiten Annie 
van Mun en riekie Wijnen enthou-
siast. 
Zij bedanken ook de vrijwilligers 
van De Horizon en het personeel 
van zaal ‘t tunneke voor de goede 
verzorging.

lachen, dansen en lol trappen 
op zaterdagavond
HEESCH - De laatste REMIX van 
dit jaar is op zaterdag 13 decem-
ber bij Checkpoint aan De la Sal-
lestraat 3 in Heesch. 

Voor de jeugd die er nog niet be-
kend mee is: rEMIX is een jeugd-
disco voor alle jeugd van 9 t/m 13 
jaar. De vorige editie was voor het 
eerst bij Checkpoint en was één 
groot feest met een goede DJ en 
geweldige lichteffecten. Check-
point heeft echt de perfecte ruimte 
om een mooi feest te bouwen. Er 
waren groepjes die samen met een 
voetbalteam kwamen, vrienden-

groepjes van school, maar natuur-
lijk ook jeugd die lekker met z’n 
tweeën een kijkje kwamen nemen. 
Als je dus nog nooit geweest bent, 
kom ook gewoon eens kijken. Vind 
je het niet leuk, dan kunnen we 
altijd je ouders nog bellen om te 
vragen of ze je komen halen. Maar 
dat is vast niet nodig. Je gaat je ge-
woon prima vermaken! 
rEMIX begint om 19.30 uur en is 
om 22.30 uur afgelopen. De en-
tree is € 3,-, een consumptie kost  
€ 1,- en de garderobe is gratis. 
De ouders mogen wel even een 
blik binnen werpen ’s avonds bij 

het brengen om te zien hoe we 
daar met z’n allen feesten.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 5 t/m 11 december 
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram boterhamworst  € 0,89

500 gram gevulde filet € 4,99

Spekdoffertjes         4 + 1 gratis

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

Voorgebakken
stokbrood wit 

2 stuks 
voor 1,50

Pietentaart
8 personen

Chocoladetaart met 
sinaasappelbavaroise 
Vrijdag en zaterdag verkrijgbaar 8,95

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Champignons 2 doosjes € 1,50

Gourmetschotel 
met diverse soorten groente vanaf € 5,00

Luxe verdeelschaal 
met 5 soorten rauwkost  € 7,50

En natuurlijk allerlei lekkers voor een heerlijk avondje!

Een pak 
speculaas en 

6 anijskrollen
samen voor

4,95

Nu

Brabant Wonen, met 7.500 sociale 
huurwoningen in Oss, tekende op 
27 november de samenwerkings-
overeenkomst met de gemeente 
Bernheze voor de bouw van 49 
huurwoningen. Hiervan zullen 35 
woningen gebouwd gaan worden 
in De Hoef 2 en 14 woningen in 
De Erven. De eengezinswoningen 
krijgen twee à drie slaapkamers, 
een kleine achtertuin en een heel 
klein tuintje voor. Door de variatie 

in materialen aan de buitenkant zal 
het aanzicht speels van karakter 
zijn, hoewel de stijl traditioneel is.

Wethouder Peter van Boekel en 
Henk roozendaal, directeur Bra-
bant Wonen, verwachten dat het 
bestemmingsplan in december in 
de raad zal worden goedgekeurd 
en dat in januari gestart kan wor-
den met bouwen, mits het weer dit 
toelaat. Verwacht wordt ook dat 

al voor de zomer volgend jaar de 
verhuur van start kan gaan. toe-
wijzing zal plaatsvinden volgens 
indicatie van sociale huurwonin-
gen, met een huur die binnen de 
huurtoeslag zal liggen: ongeveer 
€ 700,- per maand. Oplevering 
wordt verwacht in januari 2016. 

Dit eerste project voor huurwonin-
gen van Brabant Wonen in Heesch 
zal worden uitgevoerd door Muller 
Bouw, Bouwbedrijf Wagemakers 
(beide uit Oss) en Van Wanrooij 
Bouw & Ontwikkeling uit Geffen. 

Brabant wonen en gemeente 
blij met sociale huurwoningen

HEESCH – Uit onderzoek van de gemeente Bernheze in 2013 bleek dat 
in 2016 een tekort van 60 huurwoningen te verwachten is. Met dat ge-
geven is de gemeente op zoek gegaan naar een oplossing.

Ondertekening huurwoningen Bernheze, Henk Roozendaal en Peter van Boekel  Foto:  Ad Ploegmakers

Zwarte Piet in Bernheze

Foto’s: Michel Roefs en DMBKFoto’s: Michel Roefs en DMBK
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KBO Bernheze

kBo Bernheze
Sint en Piet maken hun opwachting

kBo nistelrode 
goed bezocht
NIStELrODE - Circa 200 aanwe-
zigen waren dinsdag 25 november 
getuige van een geslaagde sinter-
klaasmiddag bij KBO Nistelrode. 

Jo van Breemaat en ria van Zee-
land beten het spits af met een 
siamese tweeling-act, waarna Sin-
terklaas en Zwarte Piet hun op-
wachting maakten. Diverse KBO-
vrijwilligers werden in het zonnetje 
gezet. De hoofdmoot van de mid-
dag werd ingevuld door trouba-
dour tonny Wijnands uit Deurne, 
die met anekdotes en bekende 
liedjes terugging naar vroegere tij-
den. Er werd volop meegezongen. 
Iedereen was na afloop erg te spre-
ken over het gebodene.
Meer foto’s op 
www.kbonistelrode.nl. 

Bijzonder 300ste 
lid voor kBo 
Vorstenbosch
VOrStENBOSCH - De senioren 
van KBO Vorstenbosch kwamen 
donderdag 27 november bij elkaar 
voor hun jaarlijkse Sint Nicolaas-
viering. 

De voorzitter bedankte vooraf alle 
vrijwilligers die deze avond mede 
mogelijk maakten. Na de koffie 
met de gebruikelijke banketstaaf 
konden de aanwezigen genieten 
van een muzikaal en humoristisch 
optreden van troubadour tonny 
Wijnands. Met zijn evergreens en 
grappige anekdotes kreeg hij de 
zaal enthousiast. 
Aan het einde van de avond kwam 
ook de Sint nog langs. Hij prees 
de seniorenvereniging en maakte 
kennis met enkele KBO-leden. 

Nestor
Speciale aandacht had Sint voor 
nestor Jan Kanters. Hij mocht een 
klein cadeautje in ontvangst ne-
men voor al zijn welzijnsactivitei-
ten in Vorstenbosch. Ook Stien 
Lucius werd niet vergeten en de 
Sint bedankte haar voor haar ca-
deautjes inpakwerk. tot slot wer-
den door de Sint ook de initiatief-
nemers van de ‘aanschaf duofiets’ 
verrast. theo rooijakkers en Jac de 
Groot kregen hiervoor een attentie 
aangeboden.
Als afsluiting van deze avond 

mocht de Sint onder de aanwezi-
gen kleine cadeautjes verloten.
Later op de avond tijdens de na-
zit in de KBO-soosruimte gaf Sint 
Nicolaas aan dat hij wel KBO-lid 
wenste te worden. Secretaris Ger-
rit Verhoeven was er met het in-
schrijfformulier vlot bij, zodat er 
nog een kleine plechtigheid van 
gemaakt werd. Want toeval of 
niet, met deze inschrijving komt 
het ledenaantal van KBO Vorsten-
bosch op precies 300.

sinterklaasviering
filmclub kBo 
heeswijk

HEESWIJK-DINtHEr - Bij de film-
club van KBO Heeswijk is don-
derdag 4 december de film ‘De 
100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween’ te zien. 

De film gaat over een man, die niet 
langer geleefd wil worden maar 
die zijn eigen leven en regels kiest. 
De film wordt ’s middags om 14.00 
uur en ’s avonds om 19.00 uur ver-
toond. 
Op woensdag 7 januari is de film 
War Horse aan de beurt, een film 
van Steven Spielberg. Een verhaal 
over de band tussen mensen en 
dieren. Alles speelt zich af in de 
Eerste Wereldoorlog, waarover 
indrukwekkende beelden worden 
vertoond. 

De films zijn voor alle KBO-ers of 
aspirant KBO-ers gratis te zien. 
Consumpties in de pauze zijn voor 

eigen rekening. KBO Heeswijk is 
gevestigd in CC Bernrode, Zijlstraat 
1 in Heeswijk- Dinther. Voor meer 
informatie over de films of andere 
activiteiten van KBO-Heeswijk: 
www.kbo-heeswijk.nl

eten bij de waard 
in feestelijke sfeer

HEESCH - ‘Eten bij de Waard’ is 
een happening die al twaalf jaar 
lang, elke tweede woensdag van 
de maand, op het programma 
staat. 

In eerste instantie was de activiteit 
bedoeld om alleengaanden de mo-
gelijkheid te bieden om een keer in 
de maand samen gezellig te eten 
en te buurten. Later hebben zich 
ook ‘paren’ bij het gezelschap ge-
voegd. Lekker eten en vooral ge-
zellig buurten, daar draait het bij 
deze activiteit om. 

Elke keer weer zorgen Hans en 
Anja van restaurant de Waard in 
Heesch ervoor dat de KBO-gasten 
een voortreffelijke maaltijd krijgen 
voorgeschoteld. De prijs hoeft voor 
niemand een bezwaar te zijn.
Op woensdag 10 december vindt 
weer het feestelijk Winter-Kerst-
buffet plaats in het kader van ‘Eten 
bij de Waard’. Het is ditmaal niet 
alleen eten en buurten. Een caba-
retgroepje gaat ervoor zorgen dat 
tussen het eten door ook nog eens 
flink gelachen kan worden. 
Wellicht is dit voor Heesche KBO-
leden een mooie aanleiding om 
eens kennis te maken met deze 
smakelijke activiteit. Om 17.30 uur 
aperitief en om 18.00 uur aan tafel. 

Aanmelden kan op dinsdag 9 of 
op woensdag 10 december (voor 
de middag) bij de Waard via 0412-
451755. Er wordt dan met uw 
komst rekening gehouden. Wilt 
u zich laten vergezellen door een 
introducé die (nog) geen lid is van 
KBO-Heesch, dan is dat geen pro-
bleem. Dit wel graag bij aankomst 
even melden aan Eltjo roelfsma.

sint op bezoek 
bij kBo-heesch

HEESCH - Sint en en zijn Pieten 
maakten afgelopen vrijdag ge-
woontegetrouw hun opwachting 
bij KBO-Heesch in De Pas. 

Deze keer arriveerden zij - in te-
genstelling tot voorgaande jaren 
- zonder capriolen, maar gewoon 
te voet. De ongeveer 150 aanwe-
zigen genoten van het entertain-
ment van Niels Swinkels, die met 
zijn accordeon vanaf het begin de 
juiste sfeer wist te treffen.

Naast oude en nieuwe sinterklaas-
liedjes kon het publiek de ‘gouwe 
ouwen’ prima waarderen. Het 
vaste onderdeel: ‘Wie wordt naar 
voren geroepen?’ ontbrak ook dit 

jaar niet. Antoon Smits, Arie Hop, 
Marietje Melissen en Willy Muytjes 
viel deze eer te beurt. 
Na telkens een woordje van de 
Sint, waarbij hun kwaliteiten uit-
voerig aan de orde kwamen, wer-
den ze verrast met ‘n heerlijke let-
ter van chocola. Willy Muytjes als 
kartrekker van het bridge, betrok 
enthousiast haar ‘assistenten’ bij 
deze huldiging. De Sint noemde 
deze sport bijzonder goed voor de 
senioren. De grijze cellen moeten 
immers met het stijgen der jaren 
goed onderhouden worden. 

ten slotte werd Sinterklaas zelf 
verrast. De eigen KBO-linedan-
sers - die nog nieuwe leden kan 
gebruiken - traden voor hem op. 
Door hun optreden werd ook dit 
bewegen voor de senioren onder 
de aandacht gebracht. 

tegen 16.30 uur werd deze sociale 
middag, waarbij veel met elkaar 
gebuurt kon worden, afgesloten.

Dat is waar het bij de medewer-
kers van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze 
met toewijding uitvoeren, maar 
zeker ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat 
iedere situatie anders is en 
bieden zorg die afgestemd is op 
uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkun-
dige zorg, persoonlijke verzor-
ging, langdurige zorg, begelei-
ding of hulp bij het huishouden, 
onze zorgverleners behoren tot 
de beste op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

Vaste gezichten

Kleine teams

1 aanspreekpunt

1 telefoontje om 
de zorg te starten

Geen hulp meer vanuit de 
WMO of een te hoge eigen 
bijdrage? 
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen
inbouwapparatuur • renovatie

De oude Ros • Nistelrode • 
Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’
Tel. 0412-612231 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl        www.taurus-garage-store.nl
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Openingstijden: 
Ma.t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel

Merk  KM Jaar  Prijs  
BMW 320 320d Executive Navi LMV Leder Clima LMV 94.720 km 06/2009    15.450,- 
Mazda 5 1.6 CiTD Business 7-pers Climate Cruise LMV 63.211 km 04/2011  14.850,-
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Edition Pdc 6-Bak 17” LMV 31.126 km 03/2012   13.950,-
Opel Astra 1.6 Cosmo Clima Full map Navi Xenon pdc 45.656 km 01/2011   12.990,-
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 997 4S Navi Leder Xenon 164.322 km 02/2006  43.000,-
Renault Megane 1.6 Business Sport Leder Full map navigatie 42.954 km 11/2009   10.250,-
Renault Megane 1.2 TCe Dynamique Navi Leder/Alcantara 18.916 km 06/2012   15.650,-
Renault Scenic 1.2 TCe Bose Navi Parkcam Leder (Nieuw Model) 16.785 km  12/2012 17.750,-
SEAT Leon 1.2 TSI Ecomotive COPA Climate Cruise LMV 40.781 km 02/2012   12.450,-
Saab 900 Sedan GL Coupé 2.0 Airco APK Oktober 2015 301.701 km 01/1995  850,-
Skoda Roomster 1.6-16V Elegance Clima Cruise Pano-dak Pdc Lmv 70.291 km 12/2009   8.850,-
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs DEALER ONDERHOUDEN! 40.223 km 09/2011   5.250,-
Suzuki Swift 1.2 Exclusive Eass Clima Cruise Easy-entry 35.514 km 08/2012   9.500,-

Merk  KM Jaar  Prijs
Volkswagen Eos 2.0 TDI 140 pk Highline Clima Leder Pdc 59.844 km 06/2007   14.150,-
Volkswagen Golf 1.4-16v Sport Cruise LMV Alcantara  54.318 km 09/2011  11.150,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion-Edition 5drs Navi Cruise Clima 85.726 km 07/2011   13.990,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Ecc leer 80.629 km 06/2010   13.550,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Clima LMV 32.765 km 09/2012 16.450,-
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Comfortline Clima Cruise LMV 74.735 km   06/2010  12.150,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline 5drs Clima Cruise S&S 25.341 km 12/2011 12.750,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Highlines 5drs Ecc Cruise S&S LMV 83.502 km 12/2010 11.750,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic Clima Pdc telefoon LMV 35.227 km 02/2010   12.150,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 64.247 km 08/2010  12.650,-
Volvo S40 2.0D 136 pk Summum Leder Clima Xenon 69.012 km 03/2009   14.150,-
Volvo V50 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 134.281 km 07/2009   9.650,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfl ine BlueMotion 5drs Clima Navigatie 55.492 km 02/2011 14.850,-

Opruiming winterbandensets

voor de Alto, Pixo, Aygo, C1 en 107

Jonge hippe auto’s, scherpe internetprijzen

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of de gewenste occasion nog 
beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!  RDW gecerti� ceerdDe Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

06 17 22 63 92 - www.rsautomobielen.nl

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoudt van fouten en wijzigingen.

Vanaf € 300,-

OP=OP!

VERWACHT

VERKOCHT

VERKOCHT

tweeGENErAtIESRubriek

twee keer twee generaties in de muziek

Het bandje van vroeger speelde op 
bruiloften en partijen muziek uit de 
top 40, met veel succes. Daarna 
werd het country & western en 
toen weer terug naar de top 40 
van de jaren 60-80 met de Helgo-
bra’s, waarin ook Henk van Uden 
en Harry van den Oetelaar, als bas-
sist en als gitarist, van de partij zijn. 

De tweede generatie
Via de muziek leerde Henri de 
zus van Ben kennen en die twee 
trouwden. Ook Ben trouwde en 
ze kregen elk twee kinderen. Het 
zal niemand verbazen dat die kin-
deren muzikaal zijn. Jochem Goos-
sens speelt drums bij de Piccadily’s, 
Lieke Goossens zingt, Sander van 

den Helm speelt gitaar en Paul 
drumt erop los. De tweede gene-
ratie kreeg muziek met de paplepel 
ingegoten en ging mee naar optre-
dens en festivals. Heel gezellig en 
ook heel nuttig. 

Van de vaders leerden ze de boe-
kingen te regelen, reclame en op-

bouw van het toneel. Ze werden 
en worden regelmatig ingezet voor 
activiteiten. Zo is Sander niet alleen 
degene die met Lieke samen op-
treedt, maar ook geluidsman bij de 
band Helgobra’s en speelt hij sa-
men op feesten – jawel - met broer 
Paul, bij de Hully’s. Een soort van 
kruisbestuiving dus. 

Kersttijd
De familie verheugt zich elk jaar 
op de kerstviering. Dat wordt uit-
gebreid gevierd en daarbij speelt 
muziek maken de hoofdrol. 

Instrumenten komen mee of wor-
den uit hoeken en gaten tevoor-
schijn getoverd. 
Dit jaar is er een bijzondere kerst-
tijd. Op 21 december bestaat Hel-
gobra’s 40 jaar en dat wordt ge-
vierd. Samen met hun kinderen, 
bandleden (Henk van Uden speelt 
ook al 37 jaar mee), For Mineur, 
de Piccadilly’s en de speciaal ge-
formeerde jubileumband, gaan de 
Helgobra’s de muren van ’t tunne-
ke laten dansen op muzieknoten. 
En, omdat ze iedereen willen laten 
meegenieten, is de entree gratis. 

Meevieren kan vanaf 17.00 uur in 
’t tunneke. Kijken of de senioren 
de junioren nog steeds iets te leren 
hebben…

Junioren v.l.n.r.: Sander van den Helm, Lieke Goossens, Jochem Goossens en 
Paul van den Helm 

HEESCH – De twee zwagers Ben Goossens en Henri van den Helm speelden al samen in een band voordat ze zwagers waren. Ze begonnen al 
toen ze een jaar of 15 oud waren; Ben zorgde voor het slagwerk en Henri was toetsenist. Gelukkig kunnen ze het goed met elkaar vinden, want 
de naam van de ene muziekband werd ingewisseld voor een andere, maar de heren bleven samen muziek maken.

De tweede 
generatie 
kreeg muziek 
maken 
met de paplepel 
ingegoten

Senioren v.l.n.r. Ben Goossens, Harry van den Oetelaar, Henri van den Helm en 
Henk van Uden  Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

“

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

De feestdagen staan weer voor de deur
Wij bezorgen op alle feestdagen

Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl Bel 0800-2008

”
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Bedrijfsbezoek 
Van Bakel Elektro
En wat doe jij met je energie??
Vroeger – en dan praat ik nog niet eens over zo héél lang gele-
den - was het leven nog erg simpel en erg overzichtelijk. Zo had 
bijvoorbeeld alles wat met elektriciteit te maken had een stekker. 
En die stekker moest in het stopcontact. Op elk apparaat zat één 
aan- en uitknop. Daarmee kwam het apparaat tot leven. Om dat te 
snappen hoefde je geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd. 
Vandaag de dag is electronica allang niet meer dat apparaat met 
dat snoer. Integendeel. Electronica betekent tegenwoordig vooral 
techniek zónder bekabeling. En dat gaat ver, heel ver, weet ik 
sinds het bedrijfsbezoek van Bridges aan Van Bakel Elektro. 
Vanuit hun bedrijfspanden in Heesch en Roosendaal vormt Van 
Bakel een grote speler op de markt. 

Denk aan lichtin-
stallaties, inbraak- 
en brandbevei-
ligingssystemen 
en geavanceerde 
telecom- en net-
werkinstallaties. 
Maar ook aan het 
verhelpen van sto-
ringen, 24 uur per 
dag. Met zonnepa-
nelen, laadpalen 
en een scala aan 
milieusparende en 
energiezuinige ont-
wikkelingen stuurt 
Van Bakel op eco 
en duurzaamheid. 
Ook belangrijk: 
Domotica! Energie-
besparend, maar 

vooral ook gemakkelijk. We zien een video van zo’n huis met do-
motica. De vrouw des huizes dwaalt gelukzalig door huis en tuin, 
waar zij met één aanraking van een schermpje de regie over haar 
hele hebben en houden bestiert. Zichtbaar tevreden met I-pad in 
de hand naar het buitenzwembad, waar na een aanraking op het 
scherm de tegelvloer naar beneden zakt en het bad zich vult. En, 
als manlief zijn auto op de oprit parkeert, zakt de oprit met auto 
en al naar beneden, veilig uit het zicht. Als de tortelduifjes een 
filmpje willen kijken, verschijnt de tv vanuit het plafond, schuiven 
de gordijnen automatisch dicht en zet sfeerverlichting het vertrek 
in een aangename gloed. Klaar met kijken? Eén aanraking op 
het scherm en alles schakelt vanzelf uit. Slimme verlichting gaat 
incidenteel aan op weg naar sauna, douche of bed. En het alarm 
gaat niet uit, maar juist áán. De volgende ochtend geven lampen 
zoetjesaan steeds meer licht, klinken zachte vogelgeluiden of 
muziekjes en schuiven gordijnen op eigen houtje langzaam weer 
open. Wat een leven. 

Vooralsnog moeten we nog even zelf aan de bak, met het buf-
fet van Van Gruijthuijsen Catering. Geheel zelfstandig en zonder 
domotica werken we onze bordjes naar binnen. Helemaal niet zo 
verkeerd om toch nog iéts zelf te moeten doen, is mijn mening. 
Maar potdomme, het wordt nu toch echt tijd dat ik eens onder die 
steen vandaan kom. 

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

50% KORTING
Bij elke tankbeurt van 20 liter 
of meer krijgt u één stempel.

Tegen inlevering van een volle 
stempelkaart krijgt u 50% korting 

op het tweede hoofdgerecht 
bij eetcafé ‘t Pumpke

Actie is geldig van 1 oktober t/m 28 februari 2015
BP Van Duijnhoven

Maxend 20 te Nistelrode
Eetcafé ‘t Pumpke

Raadhuisplein 7 Nistelrode

nisseroise kwis maakt 
categorieën bekend
NIStELrODE - De december-
maand is weer aangebroken: cho-
colademelk, pepernoten, kerst-
kransjes, vrije dagen maar vooral 
ook 28 december: de Nisseroise 
Kwis.

De organisatie werkt hard om 
deelnemers deze vierde editie een 
gezellige avond te bieden. Maar de 
Nisseroise Kwis zou de Nisseroise 
Kwis niet zijn als hij zijn deelnemers 
ook over de categorieën alvast aan 
het denken zet. 
De Nisseroise Kwis bestaat dit jaar 
uit 110 kwisvragen onderverdeeld 
over elf verschillende categorieën. 
Ook in 2014 daagt de organisatie 
de deelnemers uit om één teamlid 

af te vaardigen voor de geheime 
opdracht die, zoals de naam al zegt, 
geheim blijft tot het allerlaatste mo-
ment. De elf categorieën zijn:
•	 Blauw	Bloed
•	 Achter	de	veurdeur
•	 Patat	generatie
•	 Boer	zoekt	team
•	 Stukje	bij	beetje
•	 Dees	joar
•	 01010000	0110011
•	 Boter,	kaas	&	eieren
•	 Dr	Bernhard
•	 Kinderspel
•	 Rondje	kuieren

Inschrijven
De Nisseroise Kwis start op 28 de-
cember om 18.30 uur. Inschrijven 

kan tot maandag 15 december. 
Het inschrijfformulier vind je via 
www.nisseroisekwis.nl. Deelname 
aan de kwis kost 10 euro en de te 
winnen prijzen zijn respectievelijk 
250 euro, 150 euro en 50 euro.
De uitslag van de Nisseroise Kwis 
wordt op zaterdag 18 januari be-
kend gemaakt tijdens een grote 
feestavond in Partycentrum ‘t 
Maxend.

Na een kop koffie of thee werd 
het Cecilialied gezongen dat door 
iedereen uit volle borst werd mee-
gezongen. tijdens deze gelegen-
heid worden de jubilaressen in het 
zonnetje gezet voor hun jaren lan-
ge inzet voor de kerk muziek. Zo 
ook dit jaar.

We hadden 3 jubilaresse te weten
Piet v.d. Heijden 12.5 jaar
Wilma Onstein 25 jaar
Mathieu Boffen 40 jaar voor hun 
inzet werd de Gregorius medaille 
opgespeld en werd de bijbeho-
rende oorkonde uitgereikt. En na-
tuurlijk mocht het bloemetje ook 

niet ontbreken. Benilda Kocken 
die zich al 55 jaar! inzet voor de 
kerk muziek, voor haar mocht ook 
een bloemetje niet ontbreken. Ze 
werden door alle koorleden gefeli-
citeerd en toe gezongen met lang 
zal ze leven.
Dat was zeker verdiend.

toen konden we gaan genieten 
van het heerlijke eten. Om 15.30 
uur ging iedereen voldaan huis-
waarts. Dit was weer een geslaagd 
Ceciliafeest.

rECtIFICAtIE: petrus emmaus Cantorij vierde Ceciliafeest
HEESCH - 23 November 2014 vierde de Petrus Emmaus Cantorij uit 
Heesch haar jaarlijks Ceciliafeest. Na de dienst van 10 uur gezongen te 
hebben vertrokken we naar de Waard om dit feest te gaan vieren. Onze 
voorzitter Werner Neelen heette iedereen welkom en bedankte voor de 
inzet van het afgelopen jaar.

heesche scouts beleven 
spannende dropping

HEESCH - Met een kompas als 
enige hulpmiddel, zochten 23 
Heesche gidsen en verkenners hun 
weg door het donker. Wat volgde 
was een mooie nachtelijke zoek-
tocht.

Vrijdagavond kwamen 23 enthou-
siaste leden van Scouting Heesch, 
in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, 
samen met enkele dappere ouders 
bijeen voor een dropping. Goed 
voorbereid en met goede zin wer-
den zij rond 20.00 uur gedropt op 

drie verschillende 
plekken, te we-
ten op Slabroek, 
aan de Mid-
denpeelweg en 
nabij Zeeland. Zij 
begonnen aan een 
spannende tocht. 
Gewapend met enkel 
een kompas, kregen zij 
als enige tip het aantal graden 
waarop het eindpunt zich bevond. 
Wat volgde was een mooie, maar 
vooral ook donkere tocht van on-

geveer zeven kilometer dwars door 
de donkere, Brabantse natuur. De 
grote helden deze avond waren de 
kinderen die voorop gingen in de 
zoektocht naar het eindpunt. Dit 
bleek de blokhut van Scouting Vol-
kel te zijn. Zo rond 23.30 uur wer-
den ze daar verwelkomd met een 
lekkere beker soep. Alle groepjes 
zijn veilig aangekomen.

Het was een zeer 
geslaagde drop-

ping. Lijkt het 
je ook leuk 
om bij de 
scouts (12-
15 jaar) te 
komen?
Kom dan op 

m a a n d a g -
avond van 

18.30-20.30 
uur naar Scou-

tinggebouw de El-
leboog aan de Leeken-

straat 6 te Heesch, of kijk op 
www.scoutingheesch.nl.

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
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Voor dit fonds dienden in totaal 53 
verenigingen en stichtingen een 
aanvraag in. De ledenraad selec-
teerde en nomineerde vervolgens 
19 projecten. De leden konden zelf 
via internet stemmen op hun eigen 
favorieten. Voorafgaand aan de 
Coöperatieve Ontmoeting hebben 

zij - met behulp van een persoon-
lijke inlogcode - via internet een 
stem uitgebracht op de projecten 
van hun voorkeur. Het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen betrof deze 
keer maar liefst 11.970. Naast de 
14 winnaars ontvingen vijf projec-
ten een aanmoedigingsprijs.

De winnaars
1 Stichting Het Heike (Nuland): 

Duurzame folie.
2 Stichting Zorgvoorzieningen 

Vorstenbosch: ringleiding foy-
er De Stuik.

3 r.K. Kerk St. Servatius (Loos-
broek): Monumentaal licht.

4 K.P.J. Nuland / Jong Neder-
land: Energiezuinig maken ver-
lichting clubgebouw.

5 Stg. Dorpszeskamp HDL. en 
Stg. Jong Nederland Dinther: 
Aanschaf zwembad.

6 Stichting Muziekkiosk Nuland: 
Aanschaf zeildoek.

7 Mixed Hockeyclub HDL (Hees-
wijk-Dinther): train de trainer!

8 Sint Willebrordusgilde Hees-
wijk: Verbouwing Gildehuis.

9 Ouderen & Gehandicapten 
Oijen: Nieuwe biljarts multi-
functionele woonkamer.

10 KBO afdeling Nuland: Headset 
toneelgroep.

11 Harmonie Union (Nuland): 
Aanschaf fagot.

12 r.K.S.V. Avesteyn (Heeswijk-
Dinther): Veilige dugouts 
Avesteyn.

13 Vereniging Scouting Heesch: 
Hoe zonniger, hoe beter!

14 Koor Frappant (Vorstenbosch): 
Piano voor Koor Frappant.

Ontmoeting met Karin Bloemen
De bekendmaking van de win-
naars, evenals de uitreiking van 
het dividend, vond plaats in Sport-
hal De Overbeek in Nistelrode, die 
speciaal voor de gelegenheid tot 
een feestelijke en sfeervolle accom-
modatie was omgedoopt. Gast-
vrouw was niemand minder dan de 
virtuoze Karin Bloemen die, ter ver-
hoging van de spanning, verspreid 
over de avond, samen met terug-
tredend directievoorzitter Joep 
Kok, de 14 gelukkige winnaars be-
kendmaakte door hen de cheques 
te overhandigen. Natuurlijk bracht 
‘La Bloemen’ voor de leden van 
rabobank Bernheze Maasland ook 
een klein deel van haar prachtige 
muzikale repertoire ten gehore. 

Fondsen Rabobank
Met diverse fondsen stimuleert ra-
bobank lokaal sociaal-economische 
en maatschappelijke initiatieven. 
Op deze manier ondersteunt zij de 
plaatselijke leef- en woonomge-
ving.

sfeervolle Coöperatieve ontmoeting 
met karin Bloemen 
Opnieuw veel stemmen uitgebracht door leden van Rabobank Bernheze Maasland

NIStELrODE - In een sfeervolle Sporthal De Overbeek in Nistelrode is op donderdagavond 27 november 
bekendgemaakt welke verenigingen en stichtingen hun project kunnen realiseren met een bijdrage uit het 
fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland.

De winnaars Foto’s: Ad Ploegmakers

      

VOOR MEER INFO GA NAAR WWW.HEILARENBUITEN.NL

Ontwikkeling en Realisatie
Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Informatie en Verkoop
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

SFEERVOLLE WONINGEN MET ROYALE TUIN EN MET UITZICHT 
OP HET BUITENGEBIED aan de rand van het dorp in plan 
Heilaren te HEESWIJK-DINTHER

PRIJS vanaf

NEEM NU CONTACT OP voor een persoonlijk gesprek en 
neem een optie op een woning

€ 173.000,- v.o.n.

ALLERLAATSTE KANS OP EEN BETAALBARE 

WONING OP HEILAREN BUITEN!
DE LAATSTE WONINGEN VAN HET PLAN ZIJN NU IN VERKOOP!

REEDS 50%
VERKOCHT!

COÖPERATIEF DIVIDEND BERNHEZE MAASLAND

Meer foto’s op: 
www.mooiheesch.nl, www.mooihdl.nl en www.mooinisseroi.nl
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in bedrijf
mooi & in bedrijf

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

www.humstijl.nl

COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Technitrexx
• Roscobouw
• Leddux

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Car Media
• Thelma kado’s
• Humstijl

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

feestelijke opening nieuw pand women works 

HEESCH - De opening van het 
nieuwe pand waar Women 
Works neergestreken is, werd 
druk bezocht.

Zowel mannen als vrouwen kun-
nen hier terecht voor hippe, mo-

derne bedrijfs- en werkkleding. 
De enorm ruime winkel, met 
daarachter het kleurrijke kantoor 
van de dames Hanneke en Suzan 
en weer daarachter een verstel-
ruimte en een groot magazijn, 
zullen de komende jaren, voor 

het hard groeiende bedrijf, vol-
doende ruimte bieden. 

De groei van het bedrijf in de 
afgelopen jaren heeft er voor 
gezorgd dat Women Works een 
ruimer jasje nodig had. Dat is ge-
vonden in het pand aan de Bos-
schebaan 68 in Heesch. 

De feestelijke bijeenkomst werd 
geopend door voorzitter van de 
ondernemersvereniging Pascale 
van Heugten - van Casteren. Zij 
hief het glas met een toost op 
beide ondernemers: Suzan de 

Weerd en compagnon Hanneke 
van Vucht. Het werd een gezel-
lige avond met collega-onderne-
mers, familie en vrienden.

Bosschebaan 68
5384 VZ Heesch
telefoon: 0412-785266
info@womenworks.nl
www.womenworks.nl
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Deze ZORGkatern is een samenwerking van de 
gemeente Bernheze en DeMooiBernhezekrant.
Berichten om de inwoners van Bernheze te informeren 
over de veranderingen in de zorg.

Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp 
op het gebied van zorg, werk en opvoeding. Dit moet de gemeente 
doen met minder geld. Het moet dus ánders…

De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle Jeugdhulp. Het 
gaat om jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclas-
sering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke jeugdgezond-
heidszorg en zorg voor kinderen met een (verstandelijke) beper-
king.

“Een groot deel van de jeugdhulp werd door het ministerie of 
provincie uitgevoerd. Vanaf januari 2015 gaat de gemeente alle 
jeugdhulp uitvoeren en betalen. Dit is geregeld in de Jeugdwet”, 
vertelt wethouder Rein van Moorselaar. 

ZORG en 
ONDERSTEUNING

werkalgemeen jeugD zorg

 2015
  

www.bernheze.org/samenkomenweverder

jeugdhulp in Bernheze
Er komt in Bernheze een Basisteam Jeugd en Gezin. Dit is een team van 
jeugdprofessionals met kennis op het gebied van opvoedhulp, jeugd-
gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en jeugd met een 
verstandelijke beperking. 

Voor vragen over opvoeden en opgroeien, kunt u nog steeds terecht bij 
de bekende plekken zoals de (huis)arts, het consultatiebureau, peuter-
speelzaalwerk, kinderopvang, de school, het jongerenwerk of Centrum 
Jeugd en Gezin. Is er meer ondersteuning nodig voor het oplossen van 
uw probleem, dan nemen zij - samen met u - contact op met het Basis-
team Jeugd en Gezin Bernheze. U kunt ook zelf contact opnemen met 
het Basisteam. 

Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze
Het gezin kijkt samen met een medewerker uit het Basisteam naar de 
vraag en hulp. Er wordt gekeken wat het gezin zelf kan doen of wat de 
omgeving kan betekenen. Als er zorg nodig is, maakt de medewerker 
van het basisteam - samen met het gezin - een plan en zorgt ervoor dat 
hulp op gang komt. Zo gaan we werken in één gezin met één plan en 
één aanspreekpunt.

ZORG voor 
mijn kind

ContaCtgegeVens BasisteaM JeugD en gezin
Het Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze is bereikbaar via het telefoon-
nummer 0412 - 47 36 26 of per e-mail: info@centrumjeugdengezin-
maasland.nl. Een medewerker van het Basisteam zal na ontvangst van 
uw bericht zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wat betekent dit voor u op 
1 januari 2015?
U houdt uw bestaande indicatie en 
aanspraak op jeugdhulp tot maxi-
maal 1 januari 2016. 
Het Basisteam Jeugd en Gezin 
Bernheze is vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor de beant-
woording van uw hulpvraag en 
eventuele (verlenging van) indica-
tie.

Wat moet u doen als uw indicatie 
in 2015 afloopt?
Loopt uw indicatie in 2015 af, dan 
bekijkt het Basisteam samen met u, 
welke zorg nodig is. Wij adviseren 
u voor het einde van de indicatie 

contact op te nemen met het Ba-
sisteam Jeugd en Gezin Bernheze. 
Na ontvangst van uw bericht 
wordt met u zo spoedig mogelijk 
contact opgenomen.

Wat moet u doen als uw indica-
tie langer doorloopt dan 1 januari 
2016?
Als uw indicatie langer doorloopt 
dan 1 januari 2016, dan wordt u 
in 2015 door een medewerker 
van het Basisteam Jeugd en Gezin 
Bernheze uitgenodigd voor een 
gesprek. 
Jullie gaan samen kijken naar de 
ondersteuning voor 2016.

Let op, ontvangt u zorg in natura? 
Ook u ontvangt binnenkort een 
brief waarin u wordt geïnformeerd.
Kijk voor meer informatie op de 
landelijke website 
www.hoeverandertmijnzorg.nl 
of op www.bernheze.org/
samenkomenweverder.

ontvangt u zorg voor uw kinderen? 

Ontvangt u op dit moment zorg voor uw kind(eren)? De gemeente heeft iedereen die met een persoonsge-
bonden budget (Pgb) zorg inkoopt een brief gestuurd. Zorg zoals begeleiding, dagbesteding of kortdurend 
verblijf. Met de brief informeren wij u over de veranderingen in de jeugdzorg en wat dat voor u betekent.

Mariëlle:
“Ik ga altijd naar het 
consultatiebureau 
als ik vragen heb 
over mijn zoontje”

Ik heb een vraag over opvoeden, opgroeien en gezondheid

 

Ga naar de bekende plekken zoals de huisarts, 
het consultatiebureau, peuterspeelzaalwerk, 
kinderopvang, de school, jongerenwerk of 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Uw vraag wordt 
beantwoord en/of hulp wordt geboden. 

Kan uw vraag niet beantwoord worden en/of hulp 
niet geregeld? 
Samen met het gezin wordt contact opgenomen 
met Basisteam Jeugd en Gezin.

Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze

Een medewerker uit het Baisteam kijkt 
samen met het gezin naar de vraag en hulp: 
Wat kunt u zelf als gezin?
Kan de omgeving iets betekenen?

Als er zorg nodig is, maakt de 
medewerker van het Basisteam 
samen met het gezin een plan, 
zodat hulp op gang komt.

Zorgkatern
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Workshops
Nistelrode
Snellezen
Leer 2 tot 3 keer sneller lezen
Woensdag 10 december: 18.00-19.00 uur

Mindmappen
Handig, slim en efficiënt samenvatten!
Woensdag 17 december: 18.00-19.00 uur

Kosten € 25,-
Aanmelden Snellezen tot 8 december.
Aanmelden Mindmappen tot 15 december.
www.klasse-rt.nl
jeaninemaas@klasse-rt.nl

Voor leerlingen van
groep 7 - 8 en het V-O

(ook voor ouders)

Cursus Snel leren=leuk leren
Start 7 januari 2015
Aanmelden tot 1 januari 2015

- voor leerlingen van het V-O
- 6 weken
- kleine groepjes (max. 5)

AED verkoop, advies, training
EHBO cursus via E-learning én praktijk.
Oók: EHBO aan kinderen
Onder andere voor gastouders en kinderopvang

Altijd een AED binnen bereik:
- Bij u thuis
- In de buurt Altijd een AED binnen bereik:

-  BIJ U THUIS
-  IN UW BUURT
-  BIJ UW BEDRIJF
-  BIJ UW VERENIGING

WWW.AED-THUIS.NL

- Bij uw bedrijf
- Bij uw vereniging

Heeswijk-Dinther - 06-44648681 - 0413-291070 - aed-thuis@home.nl

www.aed-thuis.nl

06 104 33 489Laarhof 22 www.salonintense.nlinfo@salonintense.nl5388 GX Nistelrodeintense skin and body improvement

•	Elektrisch	ontharen	in	het	gelaat

•	Laser	ontharen	in	het	gelaat

•	Camouflagetherapie

•	Laseren	van	pigmentvlekken

Bij	Intense	worden	de	onderstaande	behandelingen	geheel	of	gedeeltelijk	
vergoed	door	de	zorgverzekeraar:

•	Acnebehandelingen

•	Pedicure	bij	diabeten

•	Pedicure	bij	reumatische	
aandoeningen

Geef	een	behandeling	cadeau!
De Intense cadeaubon is verkrijgbaar voor elk bedrag en is in te wisselen 
op alle behandelingen en producten van Intense.

Q-support: 250ste patiënt 
meldt zich aan

Q-support is landelijk actief voor 
patiënten met chronische klach-
ten na een Q-koorts besmetting. 
“De gevolgen voor het dagelijks 
leven zijn zeer ingrijpend”, zegt De 
Groot. “Mensen hebben hun baan 
verloren of zijn noodgedwongen 

gestopt met hun opleiding of ei-
gen bedrijf. Daarnaast stuiten veel 
patiënten op onbegrip in hun om-
geving en bij instanties. Dat leidt 
bij velen tot boosheid en frustra-
tie. Q-support ondersteunt deze  
patiënten met advies en begelei-

ding op alle terreinen. Met als be-
langrijkste doel samen de kwaliteit 
van leven te verbeteren. Daarnaast 

stimuleert en steunt Q-support 
onderzoek naar de gevolgen van  
Q-koorts.”

Schrijnende verhalen
Hoe groot de impact van een  
Q-koorts besmetting kan zijn, 
heeft Q-support vastgelegd in 
de verhalenbundel ‘Het verhaal  
Q-koorts’. Deze is te vinden op 
www.q-support.nu. Hierin staan 
de ervaringen van een aantal pati-
enten beschreven. “Deze verhalen 
laten zien hoe verschillend het ef-
fect van de ziekte kan zijn. 

Q-support levert daarom met een 
passend begeleidingstraject maat-
werk aan elke patiënt. Omdat 
mensen allereerst gehoord willen 
worden, vindt de intake met een 
ervaringsdeskundige en een pro-
fessional plaats. Zodat patiënten 
de herkenning en erkenning krij-
gen waar ze vaak al zo lang op 
hebben moeten wachten.”

Annemieke de Groot, directeur van Q-support

BErNHEZE - Negen maanden na de officiële start van de stichting Q-support heeft de 250ste Q-koortspa-
tiënt zich ingeschreven voor advies en begeleiding. Een belangrijke mijlpaal voor deze nog jonge stichting. 
Directeur Annemieke de Groot is blij met het resultaat. “Het is goed dat inmiddels patiënten uit het hele 
land de weg naar Q-support weten te vinden. We hopen dat ze dat blijven doen, met grote of kleine vragen.”

ZORG en 
ONDERSTEUNING

 2015

‘samen kWaliteit 
van het leven 
verbeteren’

Zorgkatern
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De zorgkring zet zich in voor kleinschalige 
zorgondernemers

Veel zorgtaken zullen na de veran-
deringen die de komende tijd gaan 
plaatsvinden, door gemeenten 
worden uitgevoerd. De Zorgkring 
creëert een plek waar zorgvraag 
en -aanbod samenkomen, zodat 
zorgvragers, opdrachtgevers en 
zelfstandige zorgaanbieders elkaar 
in de toekomst blijven vinden, ver-
binden en versterken. 

De missie van de Zorgkring is ge-
richt op kleinschalige zorg en be-
staat uit de drie kernaspecten 
‘vinden’, ‘verbinden’ en ‘verster-
ken’. Vinden door zoveel moge-
lijk zelfstandige zorgaanbieders in 
de regio te mobiliseren en bijeen 
te brengen in de zorgmarktplaats 
‘Vinden en Verbinden’, welke voor 
iedereen gratis te gebruiken is. 
Verbinden door het organiseren 
van bijeenkomsten, ontwikkelen 
van een digitaal platform en verte-
genwoordiging van de zelfstandige 
zorgondernemers naar opdracht-
gevers, zoals gemeenten en sociale 
wijkteams. Hiermee vergroten wij 
de daadkracht van de kleinscha-
lige innovatieve zorgondernemers 

in de beleidsvorming van de ge-
meente. Hiermee vergroten we de 
kansen bij de aanbestedingen van 
2016. Wij versterken door additio-
nele diensten aan te bieden aan de 
zorgaanbieders, zoals kennissessies 
en netwerkbijeenkomsten. Ben jij 
een zelfstandige zorgondernemer 
en wil je pro-actief de transitie te-
gemoet treden, sluit je dan aan bij 
de Zorgkring!

BERNHEZE – De Zorgkring legt een belangrijke verbinding tussen zorgvraag en -aanbod tij-
dens de transitie die er plaats gaat vinden binnen de zorg. Hoe de Zorgkring op een proac-
tieve manier de veranderingen tegemoettreedt zal op maandagavond 15 december, tijdens 
een bijeenkomst in rosmalen bij Perron 3 duidelijk worden. De avond zal geopend worden 
door een interessante spreker. De Zorgkring presenteert wat zij voor zelfstandige zorg-, en 
welzijnsaanbieders kan betekenen na en tijdens de transitie in de zorg. 

de missie van de zorgkring is gericht 
op kleinschalige zorg en bestaat uit de 
drie kernaspecten ‘vinden’, ‘verbinden’ 
en ‘versterken’

Advertorial

Gratis aanmelden voor de 

bijeenkomst in rosmalen 

via de website 

www.dezorgkring.com. 

En de Zorgkring is te 

volgen op Social Media.

Dat is waar het bij de medewerkers 
van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze met 
toewijding uitvoeren, maar zeker 
ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat iedere 
situatie anders is en bieden zorg 
die afgestemd is op uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkundige 
zorg, persoonlijke verzorging, 
langdurige zorg, begeleiding of 
hulp bij het huishouden, onze 
zorgverleners behoren tot de beste 
op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

Vaste gezichten

Kleine teams

1 aanspreekpunt

1 telefoontje om 
de zorg te starten

Geen hulp meer vanuit de WMO 
of een te hoge eigen bijdrage? 
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd   1 18-01-13   12:02

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd   1 18-01-13   12:02

50% korting
op monturen

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

in combinatie 
met een 
opruimer 
nog eens 
10% extra 
op de glazen

Zorgkatern
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InformatIe
 voor de

KERNEN

REUZE ROOMBOTER 
APPELFLAPPEN

€ 2,50

ACTIES

VOOR

VRIJDAG 5 DECEMBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 9 DECEMBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

€ 5,00

WALDKORN 
ZONDER PIT

BROOD VAN DE WEEK

3 voor 4 voor

Kaashandel Cilius Duijster
Iedere vrijdag op de markt in Nistelrode

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

6.50graskaas
1 kilo 6.50Biologische kaas

Gaten-
kaas

Belegen
1 kilo 9.959.95

De SP Bernheze bleef hierover aan 
de bel trekken en publiceren. Alter-
natieven dienden goed onderzocht 
te worden. Het verheugt de SP 
Bernheze zeer dat Brabant Wonen 
voor het eerst huurhuizen bouwt 
in Bernheze. Chapeau! Hiermee 
worden vele tientallen gezinnen 
geholpen die op een betaalbare 
huur zitten wachten.

Brabant Wonen
Brabant Wonen had traditioneel 
haar wortels in Oss en Den Bosch. 

Het is mooi om te horen dat zij nu 
hun werkveld uitbreiden naar Bern-
heze. In de Hoef 2 komen de eer-
ste huizen van Brabant Wonen te 
staan. Mooiland is nu ook eindelijk 
aan de slag in de Hildebrandstraat. 
Vanaf 2005 zitten mensen hier in 
onzekerheid. Dat is nu bijna 10 
jaar. De oude huurhuizen worden 
hier gesloopt en vervangen door 
nieuwe levensloopbestendige wo-
ningen. Om dit plan te financieren 
is er een project op het Narcisveld 
met koopwoningen voor de kleine 

portemonnee. Zo komen er stukje 
bij beetje huizen bij, waar velen al 
jaren dringend op zitten te wach-
ten. Vooral met de toetreding van 
Brabant Wonen heeft Bernheze 
een flinke stap voorwaarts gezet.
 
Het is goed om te zien dat corpo-
raties hun maatschappelijke ver-
antwoording nemen. Terug naar 
de kerntaak van de woningbouw-
vereniging: ‘bouwen voor hen die 
dat zelf niet kunnen betalen.’ Mooi 
nieuws.

SP: Nieuwe huurhuizen voor 
Bernheze

BerNHeZe - Jarenlang was er weinig (goed) nieuws over woningbouw. De ver-
antwoordelijke corporaties zaten meer in derivaten en risicovolle beleggingen. 
Zij deden niets aan sociale woningbouw. Prestatieafspraken stelden niets voor. 
Huurhuizen stonden direct te koop als de huurder vertrok! 

Toon van Vugt, Raadslid SP

Ongevraagde erfenis
Het huidige college en de gemeen-
teraad staan voor een belangrijke 
beslissing. Kan firma Dijkhoff op 
hun huidige locatie uitbreiden? 
Vlak voor de verkiezingen van 
maart 2014 heeft het vorige col-
lege een intentieovereenkomst ge-
tekend, waarbij de mogelijkheid tot 
ontwikkeling in gang werd gezet. 
De gemeenteraad is daar toen niet 
over geïnformeerd. een ongevraag-
de erfenis is wat we aantreffen.

Beter laat dan nooit 
De fractievoorzitter van Progressief 
Bernheze prees het huidige college 
dat zij de commissie en de raads-
leden nu wel in het traject meene-
men. Vier jaar te laat, we hadden 
bij de eerste verzoeken in 2010, 
als gemeenteraad betrokken moe-
ten worden. Het college en de ge-
meenteraad heeft de verplichting 
om ieder verzoek voor ontwikke-
ling te bestuderen. CDA Bernheze 
vindt dat er op ratio beoordeeld 
moet worden of ontwikkeling ter 

plaatse de beste optie is. 
CDA Bernheze heeft aangegeven 
dat alle betrokkenen een stem moe-
ten krijgen. Dat kan alleen als het 
college doorgaat met het ingezette 
proces, zodat de omwonenden een 
zienswijze in kunnen dienen. Zij zijn 
er niet mee gebaat dat het proces 
op dat gebied vertraagd wordt. 

er moeten goede, juridisch onder-
bouwde, rapporten ten grondslag 
liggen wil het de toetsing van de 
wettelijke regels doorstaan. 

CDA: Ontwikkelingen in de Aa-
Beemden: Kans of bedreiging?

BerNHeZe - In de commissie Ruimtelijke Zaken werd het plan van firma Dijk-
hoff, om in het Aa-dal een uitbreiding van het bouwstoffen recyclingbedrijf te 
realiseren, besproken. Voor het eerst in vier jaar werd de commissie meegeno-
men in een opiniërende bespreking. 

Jolanda School, Gemeenteraadslid CDA Bernheze

Binnenkort starten de werkzaam-
heden voor de verbreding van de 
N279 en wat later voor de ontslui-
tingsweg van de N279 naar ’t ret-
sel. een ondernemer wil een grote 
schroothandel opstarten met hon-
derden containers. en dan ligt er 
ook nog het plan voor een nieuwe 
betoncentrale en opslag en door-
voer van puin, zand en afval. en dat 
alles in een gebied dat vanwege zijn 

bijzondere waarde extra bescher-
ming geniet, het prachtige Aa-dal. 

Gaat dit allemaal wel samen?
Bij elk plan moet er een afweging 
gemaakt worden tussen enerzijds 
de belangen van de aanvrager en 
anderzijds de consequenties voor 
het gebied. Wanneer er een alge-
meen belang is, maak je een an-
dere afweging dan wanneer alleen 

de aanvrager hiermee gediend is. 
Kan het, mag het, is het wenselijk, 
is er natuurcompensatie mogelijk 
en wat zijn de gevolgen voor de 
omgeving? De wereld is in bewe-
ging en verandert, dat geldt ook 
voor Bernheze. Maar dat betekent 
niet dat overal alles zomaar kan. 
Zorgvuldige afwegingen moeten 
voorop staan en nee kan uiteinde-
lijk ook een antwoord zijn.

Blanco: Hoe dynamisch mag het 
beekdal zijn?

BerNHeZe - Met het project ‘Dynamisch Beekdal’ wil waterschap Aa en Maas 
ruimte geven aan het water van het riviertje de Aa. Maar de naam ‘Dynamisch 
Beekdal’ is inmiddels nog meer van toepassing in een heel andere context. Be-
halve ruimte geven aan het water, liggen er ook verzoeken om ruimte te geven 
aan zaken zoals bedrijvigheid en vervoer. In de wetenschap dat het Beekdal van 
de Aa bijzondere waarde heeft voor mensen, dieren en planten, is het van groot 
belang om ieder verzoek kritisch te bekijken.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Progressief Bernheze: Participeren 
is meedoen, toch?

BerNHeZe - Per 1 januari 2015 gaat de partici-
patiewet in. Een wet waarin staat dat iedereen 
mee moet (kunnen) doen in de arbeidsmarkt. 
Mensen die niet zo gemakkelijk aan een baan 
kunnen komen, moeten zo gestimuleerd wor-
den om werk te vinden.
Waar je eerst bij de sociale werkvoorziening 
terecht zou komen, krijg je nu een ‘echte’ 
baan. 

Bellinda van den Helm, Raadslid Progressief Bernheze

Bij Wajongers wordt niet meer ge-
keken naar wat er niet kan, maar 
naar wat ze wel kunnen. Gemeen-
ten, werkgevers en het rijk heb-
ben afspraken gemaakt om voor 
125.000 extra banen te zorgen, om 
juist deze mensen aan het werk te 
helpen. 
Het klinkt allemaal mooi, maar als 
je om je heen kijkt, zie je wat an-
ders. Krijgt iedereen wel de kans 
om mee te doen? er zijn vele Oost-
europese werknemers in Bernheze. 
Zijn er echt geen Nederlanders die 
dit werk ook kunnen doen? Vol-
gens mij was het beter als het geld 
dat aan de huisvesting van deze 
Oost-europeanen besteed wordt, 
aan banen voor mensen die onder 
de participatiewet vallen besteed 

zou worden. Of zie ik dat verkeerd?
Mensen in de bijstand krijgen te 
maken met de ‘tegenprestatie naar 
vermogen’. Progressief Bernheze 
heeft nog niet gehoord hoe het 

college van de gemeente Bernheze 
hier mee om wil gaan.  
Na zoekwerk blijkt dat hierover pas 
in februari wordt besloten. Dus als 
u er iets van vindt, laat het ons dan 
weten! De gemeenteraad is er voor 
de bewoners van Bernheze en deze 
keer is er nog tijd om uw mening te 
geven! reageren kan per mail:
reactie@progressiefbernheze.nl.

KijKen naar wat 
wel Kan
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‘Plannen op 
www.bernheze.org of 
facebook Centrum Heesch’

www.centrumheesch.nl

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

Verschillende soorten 
pakketten voor de feestdagen

Tijdens de feestdagen 
verkopen we ook ijstaarten.

loop eens gezellig binnen!

Van zoetwaren tot beroemde biologische 
tomatensaus uit Sicilië.

Ook voor leuke cadeautjes kunt u 
bij ons goed slagen.

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

Column CM: Burgerparticipatie 
herinrichting centrum heesch

Kort en krachtig
De ondernemingen die bij het fon-
tein gevestigd zijn en de mensen 
die daar wonen zullen het meeste 
hinder hebben van de werkzaam-
heden om de herinrichting tot 
stand te brengen. 

Om een mooi centrum te krijgen 
moet er gebroken worden, bestra-
ting opgebroken en natuurlijk is 
het lastig parkeren. Om de over-
last tot een minimum te beperken, 
is het voorstel de herinrichting niet 
uit te smeren in tijd, maar kort en 

krachtig door te voeren. Voor de 
zomer wil iedereen kunnen genie-
ten van een mooi evenementen-
plein ter hoogte van de fontein. 

Communiceren
Communicatie tijdens de werk-
zaamheden over winkels die be-
reikbaar zijn, maar ook over de 
gewijzigde parkeermogelijkheden 
is erg belangrijk. 

Om rust te creëren in het centrum 
is besloten de parkeermogelijkhe-
den te beperken en achter de Eijn-

deric en de voormalige videotheek 
uit te breiden. Gemeente Bernheze 
en de centrumondernemers zullen 

zorgen voor goede bewegwijze-
ring. De plannen vindt u op www.
bernheze.org of facebook: Cen-
trum Heesch. Voor vragen kunt u 
terecht bij info@centrumheesch.nl.

HEESCH – De geanimeerde informatiebijeenkomst van 10 november heeft veel stof doen opwaaien. Op de 
avond zelf werd druk gediscussieerd en geschreven op de ontwerptekeningen. De gemeente Bernheze deed 
daarbij een oproep om met ideeën en vragen te komen. En dus is ook na 10 november het stof niet gaan lig-
gen. Een aantal ondernemers heeft de koppen bij elkaar gestoken om een plan van aanpak te maken voor de 
herinrichting. Ook hebben zij voorstellen ingediend voor aanpassingen van het plan, met in het achterhoofd 
de belangen van betrokkenen. 

‘herinrichting kort 
en krachtig’

En vanuit dat principe heft tegen-
woordig dan ook 78% van de 
Nederlandse gemeenten toeristen-
belasting. In Bernheze is deze be-
lasting vastgesteld op € 1,35 per 
persoon per overnachting; dat is 
lager dan het landelijk gemiddelde 
en iets boven het Brabantse gemid-
delde.
De VVD-Bernheze stelt echter wel 
twee voorwaarden aan de toeris-
tenbelasting.

Op de eerste plaats vinden wij 
dat de belasting ook moet gelden 
voor arbeidsmigranten, die niet in 
onze gemeente staan ingeschre-
ven, maar wel hier overnachten. En 
verder moeten de inkomsten uit de 
toeristenbelasting worden besteed 
aan het verbeteren van de recrea-
tieve voorzieningen.
De grootste toeristische trekpleis-
ters van onze gemeente zijn (bijna 
Nationaal Park) de Maashorst en 

Kasteel Heeswijk. De bijdrage die 
onze gemeente aan de ontwikke-
ling van dit natuurgebied en in-
cidenteel aan het kasteel betaalt 
kan, wat de VVD-Bernheze betreft, 
prima betaald worden vanuit de  
€ 90.000,- die de toeristenbelasting 
jaarlijks in het laatje brengt.

Mocht u hierop willen reageren, 
dan kan dat via de website 
www.vvd-bernheze.nl

VVD: toeristenbelasting 

BErNHEZE - De VVD staat niet echt bekend als de partij van de belastingen. En 
toch kan de VVD-Bernheze wel leven met het fenomeen ‘toeristenbelasting’, om-
dat er enige billijkheid zit in het standpunt dat passanten ook een bijdrage moeten 
betalen aan de voorzieningen die met het belastinggeld van de burgers van Bern-
heze worden en zijn gerealiseerd.

Paul Kremers, Burgerlid commissie Ruimtelijke Zaken

Wat me opvalt is dat het feit dat 
je op lokaal niveau bezig bent in 
de politiek, nog niet betekent dat 
het altijd gaat om kleine proble-
men. Vaak zijn de dossiers dik (zie 
het dossier rondom de uitbreiding 
van Dijkhoff, een paar honderd 
pagina’s schoon aan de haak) en 
zijn de problemen niet eenvoudig 
op te lossen. Je moet soms over 
behoorlijk wat specialistische ken-
nis beschikken om tot een goed en 
afgewogen standpunt te kunnen 

komen. Zo wordt in de vergader-
stukken (en in de diverse vergade-
ringen) regelmatig gediscussieerd 
over de vraag of de gemeente in 
dat specifieke geval ongeoorloofde 
staatssteun verleent. 
Dat is (financiële) steun die de 
overheid verleent, terwijl dat op 
grond van de Europese regels niet 
mag. Het mag geen verrassing 
heten dat deze Europese regels 
ingewikkeld zijn. En zo kan ik nog 
een aantal specialistische terreinen 

opnoemen waar het tijdens de 
raadsvergaderingen over gaat. Je 
kunt je afvragen in hoeverre een 
Bernhezer raadslid deze kennis be-
zit. Het is voor Lokaal dan ook fijn 
dat we een grote achterban heb-
ben die geraadpleegd kan worden 
en waar die kennis wel aanwezig 
is. Wat dat betreft zijn de raadsle-
den slechts de acteurs, maar schrij-
ven we met de hele achterban het 
scenario. We blijven hopen op een 
Oscar…

Lokaal: over dikke dossiers en 
het krijgen van een oscar 

BErNHEZE - Na twee jaar aan de zijlijn te hebben warmgelopen als burgerlid in 
de commissie Ruimtelijke Zaken, zit ik nu al weer ruim een half jaar in de ge-
meenteraad. Het bevalt me goed en ik heb plezier in het raadswerk. 

Roel Monteiro, raadslid voor ‘Lokaal’

Vragen aan de gemeente? Nu ook via @bernhezetwit

D66: aa-Beemden, spelletje 
of onbegrip?

BErNHEZE - De behandeling van het project 
Aa-Beemden tijdens de laatste commissiever-
gadering Ruimtelijke Zaken verdiende geen 
schoonheidsprijs. Werd er een spelletje ge-
speeld of waren er echt partijen die het voor-
stel niet begrepen? Tegenstemmers wezen 
voorstemmers geheel onterecht op een gebrek 
aan betrouwbaarheid.

Ton Linders, Commissielid Ruimtelijk Zaken D66

Wat was er aan de hand? Het mis-
verstand leek te berusten op het feit 
dat het slechts een opiniërend stuk 
betrof. Niet een stuk waarover een 
besluit kon worden genomen. De 
opmerking van de heer Van de Berg 
dat er eerst maar eens met de Pro-
vincie gesprekken gevoerd moeten 
worden, bracht weinig helderheid. 
Ook de Provincie komt namelijk 
pas in beeld als er een officieel stuk 
is ontwikkeld. In Nederland mag 
iedereen een vergunning aanvra-
gen. Vervolgens bepaalt de raad 
wat daarmee te doen. In dit geval is 
dat niet anders. Er is sprake van een 
zeer zorgvuldig traject en dat is ook 
gewenst, getuige de inbreng van 
de insprekers die helder hun grote 

zorgen uitspraken. Juist door in te 
stemmen kan het stuk nu bespro-
ken worden en gehoor worden ge-
geven aan wensen van voor- en te-
genstanders. Er is op deze wijze een 
maximale controle. Vanaf nu kan er 
worden gewerkt aan een plan dat 
antwoord geeft op alle vragen. Van 
alle partijen. 

Het zeer lijvige rapport zal een lan-
ge route moeten afleggen en komt 
maar liefst drie keer ter inzage te 
liggen. Pas dan zullen en kunnen 
we samen een weloverwogen be-
slissing nemen om het plan wel of 
niet te steunen. Eerlijker, democra-
tischer, betrouwbaarder en transpa-
ranter kunnen we het niet maken.
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wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONtACt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:
Anja Bekkers

uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Inge Hermanns-

Willemsen
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooiBernhezertjes

aangeBoDen

peDiCure nistelroDe
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

nagelstyliste nistelroDe
Gaby Nails
Voor mooie Gel en Acryl nagels.
Behandeling alleen op afspraak.
Telefoon 06-33737429.

peDiCure 
heeswiJk-Dinther
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

welke kleuren Maken u 
het allerMooiste?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnen avond.
Bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl

te koop

printpapier
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams
Per pak 500 vel € 4,99
Hele door 5 pakken € 19,99

’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode 

alle stofzuigerzakken 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

leuke sint kaDo’s 
bij Heesakkers Kadoshop.
Zoals de trendy BiBa sieraden 
vanaf € 5,95.
Of wat te denken van onze 
Oozoo horloges een
sieraad voor elke pols,vanaf  
€ 29,95. Stuur die Sint maar langs 
bij Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

haarDhout
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3

gratis thuisbezorgd. 
tel: 06-51315242.

Vier stuks Viking winter-
BanDen z.g.a.n. 195/65 r15. 
5 gaten 6.1X - 15 H2. Banden 
liggen op gebruikte stalen velgen. 
Wegens aanschaf auto met 
andere maat banden.
€ 150,-. 06-11113111.

Volop Mooie 
kerstBoMen
Ca. 1,60 – ruim 2 meter
Dorpsstraat 13, Loosbroek
06-29129328.

WIlT U EEN ZOEKERTjE plaaTSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

te huur

opslagruiMte 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

CosMetiCa

Voor al uw Mylène 
CosMetiCaproDuCten 
en FM-parfum mail Hubertine.
voets@gmail.com of bel 
0413-292945/06-10609320.
Kerst open huis: vrijdag 12 
december van 10.30 – 20.00 uur.
Willebrordstraat 2 
Heeswijk-Dinther.

geVraagD

Bespeelt u een instrument en 
maakt u graag muziek
Dweilorkest nie te 
geleuVe uit Heesch kan nog 
Muzikanten
gebruiken. Interesse of wilt u een 
keer een bezoekje brengen 
aan een repetitie: 
wimvanoss@hotmail.com of 
06-53630850.

Voor ons maandelijks verschijnend 
blad INFO zoeken wij een:
reDaCteur
KBO-Heesch is een vereniging 
met ongeveer 1200 leden.
Informatie: redactie@kboheesch.nl
of voorzitter KBO-Heesch: 
loetkuijlaars@gmail.com.

geBruikte/ouDe 
wenskaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906.

Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

OPEN

TUSSEN KERST

EN NIEUW

TUSSEN KERST EN 
OUD&NIEUW GEOPEND

krant niet op 
woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170

VerkoCht
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en wat is je het meest meegeval-
len of wat is je beste ervaring?
De sfeer binnen de raad en de 
commissies is goed, ondanks dat 
we inhoudelijk best met elkaar van 
mening verschillen.

De voorgaande raadsperiode heb 
je vanaf de zijlijn kritisch be-
schouwd. waaraan heb je je het 
meest gestoord?
De discussie over de samenvoe-
ging Maasdonk-Bernheze is naar 
mijn mening niet goed gevoerd. 
Te weinig openheid en vervolgens 
te veel gewicht toegekend aan de 
uitkomsten van de enquête, terwijl 
de inwoners vooraf onvoldoende 
geïnformeerd waren. Daarbij kun 
je ook twijfelen aan de represen-
tativiteit van een enquête, als deze 
maar door 25% is ingevuld. Verder 
was er veel te weinig openheid met 
betrekking tot de ontwikkelingen 
rondom het regionale bedrijventer-
rein Heesch-West.

annemieke, dan kom ik tot de 
aanleiding voor dit gesprek. wat 
doen jullie allemaal, wat hebben 

jullie al gedaan en wat mogen we 
nog van jullie verwachten?
We staan elke week met een arti-
kel in deze krant, we hebben heel 
veel gepubliceerd rondom Wmo 
en Jeugdzorg en hebben met suc-
ces al twee moties ingediend met 
betrekking tot Welstand en Jeugd-
zorg. Daarnaast hou ik een blog bij, 
communiceren wij via Facebook, 

twitteren wij, en hebben we een 
website die druk bezocht wordt. 
Bovendien hebben we in elke kern 
vertegenwoordigers die actief be-
trokken zijn. Daarnaast zijn we na-
tuurlijk nieuw en hebben we ons 
de nodige dossiers eigen moeten 
maken. In deze korte periode heb-
ben we één van onze verkiezings-
beloften - het welstandstoezicht 
af te schaffen - al waargemaakt. 
En verder is een motie ingediend 

rondom Jeugdzorg, die de drempel 
tussen schoolmaatschappelijk werk 
en kinderen uit onze gemeente die 
buiten Bernheze een school bezoe-
ken, moet verlagen.
De komende tijd zullen wij ons 
vooral richten op het goed uitvoe-
ren van de aan ons overgedragen 
zorgtaken. Echte keukentafelge-
sprekken zijn daarvoor een vereiste 

en wij zullen er scherp op toezien 
dat die ook gevoerd worden. 
Geen kortingen volgens een kaas-
schaafmethode, maar iedereen 
geven wat echt nodig is. Onze 
wethouder, Jan Glastra van Loon, 
maakt zich hier sterk voor. In het 
kader van de Jeugdzorg zullen we 
ook gesprekspartner moeten zijn 
van de autonome scholen. Ver-
der zullen we - samen met de vele 
MKB-bedrijven binnen onze ge-

meente - moeten zorgen voor een 
goed bedrijfsklimaat. Die bedrijven 
zijn enorm belangrijk voor werkge-
legenheid, maar ook voor sponso-
ring van verenigingen en leefbaar-
heid van kernen. Hen faciliteren in 
duurzaam en innovatief onderne-
men beschouwen wij als een taak 
van de gemeente. Verder moeten 
we op verzoek van de provincie in 
het kader van ‘Krachtig bestuur’ 
onze gemeente spiegelen aan een 
toekomstig functioneren. In dit on-
derzoek zullen we uiteraard recent 
uitgebrachte rapporten betrekken.
Belangrijk is ook dat we over 
Heesch-West meer openheid ge-
ven. Onlangs hebben we wel de 

gemeenschappelijke regeling vast-
gesteld, maar nu is het zaak om 
het beleid dat we met elkaar daarin 
afspraken, goed te blijven volgen.

Tenslotte
Annemieke, nog iets op te merken?
Niet meer dan dat ik het een pret-
tig interview vond. D66 wil geen 
schreeuwerige partij zijn, maar een 
partij, die op basis van een goede 
argumentatie, een bijdrage wil le-
veren aan een goed bestuur van 
onze mooie gemeente. Samen met 
mijn fractie, steunfractie en actieve 
leden wil ik daar vol enthousiasme 
voor gaan.

gerard in gesprek met... 
annemieke boellaard

annemieke, eerst wat meer over jezelf. wat is 
voor jou het mooiste plekje van de gemeente en 
waarom?
Dat is een hele moeilijke vraag, want Bernheze kent 
veel erg mooie plekjes, het is een hele mooie ge-
meente. Als ik dan toch moet kiezen, noem ik het 
Bomenpark in Heesch. En dat doe ik dan omdat ik 
het heerlijk vind om direct vanuit huis richting het 
bomenpark te wandelen en direct van de natuur te 
genieten.

welke karaktereigenschappen dichten anderen jou 
toe?
Bescheiden, maar wel spontaan en dat ik overal ge-
nuanceerd over wil denken.

je bent raadslid sinds 27 maart van dit jaar. wat is 
je het meest tegengevallen? 
Ik vind het heel leuk, maar het is veel werk, zeker 
naast je dagelijkse werkzaamheden en gezin. Het 
vergt veel meer tijd dan ik verwacht had. Je bent er 

echt 24 uur per dag mee bezig, Ik probeer wel eens 
een avond in de week vrij te nemen, maar dat valt 
niet mee.

aanleiding
Bij de verkiezingen in maart behaalde D66 vanuit het niets drie raadszetels. Dat leverde D66 ook direct 
een plaats in de coalitie op bij het CDa (5 zetels), lokaal (4 zetels) en de SP met 4 zetels. Sindsdien is het 
in Bernheze vrij rustig geworden. Het is daarom dat ik de fractievoorzitter van D66 in de gelegenheid stel 
om aan te geven wat de directe inbreng van D66 in de gemeentepolitiek al is geweest en wat we deze 
regeringsperiode van D66 nog mogen verwachten.

‘Echte keukentafelgesprekken moeten basis 
zijn voor zorgverlening’

Bomenpark Heesch, een van de mooiste plekje van de 
gemeente volgens Annemieke Boellaard

Oud-raadslid Gerard 
van Dijk gaat in 
gesprek met raadsleden 
om hen de gelegenheid 
te geven actuele onder-
werpen toe te lichten.

Gerard van Dijk aan de keukentafel met Annemieke Boellaard - D66 Foto: DMBK

‘Een buitengebied voor iedereen vereist 
samenwerking tussen agrarische sector en 
toerisme’

annemieke, wil je nog ergens op terugkomen?
Wij wonen in een agrarische gemeente en wij moeten er als politiek 
voor zorgen dat wij samen met de agrariërs zorgen voor een bedrijfs-
voering die goed is voor de onderneming, maar ook voor de volksge-
zondheid. En als dat lukt, is het buitengebied ook aantrekkelijk voor 
toeristen. Agrariërs investeren nu al veel in goede en gezonde bedrijfs-
voering. Ik ben een groot voorstander van het samen optrekken in 
deze en een samenspel tussen de agrarische sector en het toerisme zou 
voor beide winst kunnen opleveren.

Buitengebied agrarisch of 
toeristisch?
Agrarisch

Initiatief van burgers wel 
of niet concurrerend met 
reguliere zorg en welzijn.
Niet concurrerend, aanvullend.

Liever landelijk dan 
gemeentelijk politiek actief?
Nu gemeentelijk

Ajax of PSV? Ajax

Verblijfsvergunning voor 
asielzoekers afhankelijk van 
vermogen om te investeren
Nee

Provinciale verkiezingen, 
landsbelang of provinciaal 
belang?
Provinciaal

Verlenen huishoudelijke 
hulp afhankelijk van het van 
het rijk verkregen budget?
Nee

7 DilEmma’S

Profielschets
ANNEMIEKE BOELLAARD

Leeftijd: 48 jaar

Burgelijke staat: gehuwd 
en drie kinderen

Woonachtig: Heesch sinds mei 
2000

Beroep: arts

raadslid D66 sinds maart 2014
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De Maashorst is volop in ont-
wikkeling door onder andere het 
programma Meer Maashorst! Voor 
de centrale coördinatie hiervan is 
een nieuwe programmamanager 
gevonden in de persoon van Janny 
Straatsma van de gemeente Uden 
die momenteel Senior Projectleider 
Stedelijke Ontwikkeling is. 
Een van de projecten van Meer 
Maashorst! bevindt zich in het 
voormalige Benedictinessen-
klooster in Oss. Hier huisvest 
Kloosterhuis ’t Zicht, een zorg-
gemeenschap voor cliënten met 
een behoefte aan rust en struc-
tuur, bescherming en veiligheid. 
Het kloostergebouw is al fl ink 
opgeknapt van binnen. 

Aan de zuidkant van De Maashorst 
zijn de eerste stappen gezet om 
een professionele tuinderij voor 
vergeten groenten te realiseren. 
Afgelopen zomer en najaar zijn de 
eerste oogsten door de IBN-ers van 
het veld gehaald. 

DE MAASHORST
N A T U U R G E B I E D

Reacties op deze Maashorstpagina? 
Stuur ze naar info@demaashorst.nl

www.demaashorst.nl

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door 
de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Het natuur- en cultuurlandschap bestaat onder meer uit bossen 
en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners, 
ondernemers en toeristen een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en  recreëren 
is. In Stuurgroep De Maashorst werken verschillende gebiedspartijen samen om de regionale economie en de ecolo-
gie duurzaam te verbinden. De bijzondere natuur, het unieke water en het fraaie landschap maken De Maashorst 
met recht tot een landschap van allure. 

Winteractiviteiten

Meer groen

Nieuw: Maashorst 
Speciaalbieren
De Maashorstboeren hebben zich 
ten doel gesteld de bijzondere 
waarden van De Maashorst verder 
te ontwikkelen door al haar agra-
rische activiteiten te verenigen in 
harmonie met  natuur, landschap 
en met liefde voor mens, dier 
en milieu. In dat kader heeft de 
Stichting Maashorstboeren Projec-
ten, een onderdeel van de Maas-
horstboeren, onlangs een meerja-
rige samenwerking afgesloten met 
Fokke Roeland van Speciaalbier-
bouwerij Oijen, lid van de Maas-
horstboeren. De vruchten van de 

samenwerking zijn vier nieuwe, 
bijzonder smaakvolle Maashorst-
bieren: Wit, Spelt, Kersen en een 
Pilsener. “De Maashorstbieren zijn 
gemaakt van ingrediënten van 
De Maashorst: tarwe, spelt, gerst 
en hop”, vertelt Annie Martens, 
coördinator van de Maashorstboe-
ren. “Het resultaat is drie boven-
gistende bieren (spelt, kersen en 
witbier) en één ondergistend bier 
(Pilsener).” 

Voor verkoopadressen zie: 
www.maashorstboeren.nl

Meer Maashorst!

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Stuurgroep De Maashorst, die bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden en vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant, 
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant.

Zaterdagavond 20 december 
 organiseert het Platform Toerisme 
Landerd een lampionoptocht 
over het verlichte Docus de Das 
 Avonturenpad aan de Udense-
dreef in Schaijk. De tocht start 
om 18.30 uur bij het Docus de 
Das Pad. Vanaf 18.00 uur zijn 
lam pionnen verkrijgbaar in de 
 kantine van Charmecamping De 
Holenberg. Om 20.30 uur is de 
tocht ten einde en is er warme 
chocolademelk met een kerst-
kransje in de kantine van De 
Holenberg. Deelname is gratis. 
Zie www.vvvlanderd.nl.  

Op 26 december (2e kerstdag) 
is er op het Natuurcentrum een 
Kerstkabouterpad-boekje te huur. 

Het staat vol met leuke opdracht-
jes die in het bos bij de kabouters 
gedaan kunnen worden. De kinde-
ren krijgen een mooie kleurplaat 
mee. Het boekje is te huur voor 
€ 3,-. Starten kan tussen 
13.00 en 15.00 uur.

Op 28 december organiseert 
de Brabantse Hoeve wederom 
de ‘Warme winter’, samen met 
 ambachtelijke- en streekpro-
ductenaanbieders. Van 10.00 
tot 20.00 uur bent u welkom bij 
de haard of op het overdekt en 
 verwarmd terras om te genieten 
van de glühwein, Schrobbelèr, 
erwtensoep en warme chocomel. 
Met muzikale omlijsting door 
Jeanne van de Rijt & 

Ria Thoonen. 
Zie www.brabantsehoeve.nl. 

Met het Kriekepad-arrangement 
kunt u op een unieke manier 
netwerken. Na ontvangst met 
koffi e en thee en een lekkernij 
uit de streek, vertrekt u voor een 
wandeling door natuurgebied De 
Maashorst met informatie over 
het gebied. Tijdens de wandeling 
kunt u met elkaar van gedachten 
wisselen in een prachtige, inspire-
rende en ontspannende omgeving. 
U krijgt een ‘Kriekepakketje’ mee 
voor onderweg en bij terugkomst 
wacht u een hapje en 
een drankje. 
Zie www.kriekeput.nl

Opening ’t Praathuis 
Op het erf van Natuurcentrum 
De Maashorst is een nieuwe 
ontvangstruimte feestelijk 
geopend. Vrienden van het 
Natuurcentrum onthulden 
samen de naam: ’t Praathuis! 
De nieuwe ruimte bevindt zich 
in een verbouwde schuur en is 
geschikt gemaakt voor de ont-
vangst van groepen tot maxi-
maal 25 personen. ‘t Praathuis 
zal multifunctioneel gebruikt 
gaan worden, voor bijvoorbeeld 
workshops, vergaderingen, lezin-
gen, ‘biowalks’ voor diabetici en 

activiteiten voor mensen met 
een beperking. Dit alles kan 
gecombineerd worden met een 
lezing over of een wandeling 
of fi etstocht door het natuurge-
bied, al dan niet met gids. 
De ruimte is niet geschikt voor 
feesten en partijen. ’t Praathuis 
kon gerealiseerd worden dankzij 
de steun van Van der Heijden 
Bouw en Ontwikkeling te 
Schaijk, PDCU te Uden, Roefs 
fotografi e te Loosbroek en 
GF Producties te Veghel.

Beweg-
wijzering 
ATB-route
De komende maanden wordt een 
ATB-route door De Maashorst 
bewegwijzerd. De route bestaat 
uit vijf rondjes die verschillen in 
lengte, terrein en moeilijkheids-
graad, dus voor ieder wat wils. 
De rondjes zijn desgewenst te 
combineren. De bestaande routes 
bij Bedaf en door de Reekse Heide 
worden hier in opgenomen. De 
nieuwe rondjes door Herperduin 
en De Maashorst gaan voor het 

overgrote deel over bestaande 
 paden. “Er komen aanrijroutes 
vanaf de recreatieve poorten 
en centra. Door de route te voor-
zien van bewegwijzering worden 
ze ook zichtbaar voor mensen die 
minder thuis zijn in het gebied”, 
weet Sonja Manders, gemeente 
Landerd. “Bovendien ontstaat 
hiermee een betere zonering en 
scheiding van de verschillende 
recreatievormen in het gebied.”

Voor een natuurvriendelijk (her)
inrichting is subsidie uit het 
Groenblauw Stimuleringskader 
(Stika) beschikbaar. “Met deze 
subsidie is het voor boeren en 
particulieren interessant om een 
stukje landschap aan te leggen”, 
aldus Gerald Willemsen van het 
veldloket voor Stika, een initia-
tief van ANV de Maashorstboeren 
en ANV Raamvallei. “Natuur en 
landschap is niet alleen voor de 
overheid. Boeren en particulie-
ren zijn meer betrokken bij hun 
eigen  natuur dan bij natuur van 
overheidsorganen. Ze leggen de 

natuur elementen zoals amfi bieën-
poelen en natuurvriendelijke 
oevers zelf aan, op basis van 
inrichtingsplannen die ze zelf 
hebben opgesteld, samen met het 
veldloket. De subsidie voorziet in 
een vergoeding voor aanleg en be-
heer. De grond, die nog agrarisch 
in gebruik is, wordt afgewaardeerd 
tot natuurgrond. Ook hier staat 
een vergoeding tegenover. Deze 
faire regeling maakt het voor de 
deelnemers mogelijk om hun eigen 
hoofdstuk toe te voegen aan de 
vergroening van hun omgeving. 
Met de jaarlijkse vergoeding voor 
beheer is het bovendien een 
lange termijn oplossing.”
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aan het werk
WILT U OOK EEN VACATURE 
PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie 
en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het 
daarvoor passende formaat.

Van Leeuwenhoekweg 40, 5482 TK Schijndel

E  sollicitaties@maryvo.com
W  www.maryvo.com

DIRECT 
GEZOCHT

Leidingevende / magazijn 
medewerker (m/v)
Fulltime functie: 40 uur

Functie omschrijving
Voor de afdeling logistiek zijn we op zoek naar 
een leidinggevende/magazijnmedewerker. Je bent 
verantwoordelijk voor het aansturen, controleren en 
bijsturen van de operationele werkzaamheden in het 
magazijn. Je bent zelf ook operationeel op de werkvloer. 
Voor deze fulltime functie geldt in de periode april t/m 
augustus werken tijdens koopzondagen en je hebt 
fl exibele werktijden.

Kennis/vaardigheden/eisen
• Organiseren en verdelen van de taken binnen het team
• Controleren van de kwaliteit en productiviteit van 

de werkzaamheden
• Zorgen voor het algemeen functioneren van 

het magazijn
• Sturen en begeleiden en motiveren van 

de logistieke medewerkers
• Structureel rapporteren van de werkzaamheden aan 

je leidinggevende
• Het voeren van gesprekken met de medewerkers
• MBO werk- en denkniveau
• In het bezit zijn van een geldig heftruck/reachtruck 

certifi caat
• Ervaring in gelijkwaardige functie is vereist
• Vertrouwd met WMS
• Sterk in organiseren en overzicht behouden

In Bernheze is in elke kern een 
afdeling van KBO-Brabant actief. 
Belangenbehartiging voor haar 
leden krijgt daarin een steeds 
grotere rol. Zeker nu de gemeen-
te op gebied van ouderenzorg 
steeds meer een eigen beleid gaat 
voeren, is een goede samenwer-
king van groot belang. 
Daarom gaan de KBO-afdelingen 
van Bernheze samen een kring 
vormen. Enerzijds om samen op 
te trekken in de contacten met 
de gemeente, anderzijds om re-
gionaal en provinciaal een duide-

lijke stem te krijgen. De kringraad 
wordt gevormd uit de afdelings-
besturen, aangevuld met een 
onafhankelijke voorzitter en se-
cretaris. 

KBO Kring Bernheze is op zoek 
naar een kringsecretaris. Zijn taak 
bestaat uit:
•	 Organiseren,	 agenderen	 en	

vastleggen van bijeenkomsten 
van de kringraad,

•	 Het	verwerken	van	(elektroni-
sche) post,

•	 Voorbereiden	en	bijwonen	van	

regionale en provinciale bij-
eenkomsten

•	 Verzorgen	 van	 de	 communi-
catie van de kring met de ge-
meente.

Het aantal bijeenkomsten ter 
voorbereiding en bijwonen is on-
geveer 10 à 15 per jaar. Het tijds-
beslag is circa 3 à 4 dagdelen per 
bijeenkomst.

Wie belangstelling heeft of meer 
informatie wil, kan contact op-
nemen met de voorzitter van de 
KBO-afdeling in de eigen woon-
plaats. reacties worden discreet 
behandeld.

kBo kring Bernheze zoekt 
een secretaris
BErNHEZE - KBO Kring Bernheze is op zoek naar een secretaris. 

Amuse (inclusief)
met pata negra

Voorgerechten
rosbief van rund op aziatische wijze, of 
drie verschillende bereidingen van tonijn, of 
huisgemaakte terrine van haas en konijn

tussengerecht 
lichte pompoen soep met een gamba, of
heldere wildbouillon, of
pasta papardelle met wildzwijn stoof

sPoom
pina bella of scroppino

hoofdgerechten 
kalfsmedaillon en kalfszwezerik, of
hertenrack met steranijs, of
tarbot filet

dessert
dame blanche eigen stijl, of
exotisch fruit dessert, of
bordje kaas

Kerstmenu |  Wolters

‘t Dorp 94, Heesch (NB)
+31 (0)412-474083

info@restaurantwolters.nl
www.restaurantwolters.nl

Kerstavond gesloten
1e Kerstdag open vanaf 16.00 uur 
2e Kerstdag open vanaf 16.00 uur

a la carte
ook tijdens kerst!
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A U T o
r u B r i e k

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

BANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Van uden Caravantechniek in 
nieuwe handen
Toon en José van Uden dragen het stokje over aan werknemer

toon praat redelijk koel over 
zijn vertrek, maar het zal hem 
zeker wat doen. José en hij heb-
ben de onderneming namelijk 
steen voor steen opgebouwd 

tot het succesvolle bedrijf wat 
het nu is. Met een goede naam 
tot in de verre omtrek van Sint-
Oedenrode. Dag en nacht is 
het koppel met de zaak bezig 

geweest. Klanten hebben dat 
altijd gewaardeerd. Als ze bin-
nenkwamen was één van de 
twee sowieso aanwezig, vaak 
allebei. Volgend jaar bestaat Van 
Uden Caravantechniek 25 jaar. 
Dat gaan toon en José vieren, 

maar niet als eigenaar. “Het is 
mooi geweest. tijd om te stop-
pen. Dat zal vast wel wennen 
zijn, maar ooit zou het een keer 
gaan gebeuren. We denken dat 
het tijd is voor nieuwe impulsen, 
voor moderne inzichten. 

Het is aan rogier en Marjolijn om 
dit te continueren en waar nodig 
zaken te verbeteren. We zijn blij 
dat zij de zaak willen overne-
men. Dan is het in vertrouwde 
handen”, geeft toon aan.

VAN UDEN CARAVAN TECNIEK
Jan tinbergenstraat 6
5491 DC Sint-Oedenrode
www.vanudencaravans.nl

St. OEDENrODE - Er komt een einde aan een tijdperk. Eén van de 
langstzittende ondernemers van Sint-Oedenrode, Toon van Uden, 
stopt met zijn gelijknamige bedrijf Van Uden Caravantechniek. Hij 
en zijn vrouw José hebben besloten om het stokje over te dragen 
aan medewerker Rogier Wegkamp. Hij gaat samen met partner 
Marjolijn het bedrijf leiden. 

De nieuwe en ‘oude’ eigenaars van Van Uden, allemaal trots op het 
bedrijf

Advertorial

‘tij D VOOr nIeUwe 
impulsen en 
moderne inzichten’

ruitensproeier

Zorg voor een reservefles met ruitensproeiervloeistof.
Gewoon kraanwater kun je in de zomer ook gebruiken, maar werkt 
minder goed. In de winter kan gewoon water bevriezen. De leidingen 
en de sproeiers raken dan al snel verstopt.
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163pk  2007
Citroen Berlingo 2.0 HDI  2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupe 1.8  2002
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 110.000 km 2010

Opel Insignia, sport tourner 109.000 km 2010
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Clio 1.2 16v station airco 2008
Renault Megane 1998
Renault Megane 1.6D station car 2004
Renault Twingo  2004
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Passat station 20 tdi  2012
Volkwagen Polo 1.4 16v 3drs.  2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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AANHANGWAGENS

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Car kit
• In- car entertainment
• Track & trace
• TREKHAKEN

Professionele trekhaakmontage 
tegen een aantrekkelijke prijs.

Geschikt voor caravans, 
aanhangwagens en 

� etsendragers.

•	 Audi	A4	Avant	2.0 tdi, 177 PK, Xenon, led, navi, 
 19 inch, s-line, 67.000 km, 2012 
•	 Audi	A4	avant	2.0 TDI 143 PK pro-line, navi, led, 

Pdc  v + a , 18 inch, privacy glas, 68.000 km, 2012
•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000 

km, 2010
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

•	 Seat	Ibiza 1.4, 16v, airco, licht met. velgen, 2005
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el.ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007
•	 VW	Golf	 1.6 tdi, navi, clima, 17 inch, 70.000 km, 

2011
•	 VW	Golf		2.0	GTD	TDI,	navi, clima, xenon led, 
 18 inch, pdc v+a, 67.000 km, 2011
•	 VW	golf	1.6	TDI	clima,	pdc v+a, lm velgen privacy 

glas, 79.000 km, 2011 KOMT	BINNEN

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

• bĳ  ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• ook kunt u bĳ  ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Nissan Qashqai 2.0  2WD  tekna zwart 68.000 km 2008
Opel Agila automaat  airco zwart 59.000 km 2009
Opel Zafira 1.6 launch edition trekhaak ecc 139.000 km 2005
Peugeot 208 1.2vti  Airco 5drs 78.000 km 2012
Saab 900S  cabrio  airco 161.000 km 1995
Suzuki Alto  rose  5drs  airco 55.000 km 2010

Heescheweg 17 Nistelrode
0412 782507

Knapperig broodje 
met mozzarella, tomaat, 
streaky bacon en pesto!

Actieprijs  € 2,95

Broodje van de week:

koelVloeistof

Als je regelmatig grotere hoeveelheden vloeistof moet bijvullen, kan dat 
duiden op een lekkage. 

TIP: Controleer alleen bij een koude motor! Controleren bij een warme mo-
tor kan bij verkeerd handelen leiden tot ernstige brandwonden!
Het koelvloeistofpeil controleer je aan de hand van de streepjes op het 
transparante expansievaatje.
Moet je bijvullen? Doe dat dan alleen met de door de fabrikant aanbevolen 
koelvloeistof; zie hiervoor het instructieboekje van je auto of vraag bij de 
garage om een flacon (voor nood mag er altijd water in; daarna kan je de 
koelvloeistof het beste zo snel mogelijk laten controleren of vervangen). 
Zorg dat de koelvloeistof niet op straat belandt. De oude koelvloeistof kan 
je inleveren bij de Milieustraat.
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Dessert
taartjes

€ 12,50
p/s

Nu:

Hoofdstraat 74 
Heeswijk-Dinther
0413 292 118

Decemberactie

1 + 1 GRATIS

Bestel Online op
www.bikers.nl

Tot wel 50% Korting!

kerstmarkt 
in heelwijk
HEESCH - In Dienstencentrum 
Heelwijk in Heesch wordt zon-
dag 7 december een kerstmarkt 
gehouden. 

Onder het genot van een glaas-
je glühwein of een beker cho-
colademelk zijn er kraampjes te 
bezichtigen met sieraden, kerst-
stukjes, producten van Bon Fro-
mage, producten van de hand-
werkclub Heelwijk en Horizon 
en meer.

De kerstmarkt is van 14.00 uur 
tot 16.30 uur, in Dienstencen-
trum Heelwijk op de Mozart-
laan 2 in Heesch. De toegang is 
gratis.

kamerkoor Mi Canto presenteert fiebre argentina 

Onder de titel Fiebre Argentina 
ontvangt Mi Canto Coro Viva 
Voce uit Santa Fe, de vijfmans 
formatie Banda roja en het trio 
Godoy-Hussein-Cernotto. In het 
concert staan Misa Criolla en Na-
vidad Nuestra, de bekende werken 
van ramirez, centraal. Daarnaast 
wordt een aantal tango’s van on-

der andere Piazzolla uitgevoerd.

toen ramirez 50 jaar geleden de 
Misa Criolla componeerde, ge-
baseerd op de Argentijnse volks-
muziek, kon hij waarschijnlijk niet 
bevroeden dat het zo’n bekend 
en breed gewaardeerd werk zou 
worden. Velen kennen de muziek 

in de uitvoering met de tenor José 
Carreras. Op Youtube zijn uiteen-
lopende uitvoeringen te vinden. 

Viva Voce
Viva Voce, onder leiding van Ni-
colás Loza en Kamerkoor Mi Can-
to, onder leiding van Enrico van 
Schaik, voeren beide werken uit in 
de stijl en geest van de Argentijnse 
componist, onder begeleiding van 
La Banda roja. Het trio brengt tij-
dens het concert Argentijnse mu-

ziek in een bezetting van zang, gi-
taar en bandoneon.

Het Argentijns gezelschap bezoekt 
Nederland van 26 november tot 
11 december en geeft - naast de 
concerten met Mi Canto - ook 
concerten in Ommen, tilburg en 
Oisterwijk. Daarnaast verzorgt het 
gezelschap een aantal workshops 
Argentijnse muziek aan Factorium 
in tilburg. Het trio is op 5 decem-
ber live te beluisteren op radio 4.

HEESWIJK-DINtHEr - Kamerkoor Mi Canto presenteert op dinsdag 9 
en woensdag 10 december een concert met Argentijnse en Zuid-Ame-
rikaanse muziek. 

Intratuin Veghel 
Heuvel 11
www.intratuin.nl

* Bij aankoop van een 
echte kerstboom vanaf 
24.95 ontvang je een 
waardecheque t.w.v. 20.-. 
Maximaal 1 cheque per 
boom. De cheque kun 
je inwisselen van 5 t/m 
25 januari 2015. 
Kijk voor de uitgebreide 
actievoorwaarden 
op onze website.

Intratuin Veghel 

www.intratuin.nl

echte kerstboom vanaf 

waardecheque t.w.v. 20.-. 
Maximaal 1 cheque per 

je inwisselen van 5 t/m 

Kijk voor de uitgebreide 

4.95*
Kerstboom

Elke zondag 
open tot 
kerst

De concerten vinden plaats op 
dinsdag 9 december in theater 
Markant in Uden en op woensdag 
10 december in de Sint Willibror-
duskerk in Heeswijk. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.markantuden.nl en via 
www.micanto.nl. 
De concerten beginnen om 20.15 
uur. De entreeprijs bedraagt 
€ 17,50 en is inclusief een (pauze)
drankje.

Argentijnse avondje compleet?
restaurant Het Sentiment in 
Heeswijk-Dinther biedt 10 de-
cember een driegangenmenu 
met Argentijns accent aan, in 
combinatie met de entree voor 
het concert in de Sint Willibror-
duskerk in Heeswijk.

De prijs voor dit arrangement be-
draagt € 45,- per persoon. Boek 
het diner en vermeld dat het om 
het Argentijns arrangement gaat. 

Ontvangst is vanaf 17.00 uur 
en na afloop van het diner wor-
den de concert tickets uitgereikt. 
reserveren via Het Sentiment: 
0413-320016/
info@hetsentiment.nl.
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Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31 - www.jackmartens.nlC
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ip Alleen deze weekSigma fi etscomputer
van € 16,95 

voor € 11,50
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Deze pakketten worden door de 
bestuursleden persoonlijk bij de 
mensen afgeleverd De adressen 
krijgen ze van de sociale dienst in 
Kobylin. De bestuursleden kunnen 
dan met eigen ogen zien dat ze 
goed terechtkomen.
De pakketten, met daarin ook wat 
duurdere etenswaren zoals kaas en 
koffie, aangevuld met iets voor de 
kinderen, zorgen voor wat geluk in 

gezinnen die deze artikelen anders 
niet aan kunnen schaffen. Dankzij 
gulle gaven van diverse sponsors 
kan de stichting dit doen. De be-
stuursleden nemen de reiskosten 
voor eigen rekening. Dus alles kan 
besteed worden aan deze mensen.
Het geeft de bestuursleden een 
goed gevoel om iets te betekenen 
voor arme mensen waar bijna nie-
mand naar omkijkt.

kerstpakketten naar 
polen gebracht

BErNHEZE - Enkele bestuursleden van de Stichting Samenwerking 
Bernheze Kobylin zijn vorig weekeinde weer naar Polen gereisd om 
kerstpakketten weg te brengen. Met een volgeladen autobusje zijn er 
weer 23 dozen vervoerd.

V.l.n.r.: Harry Daandels uit Heeswijk, Jan van den Akker uit Heesch, Christ 
Cuijpers uit Nistelrode

kerstpakketten naar 

gewijzigde 
openingstijden 
bibliotheken
BErNHEZE - Met de feestdagen in 
december/januari gelden aange-
paste openingstijden voor alle bi-
bliotheekvestigingen in Bernheze.

VRIJDAG 5 DECEMBER zijn 
alle bibliotheken geopend tot 
16.00 uur.
WOENSDAG 24 DECEMBER zijn 
alle bibliotheken geopend tot 
16.00 uur.
DONDERDAG 25 DECEMBER zijn 
alle bibliotheken gesloten.
VRIJDAG 26 DECEMBER zijn alle 
bibliotheken gesloten.
WOENSDAG 31 DECEMBER zijn 
alle bibliotheken geopend tot 
16.00 uur.
DONDERDAG 1 JANUARI zijn alle 
bibliotheken gesloten.

Op vrijdag 2 januari zijn alle biblio-
theken weer geopend tijdens de 
vertrouwde openingstijden.

HEESCH - Leerlingen van De Mu-
zelinck verzorgen donderdag 11 
december een kerstconcert in het 
theater van De Pas in Heesch.

Verschillende leerlingen zullen in 
groepsverband stemmige muziek-
stukken ten gehore brengen. Zo 
kan de bezoeker luisteren naar 

strijkensembles, een gitaaren-
semble, trompet/bugelensemble, 
saxofoonensemble en een pia-
niste. 
Een speciaal optreden is wegge-
legd voor de Blue Stars o.l.v. Oen-
ke de Boer. Deze volwassenen met 
een licht verstandelijke beperking, 
repeteren wekelijks onder haar 

leiding en laten het publiek graag 
genieten van enkele kerstnum-
mers. 
De avond wordt afgesloten met 
een optreden van het jeugdorkest 
van fanfare Aurora uit Heesch 
o.l.v. Fred van toor. 
Het kerstconcert begint om 19.00 
uur, de toegang is gratis. 

kerstconcert Muzelinck in De pas

Gedicht Fairtrade Gemeente 
De Sint, ook weer in Bernheze aangekomen,
hoorde van de Fairtrade dromen.
Hij staat volledig achter het idee
en zijn Pieten doen graag mee.
 
Steeds meer Max Havelaar producten in de zak.
Dat stelt arme boeren op hun gemak
Ook zag hij stickers: WIJ DOEN MEE
Supermarkten: OKE.
 
Restaurants zijn nu druk in de weer.
Hierover volgt binnenkort meer.
Consumenten blijf vragen naar producten fair en PUUR
Dan verandert het op niet al te lange duur.
 
2015: gemeente Bernheze Fairtrade
Is onze hartekreet…!!!
Samen met u willen we hiervoor gaan
Laat de werkgroep niet in de kou staan…

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

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Pepernotenparfait 
€ 2,75 

3 gangen 
kindermenu € 5,00Bezoek onze 

nieuwe website

Pakjesavond vier
je bij ‘t Pumpke

Sinterklaas 
komt een 
bezoek brengen



Woensdag 3 december 201426 
  

zoek de kerstballen in haDee!
De onDerneMers in heeswiJk-Dinther Dagen u uit

Elk van de 27 deelnemende bedrij-
ven stelt een prijs ter beschikking. 
Deze zijn daardoor zeer gevarieerd 
en een mooie afspiegeling van wat 
HaDee allemaal te bieden heeft. 

Het gaat bijvoorbeeld om een con-
tainer van 2m2 ten behoeve van 
puin, een etentje voor twee perso-
nen tot een sneeuwslee en diverse 
cadeaubonnen. Daarnaast schenkt 
Ondernemersbelang HD nog een 
hoofdprijs.
Mensen die meedoen aan de ac-
tie bezoeken geheel vrijblijvend de 

bedrijven en gaan op zoek naar 
de kerstballen met letter(s) er op. 
Hiervan moet een zin worden ge-

maakt. Oplossingen kunnen inge-
leverd worden bij de deelnemende 
bedrijven of door een mail te stu-
ren naar 
wereldwinkel.hdl@gmail.com. Bij 
de bedrijven is meteen te zien wat 
er te winnen is. Door het volgen 

van de bedrijven op Facebook en 
via de posters in de winkels zijn ex-
tra hints te zien.

De kerstbal zoek actie loopt van 
zaterdag 6 t/m dinsdag 23 decem-
ber. De prijswinnaars worden per 
email of telefonisch op de hoogte 
gebracht en worden verwacht bij 
de prijsuitreiking op woensdag 24 
december op de Plaza. 

HEESWIJK-DINtHEr - De ondernemers in Heeswijk-Dinther willen hun klanten bedanken voor de klandizie 
in 2014 en hebben een uitdagende zoektocht uitgezet. 

Weijen 16  |  5388 HN Nistelrode  |  0412 610071

Voor € 6,95 mini bolletjes katoen voor popjes, armbandjes en 
nog veel meer. Nu bij Wolletjes, zooltjes voor babyslofjes in alle 
maten van 0-3 maanden tot en met maat 44. Leuk om te geven 
en leuk om te maken. Pakketje inclusief wol voor € 17,50.

Leuk surprise cadeautje 

‘t Dorp 148 - Heesch - www.tunneke-heesch.nl

RESERVEER NU VOOR 2E KERSTDAG 

KERSTMENU 2E KERSTDAG
Aanvang tussen 16.00 en 17.00 uur

 
Cocktail bij binnenkomst 

Voorgerechten
Carpaccio met ganzenleverkrullen en tru� elmayonaise

Hollandse garnalencocktail en een garnalenkroket
Gerookte zalm en paling met toast 

Soep
Heldere ossenstaartsoep

Tomatensoep 
Hoofdgerechten

Lady zeetong met bearnaisesaus
Kalfsoester medaillons met rode wijnsaus

Surf en Turf (biefstuk met gamba’s) 
Nagerechten

Crème Brûlée met vanille roomijs
Nougatine ijstaart van De Bakkers Lamers

Death by Chocolate Xmas edition 

                               € 39,50 p.p.

www.tunneke-heesch.nl

Crème Brûlée met vanille roomijs
Nougatine ijstaart van De Bakkers Lamers

www.tunneke-heesch.nlwww.tunneke-heesch.nl

Nougatine ijstaart van De Bakkers Lamers

Hollandse garnalencocktail en een garnalenkroket
Gerookte zalm en paling met toast

Kalfsoester medaillons met rode wijnsaus

Gerookte zalm en paling met toast

Ook een 3-gangenmenu 

is  mogelijk. 

Informeer naar de mogelijkheden. 

Op zoek naar een leuk cadeau?
Een jaar lang plezier met een

Marvy’s abonnement voor
slechts 37,50!

Voor de allerkleinste van 0 t/m 4 jaar is er een speeltoestel langs 
het horecagedeelte, zodat je als volwassene de kinderen goed in de 
gaten kunt houden. Deze ruimte is voorzien van een soft-vloer en van 
speelgoed in allerlei vormen waar de kinderen uitdaging krijgen om 
overal op, onder en langs te spelen. Ook is er natuurlijk een ballenbak!

Voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar is er een groot toestel met meerdere 
klim- en klautermogelijkheden. In het toestel zitten verschillende 
hindernissen om iedere route weer nieuwe uitdagingen te ontdekken. 
Een groot springkussen en een knutselhoekje ontbreekt uiteraard ook niet. 
De dubbele rodelbaan met sleetjes is voor jong en oud hartstikke leuk !

Ook voor een hapje en een drankje bent u bij Marvy’s op de juiste plaats. 
De uitgebreide menukaart heeft voor een ieder wat wils !

Uitdagende speelmogelijkheden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Maandag  : gesloten
Dinsdag  : gesloten
Woensdag  : 10.00 - 18.00 uur
Donderdag  : 10.00 - 18.00 uur
Vrijdag : 10.00 - 19.00 uur
Zaterdag  : 10.00 - 19.00 uur
Zondag  : 10.00 - 19.00 uur
 
Tijdens schoolvakanties regio zuid:
Maandag t/m Donderdag 10.00 - 18.00 uur
Vrijdag t/m Zondag 10.00 - 19.00 uur

Openingstijden

 Leef je uit 
bij Marvy’s

      Graafsebaan 38  5384 RT Heesch                0412 - 450 679                

      info@marvys-speelwereld.nl               www.marvys-speelwereld.nl

A T

E W
ook voor uw (kinder)feestjes 

 

 

Ook voor uw kinder-feestjes

Waarom heeft 
Sinterklaas 

een staf?
Vroeger, en nu ook nog wel, 
hadden bisschoppen een staf. 
Daaraan kun je zien dat bis-

schoppen heel be-
langrijk zijn. Sin-
terklaas is ook 
een bisschop 
en dus heel 
belangrijk en 
daarom heeft 
hij een staf. 
De staf is van 
goud en is heel 

veel geld waard.

schoppen heel be-
langrijk zijn. Sin-

veel geld waard.

gevarieerd en een mooie afspiegeling 
van Wat hadee allemaal te bieden heeft

aangepaste 
openingstijden 
rabobank op 
pakjesavond

BErNHEZE - tijdens pakjesavond, op vrijdag 5 december zijn de kanto-
ren van rabobank Bernheze Maasland gesloten vanaf 17.00 uur. Wel is 
de bank tot 20.00 uur telefonisch te bereiken op 0412 - 45 77 77.

Rabobank Bernheze Maasland wenst iedereen 
alvast een fijne sinterklaasavond!

‘t Dorp 63-65, 5384 MB Heesch, T. (0412) 45 17 82

Kantoorboekhandel - 
Heesch

Ceelen

Wij zijn het nieuwe 
DHL Servicepunt 
van Heesch
Voor het versturen van al uw 
pakkett en.

Decemberkalender/Oudejaarsloten
Bij Ceelen hen z’t nog Licheluk

eelen

Kantoorboekhandel - Heesch
Ceelen

Heel veel sinterklaascadeautjes 
• Groot assorti ment boeken
• Tijdschrift pakkett en
• Grote collecti e legpuzzels
• Kleurboeken voor volwassenen
• Topmodel
• Frozen

Tevens hebben wij postzegels, 
velletjes of rolletjes, voor u of 
uw bedrijf.
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Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Kijk voor meer info op 

www.vanschijndeltegels.nl

Wij wensen u fi jne feestdagen en een gelukkig 2015

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

PICEA 
ABIES 

‘CONICA’
8,99

Van 11,95 
voor

KERSTSTERREN
3 halen 2 betalen

per stuk 

1,99
Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur 

vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur.

ZONDAG’S OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.

HEESWIJK-DINtHEr - In Cunera/De Bon-
gerd in Heeswijk wordt donderdag 11 de-
cember een kerstmarkt gehouden. 
 
“Wij verwelkomen u in kerstsfeer. De drie 
koren; Zang en Vriendschap, Amicanto en La 
Orféon, zullen u met hun optredens alvast in 
de kerststemming brengen. Natuurlijk zullen 
de feestelijke hapjes en drankjes in kersts-
feer niet ontbreken”, aldus Sjanet Adank en 
Marga Goossens, medewerkers Welzijn van 

Laverhof en tevens de organisatoren. 
Op de kerstmarkt biedt een groot aantal lo-
kale en regionale ondernemers hun produc-
ten aan. De Serre, de Plaza, de Promenade, 
de Aula en de tuinzaal zullen vol staan met 
kramen. Er zijn etenswaren, cadeau-artike-
len, sieraden en verzorgingsproducten te 
koop. tevens is er een draaiorgel en ganzen-
show. 
De kerstmarkt is van 18.00 tot 21.00 uur en 
de toegang is gratis.

kerstmarkt in Cunera/
De Bongerd 

60%tot wel

korting

Openingstijden:

Do 18  & Vr 19:  17.00u-21.00u

Za 20 & Zo 21  10.00u-18.00u

Loosbroekseweg 37

5388 VM Nistelrode

040 7600 650

www.myskateshop.nl
.

MAGAZIJNOPRUIMING

PENNY SKATEBOARDS   SLAMM SCOOTERS  SECTOR 9  THRASHER

ENUFF   ALMOST  BONES  CREATURE  BANTAM  ELEMENT  MADD MGP

GLOBE   TRAP  SANTA CRUZ REAL ROCKER BMX RIO ROLLER PLAN B

INDEPENDENT   MINDLESS    SHOGUN  BLIND   THUNDER TRUCKS   FLIP

SPITFIRE   PENNY SKATEBOARDS    SLAMM SCOOTERS    SECTOR 9 

THRASHER ENUFF  ALMOST  BONES  CREATURE   BANTAM   ELEMENT

MADD MGP  GLOBE  MADD MGP  GLOBE   TRAP SANTA CRUZ   ROCKER BMX RIO ROLLER 

PLAN B  INDEPENDENT MINDLESS   SHOGUN   THUNDER TRUCKS  FLIP

SKATEBOARDS  STUNTSTEPS  LONGBOARDS
INLINE SKATES  CRUISERS    ROLSCHAATSEN

18 / 19 / 20 / 21 DECEMBER

Maxend 6
5388 GL Nistelrode
0412-611942

www.debenjamin.com

Mirjam Verbruggen-Herlé
Inez van Kessel-van der Lee

Niet alleen op de wereld!

25% korting 
op mooie horloges van de merken:

Prisma
Edox

Jacob Jensen
Danish design

Christinastraat 4, 5384 KL Heesch
0412-452087 

Openingstijden: vrijdag 9.30-20.00 
uur en zaterdag 9.30-16.00 uur.
Ook mogelijk op afspraak

Kruidnoten zijn niet hetzelfde als pepernoten
Pepernoten werden oorspronkelijk van roggemeel gemaakt, terwijl kruidnoten van tarwebloem met specu-
laaskruiden worden gemaakt.

Kruidnoten zijn niet hetzelfde als pepernoten
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Bernheze sportief

HEESWIJK-DINtHEr - De meiden 
van Altior D1 werden zaterdag in 
nieuwe shirts gestoken. 

Eigenaar van Den Driehoek, Pa-
trick van de Ven, sponsor en fami-
lie van teamgenoot rosa van de 
Ven, vond het een goed idee om 
de meiden van de D1 in het nieuw 
te steken. Dit, met behulp van en-
kele ouders. 
Den Driehoek is hier in de regio erg 
bekend als café/cafetaria. Maar 
ook voor lekker eten en voor een 

feestje ben je hier aan het goede 
adres. Meer weten wat de moge-
lijkheden zijn en wat de decem-
bermaand te bieden heeft? Kijk op 
www.dendriehoek.nl. 

Altior - en zeker de meiden - zijn 
erg blij met de nieuwe shirts en 
willen dan ook familie Van de Ven 
en met name Patrick bedanken 
voor deze sponsoring. Zij zullen 
deze shirts met trots dragen en ho-
pen er veel sportief succes mee te 
hebben in de komende jaren.

altior D1 krijgt nieuwe shirts

eerste helft goed voor zege prinses irene

toen de 22 spelers aan de thee 
gingen, na het rustsignaal van 

de bijzonder goed fluitende, pas 
21-jarige, scheidsrechter Bierings, 

stond het 1-4. Het waren tim van 
der Heijden en tim van de Brand, 
die met respectievelijk 3 assists en 
3 doelpunten Prinses Irene in een 
zetel zetten. Jeroen Bekkers scoor-
de ook en verzorgde daarnaast een 

assist. In de tweede helft was het 
allemaal wat minder van Nistel-
rodese kant en doemden er wat 
slordigheden in het spel op, die bij 
een minder gunstige stand dodelijk 
kunnen zijn.

voetbal

MC2 van MhC heesch herfstkampioen

HEESCH - De meiden C2 van de 
Heesche hockeyclub hebben in de 
voorlaatste wedstrijd het herfst-
kampioenschap op een fantasti-
sche manier binnengehaald.

Verantwoordelijk voor deze top-

prestatie zijn Madelief van de Ven, 
Frederique Achten, Karlijn Megens, 
Lotte Bakker, Lara van Berkel, Fleur 
van Es, Maud Lodewijkx, Eva van 
Maren, Amber van Nuland, Esmee 
Otto, Sophie van Soest, Isabel van 
Uden, Ellen Ulijn en Kim Wijnen. 

Het kampioenschap is uitbundig 
bij het clubhuis gevierd met (kin-
der)champagne, taart, chips en li-
monade. 

Het bestuur feliciteert de meiden 
van harte.

KERSTBAL 
ZOEKACTIE 
IN HADEE

De ondernemers in 
HaDee dagen u uit!

Win mooie prijzen

www.sterrin.nl
VOOR DE MOOISTE LAMPEN KOM JE NAAR DE ABDIJSTRAAT!

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Lampen op zicht en hangen, GEEN probleem!

Abdijstraat 12 

Dinsdaggesloten

www.marskramerhd.nl

HaDee dagen u uit!HaDee dagen u uit!

KOOPZONDAG OP 21 DECEMBER, KOM LANGS EN ZOEK DE LAATSTE LETTERS BIJ ELKAAR!

Zoek bij de deelnemende bedrijven de letter(s) op de kerstbal en zet ze in de juiste volgorde. 
Win mooie prijzen als dank voor uw klandizie in 2014! Maak een wandeling, stap op de 
fi ets of in de auto en bezoek geheel vrijblijvend onze bedrijven. Volg de bedrijven ook op 
Facebook en via de posters in de winkels voor hints! Elk van de 27 deelnemende bedrijven 
stelt een mooie prijs ter beschikking. De hoofdprijs wordt ter beschikking gesteld door 
Ondernemersbelang HD.

Actievoorwaarden:
 De kerstbal zoek actie loopt van zaterdag 6 december t/m dinsdag 23 december
-  Wilt u kans maken op de prijzen, lever uw oplossing dan uiterlijk 23 december

in bij een van de deel nemende bedrijven of mail naar wereldwinkel.hdl@gmail.com
-  Op woensdag 24 december worden uit de juiste inzendingen de prijswinnaars 

getrokken
-  De prijswinnaars worden per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht en worden 

verwacht bij de prijsuitreiking op woensdag 24 december op de Plaza
- Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten

DOE MEE 
EN WIN!

DEN BOSCH/NIStELrODE - De mannen van ‘Van Tilburg Mode & 
Sport’; Prinses Irene speelden zondag in Den Bosch tegen RKJVV de 
beste eerste helft van het seizoen. 
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HAPErt/NIStELrODE - Prinses 
Irene vertrok voor een uitwedstrijd 
naar Hapert, om uit te komen te-
gen Klimroos uit Hoogeloon. De 
ploeg uit Nistelrode won met 11-
14.

Klimroos, een sterke ploeg met 
veel lengte, wist Prinses Irene vorig 
seizoen van het kampioenschap af 
te houden. Vanwege hun promo-
tie spelen zij op het veld topklasse. 

Een pittige tegenstander dus. Na 
een goede voorbereiding, die er 
iets anders uitzag dan normaal, 
waren de korfbalsters uit Nistelro-
de er klaar voor. Na een 5-8 rust-
stand werd het een knappe 11-14 
overwinning. 
Linda van tilburg was met 4 doel-
punten topscorer. Prinses Irene 
blijft met het maximaal aantal 
punten aan de leiding in de hoofd-
klasse B.

prinses irene korfbalsters blijven koploper

Bernheze sportief

handbal

HAPErt/HEESCH - De heren van 
DOS’80 speelden uit in Hapert te-
gen Saturnus. Het werd een nipte 
overwinning voor de Heesche 
handballers.

Saturnus begon voortvarend aan 
de wedstrijd en stond al gauw met 
2-0 voor. In eerste instantie dank-
zij de doelpunten van Paul Ver-
hoeven, kon DOS’80 het initiatief 
in de wedstrijd overnemen. Ook 
andere spelers wisten nu het net 
te vinden. Er volgde een gelijkop-
gaande strijd in de eerste helft, die 
DOS met een doelpunt verschil 
wist te winnen. 

De eerste tien minuten van de 
tweede helft was het ‘Spettertjes-
tijd’. Sven Spetter bleek niet te 
passeren en Sebastiaan Spetter 
vond daarentegen het net van de 
tegenstander heel gemakkelijk. 
Door onnodig opgelopen 2 mi-
nuten straffen, kwam Saturnus 
weer terug in de wedstrijd. Hier-
door werd het ineens weer een 
spannende en hectische wedstrijd. 
Met nog 12 seconden te spelen, 
maakte Saturnus de gelijkmaker. 

Bij de spelhervatting werd er een 
grove overtreding gemaakt die 
een vrije worp opleverde en een 2 
minuten straf. De vrije worp, met 
nog 9 seconden te spelen, werd 
door DOS’80 genomen en prompt 
werd er wederom een overtreding 
begaan door Saturnus. Dit leverde 
voor DOS’80 weer een vrije worp 
op bij de 9-meterlijn aan de zijkant 
van het veld terwijl de zoemer 
(einde speeltijd) afging. 
De vrije worp moest nog genomen 
worden. Matthijs Lubbersen nam 
deze taak op zich. Wat hem de 
hele wedstrijd nog niet gelukt was, 
lukte nu wel: scoren. Hij bracht de 
eindstand daarmee op 26-27.

winst voor 
heren Dos’80 na eindsignaal

LOOSBrOEK - De korfbalsters 
van het Loosbroekse Korloo gin-
gen in eigen huis met 4-8 onderuit 
tegen Alico.

Korloo keek al snel tegen een 0-2 
achterstand aan. De ploeg creëer-
de mooie kansen, maar die werden 
niet afgerond. Doordat Korloo la-
ter in de wedstrijd de kansen wel 
ging benutten, was de ruststand 
4-6.
De tweede helft begon Alico met-

een met een doelpunt, waardoor 
Korloo op een grote achterstand 
kwam. Dit heeft Korloo ook niet 
meer in kunnen halen. 

Korloo verloor uiteindelijk de fysiek 
zware wedstrijd met 4-8.

korloo thuis 
onderuit tegen alico

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

hVCh moet genoegen nemen met gelijkspel 
ZUNDErt/HEESCH – Met een lek-
kere pot voetbal leek HVCH - na 
de 0-1 tegen Moerse Boys - de 
drie punten mee terug naar Heesch 
te kunnen nemen. Vlak voor tijd 
gooide de thuisploeg echter roet 
in het eten door de gelijkmaker 
binnen te tikken. 

HVCH speelde in Zundert een 
heel verdienstelijke wedstrijd en 
was met name in de eerste helft 
de veel betere ploeg. Joey Vissers 
en tom Hekerman kwamen echter 
niet verder dan het houtwerk en  
HVCH-doelman rob van Erp had 

in de eerste helft bijna niets te 
doen. Slechts drie ballen kreeg hij 
te verwerken. De ruststand was 
dan ook 0-0.

Na de rust presteerde Moerse 
Boys met name aanvallend een 
stuk beter. De wedstrijd kwam in 
evenwicht en doelman rob van 
Erp voorkwam enkele malen op 
uitstekende wijze dat zijn team op 
achterstand kwam. Ook HVCH 
kreeg weer kansen. Nu was het 
rik Korsten die de paal trof. Vanaf 
de 75e minuut moest HVCH met 
tien man verder. Jouke Vos kreeg 

zijn tweede gele kaart. HVCH 
raakte daarvan niet van de kook en 
kwam twee minuten later zelfs op 
voorsprong. Geert Korsten werd 
platgelegd in het strafschopge-
bied en de strafschop werd benut 
door tom Hekerman. In het laatste 
kwartier strooide de scheidsrechter 
nog met gele kaarten, maar on-
danks dat leek HVCH er met de 
volle buit vandoor te gaan. 
Joris Goossens wist in de 87e mi-
nuut de 1-1 nog binnen te from-
melen. HVCH hield dus slechts één 
puntje over aan een goede wed-
strijd. 

voetbal

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

whV toont twee gezichten tegen weC
LOOSBrOEK - In een wedstrijd 
met twee gezichten, heeft WHV 
nipt verloren van WEC uit Wij-
bosch.

De eerste tien minuten had de 
Loosbroekse ploeg het betere spel, 
maar de keeper van WEC had een 
prima middag, want hij wist een 
goede kans van Marco Lunenburg 
te keren. Hierna was het WEC dat 
het heft in handen nam en na een 
kwartier was het rob van de Ven 

die WEC op 0-1 bracht. 
WHV was hierna het overzicht 
kwijt en WEC profiteerde hiervan 
door voor rust nog twee keer te 
scoren. Martijn Driessen wist voor 
WHV te scoren en met 1-3 werd 
de rust bereikt. 

Na rust probeerde WHV WEC on-
der druk te zetten, maar al na vijf 
minuten was het wederom WEC 
dat scoorde. Hierna gooide WHV 
alle remmen los en ging de ploeg 

vol voor de aansluitingstreffer. In 
de 67e minuut scoorde thijs Lu-
nenburg de 2-4 na een goede pass 
van Johan van der Doelen. In de 
89e minuut kreeg WHV een pe-
nalty na een overtreding en deze 
werd ingeschoten door thijs Lu-
nenburg: 3-4. 

Hierna werd het nog spannend 
want WHV kreeg in de laatste mi-
nuut nog een kans, maar thijs Lu-
nenburg kopte de bal over.

voetbal

Vrouwen prinses 
irene spelen voor sinterklaas
NIStELrODE - Pas op 5 december 
is het pakjesavond, maar de Prin-
ses Irene voetbalsters deelden zon-
dagmiddag al volop cadeautjes uit 
aan rode lantaarndrager Woezik.

Zware fouten in de anders zo ze-
kere laatste linie en de vaak on-
zichtbare middenlinie, zorgden 
ervoor dat er in de rust tegen een 
2-4 achterstand werd aangekeken. 
Woezik won uiteindelijk met korf-
balcijfers; 7-4. 

voetbal

Hoe belangrijk is voeding voor de gezondheid 
en vitaliteit van onze hond?

Hoe zit dat nu?

Met als spreker en discussieleider 
voedingsdeskundige Paul Mertens.

Donderdag 11 december om 19.30 uur
Partycentrum ‘t Maxend - Maxend 22a Nistelrode 

Aanmelden: adbekkers@draadhaar.com (max. 25 personen)
Deelname is gratis.

nieuw tenue voor heeswijk 3

Bij die gelegenheid werden de 
sponsoren door Peer Verkuijlen, 
voorzitter van Heeswijk, in het 
bijzijn van het team met waarde-
ring toegesproken. Het is volgens 
Verkuijlen heel erg belangrijk dat 
deze ondersteuning geboden kan 

worden. “Het is niet alleen financi-
eel maar ook de betrokkenheid die 
daarbij een rol speelt. 

Het verkrijgen van steun door on-
dernemers vanuit de gemeenschap 
van Heeswijk-Dinther is heel erg 

belangrijk voor de vereniging”, al-
dus de voorzitter.
Van der Doelen tegelwerken is 
gespecialiseerd in het aanbrengen 
en leveren van keramische tegels 
en natuursteen. Bikers Heeswijk, 
het bedrijf van John de Mol, is ge-
specialiseerd in alle soorten en ma-
ten fietsen. Komende jaren zal het 
team van Heeswijk deze namen op 
de shirts dragen.

HEESWIJK-DINtHEr - Bikers Heeswijk en Van der Doelen Tegelwer-
ken hebben het derde seniorenteam van Voetbalvereniging Heeswijk 
in nieuwe tenues gestoken. Zondag werden ze officieel aangeboden.
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Bernheze sportief

HEESCH - Marco Jansen uit 
Heesch is zondag officieel gehul-
digd voor zijn derde plek in de 
Nederlandse competitie duathlon 
(run bike run). 

Deze zeven wedstrijden worden 
gehouden van maart tot en met 
oktober, met als hoogtepunt de 
grote internationale Powerman 
wedstrijd in Horst aan de Maas. De 
wedstrijden worden door heel Ne-
derland gehouden. Na een span-
nende eindstrijd in de NK midden-

lange afstand in Assen is Marco 
gedeeld derde geworden op pun-
ten, waarbij het onderlinge resul-
taat van Assen de doorslag gaf in 
het voordeel van Marco.
De huldiging vond plaats bij at-
letiekvereniging Spiridon in Gilze 
rijen. De uitreiking werd vooraf-
gegaan door een loopclinic door 
Armand van der Smissen, duathlon 
bondscoach.
Voor meer informatie:
www.triathlonbond.nl/Circuits/
Dare2triDuathloncircuit.aspx

Duatleet Marco Jansen gehuldigd 

HEESWIJK-DINtHEr - De basket-
ballers van Tenderfeet Heren 1 
uit Heeswijk-Dinther wisten een-
voudig te winnen van het Eindho-
vense Almonte Heren 3. 

De heren uit Heeswijk-Dinther en 
omstreken begonnen rustig aan de 
wedstrijd. Iets te rustig misschien, 
want de ploeg uit Eindhoven kon 
qua score aardig volgen. Bij ten-
derfeet ging er nog teveel fout; er 
werd te nonchalant omgegaan met 
balbezit en scoringskansen. Na het 
eerste kwart stond er dan ook een 
score van 17-14 op het bord. 
In het tweede kwart zat er in de 
verdediging meer rust en werd de 
aanval een aantal tandjes opge-
schroefd. Nu konden de mannen 
van Almonte niet meer bijhouden, 
want de ene na de andere snelle 
aanval van tenderfeet volgde. Er 
werd nu goed uitgelopen naar een 
ruststand van 48-19.
Coach Van Loon merkte op dat 

deze wedstrijd geschikt is om en-
kele nieuwe tactieken te oefe-
nen, dit werd uitgeprobeerd in 
het derde kwart. Niet alles kwam 
even goed uit de verf, waardoor 
dit kwart redelijk gelijk opging. De 
score bleef ruim in het voordeel 
van tenderfeet: 60-32.

Het laatste kwart draaide tender-
feet het gas nog eens open en 
volgden er weer veel snelle aan-
vallen. Dit resulteerde in een eind-
stand van 83-39.

tenderfeet 
heren 1 wint simpel

basketbal

Vanaf 20.00 uur stond de koffie 
met iets lekkers klaar en even la-
ter waren ruim 80 leden aanwezig. 

rond 20.30 uur heette voorzitter 
Jos Bongers iedereen van harte 
welkom en schetste kort het pro-
gramma van de avond. 

Om 21.30 uur was het tijd voor de 
prijsuitreiking van de zomercom-
petitie 2014, waaraan 88 leden 
hebben deelgenomen. Er kan te-
ruggekeken op een zeer geslaagde 
competitie, waarbij gedurende 28 
weken verdeeld over drie poules 
gemiddeld zo’n 22 wedstrijden per 
week werden gespeeld. Het team 
toon raaijmakers en rien van de 

Akker mocht op het hoogste scha-
vot plaatsnemen.

De totale einduitslag ziet er als 
volgt uit: 1e plaats toon raaijma-
kers en rien v.d. Akker. 2e plaats 
Jos v.d. Lee en Piet v.d. Ven. 3e 
plaats Cherry Kocken en theo v.d. 
Heijden. 4e plaats rien Verstegen 
en Peter Ludwig. 5e plaats Jos v.d. 
Heijden en Charles Sonneveldt. 6e 
plaats Mathieu Arts en Nico Geurts

Hierna ging de volumeknop van de 
muziekinstallatie van DJ Björn om-
hoog en vermaakte iedereen zich 
opperbest. Na een afsluitend kopje 
koffie met een broodje werd rond 
1.00 uur de feestavond afgesloten.

toon en rien clubkampioen 
jeu de boules Die lé 

jeu de boules

NIStELrODE - Voor de leden van jeu de boulesclub Die Lé uit Nistel-
rode stond vrijdag 28 november de jaarlijkse feestavond met de prijs-
uitreiking van de zomercompetitie gepland. 

De 1e set ging gelijk op, waar-
bij tornado lang op achterstand 
stond. Er leek onvoldoende pit in 
de dames te zitten. Een aantal fou-
tieve beslissingen van de scheids-
rechter maakte echter een drive bij 
tornado los om de set toch binnen 
te halen. Uiteindelijk werd de 1e 
set met 25-23 gewonnen. 
tornado startte de 2e set overtui-
gend. Er ontstond al snel een voor-
sprong. De voorsprong van bijna 
10 punten bleek echter niet vol-
doende. Hajraa maakte de achter-
stand goed met een aantal goede 
acties. Dit resulteerde in een span-

nend einde van de set, met set-
points voor beide teams. toch wist 
tornado deze set te winnen met 
30-28. Hajraa leek de derde set uit 
het veld geslagen, terwijl het zelf-
vertrouwen bij tornado groeide. 
De 3e set werd redelijk soepel door 
tornado gewonnen met 25-18. De 
4e set was echter compleet omge-
keerd. Het spel van tornado zakte 
als een pudding in elkaar en Ha-
jraa hoefde niet veel te doen om 
deze set binnen te halen met 25-
13. Erg jammer, want de rest van 
de wedstrijd liet tornado wel goed 
spel zien.

winst voor 
tornado dames 1 in eindhoven
EINDHOVEN/NIStELrODE - Zaterdag 29 november speelde dames 1 
van Tornado uit tegen Hajraa in Eindhoven. Tornado wist dat het geen 
gemakkelijke wedstrijd zou worden. Vorig jaar speelde Tornado ook 
tegen Hajraa en verloor toen onnodig.

volleybal

goede seizoensstart DV Dancing kids 

BErGHEM/NIStELrODE - De 
eerste wedstrijd van DV Dancing 
Kids uit Nistelrode is - gezien de 
resultaten - veelbelovend voor 
seizoen 2014-2015. 

Na een gezellige presentatie afge-
lopen week, waar de dansen voor 
het eerst op het podium uitgevoerd 
werden, was het zondag ‘serious 
business’ op NDO openingstoer-
nooi in Berghem.

In de Berchplaats dansten in het 
ochtendprogramma de drie solo’s; 
Sascha, Vera en Gwen. 

Sascha danste voor het eerst in de 
sportklasse en haalde 252 punten. 
Vera danste in een goed uitgevoer-
de dans naar een tweede plaats 
met 273 punten. Gwen gaat ver-
der waar ze vorig jaar is gestopt, 
282 punten en een eerste plaats.

Guusje van thiel danste voor het 
eerst in de Garde solo jeugd. Ze 
behaalde hierin een mooie tweede 
plaats met 275 punten. Ondanks 
de grote tegenstand in de cate-
gorie Garde solo hoofdklasse be-
haalde Kimberley, bijna vertrouwd, 
wederom een eerste plaats met 

286 punten.
Garde mars Untouched kon met 
de grote groep maar net op het 
podium, maar behaalde de eerste 
plaats met 279 punten. De dag 
werd afgesloten door touch dat 
een eerste plaats behaalde met 
283 punten.

Op de vernieuwde website 
www.dvdancingkids.nl helpt de 
bezoeker de vereniging door via 
de banner van Sportkliks online te 
gaan shoppen. Naast alle actuali-
teiten zijn op de site ook de foto’s 
van de presentatie te zien.

dansen

weer verlies voor avesteyn 
ZEELAND/HEESWIJK-DINtHEr - 
De gifbeker moet tot het laatste 
leeggedronken worden door het 
eerste team van Avesteyn. Werd 
vorige week weer met het kleinste 
verschil verloren, zondag werd het 
1-0 in de uitwedstrijd tegen Festi-
lent uit het Oventje. 

Avesteyn was gebrand op een 
overwinning. De laatste wedstrij-
den werden steeds verloren. Ave-
steyn werd geen enkele keer weg-
gespeeld, maar kon zeker ook geen 
vuist maken. De jonge formatie is 
duidelijk bezig met een zoektocht 
naar zichzelf. Alleen talent is niet 
voldoende, blijkt maar weer. 

Ervaring is noodzakelijk en dat 
ontbeert het team. Zonder dat er 
vandaag sprake was van goed spel 
(overigens van beide zijden, was 
een gelijkspel zomaar weer mo-
gelijk geweest. Er waren over en 
weer niet veel kansen. Bij een van 
de kansen werd rens van Vugt de 
doorgang naar het vijandelijk doel 

onreglementair ontnomen door 
een van de spelers van Festilent, 
die dan ook met een rode kaart 
kon vertrekken. Dat dit vervolgens 
geen garantie is dat de wedstrijd in 
het voordeel van Avesteyn kantel-
de, bleek maar weer eens. Uit een 
uitbraak kon Festilent scoren. 

Avesteyn drong daarna aan en cre-
eerde enkele kleine kansen, maar 
het mocht niet baten. 

Weer bleek een verlies een feit en 
werd een aangeslagen formatie 
geconfronteerd met een volgende 
teleurstelling.

voetbal
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Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Win in Werk
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
Van Uden Bouwservice
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport B.V.
Van Mook, De Echte Bakker
Van der Wielen Metaalbewerking
Van den Elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCE Computers
Trendtuin
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Stichting Fazanterie ‘de Rooie 

Hoeve’
Stal het Kantje
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze.
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rainbow Centre
Rabobank Bernheze Maasland
Raamdecoratie Totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
OOvB
Oefentherapie Cesar
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken Jan 

Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van Oss
Los door het bos
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg 

en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Klasse RT
Kinderopvang De Benjamin
Kersouwe

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Karwei
Kapsalon van Dinther
Kapsalon Denise
Kantoorboekhandel Ceelen
Kampeerboerderij De Vrije Lust
John’s raambekleding
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Jack Martens Tweewielers
Intense Skin & Body improvement
Installatiebedrijf van Dinther
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Hullie Speelboerderij
Hubo Nistelrode
Houthandel W. Jacobs BV
Horecaservice vd Akker
Hoogstede Optiek en Horen
Heerkens Groente en fruit BV
Health Center Nistelrode
Hanenberg Materieel
Hanegraaf Verhuur
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Goudsmid Carool Nouwens
Geurts Mengvoerders BV
Gastronomia Italiana
Gaaf Grafisch
Fysiotherapie Hoogstraat
FysiekFit
Fransen Accountancy & Advies
Financieel Centrum Heesch
Fietsplus Rini
Feston Tapijten Heesch
Fa. v.d. Wetering
Eetcafe ‘t Pumpke
DTG Kaarsen
Drukkerij Wihabo
Dressup-Instyle
DIO The Readshop Sparkling
De Pas
De Bakkers Lamers
Danaque Haarstudio
Crommenacker Automobielen
Chris van Velzen aanhangwagens
Centrum Maia
Cafetaria ‘t Tramplein
Café Zalen ‘t Tunneke
Café ‘t Tramstation
Cafe - Zaal Elsie
C1000 Wiegmans
C. van Lieshout en Zn B.v
Built 4 Beauty Gym 2.0
Brasserie `t oude Raadhuis
Bouwbedrijf T. Verstegen
Boslo Investment
Boetiek 24.nl
Bevers Steencentrum BV
Bevers Installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
BBQenzo.nl
Bart Strijbosch BV.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van Sleuwen
Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
AquaRest
Advies- en Administratiekantoor Fluit 

v.o.f.

WWW.MOOIHEESCH.NL•WWW.MOOIHDL.NL•WWW.MOOINISSEROI.NL

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen van MooIbernhezeruud fleskens 
terug bij 
Vorstenbos-
sche Boys
VOrStENBOSCH - Ruud Fles-
kens is vanaf het komende sei-
zoen de nieuwe hoofdtrainer 
van voetbalvereniging Vorsten-
bossche Boys. Hij is hiermee de 
opvolger van Mario van Berkom, 
die de club na twee jaar zal ver-
laten. 

Na een snelle sollicitatieronde, 
waarin met enkele zeer geschikte 
kandidaattrainers is gesproken, 
viel de keuze van de ‘sollicita-
tiecommissie’ uiteindelijk dus op 
ruud Fleskens.
Hiermee wordt door de vereni-
ging een oude bekende aange-
trokken. De Veghelse trainer was 
ook tussen 2009 en 2011 actief 
voor de vereniging uit Vorsten-
bosch. De laatste club waarvoor 
hij actief was, is Schadewijk uit 
Oss. De gasten begonnen scherp en ge-

concentreerd aan de wedstrijd op 
het Sonse kunstgras. Er werd mid-
dels verzorgd positiespel gezocht 
naar een gaatje in de hechte de-
fensie van de thuisploeg en meest-
al werd de ruimte gevonden via 
een boogbal achter de laatste linie. 

Na een kwartier spelen kwam Stef 
Adank opnieuw rond de midden-
lijn aan de bal en wederom legde 
hij het speeltuig met veel gevoel 
achter de verdediging van SBC. 
Zoals altijd rook spits Van Dijke zijn 
kans en via de handschoenen van 
keeper Smulders en het hoofd van 
de Heeswijk-topscoorder belandde 
de bal in het net, 0-1. Ook daarna 
bleef de uitploeg sterker, maar tot 
aan de rust had doelman Smulders 

steeds een antwoord paraat op de 
Heeswijkse doelpogingen. 

De tweede helft werd met twee on-
gewijzigde teams op gang gefloten 
door de uitstekende scheidsrechter 
Van Bekkum, maar de gastheren 
lieten direct meer aanvallende in-
tenties zien. 

Na een kwartier bracht trainer Kaya 
van de oranje-zwarten nog eens 
twee nieuwe aanvallende krachten 
op ‘t veld en direct daarna werd 
doelman Lunenburg danig op de 
proef gesteld. 

Middels twee katachtige reflexen 
redde de Heeswijk-sluitpost op 
schoten van dichtbij, waardoor de 
0-1 stand op het bord bleef staan.

sBC buigt voor heeswijk
voetbal

SON EN BrEUGEL/HEESWIJK-DINtHEr - Op een koud en grijs sport-
park Schuttersheide in Son en Breugel boekte het team van trainer Marc 
van de Ven een overwinning. 

Foto: Hans Heesakkers

Op dit landelijke examen moes-
ten de kandidaten verschillende 
onderdelen laten zien: tuls, spaps-
sparring, halfvrij sparring en vrij 
sparring. Ook moesten ze zelfver-
dediging laten zien: verdedigingen 
op grepen, omklemmingen en ver-
wurgingen. Het examen werd af-
gesloten met breektechnieken op 
houten planken. 

Na overleg van de examencom-
missie bleken alle vier taekyon 
Berghem leden geslaagd te zijn 
voor 1e dan. Jesse Broeren, Esli van 
Leuken (Heesch), Dave Dekkers en 

romy Staal mogen vanaf nu de 
zwarte band dragen. Met deze 
100% score waren de trainers na-
tuurlijk erg trots.

zwarte band 
voor leden taekyon Berghem

budo

NIEUWEGEIN/BErGHEM- In Nieuwegein vonden zaterdag 29 novem-
ber de landelijke danexamens plaats. Van Taekyon Berghem deden er 
vier leden examen voor 1e dan (zwarte band). 

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

altior 1 
pakt de 
punten
AStEN/HEESWIJK-DINtHEr - De 
korfbalsters van Altior hebben 
zondag in Asten gewonnen van 
Olympia. 

Altior begon fel en liet zeker in de 
verdediging geen steek vallen. De 
ploeg liep uit naar een voorsprong 
van 0-5. Daarna ging het gelijk op 
en kwam ook Olympia tot scoren. 
De ruststand was 4-7. In de tweede 
helft veranderde er niet veel, Altior 
bleef het spel domineren en kwam 
eigenlijk geen moment in gevaar. 
Het werd een mooie overwinning 
en door het verlies van een van de 
concurrenten is de spanning aan 
kop weer helemaal terug. 
Swift 2 – Altior 2: 13-11
DSV 2 – Altior 3: 13-6
Altior 4 – Prinses Irene 2: 9-10
MOSA’14 1 – Altior 5: 10-3
BMC A1 – Altior A1: 7-8
DES A1 – Altior A2: 10-9
Altior A3 – JES A1: 6-6
Altior B1 – Blauw Wit B: 4-2
JES C1 – Altior C2: 6-0
Altior D1 – tovido D1: 16-0
Altior D2 – Flash D1: 9-3
Altior E1 – rooi E1: 6-7
Altior E2 – Flash E1: 13-1
Odisco E1 – Altior E4: 2-8
Altior E3 – Altior E5: 12-2
Be Quick F2 – Altior F1: 23-1
Prinses Irene W1 – Altior W1: 
16-1. Strafworpen: 5-6.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
DONDERDaG 4 DECEMBER

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Kookworkshop: Oergondisch 
genieten lunch
Locatie: Stekstraat 15 Nistelrode

Inloopavond aED
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Filmclub KBO Heeswijk
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

papier Dorp
Locatie: Vorstenbosch

VRIjDaG 5 DECEMBER

                 Sinterklaas

publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

ZONDaG 7 DECEMBER

Olie-dag
Locatie: De Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
Pagina 1

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Kerstmarkt Heelwijk
Locatie: Mozartlaan 2 Heesch
Pagina 24

MaaNDaG 8 DECEMBER 

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Dokter van Bernhoven@Oss: 
Glaucoom
Locatie: GGZ-gebouw Oss

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Workshop Kerststuk maken
Locatie: De Eijnderic 
Heeswijk-Dinther

Onderonsje Dinther
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther

alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

DINSDaG 9 DECEMBER

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

WOENSDaG 10 DECEMBER

labyrint lopen en open huis 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Workshop Snelleren
Locatie: Nesterlé - Nistelrode

Reiki-oefenavond bij 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

KBO Heesch; Eten bij 
de Waard
Locatie: Restaurant de Waard 
Heesch 
Pagina 8

Kamerkoor Mi Canto pre-
senteert Fiebre argentina
Locatie: St. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 24

jaarvergadering Dorpsraad 
Vorstenbosch 
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 3

DONDERDaG 11 DECEMBER

OOvB Ondernemerssessies
Locatie: Clubhuis van The Duke 
Nistelrode

lezing voeding en vitaliteit 
voor de hond
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Uitvoering Toneelvereniging  
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Onderonsje loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Kerstmarkt
Locatie: Cunera | De Bongerd 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

Workshop Kerststuk maken
Locatie: De Eijnderic Heesch

Klankschalenconcert
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Kerstconcert Muzelinck
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 25

VRIjDaG 12 DECEMBER

Uitvoering Toneelvereniging  
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

jaarlijkse popkwis
Locatie: De Pas Heesch

ZaTERDaG 13 DECEMBER

The amazing Stroopwafels: 
all you can eat
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Uitvoering Toneelvereniging 
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

pEp-Kerstmarkt
Locatie: CC De Wis Loosbroek

jeugddisco REMIX
Locatie: Jongerencentrum 
Checkpoint Heesch
Pagina 6

Workshop Rudolf het 
rendier kerstdecoratie
Locatie: De Eijnderic Heesch

Open dag Schoonheids- 
en kapsalon, pedicure en 
manicure Thea en Eline 
van Dijk
Locatie: Kerkweg 7 Heesch 
Pagina 5

ZONDaG 14 DECEMBER

Bernhezer gehandicaptenbal 
rommelmarkt
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Uitvoering Toneelvereniging 
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
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pEp-kerstmarkt
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Russisch kerstconcert 
Locatie: Kerk Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Kom in kerstsfeer met 
koor Vivace
Locatie: H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

De Stuik in kerstsfeer
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

Workshop ijssculpturen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
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MaaNDaG 15 DECEMBER

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Workshop Kerststuk maken
Locatie: De Eijnderic 
Heeswijk-Dinther

DINSDaG 16 DECEMBER

Dinsdag@Bernhoven over 
hand- en polschirurgie
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Workshop Kerstboom
Locatie: De Eijnderic Nistelrode

WOENSDaG 17 DECEMBER

HKK Nistelvorst: kerstviering
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

labyrint lopen en open huis 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Workshop Mindmappen
Locatie: Klasse-RT Nistelrode

Workshop Inspiratie voor 
Kerstdiner
Locatie: De Eijnderic Heesch

liederentafel
Locatie: De Pas Heesch

DONDERDaG 18 DECEMBER

Oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

De Myskateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

VRIjDaG 19 DECEMBER

De Myskateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

BOBZ
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Vrijdagmiddagborrel
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

Kerst-inn
Locatie: Loosbroek

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

ZaTERDaG 20 DECEMBER

De Myskateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

ZONDaG 21 DECEMBER

Myskateshop 
magazijnverkoop
Locatie: Loosbroekseweg 37 
Nistelrode

Op-Maat: Kerstsamenzang
Locatie: Heeswijk-Dinther

Bluessunday met Blues Weel
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

40-jaar Helgobra’s
Locatie: ’t Tunneke Heesch 
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