Jaargang 9 • Week 50 • 11 december 2019

Kris Roemers nieuwe directeur
CC De Pas in Heesch
educatieve functie. Samen met
de gemeente zijn er kansen om
sociale partners te huisvesten.
De huiskamer zal druk worden
bezocht. Ik vind het logisch om
de balie en loketfunctie dan uit
te breiden met een informatiepunt. Zo krijg je een centrum
met kennis waar de hele gemeenschap voordeel van heeft.”
Veel kwaliteiten
In de afgelopen week heeft Kris
al kennis gemaakt met veel medewerkers. “De medewerkers
geven mij vertrouwen voor de
toekomst.

GEMEENTEGIDS
Bernheze

VAN MOOK
DE ECHTE BAKKER
Kerst bestellijst

Nistelrode, Vorstenbosch,
Loosbroek en gedeelte Heesch

DE GOEDE HERDER
Parochiemagazine
Heesch
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De mede-
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Kris Roemers

HEESCH - “Heesch kan niet zonder een gemeenschapshuis, een huiskamer waar je
terechtkunt om te ontmoeten. Voor een inspirerende voorstelling, een leuk boek, een
creatieve cursus, om gezellig koffie te drinken of omdat je maatschappelijke vragen hebt
waar je graag een antwoord op wilt.” Kris Roemers heeft een duidelijk beeld voor ogen
als hij praat over de ontwikkelingen bij CC De Pas tot een DNI, De Nieuwe Instelling,
waar ook De Eijnderic deel van gaat uitmaken. En waar de bibliotheek, de KBO en veel
meer verenigingen en instellingen een plekje gaan krijgen.
Sinds vorige week is Kris Roemers de nieuwe directeur van
CC De Pas. Hij was al directeur
van De Eijnderic en heeft de opdracht om een mooie DNI neer
te zetten. “Ik vind het een eer

Winterwandeltocht

om deze opdracht te mogen
uitvoeren”, zegt hij tijdens een
kopje koffie in CC De Pas.
Prachtige instelling
“De Pas is een prachtige instel-

ling, met geweldige mogelijkheden. Samenvoegen met De Eijnderic maakt de mogelijkheden
bijna eindeloos. Naast het ontmoeten, is hier straks de bieb, de
theaterfunctie en de creatieve,

Ik proef heel veel wil om te veranderen. En ik zie heel veel kwaliteiten. Er gaan zaken veranderen, dat realiseert iedereen zich.
Mijn doel is dat we trots op De
Pas kunnen zijn.”
Kris Roemers is 44 jaar, startte
zijn (muzikale) carrière als dirigent en componist en won hiermee meerdere prijzen. Al ruim
tien jaar stuurt hij diverse culturele organisaties aan in veranderprocessen. Kris is getrouwd
en heeft drie kinderen.

December
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75 jaar bevrijding
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WONING VERKOPEN?

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Gouwe Kreuge

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

WWW.KOM-WONEN.NL
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Boomrooierij

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek
SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg
06-13386411 --info@cvanderven.nl
www.cvanderven.nl
Heideweg33--5472
5472 LC
LC Loosbroek
Loosbroek -- 06-613386411
info@cvanderven.nl -- www.cvanderven.nl

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN
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WWW.neSTerle.nl
12-jarige jongen, voor de rech-

ter. Rechter: “Waarom klaag je
je ouders aan?” Zain: “Omdat ze
me leven hebben gegeven.” De
nieuwe film van regisseur Nadine
Labaki (CARAMEL) is een indringend portret over ouderschap en overleven in de armste wijken van
Libanon, verteld door de ogen van een kind.
Zain slijt zijn dagen in de straten van de Libanese hoofdstad Beiroet.
Als oudste kind van het gezin moet hij helpen zijn familie te onderhouden. Wanneer zijn zusje wordt uitgehuwelijkt aan de eigenaar
van de buurtwinkel, besluit Zain weg te lopen van huis. Dit leidt tot
een ongelooflijke roadtrip, met nieuwe vriendschappen en allesbeslissende keuzes.
De casting is een klein wonder: alle rollen zijn sterk bezet, met de
kinderen als grote uitblinkers!
CAPHARNAÜM is winnaar van de Jury Prijs op het Filmfestival van
Cannes. Sindsdien is de film door het publiek omarmd en won hij vele
publieksprijzen op internationale filmfestivals.
Donderdag 19 december - Filmavond.
Aanvang 20.15 uur. Tickets à € 5,- verkrijgbaar aan
de kassa voorafgaand aan de film (vanaf 19.30 uur).

WINNAARS HERRIE UIT NAZARETH!
BERNHEZE - Vorige week had
DeMooiBernhezeKrant een lezersactie en kon
je twee vrijkaartjes winnen voor Herrie uit
Nazareth dat Tweede Kerstdag plaatsvindt in
de Pul in Uden.
De winnaars zijn: Amber van den Broek,
Hetty Donkers en Glorien Laurenssen

Dit zeggen we wel eens tegen
elkaar bij wijze van grap als
de zoveelste regel ons door
de strot geduwd wordt. Maar
we zullen met z'n allen mee
moeten, zo ook wij als bedrijf.
Bakker is zowat het oudste
verticale beroep ter wereld. Het is een prachtig vak en van
oudsher zwaar!
We zitten nu in de decembermaand, in de bakkerij de drukste
maand van het jaar. In de tijd van mijn vader werden er dan
zoveel uren gemaakt, tot wel 40 uur achtereen. Gekkenwerk!
Maar het was een sport om het werk af te krijgen en we
vonden het stoer dat we konden zeggen dat we wel 30 uur
achter elkaar gewerkt hadden.
Op kerstavond naar de avondmis, en daar zaten ze dan, de
Lamertjes allemaal op een rij en als mijn vader dan in slaap viel,
was dat voor ons het teken dat wij ook mochten gaan slapen.
Zo kwam ik een keer thuis en zag mijn vader met bakkerskleren
en al in bad liggen. Ik dacht die heeft zijn laatste brood
gebakken, maar dat was gelukkig niet zo. Hij was zo moe dat
hij vergeten was zijn kleren uit te doen.

'We vonden het stoer dat we
konden zeggen dat we 30 uur
achter elkaar gewerkt hadden'
Ook het assortiment verandert continu, zo hebben we nu
een vegan worstenbroodje ontwikkeld dat binnenkort in onze
winkel ligt. En het volkoren sterbrood ontwikkeld, ook een
nieuwe aanwinst. Een verrassend lekkere volkorenstol vol
vruchten en noten zonder amandelspijs in de vorm van een
ster.
Sommige dingen veranderen echter niet, zoals de roomboter
kerstkrans en -staaf en natuurlijk onze Weihnachtstol. Deze
noemen we zo omdat de naam kerststol te weinig eer geeft aan
deze topper in ons kerstassortiment. Beleef het zelf door kleine
sneetjes te snijden met een laagje roomboter.
Het is net een bonbon.
De zonde waard!
Fijne feestdagen
Harm Lamers | de bakkers Lamers

Activiteiten
Donderdag 12 december:
Klankschalenconcert*
Paul Vens geeft op 12 december
een uniek klankschalenconcert in
de Kloosterkapel. Kom dit beleven en geniet van de innerlijke
rust die dit concert je kan geven. Aanvang 20.00 uur, entree
€ 7,50*.

geef je je op via onderstaand
mailadres.*

Zaterdag 14 december:
Familieopstellingen*
Op 14 december begeleidt Juno
Welter meerdere Familieopstellingen. Voor deze unieke dag

Informatie en opgave
Vragen over de mogelijkheden van de kloosterkapel richt je aan
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Opgave voor een activiteit doe je via
opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Yoga in de Kloosterkapel
In de avonden van maandag 6
januari en dinsdag 7 januari starten respectievelijk Lea en Sandra
een nieuwe reeks yogalessen.

Wil je op dinsdag aansluiten bij
Sandra? Neem dan contact op
via sandra@uniformyoga.nl.
Geniet maandag de voorkeur?
Mail dan Lea via
leabergh@hotmail.com.

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

Kom ons nieuwe interieur bekijken!

December voordeel
€ 7,50 korting
dus geen € 29,50 maar slechts € 22,-!
Alleen geldig in december 2019
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Poppenkastvoorstelling

De bezorgers van 2019
BERNHEZE – Het jaar zit er bijna op en dat wil zeggen dat de bezorgers volgende week de 49ste
krant van het jaar rondbrengen! Twee jaar geleden hebben wij, Bernheze Media, de bezorging zelf in
beheer genomen, samen met de bezorgers die ons enorm trots hebben gemaakt. Zonder hen hadden
we het aantal klachten afgelopen jaar niet tot zo ver naar beneden kunnen brengen.

HEESWIJK-DINTHER - Er staat een poppenkastvoorstelling op de
agenda en wel op zondag 22 december om 11.00 uur in het Willibrordcentrum. Poppentheater Frank Peters speelt dan de voorstelling ‘Jan Klaassen en de kroon van de koning’.
Deze voorstelling is geschikt
voor kinderen in de leeftijd van
3 tot en met 8 jaar en natuurlijk iedereen die poppenkast leuk
vindt.

Een kaartje kost € 3,- per persoon, vanaf 3 jaar. Een kaartje
bestellen? Bel dan 06-12302095.
Hier kun je ook terecht als je
meer informatie wilt.

LEZERSACTIE
Wil jij kans maken op twee gratis kaartjes
voor het poppentheater?
Stuur dan een mail vóór maandag 16 december 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl. Maandagmiddag 16 december
wordt de winnaar bekendgemaakt.

Volgende week, uitgave 18/19
december krijgen de bezorgers
een kaartje mee. Wij, team Bernheze Media, en de bezorger
van jullie wijk wensen jullie fijne
feestdagen en een goede jaarwisseling. De bezorgers geven
jou als lezer van DeMooiBernhezeKrant ook de kans om hen
te bedanken met een kleine gift.
Hiermee kun je ze bedanken
voor de goede bezorging van
afgelopen jaar. Doordat het een
gratis huis-aan-huis blad is, is dit
misschien wel een kans te laten
zien dat jij DeMooiBernhezeKrant waardeert. Wij gunnen
het in ieder geval de bezorgers
van harte.
Let wel: het gaat om een vrijwillige bijdrage, vind jij het niet
nodig, dan is het ook niet nodig.
Heb je als lezer vragen of opmerkingen dan kun je deze natuurlijk altijd sturen naar
info@demooibernhezekrant.nl.
DeMooiBernhezeKrant
komt niet uit op
25 december (week 52)
en 1 januari (week 1).

BOBZ in kerstsfeer
voor groepen 5 en 6
en de groepen 7 en 8
NISTELRODE - Het is Kerst in de BOBZ voor de groepen 7 en 8 op
vrijdag 13 december van 19.30 tot 22.00 uur. Kom in je mooiste
kerstkleding en doe een mooie slinger of een kerstbal in je haar! Wij
zorgen voor een gezellige kerstsfeer en een mystery guest.
Voor de kinderen uit de groepen
5 en 6 wordt er dit jaar wederom met Kerst een BOBZ-middag
georganiseerd. Dit is ook op vrijdag 13 december, van 16.00 tot
18.00 uur. Kom kijken en beleef
hoe gezellig het is bij de BOBZ.
Je wordt getrakteerd op iets lekkers!

fietsen, kun je je telefoon bij ons
in bewaring geven. Voor beide
groepen is de entree € 1,- en zijn
de consumpties € 0,80 per stuk.

Laat wel alsjeblieft je mobiele
telefoon thuis. Als je je telefoon
toch meeneemt, omdat je bijvoorbeeld alleen naar huis moet

PS: Cafetaria ‘t Tramplein is na
deze BOBZ-avond voor de groepen 7 en 8 gesloten wegens verbouwing.

Bij deze bedankt voor alle onderwerpen die jullie stuurden
afgelopen jaar en de medewerking die jullie boden. Wij blijven
ons inzetten voor de lezers en
verzorgen en bezorgen graag
in 2020 opnieuw DeMooibernhezeKrant.

UW ZORGVERZEKERING
DUURDER?
facebook.com/
floryaheesch

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur
Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

CZ VERLAAGT
DE PREMIE VAN

DE ZORGVERZEKERING
MET GEMIDDELD € 4,50
PER MAAND!

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

HET TEAM VAN



PRETTIGE
FEESTDAGEN


2020
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Elkaar ontmoeten
bij Vicki Brownhuis
in Bernhoven

Mantelzorgwandeling
& lunch

UDEN - De vrijwilligers van
het Vicki Brownhuis ontvangen
woensdag 18 december iedereen die kanker heeft of heeft gehad in kerstsfeer in Bernhoven.
Ook naasten zijn welkom.
Kanker grijpt op allerlei manieren in op het leven van mensen,
niet alleen op dat van de patiënt,
ook op dat van hun naasten. De
mensen van het Vicki Brownhuis
zorgen voor een ongedwongen

Praten over ervaringen,
ontspanningsoefeningen
doen en tips
sfeer waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder dat daar
voorwaarden aan verbonden
zijn.
Niks moet, alles mag. Praten met
elkaar om ervaringen uit te wisselen, ontspanningsoefeningen
doen of luisteren naar tips over
bepaalde onderwerpen, luisteren
naar verhalen of je eigen verhaal
vertellen. Elkaar ontmoeten staat

centraal. Aanmelden is niet nodig, wie wil is tussen 10.00 en
12.00 uur van harte welkom in
vergaderruimte 3 op de eerste
verdieping van Bernhoven in
Uden, tegenover het restaurant
van het ziekenhuis.
Vicki Brownhuis
Het Vicki Brownhuis stelt zich ten
doel om mensen die met kanker
zijn geconfronteerd een steun in
de rug te bieden. Getrainde vrijwilligers van het Vicki Brownhuis
begeleiden de bezoekers op de
manier die bij ieder persoonlijk
het beste past.

NOG TOT € 900,VERGOEDING
MOGELIJK IN 2019

BERNHEZE - Als mantelzorger ben je druk: volop bezig met de zorg
voor een naaste en ook nog met werk en/of de zorg voor jouw gezin. Het komt er vaak niet van om even afstand te nemen en mensen
te ontmoeten. Toch is dit belangrijk en vooral ook leuk. De gemeente Bernheze nodigt je daarom uit voor een wandeling, speciaal voor
mantelzorgers in onze gemeente.
De eerstvolgende wandeling
is op 18 december en start om
10.00 uur. De lunch is rond
12.30 uur (Je kunt ook alleen
deelnemen aan de lunch). Aan
de wandeling en de lunch zijn
geen kosten verbonden.
Aanmelden
Je kunt jezelf tot uiterlijk vijf dagen voor elke wandeling en/of
lunch aanmelden bij Mary van

der Linde, telefoon
06-18041346 of mail
info@happinessinprogress.nl
onder vermelding van jouw
naam, mobiele telefoonnummer
en e-mailadres.
Meer informatie:
www.happinessinprogress.nl.
Meer informatie over de wandelingen en de mantelzorgwaardering vind je op
www.bernheze.org.

KOM LANGS VOOR 18 DECEMBER

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

Zoggelhoeve
dagbesteding

voor mensen met dementie
De rust van een kleinschalige dagopvang in

‘t Dorp 29 Heesch - 0412-475959

www.vanschijndelhoortechniek.nl

een landelijke omgeving in combinatie met de
levendigheid van het onder de mensen zijn.
In deze omgeving moet niets en mag veel.

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

Voor hulp bij studiekeuzeen loopbaanvragen
Het kennismakingsgesprek is gratis!
Fijne Feestdagen

Armanda Schulte-Oor

Een-en-al-oor-coaching
Biezenloop 1 - 5384 WB Heesch
06-10470291 - oorig@kpnmail.nl
www.eenenaloorcoaching.nl

MUZIKAAL BERNHEZE
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Muzikale verbroedering on Ice
Laverhof on Ice presents: De Vrienden van Hou’t simpel LIVE!

HEESWIJK-DINTHER - De ijsbaan van Laverhof on Ice zal
komende zaterdag opgestookt
worden door een muzikaal
vuurtje met de naam De Vrienden van Hou’t Simpel LIVE.
De Laverhof on Ice tent zal die
avond, vanaf 21.00 uur, het podium zijn voor muzikanten uit
Hadee, die samen met Hou’t
Simpel een mooie muzikale avond gaan verzorgen in de

trend van ‘De Vrienden Van Amstel live’.
Toen Hou’t Simpel gevraagd
werd een muzikale avond te verzorgen op Laverhof on Ice, leek
het hen een leuk idee om in deze
ambiance en rond de kersttijd te
laten zien hoe muziek kan verbroederen. Zo werden bevriende
muzikanten benaderd voor deze
avond en ontstond het idee.
Onder begeleiding van Hou’t
Simpel, zullen achtereenvolgens

Remco Kuijs, Iris Manders, Olaf
Sleutjes en als speciale act de in
2015 ter ziele gegane band
(V)ALT (I)N DE (P)IKKERS met
een eenmalig mini reünieconcert
aantreden. Verder zal in de pauze
upcoming dj Jesper Hulsmans de
avond omlijsten. In de afterparty
zal Hou’t Simpel XL het publiek
verwarmen met een heet optreden in haar zo bekende energieke stijl, waarbij de band speciaal
voor deze avond een paar kerstklassiekers zal uitvoeren.
Dus trek je Noorse trui en kerstmuts alvast uit de kast en mis
deze hartverwarmende HD-winterspektakelshow niet!
De entree is gratis.

eXp@ts zorgt voor een avond
vol verrassingen!
HEESCH - Tien jaar geleden
richtte dirigent Jos de Kleijn
de Big Show Band eXp@ts op.
Vraag is waarom hij deze Big
Show Band heeft opgericht en
waarin deze formatie zich onderscheidt in de regio!
“Tien jaar geleden is eXp@ts
ontstaan op initiatief van mij.
Ik ben dirigent van enkele fanfareorkesten die naast de reguliere uitvoeringen zich ook aan
promsconcerten wagen. Dit
zijn fantastische voorstellingen
waar ik mijn ei in kwijt kan qua
programmering, het bedenken
van acts en het werken met orkest, combo, zang, dans, licht
en geluid. Omdat je dit niet elk
jaar kunt doen, wilde ik een orkest hebben wat dit op kleinere
schaal wel kan.”
Vraag is wat juist eXp@ts nu
zo uniek maakt? Volgens Jos is
eXp@ts uniek in de verzameling
muzikanten. “Dit zijn allemaal
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Meditatief concert
door Dennis Kivit
Let it be! De 7 spirituele lessen van de Beatles

Dennis Kivit

HEESWIJK-DINTHER - In de Abdij van Berne wordt woensdag 18
december als Berne Anders activiteit een meditatief concert gegeven. De avond wordt verzorgd door zanger en meditatie-begeleider
Dennis Kivit. Het thema van het concert is ‘Let it be! De 7 spirituele
lessen van de Beatles’.
Meer dan vijftig jaar geleden
maakten de Beatles een ommekeer. Van wilde rock ’n rollband naar wereldveranderaars
onder invloed van meditatie en
de flowerpower. De teksten van
de liederen uit die periode zijn

het leven. Daar vanuit geeft hij
door wat hij wezenlijk vindt in
zijn activiteiten onder het motto:
Zen met Den.
De avond in de Abdij van Berne
begint om 20.00 uur. Het is een

De teksten van de liederen uit die
periode zijn de leidraad van het concert
mensen uit het vak met veel
kunde, kennis en ervaring. Een
extra pluspunt is de zang. We
hebben vijf zangers en zangeressen die elk uitblinken in hun
eigen stijl.
Hierdoor kan eXp@ts elk genre
aan. Tevens zit er veel creativiteit
in het orkest, wat voor hilarische
en sublieme acts kan zorgen.”
En waarom wordt dit volgens
Jos nu een show die we niet snel
gaan vergeten? “De show heet
‘eXp@ts got talent’.

Naast een fantastische muzikale show met vele verrassingen,
gaat elke groep zich deze keer
ook apart presenteren. Hierin
wordt de creativiteit en de klasse
van het orkest op de proef gesteld. Het wordt een echte theateravond!”

de leidraad van het concert. Het
zijn de liederen uit de ‘Summer
of Love’ van 1967 die de bron
vormen van hun boodschap
van liefde en vrede. Dennis Kivit
neemt ieder mee op een zelfde
reis naar binnen. Met muziek,
zang, mooie verhalen en meditatie.

Zaterdag 14 december
CC De Pas in Heesch
Aanvang: 20.15 uur
Tickets via 0412-451634
of www.de-pas.nl.

Dennis is zanger en geeft geleide
meditatieconcerten. Hij trad succesvol op in theater en op radio
en televisie. Met meditatie heeft
hij zijn evenwicht gevonden in

meditatief avonduur in de aanloop naar Kerstmis. Kom luisteren en ervaar zelf een concert
met hartstocht in meditatie, muziek en zang.
Aangeraden wordt voldoende
warm gekleed te zijn om stilzittend in de Abdijkerk dit concert
te beleven. De toegang is € 7,50,
inclusief na afloop koffie of thee.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar
berne-anders@abdijvanberne.nl.
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KBO DINTHER

KBO Bernheze

Opgeven voor
kerstviering

Kerstmiddag bij KBO-Dinther

St. Barbara Gilde
installeert drie nieuwe
gildebroeders

deze drive aanmelden. De spelers waren in drie lijnen ingedeeld
die ongeveer even sterk waren.
Er stond een prachtige prijzentafel klaar. In iedere lijn hadden de
spelers die eindigden als eerste,
vierde, achtste of twaalfde, prijs.
Bij binnenkomst kreeg iedereen
een consumptiebon en uiteraard was er de traditionele gevulde speculaas bij de koffie. De

Er kwam een stok
kaarten aan te pas.
Bridgers met gelijke
score moesten een
kaart trekken.
HEESWIJK-DINTHER - De leden
van KBO-Dinther komen woensdag 18 december bijeen tijdens
de jaarlijkse kerstviering in CC
Servaes.
Het programma is van 13.30 tot
16.30 uur; de zaal is al open om
13.00 uur. Het eigen seniorenkoor Cantando brengt een aantal
kerstliederen ten gehore. Ook de
gebruikelijke kerstverhalen ontbreken niet. Daarnaast komt dit
jaar het zangduo Janet Junier uit
Gassel en Theo Ottens uit Schaijk
voor een speciaal kerstprogramma met unieke Brabantse dialectliederen, lekkere meezingliedjes
en sketches. Zij praten het op een
humorvolle manier aan elkaar.
Bij al deze gezelligheid behoren
natuurlijk ook de nodige versnaperingen, zoals kerstbrood, worstenbroodje, koffie/thee en een
drankje. Het belooft weer een
sfeervolle bijeenkomst te worden. In verband met de organisatie willen we graag weten op
hoeveel bezoekers we kunnen
rekenen. Daarom vragen wij de
leden zich zo snel mogelijk, maar
uiterlijk zondag 15 december,
aan te melden via de brievenbus
van KBO-Dinther in het portaal

van CC Servaes, via
info@kbo-dinther.nl of 0413296143. Bij een vervoersprobleem kun je contact opnemen
met de Vrijwillige Vervoersservice, 06-30043094.

Sint Nicolaasdrive bij KBO
Heesch

HEESCH - Vorige week woensdag was het een enorme drukte
in de bridgezaal van CC De Pas.
40 paren hadden zich ingeschreven voor de jaarlijkse Sint-Nicolaasdrive.
Normaal kun je op woensdagmiddag zo binnenlopen maar nu
moesten deelnemers zich voor

middag werd geopend met een
gedicht; even terugblikken op
het afgelopen jaar waarin men
met de ‘kastjes’ is gaan werken
én een oproep om er vooral een
gezellige middag van te maken.
En gezellig werd het zeker! Ellen was ook weer aanwezig en
zorgde voor de bediening en wat
waren de aanwezigen blij met
haar. Rond 16.30 uur was de
uitslag bekend en kon de prijsuitreiking beginnen. Er kwam een
stok kaarten aan te pas. Bridgers
met gelijke score moesten een
kaart trekken en de hoogste
kaart kreeg de prijs toegewezen.
De anderen gingen ook niet met
lege handen naar huis, want voor
iedere deelnemer was er na afloop een chocoladeletter!
De uitslag
1 in de A-LIJN: Albert van Uden
en Wim Nijs 62.50%. Twee paren deelden in de B-LIJN de
eerste plaats, namelijk Antoinette van Lokven met Jo Govers
en Marietje Mikkers met Anny
Broekman. Hun score was 69.73.
In de C-LIJN waren Theo v.d.
Wetering en Harry Gloudemans
de beste met 63.33%. Iedereen
kan terugkijken op een zeer geslaagde middag!

HEESWIJK-DINTHER - In een mooi gevulde en met banieren versierde kerk, zijn drie nieuwe gildebroeders geïnstalleerd, namelijk Gijs
van den Eertwegh, Geert van der Leest en Marijn van der Heijden.
Dit gebeurt van oudsher altijd
tijdens de St. Barbara viering op
de eerste zondag van december
onder begeleiding van het gildekoor.
Zoals gewoonlijk vertrok iedereen vanuit het gildehuis, weliswaar met paraplu’s, in vol ornaat
naar de kerk. Daar lagen de hoeden en sjerpen al klaar om ingezegend te worden door pastor
Joost Jansen.

pastor Joost Jansen. Tijdens deze
viering werden ook alle namen
van de overleden gildebroeders
genoemd ter herinnering om ze
nooit te vergeten.
Na de zegening en het uit volle borst gezongen lied ‘Brabant
were die’ vertrok iedereen naar
het gildehuis om de nieuwe gildebroeders te feliciteren. Bij deze
gelegenheid is ook meteen de
tijd genomen om de nieuwe zilverkast te onthullen door stich-

Dit gebeurt van oudsher altijd tijdens
de St. Barbara viering op de
eerste zondag van december
Het is een prachtig schouwspel
om te zien hoe een gilde met
bazuin- en trommelgeweld vergezeld door de vendels de kerk
binnen komt gemarcheerd.
Halverwege de dienst werden
de gildebroeders naar voren geroepen en legden ze de eed van
trouw af. Daarna kreeg ieder zijn
hoed en sjerp aangereikt door

ting Het Geleer. Twee vendeliers
rolden hun vendels op zodat de
nieuwe kast zichtbaar werd. De
Hoofdman bedankte iedereen
die een bijdrage heeft geleverd
bij de totstandkoming van de
wand.
Er kan weer teruggekeken worden op een mooie en gezellige
St. Barbara viering.
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Langs de mooiste plekjes
met de Winterwandeltocht
BERNHEZE – Wie de ‘kerst-kilo-knallers’ op een gezonde en gezellige manier kwijt wil en/of zin heeft in
een frisse neus mag zondag 29 december niet ontbreken bij de Winterwandeltocht. Onder de vlag van
TRV-Bernheze zijn er door Scouting Mira Ceti in Nistelrode vanaf eetcafé ‘t Pumpke en De Meierijsche
Museumboerderij in Heeswijk-Dinther, wandeltochten uitgezet van vijf, tien en twintig kilometer die
voeren langs de mooiste plekjes rondom genoemde plaatsen.

Wie een
bijdrage
wil leveren
kan zich
melden

V.l.n.r.: Hans (Meierijsche Museumboerderij), Dimphy en Lincy (Scouting Mira Ceti)

Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Nadja van Driel

Traditiegetrouw sluit TRV-Bernheze het oude jaar af met een
Winterwandeltocht door de
mooie omgeving van Nistelrode
en Heeswijk-Dinther. Het organiseren ervan ligt in de bekwame handen van de vrijwilligers
van Scouting Mira Ceti en De
Meierijsche Museumboerderij.
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers wordt iedereen weer de
gelegenheid geboden om na de
feestdagen in eigen tempo een
lekkere wandeling te maken. Het
is wederom gelukt om in elke
plaats drie nieuwe, verrassende
en mooie routes uit te zetten.
Een activiteit voor jong en oud,
waarbij in beide plaatsen gezorgd
is dat de vijf kilometer route geschikt is voor mensen in een rolstoel, met buggy of wandelwagen.
Het startpunt in Nistelrode is
bij eetcafé ’t Pumpke aan het
Raadhuisplein 7 en in Heeswijk-Dinther vanaf de Meierij-

sche Museumboerderij aan de
Meerstraat 28. Vanaf 8.00 tot
11.00 uur kan ingeschreven worden voor de twintig kilometer
tocht. Voor de vijf-, en tien kilometer route is iedereen van 8.00
tot 12.00 uur welkom. De routes
zijn uitgeschreven en op punten
die onduidelijkheid zouden kunnen geven, wordt iedereen op
weg geholpen middels pijlen. De
wandelingen zijn zonder route
overigens niet te maken. Bij de
vijf kilometer lange tocht is geen
pauzeplek, maar bij de tien- of
twintig kilometer tocht zijn rustplaatsen waar even genoten kan
worden van een drankje of een
versnapering. De paden op, de
lanen in kan voor slechts € 3,50
per persoon.
Hoewel beide organisaties nog
niet het achterste van hun tong
laten zien over waar de routes
langs voeren, laat de Nistelrodese scouting weten dat zij natuurgebied De Maashorst en Bedaf
in de tocht(en) opgenomen heb-

ben en ‘dat er voor velen onbekende plekjes’ opgenomen zijn.
In Heeswijk-Dinther wordt een
slinger gemaakt richting Kasteel
Heeswijk en de Kersouwe. In beide gevallen geldt dat er gezorgd
is voor een wandeling die Bernheze in al haar fraaiheid tot haar
recht doet komen.

Tot slot roept TRV-Bernheze iedereen op die een bijdrage zou
willen leveren aan de Winterwandeltocht zich bij hen te melden. Dat kan door bijvoorbeeld
muziek te maken ergens langs
de route of het in eigen beheer
verkopen van warme chocolademelk. Voor informatie ga naar
www.bezoekbernheze.nl.
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Stilletjes is zij van ons heengegaan,
zo zacht en zonder pijn.
De pijn voelen wij in ons hart,
maar achter de tranen van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering.
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang mochten
behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van ons is
heengegaan mijn partner, ons mam en onze oma

Anna Gielis-Romme
Heesch
† 6 december 2019
* 6 maart 1925
echtgenote van Henk Gielis †
partner van Kees Buiteman
Marijke † en Nol
Jan † en Mia
Rita †
Henk en Gerrie †
Michel †
Anja † en Hans
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Pater vd Elzenstraat 7
5384 JG Heesch
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Kerstpakkettenactie
parochie De Goede Herder
Een concrete uitdrukking van solidariteit
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Elk jaar in december worden velen in ons land bedolven onder de kerstpakketten vol heerlijkheden die zij zelf ook hadden kunnen kopen. De mensen die dat niet
kunnen, krijgen die pakketten juist weer niet. Om die ongelijke verdeling een beetje recht te trekken,
kan iedereen die één of meer kerstpakketten ontvangt daarvan komen inleveren wat hij of zij over heeft
of weg wil geven. Wie zelf een tas vol boodschappen wil samenstellen kan die ook komen afgeven bij
een van de drie kerken van de parochie De Goede Herder.
Het kerstpakket dat je van je
werkgever krijgt als blijk van
waardering, kun je dus ook dit
jaar weer een concrete uitdrukking laten zijn van jouw solidariteit met hen die het in onze samenleving niet zo breed hebben.
Mocht je mensen uit Heesch,
Nuland of Vorstenbosch kennen die het afgelopen jaar veel
tekort zijn gekomen, dan kun je
dit ons als parochie laten weten.
Omdat respect voor mensen die
op een minimaal bestaansniveau
moeten rondkomen belangrijk is,
wordt met deze informatie zorgvuldig omgegaan.
In de week voor Kerst kun je je
kerstpakket afgeven bij één van
onze drie kerken: dat kan na een
viering in de kerk en in Heesch
ook in het parochiecentrum tussen 9.00 en 12.00 uur, uitgezonderd woensdag. Je kunt je kerst-

pakket ook in het portaal van het
kerkgebouw neerzetten als je
dat zou willen. Voor meer informatie kun je ook bellen: 0412451215 (Heesch), 0413-363315
(Nistelrode) en 06-10402525
(Vorstenbosch). De pakketten
worden rond de Kerstdagen op

Tel. 0413 820390
Dankbetuiging

7 dagen per week
24 uur per dag

Een handdruk
een brief of kaartje
een woord of een gebaar
Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven
na het overlijden van mijn lieve man, ons pap
en trotse opa

Gerrit van Houting
Truus
Rita en Michel, Tim, Joris
Maja, Maartje en Ronald, Martijn
Gerard en Hélène, Sophie, Wouter, Femmie
Nistelrode

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

een zorgvuldige en discrete manier rondgebracht in Heesch.
Mocht je mee willen helpen bij
het inpakken of vragen hebben
over deze actie, stuur dan een
mailtje naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.
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Adventswandeling op weg naar Kerstmis Hulp aan Venezolaanse
HEESWIJK-DINTHER-LOOSBROEK - De Augustinusparochie en de Samen-op-Weg kerk organiseren vluchtelingenkinderen
vrijdag 20 december vanaf 18.00 uur een adventswandeling in Middelrode.
in Peru
Tijdens de wandeling wordt op
diverse plaatsen het geboorteverhaal van Jezus verteld en
uitgebeeld. Je kunt het beste
parkeren bij de Sacramentskerk,
want daar begint het. Van daaruit word je door een heraut verwezen naar basisschool Herman
Jozef om je te laten inschrijven
voor de tocht die Maria en Jozef
meer dan 2.000 jaar geleden ook
moesten lopen. Daarna volgen
de deelnemers de historische
route en komen op diverse halteplaatsen, zoals bij de herberg,
bij de herders in het open veld,
bij koning Herodes en bij de wijzen uit het Oosten, om uiteindelijk het pasgeboren kind te aanschouwen in de kerk. Onderweg
staan er enkele muzikanten.
Het is een wandeling die vooral bedoeld is voor gezinnen uit
alle
geloofsgemeenschappen
van de Augustinusparochie (Berlicum-Dinther-Heeswijk-Loosbroek-Middelrode) en de Hervormde Gemeente Berlicum,
maar eigenlijk kan natuurlijk

iedereen meedoen. Deelnemers
lopen de route van ongeveer
drie kilometer groepsgewijs onder begeleiding en op eigen
verantwoordelijkheid. Er kan
elk half uur worden gestart (en
als het druk wordt elk kwartier)
tussen 18.00 en 19.30 uur en er
mag worden gelopen tot maximaal 21.00 uur. Uiteraard wordt
de inwendige mens na afloop
achterin de Sacramentskerk niet
vergeten.

De organisatie vindt het fijn als je
je aanmeldt via
adventswandeling@
parochieheiligeaugustinus.nl.
Geef dan ook ongeveer aan op
welk tijdstip je wilt vertrekken,
zodat de organisatie alvast de
verdeling ziet en een inschatting
kan maken van hoeveel personen
deel gaan nemen. De organisatie
hoopt op een sfeervolle happening en een grote deelname!

Kerst: Lezen, doen en ontdekken
met kinderen

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Een half miljoen mensen is uit Venezuela gevlucht
naar Lima, de hoofdstad van
Peru. Ze leven er onder moeilijke omstandigheden.
Vooral de jongste kinderen hebben hieronder te lijden. De katholieke organisatie Warmi Huasi heeft een programma opgezet
om de problemen van deze kinderen aan te pakken. Deze organisatie werkt nauw samen met
de Columban Missionaries. De
ouders en verzorgers krijgen on-

dersteuning en begeleiding. Ook
worden twee kindercentra opgezet, waar getrainde vrijwilligers
de kinderen specifieke opvang
bieden.
Het thema van de Adventsactie
is dit jaar ‘Kinderen brengen
hoop’. Binnen dit thema hebben de geloofsgemeenschappen
van Heeswijk, Dinther en Loosbroek gekozen voor het project
voor de Venezolaanse vluchtelingenkinderen. De extra collecte daarvoor zal zijn op 14 en 15
december in de parochiekerken
van HDL.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Wil je je kinderen iets vertellen over wat er
met kerst gevierd wordt en heel
belangrijk: wat dat voor jou betekent?

Waar liefde en hoop
samenkomen is toekomst

Dan kan dat thuis heel simpel
met het kerstverhaal uit de Bijbel
of aan de hand van een kerststalletje. Wil je als ouder dit jaar
iets extra’s doen? Dan heeft de
parochie De Goede Herder daarvoor nu een gratis kerstmagazine
voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
In dit blad staan allerlei leuke
dingen over Kerst om te doen,
zoals knutselen, puzzelen en het
maken van heuse kerstquiz.

Kerstpakkettenactie in HDL

Zo kunnen je kinderen op een eigentijdse manier de rijkdom van
de Bijbel ontdekken en raken ze
op een speelse en laagdrempelige manier vertrouwd met de religieuze betekenis van Kerst.
Voor ouders die ook na Kerst in
het gezin iets voelbaars willen
van hun eigen geloof en inspiratie, heeft de parochie De Goede
Herder materialenkoffers te leen
voor kinderen van 1 tot 5 jaar en
voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
Zo’n koffertje bevat bijvoorbeeld
een memory- of kwartetspel,

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Kerstmis; de geboorte van het
kindje Jezus, de grote kerststal in de kerk, de kerstboom met gekleurde ballen en lichtjes, de kerstversieringen in huis en het kerstdiner of de kerstbrunch met het hele gezin.

een vloerpuzzel, een mobile,
gebedskaarten en tekstonderzetters voor waxinelichtjes. Deze
materialen bieden jou als ouder,
net als bovengenoemd kerstmagazine, houvast om samen
met jouw kinderen met geloof
bezig te zijn en hun hierin te
laten groeien. Want geloven is
niet statisch, het is actief, het
kan groeien en het is voor elke
dag! God geeft ons alle ruimte,

tijd en vrijheid. Je kunt het gratis
kerstmagazine in het parochiecentrum aan de Kerkstraat 2 in
Heesch afhalen of daar een van
de geloofskoffertjes lenen. Wil je
samen met andere ouders werken aan de groei van het geloof
van je kinderen? Dan kun je
contact opnemen met pastoraal
werkster Annemie Bergsma via
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Dit gezellige tafereel is echter
niet voor iedereen weggelegd.
Voor een goed gevuld kerstdiner heb je ook een goed gevulde
beurs nodig. Maar helaas zijn er
in onze dorpen nog steeds veel
gezinnen die moeten leven van
een uitkering. Dan blijft er maar
weinig geld over om eten van te
kopen.
Daarom organiseert hulpdienst
Lichtpunt ook dit jaar weer een
kerstpakkettenactie in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
Zij vragen jou om gekregen of
zelf samengestelde kerstpakketten in de periode van 16 tot 23
december te brengen naar:
- de Protestantse kerk
in Dinther

- het portaal van de RK kerk
in Dinther
- de Mariakapel van de kerk
in Heeswijk
- het portaal van de kerk
in Loosbroek.
Als je zelf een pakket samenstelt
kun je het beste lang houdbare voedingsmiddelen gebruiken zoals brinta/havermout,
rijst of pasta, pastasaus, koffie/
thee, groente en fruit in blik/
pot, broodbeleg, jam/hagelslag/
pindakaas, soep in blik/pak, frisdrank, koekjes/chocola et cetera.
"Wij danken je bij voorbaat voor
jouw bijdrage aan deze actie. Je
maakt er heel veel dorpsgenoten
blij mee", hulpdienst Lichtpunt.
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Multifunctionele Accommodatie

De Stuik in kerstsfeer

Ken jij verborgen leed
in je omgeving?
Jij kunt dan nu je steentje bijdragen…
HEESCH - Wij hebben vorig jaar hele warme reacties ontvangen op deze actie en willen daarom de
actie heel graag voortzetten. Iedereen voelt het, de hectiek van het dagelijks leven. In onze huidige
maatschappij is veel verborgen leed verscholen. Leed wat aan ons voorbij gaat, waar we helaas geen
tijd voor nemen...

VORSTENBOSCH - Kom de
kerstsfeer proeven en beleven
en dan komt het met jouw kerststemming en kerstinkopen helemaal goed!
In een sfeervol ingerichte vernieuwde Stuik zit de jaarlijkse
kerstmarkt in een nieuw jasje,
met diverse stands met onder

Kerstmarkt in
een nieuw jasje
andere speciaalbier, honing, jam,
kerstdecoraties, brei en handwerken, boerderij-ijs, proeverijen, kerststukken, kerstkaarten,
kerstcadeautjes,
kerstslingers,

allerlei kerst-lekkernijen en verder diverse optredens met zang,
dans en muziek en ook voor de
kinderen allerlei leuke doe-activiteiten.

Mensen die enorm eenzaam
zijn, of mensen die persoonlijke
problemen of drama’s te verwerken hebben.
Wij (Financieel
Centrum Heesch,
Van Heck
Assurantiën, en
Van Heugten
Verzekerd) willen graag bijdragen aan
onderlinge
verbinding
en persoonlijk contact
houden met

de medemens. Wij zouden graag
zien dat er meer tijd, ruimte en
oog is voor elkaar. We kunnen
dit helaas niet alleen, helpt u ons
mee?

stellen als u dit boompje persoonlijk bij mensen die het heel
hard kunnen gebruiken gaat afgeven. Om hen een hart onder
de riem te steken.

Zijn er mensen in uw omgeving die u een enorm plezier
zou doen met een klein liefdevol gebaar, dan willen wij u het
volgende voorstel doen: Vanaf
16 DECEMBER kunt u bij ons in
’t Dorp tijdens kantoortijden een
gratis klein verlicht kerstboompje
afhalen!

Wij hopen met dit gebaar een
gevoel van warmte en compassie over te kunnen brengen aan
degenen die het zo hard kunnen
gebruiken! Een lichtje in donkere
dagen...Helpt u ons?

Wij zouden het heel erg op prijs

Hopelijk krijgen alle bomen een
goede plek en we hopen op uw
begrip wanneer deze niet meer
beschikbaar zijn.

ZATERDAG 14 DECEMBER,
aanvang vanaf 18.00 uur. De
avond duurt tot ongeveer 21.30
uur. Je vindt MFA De Stuik aan
de Schoolstraat 14.
Iedereen is van harte welkom en
de entree is gratis!
Graag tot ziens!

Kom jij ook naar de
Kerstmarkt in
MFA De Stuik op
ZATERDAG
14 DECEMBER?
Wij zijn er ook. Tot dan.

Heeswijkse balletschool
treedt op in theater
HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - Dit seizoen sluit de Heeswijkse Balletschool af met een voorstelling in
CC De Pas in Heesch. Maar eerst treden de dansleerlingen op tijdens de Winterfair op 15 DECEMBER.
Door de samenwerking tussen
Balletstudio Hanneke van der
Stappen uit Heesch/Nistelrode
en de Heeswijkse Balletschool,
zijn er meer mogelijkheden voor
optredens in de gemeente Bernheze gekomen. De docenten
van de beide balletscholen staan
voor kwaliteit die geleverd kan
worden door uitsluitend met
HBO-geschoolde docenten te
werken, die ook nog eens aansluiten bij de visie die zij hebben
op het dansonderwijs.
Ze zijn inmiddels druk bezig met
de voorbereidingen voor het einde van het seizoen. De danseressen kunnen zich nu dus weer
verheugen op een optreden in
een echt theater.

Maar voor het zover is gaan ze
tijdens de Winterfair in gebouw
Meander in Sint-Michielsgestel
optreden. In winterse sferen
zullen de danseressen daar hun
beste beentje voorzetten, want
het is voor de kinderen belangrijk zich af en toe te presenteren,
zodat ze meer zelfvertrouwen
krijgen, goed kunnen samenwerken en wennen aan het optreden op een toneel.
Zij zijn om 11.00 uur te zien en er
is daar tot 16.00 uur van alles te
beleven dat met Kerst te maken
heeft, van muziek en dans tot
prachtige versiering enzovoorts.
Voor meer informatie, ook over
de lessen, kun je contact opne-

men via van.oorschot@ziggo.nl
of 06-33922311.

Kerstconcert in de Abdij van Berne
HEESWIJK-DINTHER - Kamerkoor Saudade geeft, samen met
organist Stephan van de Wijgert, ZONDAG 15 DECEMBER
een kerstconcert in de Abdij van
Berne. Saudade is Portugees en
betekent nostalgie.
Dit woord beschrijft wat het kamerkoor uit Utrecht, onder leiding van dirigent Vincent Doek,

in zijn muziek wil overbrengen.
Samen met organist Stephan van
de Wijgert brengt het kamerkoor een programma met kerstliederen en muziek van Bach tot
en met Christmas carols.
Ook is er de gelegenheid om
samen kerstliederen te zingen.
Kortom, een heerlijk concert op
een prachtige locatie om in de
kerststemming te komen.

Abdij van Berne, zondag 15 december, aanvang 16.00 uur.
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Kerstconcert van twee koren
in de Heeswijkse kerk

Uurtje Klassiek:
Kerstconcert

HEESWIJK-DINTHER - De koren Vivace uit Heeswijk-Dinther en Forza Vocale uit Berlicum zullen
ZONDAG 22 DECEMBER om 19.30 uur hun vernieuwde kerstrepertoire ten gehore brengen in de Heeswijkse kerk.
Het zijn beide gemengde koren
die al eerder met succes hebben
samengewerkt. Er wordt voornamelijk meerstemmig gezongen.
Forza Vocale staat onder leiding

Zij zingen a capella en
onder pianobegeleiding
van Dennis van den Tillaart en
bestaat uit 37 leden. Het gevarieerde repertoire bestaat onder
andere uit nummers van Adèle
en Coldplay, maar ook composities van Fauré en Mozart. Zij zingen a capella en onder pianobegeleiding van Karen Roefs die dit
jaar bij Forza Vocale gestart is.
Vivace heeft Rein Boeijen als dirigent, hij begeleidt tevens op pi-

Koor Vivace Heeswijk

ano. Gedurende twintig jaar is er
een groot repertoire opgebouwd
met heel diverse muziekstijlen.
Het aanbod varieert van musical tot klassiek, en van ritmische
pop tot religieuze liederen.
Ook beschikt het koor over
een uitgebreid kerstrepertoire waarvan je op 22 december

V.l.n.r.: Mieke, Monique en Hannie

een selectie kunt beluisteren. De
afsluiting van dit concert zal gezamenlijk door de koren worden
uitgevoerd. Na afloop is er in het
Willibrordcentrum gelegenheid
om na te praten met een kopje
koffie of thee, aangeboden door
Vivace. Je bent welkom in de
Heeswijkse kerk, de toegang is
gratis.

Feestelijke liederentafel
HEESCH - De liederentafel in CC De Pas vindt ook deze maand plaats en er is besloten hier een feestelijk
tintje aan te geven. WOENSDAG 18 DECEMBER, een week voor Kerstmis, wordt voor deze gelegenheid
de liederentafel gehouden rond de bar in het café van CC De Pas.
In aanloop naar Kerstmis wordt
getracht in deze ruimte alvast
wat kerstsfeer op te roepen.
Naast het gezamenlijk zingen
wordt ook, zoals gebruikelijk,
een dansvloer vrijgehouden voor
de liefhebbers. De gemoedelijkheid van een café in combinatie met de gezellige muziek

verzorgd door een meer dan
uitstekende live band, kan een

Gemoedelijkheid van
een café
extra stimulans zijn om naar CC
De Pas te komen. De aanvangs-

tijd is 20.00 uur en de muziek
speelt tot 23.00 uur. De entree
bedraagt € 2.-.
In 2020 gaat de liederentafel
op de oude voet verder. De organisatie wenst iedereen alvast
prettige Kerstdagen en een fijne
jaarwisseling.

Kerststukjes voor Alpe d’HuZes
VORSTENBOSCH - Sjan en Harrie Geenen maken deel uit van
het team Kingswood Walks. Ze
gaan 4 juni lopend de
Alpe d’Huez op.
Voor die tijd hopen ze zoveel
mogelijk geld op te halen voor
onderzoek naar kanker. Momenteel zijn ze druk met kerststukjes
maken voor het goede doel. De
eerste bestelling leverden ze afgelopen zaterdag af bij Linda en
Mike van restaurant Smoke in
Vorstenbosch.
De komende weken zal in hun
garage door de overige teamleden en met hulp van familie
en vrienden nog hard gewerkt
worden. Op WOENSDAGOCHTEND 18 DECEMBER staan ze

met een kraam op de weekmarkt op het Mr. Loeffenplein
om de kerststukjes en kerstdeco-

raties te verkopen. Het aanbod
is gevarieerd, voor iedere smaak
én iedere portemonnee!

HEESWIJK-DINTHER - Kom jij ZONDAG 15 DECEMBER ook naar
het Uurtje Klassiek luisteren? De sopranentweeling Mieke en Hannie van Huijgevoort geven, samen met Monique van de Ven op piano, een kerstconcert. Het concert vindt plaats in de interne kapel
van zorginstelling Laverhof Heeswijk-Dinther. De aanvang is 15.00
uur en de toegangsprijs is voor bewoners een strip en gasten betalen een vrijwillige bijdrage.
Hannie en Mieke hebben van
kinds af aan een gezamenlijke
passie: zingen. Hun talent neemt
steeds professionelere vormen
aan en sinds enkele jaren vormen
zij een officieel sopranenduo.
Hun stemmen mengen moeiteloos en hun muzikale opvattingen sluiten naadloos aan. Zij
stellen interessante programma’s
samen waarbij ze samenwerking zoeken met andere zangers
en instrumentalisten. Ze treden
veelvuldig op, zoals in Kasteel
Heeswijk en in de Sint-Janskerk
van Waalwijk. Ook in het Uurtje
Klassiek waren ze eerder te gast.

een team vrijwilligers organiseert
zij de serie nog altijd. Speelde ze
in de beginfase bijna steeds zelf,
nu is ze zo’n 5 à 6 keer per jaar
in het Uurtje Klassiek te horen.
Monique van de Ven studeerde
in Utrecht bij Herman Uhlhorn.
Met mezzo-sopraan Ellen Pieterse vormt zij een vast duo.

Monique van de Ven is pianist. Zij
heeft het Uurtje Klassiek in 2016
opgezet en met ondersteuning
van zorginstelling Laverhof en

De musici herhalen het concert
op vrijdagavond 20 december
in de kerk in Sint-Michielsgestel
aan de Schijndelseweg 1.

Het programma van aanstaande
zondag heet ‘Bij de schapen’ en
bevat werken van Berlioz, Mendelssohn, Saint-Saëns en Howells, Spaanse wiegenliedjes, en
(bijna) traditionele kerstliedjes in
klassieke arrangementen.
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Op zoek naar ontmoeting
en ontspanning?
De Soos is op zoek naar nieuwe leden en nieuwe activiteiten

ACTIVITEITENAGENDA
VRIJ. 13
DECEMBER

THEATERVOORSTELLING: URBANUS –
LIJ KNER GE SOP
AANVANG: 20.15 UUR

Na drie jaar toeren met een luidruchtig rockbandje langs zomerfestivals
waaronder Pinkpop, heeft Urbanus
weer zin in theater. Of de wereld plots
beter wordt van zijn nieuwe show valt
te betwijfelen. Maar dat het publiek
met een opgelachen kaartje naar buiten gaat staat vast. Absurde verhalen,
grove leugens en gênante situaties
worden afgewisseld met een broos of
kinderlijk naïef liedje. De zaal in duiken, dat zit er voor Urbanus niet meteen meer in. Daarom is bij deze show
toegestaan dat het publiek op het podium wordt gegooid.
Kaarten kosten € 29,50 en er zijn nog enkelen beschikbaar.

ZA. 14
DECEMBER

THEATERVOORSTELLING: EXPATS BIG
SHOW BAND –
EXP@ATS GOT
TALLENT

HEESCH - De ‘Sociëteit zonder naam’ is een vereniging, die volgend jaar 50 jaar bestaat en was oorspronkelijk bedoeld voor Heeschenaren, die arbeidsongeschikt waren geworden. Zij kwamen al in de
oude Pas bij elkaar om een praatje te maken, te biljarten, een kaartje te leggen, een potje te darten of
wat dan ook. En tot op de dag van vandaag doen zij dat nog steeds. Op maandag- en vrijdagmiddag.
Op dit moment ligt de nadruk
vooral op biljart en kaarten; er is
een vaste groep bezoekers, die
naar CC De Pas komen op zoek
naar gezelligheid. Maar wat
blijkt: De ‘Sociëteit zonder naam’
is ook een goed bewaard geheim
in Heesch. Bekend bij de leden,
nog veel te onbekend in Heesch.
Het 50-jarig jubileum is een
unieke gelegenheid om daar
verandering in te brengen. De
Soos is onlangs een samenwerking aangegaan met het Dorpsplein Heesch. Het Dorpsplein

VRIJ. 27
DECEMBER

FILMHUIS DE PAS:
THE GUERNSEY
LITERARY POTATO
PEEL SOCIETY
AANVANG: 20.00 UUR

Het verhaal volgt een journaliste,
Juliet Ashton genaamd. In de nasleep
van de Tweede Wereldoorlog besluit
Juliet te schrijven over een boekenclub die op het Kanaaleiland Guernsey is gevormd gedurende de oorlog. Bij aankomst
op het eiland komt ze in contact met een lokale boer, Dawsey
genaamd, en al snel krijgt ze een speciale band met de inwoners van het eiland. Kaarten voor deze film kosten € 6,-.
Kaarten voor de films en theatervoorstellingen zijn te
koop via onze website www.de-pas.nl of de Theaterkassa.

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

Bij deze nodigen ze geïnteresseerden van harte uit om op
maandag- en vrijdagmiddag
eens binnen te lopen in CC De
Pas, zaal d’n Herd. Ze vinden het
leuk om nieuwe leden te verwelkomen; samen denken ze graag
na over nieuwe activiteiten. En
misschien wordt het tijd om na

50 jaar De Soos een naam te geven!
Informatie:
www.hulpwijzer-bernheze.nl
of 06-25096583.

Biljartspektakel in CC Servaes
BERNHEZE - In CC Servaes wordt donderdag 19 en vrijdag 20 december het ‘Jan Rijkers biljarttoernooi’
gehouden in de spelsoort libre. Dit toernooi wordt gehouden onder de vlag van biljartfederatie ‘Kring
Nistelrode’ en de organisatie is mede in handen van D.I.O. uit Dinther.

AANVANG: 20.15 UUR

Tijdens deze jubileumshow vanwege
het 10-jarig bestaan van de Expats Big
Show Band valt u van de ene muzikale verbazing in de andere. Geniet van
een wervelende show vol bekende nummers in een ijzersterke
en verrassende uitvoering. Meer dan twintig muzikanten uit
de regio brengen een mooie mix van soul, pop, rock en af en
toe een gevoelige ballad allemaal in eigen arrangement.
Kaarten voor deze voorstelling kosten € 15,-.
Let op: Deze voorstelling vindt plaats in de zaal op een vlakke
vloer. Ondanks dat er op uw kaart een rij en stoelnummer
staat, is de zaal deze avond ingericht als dansvloer met statafels en barkrukken. Echter kunnen mensen die slecht ter been
zijn plaats nemen op de tribune op het balkon.

steunt de huidige bestuursleden
bij de promotie van hun mooie
initiatief en het beheren van de
financiën. En veel belangrijker:
ze gaan op zoek naar nieuwe leden en nieuwe activiteiten.

Dit toernooi is in het leven geroepen om de mooie sport biljarten te promoten en is vernoemd

naar Jan Rijkers die tot bijna zijn
100ste verjaardag vol passie en
overgave in de competitie mee
speelde in Dinther bij D.I.O.
Uit elk aangesloten dorp zal één
van de betere spelers de strijd
aan gaan om deze felbegeerde
trofee.
Hierbij de lijst van deelnemers:
- Gerard Gabriëls uit Dinther
- Antoon Verstraten
uit Vorstenboch
- Pieter van Veldhoven uit Uden
- Bernard van der Heijden
uit Geffen
- Jos van de Wijgert uit Heesch

- Nico van de Ven
uit Nistelrode.
Het strijdtoneel is in CC Servaes
aan het Raadhuisplein 24 in
Dinther. De aanvang is op beide
dagen 13.00 uur. Hopelijk zullen
velen komen genieten van een
paar mooie biljartdagen waarbij
we iedereen van harte uitnodigen. De entree is uiteraard gratis
en bij binnenkomst zal een kop
koffie worden aangeboden door
de regio.
Fijne dagen toegewenst namens
bestuur regio en D.I.O.

Bedankavond Open
Monumentendag
BERNHEZE - Het was een volle bak op vrijdagavond 6 december in de Heemschuur in Heesch. Vrijwilligers van diverse organisaties waren aanwezig, zoals de Heemkundekringen, de Meierijsche Museumboerderij, kasteeltje de Berkt, de drie molens en de direct betrokkenen van de jaarlijkse Open
Monumentendag
Ger Fransen, voorzitter van
Heemkundekring De Elf Rotten,
opende de avond en heette iedereen welkom. Al kijkend richting wethouder Rien Wijdeven
deed hij het voorstel de gemeentelijke financiële bijdrage te verhogen, want de kosten voor een
heemkundekring nemen steeds
maar toe.
Die avond werden twee films
vertoond over Heesch: één over
de Dorpsstraat en één over de
Schoonstraat, in vroeger jaren
gewoon zandwegen. De Dorpsstraat vormde vroeger de verbinding tussen Grave en ‘s-Hertogenbosch. In de Schoonstraat
was ooit Zwanenberg begonnen, maar omdat er in Heesch
geen spoorlijn kwam is dit bedrijf indertijd naar Oss verhuisd.
De films waren gemaakt door
Dtv. Na deze films werd een

doorlopende presentatie van de
Open Monumentendag 2019
vertoond.
Als verrassing trad nog kort
een gelegenheidszanggroep op
met leden die veelal afkomstig
zijn van koor Koraal uit Heesch.
Koraal zingt meerstemmig en

wordt steeds begeleid door een
vierkoppige band met basgitaar,
gitaar, dwarsfluit, saxofoon en
keyboard.
Die avond werden de vele vrijwilligers natuurlijk getrakteerd
op een drankje en lekkere hapjes.
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Voor vlees en nog veel meer
ga je naar HB Foods in Heesch!
metschotels, heerlijke ijstaarten,
overheerlijke worstenbroodjes en
mooi opgemaakte huzarensalades te bestellen. Deze artikelen
zijn natuurlijk ook het hele jaar
door te verkrijgen net als die
heerlijke hotwings, soepen, diverse visproducten en sauzen.

zowel particulieren als bedrijven
regelmatig leuke acties heeft? Zo
maak je nu bij aankoop van producten ter waarde van € 30,- kans
op 2 x 5 kaartjes van Burgers Zoo
in Arnhem. Houd daarvoor ook de
Facebookpagina van HB Foods,
die binnenkort net zoals de web-

Bij aankoop van producten ter waarde
van € 30,- kans op 2 x 5 kaartjes
van Burgers Zoo in Arnhem
Ben jij meer van het barbecueën?
Ook dan kun je je hart ophalen
bij HB Foods, want onze kwaliteitsslager weet precies wat jij
nodig hebt om er een gezellig
bbqfeestje van te maken!

Huzarensalade

Tekst: Milene Putters



HEESCH – HB Foods opende in 2011 de deuren van het mooie hoekpand aan de Kerkstraat en is inmiddels dus alweer bijna negen jaar voor velen hét adres voor diverse diepvries- & versproducten. HB Foods
is gespecialiseerd in kwalitatief vers rund- en varkensvlees en kip.
Ook ben je bij HB Foods op het
juiste adres voor de ouderwetse
lekkernijen als varkenspootjes,
varkensstaartjes en balkenbrij. En

wist je dat je er ook terecht kunt
voor horecakwaliteit snacks?
Een uitstekende keuze!

Gourmet en barbecue
Met de komende kerstperiode in
het vooruitzicht, is HB Foods bij
uitstek de plek om je verse gour-

Ruime openingstijden rondom
Kerst en Oud en Nieuw
Normaal is HB Foods gesloten op
maandag en dinsdag, maar met
het oog op de komende feestdagen staan de deuren voor je
open op maandag 23, dinsdag
24, maandag 30 en dinsdag 31
december van 9.00 tot 17.00
uur. Je kunt dan je bestellingen
ophalen, maar er is ook nog genoeg keuze in de winkel. Bestelformulieren zijn verkrijgbaar in de
winkel maar worden desgewenst
ook naar je gemaild.
Wist je ook dat HB Foods voor

site een totale make-over krijgt,
goed in de gaten.
Graag tot ziens bij HB Foods!

Kerkstraat 24, 5384 KC Heesch
0412-751171
info@hbfoods.nl
www.hbfoods.nl
HB Foods
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FILMHUIS DE PAS:
Kerstvakantie films

Kerst-In
HEESWIJK-DINTHER - Parochie Heilige Augustinus organiseert in samenwerking met Koninklijke Fanfare Sint Willibrord tijdens de donkere dagen voor Kerst de sfeervolle Kerst-In in de Willibrorduskerk
Heeswijk op ZONDAG 15 DECEMBER van 14.30 tot 15.30 uur.
Het fanfarekorps zorgt met
mooie kerstliederen en met samenzang onder leiding van dirigent Hans Thijssen voor een
gepaste kerstsfeer. Namens de
parochie wordt een kerstgedachte uitgesproken en een
kerstgedicht voorgelezen.

Schrijf het maar alvast in je agenda.
THE GUERNSEY LITERARY
AND POTATO PEEL PIE
SOCIETY
Nieuwe datum!
VRIJDAG 27 DECEMBER,
20.00 uur, € 6,-, korte pauze.
Drama/Romantiek.
The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society is een film als
een warm schuimbad; weldadig
om je langzaam in weg te laten
zakken.

BUURMAN EN BUURMAN
WINTERPRET
DONDERDAG 2 JANUARI,
13.30 uur, € 5,-.
VRIJDAG 3 JANUARI, 13.30 uur,
€ 5,-.
De twee onhandige buurmannen vieren samen Kerst. Ze doen
van alles wat bij Kerst en winter
hoort. Maar wel op hun eigen
speciale manier.

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

Uniek is dat dit jaar de succesvolste nummers uit The Proms
of Liberty nog éénmaal gespeeld
zullen worden in de unieke entourage van de kerk. Zangers,
combo en fanfarekorps komen
hiervoor speciaal weer bij elkaar
in de Willibrorduskerk.
Het belooft een bijzondere en
muzikaal hoogstaande kerster-

varing te worden. Na de Kerst-In
is iedereen welkom in het Willibrordcentrum voor een kop koffie of thee met smakelijk kerstbrood.
Natuurlijk is de entree gratis. Het
parochiebestuur en de Koninklijke Fanfare zien je graag op 15
december om 14.30 uur in de

Heeswijkse kerk om samen de
kersttijd in te luiden.
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2020. Tijd voor jou!

BOOTCAMP LIGHT
in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Na de succesvolle reguliere Bootcamp trainingen starten we
nu ook met Bootcamp Light trainingen in Heeswijk-Dinther.
Tijdens deze trainingen sporten we altijd
in de buitenlucht en op een net wat minder hoog tempo dan bij de reguliere Bootcamp trainingen.
Een goede combinatie aan oefeningen
met betrekking tot lenigheid, stabiliteit,
kracht en uithoudingsvermogen komt aan
bod en kunnen op eigen niveau worden
uitgevoerd. Iedereen kan dus meedoen!
Na de training van 60 minuten is er ruimte om een heerlijk bakje koffie of thee te
drinken met je mede bootcampers.

Het team van DressUp-InStyle

HEESCH - Wij kleden jou met als doel om jouw persoonlijkheid te onderstrepen.
DressUp-InStyle gelooft dat elke vrouw op haar eigen manier uniek en mooi is. Mode
betekent vrij zijn en gaat over persoonlijkheid. Wees charmant, sexy en slim, wijs en
zorgzaam, of wees gewoon wie je bent.
Al bijna 15 jaar staan wij dagelijks met
ons kundige team van stylisten met heel
veel plezier voor jullie klaar! Ons grootste
compliment is jullie stralende gezicht bij
het dragen van een mooie kledingcombinatie waarin jij jezelf volledig thuis voelt.
Via deze weg bedanken wij jullie dan wederom voor het vertrouwen in ons en we
staan weer met heel veel plezier voor jullie
klaar in 2020!

iedere kopende klant bij besteding vanaf
€ 25,- een cadeautje.
Graag Tot dan!
Groetjes, team DressUp-InStyle

We wensen jullie allen
Magische Feestdagen!
Zondag 15 december hebben wij koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur. Deze
dag starten wij met onze SALE en krijgt

‘t Dorp 86a, Heesch
0412-453333
info@dressup-instyle.nl
www.dressup-instyle.nl

Balletstudio van der Stappen
danst met meer dan 200 dansers
voor G-dans!
HEESCH – Op zondag 15 december vindt de Goede Doelen Actie 2019 plaats in theater De Pas: Go for G-dans! Dans is voor iedereen, daar zijn wij van overtuigd. Daarom
willen wij graag starten met iets nieuws: danslessen voor gehandicapten, oftewel
G-dans! Alle dansers van de studio zetten zich hiervoor in en dansen mee aan deze
unieke voorstelling van een kleine 20 minuten.
Zo’n grote groep dansers die allen dezelfde beweging maken, dat alleen al is bijzonder om mee te maken.
Met het geld dat we deze middag ophalen, willen we vanaf februari 2020 een
gratis blok dans aanbieden voor jongeren
vanaf 12 jaar met een beperking. Voorop
staat dat deze speciale groep leerlingen
plezier gaat beleven in muziek en dans,
in een les waarin ze fysiek worden uitgedaagd door diverse stijlen. Maar daarnaast
is het ook een les waarin ze goed worden
begeleid en zich gezien én gewaardeerd
voelen. Onder deskundige leiding hebben
de lessen een vaste, herkenbare structuur
met een warming-up, ruimte voor technieken, improvisaties, verplaatsingen en
dance moves en combinaties.
Foto: Wim Roefs

De afgelopen tijd is er hard gerepeteerd
door meer dan 200 dansers uit allerlei
verschillende groepen. Zij laten diverse
dansen en stijlen samensmelten tijdens
de speciale voorstellingen voor het Goede Doel. Bij binnenkomst kan het publiek
deze enorme choreografie van twee kanten bewonderen. Zij zien namelijk één
grote choreografie met dansers vanaf 4
jaar tot volwassenen, in alle dansstijlen!

Interesse voor deze speciale lessen?
Geef je op door te mailen naar
info@balletstudiovanderstappen.nl
Zondag 15 december in theater De Pas:
Go for G-dans
Voorstellingen om: 12.00 uur, 12.30 uur,
13.00 uur en 13.30 uur.
Toegangsprijs € 2,50, maar meer mag ook!
De kassa’s gaan vanaf 11.30 uur open,
maar wees er snel bij, want vol = vol!
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Knotwilgen bij Huize
Zwanenburg (2)

‘Strategie met ballen’ geeft
zoekende starter houvast
BERNHEZE – “Ondernemers zijn aanpakkers, willen vooral dóen”, weet Paul van Teeffelen. “Om te
voorkomen dat je gedachten van links naar rechts vliegen, of dat je met alle winden meewaait, is nadenken over je verkoopstrategie noodzakelijk”, zegt hij. Als coach bij Starters Succes Oss Bernheze helpt
hij ondernemers daarbij.

Tekst en foto: Peter Kriele

Jan Dortmans uit Vorstenbosch in wilg

BERNHEZE - Opnieuw trok een delegatie zaterdag 7 december naar
Landgoed Zwanenburg in Dinther. Daar moesten de overige nog
niet geknotte wilgen langs de oude Aa onder handen genomen worden. Helaas was het weer een stuk minder dan de week ervoor.
Een donkere lucht en regen, maar koud was het met ongeveer tien
graden niet.
In totaal waren er achttien mensen want Martien kwam ook
nog even helpen. Marlijn en
Wiek Metzlar moesten helaas
eerder weg.
Maar ze hadden wel fink gewerkt, samen hadden ze nagenoeg een hele wilg onder handen genomen... Maar helaas
moesten ze wel de erwtensoep
missen want die kregen de noes-

te arbeiders aan het eind van de
morgen - vanwege de regen in de keuken van Eugene van
Bouwdijk-Bastiaanse. Ondanks
de lichte regen was het werk
afgelopen zaterdag op tijd afgerond.

De negen coaches van Starters
Succes zijn thuis in alle aspecten van het ondernemerschap
én kunnen op eigen terrein de
diepte in. Voor iedere vraag is
er hulp. Van Teeffelen put uit de
methode ‘Strategie met ballen’
om starters te helpen met hun
ondernemingsstrategie, in het
bijzonder de verkoopstrategie.
Dit is tevens zijn terrein als zelfstandig ondernemer, adviseur en
coach bij Spoor P.

vooraf: een strategische kapstok:
“Je kunt je verkoop pas écht verbeteren als je weet wat je te bieden hebt, wie jouw potentiële

Verwacht een pragmatische aanpak. Hoe bereik ik klanten? Welke netwerken zijn voor mij interessant? Zeker vragen voor Van
Teeffelen, maar er gaat iets aan

Aan de hand van die kapstok
kun je gericht handelen. Bijvoorbeeld: “Hoe kom je boven
het maaiveld uit als je tassen
verkoopt? Overal kun je tassen

Voor iedere vraag
is er hulp
afnemers zijn en wat de waarde
van je product of dienst voor de
klant is.”

kopen. Anders wordt het als je je
tas ziet als sieraad of als accessoire bij je outfit, in plaats van als
functioneel product. Daar horen
andere afzetkanalen bij. Ook
de gebruikte materialen kunnen
een andere waarde toekennen
aan een tas. Zo kijken we samen
anders naar een product.”
Ben je korter dan vijf jaar ondernemer? Starters Succes helpt.
www.starterssucces.nl

Succesvolle stamppottenactie
weekmarkt Plein 1969

Volgende week wordt een zijpad van de Schoonstraat in
Heesch onder handen genomen!

Foto’s: Edwin Hendriks

Heeswijk-Dinther eet stamppot

HEESWIJK-DINTHER - Het is tijd voor huisgemaakte stamppot. Dat is wat de marktondernemers op
Plein 1969 samen met de gemeente Bernheze bedacht hadden en dus organiseerden zij een mooie
stamppottenactie.

Foto's: Wim Rijkers

Vrijdag 29 november en vrijdag
6 december kon je sparen voor
een stamppot. Voor elke € 5,die je uitgaf op de markt, kreeg
je een bonnetje en bij vier bonnetjes kon je een stamppot uit-

zoeken. Zoals je kunt zien op de
foto’s was de actie succesvol!
Elke vrijdag staan de marktkooplui voor je klaar op de markt van
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.

De markt is ruim opgezet, er
staan verschillende marktkramen
opgesteld. Kortom, de keuze is
reuze! De vrijdagse weekmarkt
begint om 8.30 uur en duurt tot
12.00 uur.

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 16 december 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Waar wordt het Jan Rijkersbokaaltoernooi gespeeld?

2. Hoe heet de ontroerende film die op 19 december bij CC Nesterlé wordt gedraaid?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. In welke kern komt de arrenslee rondrijden tijdens de Open Zondag?

4. Wat voor soort concert geeft Dennis Kivit?

5. Wie is er trots op jeugdprins Jim?
Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur)

6. Wat is de titel van de column van Annie Jacobs deze keer?

Winnaar vorige week:
Sjaan Fransen
Het antwoord was:
WINTER
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Afvalkalender 2020

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

19 december thema ‘verkeer’
Heeft u vragen over de ontwikkeling van Heesch West dan kunt
u via verschillende (online) kanalen informatie inwinnen, zoals de
website www.heeschwest.nl. Ook is het mogelijk om uw vraag persoonlijk te stellen bij de Infodesk Heesch West. De Infodesk ontvangt u graag in het gemeentehuis van Bernheze (De Misse 6 in
Heesch), 19 december van 15.30 tot 17.00 uur.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
18 december 2019
Mantelzorgwandeling + lunch
10.00 uur
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)
19 december 2019
Infodesk Heesch West
15.30 - 17.00 uur
Gemeentehuis Heesch
Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

Aangepaste
openingstijden
Gemeentehuis
19 december:
vanaf 14.30 uur gesloten
24 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
25 december: gesloten
26 december: gesloten
27 december: gesloten
31 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
1 januari: gesloten
Milieustraat
25 december: gesloten
27 december: open
Groendepots
25 december: gesloten
1 januari: gesloten

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak

Infodesk Heesch West

Vanaf 13 november zijn de nieuwe ophaaldagen voor huishoudelijk
afval zichtbaar in de Afvalkalender. De ophaalroutes veranderen in
2020. Het kan dus zijn dat we uw restafval of groente- fruit- en
tuinafval op een andere dag ophalen.
Download de afvalwijzer app en
u bent altijd op de hoogte.
In de Afvalwijzer app ziet u precies wanneer de vuilniswagen bij
u langskomt. U vindt de app in
alle appstores.
Wist u dat:
- u in de Afvalwijzer app een
notificatie kunt instellen? U
krijgt dan een seintje wanneer
u uw container of zakken voor
plastic, blik en drankenkartons
aan de straat kunt zetten.
- u via de Afvalwijzer app door
kunt geven dat bijvoorbeeld
uw container niet geleegd is?

- er in de Afvalwijzer app een
handig afval ABC te vinden is?
U typt uw afvalsoort in, en ziet
gelijk waar u het kwijt kunt.
Kunt u de app niet gebruiken, ga
dan naar www.mijnafvalwijzer.nl.
Vul vervolgens uw postcode en
huisnummer in en download de
pdf.
Lukt het niet om de app te installeren of de Afvalkalender
te downloaden, stuur dan een
e-mail naar kcc@bernheze.org
om een kalender aan te vragen.
Bellen kan ook: 0412-45 88 88.

Werkzaamheden snelfietsroute Nistelrode
Huisarts en apotheek blijven bereikbaar
Vanaf maandag 6 januari 2020
gaan we verder met de aanleg
van de snelfietsroute door de
bebouwde kom van Nistelrode.
Vanaf 6 januari zijn de huisartspraktijk en de apotheek
niet meer bereikbaar via de
Hoogstraat. Daarvoor maken we
een omleiding die gaat via de

Hoef en een doorgang langs de
sporthal De Overbeek.
Inrijden doet u dus vanaf 6 januari langs De Hoef huisnummer
23. Via borden is de route herkenbaar voor u. U kunt gebruikmaken van de parkeerplaats bij
de praktijk. De werkzaamheden
duren ongeveer 6 weken.

Gemeentegids 2020
Deze week wordt de gemeentegids 2020 huis aan huis in de gemeente verspreid. Als u een ja-nee sticker of nee-nee sticker op de
brievenbus heeft, ontvangt u de gemeentegids niet. Wilt u toch een
exemplaar, stuur dan een e-mail naar gemeente@bernheze.org.

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Accommodatiebeheerder
- Senior communicatieadviseur
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoostbrabant.nl

Thema ‘verkeer’
Bij de Infodesk geven verschillende specialisten en leden van
de projectgroep Heesch West
informatie over de plannen en
procedure rond het bedrijventerrein. Een verkeersplanoloog
is op 19 december aanwezig om
vragen over verkeerseffecten te
beantwoorden. Als u uw vragen
vooraf mailt naar
info@heeschwest.nl, kunnen we
ervoor zorgen dat de informatie
zo compleet mogelijk beschikbaar is en we uw vraag zo goed
mogelijk kunnen beantwoorden.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van
de ontwikkelingen, abonneert u
zich dan via de contactpagina
van www.heeschwest.nl op de
nieuwsbrief.

Een held belt
Een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur zijn belangrijk.
We willen sportverenigingen graag helpen om daarvoor te zorgen.
Daarom hebben we een programma gemaakt samen met GGD Hart
voor Brabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Meierijstad waar
sportclubs of sportaanbieders gratis gebruik van kunnen maken.
1 op de 8 sporters heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Heb je grensoverschrijdend
gedrag opgemerkt of meegemaakt? Bel 088-36 86 813.
Meer info: www.eenheldbelt.nl.
Theatershow Pap, doe normaal!
Er zijn nog kaarten voor deze
humoristische voorstelling vol
met herkenbare situaties voor
iedereen die kinderen heeft of
kinderen begeleidt.
De voorstelling is voor bestuur,
coaches en leden van sportclubs.
Kinderen vanaf 12 jaar onder
begeleiding zijn ook welkom.

Maandag 13 januari, Marathonloop 1 ’s-Hertogenbosch, Maaspoort Sport & Events.
Kaarten: www.papdoenormaal.nl.

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

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

het bijhouden van hun persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hen grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- Balázs, István,
geboren 13-06-19710
Buul van, Angelito Antonius
Adrianus,
geboren 29-05-1993
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- Serewa, Honorata,
geboren 05-12-1994
- Witulska, Anita,
geboren 03-07-1988
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Matusik, Patryk Jan,
geboren 23-06-1997
Besluitdatum: 03-12-2019
- Hristova, Nedelina Georgieva,
geboren 12-06-1995

Besluitdatum: 04-12-2019
- Neves Pastor De Oliveira,
Armando Alexandre
geboren 08-04-1973
Besluitdatum: 06-12-2019
- Stan, Ion Dan
geboren 03-01-1975
Besluitdatum: 06-12-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Oranjecomité Loosbroek voor
het organiseren van de opening van de wensboom op 14
december 2019 van 18.00 tot
19.30 uur op het Dorpsplein
aan de Molenhoeven in Loosbroek. De toestemming is verzonden op 9 december 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft toestemming
verleend voor het houden van
een openbare geldinzameling op
grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Bernheze (APV) aan:
- Scouting Heesch voor een geldinzamelingsactie in Heesch van
6 januari t/m 17 januari 2020.
De vergunning is verzonden op
10 december 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Loosbroek
- Jan Dobbelsteenstraat 16a
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 02-12-2019
Heesch
- Narcislaan 2
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ivm huisvesten migranten in bestaand
bedrijfsgebouw
Datum ontvangst: 03-12-2019
- John F. Kennedystraat 35

Plaatsen overkapping en vlaggenmast
Datum ontvangst: 04-12-2019
- Nieuwe Erven 16a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ivm verbouw kantoor naar woning
Datum ontvangst: 04-12-2019
Nistelrode
- Donzel 22
Verbouw bijgebouw
Datum ontvangst: 04-12-2019
- Wilhelminastraat sectie F 2070
Oprichten woning
Datum ontvangst: 05-12-2019
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 110
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ivm huisvesten arbeidsmigranten
Datum ontvangst: 03-12-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending in werking.
Heesch
- Hoefstraat ong.
Oprichten 4 patiowoningen
Verzenddatum: 02-12-2019
Nistelrode
- Raadhuisplein project Brouwplaats
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Bouwen van commerciële
ruimte, appartementen en patiowoningen
Verzenddatum: 05-12-2019
Tijdelijke vergunningen
Onderstaande tijdelijke vergunning zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
in werking.
Heesch
- Loosbroeksestraat ong.
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 05-12-2019
Heeswijk-Dinther
- Torenstraat 1a
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 05-12-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
De volgende omgevingsvergunning is verleend. Omdat het besluit leidt tot een onomkeerbare
situatie, treedt het zes weken na
verzending in werking.
Nistelrode
- Delst, nabij nr. 23
Kappen 30 linden en 1 plataan
(aanleg snelfietsroute)
Verzenddatum: 05-12-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indien bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

WWW.BERNHEZE.ORG
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Een jaar lang online adverteren
op onze homepage met een banner die
doorlinkt naar jouw website voor maar
€ 37,50 per maand
Interesse?
Stuur een mail naar verkoop@bernhezemedia.nl
of bel met 0412-795170.

Zie voor de specificaties van deze actie: www.bernhezemedia.nl
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Meer aandacht voor
huisvesting bijzondere
doelgroepen en duurzaam woningaanbod
in Bernheze

De ene toerist is de
andere niet
Paul Kremers, burgerlid Commissie Bestuur & Strategie VVD-Bernheze
In onze gemeente wordt, net als in de meeste andere gemeenten, toeristenbelasting geheven. In Bernheze bedraagt deze belasting € 1,35 per toerist
per nacht. En een toerist is een persoon die hier overnacht, maar niet staat
ingeschreven als inwoner. Tot zover niets bijzonders.
Het wordt pas bijzonder als onze
gemeente uitzonderingen gaat
maken, want dan blijkt dat de
ene toerist de andere niet is. Sta
je bijvoorbeeld met je tentje op
een gewone camping, dan moet
je toeristenbelasting betalen.

V.l.n.r.: Peter van Boekel (wethouder gemeente Bernheze),
Elly Pansier (Mooiland), Rob Dekker (JOOST), Peter van Keulen
(Huurdersbelangenvereniging) en Frits Vogels (Brabant Wonen)

Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - De afgelopen jaren is in de gemeente Bernheze flink ingezet op de groei van het woningbestand en de bouw van extra sociale huurwoningen. Dat blijft ook de komende jaren onveranderd.
Daarnaast komt de focus te liggen op de huisvesting van bijzondere
doelgroepen en het realiseren van de hoge duurzaamheidsambitie.
Onlangs tekenden de gemeente Bernheze en de woningcorporaties JOOST, Mooiland en
BrabantWonen de gezamenlijk
opgestelde prestatieafspraken
voor 2020. De afspraken komen
voort uit Woonvisie ‘creatief
naar een nieuw evenwicht’. De
woningcorporaties stellen jaarlijks op basis van de woonvisie
een activiteitenoverzicht op met
hun bijdragen aan de volkshuisvestelijke doelen in Bernheze.
Bijzondere doelgroepen
Veel aandacht gaat uit naar de
huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders,
arbeidsmigranten en mensen die
zorg nodig hebben. Dit gebeurt
onder andere aan de hand van
de uitkomsten van het regionaal
onderzoek beschermd wonen.
Onder meer de slagingskans
voor spoedzoekers en urgent
woningzoekenden moet hoger.
Daarnaast biedt Mooiland het
gratis Oppluspakket (kleine
woningaanpassingen - langer
zelfstandig wonen) aan voor
haar huurders. JOOST onderzoekt wat de mogelijkheden zijn
om tijdelijke woningen te realiseren om de ergste knelpunten
snel op te lossen. BrabantWonen
biedt samen met BrabantZorg
ouderen het product ComfortWonen aan, waarmee zij langer zelfstandig kunnen wonen
en naar eigen behoefte zorg en
andere diensten kunnen bepalen om veilig en comfortabel te

wonen. Ook wordt de verkoop
van de bestaande woningvoorraad bevroren zodat er voldoende huurwoningen beschikbaar
blijven.
Duurzaamheidsambitie
Het tweede deel van de focus
ligt op het realiseren van een
duurzaam woningaanbod. Gemeente, woningcorporaties en
huurdersorganisaties maken afspraken om energiebesparende
maatregelen in de sociale huurvoorraad te treffen. Het streven is
om in 2030 de sociale huurvoorraad gemiddeld op label B-niveau te hebben. Elk jaar wordt
hiertoe een vast aantal bestaande woningen verduurzaamd.
Daarnaast gaan gemeente en
woningcorporaties de informatievoorziening richting huurders
over de bewustwording van het
energieverbruik en het aanpassen daarvan voortzetten.
Toekomst
Alle gemaakte afspraken zijn
vastgelegd en door alle partijen
ondertekend. In 2020 wordt ook
een begin gemaakt met de nieuwe woonvisie 2022-2027.
Dan kijken ze samen verder
vooruit en bepalen ze de gezamenlijke
woningbouwopgaaf
voor deze periode. De corporaties onderschrijven een onverminderde behoefte aan sociale
woningbouw en zullen daarom
in het proces nadrukkelijk meelopen.

Maar sta je toevallig op een mini-camping, dan hoeft dat niet.
De gemeente vindt de administratieve last voor zo’n kleine
camping onevenredig groot.
Maar een mini-camping kan
maximaal 25 standplaatsen hebben, dus misschien wel 100 toe-

risten per nacht. Daar zouden
sommige grotere campings jaloers op zijn.
Maar het kan nog gekker. Als
uw schoonouders de nacht doorbrengen in een Bed & Breakfast
in Bernheze of als uw hele familie
een week een huis huurt, betalen ze netjes € 1,35 per persoon
per nacht. Maar als een ondernemer een groep arbeidsmigranten
huisvesting biedt in woonhuizen
of andere panden, dan heft onze
gemeente ineens geen toeristenbelasting.

De VVD-Bernheze vindt dit niet
acceptabel en heeft meermaals
aangedrongen op het gewoon
toepassen van de verordening.
Maar het college vindt kennelijk
dat de regels niet voor iedereen
gelden.
Het lijkt ons, in het licht van criminaliteit en ondermijning, in ieder geval zaak dat de gemeente
zo goed mogelijk registreert wie
er allemaal in Bernheze overnachten.
Reageren: info@vvdbernheze.nl

Aandacht voor armoede
en eenzaamheid
Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze
Zo met de feestdagen voor de deur is het goed stil te staan bij armoede en
eenzaamheid. De SP Bernheze blijft hier aandacht voor vragen. Mensen leven
vooral in armoede door schuldenproblematiek en/of onvoldoende kennis van
regelingen. Samen met stichtingen, verenigingen, scholen, clubs en zorgprofessionals ligt hier een uitdaging. Zorgen dat signalen van armoede bij
de juiste instanties terechtkomen. Dan kunnen mensen die dat willen ook
geholpen worden. Dat geldt ook voor de strijd tegen eenzaamheid.
Eenzaamheid en armoede
Vaak gaan eenzaamheid en armoede hand in hand. Doordat
mensen nauwelijks geld te besteden hebben, sluiten zij zich af
van de samenleving. Dat is wat
de SP Bernheze niet wil. Iedereen hoort volwaardig aan de samenleving mee te kunnen doen.
Mensen in een kwetsbare positie
hebben recht op steun en hulp.

Daarvoor staat de samenleving
aan de lat. Vanuit de gemeente
kennen we de Wmo-voorzieningen. Geld dat beschikbaar is voor
mensen die een steuntje nodig
hebben om mee te blijven doen.
Zeker nu mensen langer thuis
wonen, is ook eenzaamheid een
punt van zorg. Doordat iemand
bijvoorbeeld moeilijker ter been

is, gaat hij of zij er niet meer uit.
Er ontstaat een isolement en daar
heeft de samenleving ook een
taak. Ken je die mensen? Bied
hulp aan of meld je zorgen bij het
loket van de gemeente, zodat
zorgprofessionals contact kunnen zoeken. Met één gesprek is
vaak heel veel op te lossen. Mensen komen weer buiten en doen
mee. Zo hoort het.

Ondernemers: maak er gebruik van!
Rob van Herpen, voorzitter D66 Bernheze
Bernheze telt heel veel ondernemers. En elke dag komen er nieuwe bij. Enthousiaste starters die vanuit een goed idee en passie een bedrijf(je) starten.
Vaak beginnend als eenpitter, als zzp’er. En al gauw kom je er dan achter dat
het ondernemerschap best ingewikkeld is. Dat er heel veel zaken bijkomen
waaraan je van tevoren niet gedacht hebt.
We hebben voor alle starters en
degenen die een paar jaar bezig
zijn een heel mooie ondersteuning in de vorm van Starters Succes Oss Bernheze.
Deze stichting coacht en begeleidt starters, houdt netwerkevents en kan door de inzet van
negen professionele coaches

startende ondernemers een mooi
zetje in de rug geven.

toegang tot ondernemersnetwerken!

Omdat onze gemeente dit mede
financiert kan dit tegen een heel
schappelijk tarief. Voor € 150,krijg je een half jaar volledige
ondersteuning door coaches,
contact met kennispartners en

Wij als D66 Bernheze vinden het
belangrijk dat ondernemers de
steun krijgen die ze verdienen.
Maak er gebruik van!
Informatie hierover vind je op
www.starterssucces.nl.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Schoorsteen
Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze
De spannende sinterklaastijden in de buurt van de schoorsteen zijn net achter
de rug. In veel huizen is de haard vervangen door centrale verwarming en
wordt de schoen in de buurt van de deur gezet. Tijden veranderen.

Ruim vijftig jaar later zijn we op
zoek naar alternatieven. Een open
haard is vooral romantisch, maar
als de hele buurt mee geniet van
jouw houtvuurtje wordt het al
snel minder. Een paar jaar terug
waren pelletkachels een hype.
Kachels waarin je kattenbakachtige korrels van hout verbrandt.
Maar net als bij het haardvuur is
fijnstof een probleem.
Maar wat dan? Het lijkt erop dat

we tot 2030 nog aardgas hebben.
Dat lijkt lang, maar de tijd vliegt.
Op dit moment hebben meer dan
280.000 huizen in Nederland een
warmtepomp. Daar zijn verschillende types van. Sommige staan
vooral bekend om het lawaai dat
ze produceren. De verbeteringen
hierin gaan snel.
Warmtenetten hebben we hier in
de omgeving nog niet. Wel enkele huizen die verwarmd wor-

den met behulp van aardwarmte. Klinkt goed, maar als huurder
heb je weinig in te brengen over
wat er gaat gebeuren.
Wij vinden dat woningbouwverenigingen moeten investeren in
groene energie.
Progressief Bernheze wil kijken
naar goede en ook betaalbare
alternatieven. Wil jij meedenken?
www.progressiefbernheze.nl.

Houdt u ook een oogje
in het zeil?
Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze
Is het u ook opgevallen dat het aantal criminele activiteiten de laatste tijd toeneemt en steeds dichterbij komt? Zo waren er in de directe omgeving van Vorstenbosch enkele weken geleden op meerdere
plekken illegale dumpingen van drugsafval. Daarnaast zijn er de
laatste tijd veel woninginbraken geweest. Alleen al rondom Vorstenbosch is het aantal de laatste maanden opgelopen richting de
twintig. Mogelijk is dit inherent aan het jaargetijde. Het is al vroeg
donker en de nachten duren langer.
In Vorstenbosch is er inmiddels
al een speciale thema-avond
‘inbraken’ geweest waarbij de
inwoners zijn bijgepraat over de
cijfers, de aanpak en de preventieve maatregelen die genomen
kunnen worden.
De politie is ook preventief
aan de slag gegaan, er worden
‘s nachts verkeerscontroles uitgevoerd om op die manier ‘het
werk’ van inbrekers moeilijk te
maken.

U kunt zelf ook uw steentje bijdragen. Ziet u iets verdachts tijdens het uitlaten van uw hond
of tijdens het rondje hardlopen?
Twijfel niet en trek aan de bel
bij bijvoorbeeld de wijkagent of
maak een melding via de Buitenbeter app. BuitenBeter is een app
voor smartphones waarmee snel
en makkelijk een probleem, zoals
rondslingerend (drugs)afval of
een kapotte lantaarnpaal, gemeld
kan worden bij de gemeente.

Diverse instanties zoals gemeente, politie en ook de wijkagent
kunnen deze melding inzien en
dus snel actie ondernemen.
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

‘De boer dat is de keerl’
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Als plattelandsgemeente zal er ook vanuit Bernheze voor de Top 2000 gestemd
zijn op het lied ‘De boer dat is de keerl’ van Normaal. De boeren zijn de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest en dat zal ook nog even zo blijven. De
tijden veranderen en de boeren moeten mee. Maar kan iedereen het gewenste
tempo bijbenen?
lopen om de boeren ‘te steunen’.
De overheid heeft door regelgeving een agrarische sector gecreeerd zoals deze nu is. Als we het
nu anders willen, moeten we de
boeren ook de tijd geven om hun
bedrijven aan te passen. En voor
wie dat niet kan moet er een
vangnet zijn. In Bernheze wordt
momenteel met boeren gesproken die gebruik willen maken van
een stoppersregeling.

Column Laaggeletterdheid
Opfriscursus
Er wordt druk gewerkt aan een nieuwe folder voor de cursus
‘Leren!Gewoon doen!’. Zelf heb ik hier aan mee mogen werken.
Samen met een groepje mensen en onder begeleiding van ONS
welzijn hebben we dat gedaan. We wilden graag een cursus
voor beginners en gevorderden. Hoe pak je dit aan en leg je het
zo goed mogelijk uit aan deze twee groepen? Om erachter te
komen wat er bij de mensen speelde die graag hun Nederlandse

Een folder die zo duidelijk mogelijk is
taal wilden verbeteren. We zijn het aan hen gaan vragen en toen
kwam de aap uit de mouw! Ze hadden het weliswaar moeilijk met
d of t, leestekens en moeilijke woorden, maar het was het woord
‘laaggeletterdheid’ dat hen tegenhield, want dat waren ze niet!
Graag wilden ze een opfriscursus. Het kan alle twee! Deze cursus
is ook goed voor de mensen die de beginnerscursus al hebben
gevolgd. Zo kunnen ze mooi doorstromen naar de volgende cursus.
Zelf zou ik dat ook wel willen, want ik wil verder. Nu heb ik het
gevoel dat ik stil sta. Een computercursus wilden we ook graag
weer gaan starten, zowel voor beginners als gevorderden.
We hebben erg ons best gedaan om een folder samen te stellen
die zo duidelijk mogelijk is. Onze hoop is dat iedereen hem leest.
Ben je laaggeletterd of wil je
je Nederlands verbeteren?
Kom dan naar de cursus
‘Leren!Gewoon doen!’. Leren is
goed voor je. Wil je graag een
goede baan of een stapje hoger?
Ga er dan voor. Stap over die
drempel en kom!
Groet,
Annie Jacobs

Marko: ‘Dat we iets moeten doen om ons klimaat
en de natuur te redden is duidelijk’

De boeren hebben te maken
met landelijke, provinciale en
gemeentelijke regels. Wanneer
inzichten veranderen, veranderen ook de regels. Dat we iets
moeten doen om ons klimaat en
de natuur te redden is duidelijk.
Maar veranderingen moeten te
realiseren zijn, en dat kost tijd en
geld. Te lang zijn de problemen
weggeschoven of zelfs veroorzaakt door partijen die nu voorop
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De energieagenda
John van den Akker, raadslid namens Lokaal
Voor de meesten van u zal het een redelijk abstract begrip zijn, maar als gemeente
hebben we de Energieagenda, of volledig
gezegd, de Uitvoeringsagenda Duurzame
Energie. Hierin hebben we destijds vastgesteld dat we in 2030 energieneutraal
willen zijn binnen de gemeente Bernheze.
Met andere woorden, over ruim tien jaar
willen we net zoveel energie opwekken als
we verbruiken.
Daar is sinds het vaststellen al
veel over nagedacht en georiënteerd. Inmiddels komen we in de
fase dat er zaken in uitvoering
gebracht moeten worden en gelukkig staat er een aantal zaken
benoemd in de herziene agenda
die we in de komende raadsvergadering gaan vaststellen. Want
als we in 2030, of wat eerder als
het kan of wat later als het niet
anders kan, zover willen zijn dan
is het tijd om stappen te nemen.
Gelukkig staat er ook het nodige

Want wat je niet
verbruikt hoef je ook
niet op te wekken
medewerkers van onze gemeente. Want wat je niet verbruikt
hoef je ook niet op te wekken.
Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen.

ZOTTE

Veranderen van een sector kan
niet van vandaag op morgen.
Het is goed dat de provincie druk
op de ketel houdt, maar het is
ook goed dat bedrijven die willen
veranderen geholpen worden.
We moeten als gemeente kijken
hoe we hieraan bij kunnen dragen. Maar uiteindelijk blijft het
zoals Normaal zingt: ‘De boer dat
is de keerl die ut mot doen’.

in benoemd over het energiebewust maken van de inwoners en

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Henry Dortmans uit
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Emmie Verhallen
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
KOM EENS KIJKEN
BIJ PUUR BERKSHIRE
IN HEESWIJK-DINTHER
Onze 5 sterren buitenvarkens
hebben een heerlijk leven.
Ze groeien op in een natuurlijke
omgeving en worden top
verzorgd met het beste
seizoensvoer. Helemaal
biologisch en lekker natuurlijk.
www.puurberkshire.nl.
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di- en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.
LANDWINKEL VOOR
LEKKER MALS BERKSHIRE
VARKENSVLEES
Zeven soorten kwaliteitsproducten, zuivel rechtstreeks
van de boer, kipproducten,
bbq-vlees en gourmetvlees van
het Berkshire varken. Diverse
seizoensgroenten en fruit.
Diverse smaken droge worsten,
paté's, balkenbrij en zult.
Kom naar Puur Berkshire*****
Kaathovensedijk 5,
Heeswijk-Dinther.
06-10640503, 06-12789787.
DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Extra open op maandag 23 en
30 december van 11.00-16.00
uur. In de aanbieding: kant en
klaar kiphammetje 700 gram
€ 7,50. Nieuw: onze feestpan
vol met heerlijke kant en klare
kiphapjes en diverse sausen.
Deze pan is te koop of te
leen. Vooraf bestellen! Lekker
makkelijk als warmhoudschaal
tijdens Kerst of voor oliebollen.
Voor de gourmet hebben wij
lekkere kipfiletlapjes in diverse
smaken, kippendijen gekruid,
kipshoarma piri piri, schnitzeltjes
kipfilet met spek, kipsaté
et cetera. Of bestel de hele
kippen, gerookte kipfilet en kip
van de grill. Vooraf bestellen is

Puzzle #200210

fijn. Open: woensdag van 14.00
tot 18.00 uur, of op afspraak:
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
VIER MOOIE KOPEREN
BILJARTLAMPEN
€ 60,- per stuk. Bij interesse
tel.: 06-53247253
TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

TE KOOP
GEVRAAGD
LANDBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
06-19076959.

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

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

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

AANGEBODEN
OLIEBOLLENKRAAM
Plein 1969 Heeswijk-Dinther.
9 december tot en met
5 januari 2020. Eerste en
Tweede Kerstdag gesloten.
Openingstijden:
oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis: 0413-293260.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
DIVERSE SOORTEN
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

GEZOCHT
10 PERSONEN 21+
die willen investeren in hun
toekomst. Interesse? Mail naar
avanoss70@gmail.com.

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

BEN JIJ 13www.sudoku-puzzles.net
JAAR OF OUDER?
More Puzzles:

Extra
zakce
bijverd ntje
ienen!

Vanaf januari zijn we op zoek naar een

BEZORGER
HEESCH – Ongeveer 235 kranten

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

INTERESSE?

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

KAPPEN NU!
Tekst?

Zie oplossing pagina 32
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Ramp op Den Dolvert
BERNHEZE - De oorlogsgebeurtenissen in de bezettingstijd hadden geen bijzondere eisen gesteld aan Den Dolvert. Het
Heilig Hartbeeld was ongeschonden gebleven en Joodse onderduikers, bestaande uit een echtpaar met een opgroeiend
dochtertje, hadden de bescherming gekregen van een dapper echtpaar dat daar woonde.
in de week bij ons thuis. Na de beschietingen van 26 september wisten we dat ons
huis er nog stond. Hoe de toestand was
in huis, in de hof en van de dieren, wisten
we niet. Ik werd door mijn moeder eropuit
gestuurd om dat te verkennen en zo veel
mogelijk kleine spullen op te halen.
Het huis was een militaire basis geworden.
De Dessert Rats of de woestijnratten waren de bewoners. Op de speelplaats van
de jongensschool stond het vol met auto’s.
Op enige afstand viel een aantal granaten
waardoor ik niet veel kon doen; het werd
een kort huisbezoek.

Kaart van Den Dolvert in 1944

Bevrijding
Ook op Den Dolvert werden de Amerikaanse parachutisten met vreugde begroet. Niet in het minst door de ondergedoken Joodse familie en Frits Philips
uit Eindhoven. Maar helaas, de bevrijding
was nog niet definitief. De beschieting
van de kom van Dinther op 26 september met meerdere dodelijke slachtoffers
en veel huizenschade, was de bewoners
van Den Dolvert bespaard gebleven. De
ramp zou op 28 september nog komen
voor de familie Dortmans-van der Heijden
en hun zeven kinderen, waarbij de moeder en drie kinderen omkwamen door de
beschietingen. Een beschrijving hiervan
vindt men in het boek ‘Herinnering aan
de burgerslachtoffers 1940-1945’. Het
boek behoort bij het monument voor de
29 slachtoffers, geplaatst naast het bevrijdingsmonument aan de Mgr. Van Oorschotstraat in Heeswijk.
Op onderzoek uit
Wij waren met ons gezin op zondagmiddag 24 september hals over kop per fiets
gevlucht voor te voorziene gevechtssituaties in de kom van Dinther. De familie Van
der Leest in de Poststraat in Den Dodenhoek was ons toevluchtsoord. Twee van
hun dochters werkten om beurten een dag

’In een oogwenk
was ik van mijn
fiets en zocht,
zo kort mogelijk
bij een huis,
dekking’
Johannes Bergmans deed aangifte van het overlijden van Jaan Dortmans-Van der Heijden

Gevaarlijke situatie
Op de terugtocht over Den Dolvert hoorde ik weer enige fluitende granaten overvliegen die ten noorden van Den Dolvert
ontploften. Deze werden vanuit de richting Schijndel afgeschoten. Fietsende voor
de boerderij van Dortmans knetterde een
ontploffende granaat in mijn directe omgeving. Door het oorverdovende geluid
kon ik niet bepalen waar de inslag was.
In een oogwenk was ik van mijn fiets en
zocht, zo kort mogelijk bij een huis, dekking. Ineengedoken vond ik een schuil-

plaats op het oude gemetselde trapje van
de ingang van het oude notariskantoor,
even voorbij de boerderij van Dortmans.
Later bleek de granaat te zijn ingeslagen in
de achterkant van het dak van Dortmans.
Toen het even stil was en ik weer redelijk
kon denken was mijn fiets weer gauw gevonden en reed ik in allerijl richting Beugt
en weg van het getroffen gebied. Maar
na een honderd meter gefietst te hebben
ontplofte achter me weer een granaat met
een doffe inslag. Deze, zo bleek later, was
gevallen op de schuilkelder schuin achter
de boerderij. Deze knal kon me niet tegenhouden in de vaart naar ons tijdelijke thuis
in de Poststraat. Weer zat een engeltje op
mijn schouder.
Opmerking
Mijn vader had in het dorp geen politiedienst, maar wel in het buitengebied en
in Loosbroek. Hij sprak geen Engels. Het
zou niet verstandig geweest zijn om in politie-uniform, maar ook niet in burgerkleding als volwassene een huis te doorzoeken waar geallieerde militairen een
commandopost hadden gevestigd.
Herinnering
Nooit heb ik de eerste inslag in mijn onmiddellijke nabijheid kunnen vergeten.
Ten eerste vanwege het extreme geluid
en ten tweede, in het bijzonder, door de
gevolgen van die explosies voor het gezin
Dortmans-van der Heijden. Het gezin was
mij goed bekend. Zij woonden in de buurt
en waren oom en tante, neefjes en nichtjes van mijn vriend Nico van der Heijden.
Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther,
augustus 2019

Jaan en Mari Dortmans

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)
1 oktober (27 november)
Ramp op Den Dolvert (11 december)
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers
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‘Gé Band Er Bé’ en
de arrenslee bij koopzondag in Heesch
HEESCH - Op ZONDAG 15 DECEMBER maken vele winkeliers gebruik van de koopzondag in Heesch. Op die dag zal ‘Gé Band Er Bé’
optreden en zal de arrenslee van 13.00 tot 16.00 uur de sfeer in het
centrumgebied verhogen.

Nu het centrumgebied volledig

NISTELRODE - De supportersclub van Prinses Irene organiseert op
MAANDAG 16 DECEMBER om 20.00 uur de jaarlijkse kerstbingo. Deze
bingo-avond vindt plaats in de kantine van Prinses Irene. Iedereen is
van harte welkom. Er zijn hele mooie prijzen te winnen en de hoofdprijs is deze keer een boodschappenpakket ter waarde van € 120,-.
Er zijn vele prijsjes van ondernemers uit Nistelrode, waaronder
een pizzarette voor vier per-

De gebruikelijke kerststal staat
weer op het plein, de kerstbomen versieren het centrumgebied en de feestverlichting
brandt weer in de avonduren.
Nu de actie Rode Loper van het
centrummanagement in Heesch
inmiddels is afgerond en de vele
prijzen door de prijswinnaars
opgehaald worden bij de deelnemende ondernemers, zijn wij
ook benieuwd wie de hoofdprijs
in de wacht sleept om een mooi
bedrag aan cadeaubonnen te
besteden bij die deelnemende
ondernemers.

Kerstbingo waarbij de gezelligheid de prijzen overstijgt

Club Prinses
Irene steunen
door de gemeente gerenoveerd
is, de wegen, stoepen en groenvoorzieningen in orde zijn én er
voldoende parkeergelegenheid
is in Heesch, kunnen de Heesche
ondernemers hun bezoekers, die
niet alleen uit Heesch komen,
ook in de kersttijd weer gastvrij
ontvangen.

sonen en een waardebon van
Deco ter waarde van € 50,-. De
kerstbingo is ook vaak erg hilarisch en het is elke keer weer een
verrassing wat er allemaal gaat
gebeuren...
Supportersclub Prinses Irene
De supportersclub van Prinses
Irene bestaat ruim 50 jaar en is

opgericht door fanatieke supporters om de club Prinses Irene te
steunen waar mogelijk. Met 400
leden is ze een van de grootste
supportersclubs in de regio.

Boodschappenpakket van de Jumbo
Nistelrode ter waarde van € 120,-

Deze bingoavond is een van de
manieren om geld in te zamelen
voor dit mooie doel.
Gezellig voor het goede doel
Een bingokaart kost € 4,-; drie
kaarten kosten € 11,-. Dit is inclusief een kopje koffie of thee
om de avond goed te beginnen.
Vanaf 19.15 uur is de kantine
open en is er de mogelijkheid om
je tafeltje te zoeken.

Waardebon ter waarde van € 50,-

Pizzarette voor vier personen

50 KERSTSTALLEN in de

Meierijsche Museumboerderij

HEEFT U ONZE KERSTFOLDER AL GEZIEN
BIJ DEZE KRANT OF OP ONZE WEBSITE?
LEVER HEM TIJDIG IN ZODAT U KUNT GENIETEN
VAN DE MOOISTE PRODUCTEN TIJDENS DE MOOISTE
DAGEN VAN HET JAAR!

‘t Dorp 34 Heesch • 0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl • www.slagerijvanorsouw.nl

HEESWIJK-DINTHER - De eeuwenoude
boerderij, gelegen aan de Meerstraat 28,
is ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 DECEMBER, tussen 12.00 en 16.00 uur, helemaal
in kerstsfeer. In de drie gebouwen zijn ruim
50 kerststallen uit diverse landen te bewonderen.
De boerderijherd wordt verwarmd door
een knapperend open houtvuur en de
bakkers zorgen voor heerlijk boerderijvloerbrood, ambachtelijk gebakken in
de grote, op hout gestookte bakoven.
Erwtensoep met roggebrood, glühwein,
sfeervolle kerstmuziek binnen en buiten
en een mooi versierd terrein staan jou te

wachten. En er is een mini kerstmarkt met
allerlei kerstdecoraties, speciale vogelhuisjes en overheerlijke boerderijproducten. De entreeprijs bedraagt € 3,- , dat is
inclusief een kopje koffie/thee met koek.

50 kerststallen uit diverse
landen en mini kerstmarkt
Voor meer informatie over de mogelijkheden van dit boeiende museum kijk je
op www.museumboerderij.nl.
Ook kun je de boerderij volgen op Twitter
en Facebook.

25

Woensdag 11 december 2019

DUURZAAM BOUWEN
keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

en
Uw wens
Uw thuis!

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98

De warmtepomp: Wat is dat voor
een apparaat?

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

BERNHEZE - Het hart van de warmtepomp is een compressor, die net als een fietspomp een gas op hogere druk brengt. De compressor is onderdeel van een koelmiddelsysteem, zoals in een koelkast thuis.
In de koelkast wordt de koude
kant van het systeem benut om
de koelkast te koelen en wordt
de onttrokken warmte afgevoerd
via een radiator aan de achterzijde. Bij de warmtepomp wordt
de warmte benut om het huis
te verwarmen. Die warmte kan
onder andere worden onttrokken aan de buitenlucht of uit de
grondbodem. Je zou ook kunnen
zeggen dat de warmtepomp de
buitenlucht of de grondbodem
staat te koelen.
De warmtepomp lijkt eveneens
op een airco-unit, een apparaat,
dat in de VS en Azië al vele tientallen jaren wordt toegepast om
een huis te koelen, dus net andersom dan de warmtepomp.
Miljarden koelkasten en airco’s

zijn wereldwijd al geproduceerd.
De warmtepomp is daardoor
geen nieuwe techniek. Bovendien werd in het buitenland al

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor
het
vakkundig
plaatsen
en
leveren
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

warmtepompen verschenen. Die
fabrikanten ontwikkelen niet allemaal zelf een nieuwe compressor. Die compressoren worden

van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

De warmtepomp is een al lang Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952
bestaand apparaat in een nieuwe jas
www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
eerder dan bij ons de warmtepomp toegepast voor levering
van warmte.
De recente ontwikkelingen van
de warmtepomp zitten meer
in het gehele verwarmingssysteem en de bijbehorende regelingen. Nu de warmtepomp op
grote schaal als vervanger van
de cv-ketel wordt ingezet, zijn
er vele nieuwe fabrikanten van

vervaardigd door bestaande fabrikanten, die de compressoren
maakten voor de koelkasten en
de airco’s.

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249

Oftewel: De warmtepomp is een
al lang bestaand apparaat in een
nieuwe jas.

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl
Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

DUURZAAMHEIDTIP

Korter douchen

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Probeer dus korter te douchen,
maar denk ook aan andere trucjes.
Wist je bijvoorbeeld dat er meer dan genoeg
water uit de kraan komt als hij maar half open
staat? Daarmee bespaar je al een hoop.

• Kozijnen Deuren Ramen
Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928
info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Haal de
zon in
huis

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO
BIJ RUIMTELIJKE
ORDENING DRAAIT
ALLES OM AFWEGING
VAN BELANGEN

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

Ruimtelijke ordening:
Een interessant en uitdagend
vakgebied!

Ik ben er dagelijks mee bezig.
En wat voor mij daardoor zo
vanzelfsprekend lijkt, blijkt voor
veel mensen een onbekende en daardoor ook ingewikkelde
materie.
Als adviseur ruimtelijke ordening adviseer ik particulieren,
bedrijven, winkeliers, ondernemers en overheden die op
de een of andere manier te maken krijgen met ruimtelijke
ordening. Maar wat is nu eigenlijk ruimtelijke ordening?
Wanneer krijg je met ruimtelijke ordening te maken?

GROEP BV
■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
Uw waa
vatie
onze moti

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De ruimte is
daardoor (zeker op sommige plekken) schaars. De
bevolkingsdichtheid is hoog en de wensen zijn talrijk
en divers. Om ons land leefbaar te houden kan niet op
voorhand aan alle individuele wensen worden voldaan. Er
zullen keuzes gemaakt moeten worden; afwegingen. Waar
bouwen we woningen? Waar kunnen bedrijven gevestigd
worden? Waar mogen agrarische bedrijven uitbreiden?
Waar willen we winkels? Waar willen we juist de natuur de
ruimte geven?

Kozijnen

Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Alles heeft ruimte nodig...
belangenafweging is daarom
noodzakelijk

Kozijnen
Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n
n Deuren
n Deuren
Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n n

De antwoorden op deze vragen gaan over het nu. Maar ook
over de toekomst. De keuzes van nu bepalen namelijk de
ruimte van straks.
Wonen, werken, recreëren; alles en iedereen heeft
ruimte nodig, maar dat kan niet allemaal op dezelfde
plek. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Dit
vraagt om afweging van veel belangen, om ordening van
de ruimte. Ruimtelijke ordening is dus een proces waar
regels en wetten een rol spelen, maar ook belangen en
belangentegenstellingen. En niet zelden gaat dit ook
gepaard met emoties. Zoals ik bovenaan deze column al
opmerkte: Een interessant en uitdagend vakgebied!
Ruimtelijke ordening dichterbij dan u denkt
Iedereen heeft dus eigenlijk op een of andere manier met
ruimtelijke ordening te maken. Want ruimtelijke ordening
is dichterbij dan u denkt. U hebt misschien plannen om
een woning te bouwen op een perceel dat u in eigendom
heeft. Of misschen vindt u dat die woning die een ander
wil bouwen juist niet op die ene plek moet komen, omdat
daardoor uw vrije uitzicht wordt belemmerd. Of misschien
wilt u wel een bedrijf beginnen, terwijl op die plek volgens
het bestemmmingsplan eigenlijk alleen gewoond mag
worden. Of u wilt uw bedrijf verplaatsen...
Allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt met
ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening is dus dichterbij
dan u denkt.

n

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl
* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen

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

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

Binnen
1 dag
geplaatst!

Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen
en laat u ook in 2020 goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

Vouwwanden

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
HEIBLOEMSEDIJK EN HEIDE
HEESWIJK-DINTHER

Energieweverij verplaatst!
BERNHEZE - Vanwege de drukke decembermaand en volle agenda’s van velen is besloten om de Energieweverij te verplaatsen naar
29 januari. Dit geeft de kans om het nieuwe jaar met een groene
blik te beginnen! Een uitstekend moment om met alle goede voornemens aan de slag te gaan. Het evenement zal op dezelfde locatie
en tijd plaatsvinden.

jving
De inschri
o
sluit p 19
ber 20
27 decem 0 uur
om 17.0

Met vriendelijke groet en graag tot dan!
Rien Wijdeven, wethouder Bernheze
en Peer Verkuijlen, voorzitter BECO

Handige tips voor klussen
in de winter
BERNHEZE – Ga jij klussen in de winter? Dat kan zeker, maar het is wel anders dan klussen in de zomer.
Het is namelijk een stuk kouder en dat brengt vele veranderingen met zich mee. Hoe kun je het beste
een klus aanpakken in de winterperiode? Met onze zes handige tips en tricks kun jij veilige, leuke maar
ook prachtige klussen in de winter periode uitvoeren!
Hou je bezig met ‘winterse
klussen’
Het is de winterperiode en dat
betekent dat de winterse klussen
een hoge prioriteit hebben. Zo
kun je denken aan de voorbereidingen treffen voor jouw leuke
tuintje tegen de winterse kou,
het schoonmaken van de dakgoot of het dichten van tochtpunten.
Isolatie
Het is een koude periode en dan
is het belangrijk dat de warmte
binnen blijft. Om dat te bereiken wil je dat je huis een goeie
isolatie heeft. Daarom is het
van belang om extra aandacht
te leggen op de isolatie van het
huis. Voeg extra isolatie toe op
plekken waar het noodzakelijk is.
Dit zorgt er niet alleen voor dat
de warmte binnenblijft, maar dat
je er ook geen onnodige warmte opgewerkt wordt. Een aantal
manieren om je huis te isoleren
is bijvoorbeeld het plaatsen van
tochtstrips. Als je meer informatie wilt over hoe je de isolatie

Kadastrale omschrijving van het perceel dat geheel te koop
wordt aangeboden: Heeswijk-Dinther D 922, totaal 10.070 m2.
Het te koop aangeboden perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Bernheze, zoals op 8/10/2014 vastgesteld
door de gemeenteraad van de gemeente Bernheze.
In dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als ‘Natuur’.
Voor de van toepassing zijnde bestemmingsplanregels wordt
kortheidshalve verwezen naar de gemeente Bernheze of naar
de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Informatie over de
inschrijvingsprocedure alsmede een inschrijvingsformulier
zijn bij ons kantoor op te vragen.
Hoofdstraat 42
5473 AR Heeswijk-Dinther

www.ketelaarsvanzutphen.nl - www.funda.nl
kunt verbeteren, lees dan het
volgende artikel over isolatie!
Ventilatie zorgt ervoor dat je het
warmer krijgt
Huh? Is de eerste gedachte die
naar voren komt. Frisse lucht
zorgt ervoor dat je het warmer
krijgt. Het klopt, er zit een tegenstrijdigheid in deze zin. Maar
het is wel de waarheid. Door
frisse lucht in huis te brengen,
breng je drogere lucht naar binnen. Het voordeel van drogere
lucht is dat je je huis makkelijker
kunt verwarmen.
Radiatorfolie
Een handige tip om de kou te-

PIETBOON by
DOUGLES
& JONES

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10
E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl

In opdracht van de eigenares wordt per inschrijving te koop
aangeboden een perceel bosgrond, gelegen op de hoek van
Heibloemsedijk en Heide te Heeswijk-Dinther.

Regelmatig te zien bij RTL 4

gen te gaan is door radiatorfolie
achter je radiator te plakken. Het
voordeel aan deze folie is dat het
reflecterend is. Als je deze achter
je radiatoren plaatst, wordt de
warmte teruggekaatst naar de
kamer.
Hou rekening met de dag
Als je in de winterperiode gaat
klussen, moet je echt rekening
houden met hoe de dag is. Als
de grond bevroren is, dan kun je
beter de klus uitstellen tot een
later moment. Waar je ook rekening mee moet houden is dat je
niet alle klussen in de winterperiode kunt uitvoeren.
Bron: www.debesteklustips.nl
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Kom naar de kerstmarkt Heesch loopt warm voor Voedselbank
HEESCH - Een pak rijst, een blik soep of een zak spaghetti. Voor de meeste mensen een kleine uitgave,
in Cunera/De Bongerd
maar jij kunt er de Voedselbank ontzettend mee steunen. Op 14 DECEMBER is dat mogelijk, dan loopt
HEESWIJK-DINTHER In Cunera/De Bongerd vindt
MAANDAG 16 DECEMBER van
18.00 tot 21.00 uur weer de
jaarlijkse kerstmarkt plaats.
Tijdens de kerstmarkt biedt een
groot aantal ondernemers en
hobbyisten hun producten aan.
Buiten zorgen de Bokkebloazers
en de brandende vuurkorven
voor een gezellig binnenkomen. In de Tuinzaal zingt koor
Potpourri kerstliederen. Het
opstaporkest van de koninklijke fanfare St. Willibrord en het
Blazersensemble van muziekvereniging St. Servaes zorgen in de
Aula voor de sfeer.
En natuurlijk is de kerstman aanwezig, leuk voor een foto! Ook
is er een levende kerstboom en
een sneeuwpop.

“We maken er weer een echt
kerstfeest van! Kom gezellig met
familie en vrienden een kijkje nemen, iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis”, zeggen Annelies Cornelis en Marga
Goossens,
dagbestedingscoaches van Laverhof.
Laverhof on Ice
Na het succes van vorig jaar, is er
ook dit jaar weer een Laverhof
on Ice. Deze keer een schaatsbaan met echt ijs! Van 11 tot
en met 22 december is iedereen
van harte welkom. Het gevarieerde programma is te vinden
op www.laverhofonice.nl. En
natuurlijk is er gelegenheid voor
een hapje en een drankje. De officiële opening is op woensdag
11 december om 19.00 uur. Ben
erbij!

Heesch namelijk warm voor de Voedselbank voor Oss en Omgeving. Bij Jumbo aan de Schoonstraat
staan die dag vrijwilligers om lang houdbare producten in te zamelen. De Voedselbank wordt die dag in
Heesch ondersteund door politici van verschillende partijen. Zo’n vijftien vrijwilligers zijn 14 december
in Heesch in touw om de Voedselbank te helpen.
“We hebben dit extraatje echt
nodig”, zegt voorzitter Bert
Elberse. “Onze schappen raken
leeg. We willen toch niet dat er
mensen in de regio zijn die geen
smakelijke Kerst kunnen vieren?”
Voor het tweede jaar op rij constateert de Voedselbank dat de
aanvoer van levensmiddelen
stagneert. “Supermarkten werken steeds duurzamer. Aan de
ene kant is dit verheugend omdat het verspilling tegengaat,
maar voor de Voedselbanken is
het een aderlating.” Volgens Elberse moet de Voedselbank dus
op zoek naar andere manieren
om de aanvoer van goederen te
verzekeren. “We hebben besloten tot een grote inzamelingsactie in de decembermaand.”
In totaal staan vrijwilligers die
zaterdag bij tien supermarkten
in Oss, Berghem, Lith, Heesch
en Schaijk. Eerdere jaren stond
de Voedselbank al bij enkele supermarkten in Oss, maar men
wil er nu een grote actie in de
hele regio van maken. Want
ook huishoudens uit Bernheze

en Landerd maken gebruik van
de Voedselbank in Oss. Zo’n 14
huishoudens uit Bernheze doen
wekelijks een beroep op de
Voedselbank. “Daarmee helpen

Burgemeester Marieke
Moorman verzorgt
de aftrap
we ongeveer 53 personen uit de
gemeente”, stelt campagneleider Henk Snijders van de Voedselbank. “Maar als je de cijfers
bekijkt, dan zouden veel meer
huishoudens in Bernheze recht
hebben op een Voedselpakket.
We hopen dat die mensen mede
door deze inzamelingsactie in
Heesch de stap gaan nemen
naar onze Voedselbank.”
De inzamelingsactie van 14 december moet voor de Voedselbank veel levensmiddelen opbrengen. “We hopen dat we
met deze grote decemberactie
weer een half jaar vooruit kunnen.” En het moet lukken. Elberse rekent op het gulheid van
de mensen in de regio. In voor-

gaande jaren stond de Voedselbank ook al bij supermarkten in
de weken van Kerstmis, maar
nog nooit heeft de voedselbank
zo’n grote inzamelingsactie gehouden. Daarom is het contact
met anderen gezocht en hebben
velen toegezegd de Voedselbank
te helpen. In Bernheze en Oss
ondersteunt Dtv de actie publicitair, onder meer met een live
radio-uitzending van 9.00 tot
17.00 uur.
De actie gaat om 10.00 uur van
start bij Jumbo. Burgemeester
Marieke Moorman verzorgt de
aftrap samen met enkele bestuursleden van de Voedselbank.

Gezelligheid met een
'fairtrade' aankoop
Kerst voelt nog beter wanneer deze begint in de fairtrade winkel
NISTELRODE – Wanneer je door de wereldwinkel aan het Raadhuisplein loopt en in
alle rust zoekt naar het ideale cadeau, dan is je enige zorg nog: hoe ga ik hier kiezen?
Al die mooie beelden, wenskaarten, sjaals, tassen, boekjes voor de (klein)kinderen,
sieraden of gewoon iets lekkers voor op de kersttafel. De uitverkoop komt eraan, maar
eerst nog maar eens genieten van het feit dat je hier niet alleen goed inkoopt, maar
ook meteen goed doet.

Zoek zelf een passend cadeau uit óf geef
een fairtrade-cadeaubon, dan geef je altijd het perfecte kerstcadeau. Duurzame
en fairtrade cadeaus; originele en eerlijke
cadeaus mét een verhaal! De vrijwilligers
van Wereldwinkel Nistelrode staan graag
voor je klaar!
Social media
Op Facebook.nl/Wereldwinkelnistelrode
en Instagram.com/wereldwinkelnistelrode
is het uitgebreide assortiment, de acties en
de verrassende wending in 2020 te volgen.
Meer informatie
www.wereldwinkelnistelrode.nl
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Met veel plezier werken bij Ondersteuning Thuis
‘Je helpt,
ondersteunt,
begeleidt en
adviseert’

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Antoinette van de Laar

SCHIJNDEL – Ze werkt al haar hele leven met liefde en plezier in de zorg, maar deed dat altijd op één
plek. Tot anderhalf jaar geleden. Toen besloot Antoinette van de Laar uit Eerde het roer om te gooien
en begon ze onder de vlag van zorgaanbieder Laverhof met werken bij Ondersteuning Thuis. Een stap
waar ze nog geen moment spijt van heeft.
Anderhalf jaar geleden stapte
Antoinette van de Laar over van
intra- naar extramurale zorg. Intramurale zorg wordt geboden
binnen de muren van een zorginstelling. Extramurale zorg is het
helpen, ondersteunen en begeleiden van mensen die thuis wonen. “Ik werk al mijn hele leven
in de zorg. Ik begon op 18-jarige leeftijd als ziekenverzorgster,

werd later woonzorgbegeleider
en volgde talloze cursussen. Ik
had al eerder bedacht dat het
werken in de thuiszorg echt iets
voor mij zou zijn.
Omdat ik het naar mijn zin had
in mijn werk, deed ik daar niets
mee. Nadat mijn baan verloren
ging, besloot ik echter direct de
overstap naar thuiszorg te maken”, vertelt Antoinette.

Daar heeft ze nog geen moment
spijt van. “Het werk is heel divers
en veelomvattend. Het varieert
van persoonlijke verzorging tot
verpleging en begeleiding. Van
hulp bij het opstaan en wassen,
het verzorgen van wonden, tot
het ondersteunen en stimuleren
van zelfredzaamheid.” Ze vervolgt enthousiast: “Er is niets
mooiers dan mensen die thuis

willen blijven wonen bij te staan.
Ook om met hen en eventueel
samen met naasten ideeën aan
te dragen over de mogelijkheden
om zelfstandig te blijven wonen.
We signaleren het overigens ook
als er meer ondersteuning nodig
is en in overleg helpen we dan
met het nemen van de juiste
stappen.”
Laverhof heeft een ruim en divers zorgaanbod, waardoor zij
flexibel kunnen inspringen en
ondersteuning bieden op persoonlijke behoeften van cliënten.
Ook voor mensen die in de zorg
willen werken zijn er bij Laverhof talloze mogelijkheden. Het
is een erkende leerplaats met
verschillende opleidingsplaatsen
op alle locaties. Er is een nauwe
samenwerking met regionale opleidingscentra. Er is een goede
afstemming tussen leren en werken.
Antoinette werkt in een team
dat samen zorg draagt voor dezelfde groep cliënten in de route.
“Dat is zowel voor hen als voor
ons fijn. Ik doe alles samen met
de cliënt. Hij of zij voert de regie. Doordat je elkaar vaak ziet,
ontstaat als vanzelf een band en
een vertrouwensrelatie. Ook dat
maakt het werk heel leuk.“ Dan
resoluut: “Ik kan iedereen het
werk in de thuiszorg aanraden. Je
helpt, ondersteunt, begeleidt en
adviseert mensen waardoor het
voor hen beter en gemakkelijker

wordt om zelfstandig te blijven
wonen.”
Werken in de thuiszorg heeft veel
voordelen. Je hebt de volledige
aandacht voor de cliënt. Je kunt je
eigen rooster maken en vakanties
spreek je onderling met je collega’s af. En heb je vragen, dan kun
je altijd bij de wijkverpleegkundige terecht. Laverhof biedt ondersteuning thuis in Schijndel, Wijbosch, Eerde, Heeswijk, Dinther,
Loosbroek, Vorstenbosch, Berlicum, Middelrode en de woonwijk
De Gaarden in Uden.
Heb je interesse in werken
bij Laverhof? Kijk op
www.werkenbijlaverhof.nl
of neem contact op met de medewerkers van HRM,
tel. 073 - 544 33 00 of mail naar
vacature@laverhof.nl.
Ook ben je op 7 januari van 19.00
tot 20.30 uur van harte welkom
op de banenmarkt in het Mgr.
Bekkershuis, Deken Baekersstraat 83 in Schijndel.
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Kerstkaarten ten behoeve Winnaars eerste editie kerstboomwerpen in Heeswijk-Dinther
van de Zonnebloem
LOOSBROEK - Al zestien jaar maakt Mien van Krieken uit Loosbroek
wenskaarten voor het goede doel. Omdat Mien bij de doelgroep van
de Zonnebloem hoort, heeft ze ervoor gekozen om vanaf 1 januari
2019 de opbrengst van haar zelfgemaakte kaarten te schenken aan
de Zonnebloem Heeswijk/Dinther/Loosbroek/Vorstenbosch.
De kaarten zijn te koop tijdens
de openingstijden van CC De
Wis voor € 1,- per stuk. Je bent
natuurlijk ook van harte welkom
bij haar thuis, maar bel dan even
vooraf.

Steun de Zonnebloem en maak
iemand blij met een mooi kaartje!

Mien van Krieken
Molenhoeven 19
5472 PX Loosbroek
0412-229614 of 06-12461199.

Kerstboomwerpen
Deelnemers konden bij een
vooraf uitgezette baan, met
een echte kerstboom proberen
om deze zover mogelijk weg te
werpen. Mannen en vrouwen
van jong tot oud toonden hun

We kijken terug naar
een geslaagde editie

Tevens kun je bij Mien terecht
voor persoonlijke kaarten, voor
elke gelegenheid, voor de prijs
van € 1,50. Deze kaarten zijn
met de computer gemaakt.

Kerstwensboom
LOOSBROEK - ZATERDAG 14 DECEMBER is er om 18.00 uur voor
het tweede jaar een sfeervolle bijeenkomst bij de wensboom op het
kerkplein. Met als thema ‘Licht in ons leven’ houden we voor jong
en oud een opening met mooie gedichten, muziek, gratis chocolademelk, koek, glühwein, en natuurlijk vuur om ons te warmen. Er
worden zelfgemaakte houten schijfjes (verkrijgbaar bij CC De Wis
en de Dagwinkel) in de boom gehangen met wensen en gedachten.
Samen maken we
een kerstpakket
Rond de Kerstwensboom is er dit
jaar inzet voor ‘Lichtpunt’, een
lokale organisatie die extra aandacht heeft voor mensen die het
net wat moeilijker hebben. Juist
in deze donkere dagen willen we
niemand in de kou laten staan.
Iedereen kan daarbij helpen
door, tijdens deze bijeenkomst,
een houdbaar levensmiddel mee
te brengen en in de Lichtpuntmand te leggen voor het maken
van kerstpakketten.
Oranjecomité, Parochie, Kerncommissie, Basisschool, Peuterspeelzaal, Gewoon Samen en

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 7 december vond de eerste editie kerstboomwerpen in Heeswijk-Dinther
op Plein 1969 plaats, georganiseerd door enkele winkeliers uit deze kern. Zij willen graag wat extra’s
doen in deze feestelijke periode van het jaar. Vele deelnemers trotseerden de regen om een kerstboom
zo ver mogelijk weg te werpen. Wij kijken terug naar een geslaagde eerste editie.

Lichtpunt wensen je een sfeervolle Kerst.

krachten, voor de allerkleinste
deelnemers was zelfs een minikerstboom beschikbaar. Ook
aan de inwendige mens was
gedacht, de heerlijke oliebollen
en donuts van Mario en Christa
Bok maakten de sfeer compleet.
Daarnaast kon men shoppen bij
een gezellige kraam met leuke
accessoires van Sylk.
En de winnaars zijn…
Volwasssenen:
1ste prijs: de heer Hendriks,
8,80m: kerstboom.
2de prijs: Willem de Haas,
7,90m: vaas met bloemen van
Miranda’s Bloemensalon.
3de prijs: Chris van Rens,
7,20m: COOP pakket.
4de prijs: Bo Bok, 7,10m:
bon van PaperPoint.
5de prijs: Daan van Helvoirt,
7m: kerststukje van Sylk.
6de prijs: Kim van de Sluis,
6,30m: designbon van Zoggel
Wonen en Zo.
7de prijs: Wim Kuijs, 6,20m:
donuts van Marion en Christa
Bok.
8ste prijs: Erich Vermeulen,
6,10m: goodybag Etos.
9de prijs: Paul Bouwman,
5,60m: goodybag Etos.

gewonnen met 5,80m. Joey,
Finn, Mees, Jayden en Anne krijgen allemaal wat lekkers bij Halte 5. Van harte gefeliciteerd.

Kinderen:
Bij de kinderen

De prijswinnaars ontvangen
een persoonlijk bericht, zij kun-

heeft

Joey

Foto's: Edwin Hendriks

nen de prijs afhalen bij Sylk,
Raadhuisplaza 12 in Heeswijk-Dinther.
De organisatie bedankt alle deelnemers en kijkt terug op een geslaagde editie in een leuke sfeer.

Centrum Heeswijk-Dinther trakteert
met Centrum Cadeau Actie!
KENT U ONZE SPAARPAS AL?
Alle voordelen van de Primera Spaarpas:
•
•
•
•

Een leuk cadeautje op je verjaardag.
Spaar voor een gratis 1/5 staatslot.
Persoonlijke aanbiedingen en verrassingen.
bij aankoop van € 24,99 aan HP, Canon, of Epson
inktcartridges een gratis pak printerpapier.
• Elke achtste puzzelboekje gratis.
• Elke achtste Hallmark wenskaart gratis.
• Alle kortingen uit de folder.

...even naar Primera Heesch
Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

HEESWIJK-DINTHER - Kom jij
ook ZATERDAG 14 DECEMBER
gezellig shoppen tijdens de
Centrum Cadeau Actie?
Bij iedere aankoop van minimaal
€ 10,- mag je bij de deelnemende winkels een kaart trekken.
Met deze kaart kun je een leuk
cadeau halen bij een van de andere deelnemers. Koop je bij de
volgende winkel ook weer iets?
Dan mag je ook daar weer een
kaart trekken.
Deelnemende
ondernemers
herken je aan de flyer op deur
of raam. Doe mee! Het is altijd
hartstikke leuk en verrassend!
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Van Munster Recyclers winnaar
50ste prestigieuze Gouwe Kreuge
KRULLENDONK - Tijdens een drukbezochte en supergezellige prinsenreceptie in Krullendonk is bekendgemaakt dat Van Munster
Recyclers in 2020 de winnaar wordt van de 50ste Gouwe Kreuge.
Stichting Carnavalsviering Heesch feliciteert de directie en medewerkers van Van Munster van harte met deze unieke prijs, die prins
Porcus XLIX op 1 februari in CC De Pas zal uitreiken.
Gouwe Kreuge
Stichting Carnavalsviering Heesch vindt het belangrijk om naast
de pure carnavalsactiviteiten oog
te hebben voor bedrijven, instellingen en verenigingen die zich
regionaal of lokaal verdienstelijk maken ten behoeve van het
maatschappelijk belang en/of de
samenleving in het algemeen.
Vandaar dat in 1969 de Gouwe
Kreuge in het leven is geroepen.
Van Munster Recyclers
Van Munster Recyclers is een
gerenommeerd
familiebedrijf
dat 82 jaar geleden is gestart en
waar inmiddels met Jan en Harold de derde generatie aan het
roer staat. Van Munster bestaat
uit twee onderdelen, te weten
Van Munster Recyclers en Reisswolf, met vestigingen in Heesch
en Venray.

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen wordt op meerdere wijzen vorm gegeven. Zo zijn
zij partner van MVO Nederland
en is er een eigen Duurzaamheids-app ontwikkeld.
Ze bieden werkgelegenheid aan
zo’n 80 medewerkers, waarbij
ook aan hen die een mindere
kans hebben op de arbeidsmarkt.
Van Munster is sponsor van de
jeugdafdeling van HVCH, hoofdsponsor van DOS’80 en ondersteunt daarnaast diverse andere
lokale verenigingen.
Nadere toelichting en onderbouwing op de toekenning zal worden gegeven door de Hoogheden van Krullendonk tijdens de
officiële uitreiking van de Gouwe
Kreuge op 1 februari 2020.

Gouwe Kreuge bal
Nadat de officiële prijsuitreiking
heeft plaatsgevonden, start aansluitend het Krullendonkse Lied-

jesfestival. Enthousiaste deelnemers met (enig) muzikaal gevoel
worden uitgedaagd om op een
bekende (carnavals)deun een ei-

gen tekst te maken. De avond zal
worden vervolgd met een spetterend feest, waar je zeker bij moet
zijn!

Ster van Bethlehem
HEESCH
Op
VRIJDAG
20 DECEMBER is Sterrenwacht
Halley voor publiek geopend.
Het programma begint om
20.00 tot 22.00 uur.
Ster van Bethlehem
In de periode rond Kerstmis en
Driekoningen besteedt de sterrenwacht op de publieksavonden aandacht aan de Ster van
Bethlehem; het bekendste astronomische verschijnsel dat in de
Bijbel wordt beschreven. De ster
die de wijzen uit het oosten naar
de pasgeboren Christus leidde, is
alleen bekend uit het Evangelie
naar Matthéüs.
In de loop der tijd zijn tal van
theorieën uitgedacht om de ster
te verklaren. De ster was kennelijk zo bijzonder, dat de wijzen daarin het goddelijke teken
zagen dat er een koning was
geboren. Zij begonnen aan een
lange reis om de koning te vinden en hem hulde te bewijzen.
Ze kwamen uiteindelijk terecht
bij de stal in Bethlehem, waar zij
Christus aantroffen.
Wanneer Christus geboren is,
is niet precies bekend. In het
decennium voor het begin van

Bij Alferink Optiek werkt een team van gediplomeerde opticiens en
contactlensspecialisten. Om ons team compleet te maken zijn wij
op zoek naar een ervaren opticien en een verkoopmedewerker,
die graag op een hoog service- en kwaliteitsniveau willen werken.
onze jaartelling waren er veel
sterrenkundige fenomenen die
voor astrologen van bijzondere
betekenis geweest zullen zijn. In
de presentaties wordt een aantal van die bijzondere hemelverschijnselen naar voren gehaald
en besproken. Wie weet was een
daarvan de Ster van Bethlehem.
Als het niet bewolkt is, kan
men door de grote telescoop
dubbelsterren, de sterrenhoop
Plejaden, de Orionnevel en andere hemelobjecten observeren.
In het planetarium verzorgen
Halleyleden voorstellingen over
de sterrenhemel.
Entree: € 6,- (kinderen tot en
met 12 jaar: € 4,-).
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl

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

Verkoopmedewerker (32-38 uur)
Als verkoopmedewerker ontvang jij iedere klant met een warme glimlach en zorg jij voor een
deskundig advies. Ook al heb je geen ervaring in de optiek, het lijkt je leuk om samen met de
klant op zoek te gaan naar die ene perfecte bril of zonnebril. Jij zet jouw enthousiasme, gevoel
voor mode en service in bij het:
• Adviseren van klanten over monturen, glazen, contactlensvloeistoffen en overige producten.
• Afstellen en afleveren van nieuwe brillen.
• Zorgen voor een correcte kassa-afhandeling.
• Administratie.
• Zorgen dat de winkel er uitnodigend en tiptop uitziet, zodat klanten zich welkom voelen.

Ervaren Opticien (32- 40 uur)
Je voert oogmetingen uit en je bent in staat om een deskundig glasadvies aan de klant te geven.
De klant krijgt van jou de juiste zorg, advies en aandacht. Je kan goed omgaan met drukte.
Ook heb je voor deze vacature:
• Bij voorkeur ervaring als verkoper of sales medewerker in de optiek-, retail- of Modebranche.
Als opticien heb jij je diploma optiek behaald en jarenlange werkervaring in de optiek.
De motivatie om jezelf te blijven ontwikkelen.
• Gevoel voor mode en een commerciële inslag met goede sociale en communicatieve vaardigheden.
• Geen moeite om in het weekend te werken.
Wat heeft Alferink Optiek jou te bieden?
Je komt te werken in een prachtige zaak waarbij kwaliteit en service hoog in het vaandel staan.
Je wordt opgeleid om zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag te kunnen
en je krijgt veel mogelijkheden voor bij- en nascholing.
Een leuke (verkoop)uitdaging in één van de mooiste winkels in de regio van Heesch.
INTERESSE? Stuur je sollicitatiebrief en C.V. (met foto) naar glenny@briljantoptiek.nl.
Voor meer informatie kan je contact opnemen via telefoonnummer: 0485-52 22 13.
’t Dorp 31 - 5384 MB Heesch - 0412 - 45 10 03 - www.alferinkoptiek.nl
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beugelen

boksen

Kampioenen

badminton

zwemmen

korfbal
hardlopen

korfbal

jeu de boule

HEESWIJK-DINTHER
Het
vaandelteam van Altior mocht
zondag 8 december voor de
tweede keer achter elkaar een
thuiswedstrijd spelen.

paardrijden

tafeltennis

Woensdag 11 december 2019

wielrennen

darten

golf

tig gespeeld. Het gevolg: weinig
doelpunten bij beide ploegen
en een ruststand van 6-5. In de
tweede helft zette deze lijn zich
voort. Altior kwam twee keer op
achterstand, maar wist een paar
vissen
skien
snowboarden
minuten voor
het einde
toch dekano
voorsprong te pakken. Een zenuwslopende laatste fase brak
aan, met Altior als winnaar bij
het laatste fluitsignaal. De eindstand was 11-10.
Altior 2 -kaarten/bridgen
Oranje Wit 2: 13-12
Altior 3 - SCMH 2: 12-8
Rooi 3 - Altior 5: 12-11
Altior MW 1 - Flash MW1: 7-10
DSV A1 - Altior A1: 11-16
Altior A2 - Fortuna’74 A2: 7-5
Altior B2 - DOT B1: 6-8
Altior B3 - De Korfrakkers B2:
3-10
De Peelkorf C1 - Altior C1: 4-4
Altior C2 - Springfield C1: 7-6

budo

autosport

handboogschieten

Nipte overwinning Altior

biljarten
judo
SVOC
wasduivensport
de tegenstander
en
voordat de wedstrijd was begonnen, was al duidelijk dat het
wel eens moeilijk zou kunnen
worden. De Limburgse tegenstanders hebben namelijk laten
zien erg goed te zijn in het maschaken
dammenvan veel doelpunten.
ken
Uiteindelijk gaat het erom dat er
(minimaal) één doelpunt meer
dan de tegenstander wordt ge1cm b doelpunten aan
maakt, dus veel
Altiorzijde waren die zondag
hard nodig. De wedstrijd ging
cm b
gelijk op, de1,2pupil
van de week
Mirthe van Laarhoven zag dat
het verdedigend goed stond
maar in de aanval
werd te onrus1,4cm b

Vorstenbossche Boys - JO11-2

waterpolo

Mirthe van Laarhoven

Altior D1 - Rooi D1: 8-4
KVS’17 D2 - Altior D2: 15-1
Nas E1 - Altior E1: 8-7
Altior F1 - De Korfrakkers F1:
7-8.

Judo verbroedert

karten

motorsport

Team Tanoshii/Conscius Sports in de prijzen
SINT ANNALAND/NISTELRODE - Dat het judo verbroedert weten de beoefenaars al heel lang, dit werd
maar weer eens extra onderstreept op het vierde Bondstoernooi van de CJJF in Sint Annaland. Team
Tanoshii van Conscius Sports was ook weer van de partij, door de drukke periode helaas maar met drie
jeugdige judoka's.

Prinses Irene - JO10-3

voetbal

WHV wint topper
LOOSBROEK - Het was WHV dat de score opende. In de 26ste minuut was het een corner van Ivo Kanters die met behulp van de wind
direct in de goal verdween. Dit was zijn eerste goal voor het eerste
elftal van WHV. Een prachtige 1-0 voor WHV. Hierna golfde het spel
weer op en neer en beide ploegen kregen nog enkele goede kansen,
maar de stand bleef tot aan de rust 1-0.
Na rust was het weer het bekende probleem voor de Loosbroekenaren, een voorsprong vasthouden. In de 47ste minuut was
het Ollandia dat de gelijkmaker
maakte, en weer was het Stefan
Erven op aangeven van broer
Robert. De geel-zwarten hadden
het 10 minuten moeilijk, maar
na 60 minuten was het WHV
dat goed verdedigend weer de
aanval zocht. WHV loerde op de
counter en in de 62ste minuut
was het Roel Lunenburg die via
een assist van Yorick vd Rakt met
een bekeken schot de keeper

Tom Wouters verschalkte; 2-1.
Ollandia moest risico nemen en
zocht vol overgave de aanval,
maar WHV gaf niks weg. WHV
loerde op de beslissing en in de
79ste minuut was het Yorick
vd Rakt die goed door ging op
rechts en met een bekeken voorzet Thijs Lunenburg in stelling
bracht; 3-1. De wedstrijd was
beslist en uiteindelijk maakte
WHV in de laatste minuten nog
de 4-1. Het was Bart v.d. Wielen
die met een bekeken actie via
een verdediger van Ollandia de
4-1 scoorde.

Team Tanoshii reisde af met drie
deelnemers uit het aangepaste
judoteam, om deel te nemen aan
een regulier judotoernooi. De organisatie van dit bondstoernooi
biedt alle gelegenheid voor iedere judoka op elk niveau om deel
te nemen aan judo wedstrijden,
waardoor ook onze aangepaste
judoka’s goed mee kunnen komen op deze wedstrijden.
Marcel Berendse heeft nog wat
wedstrijdritme nodig, maar deed
het weer wat beter dan de vorige keer en wist een goede 4de
plaats mee naar huis te nemen.
Karin van Dijk wist genoeg wedstrijden
op haar
naam tennis
te schrijvoetbal
hockey
ven om een dik verdiende 2de
plaats te bemachtigen.

basketbal

turnen

volleybal

handbal

te bemachtigen. Team Tanoshii/ Wil je meer weten over AangeConscius Sports wil dan ook ie- past Judo, tuimel Judo, Jeugd
Marco van Kaathoven, dit keer dereen feliciteren met de behaal- judo, Judo of Jiu Jitsu? Kijk dan
uitkomend bij de senioren, wist de resultaten, en dank aan team- eens op www.consciussports.nl
met
goed judo
zelfs de
1ste plek zwemmen
begeleider
Henniehandboogschieten
voor zijn inzet.
beugelen
boksen
badminton
waterpolo
tafeltennisof www.budoschooltanoshii.nl.

korfbal

DE OPLOSSING
korfbal

hardlopen

jeu de boule

HAPERT/LOOSBROEK - Korloo mocht afgelopen zondag al
vroeg op voor de wedstrijd tegen Neca in Hapert.
Het was duidelijk dat verliezen
biljarten optie duivensport
judo
geen
was voor Korloo
en
de spelers waren gebrand om
punten te pakken. Korloo startte

schaken

dammen

Korloo pakt de punten

paardrijden

wielrennen

darten

kaarten/bridgen

1cm b

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze
1,2 cm b
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL
1,4cm b

golf

heel sterk met in de verdediging
veel druk op de dames van Neca
waardoor er amper goede kansen kwamen voor de thuisploeg.
Aanvallend pakten de lange
aanvallen en rust al snel uit tot
vissen
skien
snowboarden
een 0-4 voorsprong
en kon Kor-kano
loo rustig verder combineren. Zo
werd de voorsprong verder uit-

gebouwd naar 0-6 en kon Korloo met een comfortabele voorsprong van 1-7 de rust in gaan.
De tweede helft gaf Neca veel
meer druk en vielen de kansen
niet meer zo makkelijk. Uiteindelijk gingen de punten mee naar
Loosbroek na de 3-10 winst.
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turnen

handbal

Flinke nederlaag in Emmen

Synchroonwedstrijd Sine-Cura
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondagochtend vond bij Sine-Cura een
synchroonwedstrijd voor de recreanten
plaats. Bij een synchroonwedstrijd moeten twee turnsters tegelijk een oefening
doen op balk, vloer en sprong.
Er waren vier turnsters in vier verschillende niveau’s, die allemaal mooie oefeningen hebben laten zien. Bij het hoogste niveau 2 stonden Wies en Juul op de eerste
plaats, bij niveau 3 stonden Isis en Iris op
de eerste plaats en bij niveau 4 stonden
Joes en Suze op de eerste plaats. Luus en
Bo zijn daarbij als tweede geëindigd. Bij
niveau 5 stonden Izzy, Eva en Sjors op de
eerste plaats en Amy en Fieke op de 2de
plaats.

EMMEN-HEESCH- Het vierluik uitwedstrijden in de eredivisie heeft de handballers
van Olympia’89/DOS’80 vier punten gebracht. Een vijfde en zesde punt konden bij
titelkandidaat E&O niet worden bijgeschreven: 35-23 (rust 16-9).
Het waren cijfers die pasten bij een wedstrijd tussen de nummer twee en de nummer een-na-laatst. Als je keek naar de
vorm van de laatste weken was de uitslag
wel opzienbarend, want E&O zat in een
vormdip, terwijl Olympia de laatste weken juist goede resultaten behaalde.
Vanaf 3-3 zette E&O een tussenspurt in.
Jordi van Erp zette met een rake strafworp
een punt achter de sterke Emmense periode; 9-4. Voor het oog van veel schoonfamilie uit de regio, was hij telkens trefzeker
vanaf de zeven meter, vier keer in totaal.
Knap voor iemand die normaal gesproken
nooit de penalty’s neemt.
Bij 10-7 leek het weer even een wedstrijd
te worden, maar bij rust zag de wereld er
weer anders uit voor de Ossenaren: 16-9.

In de tweede helft ging de thuisploeg in
eerste instantie verder waar het gebleven
was (19-10), maar Olympia richtte zich
prima op. Even kwam de ploeg van trainer
Frans van Erp in een flow, maar omdat de
achterstand al zo groot was, was een totale comeback niet aan de orde: 21-17 en
22-18. Met nog een dikke tien minuten
op de klok kreeg Harm van Iperen rood,
waarna de score nog een pijnlijk aanzien
kreeg. De laatste fase was nog wel leuk
voor B-junior Kyan van Berlo die zijn eerste eredivisietreffer maakte.
E&O - Olympia’89/DOS’80 35-23 (169). Scores Olympia: Erik Loeffen 5, Jordi
van Erp 4, Frank Loeffen 3, Chiel van Iperen 3, Kevin de Leeuw 2, Harm van Iperen
2, Frennie Bens 2, Kyan van Berlo 1, Twan
van Iperen 1.

Verkoopperiode verlengd met nieuwe
opzet jeugdlotto van Prinses Irene
NISTELRODE - Elk jaar organiseert de supportersclub van Prinses Irene een jeugdlotto.
Het doel hiervan is om extra geld op te halen dat ten goede komt aan de jeugdspelers
en -speelsters van Prinses Irene.
Het verkopen van de loten wordt gedaan
door de jeugdleden van de JO 12-1, JO
13-1, JO 13-2, JO13-3 en het korfbal C1.
Het geld dat met de verkoop van de loten wordt opgehaald, wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van nieuwe
ballen, netten en korven, het organiseren
van het winterprogramma, maar ook om
eens in de twee jaar een kamp te organiseren voor de D-voetballers en C- korfbalsters.

Van 9 december tot en met
10 januari
De reden van de nieuwe opzet is dat de
laatste jaren de opbrengst sterk is gedaald
onder andere doordat er minder jeugdleden zijn, maar ook omdat ongeveer 25
procent van de jeugdleden geen loten
verkoopt en dus ook geen bijdrage levert
aan genoemde items. Dus 25 procent
profiteert van de inzet van de spelers en
speelsters die wel de moeite nemen om
loten te verkopen. Erg jammer dat niet
alle jeugdleden door hun ouders gemotiveerd of ondersteund worden om loten te
verkopen .
De verkooptijd is nu verlengd naar vijf
weken, van 9 december tot en met 10

januari, een periode waarin zich veel mogelijkheden voordoen om loten te verkopen, denk daarbij bijvoorbeeld aan familiebezoek tijdens de Kerstdagen. De loten
mogen ook verkocht worden aan familie,
vrienden en bekenden die niet in Nistelrode wonen.
Een prettige bijkomstigheid is dat de
jeugdleden 10 procent van het opgehaalde geld zelf mogen houden en voor het
team met het hoogste gemiddelde aan
opgehaald geld is er op het eind van het
seizoen een leuke verrassing.
Hebben ze je gemist en wil je toch meedoen?
Op www.rksvprinsesirene.nl onder het kopje ‘supporters en vrienden' vind je meer informatie.
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Dames
DOS’80/Olympia’89 slepen
overwinning uit het vuur
handbal
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Slamdunk trots op Jeugdprins Jim
HEESCH - Basketbalclub Slamdunk is supertrots op haar lid Jim van Uden, Jeugdprins van Krullendonk.
Gefeliciteerd Jim en zijn Adjudant Tjerk. Jim basketbalt al heel wat jaren bij Slamdunk. Het is een kleine
vereniging waar gezelligheid hoog in het vaandel staat. Sinds een aantal jaren speelt Jim in het wedstrijdteam U14 als guard, daar schiet hij er op links graag op los.
Mocht jij ook eens graag een
kijkje komen nemen en eens
een keertje meetrainen dan kan
dat op woensdagavond, in zaal
‘t Vijfeiken. Je mag sowieso drie
keer meetrainen om daarna te
beslissen of je er bij blijft! Het is
een zeer intensieve binnensport!

van 19.15 tot 20.30 uur.
Tevens zoeken wij nog dames
die zin hebben om van 20.30 tot
21.30 uur te komen basketballen of dit te komen leren! Het is
een gezellige damesgroep, met
gevorderde speelsters en minder
gevorderde. Vanaf 17 jaar kun je
al aansluiten!

Ben je tussen de 6 en 14 jaar,
dan ben je welkom van 17.45
tot 19.15 uur. Ben je tussen de
14 en 22 jaar, dan ben je welkom

Jim

Voor info mail naar skoe@live.nl
of slamdunk.heesch@gmail.com,
ter attentie van Han Tan.

voetbal

Prinses Irene vergeet te winnen
Lieke van den AkkerFoto: Ruud Schobbers

HEESCH - Zaterdagavond 7 december was sporthal ‘t Vijfeiken het
toneel van een ware thriller. De handbalsters van DOS’80 namen het
op tegen Tremeg uit Gemert. Beide teams hadden tot deze wedstrijd
vier punten verzameld. Daarom stond er ook wel wat op het spel. In
de laatste seconde scoorde Lieke van den Akker de winnende treffer
en wist daarmee belangrijke punten binnenshuis te houden.
Kleine verschillen
Het was DOS’80 dat meteen het
voortouw nam. De keepster van
Tremeg was aanvankelijk een sta
in de weg, anders was de voorsprong, na tien minuten, van 4-2
ruimer geweest. DOS’80 kon
niet verder uitlopen en een groter verschil dan twee doelpunten
kwam er niet. Tremeg krabbelde
langzaamaan terug en nam het
stokje weer over van de Heesche
formatie. Ruststand 8-9.
Stuivertje wisselen
In de tweede helft kon het
spreekwoordelijke kwartje beide kanten opvallen. Keepster
Inge Turlings stopte meteen een

strafworp en daar achteraan een
break-out. Na een tussenstand
van 9-11 was het DOS’80 dat
weer meer grip kreeg op de wedstrijd. In de verdediging werd
uitstekend samengewerkt en
Anne van Munster tilde de score naar 17-15. Tremeg gaf zich
zeker niet gewonnen met nog
tien minuten te spelen. Er ontspon zich een ware thriller. Met
een drietal minuten te gaan nam
Tremeg een serieuze optie op de
winst door 18-19 te scoren. Met
een uiterste krachtsinspanning
van het hele team wisten Lieke
van Iperen en Lieke van den Akker, in de laatste seconden, de
stand om te buigen naar 20-19.

In week 52 (25-26 december)
en in week 1 (1-2 december)
verschijnt er geen

DeMooiBernhezeKrant
De volgende uitgave valt op
8-9 januari weer in jouw brievenbus.

Wij wensen je fijne kerstdagen en een MOOI 2020

UDENHOUT/NISTELRODE Prinses Irene speelde in Udenhout tegen promovendus SVSSS
een voortreffelijke wedstrijd,
maar wist niet verder te komen
dan een 2-2 gelijkspel.
De mannen van Van Tilburg
Mode & Sport kwamen na vijf
minuten al op een 0-1 voorsprong via Tim vd Brand. In de
negentiende minuut stond het
echter
alweerhockey
2-1 voortennis
SVSSS,
voetbal
door Dennis van Schijndel en
Stefan Dekkers. Een, zeker in
de tweede helft, oppermachtig
Prinses Irene wist alleen nog te
scoren via Wibe van Rooij.
De
mooiste kansen
gingen
beugelen
boksen
badminton ver-

basketbal

turnen

volleybal

handbal

loren, maar ook doelman Bjorn reddingen, waardoor Prinses IreBoer verrichtte
paar wereldne te weinig kreeg.
waterpolo een
handboogschieten
tafeltennis

zwemmen

korfbal

Korfbalsters met bloed,
zweet en tranen naar gelijkspel
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

NISTELRODE - Dat het afgelopen weekend een spannende
wedstrijd zou kunnen worden,
was vooraf duidelijk.

darten

golf

vijf doelpunten voor. Prinses Irene kon vanaf dat moment pas
weer iets terugdoen. Met nog
twee minuten op de klok stond
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien nog twee
snowboarden
Stormvogels
puntenkano
Dat de dames van Prinses Irene los.
het weer zó spannend gingen
maken, had het publiek en de Kijkend naar afgelopen week
bank van Prinses Irene liever niet wisten zowel de oranjehemden
gehad. In het begin ging het ge- als Stormvogels dat nog alles
lijk op aan beide kanten, waar- mogelijk was. Door twee keer
schaken
dammener werd gerust met
door
een 6-7 te scorenkaarten/bridgen
in de laatste minuut
stand op het scorebord. Storm- sleepte Prinses Irene gelukkig
vogels kwam na de rust beter uit weer een punt uit de wedstrijd
de startblokken en liep uit naar die eindigde met 15-15.
1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

motorsport
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Nienke Poll: Eerste sneeuwmeters van het seizoen in Pitztal Oostenrijk
NISTELRODE – Nienke Poll uit Nistelrode besloot toen ze 10 jaar was dat ze toch liever wilde gaan
snowboarden in plaats van skiën. Inmiddels is ze 18 jaar en serieuzer dan ooit over een carrière als
snowboardcrosser. Hierbij een update over afgelopen tijd.

waarvan veel snowboardsters
die ook Worldcup rijden. Helaas
was de eerste wedstrijddag afgelast vanwege het slechte weer,
gelukkig ging de tweede wedstrijddag wel door. In de kwalificatie wist ik een elfde tijd neer te
zetten. Het lukte me net niet om
me in de heats te plaatsen voor
de finales. Met een veertiende
plek wel superblij met dit mooie
resultaat!”
Junior FIS wedstrijd Pitztal
“Aansluitend aan de Europacup
heb ik deelgenomen aan de Ju-

zelf gereden naar Oostenrijk.
Samen met mijn moeder, zodat
we onderweg konden afwisselen. Deze zomer ben ik namelijk
18 jaar geworden en heb ik mijn
rijbewijs gehaald. Dus mag ik
zelf rijden. Oh ja, om het verhaal
compleet te maken: ik heb ook
mijn propedeuse gehaald. Dus
met veel energie begonnen aan
mijn tweede jaar op het Fontys in
Eindhoven. Ik volg daar de ALO
opleiding (sportacademie). Fontys vindt mijn combinatie studeren en topsport snowboarden zo
gaaf dat ze een artikel, filmpje en

'Supersick' natuurlijk om trainingsmaatje voor de paralympiers te zijn

Nienke in actie

“Yes, de eerste sneeuwmeters
zitten al weer in mijn benen.
Eind oktober was mijn eerste
trainingsweek in de sneeuw, in
Pitztal om precies te zijn. Uitgenodigd door de NSkiV mocht
ik meetrainen met het nationaal
paralympisch snowboardteam
van TeamNL.
‘Supersick’ natuurlijk om trainingsmaatje voor de paralympiërs te zijn én samen met trainer
Frank te kunnen werken aan
mijn techniek.”

Metts Banked Slalom
Zoo Edition
“Wat krijg je als je snowboardcross mixt met slalom? Banked
Slalom. Een parcours vol met
kuipbochten waar iedereen
als een malle doorheen snowboardt. Dit jaar weer georganiseerd door Metts in Landgraaf,
met als thema Zoo Edition. Fun
en strijd gecombineerd tot een
mooi relaxed evenement. In de
slalom werd er flink gestreden,
wat voor mij resulteerde in een

mooie eerste plek op het podium.”
Europacup Pitztal
“Met een kleine onderbreking
in Nederland, ben ik vervolgens
half november weer naar Pitztal
gegaan, samen met trainer Karel
van Goor (oud Worldcup Snowboardcrosser). Een dikke week
trainen om vervolgens daarna de
Europacup te rijden. De Europacup had een sterk veld met zo’n
50 deelnemers in mijn categorie,

nior FIS wedstrijd, ook in Pitztal.
Door de weersverandering werd
de wedstrijd verplaatst naar onderaan de berg, naast het dalstation en een stuk kortere course.
Ondanks een mooie zesde tijd in
de kwalificatie, kwam ik niet verder dan de eerste heat. Mij restte
enkel een zeventiende plek. De
tweede dag ging niet veel beter
en werd ik ook weer zeventiende. Daar had ik na de goede uitslagen van de Europacup niet op
gerekend. Op zo’n korte baan
kan de start een groot verschil
maken, daar ga ik de komende
periode extra op trainen.”
Autorijden
“Dit jaar heb ik voor het eerst

een heuse banner met mij erop
hebben gemaakt. Ik krijg er veel
leuke reacties op, zelf vind ik het
een beetje vreemd om mezelf zo
te zien.”
Seizoen 2019/2020
“Dit seizoen ga ik me vooral
focussen op veel trainen in de
sneeuw en het rijden van Europacups. De eerstvolgende wedstrijd is over een kleine twee weken in Isola 2000, in Frankrijk.
Daarna staat een wedstrijd in januari in Grasgehren (Duitsland)
op de planning. Wil je meer van
mij lezen, foto’s zien of mij volgen? Kijk dan op
Facebook.com/nienkepollsbx of
Instagram.com/nienkepollsbx.”
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DONDERDAG 12 DECEMBER
Klankschalenconcert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Fotograaf:
Edwin Hendriks
Kerst Plein 1969
Heeswijk-Dinther

Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
wandeling, meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Kerst inzamelingactie
Jumbo Wiegmans Heesch
PAGINA 28

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Kerstmarkt
Mozartlaan 94 Heesch
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 13 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
BOBZ Kerst
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 3
Kerst-inn
Parochiekerk Loosbroek
Verkoop kerststukken
CC De Wis Loosbroek
Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
T.V. Kantlijn: Wisselmoord
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Urbanus lij kner ge sop
CC De Pas Heesch
PAGINA 12
ZATERDAG 14 DECEMBER
Adventsactie
Parochiekerken van HDL
PAGINA 9
Kerstwensboom
Dorpsplein Loosbroek
PAGINA 30
Kerst-Event
KookKunst Tinks Veghel

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Kerstinstuif voor de jeugd
De Eijnderic Heesch &
Heeswijk-Dinther
Verkoop kerststukken
CC De Wis Loosbroek
Museumboerderij
in kerstsfeer
Meerstraat 28 Heeswijk-Dinther
PAGINA 24
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
Lezing: Groene theologie
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
De Stuik in Kerstsfeer
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 10
T.V. Kantlijn: Wisselmoord
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
eXp@ts
CC De Pas Heesch
PAGINA 5 EN 12
ZONDAG 15 DECEMBER
Laatste dag inschrijving
Nisseroise Kwis
www.nisseroisekwis.nl

Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther

Maak je eigen krachtsteen
Praktijk Brigitte Heesch

Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kerstmarkt
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

Jaarafsluiting
Fanfare St. Lambertus
CC Nesterlé Nistelrode

Kerstbingo supportersclub
Prinses Irene
Kantine Prinses Irene Nistelrode
PAGINA 24

Optreden: Heeswijkse
Balletschool
CC De Pas Heesch
PAGINA 10
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Museumboerderij
in kerstsfeer
Meerstraat 28 Heeswijk-Dinther
PAGINA 24
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
Kerstconcert Nulands
gemengd koor
St. Lambertuskerk Nistelrode
Kerst-In
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
Uurtje klassiek: Kerstconcert
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 11
Kerstconcert
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 10
Aurora en zanggroep
Friday kerstconcert
Petrus' bandenkerk Heesch
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
T.V. Kantlijn: Wisselmoord
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Sale Dressup-Instyle
't Dorp 86 Heesch
PAGINA 15

MAANDAG 16 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther

Go for G-dans
CC De Pas Heesch
PAGINA 15

Start: Kerstboom actie
Financieel Centrum Heesch,
Van Heck Assurantiën en
Van Heugten Heesch
PAGINA 10

Koopzondag
Heesch
PAGINA 24
Adventsactie
Parochiekerken van HDL
PAGINA 9
Kerst-Event
KookKunst Tinks Veghel

JOOST on tour
Plein voor Lunenburg Events
& More Loosbroek
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 17 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Senioren-computerhulp
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 18 DECEMBER
Kerststukjes verkoop
Alpe d’Huez
Weekmarkt Vorstenbosch
PAGINA 11
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Mantelzorgwandeling & lunch
Menzel & Bus Nistelrode
PAGINA 4
Ontmoeten Vicky Brownhuis
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4
KBO Kerstviering
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Rikmiddag
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Kerstviering Zonnebloem
Zaal 't Tramstation Nistelrode
KBO Kerstviering
CC De Pas Heesch
Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 11
Meditatief concert
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
Kerstviering
Heemkamer Nistelrode
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

www.mooibernheze.nl

