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theAterKrANt De pAS
Bernheze

VAN tilBurG
mODe & SpOrt
Bernheze

huBO VuurwerK
Nistelrode, Heesch, loosbroek 
en Vorstenbosch

FOLDERS DEZE WEEK

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 29

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Team DeMooiBernhezeKrant

Voor Maas Coating in Heesch zoeken we een 

vitale medewerker 
die 2-3 dagen per week de productiehal stofzuigt, schoonmaakt 
en opruimt. Leeftijd speelt geen rol! 
Solliciteer snel via cv@crown-uitzendgroep.nl of 0413 714 655.

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom
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Across 

4. Wie gaat er verhuizen maar blijft in de 
buurt? 
8. Mede dankzij wie heeft Nina Mulder haar 

Down 

1. Wie heeft geen doorsnee leven? 
2. Wie is al 25 jaar vrijwilliger bij de 
Zonnebloem in Nistelrode? 

DOe 

mee eN

wiN!

DOe 

mee eN

VertiKAAl
1. Wie heeft geen doorsnee leven?
2. Wie is al 25 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem in Nistelrode?
3. Wie heeft kostuumverkoop?
5. Welke winkel bestaat 35 jaar en viert dit Tweede kerstdag?
6. Wie is benoemd tot lid van verdienste?
7. Voor welke kern zoekt DeMooiBernhezekrant nog een bezorger?

KADOBON
t.w.V. € 15,-
Aangeboden door:
De Wereldwinkel

Stuur het goede antwoord 
voor 31 december 2017 naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

hOrizONtAAl
4. Wie gaat er verhuizen maar 

blijft in de buurt?
8. Mede dankzij wie heeft Nina 

Mulder haar diploma gehaald?
9. Wat is het thema van For 

Mineur van dit jaar?
10. Van wie is de column met de 

titel: Dingen die voorbij gaan?
11. Wie vraagt kartrekkers?
12. in welk land werkt Matthijs 

van lierop nu?
13. Wie organiseert voor het 

goede doel sponsordiners?

Oplossing:

4

9
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Column Marieke Moorman 7
Vader en zoon delen passie voor muziek 11
Liefde voor dieren - Wim van Lith 13
Het roer om met Rob Geurts 17
Geen doorsnee leven  - Ronald Voets  19
Jubileum the Winning Mood   21
Opnieuw verrast - Nina Mulder  23
Ondernemersverenigingen Bernheze 28
Informatie voor de kernen 34, 35
Grenzeloos Bernheze  37
Mooi en aan het werk 38
Op eigen kracht - Rick van der Heijden 40
Winterwandeltocht Bernheze 48
Lifestyle en beauty  51
Bernheze Bouwt 52, 53
Sponsordiner Running Team Bernheze  58

Eten, drinken en uitgaan
4, 12, 16

Let je even op?
Ga veilig om met vuurwerk

Sfeervolle 
decembermaand

20, 21, 48,49, 54

32
De nieuwe AfvalApp

39, 45, 46, 47

Wonen
Kleuradvies
Woontrends

Auto en motor40, 41, 42, 43

Gezondheid en zorg
6, 14, 22, 26

Kinderen
18

Gemeenteberichten
30, 31, 32, 33

Kennis = Macht
Samenwerken = Kracht
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Zaterdag 23 december cursus-
dag over Familieopstellingen 
door Juno Welter. Dit is een bij-
eenkomst alleen voor coaches 
en trainers, die zich met Fami-
lieopstellingen (gaan) bezig-
houden. Bij familieopstellingen 
wordt ervan uitgegaan dat ieder 
mens deel uitmaakt van een gro-
ter geheel, een systeem, zoals je 
huidige gezin, je familie van her-
komst, je werkomgeving. Tijdens 
een opstelling wordt gebruik ge-
maakt van representanten. Een 
representant is een persoon, die 

voor de tijd dat de opstelling 
duurt, in de schoenen gaat staan 
van bijvoorbeeld een moeder of 
grootvader van de persoon, die 
de opstelling heeft aangevraagd. 
Representant zijn is een prachtige 

manier om de kracht van een op-
stelling te ervaren.

Info en aanmelden bij Margareth 
Bloemen 06-82350099. 

COlOFON
DeMooiBernhezekrant

Oplage
13.200 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
laar 28
5388 HG Nistelrode 
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van lanen
Milène Putters

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van linder
Joyce van Griensven

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
yvonne Rosenhart

 Advertorial

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

maKe it a 
DeCembeR tO 
RemembeR...

Het jaar zit er al weer bijna op. 
Nog enkele dagen te gaan en 
dan is het Kerst en een weekje 
later luiden we het oude jaar 
uit en gaan we vooruitblikken 
naar 2018! Kerst vieren we 

lekker samen met familie en cadeautjes onder de kerstboom 
en Oudjaar met vrienden. Op Nieuwjaarsdag bezoeken 
we traditioneel FOR Mineur... waar we nog een keertje 
terugblikken op het oude jaar, maar dan is het toch echt 
weer tijd om plannen te maken voor het nieuwe jaar!

En hoewel we veel kunnen 
plannen en regelen blijft het 
toch altijd weer een verrassing 
wat het nieuwe jaar gaat 
brengen. Gaat de Tovertafel 
er komen? Een mooi initiatief 
voor de bewoners van Huize 

Heelwijk. links en rechts ontstaan mooie initiatieven om het 
project te doen slagen. Wat gaan we zelf weer op de tafel 
ofwel de ‘toonbank’ toveren? Wij blijven ook interactief en 
reageren op uw wensen. Maar we zijn ook continu aan het 
overleggen met onze leveranciers over nieuwe zaken!

Koken met noten? Een nieuw initiatief, dat vorig jaar werd 
vormgegeven en waar we u nu ook mee gaan verrassen 
met lekkere recepten voor een nog gezondere levensstijl. 
Geitenkazen maken hun opmars in onze winkels. licht 
verteerbaar en erg lekker! En ook de Granola met spread 
is één van de toppers van het afgelopen jaar! Naast een 
boterham met kaas kiezen ook veel mensen voor een ontbijt 
met yoghurt met granola en een lekkere spread! Onze 
hapjes en belegde broodjes blijven favoriet en verder zijn er 
nog tal van andere huisgemaakte producten waarvoor veel 
klanten onze winkels bezoeken!

Toch blijft de decembermaand ook een maand om 
herinneringen te maken! Aan mooie bijeenkomsten, 
bijzondere verjaardagen en kerstmenu’s die we deze maand 
al mochten bijwonen, ‘bijzondere bijeenkomsten’! Waar 
mensen hun uiterste best doen om anderen een sfeervolle 
dag en avond te bezorgen! Bijgaande foto is hier een 
voorbeeld van! Samenzijn en genieten van en met elkaar.. 
laten we vooral dat  meenemen naar het volgend jaar!

Wij wensen u in elk geval een ‘warm en bijzonder’ 
kerstfeest.

Ton & Elly Bens, Bon Fromage Oss - Heesch

Column
Ton Bens

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN...

nze laatste column van het jaar alweer. Met de kerst-
voorbereidingen in volle gang toch nog maar even tussen 
alle bestellingen door een verhaaltje voor de column 
schrijven...

Na een dag vol telefoontjes, mailtjes en 
klanten gaan de mappen met de bestellingen 
mee naar huis, de bestellingen worden 
nagekeken en in de computer gezet. Alles 
op een aparte lijst. Hopelijk niets over het 
hoofd gezien, een blaadje en pen op het 
nachtkastje en naar bed. Zo gaat het bij 
mij een week voor Kerst! De koelcontainer 
wordt geplaatst, nu komt Kerst wel heel 
dichtbij. Als wij het over Kerst hebben 
bedoelen we trouwens 23 december, dat is 
voor ons D-Day. De dagen naar Kerst toe 
worden drukker, de bestellingen meer en de 
werkdagen langer. Een heerlijke tijd, vind 

ik zelf. Telefoontjes en mailtjes beantwoorden, klanten adviseren en 
bestellingen noteren.
Tussendoor natuurlijk de klanten helpen die alles al voor de drukte 
in huis willen hebben, dat scheelt voor hen het weekend weer.

Yes, 23 december! Vandaag lekker vroeg uit de veren en vol goede 
zin naar de winkel, alvast de voorbereidingen doen voor ons team 
dat straks komen gaat. De tent wordt geplaatst voor extra ruimte. 
Tafels worden neergezet en het vlees wordt voorgesneden voor de 
gourmets. Ons team komt binnen en kan na de koffie meteen aan 
de slag, ze lopen al heel wat jaartjes mee, dus hebben weinig tot 
geen uitleg nodig. Vandaag is het een drukte van jewelste, overal 
waar je loopt staan er mensen. Heerlijk zo’n team om je heen 
waar je op kunt bouwen. De dag gaat voorbij, het wordt avond en 
dan gaan we de nacht in... Als we geluk hebben mogen we nog 
een enkel uurtje slaap meepikken! Dan is het 24 december. De 
bestellingen staan klaar, de klanten stromen binnen en gaan met 
gevulde tassen naar huis. 16.00 uur, de laatste klanten worden 
geholpen, ons team is volop aan de schoonmaak. Alles wordt 
opgeruimd, de toonbank is leeg, nog even schrobben en dweilen... 
dat was Kerst 2017!

Nu ik dit zit te schrijven lijkt het nog 
zover weg, maar over een week rond 
deze tijd dan zullen we wel zover zijn!
Eerst knallen we er nog even flink 
tegenaan met ons team.
Wij en ons team willen jullie een 
smaakvol en gezond 2018 toewensen! 

 

ColumnRinY

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn 
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

AANBIEDING:
Een attentie voor elke klant met een 

minimale besteding vanaf € 35,- OP=OP. 

O

©MargarethBloemen
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Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl

20 jaar De Waard         
In de maanden december en januari 

‘Jubileummenu’ voor € 20,- p.p.
Voorgerechten inclusief brood en smeersels:

• Carpaccio met oude kaas en pijnboompitjes
• Salade geitenkaas met gemarineerde tomaatjes

• Volendammertje, 3 soorten vis met limoenmayonaise
• Romige courgettesoep

Hoofdgerechten:
• Doradefilet met bieslooksaus

• Duo van biefstuk en maishoen met dragonsaus
• Kalfssukade met eigen jus 

Nagerechten:
• Heisse liebe, vanille-ijs met warme frambozensaus

• Chocolade bavarois
• Speculaasijs

Alle draaitafels tot en met eind januari € 26,- p.p.

Discussie
‘Er gaat niks boven zeker weten’. Voor mij als kind was het 
tijdens elk kerstdiner wachten op deze zin. Dan was de in mijn 
ogen zinloze discussie eindelijk afgelopen en konden we gewoon 
verder met dat ellenlange diner. Want elk jaar was er tussen 
de soep en de aardappelen door wel een quasi hoogoplopende 
discussie tussen de volwassenen aan tafel in mijn herinnering. 
Voor mij kwam de discussie elk jaar op hetzelfde neer (iets met 
dode mensen en data), maar de volwassenen aan tafel vonden 
het elk jaar de moeite om erover te steggelen en dus de kinderen 
nodeloos te laten wachten op hun Parijse aardappeltjes. Net op 
het moment dat ik dacht dat het kerstdiner een koud buffet zou 
worden, greep dan altijd de meest verstandige volwassene in door 
bovenstaande beroemde woorden uit te spreken.

Tegenwoordig heeft geen enkel kind tijdens het kerstdiner nog 
lauwe zondagse soep. Ik denk dat veel kinderen nu zelfs hun 
gehemelte verbranden aan de soep, omdat ze zo snel kunnen 
opscheppen. Die eigenwijze oom die twintig jaar geleden 
maar doorging met zijn oeverloze geouwehoer, heeft in de 
tegenwoordige tijd allang zijn discussie verloren. Hij verliest de 
discussie van de mensen die vroeger niet eens mee mochten doen 
aan de debatwedstrijd en alleen maar braaf moesten wachten op 
hun eet-beurt. Zijn eigen neefjes en nichtjes notabene.

Een paar klikken op hun smartphone met hun kleine vingertjes en 
ze weten precies wie wanneer ter aarde is 

besteld. Ze weten ook nog te vertellen 
wat de oorzaak is geweest en of het 
fake news was of niet.

In dit geval zou ik wensen dat 
ik als kind al de beschikking had 

gehad over internet. Hete soep en 
hete Parijse aardappelen. En ook 

nog een uur minder aan tafel. 
Ideaal kerstdiner. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Dankbaarheid, WIJSHEID 
en vertrouwen

“Het is dat een andere vrijwilliger 
het tegen mij zei, dat ik hier al 25 
jaar vrijwilliger ben. Anders had 
ik het niet eens in de gaten!”, 
lacht Thea breed. Thea gaat op 
bezoek bij verschillende gasten, 
mensen die gebonden zijn aan 
huis en eenzaam en beperkt zijn. 
Daarnaast is ze ook actief in de 
activiteitencommissie, waar ze 
medeverantwoordelijk is voor de 
organisatie van activiteiten rond-
om Pasen, Kerstmis en de bingo. 

“Toen ik werd gevraagd dacht ik: 
ik probeer het gewoon. En ik heb 

er zo veel van geleerd, ik ben zo 
veel wijzer geworden en ik heb 
er zo veel voor teruggekregen.” 
Met veel plezier bezoekt Thea al 
25 jaar lang verschillende gasten. 
“De gast geeft je vertrouwen en 
dat koester ik. Daar krijg ik veel 
energie en warmte van”, vertelt 
Thea. “Het is fijn dat ik in ruil 
voor dat vertrouwen mensen blij 
kan maken en ze een leuke dag 
kan geven.” 

Naast het bezoeken van gasten 
doet Thea meer bij de Zonne-
bloem. Ze heeft een tijdje in het 

bestuur gezeten, maar al dat ver-
gaderen was niks voor haar: “Ik 
moet resultaten zien”, lacht ze.
Daarom heeft ze zich aangeslo-
ten bij de activiteitencommissie, 
waar ze met veel plezier een aan-
tal activiteiten mee organiseert. 

Het grootste verschil wat Thea 
door de jaren heen merkt, is dat 
het werk van de Zonnebloem 
steeds professioneler wordt. “We 
krijgen bijvoorbeeld regelmatig 
leuke en interessante cursus-
sen en workshops aangeboden, 
zodat wij nog beter ons werk 
kunnen doen. En tijdens de ac-
tiviteiten is er altijd een zorgme-
dewerker aanwezig om te onder-
steunen.” 

Ondanks dat Thea al een kwart 
eeuw actief is bij de Zonnebloem 
is ze voorlopig niet van plan te 
stoppen. “Dit vrijwilligerswerk 
houdt je jong!” Ook door de 
verhuizing naar uden wil ze zich 
niet tegen laten houden om haar 
werkzaamheden voort te zetten. 

“Dit is zo’n dankbaar werk, zo-
wel vanuit de gasten als vanuit 
de Zonnebloem als organisatie”. 

TEKST: TAMlyN VAN lANEN
FOTO: AD PlOEGMAKERS

NISTElRODE – Iemand een bezoekje brengen of meenemen naar een leuke 
activiteit, om zo de eenzaamheid te verkleinen. Dat is wat Thea van Tilburg 
al 25 jaar lang doet als vrijwilliger bij de Zonnebloem. Ze gaat op bezoek bij 
anderen en organiseert verschillende activiteiten met mede-vrijwilligers. 

Thea van Tilburg

Dat 
vrijwilligers- 
werk houdt
je jong

‘net op het moment dat ik dacht dat het 
kerstdiner een koud buff et zou worden’

Dat kan!
Als u al een CZ verzekerde bent 
of een nieuwe CZ-verzekering 
wilt aanvragen zijn wij u graag 
van dienst als uw adviseur en 
tussenpersoon van CZ.

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

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

ZORGVERZEKERING DUURDER? 
WIJ ADVISEREN U GRAAG OVER EEN 

VOORDELIGE EN GOEDE OPLOSSING

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
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R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!
Uw CZ-verzekering. Dicht bij u in de buurt? 
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ZORg EN HulP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THuiSZORg PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWijk-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
uden. 0413-408780.
laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTElRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
lOOSBROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
loosbroek.

Wat zijn jouw 
dromen?
De decembermaand brengt me 
elk jaar weer in vervoering. Ik 
houd van de kneuterigheid van 
kaarsjes en een heerlijke ka-
neelgeur die in huis hangt. Van 
de kou buiten en de behaaglijke 
warmte binnen. Mezelf heerlijk 
op de bank nestelen met een 
goed boek. Ik houd van mensen 
en mijn dierbaren om me heen, 
van gesprekken en een goed 
glas wijn.

Deze tijd staat voor mij - en 
waarschijnlijk voor velen - voor 
een tikkeltje sentiment, van 

stilstaan en voelen hoe ik dit 
jaar heb beleefd. Wat me 
is overkomen en wat 
ikzelf heb onder-
nomen.

Terugkijkend 
besef ik dat 
ik vele mooie 
mensen heb 
ontmoet. Inspi-
rerende mensen 
die net als ik in kan-
sen, mogelijkheden en 
oplossingen denken, en in deze 
levensfase bij me passen. Er is 
erg veel op mijn pad gekomen, 
maar blijkbaar is dat de wet 
van de aantrekkingskracht.

Ik heb veel stappen genomen, 
verwachtingen overtroffen en 
moeten bijstellen. Toch kom 
ik steeds meer in die richting 
waar ik me mee bezig wil hou-
den. Gaandeweg kan deze in-
vulling gaan krijgen.

Vooruitkijkend naar wat ik (an-
ders) ga doen het komende jaar.

Stel, als ik zou weten dat ik 
nog maar zes maanden te 

leven had, hoe zou 
ik dan mijn leven 

gaan invullen? 
Mijn antwoord 
is dat ik niet 
veel anders zou 
doen. Wel meer 
tijd met mijn 

dierbaren door-
brengen, daar ben 

ik in het afgelopen 
jaar niet altijd aan toe-

gekomen. Maar kwaliteit gaat 
boven kwantiteit, toch? Verder 
ben ik druk doende om mijn 
plannen verder uit te rollen, en 
hoop van harte dat ik nog heel 
veel tijd krijg om mijn gedach-
tegoed neer te zetten en door te 
laten gaan. 

Voor de rest ben ik in mijn ele-
ment in de manier waarop ik 
mijn leven mag invullen. Met 
zingeving om de wereld te hel-
pen een heel klein beetje mooi-
er te maken. Het nuttige met 
het aangename verenigen.

Ik besef dat mijn leven tot nu 
toe een grote leerschool is ge-
weest, en geniet steeds meer 
van mijn inzichten van van-
daag. De puzzel valt in elkaar. 
Ik voel me gezegend, maar krijg 
het niet cadeau. Laten we zeg-
gen dat die gemakkelijkste weg 
me toch niet past, nog heel veel 
jaren niet.

Wat zijn jouw dromen?

Waar word jij gelukkig van? 
Wat zou jij doen als je wist dat 
je nog maar zes maanden te le-
ven had? Kijk waar je vreugde 
uit kunt halen, het begint ten-
slotte altijd bij jezelf en jouw 
gedachten.

Ik wens iedereen een heel fijn 
2018 toe met veel geluk en 
voorspoed, haal er het beste 
uit!

COLUMN DICHT oP DE HUID

Kijk waar je 
vreugde 

uit kunt halen

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl - www.annelies-aarts.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

‘t Vijfeiken 14 Heesch (achter de Lidl) - 06-34659852 
info@fysiopdegroot.nl - www.fysiopdegroot.nl

FysiotHerapie
bij Meersports

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing, 
 kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en fi tness aan de 
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen 
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid. 
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en fi tness.

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende 
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een offi ciële opening. We vertellen je hier 
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer 
en beweeg met ons mee! 

bewegen naar
gezondheid.

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch 

Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

BEWEGEN
NAAR GEZONDHEID!

Wij wensen iedereen

FIJNE FEESTDAGEN
Beweegt u weer met
ons mee in 2018? 

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing, 
 kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en fi tness aan de 
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen 
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid. 
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en fi tness.

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende 
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een offi ciële opening. We vertellen je hier 
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer 
en beweeg met ons mee! 

bewegen naar
gezondheid.

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch 

Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing, 
 kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en fi tness aan de 
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen 
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid. 
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en fi tness.

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende 
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een offi ciële opening. We vertellen je hier 
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer 
en beweeg met ons mee! 

bewegen naar
gezondheid.

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch 

Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

Delst 13 - 5388 ST Nistelrode - 0412-613074 - info@cosmeticpro.nl - www.cosmeticpro.nl
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we hebben ook ’n witte kerst taart
Of je nu kiest voor ’n witte kerst (taart) 

of ’n donkere chocolade taart, 
wĳ  hebben volop keuze.

Een aantal van onze Kerst toppers kunt zelfs 
nu al in huis halen want zĳ  laten zich 

uitstekend invriezen.  Denk aan al onze 
Kerst Merveilleux taarten, 

de Nougatine, de Red velvet, 
de marsepeintaart. 

de chocolade moussetaart… 
Dan kunt u die alvast van

uw kerstlĳ stje af halen!

Chocolade mousse 
taart 

8-10 personen 
27,50

in Haren (bij Oss)
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels 
in Oss en Heesch

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

Omzien
De kerstdagen zijn in zicht, het einde van het jaar nadert. Een 
mooi moment om, in de dubbele betekenis van het woord, om te 
zien: terugkijken op het jaar en omzien naar elkaar. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau bracht onlangs een rapport 
uit over de stand van ons land anno 2017. Het levert een 
overwegend positief beeld op. Onze gezondheid neemt toe, we 
worden steeds ouder, de criminaliteit daalt, ons opleidingsniveau 
stijgt, het vertrouwen in de politie is hoog, dat tussen burgers 
onderling ook en we kunnen steeds vaker op vakantie. 85 procent 
van de Nederlanders noemt zichzelf welvarend en eveneens 85 
procent is gelukkig. 

Maar ik lees in het rapport ook conclusies die me zorgen baren. 
De verschillen in leefsituatie tussen bepaalde groepen mensen 
worden groter. Tussen werkenden en niet-werkenden, tussen 
gezonde mensen en mensen met een ziekte of handicap, tussen 
mensen met hoge inkomens en lage inkomens. Bovendien 
stijgt de armoede. 6,6 Procent van de mensen leeft in armoede, 
waaronder ook veel kinderen. 

Het SCP-rapport is dus zeker geen reden om achterover te 
leunen. En daar zijn we in Bernheze ook niet van. Ook dit jaar 
heb ik gezien hoe vanzelfsprekend we naar elkaar omzien. Ons 
bekommeren om dorpsgenoten die het minder hebben getroffen. 
Door een helpende hand te bieden, iemand op weg te helpen, 
belangstelling te tonen, soms gewoon ‘er te zijn’. 

Ik zie overal in onze gemeente mensen de handen ineen slaan, 
om voor zichzelf en (kwetsbare) mensen om hen heen te zorgen. 
 Het is mooi om te zien dat dit uit mensen zelf 

komt en uit oprechte aandacht voor elkaar. 
Hoe zo een vangnet ontstaat voor iedereen 

die het minder goed getroffen heeft. 
Want of het goed of minder goed met je 
gaat, het is altijd fijn om te weten dat 

er iemand is die naar je omziet. 

Ik wens u plezierige feestdagen, 
een veilige start van het nieuwe 
jaar en een gezond en gelukkig 
2018!

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

om voor zichzelf en (kwetsbare) mensen om hen heen te zorgen. 
Het is mooi om te zien dat dit uit mensen zelf 

komt en uit oprechte aandacht voor elkaar. 
Hoe zo een vangnet ontstaat voor iedereen 

die het minder goed getroffen heeft. 
Want of het goed of minder goed met je 
gaat, het is altijd fijn om te weten dat 

er iemand is die naar je omziet. 

wat vind jij van 
huis-aan-huisbladen?
gEEF jE MENiNg EN WiN!

“Ik ben benieuwd naar de me-
ning van lezers over huis-aan-
huisbladen”, vertelt Timon. 
“Welke onderwerpen lezen zij 
graag? Hoe denken zij over ad-
vertenties en commerciële arti-
kelen? De resultaten van de en-

quête worden verwerkt in mijn 
afstudeeronderzoek. Ik hoop dat 
zoveel mogelijk mensen de vra-
genlijst invullen. Alvast heel erg 
bedankt!”
Deelname aan de vragenlijst is 
anoniem en duurt zo’n acht à 

tien minuten. De enquête vul je 
in op https://goo.gl/Zh5WtV.

Prijzen
Onder de deelnemers van de 
enquête worden diverse prij-
zen verloot: een cadeaubon van 
€ 25,- van Bol.com, een cadeau-
bon van cravt Brouwlokaal van 
€ 25,-, een cadeaubon van (het 
nog te openen) sushi-restaurant 
umaizo, een cadeaubon van 
€ 25,- van barbecuespeciaalzaak 
BASBQ en een autowasbeurt bij 
carwash uden ter waarde van 
€ 15,-. 
De winnaars krijgen medio janu-
ari persoonlijk bericht.

BERNHEZE - Hoe denk jij over huis-aan-huisbladen? Deze vraag staat centraal in het afstudeeronder-
zoek van Timon Smits, student journalistiek en redacteur bij DeMooiudenkrant. Vul de enquête in en 
maak kans op mooie prijzen!

‘Het is altijd fi jn om te weten dat 
er iemand naar je omziet’

uurtje Klassiek in laverhof 
met violiste
HEESWIJK-DINTHER - Violiste 
iris van Nuland uit Oss speelt op 
Oudjaarsdag, zondag 31 decem-
ber in Heeswijk, om 15.00 uur 
in de grote kapel van laverhof, 
Zijlweg 1. 

Iris is bekend van televisie, waar 
ze in 2016 schitterde in het pro-
gramma ‘Superkids’. 

Iris wordt op piano begeleid door 
Monique van de Ven uit Veghel. 
De toegang is gratis.

bijVoorbaat dank 
Voor Het inVullen
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Vandaar dat we als parochie De 
Goede Herder gebruik maken 
van de mogelijkheden die deze 
tijd ons biedt. We zetten onszelf 
in de etalage. Kerst is zeker een 
uitnodiging waard. 

En wij pakken de komende da-
gen alles uit om ervoor te zor-
gen dat Kerst niet alleen warme 
gevoelens oproept, maar vooral 
ook gaat over de goede en blijde 
boodschap van de geboorte van 

Jezus christus. Het kind in de 
kribbe is geen romantiek, maar 
heilsgeschiedenis; God laat ons 
niet los. 

In de parochie De Goede Her-
der openen we onze kerkdeuren 
graag weer voor alle mensen van 
goede wil om er een bijzondere 
kerstavond, Eerste en Tweede 
Kerstdag van te maken. Hier een 
overzicht van de eucharistievie-
ringen: 

24 december 
16.30 uur in Nistelrode, 
17.30 uur in Heesch, 
18.00 uur in Nistelrode, 
19.30 uur in Vorstenbosch, 
21.00 uur in Nistelrode 
22.30 uur in Heesch

25 december
9.00 uur in Heesch
9.30 uur in Nistelrode
11.00 uur in Vorstenbosch 
11.00 uur in Heesch een woord- 
en communiedienst

26 december
9.30 uur in Nistelrode
10.30 uur in Vorstenbosch
11.00 uur in Heesch 
Voor meer informatie zie 
www.parochiedgh.nl of stuur je 
vraag naar 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

met Kerst naar de kerk?
Een overzicht van vieringen in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch 

BERNHEZE - Misschien is het een beetje wennen. Tussen alle kerstaanbiedingen en -evenementen een 
uitnodiging in DeMooiBernhezekrant om met kerst naar de kerk te komen. De klokken die dat vroeger 
deden, bereiken misschien niet meer alle huiskamers. 

PAROCHiENIEuWSBernhezeFAMiLieBeriChten

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de warme 
belangstelling, vele lieve kaartjes en mooie bloemen na het 

overlijden van mijn man, ons pap, lieve opa en overgrootvader 

Henk van Wanrooij
Het was een grote steun voor ons.

Familie An van Wanrooij-van de Wijgert
Heesch 

Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen
en een gezond 2018!

Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL  Veghel 

& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl 

) info@huisvantroost.nl

& 06 - 83 53 07 40  
& 06 - 51 41 91 67

www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Afscheid nemen  
zonder tijdsdruk...

Direct zorg na overlijden, 
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Ook indien elders verzekerd.

Kerstpresentje van ziekenvereniging 
horizon samen met de parochie

Vorige week maandagmiddag 
was het erbarmelijk slecht weer. 
Ondanks de code rood en alle 
sneeuw die er was gevallen, 
moesten op die dag de present-
jes worden klaargemaakt. De 
hulptroepen waren ‘slibberend’ 

naar de parochiekerk gekomen 
om de kerststukjes in te pakken. 

Deze actie wordt elk jaar door 
de Heesche ziekenvereniging 
georganiseerd in samenwerking 
met de Heesche geloofsge-

meenschap Petrus’ Banden, die 
onderdeel is van de parochie De 
Goede Herder. 

HEEScH - in de weken voor kerstmis gaan vrijwilligers van de Heesche ziekenvereniging Horizon een 
presentje bezorgen bij alle langdurig zieke en eenzame dorpsgenoten. 

Intratuin Veghel Heuvel 11, 
0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl 

1e kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten

START UITVERKOOP

40% 
OP KERSTARTIKELEN*

2e KERSTDAG OPEN 
VAN 12.00 TOT 16.00 UUR

* Niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen.

Vrede is een diep verlangen van 
alle mensen, individuen en vol-
ken, en nog het meest van de-
genen die het gebrek aan vrede 
aan den lijve ervaren. De paus 
roept ons op tot mededogen 
voor degenen die vluchten van-
wege oorlog, honger, discrimi-
natie, vervolging, armoede of 
achteruitgang van hun leefmili-
eu. Een stijgend aantal mensen 
ontvlucht de groeiende armoede 
die wordt veroorzaakt door de 
achteruitgang van het leefmili-
eu. Alles wijst erop dat de inter-
nationale migratiestromen in de 
toekomst zullen blijven bestaan. 

De paus nodigt ons uit vluch-
telingen te beschouwen als een 
kans om vrede te stichten. Van-
uit het geloof gezien behoren 
vluchtelingen, migranten en 
inwoners van de ontvangen-

de landen tot één familie. Allen 
hebben dezelfde rechten op de 
goederen van de aarde, die een 
universele bestemming hebben. 
Hier is solidariteit en de opdracht 
tot delen op gebaseerd. 

Vluchtelingen komen niet met 
lege handen. Ze brengen talen-
ten, energie en de rijkdommen 
van hun eigen cultuur mee. Op 
deze manier verrijken ze het le-
ven van het ontvangende land. 

Wilt u meer lezen van de bood-
schap van paus Franciscus? Kijk 
dan op www.rkdocumenten.
nl. Wilt u vanuit de parochie De 
Goede Herder iets betekenen 
voor vluchtelingen? 
Bel of schrijf dan naar pastoraal 
werkster Annemie Bergsma: 
(0412) 451215 en 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

1 januari: wereldvredesdag
BERNHEZE – Vanuit de parochie De goede Herder sporen we ieder-
een aan om op 1 januari de aandacht ten aanzien van migranten 
en vluchtelingen in ons land en in de wereld aan te scherpen en te 
hernieuwen. Daarvoor vestigen wij uw aandacht op de boodschap 
van paus Franciscus voor deze 51e Wereldvredesdag. 
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

Voor de laatste dagen van het jaar,
Veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen,
Veel geluk en weinig zorgen.

Fijne feestdagen en een gezond en fruitig 2018

2 januari 

gesloten

Wij wensen u 
smaakvolle 
& gezellige 
kerstdagen

VOlOp pArKeerGeleGeNheiD
Van Mook, De Echte Bakker
Donderdag 21 december: 8.00-18.00 uur
Vrijdag 22 december: 7.30-18.00 uur
Zaterdag 23 december: 7.00-16.00 uur
Zondag 24 december: 9.00-14.00 uur
Maandag 25 en dinsdag 26 december: gesloten
Woensdag 27 december: 8.00-18.00 uur
Donderdag 28 december: 8.00-18.00 uur
Vrijdag 29 december: 7.30-18.00 uur
Zaterdag 30 december: 7.00-16.00 uur
Zondag 31 december: 9.00-14.00 uur
Maandag 1 januari gesloten. 

OPENiNgSTijDEN TijDENS DE FEESTDAgEN
Ceelen Groente & Fruit Specialist 
Donderdag 21 december: 8.00-18.00 uur
Vrijdag 22 december: 8.00-18.00 uur
Zaterdag 23 december: 8.00-17.00 uur
Zondag 24 december: 9.00-14.00 uur
Maandag 25 en dinsdag 26 december: gesloten
Woensdag 27 t/m vrijdag 29 december: 
    8.00-18.00 uur
Zaterdag 30 december: 8.00-16.00 uur
Zondag 31 december: gesloten
Maandag 1 januari en dinsdag 2 januari: gesloten.

Ambachtelijke slagerij Van den Tillart
Donderdag 21 december: 8.00-18.00 uur
Vrijdag 22 december: 8.00-18.00 uur
Zaterdag 23 december: 8.00-16.00 uur
Zondag 24 december: 9.00-13.00 uur
Maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 december: gesloten
Donderdag 28 december: 8.00-18.00 uur
Vrijdag 29 december: 8.00-18.00 uur
Zaterdag 30 december: 8.00-16.00 uur. 
Zondag 31 december: gesloten
Maandag 1 januari en dinsdag 2 januari: gesloten.

Kerst bij Van Mook, smaakv�  als 
altijd, gemakkelijk�  dan ooit!
Zondag 24 december

Zondag 31 december

Ex� a ge� end 
van 09:00 tot 14:00

Laar 66, 5388 HK Nistelrode, tel. 0412-611277
Molenweg 3, 5351 ES Berghem, tel. 0412-745380
van.mook@echtebakker.nl
www.vanmook.echtebakker.nl 

Van Mook
De Echte Bakker

Bestel gemakkelijk online in onze webshop

gemakkelijk� dan ooit!

Laar 66, 5388 HK Nistelrode, tel. 0412-611277

Bestel gemakkelijk online in onze webshop

gemakkelijk� 

Laar 66, 5388 HK Nistelrode, tel. 0412-611277

Bestel gemakkelijk online in onze webshop
Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

Voor de laatste dagen van het jaar,
Veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen,
Veel geluk en weinig zorgen.

Fijne feestdagen en een gezond en fruitig 2018

2 januari 

gesloten

Wij wensen u 
smaakvolle 
& gezellige 
kerstdagen
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www.laverhof.nl

Heeft u vragen
over zorg?

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13, E-mail: 
clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33, E-mail: 
clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

We wensen al onze cliënten een goed 2018!

Voor al uw vragen 
over onze zorg- en 
dienstverlening kunt
u met een van onze 
cliëntservicebureaus 
contact opnemen.

hof.nl

ijkk

Kerstviering
KBO Nistelrode 

NISTELRODE - Alle plaatsen in 
CC Nesterlé waren vrijdag 15 
december weer bezet voor de 
jaarlijkse kerstviering van KBO 
Nistelrode. De middag werd 
geopend door het senioren-
koor, pastoor Ouwens kwam 
een kerstgedachte uitspreken en 
Wim Timmers droeg een kerst-
gedicht voor.

Vervolgens konden de aanwezi-
gen kijken naar een opname van 
het Kwartjesvolk uit 2013 in de 
kerk van Zeeland. Dit mede als 
eerbetoon aan het in juni plot-
seling overleden orkestlid Henk 
Merx. De collecte was deze keer 
bestemd voor Cliniclowns, die 
dit jaar 25 jaar bestaan. Als af-
sluiting van het eerste deel werd 
er geluisterd naar ‘t Leesplènks-
ke van Thieu Sijbers, dat door 
Harrie van Grinsven van passen-
de beelden was voorzien. Harrie 

had dit al eerder laten zien aan 
de bewoners van Laarstede.

Daarna was het tijd voor kof-
fie met een speciaal door Van 
Mook, de Echte Bakker gebak-
ken ‘clinibol’, refererend aan het 
doel van de collecte. Toen was 
het genieten van een optreden 
van toneelgroep Van Alles Wè 
met de klucht ‘Moet kunnen’. 
Een pittig stuk, waar vele uur-
tjes repetitie in zijn gaan zitten, 
maar dat zeer de moeite waard 
was. Gezien de lengte van het 
stuk was er nog een pauze in-
gelast, waarbij getrakteerd werd 
op een consumptie en een wor-
stenbroodje. Met dank aan Par-
tycentrum ’t Maxend, die ze 
precies op tijd uit de oven bij CC 
Nesterlé afleverden.

Al met al weer een geslaagde 
middag. Complimenten waren 
er voor de organisatie door het 
KBO-bestuur en de vrijwilligers 
van CC Nesterlé voor de onder-
steuning.

Geslaagde 
Kerstviering
KBO Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Donderdag-
avond 14 december kwamen 
ruim 140 leden bij elkaar om ge-
zamenlijk een door pastoor Ou-
wens opgedragen Heilige mis 
bij te wonen. Het parochiekoor 
zong a-capella enkele kerstlie-
deren waarbij veel aanwezigen 
in samenzang meededen. Tij-
dens de eucharistieviering wer-
den de dit jaar overleden leden 
herdacht.

Na dit moment van bezinning 
volgde een kerstkoffietafel en 
kon er volop gebuurt worden.
Dit jaar waren er in Vorsten-
bosch zes leden die 25 jaar KBO-
lid zijn. De jubilarissen Lien van 
Gemert, Antoon Heesakkers, 
Doortje van de Loop, Stien Lu-
cius, An van den Akker en An 
Egelmeer werden, voor zover 
aanwezig, met een oorkonde en 

bloemboeket gehuldigd. De Nis-
telrodese toneelgroep Van alles 
wè bracht een komisch stuk op 
de planken, dat bij de aanwezi-
gen goed ontvangen werd.

De avond werd afgesloten met 
een loterij waarbij de hoofdprijs 

gewonnen is door Piet Brouwers. 
Alle kerststukjes werden ook on-
der de aanwezigen verloot en 
alle KBO-vrijwilligers kregen een 
eindejaarsattentie overhandigd.

In zijn afsluiting wenste de voor-
zitter alle aanwezigen fijne feest-
dagen toe en hoopte hij de le-
den weer te mogen ontmoeten 
tijdens de nieuwjaarsborrel op 2 
januari.

Foto: Theo RooijakkersFoto: Hans van der Wielen

KBO Bernheze
KBO BerNheze
Samen Kerst vieren en dierbaren herdenken

Cursus Digisterker afgerond 

BERNHEZE - Met succes is voor 
de derde keer de cursus Digi- 
sterker afgerond voor het jaar 
2017! 

In samenwerking met de over-
heid hebben de bibliotheken 
Nistelrode, Heesch en Hees-

wijk-Dinther cursussen geor-
ganiseerd om mensen hulp te 
bieden die graag gebruik willen 
maken van internet. Op woens-
dag 13 december werd de cursus 
voor het jaar 2017 afgesloten 
met een certificaat voor iedere 
deelnemer.

In januari starten de bibliotheken 
in Bernheze met nieuwe cursus-
sen: Digisterker, Werken met de 
Elektronische Overheid en Klik 
en Tik Basisvaardigheden op de 
computer. Deelname is gratis. 
Graag aanmelden via 
www.nobb.nl.

Foto: Netty van Lieshout 

Het parocHiekoor 
zong a-capella 
enkele 
kerstliederen

Kort nieuws

Aangifte doen? 
De politie komt 
naar u toe
BERNHEZE - Het politieloket 
in het gemeentehuis in Hee-
sch sluit op 1 januari 2018. 
U weet de politie steeds va-
ker digitaal te vinden en daar 
zijn we heel blij mee. 

Op die manier krijgt de politie 
sneller informatie die verder 
kan helpen in onderzoeken 
naar bijvoorbeeld woningin-
braken. Tegelijkertijd gaan 
mensen steeds minder vaak 
naar het politiebureau in Oss 
of het politieloket in het ge-
meentehuis om aangifte te 
doen. 
Om efficiënt te kunnen blij-
ven werken sluit daarom het 
politieloket in het gemeen-
tehuis van Bernheze met 
ingang van 1 januari 2018. 
Dankzij moderne middelen is 
het nu mogelijk dat de politie 
bij u thuis of op andere loca-
ties langskomt om uw aangif-
te op te nemen. Een afspraak 
op het politiebureau in Oss 
behoort ook tot de mogelijk-
heden.

De politie blijft in de buurt en 
is er gewoon wanneer u haar 
nodig heeft. U kunt de politie 
24/7 bereiken via 0900-88 
44 en politie.nl. 
Op www.politie.nl vindt u 
openingstijden en een over-
zicht van de wijkagent in uw 
buurt. Blijf intussen 112 bel-
len bij spoed en verdachte 
situaties.
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Vader en zoon delen
passie voor muziek

FOR Mineur
Vader en zoon zijn beiden actief 
in FOR Mineur, een Heesche ca-
baretgroep die al meer dan veer-
tig jaar slechts één keer per jaar 
optreedt, op 1 januari, met een 
terugblik op het voorbije jaar en 
de benoeming van de ‘Hisse Mis-
ser’ en ‘Hisse Plusser’. 
Henri werd in 2005 gevraagd 
als pianist van het toen nog wat 
statische FOR Mineur. Inmiddels 
gebeurt er van alles op het podi-
um: liedjes met verschillende in-
strumenten, gesprekjes, typetjes 
en filmpjes. In 2015 werd Sander 
erbij gevraagd. Henri: “Sander 
hielp toen al met liedjes schrijven. 
Het was leuk dat de keuze op 
hem niet van mij uitging, maar 
juist van de andere leden. 

Het past ook bij Sander, serieu-
zere dingen vertellen met een 
knipoog.” 

Momenteel bestaat For Mineur 
naast Henri en Sander uit Hans 
Alferink, Harrie van Kempen, 
Jan Groos, Joost Verdiessen, Ivo 
van de Hurk en Henk van Her-
pen. Henri: “Die mengelmoes 
van oud en jong is mooi, vanwe-
ge verschillende interesses en je 
krijgt afwisseling in ouderwetse 
en moderne liedjes.”

Sander: “We geven met humor 
een andere kijk op wat er speelt 
en speelde. Het gaat om politiek 
en allerlei andere zaken. 

Dit jaar is het thema ‘FOR Neu-
traal’: genderneutraal, ener-
gieneutraal, klimaatneutraal et 
cetera. Met de aankomende 
raadsverkiezingen kijken we ook 
vooruit naar 2018.” 

TEKST: HENRIëTTE MAAS
FOTO’S: FOR MINEuR

heeSCh – heNri (57) eN SANDer (30) VAN DeN helm zijN GeBOreN eN GetOGeN 
iN heeSCh. ze zijN muziKAAl eN CreAtief èN ze zitteN AlleBei iN fOr miNeur, 

De heeSChe CABAretGrOep Die Op NieuwjAArSDAG OptreeDt. 

Henri: timmerman en toetsenist
Henri van den Helm werkt al meer dan veertig jaar als 
timmerman. Eerst voor een baas, sinds zeventien jaar als 
zzp’er. Vanaf dit schooljaar geeft hij één dag per week les op 
het Hooghuis locatie ZuidWest in Oss. De eerste ervaringen 
zijn positief: “Leerlingen vinden het fijn dat ik echt uit de 
bouw kom.” 

Henri heeft ook z’n sporen verdiend als toetsenist. “Op m’n 
achtste kreeg ik een orgeltje en heb daarna vier jaar pianoles 
van Loes Norbat gehad. Op m’n veertiende richtte ik samen 
met Addy Goossens, Ben Goossens en Arie Brands het 
bandje Helgobra’s op, later omgedoopt tot ‘Joy’.” Bands en 
muziekstijlen volgden elkaar op. Van ‘Joy’ met amusement, 
naar ‘Nobody’ met country, daarna ‘His’ met amusement en 
nu ‘Rond de vijftig’ met jaren 60-muziek. “In de jaren 70 en 80 
had je heel veel bandjes. We speelden op feesten in de buurt 
en waren vaak al twee jaar vooruit elk weekend volgeboekt. 
Ik had geen tijd om te beunen als timmerman!”

Sander: muzikale en groene vingers
Ook zoon Sander ging op z’n achtste op muziekles. Hij 
koos voor gitaar, eerst de klassieke (akoestische), later de 
elektrische. Na familierepetities in de schuur begon hij met 
zijn broer Paul en Thijs Brienen, Jeen Smits en later Rolf 
van Meurs het bandje Hully. “Op de muziekschool had ik 
geleerd om noten te lezen en gitaar te spelen. Van mijn vader 
leerde ik het optreden: zingen, geluidstechniek, nummers 
uitkiezen en repeteren.” Ook op andere fronten is Sander 
muzikaal bezig (geweest), als dirigent bij een gitaarclubje en 
als muzikaal begeleider van diverse bands en koren. Onlangs 
was hij basgitarist bij ‘Hisse Helden’. “Iedereen kent elkaar 
via bandjes en daar komen leuke, gezellige ‘projectjes’ uit.” 

Sander heeft niet alleen muzikale, maar ook groene vingers. 
“Als klein jongetje was ik altijd bezig met landkaarten. 
De Bosatlas was toen mijn mooiste boek!” Aan de 
(landbouw-)universiteit van Wageningen studeerde hij 
landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Inmiddels 
ontwerpt hij al zes jaar tuinen en parken bij Langenhuizen 
Hoveniers in Loosbroek. “Rekening houdend met de wensen 
van de klant kun je creatief zijn, dus elke tuin wordt anders.” 

FOR Mineur kijkt terug met nieuwjaarsoptreden: 
‘FOR Neutraal’ in CC De Pas in Heesch

Maandag 1 januari 2018. Aanvang 13.00 uur. Toegang gratis.

FOR Mineur is 
FOR Neutraal

‘Geen tijd om te beunen’

‘De Bosatlas was mijn 
mooiste boek’ 
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Heerlijk winters:
Het perfecte avondje uit

All in €45,- p.p.

27.01.201
8

AantrekkelijkGeprijsdearrangementenVanaf €20,25

DONDerDAG 28 DeCemBer: hiDDeN fiGureS

cc Nesterlé in Nistelrode vertoont elke laatste don-
derdag van de maand een film in haar theaterzaal. 
Op de laatste donderdag van het jaar op het witte 
doek: ‘Hidden Figures’.

‘Hidden Figures’ speelt zich af in de vroege jaren 
zestig, een tijd die in de Verenigde Staten geken-
merkt werd door een groot optimisme. Ten tijde van 
de film is een man op de maan nog pure toekomst-

muziek en heeft NASA er al een hele kluif aan om een astronaut in een baan rond de 
aarde te brengen. Om dat te bereiken, worden de beste wiskundigen van het land 
gerekruteerd. Ongeacht geslacht of huidskleur.
centraal staan de zwarte vrouwen Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughn en Mary 
Jackson, die dankzij hun bijzonder sterke wiskundeknobbel voor NASA werken als 
computers. De rassenscheiding zit echter nog diep in de Amerikaanse maatschappij 
verankerd, waardoor iedere poging om hogerop te komen steevast de kop wordt inge-
drukt, ondanks hun kennis of inzet. Ze zullen alle drie dus nog harder hun best moeten 
doen om aan te tonen dat ze onmisbaar zijn voor het winnen van de Space Race.

Na afloop van de film is er gelegenheid om de film onder het genot van een drankje 
na te bespreken in de sfeervolle foyer. Tijdens de nazit worden twee vrijkaartjes voor 
een volgende filmavond verloot.
De filmavond begint om 20.15 uur. kaartjes à € 5,- zijn 
voor aanvang verkrijgbaar aan de kassa die vanaf 
19.30 uur geopend is.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914  
www.coppenswarenhuis.nl

VUURWERK

van 12:00 tot 17:00

Gratis VUURWERK 

in   de  voorverkoop 
in   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoopin   de  voorverkoop

 De vuurwerkspecialist van Brabant

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914
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3-Tafel 
   449.-

Karpet 

   199.-
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Kom het kerstgevoel bij ons beleven wij hebben alles in huis om de feestdagen gezellig te maken Van de mooiste kerstbal tot de grootste kerstboom

‘Heerlijk Winters’ is een openbaar toe-
gankelijk evenement, maar uiteraard 
biedt Kerkzicht ook nog altijd mogelijkhe-
den tot privéaangelegenheden. Bent u op 
zoek naar een locatie voor een feest, be-
drijfsborrel of vergadering? Zaal Kerkzicht 
biedt mogelijkheden voor kleine gezel-
schappen (vanaf 40 personen) tot grote 
groepen personen (tot wel 500 gasten)! 
Arrangementen zijn al beschikbaar vanaf 
€ 20,25 per persoon.

Gastheer Mark Verwijst en gastvrouw Bi-
anca lunenburg hopen u snel te verwel-
komen!

Voor zowel het reserveren voor Heerlijk 
Winters als bespreken van mogelijkheden 
omtrent zaalverhuur, kunt u contact op-
nemen middels onderstaande contactge-
gevens. 

0413-224015
06-53269687
info@kerkzicht.nl
www.kerkzicht.nl

Geniet van de winter
bij zaal Kerkzicht
lOOSBROEK - Zaal kerkzicht pakt uit op zaterdag 27 januari! in de vorm van ‘Heer-
lijk Winters’ wordt er een avondvullend concept neergezet, waarbij alle zintuigen 
geprikkeld worden. Zo komen er gedurende de avond onbeperkt verschillende win-
terse hapjes voorbij en is er onbeperkt drank beschikbaar, inclusief binnenlands én 
buitenlands gedestilleerd! Het geheel wordt muzikaal live ondersteund door de band 
R.u.M. (Roept u Maar), dat op verzoek alle denkbare genres speelt. We trappen om 
19.30 uur af om tot in de kleine uurtjes door te gaan. De kosten voor deze winterse 
all-in avond zijn € 45,- per persoon. graag vooraf reserveren via 0413-224015.

Een avondvullend 
concert waarbij 
alle zintuigen 
geprikkeld worden

eteN, DriNKeN eN uitGAAN
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Als klein menneke struinde hij al het liefst rond in de 
natuur en ontfermde zich over zieke of zwakke vogels

Nu is hij als vooropvang voor gewonde of verzwakte dieren een 
belangrijke schakel tussen dierenopvang en dierenambulance.

Wim van Lith uit Nistelrode

Vooropvang
Wim: “Ik nam altijd al zieke of 
gewonde vogels mee naar huis 
om ze te verzorgen en op te lap-
pen. Ik zette ze altijd weer terug 
in de natuur, maar de regels wer-
den strenger. Daarom hebben 
we in de jaren negentig vergun-
ningen geregeld voor samenwer-
king met de vogelopvang Some-
ren en met de dierenambulances 
Maasland, Den Bosch en Veghel/
uden. Sindsdien heb ik hier aan 
huis mijn officiële vooropvang. 
Ik zorg zelf dat de dieren naar de 
juiste plek gaan: ofwel terug in 
de natuur, op de vindplek, naar 
de vogelopvang, of naar een 
dierentuin of andere geschikte 
plek.” 

Dierenwelzijn
Het begon met vogels, maar in-
tussen vangt Wim ook andere 
dieren op. Het lot van gedumpte 
huisdieren gaat hem aan het hart. 
“Vlak voor vakantieperiodes zie je 

een piek in gedumpte huisdieren. 
Ongelooflijk hoe mensen hun 
dier dan gewoon maar wegdoen. 
Konijnen, fretten, schildpadden, 
cavia’s, parkieten en noem het 
maar op; ze worden gewoon als 
oud vuil achtergelaten. Vreselijk. 
Als mensen nou eens drie keer 
zouden nadenken voordat ze een 
dier nemen, of de verantwoorde-
lijkheid nemen als het tegenvalt, 
dat zou een boel schelen. Helaas 
is de werkelijkheid anders.”

Een paar keer per dag brengen de 
dierenambulances gevonden die-
ren. Als Wim ’s avonds thuiskomt 
begint zijn avond met de verzor-
ging ervan. Nakijken en huisves-
ten, zorgen voor eten en drinken. 
“Soms weet ik al dat het dier de 
volgende dag weer terug de na-
tuur in kan”, lacht Wim. “Dan 
kan een vogel niet meer vliegen 
omdat hij nat geworden is en 

doet een gewone huis- tuin- en 
keukenföhn wonderen.” Maar 
vaak is er meer aan de hand. Dan 
zijn de dieren door een dierenarts 
behandeld en verzorgt Wim ze 
tot ze weer zijn opgeknapt. Soms 

woont in zijn huiskamer een heel 
nestje jonge vogels, die vrijwel 
continu gevoerd moeten worden. 
Dan hebben Wim en zijn vrouw 
Marinette er een dag- en nacht-
taak aan. Bovendien houdt Wim 
een complete administratie bij. Elk 
dier wordt genoteerd; de afkomst, 
de vindplek, wat ermee gebeurd 
is en waar het naartoe gaat. 

Pro deo
Wim betaalt de zorg voor de die-
ren uit eigen portemonnee. Al 
die dieren moeten uiteraard ook 
eten. Wim: “Er is veel voer nodig. 
Gelukkig krijgen we oud brood 
van de bakker, visafval van de 
visboer en groentenafval van de 
groentenboer. Verder ruil ik ook 
voedsel met bijvoorbeeld dieren-
park Zie-ZOO in Volkel.” 

En hoe zit het met een dagje 
weg of vakantie? “We kunnen 

de zorg overlaten aan onze over-
buurvrouw Nelly Nuyen. Dankzij 
haar kunnen we af en toe even 
de deur uit. Zij is onze steun en 
toeverlaat. Ze kan en durft alles, 
ze is goud waard.” 

Terug in de natuur
Als Wim vertelt over zijn dieren, 
beginnen zijn ogen als vanzelf 
te stralen. “Zo’n dier terugzet-
ten in de natuur, dat is zó mooi. 

Een zwaan die één keer roept en 
waar dan meteen de vrouwtjes-
zwaan op afkomt en ze hun hal-
zen om elkaar draaien…. 

Of die eekhoorntjes die op je arm 
komen zitten en nog drie keer te-
rugkomen voordat ze in de boom 
verdwijnen, die haas die je nog 
even aankijkt voordat hij weg-
sprint of die kleine ree die zich 
nog even naar je omdraait. Dat 
zijn kippenvelmomenten. De die-
ren hun leven teruggeven, daar 
doe ik het voor.” 

In het dagelijks leven werkt Wim als handhaver bij de Omgevings-
dienst Brabant Noord in Den Bosch en ziet erop toe dat het bosareaal 
in Brabant niet afneemt. Een functie die hem past. 
Want Wim voelt zich betrokken bij de Brabantse bossen en al wat er 
leeft. Dat blijkt vooral ook uit dat wat hij naast zijn baan nog doet. 
Want Wim zorgt voor zieke en gewonde dieren, gewoon in zijn eigen 
achtertuin. Belangeloos en pro deo.  

TEKST: ANITA VAN DEN BOGAART
FOTO’S: MARcEl VAN DER STEEN

Een buizerd die verzwakt is

Ik nam altijd 
al zieke of 
gewonde 
vogels mee 
naar huis 
om ze te 
verzorgen en 
op te lappen 

Een bosuil, verkeersslachtoffer

‘De dieren hun leven terug geven, daar doe ik het voor’

Een houtsnip, ‘s-nachts tegen een raam aan gevlogen

De hokken van de vogels 
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Landelijk gemiddelde 
voor alle 

SNS Winkels

Kom snel langs voor onafhankelijk hypotheekadvies 
met keuze uit 8 hypotheekaanbieders

Verhuisplannen?
Verhuizen naar een ander koophuis betekent vooral keuzes maken. 
Ga je kopen of eerst verkopen? Is verhuizen met een restschuld 
mogelijk? En wat zijn de regels als je overwaarde op je huis hebt? 
Wil je hierover wat meer weten? Bel of app ons voor een gratis 
oriëntatiegesprek. Of loop de winkel even binnen.

Helftheuvel 262, Den Bosch 
Schoonstraat 2, Heesch
Oostwal 209, Oss
030 - 633 30 00

Alwin van Erp
 06 - 23 39 44 44

Kim Dijkhoff
 06 - 37 64 55 61

Danny van Zoggel
 06 - 12 37 10 20

Dat ‘samen’ behoeft wel wat 
uitleg. “De veranderslag in ‘het 
denken over zorg’ is niet alleen 
voor de samenleving groot, maar 
ook voor ons als verzorgend 
en verplegend personeel en de 

huishoudelijk medewerkers. We 
zorgen nu meer vanuit de visie: 
zorgen dát…. het goed gaat 
met een cliënt. Vroeger was het 
vooral zorgen vóór de cliënt. In 
het zorgen dát, is niet alleen sa-

menwerking met andere zorg- en 
welzijnsdisciplines nodig, maar 
ook familie en mantelzorgers 
staan midden in dat zorgveld. 
Het omdenken in de zorg is voor-
al kijken naar wat iemand zélf 

kan! Dit met de cliënt en betrok-
kenen (familie/mantelzorgers) 
samen te inventariseren. Vervol-
gens met elkaar besluiten hoe we 

samen kwaliteit van leven kun-
nen behouden of misschien nog 
wel kunnen verbeteren. Dat be-
vordert zelfredzaamheid enorm. 
Zelfredzaamheid is belangrijk om 
veilig thuis te kunnen blijven wo-
nen. Om zomaar een voorbeeld 
te noemen: dat betekent heel 
praktisch – als iemand zich (met 
heel veel moeite misschien) nog 
zelf kan wassen onder de douche 
– we dat ook zelf láten doen. En 
als het afdrogen niet lukt helpen 
we natuurlijk!” 

Mensen zijn het liefst thuis
Om thuis goed voor iemand te 
zorgen is zelfredzaamheid nodig, 
maar ook een goed sociaal net-
werk van familie en vrienden/
mantelzorgers om de zorgvrager 
heen. Ondersteuning Thuis van 
laverhof vult aan waar nodig. 
Zo wordt een thuissituatie gecre-
eerd waar zorg en welzijn goed 
geregeld zijn. Sámen lukt dat 
ook! “Ondersteuning Thuis is in 
al haar facetten een mooi werk-
gebied. We zorgen er vanuit ons 
hart, samen met andere zorg- en 

welzijnscollega’s, graag voor dat 
onze medemens veilig thuis kan 
blijven wonen. Het werken in een 
fijn en betrokken team, waar je 
kennis kunt delen is belangrijk. 
Vanuit de praktijk ervaringen 
delen met elkaar, is groeien met 
elkaar, want van elkaar leer je 
enorm veel. De aanvragen voor 
Ondersteuning Thuis groeien en 
ons team behoeft versterking. 
Als je voelt dat jouw hart ook 
warm klopt om mensen thuis 
te ondersteunen en je een fijne 
werkomgeving waardevol vindt, 
informeer dan eens naar de mo-
gelijkheden om bij laverhof te 
komen werken”, besluiten de 
dames. 

Werkgebieden
St. Michielsgestel en Heeswijk: 
Annette en Anita.
Dinther, loosbroek, Vorsten-
bosch, Heesch en Nistelrode: 
Monique en Sandrine.

Ondersteuning Thuis Heeswijk 
0413 - 29 81 80

HEESWIJK-DINTHER - Alleen verpleging en/of persoonlijke verzorging thuis inzetten, is meestal niet 
voldoende. Dat zien de twee wijkverpleegkundigen van laverhof joyce van Boxtel (locatie Schijndel) en 
Anita van der Heijden (locatie Heeswijk-Dinther) maar al te vaak bij mensen die Ondersteuning Thuis 
aanvragen. “Als we mensen thuis bezoeken en in gesprek gaan, krijgen we meer inzicht in de situatie. 
goed naar de cliënt kijken en dan naar de hele mens en omgeving. gespitst luisteren: misschien is de 
vraag die achter de hulpvraag verstopt zit, wel veel belangrijker. Pas als er een totaalbeeld is, kunnen 
we ‘samen’ kijken wat iemand echt nodig heeft.” 

Graag stellen wij onze wijkverpleegkundigen in Heeswijk en omgeving nog eens aan u voor, vl.n.r.: Monique 
Mouissie, Annette Cuypers, Anita van der Heijden en Sandrine Knippenburg  Tekst en foto: Hieke Stek
 

zorg thuis doe je samen!

ondersteuning tHuis 
Van laVerHoF Vult 

aan waar nodig
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HEEScH – Zo’n drie jaar 

zijn ze nu in het centrum 

te vinden: de familie 

Bolattekin met haar 

grillroom en pizzeria Florya. 

De zaak wordt door vijf 

man gerund: twee broers 

en hun zonen. En dat doen 

ze met veel plezier. 

Met oog voor kwaliteit 

blijven ze bij de tijd.

Via via kreeg de familie uit Waal-
wijk te horen dat er een geschikte 
plaats vrijkwam in Heesch en zij 
besloten de kans te grijpen. Na-
dat de hele zaak verbouwd was 
heeft de familie haar best gedaan 
om zichzelf op de kaart te zetten.

“We hebben geflyerd en doen dit 
nog steeds, we sponsoren HVcH 
en we adverteren regelmatig. 
Daar plukken we nu de vruchten 
van”, vertelt Mesut, het neefje 
van Resul. Resul Bolattekin zit al 
25 jaar in het vak en zorgt met 
veel plezier voor iedereen die bij 
Florya komt eten en bestelt.

“In het begin was het spannend, 
want de pizzeria die voorheen 
hier zat had natuurlijk al een be-
paalde naam opgebouwd”, legt 
Mesut uit. “Maar als je zoveel er-
varing hebt, ben je niet snel meer 
bang. Je weet gewoon hoe je het 
aan moet pakken”, zegt Resul. 
Kwaliteit staat bij de familie hoog 
in het vaandel en daar zal niet 
zomaar op bezuinigd worden. 
“Bijvoorbeeld de manier waar-
op het eten thuisbezorgd wordt. 
Ons eten wordt luchtgeseald en 
gegarandeerd warm bezorgd”, 
zegt Mesut. 

Die kwaliteit vind je niet alleen 
terug in de producten, maar ook 
in de service. Zo is het restaurant 
sfeervol ingericht, wat uitnodigt 

om bij Florya een hapje te eten. 
“En we zien dat het werkt. Re-
gelmatig eten gasten hun eten 
hier op, terwijl ze eigenlijk kwa-
men afhalen”, zegt Mesut trots. 

Maar ook als je telefonisch be-
stelt weet de familie hoe zij jou 
het best kunnen bedienen: “Ik 
ken bijna alle vaste klanten. Van 
sommigen hebben we niet eens 
een adres nodig”, lacht Resul. 

De familie gaat ook met de tijd 
mee om hun klanten het nog ge-
makkelijker te maken. “We heb-
ben een eigen Florya app, die je 
via de App Store en Google Play 
kunt downloaden. Via die app 
kun je gemakkelijk bij ons be-
stellen.” En als je nu via de Flo-
rya app bestelt, krijg je een leuke 
verrassing! 

Familie Bolattekin is trots op wat 
zij bereikt heeft en dankbaar voor 
hoe zij ontvangen is in Heesch. 
“We willen iedereen bedanken 
voor het vertrouwen de afgelo-
pen drie jaar en hopen op nog 
vele jaren. 

Wij wensen 
iedereen hele
fijne feestdagen!”

GrillrOOm eN pizzeriA flOryA
familie, kwaliteit en bij de tijd

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

Familie Bolattekin is trots op wat ze bereikt hebben Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

 w w w . d e d r i e k r o n e n . n l  

Volkelseweg 8 - 5427 RB Boekel  

T 0492-321595 - F 0492-323257 - E info@dedriekronen.nl

2e Kerstdag geopend: 
12.00 - 17.00 uur

haarden en vloeren
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 w w w . d e d r i e k r o n e n . n l  

Volkelseweg 8 - 5427 RB Boekel  

T 0492-321595 - F 0492-323257 - E info@dedriekronen.nl

2e Kerstdag geopend: 
12.00 - 17.00 uur

haarden en vloeren

Ons eten wordt 
luchtgeseald en 
gegarandeerd warm 
bezorgd

www.buro-tweevoud.nl

Fijne feestdagen en een 
sprankelend 2018! 

Carlijn en Monique 
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Vanaf 14.00 uur is het op 7 ja-
nuari gratis entree om zo het 
nieuwjaarsevent voor iedereen 
toegankelijk te maken. 
De gezelligheid van de muzikan-
ten zal aanstekelijk werken, zij 
komen uit heel Bernheze en om-
streken. Roep je familie, vrien-
denclub of je vereniging bij elkaar 
en begin het eerste weekend van 
2018 goed.

‘Rond de Vijftig’ is de voormalige 
Helgobra’s met Henk van uden, 
Bennie Goossens, Henri van den 

Helm en Harry van den Oetelaar, 
en brengt gegarandeerd herken-
bare muziek mee uit Heesch. 
In 1974 richtten ze de band op 
en de naam was een combinatie 
van de namen, de gebruikelijke 
manier in die tijd om een band-
naam samen te stellen. Zij wer-
den een begrip voor op feesten 
en partijen. 

Saints & Sinners Countryband is 
in 2010 opgericht door Frans van 
de Wiel. lid vanaf het eerste uur 
is ook zangeres Esther Romeijn. 

Frans werkte bij de drukkerij van 
de Abdij van Berne, Esther bij Bis-
dom s’-Hertogenbosch; zij zijn 
de Saints en de andere bandle-
den werden onder de ‘Sinners’ 
geschaard. Door de rijkdom aan 
vocalisten, maar liefst vier band-
leden zingen, is in veel songs 

meerstemmige zang te horen. 
Het resultaat is een gevarieerde 
mix van hedendaagse- en nostal-
gische countrymuziek.

Het Nulands gemengd koor 
laat zien dat zang een geliefde 
vrijetijdsbesteding is. In 1968  
verzorgde het koor voor de eer-
ste maal een kerstconcert en dat 
is een jaarlijkse traditie gebleven. 
Het koor bestaat uit 55 actieve  

leden en is actiever en levendiger 
dan ooit. Een koor waar gezellig-
heid, ontmoeting en goede ama-
teurmuziek samenkomen! Zorg 
dat je erbij bent!

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE

VAN 23 DECEMBER T/M 7 JANUARI

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

OF BEL 0413 - 82 09 90

www.fotokeetels.nl

Keetels Kado-weken
Tot en met het einde van het jaar, elke week de scherpste aanbieding!

Nu 269,- Nu 499,-*
*Na cashback via Tamron

Nu 899,-*
*Na cashback via Sony

Nu 839,-

Nieuwjaarsevent 2018 met gratis entree
7 jANuAri 2018: OuDe trADitie, De NieuwjAArSBOrrel Blijft iN StAND Bij pArtyCeNtrum ’t mAxeND

NISTElRODE – Een combinatie van muziek, gezelligheid en een glaasje om te proosten op een goed 
jaar kan niet anders dan een succesvol Nieuwjaars-event worden. Partycentrum ’t Maxend heeft zin in 
de nieuwjaarsborrel en zorgt naast een divers programma aan artiesten ook voor een lekker borrelhapje 
bij je drankje.

ROND DE VijFTigHET NulANDS gEMENgD kOOR

aanvang:
14.00 uur

gratis entree

eteN, DriNKeN eN uitGAAN

VOOR DE 21e KEER DE ENIGE ECHTE 

NISSEROISE
KLETSAVOND

EEN AVONDVULLEND PROGRAMMA VOL LOL EN GEIN

DONDERDAG 11 JANUARI 2018
AANVANG 20.00 UUR - ZAAL OPEN VANAF 19.00 UUR

ENTREE € 12,50

SPETTEREND PROGRAMMA M.M.V.
BERRY KNAPEN

FREDDY VD ELZEN
DIRK KOUWENBERG
ANDY MARCELISSEN

ERIK MULDER
ROB BOUWMAN

ONDER BEGELEIDING VAN DE NISSEROISE HOFKAPEL

Maxend 22a  •  Nistelrode  •  Tel. (0412) 611 251  •  info@partycentrummaxend.nl
www.partycentrummaxend.nl          ’t Maxend partycentrumwww.partycentrummaxend.nl          
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De eerste edities van Sensation 
White, theaterfestival Boulevard, 
de Tefaf (de meest prestigieuze 
kunstbeurs ter wereld), de Or-
dina Open (het bekende ten-
nistoernooi in Rosmalen); dit is 

slechts een fractie van de evene-
menten waar Rob Geurts zijn licht 
mede over liet schijnen. “Ik heb 
prachtige dingen mogen doen 
in evenementenland”, meldt de 
zoon van de eigenaar van de in 
het dorp bekende mengvoeder-
fabriek. Als vijftienjarige begon 
hij met afwassen bij ’t Pumpke 
en van daaruit stoomde Geurts 
door. “Ik ben naar de Hogere 
Hotelschool gegaan. Mijn grote 
stimulator was Toon van Duuren. 
Hij had een café/zaal in het hart 
van Nistelrode en motiveerde me 
om vooral door te leren”, blikt 

Geurts terug. Hij combineerde 
zijn studie en stages met (verre) 
buitenlandse reizen. Dat maakte 
overigens ook, zo laat hij lachend 
weten, dat het ruim zes jaar 
duurde voor hij de vier jaar du-

rende hotelschool-opleiding suc-
cesvol afsloot. Vervolgens begon 
hij bij cateringbedrijf Maison van 
den Boer. 
Van laatstgenoemd bedrijf hop-
te hij aansluitend weer over 
naar evenementenbureau Arjan 
van Dijk Groep, cateringbedrijf 
Hutten en Beurs & congrescen-
trum 1931 van libéma. Bij elk 
genoemd bedrijf leerde Geurts 
weer nieuwe dingen en hij ont-
wikkelde zich razendsnel op tal-
rijke vlakken. Dat hij ambitieus, 

eigenwijs, perfectionistisch, crea-
tief en een hele harde werker is, 
zijn eigenschappen die hem heel 
ver brachten, maar: “Het ambiti-
euze haalde me ook in. Op enig 
moment ben je alleen nog maar 
bezig met hard werken en geld 
verdienen voor de baas. De ge-

boorte van mijn zoon Sem deed 
me beseffen dat er meer is in het 
leven. Ik wilde meer balans tus-
sen werk en privé. Aansluitend 
heb ik een andere zinvolle invul-
ling gezocht. Die heb ik als do-
cent business management com-
mercieel aan ROc de leijgraaf in 
Oss en cuijk gevonden”, weet 
Geurts. 
“De kick is om iets te creë-
ren. Dat is écht mijn passie. Het 
mooie van mijn werk is dat ik 
met jonge mensen ondernemer-

schap aan het creëren ben door 
het vak Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Dat 
is een lessenreeks van twintig 
weken waarin alle werkproces-
sen van ondernemerschap aan 
de orde komen. Niet alleen uit 
de boeken, maar ook door het 
in de praktijk te brengen met het 
op poten zetten van een activiteit 
van begin tot einde. Ik coördi-
neer de projecten, maar ze rege-
len alles zelf”, probeert Geurts uit 
te leggen. 
Het vak MVO werd door hem 
helemaal op de schop genomen 
want: “In de schoolbanken alleen 
leren ze niet genoeg. Ze moeten 
het doen en ervaren. Ik heb er 
een lesprogramma voor geschre-
ven. Het zijn allemaal derdejaars 
Horeca/Ondernemer/Manager 
(HOM) studenten die volgend 
jaar afstuderen en daarvoor een 
eigen ondernemersplan moeten 
schrijven. Dit is een hele goede 

voorbereiding daarop en laat hen 
niet alleen in theorie, maar ook 
in de praktijk zien waar allemaal 
aan gedacht moet worden.”
In totaal heeft hij op twee loca-
ties 21 MVO-studenten onder 
zijn hoede. In Oss zijn studenten 
intussen in de startende fase voor 
een doorstart van de Maashorst 
Run, het opzetten van het Huis 
van Damascus, een pop-up res-
taurant voor statushouders uit 
Syrië en een negengangen spon-
sordiner dat helemaal ten goede 
komt aan Join 4 Energy. 

Geurts geniet van zijn baan: 
“Mijn leven is echt verbeterd met 
wat ik nu doe. Ik ga met ontzet-
tend veel plezier naar mijn werk 
en vindt het echt fantastisch.” Hij 
concludeert: “Ik heb nul procent 
spijt van mijn vorige banen, want 
daar heb ik alles geleerd, maar 
ook nul procent spijt dat ik het 
roer omgegooid heb.”

DuizenDpoot
Rob GeuRts
gooiDe het roer om
    ‘De kick is om iets te creëren’

NISTELRODE – - Hij doorliep succesvol de hogere hotelschool, reisde de hele wereld over, werkte bij grote bedrijven 
en met passie voor zijn vak en ondernemerschap was een 60- á 70-urige werkweek eerder regel dan uitzondering. 
De geboorte van zijn zoon was voor Rob Geurts uit Nistelrode echter aanleiding om het roer volledig om te 
gooien en afscheid te nemen van de horeca- en evenementenwereld. Als leraar draagt hij intussen zijn kennis en 
vaardigheden over aan leerlingen van ROC De Leijgraaf waarbij hij probeert om samen met hen iets te creëren. 

TEKST EN FOTO: WENDy VAN lIJSSEl

Rob Geurts helemaal thuis in het klaslokaal

In de schoolbanken alleen leren ze niet genoeg. 

Ze moeten het doen en ervaren.

In totaal heeft hij op 
twee locaties 21 MVO-
studenten onder zijn 
hoede. In Oss zijn 
studenten intussen in 
de startende fase voor 
een doorstart van 
de MaashOrst run, 
het opzetten van het 
huIs Van daMascus, 
een pop-up restaurant 
voor statushouders 
uit syrië en een 
negengangen 
sponsordiner dat 
helemaal ten goede 
komt aan Join 4 energy. 
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HEEScH - Na 26 jaar gewerkt 
te hebben als pedagogisch me-
dewerkster bij Peutercentrum 
Piccino Heesch neemt juffrouw 
gerry op vrijdag 22 december 
afscheid van haar peuters, ou-
ders en collega’s.

Gerry heeft zich in deze 26 jaren 
met hart en ziel ingezet voor de 
peuters uit Heesch. Maar nu gaat 
ze genieten van haar vrije tijd. Ze 
gaat zich bezighouden met haar 
hobby’s en neemt volop de tijd 
voor haar vier kleinkinderen. De 
dag van afscheid wordt vooral 
voor Gerry en haar peuters en 
collega’s een feestelijke dag.

Afscheid Gerry Bongers

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

In een gesprek met enige ouders 
bleek ook hun waardering voor 
het initiatief; zij zouden het toe-
juichen als het koor een vaste 
structuur krijgt. De repetitietijd, 
18.30 uur, en de repetitieplaats 
(ook in Berlicum of Middelrode) 
zijn wellicht nog aan te passen of 
uit te breiden. 

Een bestuur
Maar de knellende vraag is op 
dit moment: wie wil het koor 
mee leiden, mee besturen? Dit 
gebeurt nu tezamen met Koor-
plein Noord-Brabant. Deze stich-
ting stimuleert in deze provincie 
de groei en bloei van de zangko-
ren, met als speerpunt de zang 
door kinderen en jongeren. Zij 
heeft het initiatief genomen tot 

oprichting van dit koor. Het is 
echter noodzakelijk dat enkele 
ouders, enkele sympathisanten, 
het bestuur gaan vormen. Er is 
een breder draagvlak nodig. De 
taken kunnen verdeeld wor-
den zodat het voor iedereen te 
doen is en de tijdsbesteding be-
perkt blijft tot circa twee uur per 
maand.
Wie wil het initiatief mee oppak-
ken? Wie staat open voor een 
gesprek? Het is een prachtige 
job. Er is niets zo mooi als zin-
gende, jonge mensen. En het is 
de toekomst van het koorleven. 

Nadere informatie: Koorplein, 
Harrie Muskens, 06-20236732, 
secretaris@koorplein.nl, of Jean-
nette Dekker, 0413-293223.

jeugdkoor vraagt kartrekkers

HEESWIJK-DINTHER - Elke woensdag wordt in het Willibrordcen-
trum in Heeswijk gerepeteerd, onder vakkundige leiding van lieke 
Beirnaert. De kinderen zijn enthousiast, er is genoeg animo en ze 
willen goed leren zingen. Dat is prima en de moeite waard om te 
stimuleren.

Appelmoestoernooi 2017

Het appelmoestoernooi is mo-
gelijk gemaakt door een voucher 
van de Groene loper Maashorst, 
gewonnen door Geertje van der 
Stappen. In de pluktuin bij de 
Vinkelsestraat in Heesch werden 
door één van de deelneemsters 
twee bomen geplant: een Osse-
kop en een Miniapolis.

De Ossekop, Dubbele Bellefleur, 
is een oud appelras. Voor de 
oorlog werd het veel op rivierklei 
geteeld. Het is een grote appel, 
ook te gebruiken voor appel-
moes. De andere is de Minia-
polis. Een heel klein appeltje uit 
Tsjechië, een kruising tussen de 
Fuji en de Topaz.

Het planten van deze twee bo-
men voor het appelmoestoer-
nooi geeft zichtbare vorm aan 
deze nieuwe traditie. Volgend 

najaar zullen meer groepen deel-
nemen en over een paar jaar kan 
appelmoes gemaakt worden van 
de eigen appels uit de buurt. De 
bomen bloeien ook nog eens 
heel fraai en in het voorjaar is 
het de moeite om de bomen te 
komen bekijken.

HEEScH - Met het planten van twee appelbomen is er een einde gekomen aan het appelmoestoernooi 
2017. Dit eerste toernooi vond plaats op openbare basisschool Delta in samenwerking met de activitei-
tenbegeleiding van Huize Heelwijk, beide in Heesch.

De voucher van de Groene Loper

Game maakt jongeren bewust 
van gevaren smartphone-
gebruik op de fiets

De game is ontwikkeld voor jon-
geren tussen twaalf en zestien 
jaar. Jongeren in deze leeftijds-
categorie zijn een risicogroep. Zij 
zijn vaker slachtoffer in het ver-
keer doordat zij zich laten aflei-
den door hun smartphone. 

Hier ligt een aantal oorzaken aan 
ten grondslag zoals het toene-
men van risicogedrag bij pubers 
en de invloed van vrienden die 
op deze leeftijd belangrijk wordt. 
Maar ook fietsen de middelbare 
scholieren langere afstanden dan 
basisschoolkinderen. 

Het is aannemelijk dat smart-
phonegebruik op de fiets een 
grote oorzaak is van de vele 
ongevallen. Uit onderzoek bij 
deze doelgroep is gebleken dat 
in bijna 25% van de duur van 
de fietsrit de smartphone wordt 
gebruikt, om te Snapchatten, 
Whatsappen en te Spotifyen. 
WheeliePop leert jongeren dat 
goed opletten in het verkeer be-
langrijk is en dat de telefoon een 

afleidende factor is.
Het IPO heeft de game voor-
af getest op jongeren tussen 
twaalf en zestien jaar. Het blijkt 
dat het spelen van de game een 
bijdrage levert aan een beter 
besef van het risico van smart-
phonegebruik op de fiets. Na 

het spelen is onderzocht of deze 
jongeren anders handelen tijdens 
het fietsen. WheeliePop zorgt er 
voor dat spelers minder vaak vin-
den dat even snel een bericht be-
antwoorden op de fiets best kan. 

Met deze game willen provincies 
en Veilig Verkeer Nederland een 
invulling geven aan het conve-
nant ‘Veilig gebruik smartpho-
nes in het verkeer’ dat zij samen 

met andere overheden en maat-
schappelijke partijen sloten. Het 
doel van het op 6 september ge-
sloten convenant is dat het ver-
keerd gebruik van smart-devices 
in het verkeer drastisch afneemt.

De game is gratis beschikbaar via 
Google Play en via de Appstore 
en ook prima geschikt voor een 
uitdagende verkeersles in groep 
7 of 8 van de basisschool.

NEDERLAND - Veilig Verkeer Nederland heeft onlangs een game gelanceerd die jongeren bewuster 
maakt van het gevaar van smartphonegebruik tijdens het fietsen. In opdracht van de gezamenlijke pro-
vincies (IPO) is de game WheeliePop ontwikkeld. Hiermee wordt het bewustzijn van het gebruik van de 
telefoon op de fiets spelenderwijs vergroot. Met als doel een bijdrage te leveren aan een daadwerkelijke 
gedragsverandering bij jongeren. Zo fiets je langs weilanden, over wegen door de stad en zelfs over 
een lopende band in een fabriek. Daarbij ontwijk je alle obstakels die je onderweg tegenkomt en krijg 
je appjes of telefoontjes. De uitdaging is om dit te negeren.

WheeliePop zorgt er voor dat spelers minder 
vaak vinden dat even snel een bericht 
beantwoorden op de fi ets best kan

de bloemen 
bloeien ook nog 
eens Fraai

Samen gezellig,vriendinnen voor het leven
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Doorsnee is het leven van Ronald 
Voets niet. Na de basisschool 
werd hij om te beginnen kok, 
doorliep aansluitend succesvol 
vier jaar de landbouwschool, 
maar was ondertussen al volop 
doende met hele andere zaken 
die hem nader aan zijn hart lig-
gen. “Ik ben honden en paarden 
gaan trainen en begon ‘just for 
fun’ als mimespeler op feestjes.

Dat vond ik fascinerend om te 
doen. Aansluitend werd ik ‘be-
roepsclown’ in een act samen 
met mijn pony Toeike. Die had 
ik allerlei kunstjes geleerd. Tel-
len, ja en nee knikken, steigeren, 
knielen en meer. Ik heb tien jaar 
met hem door heel Nederland 
getrokken. Vervolgens heb ik 
twee kamelen gekocht van wij-
len Herman Renz en ben ik het 
circus ingegaan”, vat Ronald het 
samen. Volgens hem was dat niet 
eens zo gek want: “Ik heb ook al-
tijd iets met het circus gehad. Als 
er een in het dorp was, was ik er 
niet weg te slaan en toen al be-
sloot ik om daar ooit iets te gaan 
doen.” 

Hij verkocht zich, zoals hij dat zelf 
zo mooi verwoordt niet met één 
act, maar meerdere. “Ik had een 
kamelen-, hogeschool- paarden- 
en clownsact met mijn pony”, 
aldus Ronald die zichzelf de ar-
tiestennaam Mark Rivaz gaf. Alle 
begin is moeilijk. “Ik begon bij 
circus Moneli in België. 

Ik was met Toeike het theater 
gewend en niet de piste. Om te 
beginnen ging het zeker niet van 
een leien dakje. Na verloop van 
tijd groeide ik er echter in”, blikt 
hij eerlijk terug. Sterker nog, van-
af het moment dat zijn acts als 
een huis stonden hoefde Voets 
niet meer te solliciteren, maar 
werd hij gevraagd en was hij jaren 
te vinden in het buitenland. Op 
enig moment werd hij gevraagd 
bij circus Belly Wien. Een Duits 
circus dat overal in Nederland 
shows verzorgt. “Naast mijn acts 
werd ik er, omdat ik Nederlands 
spreek, ook spreekstalmeester”, 
aldus Ronald. 

Ook zijn naam als trainer groeide. 
“Soms had een circus wel dieren, 
maar geen tijd om ze te trainen 
en dan werd ik gevraagd. Naast 
paarden en kamelen heb ik zo 
ook tijgers en olifanten getraind. 
Alles was een groot avontuur”, 
lacht Ronald. 

Daar kan ‘hectisch en zwaar’ aan 
toegevoegd worden, want: “Een 
circus trekt rond van maart tot 
november en in december zijn 
er de kerstcircussen. Het is ze-
ven dagen in de week hard wer-
ken”, weet Ronald uit ervaring. 
Dat maakt ook dat hij de piste 
intussen bijna verlaten heeft. Bij-
na, want met de feestdagen is 

hij met een kamelen- en paarde-
nact te zien in een kerstcircus in  
Etten-leur. Iets wat hij ontzet-
tend leuk vindt, maar: “Ik ga dat 
niet meer het hele jaar doen. Ik 

verheug me echt om dit kortdu-
rend te doen, maar maak ver-
volgens met liefde de piste vrij 
voor jonge artiesten. Ik vind het 

nu leuker om hen iets te leren.” 
Voets is intussen weer doende 
met dat waar het ooit mee be-
gon: honden en paarden trainen. 
De voormalige clown vertelt 

opgewekt: “Ik ben honden- en 
paardenfluisteraar, maar de f 
mag je weglaten. Ik train vooral 
probleemgevallen. Dat is altijd 

aangeleerd en kan ook weer af-
geleerd worden.” 
lachend: “Dat kost me door-
gaans meer tijd bij de baas, 
dan bij het dier.” Wie een 

hond/paard met probleem-
gedrag heeft kan bellen met  
06-20872388.

Geen doorsnee
leven voor
Ronald Voets
Van kok tot circusartiest, honden- 
(f)luisteraar en dierentrainer
HEESWIJK-DINTHER – Als mimespeler, met een clown-, paarden- en 
kamelenact, maar ook als spreekstalmeester was hij vele jaren actief 
in de artiesten/circuswereld in binnen- en buitenland. Inmiddels heeft 
Ronald Voets uit Heeswijk-Dinther dit hectische bestaan nagenoeg 
achter zich gelaten en is hij onder andere doende als honden(f)luiste-
raar en dierentrainer. Nagenoeg, want het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en met Kerst is hij met een paardenact te zien in een circus 
in Brabant. 

TEKST EN FOTO: WENDy VAN lIJSSEl

‘ik train vooral probleemgevallen. Dat is altijd 
aangeleerd en kan ook weer afgeleerd worden’

Naast 
paarden en 
kamelen heb 
ik ook tijgers 
en olifanten 
getraind
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Decembermaand

Mees kees  
Als Mees Kees tijdens de school-
voetbalcompetitie opeens voor 
zijn moeder moet zorgen, ver-
vangt Dreus hem als coach. 

Team 6B ontspoort hopeloos en 
Tobias moet iets bedenken om 

Mees Kees weer terug te krijgen. 
Het is maar goed dat de klas zo 
bruist van het talent. Ze helpen 
Mees Kees met zijn moeder en 

tijdens de voetbalfinale staat hij 
weer langs de lijn. 

De Zevende Hemel 
Maria Rossi runt samen met haar 
man het prachtige Italiaanse res-
taurant De Zevende Hemel. Als 
blijkt dat ze ongeneeslijk ziek is, 
wil ze haar kinderen met partners 
voor de laatste keer samen om 
haar heen. Oude ruzies en rela-
tieproblemen lijken dit echter on-
mogelijk te maken. De film is een 
muzikale ode aan liefde en familie 
met liedjes van onder andere Nick 
& Simon, Boudewijn de Groot en 
Doe Maar.

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 22 december een mailtje naar info@de-pas.nl

FILMHUIS DE PAS KERSTFILMS; 
MEES KEES EN DE 7DE HEMEL

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Woensdag 27 en 
donderdag 28 december 
13.30 uur, € 4,-.

Woensdag 27 december
20.00 uur, € 5,-.

Koor Vivace op Kasteel heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - koor Vi-
vace verzorgt zondag 24 decem-
ber van 12.00 tot 13.00 uur het 
koffieconcert op kasteel Hees-
wijk.

Dit concert staat in het teken 
van Kerst en Vivace uit Hees-
wijk-Dinther zal een groot deel 
van haar kerstrepertoire zingen, 
aangevuld met nieuwe stukken. 
Zoals bijvoorbeeld het prachti-
ge Franse lied uit de 13de eeuw 
‘Entre le Boeuf en l’Ane Gris’. 
Ook zullen de ‘Jingle Bells’ en 
de ‘Silver Bells’ klinken op deze 
dag. ‘Mary’s little Boychild’ (van 
J. Hairston) wordt gewiegd en 
omdat het 24 december is mag 

‘On christmas Night’ (van D. 
Wilcocks) niet ontbreken.
De zangblokjes van koor Vivace 
worden afgewisseld met pia-

nospel van de enthousiaste diri-
gent en pianist Rein Boeijen. 
Het volledige programma vind je 
ook op www.kasteelheeswijk.nl. 
Je bent van harte welkom op 24 
december. De entree bedraagt 
€ 10,-, maar ben je in het be-
zit van een museumjaarkaart, 

de jaarkaart van het Brabants 
landschap, of ben je een vriend 
van Kasteel Heeswijk dan is de 
entree gratis. Kinderen van vier 

tot en met twaalf jaar betalen 
€ 6,- en ook rolstoelers betalen 
dit bedrag.

Voor meer informatie over het 
koor kijk op 
www.vivace-heeswijk-dinther.
webklik.nl.

Op het programma staan twee 
stukken met het thema Film en 
Muziek: ‘Harry Potter’ en ‘Ama-
deus’. Vervolgens zullen er korte 
stukjes van Händel en Schumann 
gespeeld worden. Met het swin-
gende nummer ‘can’t stop the 
feeling’ van Justin Timberlake 
sluit het orkest het optreden af.

Het FOH jeugdorkest bestaat 
uit jongeren van tien tot twintig 
jaar uit de wijde omgeving van 
‘s-Hertogenbosch. 

Plezier in muziek maken en ge-
zelligheid spelen een grote rol in 
het orkest. Naast klassieke mu-
ziek staan er ook filmmuziek, 
volksmuziek en popmuziek op 
het repertoire. 

Zo is er voor elk wat wils en 
brengen de leden van het orkest 
de verschillende smaken musice-
rend bij elkaar.
Jonge blazers, strijkers, pianisten 
en percussionisten die na deze 
dag zelf enthousiast zijn gewor-
den om samen muziek te ma-
ken, zijn van harte welkom om 
te komen luisteren of meespelen 
op een repetitie. De repetities 
vinden elke twee weken plaats 
op donderdagavond van 18.15 
tot 19.30 uur in Mariaoord in 
Rosmalen. Met een mailtje naar 
jeugdorkest@fohsite.nl is dat zo 
geregeld.

magic of music op 
Kasteel heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - jonge musici van de jeugdafdeling van het 
Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch zullen op woensdag 27 de-
cember de magische noten van ‘Harry Potter and the Deathly Hal-
lows’ spelen tijdens het kerstival van kasteel Heeswijk. Zowel om 
13.30 uur als om 15.00 uur geven zij, onder leiding van dirigent lex 
Bergink, een kort optreden in de Salon.

komen luisteren 
oF meespelen op 
een repetitie

WILT U DEZE KERST EEN HEERLIJK DINER SERVEREN?
BIJ ONS BENT U OP HET GOEDE ADRES VOOR EEN UITGEBREID ASSORTIMENT. 
ZIE BINNENKORT ONZE KERSTBESTELLIJST BIJ U IN DE BRIEVENBUS. 

‘ T DORP 34 • 5384 MC HEESCH • TEL.: 0412 - 45 12 12 • INFO@SLAGERIJVANORSOUW.NL • WWW.SLAGERIJVANORSOUW.NL

MICHEL SOL, NANCY BLOEMERSEN HUN MEDEWERKERS HETEN U VAN HARTE WELKOM

Wij Wensen iedereen hele fijne feestdagen
en een gezond 2018.

We hopen u Weer vaak te mogen
verWelkomen aankomend jaar!

de zangblokjes van koor Vivace worden 
afgewisseld met pianospel van rein Boeijen
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jubileum ‘the winning mood’
BEN ElSCHOT BENOEMD TOT liD VAN VERDiENSTE

De vereniging had en heeft ten 
doel ontmoeting, ontspanning en 
ontplooiing te bieden aan perso-
nen die, al dan niet gedwongen, 

niet meer deelnemen aan het 
arbeidsproces. Met niet minder 
dan 60 leden wordt deze doel-
stelling nog steeds voortgezet. In 

1999 werden de statuten van de 
vereniging enigszins aangepast. 
Was het aanvankelijk een aan-
gelegenheid uitsluitend bestemd 

voor mannen, tegenwoordig ma-
ken ook vrouwen deel uit van de 
vereniging en die hebben ook zit-
ting in het huidige bestuur. Miet 
van Kesteren is het oudste lid 
van The Winning Mood, Johnny 
Bloks het jongste. The Winning 
Mood is gehuisvest in cc Nes-
terlé en deelt daar de biljartzaal 
met de KBO. De voornaamste 
activiteiten zijn biljarten, kaarten 
en de zomerse fietstochten, maar 
ook het onderhouden van goede 
onderlinge contacten en uitwis-
selingen met andere verenigin-
gen heeft het bestuur hoog in het 
vaandel staan. 

Ben Elschot was een van de per-
sonen van het eerste uur. Hij is 
gedurende 40 jaar onafgebroken 
lid geweest van The Winning 
Mood en bovendien 26 jaar be-
stuurslid. Daarbij toonde hij zich 
een voortreffelijk lid dat oog en 
oor had voor hetgeen zich af-
speelde binnen de vereniging en 
hij toonde altijd veel belangstel-
ling het voor het lief en leed van 

anderen. Als blijk van waardering 
en grote erkentelijkheid voor de 
vele verdiensten voor The Win-
ning Mood, heeft het bestuur 
besloten de oorkonde voor lang-
durig lidmaatschap toe te kennen 
aan Ben Elschot en hem tevens te 
benoemen tot lid van Verdien-
ste.

Tijdens de feestavond in zaal ‘t 
Maxend heeft voorzitter Toon 
van Dijk deze oorkonde uitge-
reikt aan Ben Elschot.

NISTElRODE - Op 13 december was het precies 40 jaar geleden dat ‘The Winning Mood 1977’ werd 
opgericht. Dit was het initiatief van wijlen Piet Hanegraaf, destijds voorzitter van de plaatselijke afde-
ling van het NkV en tevens gemeenteraadslid. De eerste bestuursleden waren jos Raymakers, voorzit-
ter, jaske geurden, secretaris, en Broer van Tilburg, penningmeester. Nu zijn joke de Wit-geurts, jan 
van Nuland, Theo Verstraten, Hans Zwaan en Toon van Dijk de bestuursleden.

Ben Elschot ontvangt de oorkonde voor langdurig lidmaatschap uit handen van Toon van Dijk en wordt benoemd 
tot Lid van Verdienste Foto’s: Theo Verstraten

Een voortreffelijk 
lid met oog en 
oor voor hetgeen 
zich afspeelde 
binnen de 
vereniging

Fijne feestdagen

en een

mooi 2018

Kom geZellIg langs
en profiteer van aantrekkelijke acties tussen Kerst & Nieuwjaar

SALE
Extrakassa-korting
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SAMSAM, de marktplaatssite voor vraag en aanbod voor 
onderlinge dienstverlening van vrijwilligers in Nistelrode
NISTElRODE - Samen met de andere burgerinitiatieven uit de vijf kernen van Bernheze en ONS 
welzijn is er een nieuwe website beschikbaar. Voor Nistelrode is deze onder andere bereikbaar 
via www.burenhulpnisseroi.nl waarop je achtereenvolgend klikt op: SAMSAM in de menubalk 
boven in het scherm en dan SAMSAM in de menubalk van Bewonersplein Nistelrode (het volgende 
scherm).

De site SAMSAM toont de startpagina met een aantal onderwerpen in de menubalk waarmee 
nieuwe pop-up vensters met verdere keuzemogelijkheden opgeroepen worden. Daaronder toont 
zich een brede balk voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van SAMSAM.
In de rechterbovenhoek kun je jezelf met mailadres en een vrij te kiezen wachtwoord registreren als 
lid. Na eenmaal aangemeld te zijn heb je vrij toegang voor het plaatsen van je vraag of aanbod.
Als lid blijft je vraag- of aanbodpublicatie anoniem en de reactie daarop wordt gepubliceerd op je 
mail. Alle Nistelrodenaren maken vrij gebruik van deze site en het bereik van hun vraag of aanbod 
wordt bepaald door de gekozen kern in de menubalk bij het plaatsen van de advertentie. Indien na 
drie weken geen reactie ontvangen is wordt de vraagsteller benaderd door de websitebeheerder met 
de vraag of verdere ondersteuning nodig is.

Mooie voorbeelden van gerealiseerde oplossingen waarbij een inwoner zijn talent gebruikt om de 
vraag van een andere inwoner te beantwoorden, zijn:

- De slechtziende vindt een wandelmaatje die graag meer van Nistelrode leert kennen.
- Een goed in het sociaal domein ingevoerde inwoner adviseert oudere dame inzake haar 

rechtspositie inzake een geschil met de gemeente.
- Een inwoner met tijdelijke rolstoelbehoefte komt in contact met de Zonnebloem voor een 

beschikbare rolstoel.
- Oud Optimisd-medewerker ondersteunt verzoek van inwoner die leeft onder de armoedegrens.
- Oudere mobielbeperkte vrouw vindt wandelmaatje van Graag Gedaan.
Allemaal mooie resultaten waarmee de inwoners hun vraag of aanbod met een breed publiek delen 
en waarbij de verbinding tussen behoefte en talent de zingeving van het leven versterkt.

Wil je ook een bijdrage leveren tot het algemeen welbevinden van de Nistelrodenaren, open dan 
www.burenhulpnisseroi.nl en meld je vraag of talent op de site SAMSAM. 

Heb je vragen, bel dan Burenhulp Nisseroi, 0412-744111 (alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) 
of stuur een mail naar info@burenhulpnisseroi.nl.

Kerstgedachte 2017
een terugblik op de zomer met veel regen, 
maar ook erg warme dagen.
Gaat het getij veranderen? 
dat kunnen we ons afvragen.
10 december viel er erg veel sneeuw, 
en was het behoorlijk koud.
Voor de kinderen sneeuwpret 
en voor ieder die er van houdt.
 
de kersttijd is aangebroken, 
mensen zijn druk in de weer.
een feest van saamhorigheid, 
van warmte, liefde en een fijne sfeer.
We denken aan onze medemens, de oorlogen, aanslagen, 
ver over de grens.
Maar Kerst is bovendien het lief Jezuskind in de kribbe, 
een vredevorst is geboren.
de herders rond de stal en engelen brachten 
een lied ten gehore.

Voor velen is dit een tijd van bezinning; 
zij krijgen soms veel te verwerken,
door ziekte of tegenslag, maar de Zonnebloem 
is er om hen te versterken.
Ook zorgt zij voor veel vertier voor jong of oud, 
daar gaan ze voor met plezier.
er wordt niet geoordeeld of veroordeeld; 
we zorgen voor elkaar.
Zo moet er vrede zijn, met een liefdevol gebaar.

en hebben we op de wereld zo’n mooie Zonnebloemen,
dan mogen we het een prachtige Kerst noemen.
Ik zou een engeltje willen zijn, dat meereist op je schouders,
zodat ik je kon behoeden voor al het kwaad.
alleen maar lieve mensen mochten je dan omringen.
en je zou leven in een wereld zonder haat.

helaas ben ik geen engel,
maar net als jij een mens van vlees en bloed.
dus houd ik het bij: ‘de beste wensen voor het nieuwe jaar’
en van ons allen een hartelijke groet.

Een Zalig kerstmis, 
leny van Mun.

De zonnebloem in kerstsfeer

Om 13.30 uur werden de 90 
gasten en 9 vrijwilligers ontvan-
gen met koffie/thee en een lek-
kere snee kerstbrood. 

Daarna heette de voorzitster 
Marijke Verhagen iedereen van 
harte welkom en ze was blij dat 
de mensen met dit slechte weer 
toch aanwezig waren. Daarna 
gaf zij het woord aan Jeannet-
te Dekker die een mooi verhaal 

had met betrekking tot Kerst-
mis. Ze gaf iedereen een mooie 
kerstboodschap mee en zong 
samen met de gasten nog wat 
kerstliederen. Na haar mooie 
woorden was het de beurt aan 
de muziekgroep ‘’t Kumt van ei-
ges’. Ze zongen mooie bekende 
kerstliederen en de sfeer zat er 
meteen in.

In de pauze werd er nog een 

loterij gehouden. Verschillende 
gasten gingen met een mooi 
cadeautje naar huis. Toen de 
prijzen verloot waren, ging de 
muziekgroep verder met mooie 
Nederlands- en Engelstalige lied-
jes die de gasten ook mee kon-
den zingen. 

Na het laatste lied, ‘Sierra Mad-
re’, dat iedereen uit volle borst 

meezong, werden de gasten nog 
getrakteerd op een kop koffie/
thee en een lekker worstebrood-
je.
Om 17.00 uur gingen de gasten 
voldaan naar huis. Deze mooie 
middag werd verzorgd door af-
deling Heeswijk. Een grote dank 
aan hen. Ook een woord van 
dank aan Jeannette Dekker en 
het personeel van het Willibrod-
centrum.

Iedereen fijne feestdagen en ho-
pelijk een gezond 2018.

HEESWIJK-DINTHER/lOOSBROEK - Voor de Zonnebloemgasten 
was er dinsdag 12 december een middag in kerstsfeer in het Willi-
brordcentrum in Heeswijk.

kerstboodscHap, 
kerstliederen en 
loterij

Wat is www.leukeluitjes.nl?
Via leuke luitjes kun je in contact 
komen met mensen in de buurt 
(60+) die dezelfde hobby’s heb-
ben als jij. Je bent echt niet de 
enige die iemand zoekt om mee 
op stap te gaan. Aanmelden bij 
leuke luitjes is simpel en gratis. 
Het aanmeldformulier vind je op 

de website www.leukeluitjes.nl. 
Buurtgenoten met dezelfde inte-
resse krijgen elkaars e-mailadres 
om contact te leggen. Deelne-
mers houden daarbij zelf de re-
gie. Meestal maken ze dan eerst 
een afspraak voor een kopje kof-
fie om kennis te maken. Daarna 
volgen afspraken voor uitjes.

leuke luitjes uit Bernheze willen 
met jou een hapje gaan eten

BERNHEZE - Samen een hapje eten. leuke luitjes doen het graag, 
maar liever niet alleen. Diverse 60-plussers uit de omgeving van 
Bernheze hebben zich daarom aangemeld op www.leukeluitjes.nl. 
Samen is toch leuker dan alleen. Wil je mee? Meld je dan aan op 
www.leukeluitjes.nl. Wij brengen je in contact met andere leuke 
luitjes bij jou in de buurt.
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mede dankzij 
Gerrit van 
Eenbergen 
haalde ik dit jaar 
mijn diploma

Toen ik Gerrit opbelde afgelopen 
september was hij meteen en-
thousiast: “Och kom maar langs, 
ik heb veel nieuwe uitvindingen 
die ik graag wil laten zien!” Het 
was ook dit enthousiasme waar-
door hij me zo was bijgebleven. 
Toen ik Gerrit vijf jaar geleden 
interviewde snapte ik weinig van 
hoe zijn bijzondere opnames tot 
stand waren gekomen, maar het 
enthousiasme waarmee hij erover 
vertelde was bijzonder. Het was 
daarom ook dat ik meteen aan 
Gerrit dacht toen ik had besloten 
een videoportret te gaan maken. 
Hij was me altijd bijgebleven en 
nog altijd was ik nieuwsgierig 
naar wat hij nou allemaal precies 
deed. 

Naast Gerrits enthousiasme had-
den ook zijn huis en autootje 
een grote indruk gemaakt. Toen 
ik er vijf jaar geleden kwam had 
hij een groot tv-scherm aan zijn 
plafond hangen, dat hij voor het 
raam naar beneden kon laten 
komen, en ook de rest van de 
kamer stond in het teken van 
zijn natuurfilms. Zijn autootje 

was helemaal verbouwd, inclu-
sief standaard op het dak voor 
de camera. Zo kan hij vanuit zijn 
auto de mooiste buitenopnames 
maken en heeft hij binnen een 
comfortabel, onopvallend plekje 
waar hij uren kan blijven zitten. 

Ik had niet verwacht dat Gerrit 
in die vijf jaar tijd zou hebben 
stilgezeten, maar ook niet dat 
hij me opnieuw zo zou verras-
sen. In de kamer hangt nu een 

AMSTERDAM/NiSTElRODE - Zo’n vijf jaar geleden mocht ik voor deze krant 
gerrit van Eenbergen uit Nistelrode interviewen. ik zat toen in het eerste jaar van 
de opleiding journalistiek. Wat ik niet had kunnen bedenken was dat de man die 
ik toen ging ontmoeten, zo’n indruk zou achterlaten dat ik er vijf jaar later een 
videoportret over zou maken voor mijn afstuderen. Mijn hoogtepunt van 2017 was 
mijn diploma, dat ik mede dankzij gerrit haalde. 

Nina Mulderviel van de ene verbazing in de andere

Eigenlijk kan 
Gerrit alles 
maken,
hij is een 
echte 
uitvinder

nog groter scherm, dat hij verder 
van of dichter naar de tafel kan 
bewegen door middel van een 
zelfgemaakte constructie in het 
plafond. Momenteel is hij druk 
met drie zelfgemaakte camera’s. 
Een van de camera’s hangt in het 
bos en deze kan Gerrit vanuit 
huis besturen en bekijken. Hier 

kan hij uren naar zitten kijken, in 
de hoop dat er bijvoorbeeld een 
konijn, hert of vos in beeld komt. 
De andere twee zijn 3D-came-
ra’s, waarmee hij zelfs de kleinste 
insecten haarscherp op een groot 
scherm tot leven brengt. 

Alles bedenkt en maakt Gerrit 
zelf met materialen die hij in de 
afgelopen jaren heeft verzameld. 
Zo heeft hij zijn schuur vol staan 
met machines van de sloop en 
heeft hij bakken vol lenzen ge-
vonden op de vlooienmarkt. 

De dag dat ik bij Gerrit ben ge-
weest om te filmen viel ik van de 
ene verbazing in de andere. Dag 
en nacht is hij met zijn hobby 
bezig en overal bedenkt hij iets 
op. Eigenlijk kan Gerrit alles ma-
ken, het is een echte uitvinder als 
je het mij vraagt. urenlang kan 
hij bezig zijn in zijn schuur met 

zijn lenzen, of in het bos met zijn 
camera’s. Hij bedenkt van alles 
om unieke beelden van wilde 
dieren te kunnen maken. En dat 
lukt hem. Hij maakt alles zonder 
voorbeeld of handleiding maar 
met heel veel creativiteit en zoals 
hij zelf zegt: heel veel geduld. 

Ben je benieuwd naar het vi-
deoportret van Gerrit? 
Je kunt het bekijken op 
https://youtu.be/90jjlNrvF90. 

TEKST EN FOTO’S: NINA MulDER

Piet en Gerrit

  

Gerrit van Eenbergen opnieuw bij ‘Man Bijt Hond’

Dit is de eerste camera die kleine-
re beestjes kan vastleggen in 3D. 
“Het was een droomwens van mij 
om een buizerd de kamer in te krij-
gen via beeld en met deze camera 
is dat gelukt. 
Ik heb hiervoor heel lang in mijn 
werkplaats gezeten met allerlei 
lenzen en spullen die ik heb verza-

meld”, aldus Gerrit. Dat zijn film-
pjes en hijzelf getoond zullen wor-
den op tv ziet hij als een bekroning 
op zijn werk. Gerrit: “Het is toch 
mooi dat je op je 71e nog voor 
kijkcijfers moet zorgen. Ze zijn hier 
zes keer komen filmen en hebben 
zeker veertig uur aan materiaal. 
Hier komen zeven keer twee mi-
nuten film uit.” Genoeg materiaal 
dus, al zou volgens Gerrit de zend-

tijd wel wat langer mogen zijn. 
Bang dat ze hem voor schut zullen 
zetten is Gerrit absoluut niet, wel 
is hij een beetje zenuwachtig of ze 
zijn eigen dierenfilmpjes wel goed 
gemonteerd hebben. 

Kijk donderdag 21 februari om 
18.50 uur op Nederland 1 naar 
Man Bijt Hond om Gerrit en zijn 
bijzondere filmpjes te bewonderen.

NIstelroDe - Gerrit van Eenbergen heeft al eerder de belangstelling van het NCRV programma ‘Man Bijt 
Hond’ getrokken door zijn liefde voor de natuur en zijn passie voor het filmen van al het natuurschoon. In 
de aflevering van aankomende donderdag 21 februari zal een hele bijzondere uitvinding van hem centraal 
staan; de eerste macro 3D camera.

Tekst: Nina Mulder

Het artikel over Gerrit in DeMooiBernhezeKrant van 2013

‘ik had niet verwacht dat gerrit in 
die vijf jaar tijd zou hebben stilgezeten’
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inzet en investeringen
De gemeente moet zich vooral meer inzetten voor ouderenzorg (55%), veiligheid (39%), 
woningbouw (33%) en verkeer (32%).

Maar er moet ook meer geïnvesteerd worden in leefbaarheid, groen, milieu/duurzaam-
heid, ontwikkelingen buitengebied, verkeersveiligheid (kruisingen, fiets- en voetpaden), 
het tegengaan van drugsgebruik onder jongeren, eenzaamheid en betere ambtenaren.

Bezuinigingen  
Er kan vooral bezuinigd worden op bestuur en organisatie: meer efficiëntie, minder amb-
tenaren en geen dure adviseurs. “Externe bureaus kosten ons alleen maar geld, vraag 
het gewoon aan de burger.” Onderhoud van wegen en groen kan goedkoper: “Zaken 
die al goed zijn, kunnen zo gelaten worden.”

gemeenteraadsverkiezingen 2018
Onlangs is het burgerpanel bevraagd over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. 
De vragenlijst is door 344 mensen ingevuld. Van hen is 61% geïnteresseerd in de plaat-
selijke politiek, 10% niet. Toch gaat 86% stemmen, 11% weet het nog niet. 

Stemgedrag
Bij het stemmen is voor 31% het plaatselijke verkiezingsprogramma belangrijk, voor 
25% het verkiezingsprogramma èn de persoon die ze kennen, voor 10% de landelijke 
politiek.

Meerdere personen gaan zich nog verdiepen in de programma’s, sommigen kijken 
daarbij specifiek naar hun eigen kern. Enkele personen gaan niet stemmen. Voor 65% 
is bekend welke partij hun stem krijgt, 36% weet het nog niet.

Contact
In contact komen met een raadslid is volgens 32% gemakkelijk, 28% antwoordt neu-
traal: “Is afhankelijk van de persoon.” Een kleiner deel (13%) denkt dat dit moeilijk is, 
of voelt zich niet gehoord. 

Belangrijke onderwerpen
Zorg is het belangrijkste onderwerp (52%): “Er moet genoeg zorg zijn om ouderen 
zelfstandig te laten wonen.” Daarna het gemeentelijk huishoudboekje (12%) en het 
eigen karakter van Bernheze (14%). Andere belangrijke onderwerpen, genoemd onder 
‘anders’ (14%), zijn leefbaarheid (“Op zoveel mogelijk vlakken; voorzieningen, finan-
cieel, sociaal”), duurzaamheid/groen, luisteren naar de burgers, jeugdproblematiek en 
economische groei. 

BERNHEZE – Eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over 
thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. inwonerspanel TipMooi-
Bernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezekrant en onderzoeksbureau Toponderzoek 

resultaten Bernhezer Burgerpanel

Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke onderwerpen die in Bernheze spelen? 
Meld je dan nu aan voor ons burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl.

Alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een paar minuten! De volledige uitslag kun je lezen op: www.tipmooibernheze.nl

 

 

 
 
 

 
 

 Nadat alle verkiezingsprogramma’s bekend zijn maak ik de keuze
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Achttien procent van de

Nederlandse gemeenten
heeft inmiddels een 
tip-burgerpanel
Dagelijks is Toponderzoek bezig met het opzetten van nieu-
we TiP-burgerpanels. Eind dit jaar staat het aantal (opstartende) 
TiP-burgerpanels op 66. Onder andere de gemeenten Zoetermeer, 
Oss en Land van Cuijk krijgen een TiP-burgerpanel.

Met deze nieuwe burgerpanels komt Toponderzoek weer een 
stapje dichterbij om in 2030 in elke gemeente een TiP-burgerpa-
nel te realiseren.

Verkiezingskrant 14 maart 2018

Tip Mooi Bernheze
Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl

Uwstem
 telt
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leden kunnen deelnemen aan 
de activiteiten op het gebied van 
stamboomonderzoek, archeolo-
gie, collectieregistratie en derge-
lijke. 
Elke maandagavond komen on-
der andere de werkgroepleden 
bijeen in het heemhuis; er wordt 
dan ook gewerkt, maar het is er 
vooral ook gezellig. In dit digita-
le tijdperk met veel moderne so-
cial media is de HKK ook op zoek 

naar jongere leden die hier een 
rol van betekenis in kunnen spe-
len. De kosten van het lidmaat-
schap bedragen € 20,- per jaar 
en € 15,- per jaar voor het twee-
de lid uit hetzelfde huishouden.
Aanmelden als lid kan bij secre-

taris Rien van de Graaf, 
06-33587468 of 
secretaris@nistelvorst.nl. 

Ook kun je op maandagavond 
langskomen in het heemhuis aan 
Maxend 3 in Nisterode.

Je kunt je inschrijven door een 
mail te sturen met vermelding 
van de namen naar 
keezetoernooi@gmail.com. 

Er kunnen maximaal twintig ta-
fels staan dus geef je op tijd op. 
Na aanmelding krijg je een be-
vestigingsmail.

Keez-toernooi 
NISTElRODE - graag nodigt de organisatie van het keez-toernooi 
Nistelrode iedereen uit voor het keez-toernooi op vrijdag 12 januari 
in zaal ’t Tramstation. Ook deze keer wordt er weer een goed doel 
gesteund en nu is dat de Zonnebloem. 

jaarprogramma hKK Nistelvorst
NISTElRODE/VORSTENBOScH - Hkk Nistelvorst organiseert het jaar door zeer interessante lezingen, 
buurtavonden, tentoonstellingen, excursies en een kerstviering. Alle activiteiten, met uitzondering van 
de heemreis zijn gratis voor leden. Niet-leden betalen voor de publieksactiviteiten een bijdrage, die per 
activiteit wordt vastgesteld. Nu lid worden biedt dus vele voordelen, zoals gratis deelname aan lezin-
gen, excursies en een kerstviering. 

jaarprogramma 2018
10 januari lezing ‘Historische boerderijen in soorten’, 
 door Jan Timmers uit Gemert.
7 februari Jaarvergadering.
7 maart lezing ‘Sagen en legenden’, 
 door Rien Kersten uit Erp. 
11 april Buurtavond met oude filmpjes van bijvoorbeeld
 pronkzittingen.
27 mei Voorjaarstentoonstelling met als thema ‘Bakker/café’.
13 juni lezing over ‘watermolens’, 
 door Piet-Hein van Halder uit Den Bosch. 
7 juli Heemreis naar Zaltbommel.  
9 september Open Monumenten Dag tentoonstelling 
 (onder voorbehoud) met als thema ‘in Europa’.
3 oktober lezing over Everardus uit Megen, 
 ‘Bruurke van Megen’, door Jan-Thijs Ouwens. 
7 november Thema quiz avond.
19 december Kerstviering.                                                       

pop-up expositie van Bernhezer KunstKring goed bezocht

NISTElRODE - De muzikale ope-
ning werd verzorgd door gitarist 
Rolf van Meurs en wethouder 
Jan Glastra van loon opende de 
pop-up expositie van De Bernhe-

zer KunstKring (BKK). Het week-
end van 16 en 17 december stel-
den Martin en Mia van de Graaf 
hun ruimte beschikbaar van de 
voormalige drukkerij voor de ex-

positie ‘100 Kunstenaars in Bern-
heze’ van De BKK. 

De bijzondere locatie met de ba-
lustrade gaf de ruimte een extra 

dimensie voor de kunstenaars. 
Met deze expositie geeft de BKK 
een podium aan de vele professi-
onele en niet-professionele kun-
stenaars die de gemeente Bern-

heze rijk is. 

Het aanbod varieerde van kera-
miek tot sieraden, foto’s, hout-
snijwerk et cetera.

Kostuums van Natuurtheater 
de Kersouwe te koop

Prachtige kostuums
De prachtige kostuums en aan-
kleding van de producties van de 
theatergroepen van Natuurthe-
ater de Kersouwe zijn bij velen 
bekend. Deze unieke jurken, 
pakken, hoeden, jasjes en ook 
fournituren, stoffen en pruiken 
zijn te koop of te huur op de 
kostuumverkoop op 6 januari. 
Bij deze vierde kostuumverkoop 
zijn onder andere alle kostuums 
en requisieten van de productie 
Max Havelaar te koop of te huur. 

Maak jezelf of een ander blij met 
een origineel kostuum, iedereen 
is welkom. De toegang naar Na-
tuurtheater de Kersouwe is die 

dagen via de poort aan de zij-
kant, vanaf het parkeerterrein de 
afslag naar rechts vóór de kassa.

HEESWIJK-DINTHER - Heb jij binnenkort een voorstelling van je 
dansgroep, theatergroep, koor, toneelvereniging of school, of heb 
je al veel zin in carnaval? kom dan naar de kostuumverkoop van 
Natuurtheater de kersouwe. Natuurtheater de kersouwe presenteert 
elk seizoen een jeugdproductie en een familieproductie. Voor deze 
voorstellingen ontwerpt en maakt de kostuumgroep steeds nieuwe 
kleding. Op 6 januari van 10.00 tot 17.00 uur is deze kleding te 
koop of te huur in het spelershuis op de kersouwe aan de kersou-
welaan 1. 

Nieuw heesch boek van 
Bert wijnen verschenen

Om en nabij de twintig jaar zag 
je Bert overal in Heesch met een 
camera rond lopen. Met name 
tijdens de carnavalsoptochten 
zocht hij tussen het publiek Hee-
schenaren met een oude bij- of 
scheldnaam. 
Omdat deze namen vroeger 
soms nogal gevoelig lagen, 
vroeg Bert altijd of hij een foto 
mocht maken voor zijn toekom-
stig boek. Nu is het dan eindelijk 
klaar en is het voor € 24,95 in 
beperkte oplage verkrijgbaar bij 
Kantoorboekhandel ceelen aan 
‘t Dorp in Heesch.

HEEScH - Ruim zeven jaar na het verschijnen van het fotoboek ‘Zullí schrève tog’ met Heesche patronie-
men, verschijnt nu een tweede fotoboek van Bert Wijnen, alias Bært van Trientjes. Meer dan vijfhonderd 
foto’s van geboren en getogen Heeschenaren met een bijnaam vullen de ruim honderdnegentig bladzij-
den van het boek ‘Sgaène vúújl ik niej...’ 

lezers-actie

lezerSACtie: wil jij Dit BOeK wiNNeN?
Vraag: Welke overeenkomst bestaat er tussen de kleinzoon van de schrijver van het boek 
en Lott Brons?
Stuur het antwoord van deze vraag naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 1 januari.
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‘iK eRUit…
OF JiJ eRUit?’

Eén van de eerste praktische punten die bij 
een scheiding moeten worden opgelost, is 
de vraag: wie gaat waar wonen? Je gaat 
immers van één naar twee huishoudens. 
Maar een ander huis ligt niet zomaar 
voor het oprapen. En wat zijn je rechten 
eigenlijk? 

Ook onzekerheid over je financiële situatie 
na de scheiding speelt in deze kwestie een rol: wat kun je aan 
huur betalen? En: bij wie gaan de kinderen wonen? Gelukkig 
zie ik cliënten vaak samen creatieve oplossingen bedenken in 
deze tijdelijke, onzekere situatie. Zoveel mogelijk rust creëren 
voor de kinderen is daarbij - terecht - vaak de insteek. Ik zie 
weleens dat ouders om beurten bij de kinderen in de echtelijke 
woning blijven. De kinderen blijven dan voorlopig op hun 
vertrouwde plek en de ouders vliegen als vogels in en uit het 
nest om voor ze te zorgen. Soms blijven partners ook nog 
samen in de woning, maar dat lukt alleen als zij nog goed ‘on 
speaking terms’ zijn. En dat is bij een scheiding niet altijd het 
geval. In het eerste gesprek met cliënten, bespreek ik dan ook 
altijd de actuele woonsituatie. Het blijkt dat in overleg veel 
mogelijk is, als iedereen een beetje meewerkt. Ook over de 
kosten moeten natuurlijk afspraken worden gemaakt. 
Het komt helaas ook voor dat één van de partners de ander 
hardhandig of onder dwang de deur uit zet. Dan moet hals 
over kop onderdak worden gezocht bij ouders of andere 
familieleden, soms zelfs met de kinderen erbij. In zulke situaties 
is het kennelijk niet meer mogelijk om samen een redelijke 
oplossing te vinden.
Op dat moment is het vrijwel zeker dat partijen via een 
advocaat bij de rechter komen om een voorlopige regeling te 
vragen over wonen, financiën en bij wie de kinderen zijn. Zo’n 
spoedprocedure heet in het echtscheidingsrecht een ‘voorlopige 
voorziening’. 

Vraagt de advocaat zo’n voorziening aan, dan houdt de 
rechtbank binnen drie weken een zitting over bovenstaande 
punten. Als er kinderen zijn, zal de rechter hun belang altijd 
centraal stellen. De ouder die het meest voor de kinderen zorgt, 
krijgt vaak de kinderen toevertrouwd en mag daardoor vaak in 
het huis blijven tot de scheiding rond is. Wacht in zo’n situatie 
dus niet te lang om je over je rechten te laten informeren. 

Bernadette Dijk, 06-39563131, bdijk@mrbd.nl.

ColUmn
Bernadette

zorgboerderij BijKlaver5

Een dagbesteding waarbij de 
wensen en kwaliteiten van de 
‘mee-werkers’ centraal staan. 
“Samen met deze ‘mee-werkers’ 
verrichten wij werkzaamheden 
op onze boerderij. Met andere 
woorden: handen uit de mou-
wen”, zegt loekie. 

“Alle dieren worden verzorgd en 
er wordt gewerkt in de moes-
tuin. De producten van de boer-
derij verwerken we tot heerlijke 
gerechten die passen bij een 
gezond voedingspatroon.” De 
zorgboerderij werkt samen met 
andere locaties zoals een kinder-
dagverblijf, horeca of agrarisch 
loonbedrijf. 

“Waar mogelijk begeleiden we 
onze ‘mee-werkers’ om door 
te stromen naar een opleiding 

of passend werk. Kleinschalig, 
duurzaamheid en respect voor 
elkaar, zijn erg belangrijk bij 
ons.”

Blijf jezelf, er zijn al zoveel ande-
ren! Wil je meer weten? 
Kom een kijkje nemen! 
www.Bijklaver5.nl

VINKEl - loekie Martens en René Westerlaken bouwden hun voormalig melkveebedrijf om tot een 
zorgboerderij in combinatie met een opfokbedrijf voor jongvee. Hiermee ontstond een unieke dagbe-
steding voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Loekie en René

twee derde Nederlanders voor afschaffing eigen risico
Maar als afschaffing leidt tot hogere premies, is nog maar 30 procent voor

Dit jaar betaalde bijna de helft 
van de verzekerden het volledige 
bedrag van het eigen risico dat 
zij kozen. Bijna vijf procent denkt 
nog voor het eind van het jaar het 
eigen risico vol te maken. Slechts 
tien procent maakte geen zorg-
kosten die onder de basisverze-
kering vallen, en betaalde dus nul 
euro aan eigen risico. Ruim een 
derde van de bevolking maakte 
zorgkosten die onder het bedrag 
van het door hen gekozen eigen 

risico bleven. Verreweg de mees-
te mensen (86,8 procent) kozen 
in 2017 voor een standaard eigen 
risico van € 385,-. Ook voor 2018 
kiest 85,4 procent voor een laag 
eigen risico. Slechts 6,4 procent, 
overwegend jonge mensen, kiest 
voor het hoogste eigen risico. En 
een minderheid van 5,3 procent 
twijfelt nog over welk eigen risi-
co te kiezen voor het komende 
jaar. De rest kiest voor een van 
de bedragen tussen € 385,- en 

€ 885,-. Dit blijkt uit onderzoek 
van onafhankelijke vergelijkings-
website Pricewise.

Afschaffen eigen risico
Als afschaffing geen stijgen-
de zorgpremies tot gevolg zou 
hebben, is 67,8 procent voor. 

Afschaffing van het eigen risi-
co leidt echter onvermijdelijk tot 
hogere zorgpremies. De bevrie-
zing van het eigen risico die de 
overheid afgelopen september 

doorvoerde, zorgde al voor een 
premiestijging van een paar euro 
per maand. Met een premiestij-
ging als alternatief, is nog 29,9 
procent van de Nederlanders 
voor de afschaffing van het ei-

gen risico. “Niet onverwachts”, 
vindt Hans de Kok, directeur van 
Pricewise. “Bijna de helft van de 
mensen betaalt het volledige ei-
gen risico. Voor elk van hen zou 

afschaffing voordeliger zijn, zelfs 
als ze daardoor maandelijks meer 
premie gaan betalen. Om deze 
reden zou je eigenlijk verwachten 
dat méér mensen voorstander 
zouden zijn.”

Slechts tien procent maakte geen 
zorgkosten en betaald dus nul euro 
aan eigen risico

NEDERLAND - Een grote meerderheid (67,8 procent) van de Ne-
derlanders vindt dat het wettelijk verplichte eigen risico voor de 
zorgverzekering moet worden afgeschaft. Dit is echter niet onvoor-
waardelijk; als afschaffing zou zorgen voor een stijging van de zorg-
premies, is nog maar 29,9 procent voor. 
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WWW.RIVEZ.NLLaar 63B 5388 HC Nistelrode           088-8000900             info@rivez.nl

ÉÉN ADVISEUR VOOR AL UW FINANCIËLE ZAKEN 

WIJ GAAN VERHUIZEN!

VANAF 2 JANUARI 2018 VINDT U 
ONS OP LAAR 63B TE NISTELRODE, 
LOOP GERUST EENS BINNEN!

MAAR BLIJVEN IN DE BUURT.
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Aandacht voor innovatief ondernemerschap

De gemeente Bernheze heeft duurzaam-
heid hoog op het programma staan en 
geeft graag het goede voorbeeld met 
duurzame energie, zonnepanelen op het 
dak van het gemeentehuis, energiebespa-
ring in gemeentelijke gebouwen, ze maken 
gebruik van elektrische auto’s en scooters 
et cetera. Deze dag kwamen bijzondere 
pareltjes van Bernheze tevoorschijn. 

BeDrijfSBezOeK 
Het is inspirerend voor de bezoekers om te 
zien hoeveel er bij de bezochte bedrijven 
aan duurzaamheid geïnvesteerd wordt. 
In Heeswijk-Dinther werd Abdijstaete 
aan de Abdijstraat bezocht, een bijzonder 
appartementencomplex waar 17 mensen 
met een (licht)verstandelijke beperking 
zelfstandig kunnen wonen. Maarten lu-
cius en Gerrianne van de Rijdt vertelden 
vol enthousiasme over hun net geopende 
Abdijstaete, waarbij duurzaam bouwen 
voorop stond. Een mooie aanwinst voor 
het centrum van Heeswijk-Dinther. 

Onlangs werden de eerste elektrische 
Sherpa 100 EHD sloopmachines overge-
dragen aan de negen sloopbedrijven die 
geholpen hebben met de ontwikkeling er-
van. Daarmee wordt een stap gezet in de 
verdere verduurzaming van het sloopma-
terieel. Met een volle accu kan de SHERPA 
100EHD ongeveer een halve dag slopen. 
Met zijn breedte van 76 centimeter is de 
machine ook geschikt voor kleine ruimtes. 
Zij hebben hard gewerkt om een volledig 
arbeidsverlichtend programma te creëren 
en exporteren dit product naar 40 landen.  

In de middag werden bezoeken gebracht 
in Heesch bij: Roscobouw en Valor Mate-
rial Handling. 

Roscobouw kreeg enkele jaren geleden 
een prestigieuze prijs voor het energieneu-
traal bouwen van huurwoningen. Ener-
giezuinig of energieneutraal. Een woning 
is de plek waar iedereen zich thuis moet 
voelen en daar hoort het realiseren van 
passiefwoningen bij, volgens Sandra Mal-
ka en Richard Strijbosch. Zij hebben er een 
specialisatie van gemaakt. 

Minimaal energieverbruik, comfort, ge-
zondheid en efficiency zijn dé kenmerken 
voor deze bouwstandaard van de toe-
komst. 

De moed om in 2015 met Valor Materi-
al Handling te starten werd in november 
beloond met de titel van Jonge Onderne-
mer Bernheze 2017 voor Jan Hulsmann en 
Gerby Maas.  Zij hebben in diverse orga-
nisaties prachtige systemen in verschillen-
de branches opgeleverd. Het Qliqflow™ 
systeem is een deel van het geheim en 
maakt mogelijk wat voor velen onbetaal-
baar of onmogelijk leek. Binnen een paar 
weken is een material handling systeem 
te implementeren en operationeel opge-
leverd. Minder stroom, flexibel en laag in 
kosten van energiegebruik.

ONDerNemerSVereNiGiNGeN
Enkele bestuursleden vanuit de onder-
nemersverenigingen waren aanwezig bij 
de interessante bezoeken. Rita van Beek 
namens Ondernemersbelang HD, Jack 
Martens namens Ondernemersvereniging 
Nistelrode en Anthony van Bakel namens 
Ondernemersvereniging Heesch. Bedrijfs-
bezoeken geven een goede indruk waar 
bedrijven zich mee bezighouden. En dat 
was ook deze keer meer dan verwacht. 
Duurzaamheid is bij de bezochte bedrijven 
hot.

Alle kernen van Bernheze hebben een on-
dernemersvereniging, zo kan elke onder-
nemer in onze mooie groene gemeente 
lid worden en zich laten inspireren door 
collega’s. Ook de gemeente Bernheze on-
dersteunt deze verenigingen en liet deze 
dag zien oog voor ondernemerschap te 
hebben.

BERNHEZE – Een delegatie van de gemeente Bernheze ging afgelopen donderdag bij een paar geselecteerde bedrijven op bezoek. 
Wethouder Peter van Boekel, wethouder Rien Wijdeven,  de kartrekker van de Energieweverij Christianne Derikx en bedrijfscon-
tactfunctionaris Economische zaken Adil Bayouni werden welkom geheten door de duurzaam wonende en/of producerende bedrij-
ven: Abdijstaete, Sherpa Miniloaders BV, Roscobouw en Valor Material Handling BV.

Roscobouw Foto’s: Ad Ploegmakers

Hanenberg Materieel/Sherpa

Jan en Gerby van Valor Material Handling 

Ook lid worden?
Elke kern in Bernheze heeft een actie-
ve ondernemersvereniging. Ben jij een 
ondernemer en nog geen lid? Meer in-
formatie op te vragen via onderstaande 
gegevens:

Ondernemersvereniging Heesch
Heesch

Secretaris: Hans van Oort
info@ondernemersverenigingheesch.nl
www.ondernemersverenigingheesch.nl

Ondernemersbelang HD
Heeswijk-Dinther 

Secretaris: Daniëlle van Aarle
info@ondernemersbelang-hd.nl
www.ondernemersbelang-hd.nl

Ondernemersvereniging Nistelrode
Nistelrode

Secretaris: Jack Martens
info@ovnistelrode.nl
www.ondernemersverenigingnistelrode.nl

OndernemendVorstenbosch
Vorstenbosch

Secretaris: Stephan Wonders
secretaris@ondernemendvorstenbosch.nl
www.ondernemendvorstenbosch.nl 

Loosbroeks 
Ondernemers 
Belang
Loosbroek

Secretaris: Wendy van den Broek
info@lob-loosbroek.nl

bedrijfsbezoeken geven een goede indruk waar bedrijven 
zich mee bezighouden. en dat was ook deze keer meer dan 
verwacht. duurzaamheid is bij de bezochte bedrijven hot.

De gemeente
Bernheze heeft 
duurzaamheid 
hoog op het
programma staan

Mariëlle en Janita Hurkmans  
van Hurkmans Autobedrijven

Van harte gefeliciteerd  
met de Bernhezer 
Ondernemersprijs 

2017! 
Namens het trotse bestuur en de leden 

van Ondernemersbelang HD

loosbroeks
ondernemers
belang
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RUNDERROAST MET 
VLEESTHERMOMETER

LUXE 
STRACCIATELLA 
IJSTAART

HANDGEVLOCHTEN 
KRANS MET 
AMANDELSPIJS  
EN ROZIJNEN

LUXE  
KERSTSOEP

KIES & MIX  
TAPAS

979
per 650 gram
kiloprijs 15,06

per stuk

399per stuk

499
emmer 1 liter

500
3 VOOR

3 bakjes met 
kies & mix 
tapas-sticker

699

 Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Jumbo Nistelrode:
1e kerstdag:      Gesloten
2e kerstdag:     10:00 - 18:00 uur
 

Jumbo Wiegmans Heesch
1e kerstdag:     10:00 – 20:00 uur
2e kerstdag:    10:00 – 20:00 uur

RUNDERROAST MET 
VLEESTHERMOMETER

LUXE 
STRACCIATELLA 
IJSTAART

HANDGEVLOCHTEN 
KRANS MET 
AMANDELSPIJS 
EN ROZIJNEN

LUXE 
KERSTSOEP

KIES & MIX 
TAPAS

979
per 650 gram
kiloprijs 15,06

per stuk

399per stuk

4994994emmer 1 liter

500
3 VOOR

3 bakjes met 
kies & mix 
tapas-sticker

699

Jumbo Nistelrode:
1e kerstdag:      Gesloten
2e kerstdag:     10:00 - 18:00 uur

Jumbo Wiegmans Heesch
1e kerstdag:     10:00 – 20:00 uur
2e kerstdag:    10:00 – 20:00 uur

Wij wensen
iedereen fijne 
feestdagen!
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prAKtiSChe iNfOrmAtie

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

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

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

Openingstijden gemeente-
huis rond de feestdagen
21 december 2017
Gemeentehuis gesloten vanaf 14.30 uur
25 december 2017
Gemeentehuis gesloten
26 december 2017
Gemeentehuis gesloten
1 januari 2018
Gemeentehuis gesloten

Helaas kon het oud papier op 
11 december door de sneeuw 
op sommige plaatsen niet opge-
haald worden. 

Buurtvereniging De Koffi estraat
uit Heeswijk-Dinther komt 
weer op 8 januari 2018 langs 
de deur. Buurtvereniging 
Boekweitstraat/F. Hochsten-
bachstraat/Over den Dries komt 
het oud papier ophalen op 21 
december. 
Heeft u oud papier buiten gezet? 
Haal het dan weer naar binnen 
totdat het wordt opgehaald. Zo 

voorkomen we dat het de straat 
in waait of in brand gestoken 
wordt tijdens de feestdagen. 
Bedankt voor uw medewerking.

laat oud papier niet buiten 
staan

OffiCiËle BeKeNDmAKiNGeN

Belastingverordeningen 
2018

De gemeenteraad heeft op 14 
december 2017 de volgende 
belastingverordeningen vastge-
steld:
- legesverordening Bernheze 

2018 met bijbehorende tarie-
ventabel

- legesverordening Omge-
vingsvergunning Bernheze 
2018 met bijbehorende tarie-
ventabel

- Verordening Afvalstoffen-
heffi ng Bernheze 2018 met 
bijbehorende tarieventabel

- Verordening Onroeren-
de-zaakbelastingen Bernheze 
2018

- Verordening Rioolheffi ng 
Bernheze 2018

- Verordening lijkbezorging 
Bernheze 2018 met bijbeho-
rende tarieventabel

- Verordening Marktgelden 
Bernheze 2018

- Verordening Toeristenbelas-
ting Bernheze 2018

- Verordening Reclamebelasting 
centrum Heesch 2018

Alle genoemde verordeningen 
treden in werking op 1 januari 
2018.

Waar kunt u ze vinden?
De verordeningen liggen tijdens 

openingstijden op afspraak ter 
inzage in het gemeentehuis, De 
Misse 6 in Heesch. Tegen beta-
ling van leges zijn afschriften ver-
krijgbaar. De verordeningen en 
tarieventabellen kunt u ook raad-
plegen via www.bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Ontheffi ng paracommerciële 
rechtspersoon
De burgemeester heeft op 13 
december 2017 besloten aan de 
paracommerciële instelling
cultureel centrum de Pas, De 
Misse 4, 5384 BZ Heesch onthef-
fi ng te verlenen op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) Bernheze 2014 voor 
diverse activiteiten in 2018 in 
deze inrichting.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Gemeenschapshuis De Stuik, 
Schoolstraat 14, 5476 KK Vors-
tenbosch heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:34B, lid 4 APV 
melding gedaan van een activi-
teit op 6, 20, 26 en 27 januari 
2018 en 9 tot en met 13 febru-
ari 2018. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal 6 

keer per jaar gebruikmaken. Tij-
dens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 1 
en 2 van de APV, die te vinden is 
op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Afwijking sluitingsuur
De burgemeester heeft in ver-
band met de viering van oud en 
nieuw besloten om voor alle re-
guliere horeca waar alcohol ge-
schonken wordt het sluitingsuur 
op 1 januari 2018 vast te stellen 
op 6.00 uur.
Procedure 1a is van toepassing.

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 13 
december 2017 besloten om 
voor horecabedrijf uitgaanscen-
trum lunenburg, Dorpstraat 39, 
5472 PH loosbroek op basis van 
artikel 2.29 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) 
Bernheze 2014 een ontheffi ng 
van het sluitingsuur op 26 januari 
2018 te verlenen.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 13 de-
cember 2017 besloten een inci-
dentele standplaatsvergunning 
te verlenen aan Jong Nederland 
Vorstenbosch, Kerkstraat 13, 
5476 KA Vorstenbosch voor 
het verkopen van oliebollen op 
Meester loeffenplein op 31 de-
cember 2017 van 11.00 tot en 
met 17.00 uur.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:

- Stichting centrummanage-
ment Heesch voor het organi-
seren van kerstactiviteiten op 
17 december 2017 van 12.00 
tot 17.00 uur, 22 december 
2017 van 19.00 tot 21.00 uur 
en 23 december 2017 van 
12.00 tot 17.00 uur op het 
dorpsplein aan ’t Dorp, 5384 
Mc Heesch. De toestemming 
is verzonden op 18 december 
2017.

- Toer- en Trimvereniging uden 
voor het organiseren van een 
ATB-toertocht op 28 januari 
2018 waarbij een deel van de 
route over het grondgebied 
van Bernheze gaat. De toe-
stemming is verzonden op 18 
december 2017.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Brandsestraat 9 Nistelode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de ter-inzage-leg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan Brandsestraat 
9 Nistelrode, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code Nl.IMRO.1721.BP-
Brandsestr9-ow01.
inhoud: Het ontwerpbestem-
mingsplan voorziet in het om-
zetten van de functieaanduiding 
Wonen naar Specifi eke vorm van 
Bedrijf- Hoveniersbedrijf op het 
perceel Brandsestraat 9 in Nistel-
rode. 
Daarnaast wordt een perceel 
van bijna 1 ha omgevormd van 
agrarische grond naar natuur en 
zal ook als zodanig worden be-
stemd.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

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. 

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen

Op de Afvalkalender ziet u wan-
neer de vuilniswagen bij u langs-
komt. 
1. Download de Afvalwijzer app. 

Die vindt u in alle appstores. 
Vul uw postcode en huisnum-
mer in en stel in dat u notifica-
ties wilt ontvangen. Zo krijgt u 
een berichtje als we het afval 
komen inzamelen.

2. Geen smartphone of tablet? 
Print de Afvalkalender uit. u 
kunt de Afvalkalender als pdf 
downloaden via 

 www.mijnafvalwijzer.nl. 
 Vul uw postcode en huisnum-

mer in. Kijk regelmatig of uw 
Afvalkalender nog actueel is, 
want er kan tussentijds iets 
veranderen.

3. lukt het niet om de app te 
downloaden of de Afvalka-
lender te printen, bel ons dan, 
telefoon 14 0412.

De nieuwe
Afvalkalender is er

Meer informatie over 
de wijzigingen en de 
vernieuwde AfvalApp, zie 
pagina 32.
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GemeeNteBeriChteN

prOCeDureS
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
u kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
u kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit 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 be-
sluit 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 be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken 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.

Ontwerpbestemmingsplan 
kleinwijk ong. Nistelode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpbestem-
mingsplan Kleinwijk Nistelrode, 
te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code Nl.IMRO.1721.BP-
Kleinwijkong-ow01.
Met dit ontwerpbestemmings-
plan verzoekt het college van 
burgemeester en wethouders 
tevens Gedeputeerde Staten om 
één woning mogelijk te maken.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van één woning 
ter plaatse van ‘t Kleinwijk onge-
nummerd mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Ontwerpwijzigingsplan 
Meursstraat ong. Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de ter-inza-
ge-legging bekend van het ont-
werpwijzigingsplan Meursstraat 
ong. Heesch (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan 
is te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met de code 
Nl.IMRO.1721WPMeursstraat-
ong-ow01.
inhoud: Het plan betreft het op-
richten van twee woningen aan 
Meursstraat ong. in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Vaststelling wijzigingsplan 
kantje 37 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Kantje 37 in Nistelrode ge-
wijzigd vastgesteld (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening). Het 
plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code Nl.IMRO.1721.WP-
Kantje37-vg01.
inhoud: Het plan betreft de 
vormverandering van het bouw-
vlak aan Kantje 37 in Nistelrode.
inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing. 

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 10
 Gewijzigd uitvoeren vergunde 

loods en handelen in strijd re-
gels ruimtelijke ordening

 Datum ontvangst: 11-12-2017

- Zijlstraat 2
 Aanvraag huisnummer t.b.v. 

mantelzorgwoning
 Datum ontvangst:17-12-2017
- Heibloemsedijk 8
 Oprichten bedrijfsruimte
 Datum ontvangst: 14-12-2017
- Plan Rodenburg kavel KJ02
 Bouwen woning (onderdeel 

tweekapper)
 Datum ontvangst: 15-12-2017
- Plan Rodenburg kavel KJ01
 Bouwen woning (onderdeel 

tweekapper)
 Datum ontvangst: 15-12-2017
- Plan Rodenburg kavel KH02
 Bouwen vrijstaande woning
 Datum ontvangst: 15-12-2017
Nistelrode
- Kraaienweg 5
 Milieuneutraal veranderen en 

vervangen/wijzigen dak rund-
veestal

 Datum ontvangst: 12-12-2017
- langdreef/Berghemseweg ong.
 Verwijderen beplanting en 

handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening

 Datum ontvangst: 12-12-2017
- centrumplan Achterstraat/laar/

Hazenveld bouwnr. 1 t/m 16
 Bouwen appartementencom-

plex met 16 huurappartemen-
ten en bergingen

 Datum ontvangst: 15-12-2017
Heesch
- Beemdstraat ong.
 Oprichten 4 tweekappers en 1 

vrijstaande woning
 Datum ontvangst: 11-12-2017

Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21 en 23
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (verplaatsen 
vergunde nevenactiviteit)

 Datum ontvangst: 15-12-2017
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Beemdstraat 4
 Oprichten erker
 Verzenddatum: 13-12-2017
- Vinkelsestraat 101
 Bouwen bedrijfspand en han-

delen in strijd regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 13-12-2017
Heeswijk-Dinther
- Balledonk 4a
 Vernieuwen dakkapel
 Verzenddatum: 14-12-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke Vergunning
Heesch
- Binnenweg ong.
 Tijdelijk plaatsen zeecontainer
 Verzenddatum: 14-12-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 

omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heesch
- ’t Vijfeiken 36
 Brandveilig gebruik
 Verzenddatum: 11-12-2017
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluit 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Het besluit treedt in werking na 
afl oop van de beroepstermijn.
Heesch
- ’t Dorp 118
 In werking hebben tankstation 

met lPG
 Verzenddatum: 15-12-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

www.BerNheze.OrG

WANNEER 
KOPEN? 
De verkoopdagen van 
vuurwerk zijn 28, 29 
en 30 december.

BEPERK OVERLAST!
Ruim vuurwerk veilig en snel op. Overlast? Meld 
dit bij de politie: 0900-8844 of www.politie.nl

LET

STEEK HET 
VUURWERK VEILIG AF.
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29

28

WANNEER AFSTEKEN? 
Steek vuurwerk alleen af van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. 
Voorkom een HALT-straf of een boete van minimaal € 100.-

KOOP 
legaal vuurwerk bij 
een erkend verkooppunt.

Meegeven met het 
restafval.

Buiten laten staan 
(tuin of balkon, niet 
op de openbare weg)

Bij elkaar vegen en 
in een vuilniszak 
stoppen.

Resten van het 
vuurwerk natmaken.

OPGERUIMD STAAT NETJES

JE EVEN OP? 

WAAROM? GOED VOOR MILIEU, VEILIG VOOR MENS EN DIER

Hou rekening met omstanders. 

Gebruik een veiligheidsbril. 

Neem voldoende afstand.

ZORG ERVOOR 
dat de jaarwisseling voor iedereen 
een feest is, dus ook voor onze 
hulpverleners.

WE WENSEN IEDEREEN EEN 
FEESTELIJKE JAARWISSELING TOE!

18 00:

02 00:

GA VEILIG OM MET VUURWERK

Waarom?
goed voor milieu, 
veilig voor mens 
en dier.
Zie pagina 33
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Afval: wat wijzigt er in 2018?
De gemeente is op weg naar een afvalloos Bernheze. Vanaf 1 januari 2018 zetten we de volgende stappen. Het wordt nog aantrekkelijker om 
afval te scheiden. gft-afval wordt namelijk gratis en u kunt uw kleine gft-container (tegen betaling) omwisselen voor een grotere. Maar de 
inzameldagen veranderen in 2018 ook. Download daarom de Afvalwijzer app voor de meest actuele informatie.

De wijzigingen op een rij
• De ophaaldagen veranderen
• Gft-afval wordt gratis
• Restafval wordt iets duurder
• Vernieuwde afval app
• u kunt uw gft-afvalcontainer omwisselen voor een grotere

in 2018 afvalinzameling op andere dagen
Volgend jaar zullen we op de meeste plekken in Bernheze op an-
dere dagen afval inzamelen dan u van ons gewend bent. Het in-
zamelschema verandert omdat we vanaf 1 januari het restafval
1 keer per 3 weken huis aan huis inzamelen (voorheen was dat 
1 keer per 2 weken). We doen dit omdat we in Bernheze met z’n 
allen steeds minder restafval hebben. De kans is dus groot dat 
we ook bij u op andere dagen komen inzamelen. Wilt u weten 
wanneer? Download de vernieuwde Afvalwijzer app voor actuele 
informatie.

Vernieuwde afval-app
De mogelijkheden van de app zijn uitgebreid. Zo kunt u voortaan 
via de app ook een melding doen. Maak daar gebruik van als bij-
voorbeeld uw afval niet is opgehaald of als uw container of chip 
kapot is.

• Zoek de Afvalwij-
zer app op in de 
appstore van uw 
smartphone of ta-
blet.

• Download de Afvalwijzer app.
• Vul de postcode en het huis-

nummer in van uw adres.

• Zet eventueel notificaties aan. 
u ontvangt dan een bericht als 
u uw afval buiten moet zetten.

Gebruikt u de Afvalstoffendienst 
app, schakel dan over op de 
Afvalwijzer app. De Afvalstof-
fendienst app is vanaf 1 januari 
2018 niet meer actueel. 

Vernieuwde afval-appVernieuwde afval-app

De nieuwe Afvalkalender is er 
Op de Afvalkalender ziet u wan-
neer de vuilniswagen bij u langs-
komt. 
1. Download de Afvalwijzer app. 

Die vindt u in alle appstores. 
Vul uw postcode en huisnum-
mer in en stel in dat u notifi-
caties wilt ontvangen. Zo krijgt 
u een berichtje als we het afval 
komen inzamelen.

2. Geen smartphone of tablet? 
Print de Afvalkalender uit. u 
kunt de Afvalkalender als pdf 
downloaden via 

 www.mijnafvalwijzer.nl. Vul uw 
postcode en huisnummer in. 
Kijk regelmatig of uw Afvalka-
lender nog actueel is, want er 
kan tussentijds iets veranderen.

3. lukt het niet om de app te downloaden of de Afvalkalender te printen, bel ons dan, telefoon 14 0412.

Gft gratis
Het aanbieden van gft-afval in de container en tuinafval bij de groen-
depots is vanaf 1 januari gratis. Dit doen we om te stimuleren om dit 
afval beter te scheiden van het restafval. Inwoners die veel gft-afval 
hebben kunnen vanaf volgend jaar hiervoor een grotere container krij-
gen (€ 60,- omruilkosten). Het aanbieden van restafval wordt iets duurder.

uw 140 liter gft-container omwisselen
voor een van 240 liter
Meer gft scheiden betekent dat u meer ruimte nodig heeft in uw gft-container. 
u kunt uw 140 liter container omwisselen voor een container van 240 liter. Dat kost € 60,-. Als u daar 
gebruik van wilt maken, kunt u een melding doen in de Afvalwijzer app of bellen naar de gemeente, 
telefoon 14 0412. 

Op weg naar een afvalloos Bernheze
De focus voor afval ligt tegenwoordig op het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen: de 
circulaire economie. Afval zien als grondstof is goedkoper, duurzamer en milieuvriendelijker. Het resultaat 
is uiteindelijk een afvalloos Bernheze. Afvalloos betekent dat er geen huishoudelijk afval meer vrijkomt 
dat als restafval verwerkt (verbrand) moet worden.

focussen op…
Gft (groente-, fruit- en tuinafval), plastic, blik, drankkartons, textiel en luiers
vormen nog steeds een groot aandeel van het restafval. Als we deze afval-
stoffen goed gescheiden inzamelen, zetten we een grote stap op weg naar 
minder restafval. Daarom richten we ons er in de komende jaren op om het 
scheiden van afval te stimuleren. 

Dit hebben we al bereikt
In 2017 zijn we gestart met het plastic-afval vaker huis aan huis op 
te halen, hebben we de tarieven van gft en de groendepots verlaagd, 
hebben we de textielinzameling verbeterd en een kringloopcontainer 
geplaatst op de Milieustraat. 
Deze maatregelen hebben eraan bijgedragen dat we dit jaar in Bern-
heze zo’n 7% minder restafval huis aan huis hebben opgehaald. Het 
ingezamelde gft-afval steeg in 2017 met 40% en het plastic afval met 
18% (gemeten in de eerste 3 maanden van 2017).

 2017 2018

GFT ledigingtarief € 0,80 Gratis

GFT kilogramtarief € 0,10 Gratis

Restafval ledigingtarief € 2,00 € 2,40

Restafval kilogramtarief € 0,24 € 0,28

Groenafval tarief groendepot per m3 € 1,50 Gratis

meer scheiden, minder betalen
Een gemiddeld gezin dat het afval goed scheidt is volgend jaar 
€ 27,- goedkoper uit.

AfvalWijzer 
2018 Bernheze

Download de AfvalWijzer app voor iOS, Android &Windows 8

Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval 
vrijdag 29  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval
vrijdag 29  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval 
vrijdag 29 restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval
vrijdag 29  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 28  restafval

maandag 4  kerstbomen
maandag  4  grofvuil
woensdag  6  papier
woensdag  6  kca
donderdag 7  gft
donderdag 14  restafval
maandag  18  grofvuil
donderdag 21  gft
donderdag 28  restafval

Aan de bewoners van:

Afvalstationstraat 123A
1234 AB  Bernheze
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WANNEER 
KOPEN? 
De verkoopdagen van 
vuurwerk zijn 28, 29 
en 30 december.

BEPERK OVERLAST!
Ruim vuurwerk veilig en snel op. Overlast? Meld 
dit bij de politie: 0900-8844 of www.politie.nl

LET

STEEK HET 
VUURWERK VEILIG AF.

30
29

28

WANNEER AFSTEKEN? 
Steek vuurwerk alleen af van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. 
Voorkom een HALT-straf of een boete van minimaal € 100.-

KOOP 
legaal vuurwerk bij 
een erkend verkooppunt.

Meegeven met het 
restafval.

Buiten laten staan 
(tuin of balkon, niet 
op de openbare weg)

Bij elkaar vegen en 
in een vuilniszak 
stoppen.

Resten van het 
vuurwerk natmaken.

OPGERUIMD STAAT NETJES

JE EVEN OP? 

WAAROM? GOED VOOR MILIEU, VEILIG VOOR MENS EN DIER

Hou rekening met omstanders. 

Gebruik een veiligheidsbril. 

Neem voldoende afstand.

ZORG ERVOOR 
dat de jaarwisseling voor iedereen 
een feest is, dus ook voor onze 
hulpverleners.

WE WENSEN IEDEREEN EEN 
FEESTELIJKE JAARWISSELING TOE!

18 00:

02 00:

GA VEILIG OM MET VUURWERK
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maakt werk van jouw recht
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www.rhadvocaat.nl

Dit blijkt uit recente cijfers van 
de politie. Vorig jaar werd er in 
Noord-Brabant van 24 tot en 
met 26 december veel vaker 
ingebroken dan normaal. Deze 
dagen sloegen inbrekers 121 
keer toe tegenover 58 inbraken 
gemiddeld op andere dagen in 
het jaar. Ook op Oudjaarsdag 
en Nieuwjaarsdag werd er veel 
vaker ingebroken (80 tegen een 
gemiddelde van 38). Een inbraak 
heeft grote impact op je gevoel 
van veiligheid. Maak het inbre-
kers daarom niet te makkelijk. 
Daarom hieronder een paar sim-
pele handelingen.

Het idee dat iemand in je huis 
komt en aan je spullen zit, je 
moet er niet aan denken. “Het 
tast je gevoel van veiligheid en 
privacy aan”, vertelt Ellen Wol-
vers (26). Ellen en haar vriend 
waren slachtoffer van woning- 
inbraak. “Alles was overhoop 
gehaald en ze hadden overal 
aangezeten. Onze kleding uit de 
kasten, de administratie lag ver-
spreid door het huis en sieraden, 
geld en elektronica waren mee-
genomen. Het was een vreselijk 
gezicht en ik stond te trillen op 
m’n benen toen ik de puinhoop 
aantrof. Spullen kun je opnieuw 
aanschaffen, maar foto’s en het 
gevoel van veiligheid in je eigen 
huis zijn niet te vervangen.’’ 

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Inbrekers profiteren vooral van 
een ‘goede gelegenheid’. Ze kij-
ken niet naar wát er te halen valt, 
maar vooral hoe makkelijk ze 
binnen kunnen komen. “En daar 
heeft een inbreker gemiddeld 
maar 30 seconden voor nodig”, 

licht Sybren van der Velden, 
landelijk Projectleider Woning- 
inbraak bij de politie toe. “Dat 
veel mensen de feestdagen bij 
vrienden of familie doorbrengen 
en het relatief rustig is in de stra-
ten, is een bijkomend voordeel 
voor inbrekers. Gelukkig weten 
we steeds beter hoe we inbrekers 
buiten de deur kunnen houden.” 
Ook tijdens de feestdagen werkt 
de politie nauw samen met vele 
partners om de jaarlijkse piek 
aan woninginbraak tegen te 
gaan. “Ook de buurtWhatsApp- 
groepen, waarbij bewoners onze 
ogen en oren in de wijk zijn, dra-
gen bij aan het voorkomen van 
inbraken. Want samen houden 
we onze buurt veilig.’’ 

Met een paar simpele preventie-
handelingen verlaag je de kans 
op een woninginbraak:

- Doe altijd de deuren op slot en 
sluit de ramen, ook als je maar 
even weggaat.

- Gebruik ook goedgekeurde 
sloten. Deze herken je aan het 
SKG®-logo met sterren.

- laat ’s avonds een lichtje aan 
als je weg bent, bij voorkeur 
met tijd- of schemerschake-
laars.

- laat geen dure spullen in het 
zicht liggen.

- Start en neem actief deel aan 
een WhatsApp-groep in de 
buurt. Op www.wabp.nl kun 
je eenvoudig checken wel-
ke WhatsApp Buurtpreventie 
groep in jouw buurt actief is.

Kijk voor meer informatie op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Aanzienlijk meer woning-
inbraken rond de feestdagen
BERNHEZE - Het aftellen tot kerstmis en de jaarwisseling is begon-
nen. Deze periode zoeken veel mensen de gezelligheid van familie 
en vrienden op of gaan ze op reis. De laatste weken van het jaar zijn 
ook een feest voor inbrekers in de provincie Noord-Brabant. 

gezond, Sociaal 2018
Als 2017 er bijna op zit, komt 
2018 eraan. u gaat op 21 maart 
stemmen voor de gemeenteraad. 
De kern van het SP verkiezings-
programma 2018-2022 is zorg-
zaam en zelfstandig verder. 

Die belofte doet de SP Bernhe-
ze. In 2018 blijft de SP luisteren 

naar de mensen in de buurten. 
Zij houden een belangrijke stem 
bij de inrichting van hun leef-
omgeving. Hoe gaat het verder 
met zorg voor jeugd, ouderen, 
gehandicapten, zieken en werk-
lozen? 
laat uw ideeën vooral weten aan 
de SP Bernheze. Door signalen 
door te geven, weet de SP waar 

er knelpunten zitten. Dan weet 
de SP Bernheze waar mogelijk 
werk aan de winkel is. De SP 
staat wederom gewoon voor u 
klaar in 2018. 

Fijne Kerst en een gelukkig 
nieuwjaar en voor alle inwoners 
van Bernheze een sociaal, goed 
en gezond 2018.

SP: Op naar een sociaal 2018

Het jaar 2017 loopt ten einde. SP Bernheze kijkt terug op een bewogen jaar. 
Een jaar waarin Nederland er zeker niet socialer op werd. De achterstanden 
van mensen met een laag inkomen werden groter. Meer inwoners gingen 
gedwongen door nood naar de voedselbank. Het aantal eenzamen nam toe. 
Meer armoede onder de bevolking. Dit ondanks de inspanningen van de SP. 
Er is veel werk te doen in 2018. Het jaar waarin u een nieuwe gemeenteraad 
gaat kiezen op 21 maart. 

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze

een boom opzetten
Zojuist de kerstboom opgezet; een kunstboom deze keer, want een echte 
laten kappen is bezwaarlijk in deze tijd. In de raadsvergadering vorige week 
werd er ook ‘een boom opgezet’, daar kwam de kap van de moeraseiken 
aan ’t Dorp in Heesch weer aan de orde. De moeraseiken moeten wijken 
voor de al in 2012 afgesproken herinrichting van ’t Dorp waarbij de veilig-
heid van fietsers en voetgangers wordt verbeterd. 

Nu begint de vierde fase van die herinrichting en waren er bezwaren tegen 
de kap/verplaatsing van de eiken. Een boom heeft net als een mens geen 
eeuwig leven. De bomen aan ’t Dorp staan een mooie en veilige herinrich-
ting in de weg en moeten daarom gekapt of verplaatst worden. Er werden 
bezwaren ingediend en de bezwaarcommissie heeft daarop een advies ge-
geven dat door het college van B&W werd opgevolgd. 
Een beroep bij de rechter werd niet ingesteld. Deson-
danks kreeg het onderwerp meerdere keren aandacht 
in de politiek en werd vorige week donderdag nog eens 
extra door middel van een motie getracht het plan te 
wijzigen en de bomen te behouden. Dat zou weer een 
verder uitstel betekenen voor de herinrichting. En dat 
is niet gewenst. Er zijn al genoeg bomen over opgezet.

Fractieleider lokaal, Frans van de Ven

lOKAAl
zijn
we
AllEMAAl

“

In de tuinbouw vinden teelten 
steeds vaker plaats onder plas-
tic, zodat er langer geoogst kan 
worden met minder last van 
weersinvloeden. Ook wordt er 
vaak in stellingen op hoogte ge-
teeld. Om te voorkomen dat het 
hele buitengebied onder plastic 
verdwijnt hebben we regels ge-
maakt. Vele avonden zijn besteed 
om samen met de tuinbouwsec-
tor een beleid op te stellen met 
ruimere mogelijkheden voor het 
plaatsen van TOV (teeltonder-

steunende voorzieningen), maar 
we hebben wel bepaalde gebie-
den beschermd. In gebieden met 
extra waarde zijn de mogelijkhe-
den beperkt, en in de bescherm-
de groenblauwe mantel zijn geen 
nieuwe TOV toegestaan. 

Groot was dan ook onze verba-
zing toen amper een maand na 
het vaststellen van het TOV-be-
leid er toch een vergunning ver-
leend werd voor ruim 20 hectare 
TOV in de groenblauwe mantel 

aan de langstraat in Nistelrode. 
Betreffende wethouder volgt 
hiermee niet het beleid, maar be-
denkt zijn eigen regels. 

Onze kritische vragen hierover 
kregen bijval van Progressief 
Bernheze en de VVD. Gevraagd 
naar een reactie van de coalitie- 
partijen bleef het echter oor-
verdovend stil aan de zijde van 
cDA, lokaal, SP en D66. Beleid 
maken is toch iets anders dan be-
leid uitvoeren. 

Blanco: Stil aan de overkant…

Om te zorgen dat we een fijne gemeente blijven hebben we verschillende 
beleidsplannen. Beleid hoe we subsidie verdelen, hoe we het verkeer afwik-
kelen, hoe we met bomen omgaan en ga zo maar door. Dat beleid spreken 
we samen af, zodat iedereen kan zien hoe de regels zijn. Heb je een nieuw 
initiatief? Dan kan snel getoetst worden of het in het gezamenlijk afgespro-
ken beleid past. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
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De Voedselbank Oss en Omgeving dankt 
iedereen voor de steun in het afgelopen jaar. 

Met uw giften en voedsel heeft de voedselbank 
weer velen kunnen helpen. We hopen in 2018 ook 

weer op uw steun te mogen rekenen.

Fijne feestdagen en een goed 
begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.begin van het Nieuwe Jaar.

Bomen
Bomen zorgen voor verkoeling in 
de dorpen. Wie gaat er bijvoor-
beeld niet een keer in de scha-
duw zitten als het in de zon te 
warm is? Niet alleen de schaduw 
zorgt voor koelte. Bomen verla-
gen de temperatuur door hun 
massa en vochtvoorziening. Voor 
mensen met een tuin met één of 
meerdere bomen een heerlijke 
luxe. Deze luxe is ook goed voor 
de dorpen. Progressief Bernheze 

kiest daarom voor ruimte voor 
bomen in de dorpen. Voor de 
leefbaarheid zijn bomen onmis-
baar. Progressief Bernheze zal 
zich altijd inzetten voor bomen. 
Daar offert Progressief Bernheze 
graag een aantal parkeerplaatsen 
voor op. 

Kaalslag
Helaas verdwijnen er in de huidi-
ge bestuursperiode tientallen bo-
men uit de dorpen. Dit is slecht 

voor de leefbaarheid. Boven-
dien verdwijnen karakteristieke 
dorpsgezichten en kale parkeer-
terreinen keren ervoor terug. In 
de gemeenteraad kijken slechts 
enkele politieke partijen vooruit 
bij de inrichting van de dorpen. 
Nog even en u mag gaan stem-
men. Als u hittestress tegen wilt 
gaan, van groene dorpsgezichten 
houdt en dus voor bomen in de 
dorpen kiest, dan zit u bij Pro-
gressief Bernheze goed.

Progressief Bernheze: Hittestress

Terwijl ik dit schrijf is het koud en het sneeuwt. Ik kijk uit naar de lente en de 
stralende zomerzon. Eén nadeel: het voorjaar en de zomers worden droger en 
heter. Dit is het gevolg van klimaatverandering door de opwarming van de 
aarde. Progressief Bernheze neemt de problemen door de toekomstige hete 
zomers serieus. Hittestress en het tekort aan verkoeling in de dorpen, is een 
belangrijk vraagstuk. Bij het inrichten van woonwijken en het herinrichten 
van straten zijn er kansen om hittestress te verminderen. 

Cent van den Berg, fractievoorzitter

Voordat de verordening Wmo 
Bernheze 2018 werd vastgesteld 
heeft de VVD-Bernheze het col-
lege gevraagd waarom er ont-
moedigingsbeleid voor het Per-
soons Gebonden Budget (PGB) 
wordt gevoerd. Een PGB geeft 
u namelijk de vrijheid van keuze 
voor zorg en zorgaanbieders. Wij 
zijn daar voorstander van.

Het Belastingvoorstel 2018 werd 
ook vastgesteld. De VVD-Bern-
heze was het oneens met de 
verhoging van de OZB met 2% 
en de verordening marktgel-
den. Weer geen verhoging. De 
VVD-Bernheze diende een mo-
tie in om een Nederlandse vlag 
in de raadszaal te plaatsen. Deze 
kreeg echter geen steun van de 

meerderheid. Alleen een Bernhe-
ze-vlag is voldoende.
Over drie maanden zijn de ge-
meenteraadsverkiezingen, 21 
maart 2018. Onlangs zijn de 
lijsttrekker en de kandidaten, in 
alfabetische volgorde, voor de 
VVD-Bernheze door de leden 
benoemd. Ook zal ons verkie-
zingsprogramma zijn vastgesteld 
en zullen wij dat publiceren.
Wij zijn zeer trots dat wij u het 
afgelopen jaar weer hebben mo-
gen vertegenwoordigen en wil-
len dat ook in de toekomst blij-
ven doen.
Wij wensen u allen prettige feest-
dagen en een voorspoedig 2018.

Reageren https://
bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Jaareinde 2017

Afgelopen week was al weer de laatste 
raadsvergadering van dit jaar. Nog vele 
onderwerpen op de agenda waarover een 
besluit moest worden genomen. Bij aan-
vang meldde de voorzitter van de raad dat 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid de 
ingediende claim door het college voor de 
kosten die waren ontstaan voor de niet ge-
realiseerde AZC’s heeft gehonoreerd. Het 
bedrag dat de gemeente zal ontvangen is 
meer dan € 206.000,-. Wij zijn hier zeer te-
vreden over.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze

Vorstenbosch leeft en is in beweging

De Dorpsraad Vorstenbosch - 
een mooie mix van jong en oud 
- zit niet stil. Ze zijn klaar voor 
de toekomst. Het is mooi om te 
zien dat ze niet bang zijn om te 
veranderen. 
Vernieuwing door interactief 
bezig te zijn, de aanwezigen te 
betrekken tijdens de jaarver-
gadering. Horen wat er leeft 
en wat de mening is van de in-
woners van Vorstenbosch door 
ze te betrekken in de discussie. 
Complimenten aan de dorpsraad 
daarvoor!

Vorstenbosch is en blijft in ont-
wikkeling. Dat is belangrijk. 
Door ruimte voor vernieuwing 
kan jong en oud in dit dorp blij-
ven wonen. Mijn streven is om 
bij deze ontwikkeling zoveel mo-
gelijk lokale ondernemers in te 
zetten. De regels hiervoor zijn 
misschien niet altijd even een-
voudig, maar we moeten ons 
hiervoor sterk blijven maken. 
Ook mag de veiligheid van onze 
inwoners hoger op de agenda. 
Denk aan veilige oversteekplaat-
sen, goede verbindingen naar 

andere dorpen en betere bermen 
in het buitengebied. 

CDA Bernheze: Samen leven, sa-
men wonen, samen werken.

In een goed gevuld gemeenschapshuis De Stuik heb ik afgelopen 
week aandachtig zitten luisteren tijdens de jaarvergadering van de 
dorpsraad Vorstenbosch. In vlot tempo werden alle aanwezigen 
meegenomen in de stand van zaken betreffende de nieuwbouw 
van de gymzaal. De koppeling met gemeenschapshuis De Stuik, 
woningbouw op de plek van de oude gymzaal en de toekomstige 
bouwplannen voor Bergakkers 3, kwamen aan bod.

Erik van der Wijst, CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Wij zijnFijne feestdagen
en een goed

en gezond 2018

* Voorwaarden zie intratuinvuurwerk.nl

Intratuin Veghel Heuvel 11, 
0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl 

De nummer 1 in vuurwerk!

In de voorverkoop

20% 
gratis vuurwerk 
bij je bestelling*bij je bestelling*
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MooiBernhezertjes

te KOOp

Nieuwe DeSSO-
tApijtteGelS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

GeVulDe ruNDerrOllADe 
vanaf € 14,90 per kilo.
GOurmet vanaf 
€ 4,50 per persoon.
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl

KipSAlON BerNheze
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur. 
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9, 
Heeswijk-Dinther.

KerStBOmeN, 
BlAuwSpAr, 
3 meter hoog, € 7,50 per stuk. 
J. van Houtum
AA-brugstraat 19
Heeswijk-Dinther
0413-293200.

AANGeBODeN

peDiCure NiStelrODe
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

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

frietKrAAm voor uw 
evenement of feest. 
Voor info en/of boekingen: 
0413-292911/ 06-25416954. 
Mario & christa Bok.

OlieBOlleNKrAAm
t/m 7 januari 2018.
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther
1e en 2e Kerstdag gesloten.
Openingstijden 
zie  oliebollenkraam.net
Mario & christa Bok

uw leVeNSVerhAAl/
GeBeurteNiS/reiS Op 
pApier? 
levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

prOBlemeN met uw hOND?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

perSONeel

zOeK jij eeN BAAN 
wAAriN je zelf je ureN 
KAN iNDeleN?
Kom dan snel werken in ons 
klantcontactcentrum.
Bel voor meer informatie 
logic-call 073-5286700.

GeVrAAGD

ANSiChtKAArteN VAN 
heeSwijK-DiNther eN 
lOOSBrOeK?
Dick van de leest 06-55325484.

leGe CArtriDGeS 
lever ze in bij ’t Mediahuys, 
laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

OuDe/KApOtte 
COmputerS eN lAptOpS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

lANDBOuwmAChiNeS: 
o.a ploegen, tractor, frees, 
schudder, hark, maaier, 
mesttank, kieper, weidebloter, 
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoorts, 
06-19076959.

te huur

OpSlAGuNit.eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 
24 m2 voor € 90,- p.m. 
48 m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

CeNtrum NiStelrODe
In lindestraat, ruimte geschikt
als kantoor, praktijkruimte, enz.
Prima parkeermogelijkheid.
Indeling en m2 bespreekbaar.
Redelijke huur.
Inlichtingen: 06-23 64 50 85
istehuur@gmail.com.

OVeriG

GilDe NiStelrODe
Welkom op de Gildenhof.
Ook aanmeldingen van nieuwe 
leden zijn van harte welkom.
www.gildenistelrode.nl.

Vrije mArKt VeGhel
Noordkade 5
Zaterdag 23 december. 
Open van 9.30-16.00 uur. 
Tevens standhouders gevraagd.    

wilt u eeN zOeKertje plAAtSeN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:

Michel Sol
van Slagerij 
Van Orsouw 
uit Heesch

Winnaar:
Antoine van der 

leest
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

4-12-2017 woordzoekermaken.nl

http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Week%2051&w=18&h=18&p=X,P,X,W,M,N,V,D,R,I,N,K,E,N,A,S,E,N,D,L,F,K,J,A,A,R,W,I,S,S,E,L,I,… 1/1

Week 51
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

AFTELLEN CHAMPAGNE DRINKEN
ETEN FAMILIE FEESTDAG
HAPJES JAARWISSELING KAARSEN
KAARTEN KLOK KNALLEN
OLIEBOLLEN PROOST SAMEN
SPELLETJES STERRETJES VOORNEMENS
VRIENDEN VUURKORF VUURWERK
WENSBALLON ZIJN

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: AFTEllEN, CHAMPAgNE DRiNkEN, ETEN, FAMiliE, 
FEESTDAg, HAPjES, jAARWiSSEliNg, kAARSEN, 
kAARTEN, klOk, kNAllEN, OliEBOllEN, PROOST 
SAMEN, SPEllETjES, STERRETjES, VOORNEMENS, 
VRiENDEN, VuuRkORF, VuuRWERk, WENSBAllON, ZijN

wOOrDzOeKer

Cadeautip!
Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338 www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

In week 52 - 27 december 
verschijnt er geen krant

TOERISTISCHE
RECREATIEVE
VERENIGING
BERNHEZE

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl
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Autorijschool
Chris van vught

jonker speelmAnstrAAt 5 heeswijk-Dinther
tel. (0413) 22 42 72 / 06-29507422

wenst ieDereen prettiGe kerstDAGen
en een rij-VeiliG 2013 toe!
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Wij, Hans en Marie-josé Egelmeer, 
in 2000 begonnen met la Colline 
in Zuid-Franse Pont de Barret, 
starten in 2017 met een nieuw 
gastenverblijf in het 15 kilometer 
verderop gelegen Dieulefit.

luChtpOSt
DrÔme frANKrijK

Grenzeloos BerNheze

luChtpOSt 
mAtthijS VAN lierOp iN BulGArije
SOFIA/HEESWIJK-DINTHER - Mijn naam is Matthijs van lierop (24) en sinds begin november 
woon en werk ik in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Hoe ik in hemelsnaam hier ben 
terechtgekomen? Na een studie vol buitenlandervaringen snakte ik naar een nieuwe uitdaging 
in het buitenland en na contacten met bedrijven in verschillende landen gaf Bulgarije mij het 
beste gevoel. Nu, na bijna twee maanden, heb ik dat goed gevoel nog steeds!

Vlakbij mijn appartement is Barry, een kroegje met een Nederlands sprekende eigenaar. Hier ga 
ik gemiddeld drie keer in de week naartoe, vaak samen met Nederlandse collega’s. Of alleen, 
want bij Barry ken ik inmiddels bijna iedereen. Vaak speel ik hier tafelvoetbal met de Bulgaarse 
regels. Dat betekent: je mag niet scoren met de middenvelders en niet te wild ronddraaien 
waardoor de bal alle kanten op vliegt. Waar in Nederlandse kroegen veel biljart en pool gespeeld 
wordt, spelen de Bulgaren juist heel veel tafelvoetbal. Winnen van Bulgaren valt dan ook vies 
tegen...

Bulgarije staat in Nederland bekend als een warm land, maar toch is het hier in de winter 
ijskoud. Het heeft al een paar keer hevig gesneeuwd en flink gevroren. Een tip: loop in de winter 
nooit op de stoep. Er vallen hier doden door ijspegels die van de gevels naar beneden vallen...

Het grootste verschil met Nederland is dat de Bulgaren nee schudden wanneer ze ja bedoelen. 
Engels spreken ze hier nauwelijks en Bulgaars is door het cyrillische alfabet erg moeilijk om te 
leren. Gelukkig zijn er wel enkele makkelijke woorden, zoals tot ziens. ciao! 

Zit op YouTube naar wat filmpjes 
van Johnny Hallyday te kijken. 
Heupwiegend op het nummer ‘De 
L’Amour’, als een god in zwart 
leer in ‘Que je t’aime’, omringd 
door bodyguards op weg naar een optreden in het ‘Parc des 
Princes’, of uit de lucht zeilend bij de start van ‘Allumer le 
feu’ (ontsteek het vuur) in het ‘Stade de France’. Rook, vuur, 
donder, bliksem in een orkaan van gejuich. Zo groot was 
Johnny dus. Volle stadions, 80.000 mensen, die zijn naam 
scandeerden, zwaaiend met spandoeken met ‘Johnny on se 
t’aime!’ En Johnny hield van hen.
Alles was groot aan de zanger, zijn optredens, zijn liefdes 
(hij was vijf keer getrouwd), onder andere met zangeres 
Sylvie Vartan en actrice Nathalie Baye, zijn verslavingen 
aan drank, cocaïne en sigaretten, zijn omslagverhalen 
in bladen als ‘Closer’ en ‘Paris Match’, zijn voorkeur 
voor Amerikaanse auto’s. Zijn vrouwen, ‘Laura’, ‘Marie’, 
‘Gabrielle’, of ‘Ma jolie Sarah’, “donne moi ton corps”, zijn 
publiek vergaf hem alles. Als hij na een jaar lang feesten 
aan de Zwitserse goudkust of in Florida weer een nieuwe 
concertreeks aankondigde sloot men hem opnieuw in de 
armen. Afgetraind en wel. En na twee maanden afzien met 
een eigen trainer, diëtist en zangpedagoog leek zijn stem 
alleen maar beter te worden. Voor veel Fransen kwam het 
overlijden van Johnny niet als een verrassing. De zanger 
genoot van de schijnwerpers. En dus wist heel Frankrijk 
dat ie longkanker had en dat het niet goed ging. En heel 
Frankrijk leefde mee. De man die in 1943 in de Parijse 
wijk Pigalle als Jean-Philippe Smet geboren werd raakte 
gefascineerd door het Amerika van de Cadillacs, de blues en 
de Rock-‘n-roll. Begon met Franstalige covers van artiesten 
als Elvis, Eddie Cochran en Gene Vincent, maar groeide 
uit tot een superster in Frankrijk. Verkocht meer dan 110 
miljoen albums, voornamelijk in ‘la France’. Nam meer dan 
1.000 nummers op, ruim 100 schreef hij zelf. 
Frankrijk nam massaal afscheid van zijn ‘geliefde zanger’, 
een dikke miljoen mensen stonden langs de Champs-
Elysées in Parijs. Duizenden hadden zich verzameld in en 
om ‘L’église de la Madeleine’, waar de uitvaartplechtigheid 
werd gehouden. De rouwstoet werd door honderden 
motorrijders begeleid.
Tal van politici als Nicolas Sarkozy en Francois Hollande 
en ’bekende Fransen’ spraken mooie woorden. President 
Emmanuel Macron herinnerde hem in zijn toespraak 
met: “We hebben allemaal iets van Johnny in ons. 
On a tous quelque chose en nous de Tennessee.” Zijn 
begeleidingsband speelde een aantal van zijn nummers in 
de kerk, waaronder een harde bluesversie van ‘Quelque 
chose de Tennessee’. Laatste rustplaats het eiland St. Barth 
in de Caraïben waar Johnny en zijn vrouw Laeticia een 
villa hadden. ‘Vivre pour le meilleur’, lastig te vertalen, 
maar alles eruit halen wat er in zit komt het meest dichtbij. 
En dat heeft hij gedaan. Een leven vol hoogtepunten 
(volle stadions) en dieptepunten (ziekenhuisopnames). 
Opgegroeid zonder vader, vrijwel zonder moeder, zijn 
ouders scheidden kort na zijn geboorte, opgevoed door 
tante Hélène heeft hij het leven geleefd tot het uiterste. 
En heel Frankrijk leefde met hem mee. ‘Jamais seul’ (nooit 
alleen), dichter bij hem (en zijn imago van stoere rocker) 
kon je niet komen. ‘Quand le masque tombé’, als het 
masker valt, ‘Que restera-t-il de moi?”, wat blijft er dan 
van mij over? Zijn exen, zijn auto’s, motoren en muziek. 
Nog jarenlang Johnny dus. Paris Match, YouTube en 
nostalgie zullen hem hoe dan ook blijven volgen.

Nota bene: Ons boek ‘De zon achterna’ nog altijd 
verkrijgbaar bij het Mediahuys aan Laar 28 in Nistelrode. 

prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar in andere talen

Argentijns – Felices Pasquas Y felices ano Nuevo
Braziliaans – Boas Festas e Feliz Ano Novo
chinees – Shen tan jie kuai le. Hsin Nien Kuaile
Tjechisch – Stastne a vesele vanoce a stastny novy rok!
Deens – Glaedelig Jul og glaedelig nytar
Engels – Merry Christmas and a Happy New Year
Filepijns – Maligayang Pasko
Fins – Hauskaa Joulua ja onnellista uutta vuotta!
Frans – Joyeux Noel et Bonne Année!
German – Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Grieks – Hronia polla kai eytyhismenos o kainourios hronos
Hongaars – Kellemes karacsonyi uennepeket es boldog ujevet!
Indonesisch – Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru!
Iraaks – Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Iers – Nollaig Shona duit
Italiaans – Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Japans – Meri Kurisumasu soshite Akemashite Omedeto!!
Noors – God Jul Og Godt Nytt Aar
Pools – Vesowe Boze Narodzenie
Portugees – Boas Festas
Russisch – S nastupaiushchim Novym godom i s Rozhdestvom Khristovym!
Slowaaks – Sretan Bozic or Vesele vianoce
Spaans – Feliz Navidad y Prospero ano nuevo!
Zweeds – God Jul Och Ett Gott Nytt Ar
Turks – (Micronesian) Neekiriisimas annim oo iyer seefe feyiyeech!
Vietnamees – Chuc mung nam moi va Giang Sing vui ve

 S nastupaiushchim Novym godom i s Rozhdestvom Khristovym!
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AAN HET WERK

Vrijwilligerspunt Bernheze

Vrijwillige coördinator voor
Graag Gedaan! Heesch en Nistelrode

Wij zijn op zoek naar een coördinator die het leuk 
vindt om  een oudere te koppelen aan een vrijwilliger. 

Bijvoorbeeld voor een boodschap, een wandeling of om 
een keer mee te gaan naar het ziekenhuis.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact 
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Even stil staan…
De stille dagen komen eraan
Tijd om even stil te staan
Overdenken en bezinnen
Afsluiten en opnieuw beginnen
Wat te doen met wensen of 
dromen
Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter
De ergste worden zachter
De mooiste krijgen een plaats in 
je hart
Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe 
dromen
Laat het leven op je af komen
Onthaast, beleef en geniet
Meer dan dit leven heb je niet!

 Het einde van het jaar staat voor 
het afsluiten van het oude jaar 
maar ook voor de start van het 
nieuwe jaar. De feestdagen en de 
tijd daaromheen zijn voor mij da-

gen dat ik daar bij stil sta. Ik maak 
me bewust van wat er was en wat 
ik heb bereikt. En wat ik daarvan 
wil meenemen. Ben ik nog gelukkig 
met hoe het loopt of mis ik iets? En 
wat heb ik daarin nog te doen? 

Ik ben benieuwd hoe dit voor jou 
is. Wat neem jij mee en wat laat jij 
achter? Wat zijn jouw doelen? 

Wat voor mij in ieder geval vaststaat 
is dat ik mensen blijf begeleiden bij 
loopbaanvraagstukken en dat ik 
blijf coachen. Mocht jij vragen heb-
ben waarbij je hulp kunt gebruiken, 
ik ondersteun je er graag bij. 

Ik wens je fijne dagen, met ruim-
te om je dromen voor 2018 vorm 
te geven. En hopelijk wordt 2018 
voor jou het jaar waarin deze dro-
men realiteit worden. 

Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl 

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach 
en eigenaar van In� usso in Heesch

SERVICE MONTEUR M/V
FULLTIME (SPARKS)

ENTHOUSIASTE VERKOPER M/V
SHOWROOM FULLTIME

TIMMERMAN M/V FULLTIME

Heerkens Haarden en Kachels
t.a.v. Dhr. A. Heerkens - Het Runneke 10 - 5388 PZ Nistelrode

Heerkens: 0412-613030 - Sparks: 0412-473886 - info@sparksservice.nl

Heerkens openhaarden & kachels richt zich op het vervaardigen en 
installeren van haarden en kachels en alles wat daarbij komt kijken.

 
Sparks service - zelfstandige zusteronderneming van Heerkens -

richt zich op het onderhouden van alle soorten en merken 
haarden en kachels. 

Zie voor meer informatie:
www.heerkens.nl - www.sparks.nu

Gelukkig...
mag warmte 
ook mooi zijn

Vacatures

Bel 0412-795170 of mail naar bezorging@bernhezemedia.com. 
Vraag naar Heidi of Rian.

Bezorgers meld je aan!
Bezorgers gezocht voor DeMooiBernhezeKrant

HEESWIJK-DINTHER – per januari 2018
Meerstraat, Abdijstraat, Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, Ridder Robertstraat, 
Zusters JMJ-straat, Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.
Ongeveer 200 adressen

DeMooiBernhezeKrant en de bezorgers 
wensen onze lezers een goed,

beter, best 2018.

Bezorgers DeMooiBernheze-
      Krant zijn trots
HEESCH - DeMooiBernhezeKrant
wordt in Heesch, in de wijk tus-
sen Narcislaan en Asterstraat, 
rondgebracht door een speciaal 
team. 

Medewerkers van Werkkracht 
brengen al vijf jaar elke week 
trouw en met een groot verant-
woordelijkheidsgevoel DeMooi-
BernhezeKrant rond. Het kern-

team bestaat uit Mark, Gwen en 
Ted (foto) die dit werk echt bij 
elk weertype doen. 

Bij wat mooier weer krijgen ze 
hulp van diverse andere mede-
werkers van Werkkracht. Werk-
kracht is een centrum voor dag-
besteding voor mensen met een 
beperking aan de Narcislaan in 
de wijk zelf.

Elke week worden eerst de even-
tuele bijlagen ingevouwen en 
daarna met veel plezier rondge-
bracht. Van de nieuwjaarsfooi 
die ze vorig jaar ophaalden heb-
ben ze een kar gekocht waarin 
ze veel kranten droog mee kun-
nen nemen. 
Alle medewerkers zijn trots op 
dit werk en doen dit met heel 
veel plezier.

Nieuwjaarsfooi
zorgt voor
bezorgkar
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Door Wendy van Lijssel

Al dertien jaar runt Bert van Vlijmen samen met zijn 
vrouw Meriam in Vinkel een gelijknamig bedrijf in 
Keukenarchitectuur. Niet zomaar doorsnee, maar met 
kwalitatief hoogwaardige, strak en mooi vormgegeven 
Italiaanse keukens van het merk Comprex en Valcuci-
ne. Bijzondere keukens die met hun perfecte maatvoe-
ring en mooie lakken een parel zijn voor elke woning. 
“De keuken is echt het kloppend hart van elk huis”, 
stelt van Vlijmen. Hij vervolgt: “Eigenlijk is dat iets van 
oudsher. Omdat de kachel er brandde zaten mensen 
vroeger al bij elkaar in ‘den herd’. Nadat dit een hele 
tijd weg is geweest zie je intussen al weer jaren een 
verschuiving qua woninginrichting. Woonkamers wor-
den kleiner en keukens groter. Een woonkeuken als 
centrale ontmoetingspunt in huis is al jaren de trend.” 

Terwijl van Vlijmen vooral doende was om in overleg 
met klanten voor hen op maat gemaakte keukens te 
realiseren, verloochende hij zijn vak als binnenhuisar-
chitect niet. Dat wil zeggen dat hij, indien gewenst, 
verder keek dan de keuken en ook mee keek, dacht 
en zorgde voor een goed afgestemde, harmonieuze 
inrichting in andere leefruimtes. Vanwege de aanhou-
dende vraag naar een compleet interieur, besloot Bert, 
die fulltime bijgestaan wordt door zijn zoon Raoul, 
gehoor te geven aan deze steeds luider wordende roep. 

De heren hebben goed nagedacht over een concept 
wat aansluit en geen afbreuk doet aan de Keukenar-
chitectuur. “Mijn focus blijft daarop liggen, maar voor 
mensen die echt willen dat hun hele interieur in harmo-
nie op elkaar is afgestemd is er de mogelijkheid voor 
een totaalplan. Met een kwalitatief hoogwaardige 
Italiaanse keuken én Italiaanse meubelen die 
daarbij aansluiten”, stelt van Vlijmen resoluut.

Het merk Lago, melden de heren enthousiast, sluit 
aan bij wat Bert van Vlijmen Inrichting en Keukenar-
chitectuur wil: “Ruimtebeleving met een interieur van 
topkwaliteit en een mooie eigentijdse uitstraling dat 
op elkaar afgestemd is,” Om iedereen een indruk te 
geven van de mogelijkheden is de eerste verdieping 
van het bedrijf aan de Brugstraat ingericht als loft. Dat 
is een woning die doorgaans uit één ruimte bestaat 

en vaak multifunctioneel gebruikt worden door wonen 
en werken te combineren. Vol enthousiasme geven de 
heren een rondleiding en vertellen met passie over de 
eindeloze mogelijkheden die er met dit merk zijn. 

“Klein, groot, eenvoudig, moeilijk, langer, ho-
ger, dunner, dikker, in allerlei kleurvarianten. De 
mogelijkheden op eigenlijk elk gebied zijn ein-
deloos en alles van bad-, slaap- en woonkamer 

tot werkruimte. Het is allemaal in harmonie op el-
kaar af te stemmen”, zo wordt met passie vertelt. 

Bert en Raoul benadrukken overigens dat het een 
goed interieur niet persé duur hoeft te zijn en dat men-
sen ook terecht kunnen voor alleen de keuken of alleen 
een bankstel. “Wij zijn er ook voor mensen met een 
smallere beurs. Van een scharnier tot een heel interi-
eur en alles daartussen. Je kunt bij ons overal voor 
terecht”, claimen Bert en Raoul. De opening van Bert 
van Vlijmen Interieur en Keukenarchitectuur wordt luis-
ter gegeven met een Open Dag op dinsdag 26 de-
cember van 11.00 uur tot 16.00 uur. De heren uitno-
digend: “Kom kijken, laat je verrassen en inspireren.” 

Brugstraat 18A - Vinkel - tel. (073) 5324280
www.vanvlijmenkeukens.nl

VINKEL - Het is en blijft zijn hoofdmenu: Prachtige, in 
overleg en op maat ontworpen stijlvolle en hoogwaardige 
Italiaanse design keukens van Comprex en Valcucine in 
diverse prijsklasse. De aanhoudende vraag ernaar heeft er 
echter toe geleid dat Bert van Vlijmen Keukenarchitectuur 
aan de Brugstraat 18A in Vinkel fi ks uitbreidt met Italiaanse 
meubelen van Lago zodat er ook de keuze is voor een 
totaal concept. Tijdens de opening van Bert van Vlijmen 
Interieur en Keukenarchitectuur op 2e kerstdag dinsdag 
26 december van 11.00 uur tot 16.00 uur is iedereen 
welkom om zich te laten inspireren en verrassen.

Opening en Open Dag bij Bert van Vlijmen Interieur en Keukenarchitectuur

“Kom kijken en laat je verrassen 
 en inspireren”
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Als kleine jongen was hij al he-
lemaal weg van tractors en de 
grote machines die daar bij ho-
ren. “Als er ergens een tractor in 
de buurt aan het werk was ging 
ik kijken, net zo lang tot ze klaar 
waren. En daarna natuurlijk thuis 
naspelen met een miniatuur trac-
tor en -boerderij, samen met mijn 
broertje Ruud”, vertelt Rick. En 
op school zat hij tegen het raam 
aangeplakt als hij een tractor 
hoorde, want die moest hij dan 
zien! 

Inmiddels is Rick zo’n anderhalf 
jaar fulltime voor zichzelf aan het 
werk met zijn loonwerkersbedrijf, 
waar hij mee begon toen hij zes-
tien jaar was. Hij houdt zich bezig 
met allerlei loonwerkzaamheden, 
onder andere het zaaien van aller-
lei verschillende gewassen in het 
voorjaar en in de zomer maaien, 
harken, schudden en verpakken 
van hooi in kleine balen of grote 
rollen omwikkeld met plastic. En 
naast het loonwerk repareert en 

onderhoudt hij al zijn eigen ma-
chines en die van derden. 

Rick heeft de opleiding Midden-
kader Engineering Mechatronica 
gevolgd aan ROC De Leijgraaf in 
Veghel, waar hij alles leerde over 
allerlei machines. Maar alles op 
het gebied van landbouwmachi-
nes heeft hij zichzelf aangeleerd. 
“Op de opleiding ging het bij-
voorbeeld over de machines die 
bagage sorteren op een vlieg-

veld.” Alles op het gebied van de 
tractors heeft hij geleerd door de 
kennis vanuit zijn opleiding toe 
te passen, hulp te vragen waar 
nodig en door het gewoon te 

proberen: “Ik ben nooit 
bang om ergens aan 

te beginnen of iets 
aan te pakken. 
En het is niet 
erg als je zelf 
iets niet weet. 
Ik heb vaak 
hulp gehad van 

vrienden en goed 
opgelet wanneer er 

iets werd uitgelegd”, 
vertelt hij. 

Naast zijn opleiding heeft hij 
vanaf zijn twaalfde jaar bij een 
varkensboer gewerkt en na zijn 
opleiding vier jaar bij Gabriëls 
Techniek BV. “Ik werkte dan in 
de winter extra veel, zodat ik in 
de zomer vrij kon nemen voor 
het hooiseizoen.” Het begon met 
kleine hobbyboeren uit de buurt, 
maar hij krijgt hij ook steeds gro-
tere en professionele boeren er-
bij. 

En waar zijn klantenbestand 
groeit, groeit ook zijn machine-
park mee. ‘’Ik ben begonnen 
met de oude tractor van 52 PK 
en grasmaaier van mijn vader. 
Later kocht ik een grotere trac-
tor die ik helemaal zelf opknap-
te, deze komt uit 1972 en heeft 
95PK.” Veel van de machines 
die hij kocht, zeker in het be-
gin, knapte hij zelf op. Afgelo-
pen voorjaar kocht hij zijn eerste 
machine splinternieuw. En naast 
uren eigen werk heeft Rick al zijn 
eigen geld in de machines geïn-
vesteerd. Een lening heeft hij er 
niet voor nodig gehad. 
Rick is terecht trots op zijn loon-
werkersbedrijf, dat hij volledig op 
eigen kracht heeft opgebouwd. 
“Meestal gaat het van vader op 
zoon over, maar dat is bij mij niet 
het geval.’’ Zonder de steun van 

zijn ouders en vrienden was het 
hem niet gelukt. “Ik heb geluk 
dat ik deze schuur van Willy, mijn 
stiefvader, kan huren”, zegt hij. 

“Door professionalisering van 
het machinepark en mond-tot-
mond-reclame kon ik het fulltime 
oppakken.” 
“Meestal ben ik vanaf maart tot 
en met november het meeste be-
zig met loonwerk en december 
tot en met februari met reparatie-
werkzaamheden. Maar dat ver-
schilt ook, want ook in de zomer 
gaan er machines stuk en moet 
er onderhoud plaatsvinden.” Zo 
is voor Rick geen dag hetzelfde. 

Rick is terecht trots op het bedrijf 
dat hij heeft opgebouwd. Over 
twintig jaar hoopt hij nog steeds 
met hetzelfde werk bezig te zijn. 
“Ik heb nog genoeg dromen om 
in de toekomst uit te gaan bou-
wen!”

TEKST: TAMLYN VAN LANEN
FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

Auto & Motor NIEUWS

Old-timer FORD 5095, door Rick helemaal opgeknapt

De combinatie om grote balen hooi te maken

Van je hobby je werk maken

NISTELRODE – Hard werken loont, dat bewijst Rick van der Heijden. Met zijn 
25 jaar heeft hij uit het niets een eigen loonwerkersbedrijf opgebouwd, waar 
hij jarenlang voor gewerkt, gespaard en geklust heeft. En nu werkt hij daar 
nog steeds hard voor, met veel plezier en groot resultaat. 

proberen: “Ik ben nooit 
bang om ergens aan 

te beginnen of iets 
aan te pakken. 

hulp gehad van 
vrienden en goed 

opgelet wanneer er 
iets werd uitgelegd”, 

Rick bij de vitrine met miniaturen van de machines waar hij mee werkt

Ik ben nooit 
bang om ergens 
aan te beginnen 
of iets aan te 
pakken

‘Ik heb goed opgelet 
wanneer er iets 
werd uitgelegd’
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Maxend 5   •   5388 GH Nistelrode   •   06 12 41 02 47 www.beneluxtyres.nl

Ontzorgt als het om autobanden gaat:

•	Leveren	en	monteren	van	nieuwe	en		
gebruikte	autobanden/velgen.

•	Snel,	flexibel	en	servicegericht.

•	7	x	24	uur	telefonisch	bereikbaar.

•	Opslag	en	wassen	van	wielen,		
stikstof	en	reparatie	van	autobanden.

De koffie 

staat 

uiteraard 

voor u 

klaar!

‘Wees wijs, als je gaat rijden met sneeuw en ijs’

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

VISMEERSTRAAT 5 -  HEESCH - 0412-451650   
INFO@DELAATAUTO.NL - WWW.DELAATAUTO.NL

BMW 1 118I Automaat 2017
BMW 320 Cabrio Automaat 2001
BMW 5 Touring 2.5D Automaat 2012
BMW 5 Touring 3.0D Automaat 2011 
BMW X3 2.0D Automaat 2012
BMW X5 3.0D Automaat 2008
Peugeot 208 B Automaat 2016
Peugeot 2008 1.6 HDI  2016
Peugeot 308 Active  2014
Peugeot 308 1.6HDI Allure  2016
Peugeot 308 SW D  2015
Peugeot 308 SW Allure Automaat 2016
Peugeot 308 SW Active  2016
Porsche Boxter S  2000
Jaguar XK 4.2 Automaat 2007
Mini Cooper S Automaat 2008

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A1 74.000 km airco 2014 
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Ford Focus 1.8 Limited clima 
   trekhaak 2009
Ford Transit connect airco 
   132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Opel Adam 1.4 23.000 km 
  exclusieve uitvoering 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013

Opel Insignia 1.4 turbo station 2012
Opel Meriva 1,6 16v 2006
Renault Captur 1.2 Tce dynamique
   automaat 37.000 km  2015
Renault Clio 0.9 TCe 63.000 km 
   airco navi 2013
Seat Leon ST 1.2 TSI 40.000 km 
   vol opties 2015
Seat Mii 33.000 km 2015
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Winterbanden en aansprakelijkheid

in veel landen is het strafbaar om op ongeschikte 
banden te rijden in de winter. Op zomerbanden is 
er immers minder grip op de weg. Hierdoor is de 
remweg langer en kan de auto makkelijker in een 
slip raken. Dit kan gevolgen hebben voor de aan-
sprakelijkheid.

Boete
Het niet gebruiken van winterbanden (of sneeuw-
kettingen) terwijl dat wel verplicht is, heeft niet al-
leen een boete tot gevolg, maar kan ook gevolgen 
hebben voor de aansprakelijkheid. De boete ver-
schilt per land. Duitsland kent een oplopende boete: 
het niet hebben van geschikte banden kost € 60,-, 
bij hinder is de boete € 80,- en bij gevaarzetting € 100,- (bedragen vanaf 13-12-2016). In Oostenrijk 
is de boete vanaf € 35,-, maar bij gevaarzetting kan dit oplopen tot € 5.000,- en inbeslagname van de 
auto. Ook in de meeste andere landen kan het strafbaar zijn, daar geldt geen vast bedrag maar kijkt 
men naar de feitelijke omstandigheden.

Aansprakelijkheid
Als je betrokken bent bij een ongeval en je rijdt op ongeschikte banden, dan kan dat gevolgen hebben 
voor de aansprakelijkheid en de schadevergoeding. Dit kan betekenen dat je (een groter deel van je) 
eigen schade of dat van de tegenpartij zelf moet dragen dan wanneer je op geschikte banden had 
gereden.

Meer informatie en bron: www.anwb.nl.

Autobedrijf Timmermans
De avondopenstellingen vervallen

rondom de feestdagen.

Fijne feestdagen
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Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

WINTER-
BANDEN

Bij ons voor zeer scherpe prijzen
e.v.t. met opslag

www.autobedrijflangens.nl

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

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

•	 Nissan	Qashqai	1.6 Acenta, leder, panorama-
dak, clima, trekhaak, 167.000 km, 2009

•	 Seat	Ibiza	1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model 
73.000 km, 2012

•	 VW	Caravelle	2.5 TDI Camper met hefdak, 
uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999

•	 VW	Golf	1.6 TDI Highline Navy, Privacy glass, 
PCD V + A, 109.000 km, 2012

•	 VW	Golf	2.0 TDI 140 PK Navi ,PDC V + A , 
Stoelverw. Privacyglass 2011

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.6 TDI,  AUT. Highline PDC V + A, 

Navi, Panoramadak Privacyglass 
 111.000 km,  2013
•	 VW	Tiguan	2.0 TDI AUT. Highline,  4-Motion Navi, 

Panoramadak PDC V+A Parkeerassistent 
 124.000 km, 2013

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Sneeuwkettingen
Dit moet je weten over sneeuwkettingen

Verkeersbord
De wegen waar sneeuw-
kettingen ver plicht zijn, worden 
aangege ven met een verkeers-
bord. Daarop staat een afbeel-
ding van een wiel met sneeuw-
ketting.

Werking sneeuwkettingen
Sneeuwkettingen zijn bedoeld 
als hulpmiddel om op besneeuw-
de (berg-)wegen te kunnen rij-

den, met beperkte snelheid en 
voor een kort stukje. Op weg 
naar een wintersportbestem-
ming? Zorg dan voor winter-
banden onder de auto en neem 
sneeuwkettingen mee. Zorg dat 
deze binnen handbereik liggen.

Sneeuwkettingen kun je kopen 
of huren. Ze moeten gemonteerd 
worden op de aangedreven wie-
len. Op vierwielaangedreven au-

to’s kunnen ze het beste om de 
voorwielen, maar de dealer weet 
hier meer over. 

Snelheid
Op de verpakking van 
sneeuw ket tin gen staat een 
maximumsnel heid genoemd. 
Hier moet je je aan houden!

Bron: www.anwb.nl.

BERNHEZE – ga je in het buitenland rijden in de sneeuw, neem dan passende sneeuwkettingen mee 
en zorg dat deze binnen handbereik liggen. Sneeuwkettingen bieden extra grip en veiligheid op sterk 
besneeuwde en beijzelde bergwegen, waar zelfs winterbanden tekort schieten.

Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

•	wij	werken	voor	
	 alle	verzekerings-
	 maatschappijen

•	 bij	ons	geen	standaard	
eigen	risico

•	 gratis	leenauto

Auto & Motor NIEUWS

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

Bron: www.anwb.nl
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goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

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

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

ook
VERHUUR

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

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Veilig in het verkeer met de WheeliePop game, zie pagina 18

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Explorer 6 cil. automaat met APK.. 2001

Ford Fiësta 1.0 ..................................... 2014

Ford Fiësta 1.0 48 kw .......................... 2015

Ford Fiësta 1.3 ..................................... 2005

Ford Fiësta 1.6 88 kw .......................... 2011

Ford Fiësta Diesel .......................2014-2015

Ford Focus 1.0 74 kW .......................... 2012

Ford Focus 1.6 D .............. 2006-2007-2008

Ford Focus 1.6 74kw ........................... 2004

Ford Focus 1.6 77kw ........................... 2012

Ford Fusion 1.4 .................................... 2004

Ford B-Max .......................................... 2013

Ford Grand C-Max 1.0 ......................... 2013

Ford Grand C-MAX 1.6 ......................... 2012

Peugeot 108 ........................................ 2014

Peugeot 207 ........................................ 2008

Renault Clio 1.0 ................................... 2013

Toyota Aygo 1.0 4-drs .......................... 2012

Toyota Yaris Verso 1.4 D ....................... 2004

Volkswagen Lupo ................................. 2003

Volkswagen Up .................................... 2012

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 D ................................. 2013

Ford Focus 1.6i .................................... 2005

Skoda Octavia 1.4 103kw .................... 2013

BEDRIJFSAUTO’S:

Ford Transit D ...................................... 2010

Wij zijn

GESLOTEN 
van 24 december 2017

t/m 1 januari 2018

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

Wij WENSEN 
iEdErEEN

fijNE fEESTdaGEN
EN EEN 

GELukkiG EN 

GEzONd 2018

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

tips als je dakkoffer wilt kopen

1. Heb je al dakdragers, achter-
haal dan of een potentiële koffer 
daar wel op past. Tijdens onze 
test ontdekten we dat niet alle 
koffers passen op zogenaamd 
‘universele’ dakdragers.

2. Zorg dat het formaat goed 
past bij je auto. De koffer mag 
niet te ver uitsteken naar achter 
(de achterklep moet nog open 
kunnen natuurlijk) maar ook niet 
te ver naar voren. Officiële re-
gels: aan de voorkant maximaal 
tot de voorbumper en de achter-
kant maximaal 1 meter.

3. Hoe kom je er achter of de 
koffer past? Bij sommige fabri-
kanten kun je op de website zien 
of het model past op jouw type 
auto. Neem bij twijfel contact op 
met fabrikant of dealer.

4. Denk aan de maximum dak-
last van je auto en het gewicht 
van de koffer. Heeft je auto een 
lage maximum daklast, kies dan 
voor een lichtere koffer.

5. Wil je de koffer ook gebrui-
ken als skibox, dan moet deze 
minimaal 180 cm lang zijn. (Voor 
‘ouderwetse’ ski’s liever 200 cm 
lang.)

6. Koop een koffer die je aan 
beide zijden kunt openen, een 
zogenaamde duo of dual. Deze 
zijn zowel makkelijker te vullen 
als te bevestigen.

7. Een systeem met snelsluiters 

(ook bekend als quickdocks) om 
te koffers te bevestigen (zoals 
o.m. Thule, Hapro en Whispbar 
leveren) ervaarden wij als het 
snelst en meest gebruiksvriende-
lijk voor het vastzetten.

8. Bedenk hoeveel ruimte je 
nodig hebt. Koop geen grotere 
koffer dan noodzakelijk, want 
dat levert in het algemeen extra 
brandstofverbruik op.

9. Wil je je koffer mooi houden? 
Tijdens onze test bleek dat glim-
mende koffers eerder (opvallen-
de) krassen vertonen dan koffers 
met een matte finish.

Bron: anwb.nl

Met een dakkoffer op je auto heb je er in één klap een kofferbak bij. 
Reuze handig dus om al je vakantiespullen mee te nemen. Met deze 
tien tips gebruik je een dakkoffer zo efficiënt mogelijk. 

bij twijFel, neem 
contact op met je 
dealer

Voor winterbanden of wintercheck, 
bezoek de bedrijven 

op deze pagina’s
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Tekst?

zOeK De VerSChilleN Zie oplossing pagina 57

Dingen die voorbij gaan
En alweer loopt een jaar ten einde. In deze laatste maand mijmeren we over het afgelopen jaar en wat het ons 
bracht. Bij Bridges Bernheze pakken we tegen het einde van het jaar graag een moment om een toost uit te 
brengen op elkaar en op het leven.

We komen bijeen in onze eigen ‘huiskamer’ CC De Pas, waar Bridges precies twaalf 
en een half jaar geleden het licht zag. Vandaag komen we exact voor de vijftigste keer 
bij elkaar. Vijftig bijzondere bijeenkomsten liggen achter ons. Vijftig bedrijfsbezoeken, 
culturele uitstapjes, culinaire belevingen, kookworkshops, rondleidingen en 
verrassende voorstellingen. Altijd boeiend en inspirerend, maar altijd vooral ook 
genieten. 
Die laagdrempeligheid, de toegankelijkheid en het ons-kent-ons gevoel maken dat 
Bridges niet voelt als een netwerkomgeving, maar als een soort van thuiskomen bij 
soortgenoten. Ondernemers onder elkaar. Vandaag worden we welkom geheten met 
bubbels; we vieren tenslotte de vijftigste keer en een jubileum. We doen ons tegoed 
aan een lekker Italiaans buffet, verzorgd door CC De Pas. Rasartiest Jeroen Princen 
weet met zijn nostalgische gitaarmuziek en zang de sfeer aan de tafels te verhogen.

En dan neemt voorzitter Leo Groeneweg het woord. En wordt het ineens wel heel erg stil om ons heen. Want zijn boodschap overvalt ons, en komt bij ons allemaal 
echt wel even binnen. “Vandaag zijn we voor het laatst als Bridgesgezelschap bij elkaar”, meldt Leo. “Het doek is gevallen.” Het ledenaantal groeide de laatste jaren 
niet meer, het bleek lastig om nieuwe leden te werven en het werd financieel onhaalbaar ieder jaar weer een mooi programma samen te stellen. En dus stond het 
bestuur voor de lastige taak de stekker eruit te trekken. We zijn er allemaal stil van. Maar we zijn ook blij en dankbaar voor de fijne contacten die we bij Bridges 
hebben opgedaan. En we komen elkaar vast nog wel eens tegen. Persoonlijk kijk ik met veel plezier terug en ik ben blij dat ik als Anonymous over al die activiteiten 
steeds een column mocht aanleveren. Kartrekkers in het bestuur, dankjewel voor al die bijzondere momenten en waardevolle contacten. Ardy en Berry, dankjewel voor 
het perfect verzorgen van iedere activiteit opnieuw. Leden, blijf elkaar opzoeken. Ik sluip gewoon af en toe bij jullie bedrijven naar binnen, omdat ik van Bridges heb 
geleerd hoe leuk dat is. Toi-toi-toi allen, het ga jullie goed! 
Anonymous

weet met zijn nostalgische gitaarmuziek en zang de sfeer aan de tafels te verhogen.

Stichting Bridges Bernheze - tel. 0412-653768 www.bridgesbernheze.nl - info@bridgesbernheze.nl

‘Vandaag zijn we voor het laatst als 
bridgesgezelschap bij elkaar,’ meldt Leo. 

‘Het doek is gevallen.’
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Corné kijkt verder dan de grenzen van uw keuken

pASSie
corné heeft veel passie voor het 
vak, hij werd zelfs twee keer Ne-
derlands kampioen en deed mee 
aan de wereldkampioenschap-
pen timmeren. corné: “Ik wilde 
graag mijn eigen ideeën vorm-
geven, dus startte ik mijn eigen 
bedrijf. 
In het begin pakten we alles aan, 
als het maar met hout te ma-
ken had. Tegenwoordig zijn we 

gespecialiseerd in keukens op 
maat.”   

mAAtwerK
Geen wonder dus, dat ze nu ook 
verder kijken dan de grenzen van 
de ruimte. Heidi: “Ons doel is om 
een ontwerp te maken wat hele-
maal bij de klant past, want elke 
klant is uniek. Wij laten alle mo-
gelijkheden zien en geven hierbij 
het juiste advies. 

We ontwerpen en realiseren ver-
schillende stijlen en materialen 
in uiteenlopende prijsklassen.” 
corné: “We gaan ook naar de 
mensen thuis, om de ruimte en 
lichtinval te zien. Dat nemen we 
mee in onze adviezen, zodat het 
totaalplaatje klopt.”  

BeGeleiDiNG
Heidi: “Een goed interieuradvies 
begint met een goed gesprek. We 

geven eerlijk advies en tijd om te 
beslissen. Mensen kunnen altijd 
bij ons terecht met vragen, ook 
na de oplevering staan we voor 

een goede service. corné: “We 
willen klanten totaal ontzorgen 
en begeleiden bij het proces, ook 
voor andere betrokkenen kunnen 
we een aanspreekpunt zijn.” 

ONtwiKKeliNGeN
corné: “De keuken is steeds 
meer het middelpunt van het 
huis geworden: gezellig met 
gezin of vrienden rond de tafel 
zitten. Daarom staan mensen 
ook open voor leuke ideeën en 

nieuwe technieken.” Heidi: “We 
kijken constant naar vernieuwing 
in producten voor gezondheid, 
duurzaamheid en energiezuinig-

heid. We zorgen dat we up-to-
date blijven zodat we de klant 
goed kunnen informeren. Met 
een virtual-reality bril laten we 
zien hoe de nieuwe keuken er 
daadwerkelijk uit komt te zien.” 

welKOm
Iedereen is welkom om zich te 
laten inspireren in de vernieuwde 
showroom. Kijk op 
www.corne–interieurs.nl, 
Facebook en Pinterest.

VINKEl - Het ontwerpen en realiseren van keukens is in de afgelopen 24 jaar uitgegroeid tot de kernac-
tiviteit van Corné en Heidi van Bergen. Hun pand aan de Vinkelsestraat is onlangs verbouwd en bevat 
nu een showroom met echte keukens, van diverse materialen en met de nieuwste apparatuur. 

Corné en Heidi in hun vernieuwde keukeninspiratieruimte Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der steen Met de juiste ingrediënten bereiden 
wij een uniek keukenontwerp

vinkelsestraat 82a Vinkel | 0412-456986 | info@corne-interieurs.nl | www.corne-interieurs.nl

Fijne feestdagen 
je bent van harte welkom in onze 

vernieuwde keuken inspiratieruimte
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Wonen kleuradvies

woontrends stijlvol

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Tussen Kerst 
en Oudjaar 
geopend op 

afspraak.

Vernieuwde

showroom!

Bekijk onze site

voor de nieuwste

aanbiedingen!!!

www.humstijl.nl

tips voor het pimpen van je huis

lEg HET ACCENT OP EEN 
MuuR OF PlAT OPPERVlAk
Zo leg je de nadruk op één be-
paald gedeelte van je huis dat 
breekt met de rest. Het is interes-
sant en fascinerend om naar te 
kijken. Kies bijvoorbeeld voor pa-
tronen op het oppervlak. Of ga 
eens experimenteren met muur-
stickers of afneembaar behang.

EEN DEkENTjE DOET 
WONDEREN
Een deken of een plaid met een 
leuk printje of een aparte tex-

tuur zorgt voor een instant boost 
voor je kamer! Drapeer ze over je 
bank of op je bed. Een pluspunt: 
het werkt uitnodigend. Pak een 
goed boek en ga zitten.

ACCESSOiRES OP DE 
SAlONTAFEl
Een massieve, donkere tafel 
kan een zware last zijn voor de 
woonkamer. Pak een paar mooie 
boeken en stapel ze op elkaar. 
De ruimte voelt gelijk lichter en 
ruimtelijker. De boeken krijgen 
zo ook meer aandacht van je!

eeN huiS iS GemAAKt met hANDeN, terwijl 
eeN thuiS GemAAKt iS met je hArt. mAAr hOe 
trANSfOrmeer je eeN huiS zO DAt je er zelf 
OptimAAl VAN GeNiet? zONDer Veel GelD iN eeN 
Nieuw iNterieur te SteKeN...
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2E KERSTDAGGEOPENDvan 12.00 tot 17.00 uur

Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther T  0413 289724  info@hedimeubelen.nl www.hedimeubelen.nl

Volg ons op onze Facebook pagina! www.facebook.com/hedimeubelen

         35 jaar           35 jaar          35 jaar          35 jaar          35 jaar Hedi Meubelen

Met  
muziek  
en een 
hapje & 
drankje!

Traktatie  
voor iedere  
bezoeker

 35 jaar Hedi Meubelen

Al 35 jaar een begrip in Hees-
wijk-Dinther en omstreken op 
het gebied van wonen met een 
exotisch tintje. Meubels in veel 
stijlen voor ieder interieur. lief-
hebbers van unieke meubels en 
woonaccessoires kunnen bij Hedi 
Meubelen altijd wel hun slag 
slaan.

Evert en Sjanet Heerkens zijn als 
jong stel begonnen met hun be-

drijf en staan 35 jaar later nog 
altijd met trots en passie in hun 
zaak. Ondertussen zijn ook hun 
twee zonen, Dries en Jules, actief 
binnen het bedrijf en heeft doch-
ter lisa al enige jaren de lifestyle 
winkel Number3 die ook binnen 
Hedi Meubelen is gevestigd.

In de loop der jaren is er veel ver-
anderd in de winkel van Evert en 
Sjanet Heerkens. Aanvankelijk 

bestond de collectie hoofdza-
kelijk uit grenen meubels, veelal 
uit Denemarken, later werd het 
accent verlegd naar gerecycled 
teakhout uit Indonesië en op dit 
moment importeren ze woonar-
tikelen uit alle windstreken van 
de wereld. Van unieke meubel-
stukken uit India tot speciaal ge-
maakt maatwerk uit colombia.

Hedi Meubelen heeft 5.000 vier-
kante meter showroom waar 
je wooninspiratie kunt opdoen, 
jouw woonideeën kunt vormge-

ven en waar het mogelijk is jouw 
voorkeur in kleur of ontwerp zelf 
samen te stellen. Een winkel met 
1001 ideeën en 1001 mogelijk-
heden.

Op Tweede Kerstdag is Hedi 
Meubelen geopend van 12.00 
tot 17.00 uur. Evert en Sjanet en 
hun kinderen hopen je daar te 

treffen om samen te vieren dat ze 
al 35 jaar trots zijn op hun mooie 
bedrijf én op hun bezoekers! 

Wees welkom!HEESWIJK-DINTHER - Tweede kerstdag viert Hedi Meubelen haar 35-jarig bestaan en je wordt van 
harte uitgenodigd om samen met hen het glas te heffen op deze mooie mijlpaal.

Een winkel 
met 1001 
ideeën en 
1001 
mogelijkheden

Van unieke meubelstukken uit india tot 
speciaal gemaakt maatwerk uit Colombia
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Het kasteel is vier dagen lang 
in weelderige kersttooi en alle 
dagen treden er zangkoren en 
orkestjes op. De sfeer is prinses-
sen- en prinsenwaardig. Vorste-
lijke decoraties, vuurkorven en 
een fraaie kerststal in één van de 
kasteelzalen. De bezoekers ont-
dekken de torentrappen en ge-
heime vertrekken. Voor prinsen 
en prinsessen is er een Kersti-
val-pakket met een prinselijke 
speurtocht en knutselactiviteit! 
Na het versieren van je eigen 
kroontje dwaal je in stijl door het 
kasteel!

In Brasserie Het Koetshuis is het 
goed toeven om de inwendige 
mens te verwennen. En vergeet 
niet een frisse neus te halen op 

het adellijke landgoed rondom 
het kasteel. Wandel naar de 
leeuwen aan het begin van de 
oprijlaan, of naar de uitkijktoren 
De Heeskijk in oud kasteelmo-
del.

Entree: volwassenen € 10,-, 
kinderen vanaf vier jaar € 6,-. 
Kerstival-pakket € 2,50. Muse-
umkaart geldig.
Bestel alvast je tickets online via 
www.kasteelheeswijk.com.

Kerst vieren op een kas-
teel, dat wil toch iedereen
HEESWIJK-DINTHER - kasteel Heeswijk heeft tijdens het kerstival 
een koningin te gast, die iedere middag om 14.00 uur gasten ont-
vangt en hen meeneemt in het theaterspel ‘De gelucksvoogel’. 

winterwandeltocht Bernheze
lOOP jE MEE?

Wat is dat lekker, een frisse neus 
halen na de feestdagen. lek-
ker eten en veel zitten afwisse-
len met een stevige wandeling 
maakt dat je weer uitkijkt naar 
het volgende festijn. De winter-
wandeling op 30 december is 
daarvoor een uitstekende gele-
genheid.
Vanuit Heesch, Heeswijk-Dinther 
en Nistelrode kun je starten voor 
de vijf, tien of twintig kilometer 
lange wandeling door de mooie 
landerijen en bossen rond Bern-
heze. Genietend van de natuur 
loop je de extra kilo’s weg, terwijl 
je gezellige mensen ontmoet.

Startmogelijkheden
De twintig kilometertocht start 
tussen 8.00 en 11.00 uur. Voor 
de vijf en de tien kilometer is de 
start tussen 8.00 en 12.00 uur. 

Startlocaties
Heesch: Sportpark de Braaken 
van voetbalvereniging HVcH, 
Binnenweg 1. De routes slinge-
ren in en rond de mooie om-
geving van Heesch. Er is een 
pauzemoment bij ‘t Tunneke in 
‘t Dorp en Boerderijterras ‘t Ven-
ster aan de Vinkelsestraat.

Heeswijk-Dinther: café Stanser-
horn, Heibloemsedijk 7. Midden 
in de mooie bossen van Hees-
wijk-Dinther. Pleisterplaatsen 
zijn voorzien bij theehuis Het 
Aardrijk in Berlicum en café De 
Zwaan in Heeswijk-Dinther.

Nistelrode: Sportpark De Schel-
len, loo 8. Vanuit hier loop je in 
enkele minuten de bewoonde 
wereld uit, de Maashorst in. Een 
pauzeplaats is ingericht bij mini-
camping uitgerust op Menzel 32 
en blokhut D’n Burcht (bij scout-
centrum Achter de Berg). 

De kosten voor alle wandelingen 
zijn € 3,- per persoon en inschrij-
ving is bij de start.

Fotowedstrijd
De mooiste foto wordt beloond 
met een waardebon ter waar-
de van € 50,-, te besteden bij 
Intersport Superstore in uden. 
Ook zal de winnende foto gepu-
bliceerd worden op de BD club 
redactiepagina van het Brabants 
Dagblad en op internet.

Bij elk weertype is er wel iets 
moois te fotograferen in de om-
geving van Bernheze. De orga-
nisatie van de winterwandeling 
heeft ook nu weer een mooie 
prijs voor de mooiste foto, ge-
maakt tijdens de winterwande-
ling. Neem je camera mee, maak 
de foto van je leven en upload 
deze. 
Meer weten over het program-
ma? Ga dan naar 
www.trv-bernheze.nl.

BERNHEZE - TRV-Bernheze organiseert zaterdag 30 december weer de Winterwandeltocht, samen met 
het Brabants Dagblad. Doe je mee? Vorig jaar liepen circa 1.900 deelnemers deze mooie natuurtocht, 
dit jaar uitgezet door enthousiaste vrijwilligers van jong Nederland Heeswijk, Scouting Nistelrode en 
Voetbalvereniging HVCH in Heesch.

Foto’s: Yvonne Rosenhart van de winterwandeltocht 2016

Bij Saskia Meurs is, vanwege een 
zware operatie, de haarkwaliteit 
sterk afgenomen. Zij krijgt daar-
om een goede haarbehandeling 
aangeboden. Richard Krijgsman 
is op uitzending en kan daarom 
geen Kerst vieren samen met zijn 
vriendin. Als hij straks in janua-
ri weer thuis is, wordt hem en 
zijn vriendin een verlaat kerst-
diner aangeboden. En tot slot 
ontvangt Heelwijk een vrolijke 
muzikale middag voor de be-
woners. Dat maakt zeker weten 
veel mensen blij. 

uit alle inzendingen hebben ook 

nog eens twaalf mensen een 
mooi kerstpakket ontvangen. 
Willy en Wilhelmien Hanegraaf 
ontvingen het hoofdpakket. Er 
waren meerdere vouchers voor 
hen ingeleverd, omdat zij altijd 
voor velen klaarstaan met een 
helpende hand of een luisterend 
oor. 
De kerstactie is mogelijk ge-
maakt door winkeliers, restau-
rants en ondernemers in Heesch. 
Het was heerlijk om deze mid-
dag mensen blij te kunnen ma-
ken en om mensen te laten ge-
nieten. Daar doet men het voor 
in Aangenaam Heesch!

hartverwarmend en 
aangenaam

HEEScH - Deze twee woorden dekken zonder twijfel de lading van 
de kerstactie in Heesch. Via de kerstactie ‘Aangenaam Verrast’ kon 
men de afgelopen twee weken een wens doen voor een ander. Veel 
kaarten met mooie wensen zijn ingestuurd. De organisatie kon niet 
kiezen uit de vele inzendingen met zoveel lieve woorden, vandaar 
dat er is besloten om niet één maar zelfs drie wensen in vervulling 
te laten gaan. Tijdens de kerstkoopzondag op 17 december zijn de 
winnaars bekend gemaakt. 

Decembermaand
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Ook de zevende editie van dit 
festival wordt georganiseerd 
door Stichting Cugnon Project, 
een initiatief van Chris Duin-
dam, violist en docent aan het 
Utrechts-, Gronings- en Bra-
bants Conservatorium. 

Het Cugnon Project heeft als 

doel jong muzikaal talent samen 
met ervaren musici een podium 
te bieden om kamermuziek te 
spelen. 

Voor het eerst dit jaar worden 
de ‘Hoeveconcerten’ geïntrodu-
ceerd: laagdrempelige inloop-
concerten in de Heische Hoeve 

in Loosbroek. Daar spelen de 
deelnemende musici voor het 
publiek en voor elkaar in intieme 
sfeer. 

Concerten: 
28 december om 14.00 uur: 
Hoeveconcert, met Cugnon Ju-
nior, Heische Hoeve, Heideweg 
1a.
29 december om 20.00 uur: 
Hoeveconcert, Heische Hoeve.
31 december om 20.00 uur: 
Hoeveconcert, Heische Hoeve.
1 januari om 14.00 uur: Nieuw-
jaarsconcert H. Willibrorduskerk, 
Hoofdstraat 80 in Heeswijk.
2 januari om 20.00 uur: Abdij-
concert, Abdij van Berne, Abdij-
straat 49 in Heeswijk-Dinther
3 januari om 20.00 uur: Hoe-
veconcert, Heische Hoeve.
4 januari om 20.00 uur: Slotcon-
cert, Heische Hoeve.
7 januari vanaf 12.00 uur: Ver-
schillende concerten.
Kasteel Heeswijk, Kasteel 4 in 
Heeswijk-Dinther. 

De toegang voor alle concerten 
is gratis! Collecte na afloop.
Het concert op 1 januari is een 
echt familieconcert. Jonge viool-
talenten spelen prachtige Barok-
muziek en er wordt door Chris 
Duindam tussen de stukken een 
beeldende toelichting op de mu-
ziek gegeven. 
Voor meer informatie: 
www.cugnonproject.com.

Bijzondere concerten in Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Zo’n 40 musici strijken vanaf 27 
december vanuit de hele wereld neer in Heeswijk-Dinther om samen te 
spelen, te repeteren en prachtige concerten in de omgeving te geven.

Fruiteg kerstkuddo

opnèjt ópgemakt vur Maria’s

Èste gè mè de Korstmis in de stal oankomt
nog vur ik de zón heb gekust,
dan zet ik twéé fruitbakke vur oew kloar
vur ‘nen reis langs oew vurléje.

D’n engel kreg van men ’n haffel rijpe prumbizzeme
zowès gè die plukte in d’n hof vol liefde
en op oewen buik leg ik ’n lèkre pompoen
ès simbool van de vrucht die gè draagt,

Vur d’n ezel leg ik twéé winterwortels in d’n bak
ès dank vur dèttie ôw hillemol wó drage
nor de stal in Betteljem, en doarbè kreg ie
unne zak bukkenutjes um wer oan te stèrke.

De mango’s, avokadoos en ’n dil limoene
zen vur oewe mens Jozef die ôllung te voewt
d’n ezel zowijt oan de lent hè getrokke
en hopelek hil oew léve bè’w zal blève.

Vur de herders en de kunninge heb ik
wè kruije ingepakt die ze dur d’r hoar kunne smere
ès ze kniele vur jou en ’t kribke.

Ik weet hoew d’n ted ons soms tot moes kan slôn,
mar òk hoew vur ‘nen appel en ’n peer
’t kèinderplezier trug kan kere en heb die vur ôw
gemoale en ingemakt in de jorre van glas.

Hoe dède gè strakke oew kientje versiert
moete zèllef wete, mar in d’n bak ligge
nòst annanas ok spinazie, slòj en snijbiet,
want dè is goewd vur ’t zog.

Hmm! Hartstikke lèkker!

Ad van Schijndel, dec. 2017

Chris Duindam en aantal jonge musici Foto’s: Ronald van Hastenberg

Win € 150,- vuurwerk bij
Intratuin Veghel!

“Ook onze outletartikelen zijn 
zeer in trek. Een groot aanbod 
van ruim 70 actiepotten en 
pakketten tegen zeer hoge kor-
tingen, tot wel 70%”, vervolgt 
Derrick van Lankveld. 
Bijna 30 jaar ervaring in het ver-
kopen van vuurwerk, resulteert 
in de beste artikelen van Neder-
land, deskundige, vriendelijke en 
snelle bediening. Volop (gratis) 
parkeerruimte en gratis koffie of 
thee zorgen ervoor dat je je als 
klant welkom voelt bij het vuur-
werkpaleis in Veghel. 

Los vuurwerk kan gekocht wor-
den op donderdag 28 december, 
vrijdag 29 en zaterdag 30 de-
cember. Let op, dit jaar mag er 
op zondag 31 december geen 
vuurwerk verkocht worden. Al-
leen kindervuurwerk, zogeheten 

categorie 1, is dan verkrijgbaar. 
Dus wees er op tijd bij! 
Je kunt ook al via de website 
vuurwerk bestellen om te pro-
fiteren van de scherpe voorver-
koopaanbiedingen. Bestel voor 
27 december en je kunt voor 

20% gratis vuurwerk uitzoeken. 
Kijk op www.intratuinvuurwerk.
nl voor uitgebreide informatie. 
De folder is online te bekijken 
met filmpjes van het vuurwerk. 

Vanaf dinsdag 26 december kun 
je ook in de vuurwerkwinkel bij 
Intratuin Veghel terecht. Tip: 
Neem een kijkje op de vuurwerk 

facebookpagina van Intratuin 
Veghel. Daar kun je nu €150,- 
aan vuurwerk winnen! 

Start uitverkoop Kerst
Sla je slag voor volgend jaar, 
want je ontvangt maar liefst 40% 

korting op het gehele kerstassor-
timent. Eerste Kerstdag is Intra-
tuin gesloten, dinsdag Tweede 
Kerstdag is Intratuin Veghel ge-
opend van 12.00 tot 16.00 uur 
en start ook de kerstuitverkoop.

Intratuin Veghel wenst u reeds 
fijne Kerstdagen en alvast een 
prettige jaarwisseling!

VEGHEL - Oud en Nieuw vier je feestelijk met champagne en oliebollen. Maar je maakt Oud en Nieuw 
pas echt onvergetelijk met schitterend vuurwerk. Intratuin Veghel heeft een uitgebreide en veilige col-
lectie sier- en knalvuurwerk. “Wij merken dat er veel vraag is naar mooie sierpotten. Hierin is de collec-
tie aanzienlijk uitgebreid. Dit jaar hebben we ook een groot aanbod van compound-artikelen. Meerdere 
potten die aan elkaar gelust zitten en die je dus maar een keer hoeft aan te steken”, aldus Derrick van 
Lankveld van Intratuin Veghel. 

VOOR DE 21e KEER DE ENIGE ECHTE 

NISSEROISE
KLETSAVOND

EEN AVONDVULLEND PROGRAMMA VOL LOL EN GEIN

DONDERDAG 11 JANUARI 2018
AANVANG 20.00 UUR - ZAAL OPEN VANAF 19.00 UUR

ENTREE € 12,50

SPETTEREND PROGRAMMA M.M.V.
BERRY KNAPEN

FREDDY VD ELZEN
DIRK KOUWENBERG
ANDY MARCELISSEN

ERIK MULDER
ROB BOUWMAN

ONDER BEGELEIDING VAN DE NISSEROISE HOFKAPEL

Maxend 22a  •  Nistelrode  •  Tel. (0412) 611 251  •  info@partycentrummaxend.nl
www.partycentrummaxend.nl          ’t Maxend partycentrumwww.partycentrummaxend.nl          

Bijna dertig jaar ervaring in 
het verkopen van vuurwerk
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Nieuwjaarsvuur Nistelrode
NISTElRODE - Stichting jeugd 
Belangen Nistelrode organiseert 
op 6 januari 2018 wederom het 
Nieuwjaarsvuur op de Hoog-
broeksesteeg.

Vanaf 12.00 uur kan de jeugd 
van Nistelrode kerstbomen bren-
gen naar de Hoogbroeksesteeg.
Als je de jeugd wilt helpen, kun 
je de kerstboom vast buiten 
leggen, maar... dit geeft geen 
garantie dat deze wordt opge-
haald.
Voor elke ingeleverde kerstboom 
ontvang je een lot en met dat lot 
maak je kans op de hoofdprijs. 
Een uur bowlen met vrienden of 
familie bij Rainbow centre. 

ligt jouw boom om 14.30 uur 
nou nog steeds bij je op de 
stoep? Voel je dan vrij om je 
steentje bij te dragen aan ons 
Nieuwjaarsvuur en breng de 
boom naar de Hoogbroekseweg. 
Dit kan tot 15.00 uur.

Programma nieuwjaarsvuur
12.00-15.00 uur: Bomen bren-
gen.
16.30 uur: Start activiteiten 
Hoogbroeksesteeg.
16.30 uur: lampionnen beoor-
delen door vakkundige jury.
17.00 uur: loterij voor de harde 
werkers.
17.30 uur: Ontsteking van het 
vuur door vuurkoning en brand-
weer.

Het voortijdig brengen van bo-
men is niet toegestaan. 

Dit jaar zijn er op de basisscho-
len lampionnen uitgedeeld, die 
de kinderen konden versieren. 
De kinderen komen met deze 
versierde lampionnen naar het 

Nieuwjaarsvuur en maken kans 
op leuke prijzen. De kinderen 
met de mooiste en origineelste 
lampionnen gaan niet met lege 
handen naar huis!

Vuurkoningin 2017 Foto’s: Yvonne Rosenhart

ZATERDAG 23 DECEMBER: 
VERDRAAID VINYL

Victor & Reinier zijn er al hele-
maal klaar voor de aankomen-
de kerstperiode! De verschillen-
de recepturen voor Eerste- én 
Tweede Kerstdag zijn uitgezocht. 
De gebreide truien worden nog 
even versteld, de boom is be-
steld, de vele ballen zijn al veel-
vuldig gepoetst en glimmen weer 
als nieuw. En de kaart voor tante 
Vera en oom Vincent ligt al klaar. 
Maar voordat ze zich verdrinken 
en volstouwen gaan ze nog even 
de kerst goed inluiden met een 
ouderwetse verdraaid gezellige 
vinyl party in de Zwaan in Hees-
wijk. Wees welkom in de herberg

VRIJDAG 29 DECEMBER: 
SLASH N’ ROSES

We beginnen de avond met The 
Pinheads, een Power-Rockco-
verband die je met een vuige set 

van dampende classics en he-
dendaagse rockhits met obscure 
randjes verrast! In 2017 waren 
ze finalist bij The Clash of the 
Coverbands. Het hoofdgerecht 
wordt verzorgd door Slash N’ 
Roses. Deze vijf doorgewinterde 
muzikanten brengen een Neder-
lands eerbetoon aan de levende 
Gitaar Legende Saul Hudson, be-
ter bekend als Slash. Slash N’ Ro-
ses zet een daverende show neer 
met een indrukwekkende setlist 
van hoogstaande songs die Slash 
in zijn carrière met onder andere 
Guns N’ Roses gemaakt heeft. 

ZATERDAG 30 DECEMBER: 
TWENTY-SICKS
De Zwarte cross, 3FM, Paaspop, 
het trio Twenty Sicks struint alle 

Nederlandse podia af met hun 
energieke show. Van meezingers 
uit de sixties tot recente klassie-
kers, Twenty Sicks geeft een ei-
genwijze swing aan ieder num-
mer. Contrabas, gitaar en drums, 
meer heb je niet nodig! 

Alle dagen is de zaal open om 
21.00 uur en de entree is gratis. 
0413-291575, Heeswijk-Dinther.
www.dezwaanlive.nl.

De zwaan sluit het jaar 
in stijl af
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LifeStyle& Beauty

Boek in januari of februari een Meet & Treat 
voor de exclusieve kennismakingsprijs van € 65,- 

(Duur van de behandeling 60 minuten)

Heuvelstraat 76 - 5388 AD Nistelrode - 0412-610 456
info@skinfo.nl – www.skinfo.nl

Meet & Treat

toegewijd in huidverbetering en anti-aging

SylkHuidverbetering
Wellness
Massage
Beauty
Shopping

> 
> 
> 
> 
>  

Raadhuisplaza 12
Heeswijk-Dinther

 

0413-293913
06-27515641

 

info@sylk-beautinfo@sylk-beauty.nl
www.sylk-beauty.nl

f e e s tdagenf i j n e  

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk
Fijne feestdagen en 

een beauty 2018

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch - 0412-852839

TEAM TRENDZZ
 wenst iedereen
 fijne kerstdagen

 en een
 gelukkig en gezond 

2018

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
0413-292979
info@trendzienenhoren.nl 
www.trendzienenhoren.nl

www.trendzienenhoren.nl

SALE
De hele maand 
december 2017

30 jaar
Trend Zien & Horen

Dus 30% korting op een 
deel van de collectie.

30% 
KORTING

Last-minute beauty 
tips en tricks 

voor de
feestdagen

zorg voor rode nagels
en lippen
Rode nagels en lippen maken 
al meteen zóveel verschil. 
Zelfs wanneer je alleen mas-
cara op hebt, geven rode lip-
pen je meteen een feestelijke 
look. En verzorgde nagels zijn 
natuurlijk een must tijdens 
het kerstdiner. Bovendien is 
dit een très elegante combi.

zorg dat je huid 
egaal is/lijkt
Zorg dat je rondom de feest-
dagen altijd concealer en BB 
cream of foundation in je tas 
hebt zitten. Niet alleen han-
dig na een zware maar zeer 
gezellige avond; het geeft 
ook meteen een verzorgde 
look wanneer je last-minute 
toch éven nog naar een feest-
je of etentje moet.

pump up the volume
Groot, groter, GROOTST. 
Als het op je coupe aankomt 
mag je lekker uitpakken met 
Kerst en Oud en Nieuw. Je 
grootste kameraad? Haarlak. 
Of je nu voor een ‘updo’ gaat 
of feestelijke ‘waves’, zorg 
dat je altijd een busje haarlak 
meeneemt om de boel na 
een paar uur weer wat extra 
volume te geven.

multitask met je gloss
Zorg dat je altijd een kleur-
loze lipgloss in je tas of op je 
werk hebt liggen. Daarmee 
kun je op het laatste moment 
nog even je jukbeenderen en 
je wenkbrauwbot highlighten 
én je lippen uiteraard een 
goede glans geven.

haal het beste uit je 
handshake
Aangezien je tijdens die kerst-
borrel op werk of dat diner bij 
familie veel handjes schudt, 
spray wat parfum op je hand-
palmen. Zo laat je overal een 
subtiele heerlijke geur achter.

wek je manicure weer 
tot leven
Gewoon even een topcoat 
over je ‘oude’ nagellak sme-
ren en hops, je manicure ziet 
er weer als nieuw uit.
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het hele jaar door buiten zitten?
laat ook een overkapping plaatsen!

Het is ook mogelijk om de 
overkapping tegen het huis aan 
te plaatsen met glaswanden of 
screens, waardoor als het ware 
een serre of tuinkamer ontstaat. 
Een prachtige, en voordelige, 
oplossing om de woonruimte te 
vergroten. 

Door middel van zonwering op 
of onder de overkapping wordt 
warmte in de zomermaanden te-
gengegaan. De overkappingen 
worden volledig op maat ge-
maakt. 

Kom gerust een kijkje nemen in 

de uitgebreide showroom van 
Deco Zonwering of bel voor 
meer informatie. De vakman-
nen van Deco Zonwering geven 
graag advies aan huis en nemen 
samen met u de wensen door. 

Wanneer de overkapping wordt 

geplaatst verzorgen zij de com-
plete plaatsing, inclusief het aan-
sluiten van verlichting en hemel-
waterafvoer. uiteraard ruimen zij 
ook het afval op.

Nu speciale najaarsactie bij Deco 
Zonwering: Gratis lED-spots ter 

waarde van € 230,-. Deze prach-
tige spots zijn dimbaar door mid-
del van een afstandsbediening en 
zorgen voor een heerlijke sfeer! 

Kijk op www.decozonwering.nl 
voor meer informatie of breng 
een bezoek aan de volledig ver-
nieuwde showroom van Deco 
Zonwering aan de Nieuwstraat 
19a in Heesch.

HEEScH - Vele mensen hebben dit jaar een overkapping in hun tuin geplaatst. Dit is namelijk de perfecte manier om het hele jaar door 
lekker buiten te kunnen zitten. Vooral in het voor- en najaar zorgt een overkapping ervoor dat het heerlijk is om in de tuin te zitten: uit de 
wind en beschermd tegen de regen! Zelfs buiten eten, zoals barbecueën, gaat gewoon door bij wisselvallig weer. 

Nieuwstraat 19a, Heesch
0412 480490
www.decozonwering.nl
info@decozonwering.nl

Pantone 295C Pantone 1655C Letterfont Copperplate regular
‘t Dorp 9, 5384 MA Heesch • Tel. (0412) 455496

E-mail: info@walboomers-timmers.nl • Website: www.walboomers-timmers.nl

Pantone 295C Pantone 1655C Letterfont Copperplate regular
‘t Dorp 9, 5384 MA Heesch • Tel. (0412) 455496

E-mail: info@walboomers-timmers.nl • Website: www.walboomers-timmers.nl

BERNHEZE BOUWT

OPENiNgSTijDEN 
SHOWROOM:

Maandag, donderdag en 
vrijdag van 13.00 tot 18.00 
uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur. 

Op overige dagen en tijden 
ontvangen wij u graag op 
afspraak, zodat wij voldoende 
tijd voor u hebben om een 
goed advies te geven. 

TElEFONiSCH 
BEREikBAAR: 
Wij zijn elke werkdag 
telefonisch bereikbaar van 
8.00 tot 20.00 uur.

Terrasoverkapping Deco Premium met glas en glaswanden Terrasoverkapping Deco Limited met polycarbonaat en ledverlichting

Pergolino zonweringComplete tuinkamer

Bouw je

eigen droomhuis

in 2018!
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Column
onno

Uw plannen
passen niet 
in het bestem-
mingsplan?
Stelt u zich eens voor: U heeft plannen 
zitten maken voor bepaalde activiteiten 
in het pand dat u bezit of u hebt een 
mooie locatie op het oog voor uw 
(bedrijfsmatige) activiteiten. U checkt 
het bestemmingsplan en dan blijken 
uw plannen niet te passen... Dit is niet 
ondenkbaar. Het bestemmingsplan legt 

nu eenmaal vast wat er met de ruimte mag gebeuren. 

Als uw (bouw)plan of het door u gewenste gebruik niet past binnen 
de regels van het geldende bestemmingsplan, dan heeft de gemeente 
de mogelijkheid om van dat bestemmingsplan af te wijken of om zelfs 
een bestemmingsplan aan te passen. Ik merk hierbij nadrukkelijk op, 
dat het een bevoegdheid is van de gemeente en zeker geen plicht!!

Er zal altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen uw belang 
en het algemeen belang. Ook is de gemeente gehouden aan het beleid 
van hogere overheden. 

Er zijn diverse mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te 
wijken. Het beste kunt u hiervoor een zogenaamd principeverzoek 
bij de gemeente indienen, waarin u uw plannen beschrijft. Op basis 
hiervan kan de gemeente bekijken of ze hier überhaupt aan mee zou 
willen/kunnen werken. 

Wat zijn de mogelijkheden?
Allereerst kan het zo zijn dat in het bestemmingsplan zelf is geregeld 
dat er van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. We noemen 
dit de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. 
Als het bestemmingsplan zelf geen regeling kent om af te wijken, 
bestaat de mogelijkheid om een omgevingsvergunning voor afwijken 
van het bestemmingsplan aan te vragen. Het gaat hierbij dan om 
afwijkingen die ruimtelijk gezien een groter effect hebben op de 
omgeving. De omgevingsvergunning die hiervoor aangevraagd wordt, 
moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

In deze onderbouwing geeft u aan wat de invloed van uw plannen/
het project is op diverse aspecten (zoals milieu, de omgeving, 
verkeer en parkeren). Aangetoond moet in ieder geval worden dat 
de aangevraagde activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening.
Naast deze afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de gemeente ook 
nog de mogelijkheid om niet af te wijken van een bestemmingsplan, 
maar om het bestemmingsplan aan te passen voor uw concrete 
(bouw)plan. We noemen dit een herziening van het bestemmingsplan. 
Omdat deze herziening dan betrekking heeft op een afzonderlijk 
perceel wordt zo’n herziening ook wel ‘postzegelplan’ genoemd. 

Als u (bouw)plannen heeft is het verstandig om van tevoren goed 
te laten uitzoeken of ze passen in het bestemmingsplan of dat er 
mogelijk andere wegen bewandeld kunnen worden om uw plannen 
te realiseren. 

Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen en laat u ook in 2018 goed 
adviseren!

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

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

Gemeente heeft de moGelijkheid 
om van een bestemmingsplan af te 

wijken. dit is Geen plicht!

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

zeven maal voegen

Soorten voegen
Wist je dat voegen op verschil-
lende manieren toegepast kan 
worden? En elk voegtype draagt 
bij aan de uitstraling van jouw 
droomhuis. Hieronder alle ver-
schillende soorten voegen.

geborstelde voeg
De bijna standaard voeg. De ge-
borstelde voeg wordt veel toe-
gepast en is dan ook wel vaak de 
voordeligste onder de voegen. 
De voeg wordt geborsteld waar-
door er een ruwere structuur 
ontstaat.

gesneden voeg
Een steeds meer terugkerende 
voegstijl is de gesneden voeg. 
Deze ziet er vooral goed uit bij 
nieuwbouw in oude stijl.

Holle voeg
Bij een holle voeg wordt er een 
lichte holling naar binnen toe 
gerealiseerd waardoor de ste-

nen meer naar voren komen. Er 
wordt meer reliëf gecreëerd en 
er ontstaan schaduwschakerin-
gen die zorgen voor diepte.

knipvoeg
Wil je een strak resultaat dat past 
bij jouw moderne of eigentijdse 
woning? Dan is een knipvoeg 
misschien wel de juiste voeg. 
Er ontstaan scherpe opliggende 

voegen die een contrast afgeven 
ten opzichte van de stenen. De 
voeg steekt iets buiten de steen 
uit, waardoor een ruimtelijk ef-
fect ontstaat.

Open stootvoeg
Om te kunnen ventileren wordt 

er een open stootvoeg gebruikt. 
Niet een voegsoort die voor het 
hele huis gebruikt wordt, maar 
wel zo belangrijk. Deze voeg 
heeft dus een functioneel karak-
ter en ontstaat doordat een ver-
ticale voeg tussen twee stenen 
wordt opengewerkt.

Verdiepte voeg
Een verdiepte voeg is verge-

lijkbaar met een normale voeg, 
echter wordt de voeg dieper 
naar achteren afgewerkt. Hier-
door springen de stenen meer 
in het oog en wordt hier echt de 
nadruk op gelegd.

Bron: www.huisbouwen.nl.

BERNHEZE – Een voeg is een voeg, toch? Fout! Hier een artikel over zeven keer voegen, want elke voeg 
is anders. Het is dus niet alleen het aanbrengen van metselspecie tussen twee stenen. De manier waar-
op er gevoegd wordt kan bepalend zijn voor het aanzicht van jouw woning. geef dus ook de voeg net 
zoveel aandacht als bij het uitkiezen van de steen. 

De manier waarop er gevoegd 
wordt kan bepalend zijn voor het 
aanzicht van je woning

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
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Met een goed doordachte huisstijl laat je zien wie je bent en waar 

jouw bedrijf voor staat. Waar laat je zoiets maken? Bij ons natuurlijk!

compleet in 
huisstijlen

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

 I  www.complementreclame.nl

Je kunt bestellen via 
oliebollenactie@cveikenhoek.nl. 
Vijf voor € 2,50. Elf voor € 5,-.
Appelbeignets € 1,50 per stuk of 
vijf voor € 6,-. 

Het is fijn als je laat weten of 
je de bestelling bezorgd wilt 
hebben tussen 10.00 en 12.00 
uur, tussen 13.00 en 15.00 uur 
of tussen 15.00 en 17.00 uur! 
Alle leden van de Eikenhoek en 

iedereen daarbuiten alvast een 
hele fijne Kerst en een spette-
rend 2018!
Alaaf!

Bestel jouw oliebollen 
bij CV de eikenhoek

HEESWIJK-DINTHER - CV de Eikenhoek bakt ook dit jaar weer olie-
bollen en appelbeignets en bezorgt die op 31 december warm bij 
je thuis! je bent verzekerd van verse producten. Alle opbrengsten 
komen ten goede aan de club zodat we ook dit jaar weer een mooie 
grote wagen in de optocht mee kunnen laten rijden. 

Vanaf 18.30 tot 20.00 uur is de 
speelplaats omgetoverd tot een 
kersttafereel en ben je van harte 
welkom! Er worden verschillen-
de optredens gegeven door de 
leerlingen en er is een leven-

de kerststal. Onder het genot 
van chocolademelk, glühwein 
en oliebollen, kun je alvast een 
voorproefje nemen van een ge-
weldig kerstfeest.
Noteer deze datum in je agen-

da en hopelijk tot ziens op ‘Ons 
kerstfeest op De Kiem’.

Kerstfeest op basisschool De Kiem
HEEScH - Op basisschool De kiem wordt op donderdag 21 decem-
ber kerstfeest gevierd. Dit wil De kiem graag delen met iedereen die 
langs wil komen om van dit kerstfeest te genieten. 

Kerstkoopavond in heesch 
met fanfare Aurora
HEEScH - Op vrijdag 22 decem-
ber is het weer aangenaam ver-
toeven in het Heesche centrum: 
de kerstkoopavond wordt vanaf 
19.00 uur sfeervol opgeluisterd 
door fanfare Aurora Con Brio en 
het jeugdorkest. 

Ondertussen genietend van 
dit mooie kerstoptreden bij de 
kerststal op het plein, kun je de 
laatste kerstinkopen doen of 

onthaasten met een kop koffie, 
chocomel of glühwein. Kom je 
ook luisteren? 

In Heesch vind je dat bijzondere 
kerstcadeautje, die trendy outfit 
of die overheerlijke lokale lekker-
nij. Je kunt gratis én dichtbij par-
keren. Er is een verrassend aan-
bod in een gezellige omgeving 
die vertrouwd aanvoelt. Heesch 
heet je welkom! 

Ben je een levensgenieter? Volg 
de social media van Aangenaam 
Heesch.

Decembermaand

Kerst bij Natuurcentrum
de maashorst
NISTElRODE - Het is gezellig 
tijdens Tweede en ‘Derde’(!) 
kerstdag bij Natuurcentrum de 
Maashorst! 

Op Tweede Kerstdag is het cen-
trum van 13.00 tot 17.00 uur 
geopend en kunnen de kleintjes 
met het kerstkabouterboekje op 

pad. Het speciale kerstboekje is 
te huur tot 15.00 uur voor € 3,-. 
Na afloop is er voor de kinde-
ren een leuke kleurplaat en iets 
lekkers en voor de ouders is er 
glühwein te koop. Op ‘derde 
kerstdag’ is er ’s middags  onder 
leiding van IVN natuurgidsen 
een heerlijke wandeling. 

Meer informatie: 0412-611945 of
www.natuurcentrumdemaashorst.nl 
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ALLES
EXTRA
+15%

OP ALLES
BEGANE GROND + KELDER

KASSA
KORTING

MERKENOUTLET OSS - KRUISSTRAAT 5B
(oude locatie Hout-Brox)

GEOPEND DI 10.00 - 17.00 UUR
MA EN WOE T/M ZA 12.00 - 17.00 UUR

MEGAMERKEN
OUTLET OSS
HOUTBROX
Grote wintercollectie dames- en
herenmode van diverse topmerken!

Kampioenen

BERNHEZE SPORTIEF

NistelrodeVoetbal - Pr. Irene JO11-3

Vorstenbosch 
- Voetbal - 

Vorstenbossche Boys 
JO17-1

NistelrodeVoetbal - Pr. Irene JO11-4

Nistelrode
Voetbal - Pr. Irene 

JO13-3G
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prinses irene sluit jaar goed af

De Bosschenaren profiteerden in 
de 24e minuut via Joep Peters. 
Meteen na rust kwam Prinses 
Irene op 1-1, toen Koen Bollen 
een vrije trap van Robin Walk 
binnen schoot. In de tweede 
helft, waarin Prinses Irene do-
mineerde, kwamen de oranje-
hemden op een terechte 2-1 
voorsprong. Kort daarvoor ont-
snapten de Nistelrodenaren. 

Doelman Stef van Venrooij redde 
in de 64e minuut prachtig toen 
de beste man aan Emplina kant, 
Samir Johri, alleen voor hem ver-
scheen. Nog geen twee minu-
ten later kopte uitblinker Jeroen 
Bekkers raak na een prachtige 
aanval. Scheidsrechter Van Daal, 
die zoals altijd weer voortref-
felijk floot, telde nog zo’n acht 
minuten blessuretijd bij, waarin 

Prinses Irene makkelijk verder 
uit had kunnen lopen, maar met 
zelfs een penalty voor de Nistel-
rodenaren, lukte dat niet. 

Prinses Irene speelde waarschijn-

lijk de laatste wedstrijd van het 
jaar. Donderdagavond staat er 
nog een (inhaal) bekerwedstrijd 
gepland tegen Toxandria, maar 
er wordt geprobeerd die wed-
strijd te verplaatsen naar januari.

NISTElRODE - Met een 2-1 overwinning op Emplina, sluit Prinses irene het jaar goed af. Na een sterk 
eerste kwartier, waarin de mannen van Van Tilburg Mode & Sport op voorsprong hadden moeten ko-
men, was het daarna een half uur bijzonder matig voetbal.

voetbal

royalevents palace sterk in gewest libre

De laatste wedstrijd ging tussen 
de teamgenoten Jo van Ale-
beek en Gerard van der Wijst. 
Bij winst zou Gerard naar het 
NK gaan. Die druk werd echter 
te hoog toen Jo van Alebeek zijn 
sportieve plicht vervulde en won 
van Gerard. 
Hierdoor ging Twan Janssen, uit 
een ander district, met het wel-
bekende been er vandoor. Door 
het puntenverlies van Gerard 
eindigde hij op de vijfde plaats 

met een punt minder dan de 
winnaar. Jo van Alebeek werd 
tweede met hetzelfde aantal 
punten als de winnaar Twan 
Janssen. Het verschil tussen een 
en twee was 0.11 van het ge-
middelde. Gemiddelde van Van 
Alebeek over zeven wedstrijden: 
3.43. Gemiddelde van Van der 
Wijst: 3.41.

Een resultaat dat er zijn mag en... 
volgend jaar nieuwe kansen.

ARNHEM/HEEScH - in Arnhem werd afgelopen weekend gestreden om een plaats voor het Nk in de 
tweede klasse libre. jo van Alebeek en gerard van der Wijst hadden zich enkele weken geleden ge-
plaatst voor deze wedstrijd van het gewest. Acht deelnemers speelden vrijdag, zaterdag en zondag voor 
die felbegeerde plaats op het Nk. Elke speler speelde zeven wedstrijden, dus allemaal een keer tegen 
elkaar. Het schema is zo in elkaar gestoken dat de sterkste spelers de laatste partijen spelen. Zo wordt 
de spanning dus opgevoerd. Tussen de nummer een en de nummer vijf zat slechts een wedstrijdpunt 
verschil en het ging dus om het gemiddelde.

biljarten

Jo van Alebeek tweede plaats

De mannen van trainer Maar-
ten van Vugt, die zijn contract 
in Heesch met een jaar verlengd 
zag, bleven TOP onder druk zet-
ten en in de 10e minuut maakte 
middenvelder Joey Vissers 2-0 
op aangeven van Samuel Ele-
onora. HVcH nam wat gas te-
rug maar dat had ze beter niet 
kunnen doen. In de 26e minuut 
maakte de snelle Karim Kabase-
ke de aansluitingstreffer: 2-1. De 
Heeschenaren waren daarmee 
weer wakker en lars van lee 
scoorde fraai de 3-1 op een pri-
ma assist van Jordy Veld. Dit was 
ook de ruststand.

In de 57e minuut gaf spits Van 
lee een keurige bal op Jeffrey 

van uden die daar wel raad mee 
wist en de 4-1 op het scorebord 
bracht. HVcH vond het blijkbaar 
nu goed zo en er slopen de nodi-
ge slordigheden in het Heesche 
spel. 
Desondanks kreeg HVcH nog 
een aantal grote mogelijkhe-
den om de voorsprong uit te 
breiden, zo schoot lars van lee 
geheel vrij gelaten te gehaast 
over en kogelde invaller Robin 
Knapp steenhard op de paal. 
TOP maakte in de blessuretijd 
de stand wat dragelijker middels 
spits Aram Pusters: 4-2. HVcH 
kan met een gerust hart de win-
terstop in met een uitstekende 
positie in de top van de ranglijst 
in 1c.

hVCh superieur in derby

HEEScH - HVCH heeft volkomen verdiend de winst gepakt in de 
derby tegen SV TOP. Vanaf de aftrap was HVCH bij de les en over-
rompelde de Ossenaren direct. in de eerste minuut was het al raak 
toen jordy Veld scoorde op een prima assist van spits lars van lee: 
1-0. 

voetbal

Samuel Eleonora was weer belangrijk met zijn assists bij de 1-0 en 2-0.
Foto: Rudo Romijners

REuSEl/NISTElRODE - in een 
mooie wedstrijd, waarin echt 
alle soorten spel, strijd en 
vechtlust werden getoond, trok 
Prinses irene uiteindelijk aan 
het kortste eind. 

Een spannende wedstrijd, waar-
in iedereen tot het laatst moest 
knokken voor de punten. Rosolo 
was in de eerste helft de betere 
ploeg en met rust stond het dan 
ook 5-10. 

Meteen na rust was Prinses Irene 
echter de betere ploeg en trok de 
wedstrijd weer helemaal open. 

Rosolo herpakte zichzelf en het 
gat wat toen werd geslagen, 
was niet meer te dichten door 
de Prinses Irene vrouwen. Gaby 
van Santvoort (foto) was deze 
dag zeer zuiver van afstand: zij 
schoot er maar liefst zes binnen.

prinses irene 
korfbalsters verliezen laatste 
punten uit 2017

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

eerste indruk telt voor Dance team Nistelrode
Goede resultaten onder nieuwe naam

Garde Polka Junioren Vrije klas-
se; Melody danste heel goed en 
kwam op de 1e plaats met 245 
punten. Miracle zette een mooie 
dans neer en behaalde met 270 
punten de 1e plaats. 
Spirit beet het spits af in de ca-
tegorie Show Modern Junioren 
Sportklasse. Na een correctie, 
zij behaalde alle moeilijkheid 
die nodig was; behaalde zij 259 
punten, hiermee stonden zij op 
de 1e plaats. untouched, Mars 
garde hoofd behaalde de 1ste 
plaats en behaalde 282 punten. 
Mars garde junioren was in het 
ochtenprogramma als laatste bij 

de prijsuitreiking; Emeralds met 
273 punten behaalde ook een 
1e plaats. 
In de middag mocht Guusje 
voor Dance Team Nistelrode als 
1e dansen in de categorie Gar-
de Solo Jeugd Sportklasse zij 
behaalde met 280 punten een 
hele mooie 2e plaats. In dezelf-
de categorie kwam Vera uit, zij 
behaalde met haar dans de 1e 
plaats met 286 punten.

Diamonds kwam uit in de cate-
gorie Garde Jeugd sportklasse, 
met 263 punten kwam ook zij 
op een mooie 1e plaats!

NISTElRODE – Bij DV Swifters mocht voor Dance Team Nistelrode Pip het spits afbijten in de klasse 
garde solo junioren vrije klasse. Hiermee behaalde zij de 1e plaats met 250 punten. in dezelfde catego-
rie danste ook Maud voor de eerste keer haar solo, zij behaalde hier een hele mooie 2e plaats met 249 
punten. in de categorie garde Solo junioren Sportklasse zette lise vandaag ook een mooie dans neer en 
behaalde daarmee een knappe 2e plaats met 273 punten.

dansen‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl
‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl
‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

WINTERWANDELTOCHT 
30 december
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Kerst
Special

Kerst
Special

Zelf af te bakken
Croissants
10 stuks 
Diepvriesspecialist

Diverse smaken
Bavarois
750 ml. 
Diepvriesspecialist
of van Gils
Normaal
3,39 - 3,59

Diepvriesspecialist

8,00

3 voor

2,99

2,19

Vanille roomijs 
Kerstmix
4 stuks - Van Gils

8,49

6,49

Zie de
kerstfolder op 
www.diepvries

specialist.nl

Dat wordt genieten
deze Kerst met dé 
Diepvriesspecialist

Vanille roomijs 

Kerstkrans
1100 ml - Van Gils

5,99

4,49

Kerst
Special

Framboos sorbetijs

Kerstmuts
1000 ml - Erhard

Kerstmuts
1000 ml - Erhard

11,49

8,99

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 6 december t/m dinsdag 26 december 2017.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Extra 
geopend

Do. 21 dec. 09.00-20.00 uur
Vr. 22 dec. 09.00-20.00 uur
Za. 23 dec. 09.00-17.00 uur
Zo. 24 dec. 09.00-17.00 uur

Ma. 25 en di. 26 dec. gesloten

eenvoudige overwin-
ning dames DOS’80/Olympia’89

iets recht te zetten
Na een gevoelige en onnodige nederlaag 
vorige week hadden de Heesche dames af-
gelopen weekend iets recht te zetten. Dat 
dit op voorhand geen gemakkelijke klus 
zou zijn tegen de nummer twee, daar was 
DOS’80 zich terdege van bewust. Vandaar 
ook een goede start en na tien minuten 
stond de ploeg van coach Jan van Munster 
aan de goede kant van de score, om deze 
niet meer af te staan. Met een 13-6 voor-
sprong gingen beide teams de rust in. Dat 
het Heesche team slechts zes tegentreffers 
te verwerken kreeg, was te danken aan 
doelvrouw Inge Turlings. Daarnaast stond 
de verdediging in alle opzichten goed. 

Cirkelspel
De tweede helft gaf een onveranderd 
beeld. De aanvallen van DOS’80 liepen 
goed, er werd gemakkelijk gepasseerd en 
afgerond. Hierdoor ontstond er ook veel 
ruimte op de cirkel, die goed benut werd. 
Door de grote afwisseling in het aanvals-
spel kon DOS’80 gemakkelijk haar riante 
voorsprong uitbreiden. Ook de verdedi-
ging bleef alert en keepster Inge Turlings 
wist de afstandsschoten uitstekend te pa-
reren. Aanvoerder Sabine van Nistelrooij 
was na afloop content: “Dat we met 24-
13 kunnen winnen is fantastisch. Ik denk 
dat we vanavond onze beste wedstrijd tot 
nu toe hebben gespeeld.”

HEEScH - Zaterdagavond namen de handbaldames van DOS’80 het, in sporthal ’t Vijf-
eiken, op tegen de nummer twee van de competitie Avanti uit Drunen. Op papier een 
pittige tegenstander, maar DOS’80 wist eenvoudig de punten binnenshuis te houden. 

handbal

Inge Turlings Foto: Ruud Schobbers

De OplOSSiNG

De pupil van de week, Suze van de Pas, 
zag dat Altior geen schim was van het 
team dat vorige week nog zo goed partij 
gaf tegen Be Quick. Altior ging kansloos 
ten onder met 10-21.   
Altior 2 – Spes 2: 13 - 12 
Altior 3 – BMc 2: 6 - 11 
Altior 4 – Oranje Wit 4: 9 - 10 
Altior A1 – DSV A1: 4 - 12 
Altior A2 – Tuldania A1: 7 -  5 
Altior B3 – Spes B2: 3 -  8 
Altior c1 – De Peelkorf c1: 13 - 0 
Be Quick c1 – Altior c2: 13 - 2 
De Horst c1 – Altior c3: 6 - 1 
Odisco D1 – Altior D2: 8 - 3 
Altior E1 – De Kan: 8 - 6

Altior ten onder 
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 17 december ontving Altior de gasten uit Mils-
beek, de nummer zes op de ranglijst met drie punten, Altior is de nummer zeven met 
twee punten. Voor beide teams een belangrijke wedstrijd om uit de degradatiezone 
te komen. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen
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1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Naast de sportieve uitdaging is 
er ook een inspanning om geld 
op te halen. Stichting Roparun 
steunt de palliatieve zorg voor 
mensen met kanker. De missie 
is helder: leven toevoegen aan 
de dagen, waar vaak geen da-
gen meer kunnen worden toege-
voegd aan het leven.

Sponsordiners 
Twee jaar geleden waren de 
twee dineravonden bij restaurant  
‘t Bomenpark in Heesch bijzon-
der succesvol. Daarom dit jaar 
één sponsordineravond in janua-
ri 2018 bij Eetcafé ’t Pumpke in 
Nistelrode en één in het voorjaar 
bij restaurant ‘t Bomenpark.

Eetcafé ’t Pumpke
Het sponsordiner in Nistelrode 
wordt op woensdag 17 januari 
georganiseerd. Een avond waar-
bij in ieder geval Willeke Rijkers, 
Arianne van de lee en Heidi Ver-
wijst, teamleden van Running 
Team Bernheze uit Nistelrode, de 
hele avond in de bediening staan. 
De prijs van het driegangendiner 
bedraagt € 45,- per persoon in-
clusief drank. 

Zin in een gezellige avond waar-
bij je meteen een mooie bijdrage 
levert aan een goed doel? Stuur 
dan snel een mail naar 
roparunsponsordiner2018@gmail.com.
Geef vooral duidelijk aan met 
hoeveel personen je wilt komen. 
Hierna krijg je een mail over de 
verdere gang van zaken. 

Running Team Bernheze organiseert sponsordiners  
NISTELRODE/HEESCH – Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen is Run-
ning Team Bernheze gestart met de voorbereidingen op de Roparun van 
2018. De Roparun is een estafetteloop waarbij er gestart wordt in Parijs en 
de finish plaatsvindt in Rotterdam.

V.l.n.r.: Arianne van de Lee, Willeke Rijkers en Heidi Verwijst Foto: Ilse van Leuken

woensdag 17 januari

Zaalvoetbalvereniging Heesch 
(ZVV Heesch) is een vereniging 
waarin lokale teams in de regio 
in een onderlinge competitie uit-
maken wie zaalvoetbalkampioen 
van Heesch wordt. Tevens wordt 
er een bekerprogramma afge-
werkt.

De wedstrijden worden gespeeld 
in Sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. 
Er worden op de competitie-
maandag zes wedstrijden afge-
werkt tussen 18.30 en 22.45 uur.

Het niveau van de competitie is 
erg competitief ondanks het re-
creatieve karakter. Veel regionale 
veldvoetballers vinden hun weg 
om op de maandagen in de zaal 
een balletje te trappen. Ook het 
scheidsrechterscorps is zeer erva-
ren en fluit op hoog niveau.

Op dit moment werken er der-
tien teams een onderlinge com-
petitie af en de bedoeling is om 
het aantal teams uit te breiden 
naar tenminste vijftien om ge-
noeg draagvlak te hebben voor 
de komende jaren om de com-
petitie op het huidige niveau te 
behouden.

Indien er teams zijn die interes-
se hebben om op de maandag 
te zaalvoetballen in Heesch en 
hierover meer informatie willen 
hebben kunnen zij mailen naar 
Wim van Griensven via 
wvtgriensvenzvv@hotmail.com.

Scheidsrechters zaalvoetbal-
vereniging heesch in nieuwe 
tenues
HEEScH - Het scheidsrechterskorps in Heesch dat elke maandag 
de zaalvoetbalwedstrijden uiterst bekwaam fluit, is door Herman 
Teeuwen van HT Sports in nieuwe tenues gestoken. Het bestuur en 
scheidsrechters danken Herman voor deze fijne geste en zijn blij dat 
de scheidsrechters in deze professionele outfit de wekelijkse wed-
strijden mogen arbitreren. 

Scheidsrechters met sponsor

heeswijk met kater de winterstop in

Na rust zat er meer pit in het 
team van trainer Marc van der 
Ven, maar de opgelopen scha-
de kon niet meer ongedaan ge-
maakt worden. WSc scoorde 
nog twee goals in de omscha-
keling en Pieter Verbruggen mil-
derde de score vanuit een vrije 
trap naar 5-2.

Na het kerstreces is het te ho-
pen dat de ziekenboeg weer leeg 
is en is het met name zaak dat 
iedereen met de juiste focus en 
concentratie het veld op gaat. De 

eerste fase na de winterstop zal 
namelijk bepalend zijn of trainer 
Van der Ven zijn verblijf in Hees-

wijk met een strijd tegen degra-
datie, of in stijl met een strijd om 
de prijzen af kan sluiten.

WAAlWIJK/HEESWIJK-DINTHER - Waar Heeswijk in de laatste wedstrijd bij SSS’18 scherp en strijdbaar 
voor de dag kwam, was dit vandaag op bezoek bij WSC in Waalwijk allerminst het geval. Bryan van 
Deursen zorgde nog wel voor een vroege voorsprong, maar in een mum van tijd stond het 3-1 voor de 
thuisploeg. 

Bryan van Deursen wordt gefeliciteerd met de 0-1  Foto: Hans Heesakkers

voetbal

na rust zat er 
meer pit in

bedoeling om 
aantal teams uit 

te breiden

Nisseroise zaalvoetbalkampioenschappen 2017

Want zoals elk jaar tussen Kerst 
en jaarwisseling staat in zaal-
voetballand de Nisseroise eer 
weer op het spel. Zes Nistelrode-
se zaalvoetbalteams strijden een 
avond om de eer wie zich een 
jaar lang het beste zaalvoetbal-
team van het dorp mag noemen.

Het is elk jaar zo’n avond waar 
geen enkele zaalvoetballer wil 
verzaken. Van de ervaren rot-
ten tot aan de jonge honden, 
iedereen is er op gebrand om de 

prachtige wisselbeker een jaar 
in bezit te hebben. Er is voor de 
deelnemers niets mooiers om 
een heel jaar op elk feestje te 
kunnen zeggen dat ze dit jaar 
de beste van hun dorp waren op 
zaalvoetbalgebied.

Voor de toeschouwers is één 
ding zeker, vuurwerk is gegaran-
deerd. De druk is hoog en het 
ene team kan daar beter mee 
om gaan dan het andere team. 
Iedereen wil die beroemde wis-

selbeker en natuurlijk het hoog-
ste woord tijdens de afterparty 
en gedurende het hele nieuwe 
jaar.

Wij nodigen dan ook iedereen 
van harte uit om getuige te zijn 
van de Nisseroise Zaalvoetbal-
kampioenschappen in Sporthal 
de Overbeek op zaterdag 30 de-
cember vanaf 18.00 uur.

NISTElRODE - iedere zaalvoetballer (of ex-zaalvoetballer) uit Nis-
telrode weet dat je pas na de jaarwisseling de ski’s onder mag 
binden. Tenminste, als je mee wilt maken dat jouw team een on-
vergetelijke avond gaat beleven en zich mag kronen tot Nisserois 
Zaalvoetbalkampioen. 
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Een grote dank aan de nieu-
we sponsors voor deze avond 
of voor een andere manier van 
bijdragen. Jansen Accountants 
Oss, Van Ooijen’s Hoveniers 
Appeltern, Vd Akker Zonwering 
Heesch, Vd Heijden Meubelen 
Geffen, Fietsplezier Michel  van 
de Wetering Heesch, Wim de 
leeuw Sport Oss, Boekhandel 
Derijks Oss, Venezia IJssalon 
Oss, TravelXl Oss, Rabobank 
Oss Bernheze, Autobedrijf Nee-
len Heesch, Bouwbedrijf Berg-
hege Oss, Kantoorboekhandel 

ceelen Heesch, Discus Heesch, 
5384 Heesch en Salon43 Heesch. 
Binnenkort volgen meer acties 
zoals bijvoorbeeld een mara-
thontraining.

Bezoek de Facebookpagina 
Bayern Trophy München voetbal-
toernooi 31 maart/1 april 2018 
HVcH JO13-1 en word lid om al 
hun belevenissen te volgen.

Wil je doneren? Dat kan op IBAN 
Nl82 RABO 0322 5825 55 ten 
name van N. de Graaff.

hVCh D1 (jO13-1) op weg 
naar... Duitsland

HEEScH - in het kader van het internationaal toernooi Bayern Trophy
in München, dat plaatsvindt op 31 maart en 1 april, is er zaterdag 9 
december een bingoavond gehouden in CC De Pas. Deze avond is 
een groot succes geweest en er is een prachtig bedrag opgehaald.

Deze dame ging er met de bingo-hoofdprijs vandoor!

Wil jij een sportief jaar tegemoet? 

Maak dan een afspraak via info@goos-fit.nl 
of neem een kijkje op www.goos-fit.nl

06-12554940
info@goos-fit.nl
www.goos-fit.nl

GOOS-FIT
wenST Iedereen

FIjne FeeSTdaGen
en een GezOnd

& SpOrTIeF

Clubs uit heesch halen € 7.606,- op 
met Grote Clubactie
HEEScH - lotenverkopers van 
de grote Clubactie zijn ook dit 
jaar weer fanatiek aan de slag 
gegaan voor hun sport-, cul-
tuur- of hobbyvereniging. De 
opbrengst in Heesch is in totaal 
€ 7.606,-. 

Gezamenlijk is er € 8.900.000,- 
opgehaald met 5.500 deel-
nemende verenigingen. Zo’n 
225.000 leden gingen de straat 
op om loten te verkopen voor 
hun club. Gezamenlijk verkoch-

ten zij bijna drie miljoen loten. In 
de afgelopen drie jaar is de op-
brengst uit de Grote clubactie 
per club gestegen met gemid-
deld 22%. Hieruit blijkt dat de 
Grote clubactie voor verenigin-
gen relevanter is dan ooit. 

Dit jaar deden in Heesch de vol-
gende verenigingen mee:
- Voetbalvereniging HVcH met 

een opbrengst van € 4.368,-
- MHc Heesch met een op-

brengst van € 2.558,40

- Heesche Badminton Vereni-
ging met een opbrengst van 
€ 679,20.

Gasttraining van leon Blank 

Na een korte warming up en in-
slaan gingen ze aan de slag in 

vierkantjes. De bal mocht slechts 
drie keer aangeraakt worden, er 
moest snel gespeeld worden en 
niet te lang nadenken! De oefe-
ningen volgden elkaar snel op en 
leon had zeer zeker de aandacht 
van alle meiden. Voordat ze er 
erg in hadden was het uur voor-
bij en na een kort partijtje met/
tegen enkele Heren 1-spelers 
was de training afgelopen. 

De meiden waren allemaal en-
thousiast en vonden het een 
super leuke leerzame training. 

Jammer dat de tegenprestatie, 
het bijwonen van de thuiswed-
strijd van Heren 1, niet door kon 
gaan door de vele blessures. De 
eerstvolgende thuiswedstrijd ko-
men de dames jullie zeker aan-
moedigen.

Bedankt nogmaals voor de leer-
zame training!

Anna, Demi, Eline, Emma, 
Femmie, Guusje, Iris, Jonne, 
Lisa, Lisa, Lot, Sjors, Suus en 
Tessa van MHC Heesch MC3.

HEEScH - De meiden van MHC Heesch MC3 hadden op vrijdag 24 november een gasttraining van 
leon Blank. De meiden hadden er zin in en leon vertelde dat hij oefeningen van training Heren 1 in de 
training ging verwerken.

jan rijkerstoernooi 2018

Dit jaar gaan de volgende spelers 
de strijd aan:

Joep van creij uit Vorstenbosch, 
Wim van Hassel uit uden, Geert 
Stapelbroek uit Nistelrode, Jo 
Gloudemans uit Heesch, Jo Vos 
uit Geffen en Antoon van Schijn-
del uit Dinther.   
D.I.O. uit Dinther zal dit toer-
nooi wederom organiseren. Dit 
jaar zal het toernooi 2018 wor-
den gehouden op donderdag 28 

en vrijdag 29 december 2017. 
Speellocatie is cc Servaes aan 
het Raadhuisplein 24 in Dinther. 
Aanvang beide dagen om 13.00 
uur. Hopelijk zullen vele biljart-
liefhebbers deze dagen een kijk-
je komen nemen om te genieten 
van een leuk biljarttoernooi.
Iedereen is van harte welkom en 
de toegang is uiteraard gratis. 
Ook zal er aan elke bezoeker een 
gratis kop koffie worden aange-
boden.

BERNHEZE - Wederom organiseert Biljartfederatie ‘kring Nistelrode’ het biljarttoernooi libre om de ‘jan 
Rijkerstrofee’. Deze trofee is vernoemd naar jan Rijkers uit Dinther die tot bijna zijn 100ste verjaardag 
vol overgave heeft deelgenomen aan de biljartcompetitie. Dit toernooi is in het leven geroepen om 
de mooie sport biljarten te promoten. Daarom zal van elk aangesloten dorp één van de betere spelers 
deelnemen aan dit toernooi.

Voetbalvereniging heeswijk trekt Stef
Sijbers aan als nieuwe hoofdtrainer

Er was erg veel belangstelling 
voor de functie van hoofdtrainer 
bij VV Heeswijk. “Veel serieuze 
en zeer geschikte kandidaten”, 
volgens voorzitter Peer Verkuij-
len. 

Na een zorgvuldige selectie-
ronde kwam Stef Sijbers, op dit 
moment hoofdtrainer bij eerste-
klasser SV Venray, als meest pas-
sende kandidaat naar voren. Sij-
bers heeft een flink aantal jaren 

ervaring als hoofdtrainer, naast 
drie jaar bij SV Venray onder 
andere meerdere jaren bij TOP 
Oss, Sparta’25 en HVcH. 
In zijn jongere jaren speelde Sij-
bers nog even als profvoetballer 
en enkele jaren bij clubs in de 
hoofdklasse. 
De nieuwe hoofdtrainer en voor-
zitter Peer Verkuijlen benadruk-
ken met veel vertrouwen een 
goede samenwerking tegemoet 
te zien.

HEESWIJK-DINTHER - Stef Sijbers (46) wordt per augustus de nieuwe hoofdtrainer van Voetbalvereni-
ging Heeswijk. Sijbers is de opvolger van Marc van de Ven die in 2018 na vijf seizoenen Heeswijk gaat 
verlaten. Heeswijk speelt al enkele jaren in de tweede klasse kNVB en wil zich daar zeker in blijven ma-
nifesteren, waarbij stiekem ook wel gedacht wordt aan promotie. iets dat al een paar keer net niet lukte. 

Het is makkelijk 
scoren met 

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

www.mooibernheze.nl
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Fotograaf: 
Ton Vrijsen

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.

DONDerDAG 21 DeCemBer
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen 
Nistelrode

Gemeentehuis gesloten
vanaf 14.30 uur
PAGINA 30

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

eetpunt hDl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

Kerstfeest op BS De Kiem
De Ploeg 101 Heesch
PAGINA 54

Vier het leven… 
Vier de winter
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Kerstuitvoering: 
De Blue Stars
Muziekschool Zieso Heesch

taiji37vorm - taijiwuxigong - 
Studiegroep
Boeddhistisch centrum Vorstenbosch

VrijDAG 22 DeCemBer
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Kerstkoopavond met
optreden van Aurora
‘t Dorp Heesch
PAGINA 54

Keeztoernooi
De Stuik Vorstenbosch

Concert Kerst Dichterbij
cc Nesterlé Nistelrode

zAterDAG 23 DeCemBer
familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 4

the piccadilly’s - 
wintercircus
cc De Pas Heesch

Verdraaid Vinyl
De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGINA 50

zONDAG 24 DeCemBer
Kerstavond

feestelijk gelakte nagels
DIO/The Read Shop/
Prima Sparkling Nistelrode

Kerstvieringen 
Kerken Heesch, Nistelrode en 
Vorstenbosch
PAGINA 8

Koffieconcert koor Vivace
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 20

mAANDAG 25 DeCemBer
1e Kerstdag

Kerstvieringen 
Kerken Heesch, Nistelrode en 
Vorstenbosch
PAGINA 8

DiNSDAG 26 DeCemBer
2e Kerstdag

Kerstvieringen 
Kerken Heesch, Nistelrode en 
Vorstenbosch
PAGINA 8

hedi meubelen geopend
laag Beugt 1a Heeswijk-Dinther
PAGINA 47

Kerstkabouterpad
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 54

Kerstival
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 48

wOeNSDAG 27 DeCemBer
winterwandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 54

magic of music
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 20

film: mees Kees
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 20

Kerstival
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 48

VC tornado: 
Oliebollentoernooi 
Sporthal De Overbeek Nistelrode

film: De zevende hemel
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 20

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch centrum Vorstenbosch

DONDerDAG 28 DeCemBer
Nisseroise kwis

Koffieochtend
cc Servaes Heeswijk-Dinther

Kaartavond georganiseerd 
door Boerenbond loosbroek
Zaal Kerkzicht loosbroek

Oliebollentoernooi
Tennispark Tc Telro Nistelrode

jan rijkerstoernooi 2018
cc Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 59

film: mees Kees
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 20

Kerstival
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 48

Concert Cugnon project
Heische Hoeve loosbroek
PAGINA 49

taiji37vorm - taijiwuxigong - 
Nyoeng Nee
Boeddhistisch centrum Vorstenbosch

film: hidden figures
cc Nesterlé Nistelrode
PAGINA 12

VrijDAG 29 DeCemBer
hisse Kwis

jan rijkerstoernooi 2018
cc Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 59

Slash N’roses
De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGINA 50

Concert Cugnon project
Heische Hoeve loosbroek
PAGINA 49

Kerstival
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 48

Striepke Vuer &
laurens timmers
cc Nesterlé Nistelrode

zAterDAG 30 DeCemBer
winterwandeltocht Bernheze
PAGINA 48

fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

eindejaars bridgedrive
cc Servaes Heeswijk-Dinther

Concert Cugnon project
Heische Hoeve loosbroek
PAGINA 49

twenty-Sicks
De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGINA 50

zONDAG 31 DeCemBer
Oudjaar

uurtje Klassiek
laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

Nisserois zaalvoetbal-
kampioenschap
Sporthal De Overbeek Nistelrode
PAGINA 58

Concert Cugnon project
Heische Hoeve loosbroek
PAGINA 49

mAANDAG 1 jANuAri
Nieuwjaar

wereldvredesdag
PAGINA 8

fOr mineur
cc De Pas Heesch
PAGINA 11

Concert Cugnon project
H. Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 49

DiNSDAG 2 jANuAri
taijiwuxigong - Guru yoga
Boeddhistisch centrum Vorstenbosch

Concert Cugnon project
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 49

Wij wensen onze lezers een mooi 2018Wij wensen onze lezers een mooi 2018


