
Initiatiefneemster en organisatrice 
ekaterina Kruchkova, beeldend 
kunstenares uit Heeswijk-Dinther 
en oprichtster van Studio ekatarina 
kwam met het idee van een inter-
nationaal kunstevenement bij Kas-
teel Heeswijk. 
Het idee werd omarmd en – ter ge-
legenheid van het vijfentwintigjarig 
jubileum van de horeca – werden 
door het echtpaar Sleddens de ge-
welven ter beschikking gesteld voor 
de expositie/veiling. Sabine Sled-
dens: “Fijn dat we iets concreets en 
herkenbaars kunnen doen ter gele-
genheid van het jubileum.”

Groots
Al gauw bleek dat er meer kunste-
naars dan verwacht, deel wilden 
nemen. Uit Rusland, Zuid-Afrika, 
Hongarije, colombia, Frankrijk, 
maar ook bekende kunstenaars uit 
Nederland, zoals Amiran Djanashvi-
li, die ook Koning Willem Alexander 
en Prinses Beatrix in brons heeft ge-
goten en ekaterina Kruchkova zelf. 
Ondertussen stelde het bestuur van 
het kasteel ook de wapenzaal en de 
ridderzaal ter beschikking. Dit gaf 
de gelegenheid om alle kunstwer-
ken te exposeren, voorafgaand aan 
de veiling. 

Bovendien kon de organisatie nu 
zorgen voor entertainment, zoals 
muziek en poëzie op 6 december 
en op 7 december een ‘ronde tafel 

discussie’ door experts op het ge-
bied van kunst en cultuur, met on-
der anderen Ruurd Hallema - am-
bassadeur van Amsterdam Art city, 
Kari Rady - kunsthistoricus USA, 
Arsen Melitonyan - professor cul-

turele antropologie, Lola Zvonareva 
- kunstkritica en anderen.

Programma
Bezoekers kunnen de kunstwerken 
bezichtigen en een eventueel bod 
uitbrengen, voorafgaand aan de 
veiling. Op 6 december zullen tus-
sen 16.00 – 18.00 uur muziek en 
dans de bezoekers verrassen. On-
der hen zijn Frank Jenniskens – vi-
ool, Maria-Astrid Zeinstra - piano, 
Ad van Schijndel - poëzie, Grigory 
Singers - poëzie en gitaar, dans-
groep Borroco. Op 7 december zal 
wethouder Peter van Boekel een 
toespraak houden en deelnemen 
aan de rondetafeldiscussie. Daarna 
volgen de cocktailparty en veiling.

Doel 
Het doel van de veiling is het on-
dersteunen van de Stichting Bogo-
taZonderHonger, door een deel van 
de veilingopbrengst aan de stich-
ting te doneren. BogotaZonder-
Honger is opgericht door Jeanette 
en evert Heerkens en heeft als doel 
straatkinderen in Bogota iedere dag 
een volwaardige maaltijd te bezor-
gen en te zorgen dat hun vrije tijd 
goed ingevuld wordt, met sport of 
muziek. Ook wordt er voorlichting 
aan de ouders gegeven. Inmiddels 
maken 280 kinderen hiervan ge-
bruik. Zie ook 
www.bogotazonderhonger.nl.
Gemeente Bernheze ondersteunt 

het initiatief van de kunstexpositie/
veiling. Ook ondernemingen zijn 
enthousiast en steunen het initia-
tief. Toegang: € 4,50. Meer infor-
matie: 
www.treasuresforthefuture.com. 
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De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
www.rsautomobielen.nl
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Opruiming winterbandensets

V.l.n.r.: Sabine Sleddens, Jeanette Heerkens, Marco Tempels, Ekaterina Kruchkova 
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

internationaal kunstevenement en 
veiling ‘treasures for the future’

HeeSWIJK-DINTHeR – Achtentwintig internationale kunstenaars laten vijfenvijftig werken veilen op 6 en 7 
december in Kasteel Heeswijk. Daarnaast heeft BS ’t Palet tien kunstwerken gemaakt met de leerlingen, die 
eveneens geveild worden. Een uniek evenement met een keur aan kunstwerken, handwerken, muziek, poëzie 
en discussie.

internationaLe kunsteXPositie, kunstVeiLing 
en entertainment in kasteel Heeswij k

De zorg verandert...
ZoRgkatern 

week 49, 50 en 51.

de ZoRgkrant verschijnt 
in week 52.

SABiNE: ‘Fijn dat we, met het beschikbaar stellen van het kasteel, iets concreets en 
herkenbaars kunnen doen ter gelegenheid van het jubileum’

Kleurrijke presentatie 
DV Dancing Kids

Lees meer op 
pagina 27

DV Dancing Kids
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschCanta Libre en meditatie-uur

Kamerkoor Canta Libre verzorgt op 
zondag 30 november een concert 
met als titel ‘Met heel mijn hart’, 
aanvang 15.00 uur, entree € 8,-.
Het kamerkoor canta Libre gaat 
een nieuwe uitdaging aan en 
brengt tijdens het concert twee 
disciplines bij elkaar: zangkunst en 
kunstgeschiedenis. De enthousi-
ast vertellende kunsthistoricus Ton 
Rietbergen zal met lichtbeelden bij 
de liederen passende kunstwerken 
laten zien. canta Libre is een koor 
dat voornamelijk klassieke muziek 
zingt. De ene keer a capella en de 

andere keer met begeleiding van 
musici. Het koor staat onder leiding 
van esther Barten.

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

Vooraankondiging
Workshop ijssculpturen maken op 
zondag 14 december. Aanvang 

14.00 uur. In plaats van de ge-
bruikelijke maandelijkse expositie 
geven we in december mensen de 
gelegenheid om zelf iets te maken. 
ervaring in hakken is absoluut niet 
noodzakelijk. en breng een foto-
toestel mee, want na afloop is uw 
kunstwerk water. 
een ervaren begeleider zal aanwe-
zig zijn met materiaal voor ieder-
een. De kosten bedragen € 27,50 
per persoon, inclusief materiaal en 
drankjes.
Opgeven of meer informatie: Liete 
Scheepstra 06-536 818 00.                        
Tijdig opgeven is beslist noodzake-
lijk. 

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

Advertorial

die GOeie OUWe tijd!
Wat een mooie tijd is het toch waar we in leven! Bijna alles kan en 
alles is mogelijk. 
Ondenkbaar eigenlijk dat er in mijn jonge jeugd nog geen mobiele 
telefoon en internet was. Maar ook weer ondenkbaar voor mij dat 
ik de donkere avonden thuis met ons gezin zou doorbrengen op 
de bank, allemaal starend naar onze eigen telefoon.
Dan ben ik toch meer een spelletjesmens.
Die werden bij ons thuis graag gespeeld, met als klap op de 
vuurpijl Monopolyen, met als inzet een zak friet van de friettent, 
als we van tevoren de juiste winnaar hadden voorspeld.
Nou is friet uit de friettent natuurlijk lang niet zo lekker als 
zelfgemaakte ‘mama-frietjes’, maar het idee dat we ‘s avonds laat 
(20.30 uur!) nog friet mochten eten, terwijl we het avondeten al 
uren geleden hadden gehad, was natuurlijk heel speciaal.
Mijn mama maakt ze gelukkig nog steeds, die mama-frietjes en in 
plaats van dat ik nu help met aardappels snijden, doen mijn kleine 
nichtje en neefje dat.
en lekker zijn ze nog steeds!
en zo zijn er gelukkig ook nog heel veel mensen die zo’n speciale 
herinnering hebben aan eten, het gevoel van vroeger en degene 
die dat het lekkerst kon maken. Het welbekende grootmoeders 
recept, of oma’s appeltaart of moeders pannenkoeken.
en vanuit die gedachte gaan we bij ’t Pumpke wekelijks een ander 
gerecht maken, dat ook nog kunt afhalen.

Deze week:
Draadjesvlees (sukade) met rode kool en aardappelpuree!
Niet uit grootmoeders tijd, want dan zou ik jokken, maar wellicht 
doet het u een beetje denken aan ‘die goeie ouwe tijd’.

Smakelijk!

Met vriendelijke groet, 
Marita
chefkok eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

Column
marita Advertorial1 en 2 december: pHIlomena

HeeScH - Filmhuis De Pas in Heesch presenteert op maandag 1 en dins-
dag 2 december de film PHiLomENA.

De heilige Philomena was een jonge maagd die een bestaan als martelares 
had en als zodanig ook de boeken in is gegaan. Philomena Lee was al-
lesbehalve maagd, want ze bracht een halve eeuw geleden een zoon ter 
wereld en onderging het lot van vele Ierse vrouwen die door de katholieke 
kerk geestelijk werden mishandeld. Wat ze met haar heilige naamgenoot 
gemeen heeft, is het leven van een martelares. Philomena heeft het af-
staan van haar zoon nooit een plek kunnen geven en eigenlijk heeft ze er 
ook nooit met iemand over kunnen praten. Haar geschiedenis is één grote 
kwelling. De aan lager wal geraakte journalist Martin Sixsmith heeft het 
niet zo op de human interest verhalen. Hij kan het zich niet permitteren 
om kieskeurig te zijn en besluit om Philomena te interviewen. Hij treft een 
gebroken, enigszins simpele vrouw aan met een eigen willetje. Na een be-
zoek aan het klooster waar Philomena vijftig jaar geleden verbleef, besluit 
Martin zich helemaal in haar verhaal vast te bijten.
een film over een ijverige journalist die een goed verhaal moet zien te bren-
gen en een oude vrouw die op zoek is naar de waarheid. Judi Dench wekt 
sympathie en diepe bewondering. Ze speelt een vrouw die zo ongeloof-

lijk innemend is, dat je gelijk van haar 
houdt, nog afgezien van wat ze heeft 
meegemaakt. Met haar opvattingen is 
ze opvallend bij de tijd en vrijdenkend. 
Met haar voorkomen en haar wijze le-
venslessen zorgt ze voor komische situa-
ties en verlichting, maar houdt ze zowel 
haar biograaf als het publiek continu een 
spiegel voor.

Wij hopen u graag te ontmoeten bij het 
Filmhuis.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

Winnaar twee gratis kaartjes: 
Ellen Cremers

Van de beste nummers is een top 
50 samengesteld, die door twee 
bekende bands worden neerge-
zet: RaMMBaMM en Q-size. The 
Doors, Golden earring, Limp Bizkit, 
Anouk, Guns n’Roses, U2; allemaal 
komen ze voorbij. Geen pauze, 
geen bandwissels, alleen maar ‘gas 
erop!’

De zaal gaat om 20.00 uur open. 
De entree bedraagt € 5,-. 
Info 0413-291575 of 
www.dezwaanlive.nl

top 50 live in De Zwaan 

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

Kaaskruller 
met Tête de Moine

Speciale aanbieding... zolang de voorraad strekt

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Tip voor het heerlijk avondje...

Ook leuk als 
Sinterklaas of 
kerstcadeau

HeeSWIJK-DINTHeR - Twee bands, twee podia en vijf uur continu live 
de beste rocknummers uit de hitlijsten ‘of all times’ op zaterdag 29 
november in De Zwaan in Heeswijk-Dinther.
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Vanaf deze week lach ik u, lezer, om de twee weken 
vanaf de rechterbovenhoek van pagina 3 anders 
toe. Afgelopen week had ik immers bezoek van een 
van de fotografen van DMBK. Hij heet Marcel van 
der Steen en is een van degenen die ervoor zorgt 
dat deze krant er iedere week zo fraai uitziet. Hij 
heeft bijvoorbeeld de prachtige actiefoto’s gemaakt 
die vorige week bij het interview met onze 
voormalige waarnemend burgemeester Willibrord 
van Beek stonden. Foto’s die mij bijna het gevoel 

gaven dat ik zelf bij het interview met de huidige commissaris van de 
koning van de provincie Utrecht aanwezig was.
Marcel vertelde mij dat ik hem had getriggerd, toen ik in een van mijn 
vorige bijdragen vertelde dat de oude foto in de rechterbovenhoek niet 
meer de actualiteit weergaf. Vandaar dat hij een nieuwe foto van me 
wilde maken. Het was niet de eerste keer dat ik een fotograaf over de 
vloer had, maar het voelt toch altijd weer een beetje vreemd als je 
zelf degene bent die op de foto gezet moet worden. Zeker als je echt 
voor de fotograaf moet poseren en niet, zoals Willibrord, in volle actie 
vastgelegd wordt. Ik moest zo natuurlijk mogelijk kijken, maar ja, hoe 
doe je dat? 
Enfin, u ziet het resultaat. Dit is de 55-jarige brildrager die de tijd van 
mij gemaakt heeft. Vandaar dat ik deze week het onderstaande gedicht 
kies. Ik schreef het een jaar of vijf geleden, toen ik mijn eerste leesbril 
had aangeschaft. Na vandaag zeur ik er niet meer over. Dat doe ik pas 
als ik mijn eerste gehoorapparaat nodig heb.  

VANAF VANdAAG
Het is zover. Het moest er eens van komen.
De tijd doet immers altijd wat ze wil.
Ze houdt niet even halt om mijnentwil
En is met valse hoop niet in te tomen.

Ooit had ik net als ieder mooie dromen
En leek het leven slechts een peulenschil.
Mijn huid was glad. De lente was nog pril
En wist niet van de herfst die eens zou komen.

Toen kwamen een voor een toch de symptomen.
Je huid wordt oud. Je spiegel slaakt een gil.
De herfst lijkt reeds meedogenloos op til.

Dus aan dit feit viel echt niet te ontkomen.
Het is heus waar, geen grap van 1 april:
Ik draag vanaf vandaag voortaan een bril.

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige 
bijdragen, stuur dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

mooI VAn hans manders

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

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

Loop eens even binnen of neem contact op met:

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.

ELKE DAG OPNIEUW.

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

Dat kan!

Boerenkoolstamppot 
met rookworst 6,95

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl
Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

Geldig t/m

31 december 2014
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Wim, hoe ben je als docent bij De 
Eijnderic terecht gekomen?
Zo ongeveer 5 jaar geleden was er 
nog de mogelijkheid om voor een 
VUT-regeling te kiezen. Als do-
cent aan het Koning Willem I col-
lege te ’s-Hertogenbosch, maakte 
ik hier ook gebruik van. Na een 
korte gewenningsperiode stapte ik 
bij de eijnderic binnen en vertelde 
daar aan Mariëlle dat ik bereid was 
computerlessen te verzorgen. 

Welke cursussen verzorg je zoal 
bij De Eijnderic?
Wanneer ik het programma van 
toen bekijk en nu, dan is er veel 
veranderd. Vooral de huidige cur-
sussen Android en iPad zijn bijzon-
der in trek. 
Naast de twee tablet cursussen zijn 
er nog steeds diverse cursussen op 

laptop of desktop, zoals ‘Kennis-
maken met de computer’ en het 
vervolg daarop ‘Windows 7, de 
basis’. Je kunt je ook verdiepen in 
bepaalde onderdelen zoals map-
pen en bestanden, computer on-
derhoud en het onder de knie krij-
gen van diverse foto-programma’s.

Kun je ons een leuke anekdote 
vertellen?
Natuurlijk wordt er veel verteld 
door de cursisten en ook is wel-
eens te merken dat er voor de 
gemakkelijkste, niet digitale weg 
wordt gekozen. een opdracht om 
op internet op te zoeken was de 
volgende: Seat noemt zijn mo-
dellen naar Spaanse steden, zoals 
bijvoorbeeld de Seat Ibiza. Welke 
modellen van die autofabrikant 
zijn er nog meer naar Spaanse 
steden genoemd? een deelnemer 
had zijn antwoorden niet gemaild, 
maar bracht die op papier mee 
en zei “Ik ben maar bij de garage 
langsgegaan, die weten dat beter 
dan Internet”.

Wat doe je als je niet bij De Eijn-
deric bent?
Naast De eijnderic doe ik nog di-
verse andere dingen, zoals het 
weer geschikt maken van oude 
computers om die vervolgens te 
plaatsen bij mensen die door Vi-
vaan worden aangewezen. In de 

zomer ben ik meer buiten te vin-
den. Zo moet er getraind worden 
om in de zomer een lange fiets-
tocht te kunnen maken. Op fiet-
sen, beladen met tassen, tentje 
en slaapmatjes gaan Anneke en ik 
vanuit Heesch naar allerlei steden 

in europa: Rome, Madrid en San-
tiago de compostella waren drie, 
niet alleen zware, maar ook bijzon-
der indrukwekkende tochten. een 
heel speciale ervaring was het fiet-
sen in Amerika, van Missoula naar 
Denver.

Heb je nog tips voor onze cursis-
ten?
Moeilijk om een tip te geven, maar 
een ding is zeker: de computer is 
nu en in de nabije toekomst niet 
meer weg te denken en een must 
om te kunnen communiceren en 
bankieren. Wanneer je er aardig 
mee overweg kunt, dan wordt het 
computeren zelfs aangenaam. Met 
de iPad of tablet op schoot en TV 
kijken. 

Mijn advies; probeer je in ieder ge-
val te bekwamen in de basisbegin-
selen van tablet of computer.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Advertorial

Docent bij De Eijnderic
De cursussen en workshops bij De Eijnderic worden verzorgd door enthousiaste docenten, die vaak een pas-
sie hebben en hierdoor de cursisten weten te boeien en veel kennis op hun gebied kunnen bijbrengen.
Eén van deze docenten is Wim van Nistelrooij.

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

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

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

WWW.AED-THUIS.NL

- Bij uw bedrijf
- Bij uw vereniging

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

www.aed-thuis.nl

comPuter is niet 
meer weg te denken

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Health, Beauty, care

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

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

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

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

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

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

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

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

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

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

Uw huid verjongt van binnenuit!

Meer informatieMeer informatie

De jeugdigheids- 
innovator voor het 

gezicht.
De slankheidsactivator 

voor het lichaam.

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

inloopochtend 
voor borstkan-
kerpatiënten 
UDeN – Mensen die borstkanker 
hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 4 december weer har-
telijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis Bernhoven, locatie Uden. 

elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De bijeenkomst wordt gehou-
den in een van de vergaderruim-
tes van Bernhoven van 10.00 tot 
11.30 uur. Aanmelden is niet no-
dig, toegang is gratis. 

Kinderen leren weer met plezier

Zegt uw kind vaak: “Ik kan het 
toch niet” of is het bang om fou-
ten te maken? Maakt uw kind zich 
nu al druk over de cito-toetsen? 
Naast individuele begeleiding 
geeft Klasse-RT ook workshops, 
cursussen, trainingen, presentaties 
en een Masterclass. 

In december kunnen de leerlingen 
tijdens workshops al kennismaken 
met Snellezen en Mindmappen. 
“Als je in recordtempo door je lite-
ratuurlijst wilt, moet je zeker gaan 
snellezen. 

Als je op een efficiënte manier wilt 
leren samenvatten en tegelijkertijd 
beter wilt onthouden, is mindmap-
pen een aanrader!”
Voor leerlingen op het V-O die 

moeite hebben met plannen, orga-
niseren, samenvatten of niet goed 
weten hoe te leren, start Klasse-RT 
na elke schoolvakantie een cursus 
Snel leren = leuk leren. 
“Na 6 weken kun je snellezen, 
mindmappen, plannen en organi-
seren, gebruik je diverse geheu-
gentechnieken en weet je hoe je 
handig kunt leren.”

Speciaal voor de leerlingen van 
groep 7 en 8 die optimaal voor-
bereid willen zijn op de cito-toets, 
start in januari een Masterclass 
cito-toets. Weggezakte kennis 
wordt opgefrist, hiaten aangepakt, 
de cito-vraagstelling besproken en 
geoefend. Tevens is er aandacht 
voor ieders persoonlijke informa-
tiesysteem en faalangst.

Zit je kind in groep 5 tot 8 en heeft 
het last van faalangst? 
De ‘Zeker in Balans’ Faalangst-re-
ductie-training laat uw kind weer 
stralen.

WoRKSHoP SNELLEZEN: 
10 december 18.00 uur.

WoRKSHoP miNDmAPPEN: 
17 december 18.00 uur.

CuRSuS SNEL LEREN = LEuK 
LEREN: start 7 januari 2015.

mAStERCLASS Cito-toEtS: 
start 7 januari 2015. 

fAALANGSt-REDuCtiE-tRAi-
NiNG ‘ZEKER iN BALANS’: 
start in januari 2015.

Advertorial

NISTELRODE – Klasse-RT Nistelrode biedt Remedial Teaching op maat! Heeft uw kind moeite met rekenen, 
(begrijpend) lezen of spelling? Heeft uw kind op het V-O moeite met het plannen, maken en leren van het 
huiswerk?

Meer informatie
www.klasse-rt.nl
jeaninemaas@klasse-rt.nl
06-17188290 Gééf aan de Collectant!

Giro 5057

Het Nationaal MS Fonds helpt 
mensen met MS verder...

www.vorstenbosch-info.nl

Informeert, 
boeIt en 
Interesseert
voorziet Vorstenbosch 
en gemeente Bernheze 
van actualiteitHet kan

weer!
Zilvervloot 
Sparen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

10%premie voor 10 jaar sparen

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Het kan
weer!
Zilvervloot 
Sparen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

10%premie voor 10 jaar sparen

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Gun uzelf een 
ziektekostenverzekering 

met volledige keuzevrijheid, 
tegen een betaalbare premie.

Neem voor informatie, 
contact met ons op!
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onze Pieten
bakken

met ster

Roomboter 
amandelstaaf

4,75

Roomboter 
amandelletter

8,85

Speculaas-
staaf  

4,75

speculaas 
250 gram 
3,45
pak minispeculaas 
3,25

Slagroom
borstplaat
per 100 gram  

2,45

Chocoladeletters

vanaf  4,95
Chocoladefl ikken
100gram

4,50

Sint-
juweeltjes
sinaasappel-choco

1,70

Anĳ skrol
per stuk
0,55

Zak van 
Sinterklaas 

taart
6-8 personen 

14,95

Pieterman bol
6-8 personen 

14,95

                     We zĳ n dit jaar Bakker met Ster 
                geworden met 3 sterren, het 
hoogst haalbare aantal sterren. Die sterren 
worden toegekend als je iedere keer weer 
topproducten weet te maken. Dus onze Pieten 
      weten weer wat ze te doen staat.

Pepernoten-
brood 

3,25
Pieten
cake-je

2,50

                     We zĳ n dit jaar Bakker met Ster 

topproducten weet te maken. Dus onze Pieten 

U kunt ook bestellen in onze webshop!

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

                     We zĳ n dit jaar Bakker met Ster 
                geworden met 3 sterren, het 
                     We zĳ n dit jaar Bakker met Ster 
                geworden met 3 sterren, het 
hoogst haalbare aantal sterren. Die sterren 

                     We zĳ n dit jaar Bakker met Ster                      We zĳ n dit jaar Bakker met Ster 
                geworden met 3 sterren, het 
                     We zĳ n dit jaar Bakker met Ster 
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BeRLIcUM/BeRNHeZe - Collega’s 
is een vereniging voor weduwen 
en weduwnaars tot 65 jaar. 

Als de partner komt te overlijden, 
moet na een periode van verdriet 
en rouw, een geheel nieuw, an-
der leven worden opgebouwd. 
Je moet in die ontstane situatie 
als alleengaande opnieuw je weg 

zien te vinden in de maatschappij. 
In het begin is er meestal genoeg 
aandacht, maar na verloop van tijd 
word je toch meer of minder op je-
zelf teruggeworpen. 

Bij wie kan dat beter dan bij lot-
genoten? Zij weten als geen ander 
wat een impact het heeft, ook op 
langere termijn. 

Het doel van collega’s is, mensen 
met eenzelfde ervaring – het ver-
lies van de partner – met elkaar 
in contact brengen. elkaar helpen 
hoe om te gaan met een ‘rugzak’ 
vol emoties. 

Wat kan Collega’s bieden?
Veel praten, herkenning en gehoor 
vinden bij mensen die aan een half 
woord genoeg hebben. Maar col-
lega’s is ook een gezellige groep 
mensen, die samen weer leuke ac-

tiviteiten willen ondernemen. 
collega’s organiseert tweemaan-
delijks bijeenkomsten in de Gou-

den Leeuw in Berlicum. Maande-
lijks zijn dat etentjes, wandel- en/
of fietstochten, en jaarlijks: bar-
becue, hotelarrangement, winter-
sportvakantie, feestavond, kerstdi-
ner en oudejaarswandeling.
en alles wat de leden zelf inbren-
gen en waar belangstelling voor is.

Alle informatie over wat collega’s 
kan betekenen is te vinden op 
www.weduwen-weduwnaars.nl of 
mail naar 
Herman.vanderkamp@ziggo.nl

BernhezefamIlIeBerIchten

Collega’s: voor weduwen en weduwnaars

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar

AMBITIEUZE, ENTHOUSIASTE 
ALLROUND MEDEWERKERS

Parttime

Het gaat om diverse uit te voeren werkzaamheden, waaronder 
afwassen, ballen rapen, clubs schoonmaken en opbergen, etc. 

Je bent gemotiveerd en flexibel, je leeftijd is 15- tot 18 jaar. 

Spreekt deze vacature je aan, stuur dan een sollicitatiebrief naar:
The Duke 

t.a.v. mevrouw K. van den Heuvel 
Slotenseweg 11 - 5388 RC Nistelrode 

0412-611992 - receptie@thedukegolf.nl

The Duke is een golfbaan en richt zich op de zakelijke 
markt. Onze doelstelling is voor de, bij The Duke 
aangesloten bedrijven en hun representanten, 
de meest optimale ambiance te creëren voor 
relatiemanagement. Van onze medewerkers 
verwachten we dan ook volledig commitment 
wat betreft onze doelstelling alsmede een zeer 
gastgerichte instelling.

    Al ruim 35 jaar vertrouwd!
Van Lieshout B.V. is dé specialist voor badkamers, tegels, keukens en installatie- 
werk, en heeft daarbij alles onder één dak. De onderneming is al 35 jaar een  
begrip voor Veghel en omgeving. Daarbij staat het belang van de klant altijd 
voorop. Er wordt gewerkt in een cultuur waarbij aanpakken voorop staat, met een 
klein team in een informele organisatie.

Wij zoeken een nieuwe collega met een MBO-opleiding en reeds opgedane  
ervaring in de sanitair- en/of keukenwereld.  Je bent representatief en klant- 
contact vind je van nature leuk. Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om je 
zelf nieuwe zaken eigen te maken.

De werkdagen zijn van dinsdag tot en met vrijdag, waarbij je ook bereid bent om 
indien nodig in het weekend te ondersteunen. Je schriftelijke reactie voorzien van 
CV kun je binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan: 
Van Lieshout B.V. t.a.v Imca van Lankveld - Roijackers De Amert 98 5462 GH VEGHEL. 
Uiteraard kan dit ook via E-mail: Imca@van-lieshout.nl

Voor nadere informatie verwijzen wij je graag naar de website www.van-lieshout.nl 
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Imca, telefoonnummer: 0413 - 34 40 43

Verkoopondersteuner 
Voor 24-30 uur per week

Van Lieshout B.V. • Industrieterrein ’De Amert’ 
De Amert 98 • 5462 GH  Veghel • Tel. (0413) 34 40 43 •  www.van-lieshout.nl

Zijn onze klanten bij jou in goede handen?  
Dan heeft Van Lieshout B.V. voor jou een mooie uitdaging. 

Wij zijn op zoek naar een:

Afbouw  Opbouw  Verbouw  Ontwerp  Keukens, fabriek én maatwerk 
Badkamers  Tegels  Natuurstenen vloeren en wanden  Vloerverwarming 

CV/warmte voorzieningen  Comfortsystemen

aan het werk

Wilt u ook een vacature plaatsen in de goed gelezen DeMooi-
BernhezeKrant? U stuurt ons de informatie en het logo en wij 
maken de advertentie voor u op in het daarvoor passende for-
maat. Meer informatie: advertentie@demooibernhezekrant.nl.

Dankbetuiging

Bedankt voor alle steun en blijken van medeleven 
voor en na het overlijden van mijn man, ons pap, 

schoonvader en onze opa

Bert de Mol
Onze Bert is op 16 november 2014 thuis in het bijzijn van 

zijn vrouw en dochters op 73-jarige leeftijd overleden 
en op 21 november 2014 begraven in Loosbroek.

Josephien de Mol - Kuijpers
Mieke, René, Rosa & Simone Dobbelsteen - de Mol

Gerda, Ton, Evi & Deon van der Linden - de Mol

Dorpsstraat 9, 5472 PH Loosbroek

onderonsje
Zorg 
Laverhof
HeeSWIJK-DINTHeR - De zorg is 
volop in beweging. Mensen moe-
ten meer en meer voor zichzelf 
zorgen, met hulp van familie, bu-
ren en vrienden.  Zorgcentrum La-
verhof heeft al vele veranderingen 
ondergaan. 

Wanneer kunnen mensen in La-
verhof gaan wonen? Wat betekent 
het dat wonen en zorg van elkaar 
gescheiden zijn? Om antwoord te 
krijgen op alle vragen die bij men-
sen leven, heeft het Onderonsje 
van Dinther aan Laverhof ge-
vraagd om eens uit te komen leg-
gen hoe het nu zit. 

Op donderdag 27 november om 
10.00 uur komt Yolanda Verstegen 
in cc Servaes met de bezoekers 
van het Onderonsje praten over 
de veranderingen in de zorg in het 
algemeen en speciaal over de zorg 
die Laverhof nu en in de toekomst 
biedt. 
Toegang tot het Onderonsje is 
gratis. Bezoekers betalen alleen de 
consumpties die zij gebruiken.

SLAGERIJ MEAT STORY

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
 0413-289350

Wij heten u van harte welkom 

Cilia, Henk en Mireille Story
Ook hebben wij
diverse hapjes:
Onze heerlijke grillworst, 
pikantjes, spare-ribs, saté 
etc.

Voor de gezellige avonden heerlijke 
gourmet-, fondue- of steengrillschalen, 
sauzen en salades

Bestel tijdig voor 
uw kerstontbijt, -lunch 
of -diner

Diverse specialiteiten in vlees en vleeswaren

280.000 
bezoekers
HeeSWIJK-DINTHeR - De 41 
openluchttheaters in Nederland 
– waarvan Natuurtheater de Ker-
souwe in Heeswijk-Dinther er een 
is - hebben een recordaantal van 
meer dan 280.000 bezoekers mo-
gen verwelkomen.

De bijna 70-jarige Kersouwe or-
ganiseerde afgelopen zomer 39 
voorstellingen met in totaal  ruim 
17.000 bezoekers. De concer-
ten van Blaudzun. Bløf en De Dijk 
kregen zo goed als uitverkochte 
‘zalen’. en ook naar de eigen Ker-
souwe producties en de jeugdvoor-
stellingen kwamen ruim 7.000 be-
zoekers. Momenteel wordt er druk 
gewerkt aan weer een uniek, breed 
en aantrekkelijk programma voor 
dit jubileum.  Meer informatie over 
het onderzoek: www.mooihdl.nl

VeeL Praten, 
herkenning en 
gehoor
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 
28 november t/m 4 december

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram gebraden gehakt € 1,15

Kipchampignons 4+1 gratis
500 gram Reepjes vlees € 4,95

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

Van Mook

Speculaasvlaai 
8 personen

Wener bodem met 
speculaasbavaroise

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 voorgebakken 
pistolets 

1,00

9,95
Speculaascake 

taartje
Nu

Speculaascake met een 
laagje amandelspijs

5,95

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

info@ceelengroentefruit.nl

Boerenkool (gesneden) 200 gram € 0,75
Hutspot  500 gram € 0,75
Zuurkool  500 gram € 0,75

Taai taai

Alle soorten

Voor ieder kind een wortel 
voor het paard van Sint

2,95

Stamppot week

V.l.n.r. staand: Fred Schel, burgemeester Marieke Moorman, William den Otter, Wilco Schrijvers
Zittend: Pascale van Heugten, Hans van der Pas, Hans Rombouts Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch

0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Nieuw convenant schept 
duidelijkheid 
Ondernemersvereniging Heesch, Stichting De Pas en Koninklijke Horeca
Nederland afdeling Bernheze ondertekenen convenant

De zorgen die het bestuur van 
Stichting De Pas had over haar 
toekomst na de invoering van de 
nieuwe Drank- en Horecawet per 
1 januari 2013 was aanleiding om 
het convenant aan te kaarten. Ook 
de gemeenteraad onderschreef 
de zorgen van De Pas en vroeg 
om een maatwerkoplossing. “Het 
convenant uit 2004 tussen De Pas 
en de Ondernemersvereniging was 
verouderd, maar was ‘n goede ba-

sis voor een nieuw convenant”, al-
dus mevrouw Moorman. 

Bemiddeling
Ondernemersvereniging Heesch, 
Stichting De Pas en Koninklijke 
Horeca Nederland afdeling Bern-
heze zijn na overleg gekomen tot 
afspraken die duidelijkheid schep-
pen voor alle betrokkenen. Alle 
partijen zijn in het convenant win-
naar, dankzij het gedegen funda-
ment voor samenwerking tussen 
de horecaleden van de Onderne-
mersvereniging Heesch en Stich-
ting De Pas. Deze constructieve 

samenwerking heeft in 2014 al ge-
leid tot een gezamenlijk optreden 
tijdens Heesch Presenteert, Okto-
berfest en andere evenementen. 

Huurbeleid
De huidige huurders van facilitei-
ten in De Pas zullen ook in de toe-
komst van de faciliteiten gebruik 
kunnen maken. Voor particulieren 
en bedrijven is het niet mogelijk 
om faciliteiten bij De Pas te huren 

voor het organiseren van feesten 
zoals bruiloften of jubilea. Kaders 
zijn vastgesteld waarbinnen de ge-
maakte afspraken gelden.

Evenementen
In het convenant is een lijst van 
evenementen opgenomen waar-
bij De Pas gebruik kan maken van 
ontheffing van de APV. De lijst 
wordt jaarlijks vernieuwd. “Door 
de intensieve samenwerking tus-
sen de horeca-ondernemers en De 
Pas zal het centrum van Heesch 
nog meer van zich doen spreken. 
Stichting De Pas heeft al diverse 

ideeën voor evenementen, die in 
samenwerking met de horeca-on-
dernemers gestalte zullen krijgen”, 
aldus voorzitter van De Pas, Hans 
van der Pas: “dit convenant is een 
nieuwe start richting de toekomst 
voor samenwerking bij activitei-
ten.” 

Ondernemersvereniging Heesch
Dankzij het lidmaatschap van be-
trokkenen van de Ondernemers-

vereniging Heesch is open en 
opbouwend over knelpunten ge-
sproken, zoals de gespecificeerde 
evenementenlijst en welke marges 
aangehouden worden. 

Pascale van Heugten, voorzitter 
Ondernemersvereniging Heesch: 
“Het convenant uit 2004 was basis 
voor het convenant dat nu voor-
ligt. Verouderde procedures zijn 
aangepast. 
Voor noodgevallen is er een arbi-
trage paragraaf opgenomen, maar 
wij verwachten die niet nodig te 
hebben.”

HeeScH - De Samenwerkende Horeca Heesch, Stichting De Pas en Ondernemersvereniging 
Heesch hebben op 18 november een convenant getekend. Burgemeester Moorman tekende 
namens de gemeente Bernheze het convenant voor gezien en verklaarde dat de gemeente 
toezicht zal houden op naleving. 

‘een nieuwe start richting de toekomst’
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

MaastsChappeliJKe KlusJes
BERNHEZE - Voor alle maatschappelijke klusjes die er nog 
liggen, kunnen maatschappelijke stagiaires worden ingezet. 
Scholieren uit de buurt zoeken klusjes om iets te kunnen bete-
kenen in hun eigen omgeving. Dat kan zijn: meehelpen in de 
tuin van een ouder iemand, boodschappen doen voor iemand 
die minder valide is, een schuurtje schilderen, sneeuwruimen 
of de hond uitlaten. 

De jeugd, scho-
lieren van rond 
de 15 jaar, zijn 
enthousiast om 
iets te kunnen 
betekenen voor 
mensen uit de 
buurt. Er zijn al 
verschillende 
klusjes uitge-
voerd op land-
goed ‘de Berkt’: 
voornamelijk 
vijvers opscho-
nen en bomen 
snoeien. Lekker 
in de frisse bui-
tenlucht actief 
bezig zijn en met 
de handen uit 
de mouwen. Met 
veel plezier en 
enthousiasme is 

er gewerkt, maar nu de winter er aan komt hopen de stagiaires 
nog wat andere dingen te kunnen doen. Heeft u, uw buurvrouw, 
oom of tante ergens hulp bij nodig? Of kent u iemand anders 
die wel een helpend handje kan gebruiken? Laat het ons weten, 
dan gaan we erop af!

Jongerencentrum Checkpoint 
Stichting Vivaan
Adrie.van.den.Berg@vivaan.nl

Klussen aanmelden 
NLdoet 2015

Stichtingen, verenigingen, zorginstellingen, scholen en natuurorganisa-
ties opgelet! Dit is uw kans om een grote klus te klaren, uw organisatie te 
promoten én nieuwe vrijwilligers te werven. Doe mee met NLdoet op 20 
en 21 maart 2015. Knap het speelplein of het jeugdhonk op, neem ou-
deren mee voor een wandeling met koffie of pak uw natuurgebied aan.

De echte NLdoet enthousiastelingen wisten het natuurlijk al, u kunt weer 
klussen aanmelden voor de grootste vrijwilligersactie van ons land: NL-
doet op 20 en 21 maart 2015.

Het aanmelden is dit jaar nog eenvoudiger gemaakt. Via ‘Mijn Oranje 
Fonds’ gaat u meteen aan de slag. Vervolgens kunt u eventueel een 
financiële bijdrage aanvragen tot maximaal € 400,-. De richtlijnen vindt 
u op www.nldoet.nl.

We hopen dat uw deelname aan NLdoet leidt tot mooie ontmoetingen, 
activiteiten en hernieuwde aandacht voor uw organisatie in de gemeente 
Bernheze en omgeving.

Vrijwilligers in het zonnetje

3M organiseerde daar samen met 
erfgoed Brabant een vrijwilligers-
dag, voor al die vrijwilligers die 
helpen bij de cultuureducatieve ac-
tiviteiten in gemeenten.

Zo’n 25 vrijwilligers kregen een ge-
zellige dag cadeau, maar natuurlijk 
was er ook veel aandacht voor de 
nieuwste ontwikkelingen binnen 
cultuureducatie. Onder het genot 
van een Bossche Bol bestond de 
eerste helft van de ochtend uit een 
informatief gedeelte door erfgoed 

Brabant. Daarna werd de groep 
in tweeën gesplitst en volgde ie-
dereen drie educatieactiviteiten in 
het Noord-Brabants Museum en 
maakten de deelnemers in duo’s 
een kort animatiefilmpje met erf-
goed in de hoofdrol. 

Tot slot volgde een afsluitende 
lunch in de gedeputeerdenzaal. 
Met nieuwe bagage, inspiratie en 
tevreden gezichten keerden de 
vrijwilligers huiswaarts.

‘S-HeRTOGeNBOScH/BeRNHeZe - Vertegenwoordigers van Cube waren 14 november aanwezig tijdens de 
vrijwilligersdag bij het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. 

Cultuureducatie Bernheze

Gezamenlijk op de foto bij het Noord-Brabants museum in Den Bosch

HeeScH - De Heemschuur in 
Heesch opent zondag 30 novem-
ber weer haar deuren voor het 
publiek van 13.00 tot 17.00 uur. 
Deze keer staat de slacht centraal.

Tijdens deze openstelling zal aan-
dacht geschonken worden aan de 
slacht. De maand november staat 
ook wel bekend als slachtmaand. 
Vroeger was november de maand 
waarin traditioneel het varken 
werd geslacht. 
Daarna werd het varken buiten 
op een ladder gehangen omdat 
het vlees eerst moest besterven en 
daarna volgde de verwerking van 
het vlees.

Bloedworst
Voor de huisvrouw was de slacht-
maand een zeer drukke periode. 
eerst moesten alle vaten en weck-
flessen worden schoongemaakt en 
het materiaal waarmee gewerkt 
ging worden. Dan volgde de af-
spraak met de ‘slachter’ die thuis 
kwam om het varken te slachten. 
Het beest werd gedood, waarbij 
het bloed werd opgevangen zodat 
er snel daarna bloedworst van kon 
worden gemaakt. De huid van het 
varken werd geschroeid, om de ha-

ren weg te branden. Daarna werd 
het varken opengesneden, de or-
ganen werden eruit gehaald en het 
beest werd op een ladder buiten 
gehangen. Nadat het vlees vol-
doende bestorven was ging men 
aan de slag, waarbij buurvrouwen 
onderling veelal hulp verleenden.

De Heemschuur 
Schoonstraat 35, Heesch
Meer informatie: 
www.de-elf-rotten.nl of 
06-10463762 
secretariaat@de-elf-rotten.n

Slacht centraal tijdens 
open dag Heemschuur

U kunt een financiële bijdrage aanvragen tot 
maximaal € 400,- voor NLdoet klus

20 en 21 maart 2015

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

zet al ruim acht jaar Nistelrode op de kaart
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“Stichting carnaval HDL is een 
heel mooie club”, vindt Maarten, 
die in Dinther woont op een steen-
worp afstand van de grens met 
Vorstenbosch. “Officieel woon ik 
in Dinther. Toen ik in 2005 prins 
werd van de Piereslikkers was de 
prins in Heeswijk-Dinther nog 
niet bekend. erik van Gerwen die 
het jaar ervoor prins was, zei dat 

Heeswijk-Dinther al een prins had. 
Dat was ik, want ik woonde in Din-
ther”, lacht hij. “Met Ad van Lies-
hout (Prins HDL 2005) heb ik nog 
steeds een goede band.” Moeite-
loos haalt Maarten nog meer leuke 
verhalen naar boven. 

Hij weet nog goed dat een aantal 
mensen van de Stichting carnaval 

HDL bij hem op de ‘eier’ kwam na 
de sleutelteruggave. “Prinses Bart 
en Marloes waren daar ook bij.”

fAVoRiEt
Maarten was zeven jaar stichtings-
adjudant en zijn vrouw Ria zat 
jarenlang in het bestuur. Via het 
gilde en de carnaval kregen zij een 
betere band met Heeswijk-Dinther 

en Loosbroek. “elk jaar gaan we 
naar HDL op de prinsenreceptie en 
naar de pronkzitting. In Bernheze 
is HDL favoriet.” Ze gaan niet al-
leen bij elkaar op bezoek, weet 

Maarten. Daarnaast helpen Vor-
stenbosch en HDL elkaar. “HDL 
vroeg ooit aan ons of ze een car-
navalswagen mochten lenen en 

dat vonden wij wel goed. Toen 
ons gevraagd werd hoeveel geld 
wij ervoor wilden hebben, hebben 
wij gezegd dat consumptiebonnen 
ook goed zijn. 

Nou, we hebben veel gedronken 
toen, maar die bonnen kregen we 
niet op!”, blikt Maarten lachend 
terug. “Later heeft HDL ons hun 
smallere tafels gegeven voor de 
pronkzitting in De Stuik.”

Inmiddels zit Maarten in de groep 
11+, de groep van oud-prinsen en 
personen die langer dan elf jaar 

bij de stichting zitten, die geen 
verplichtingen hebben. “Ik ben er 
zeven jaar intensief bij geweest, 
maar ik heb te veel gedaan om al-
les ineens naast me neer te leggen. 
Ik heb veel plezier gehad”, besluit 
Maarten. 

Merk  KM Jaar  Prijs  
BMW 320 320d Executive Navi LMV Leder Clima LMV 94.720 km 06/2009    15.990,- 
Mazda 5 1.6 CiTD Business 7-pers Climate Cruise LMV 63.211 km 04/2011  14.990,-
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Edition Pdc 6-Bak 17” LMV 31.126 km 03/2012   14.150,-
Opel Astra 1.6 Cosmo Clima Full map Navi Xenon pdc 45.656 km 01/2011   12.990,-
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 997 4S Navi Leder Xenon 164.322 km 02/2006  43.000,-
Renault Megane 1.6 Business Sport Leder Full map navigatie 42.954 km 11/2009   10.990,-
Renault Megane 1.2 TCe Dynamique Navi Leder/Alcantara 18.916 km 06/2012   16.250,-
Renault Scenic 1.2 TCe Bose Navi Parkcam Leder (Nieuw Model) 16.785 km  12/2012 18.250,-
SEAT Leon 1.2 TSI Ecomotive COPA Climate Cruise LMV 40.781 km 02/2012   12.450,-
Saab 900 Sedan GL Coupé 2.0 Airco APK Oktober 2015 301.701 km 01/1995  850,-
Skoda Roomster 1.6-16V Elegance Clima Cruise Pano-dak Pdc Lmv 70.291 km 12/2009   8.990,-
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs DEALER ONDERHOUDEN! 40.223 km 09/2011   5.600,-
Suzuki Swift 1.2 Exclusive Eass Clima Cruise Easy-entry 35.514 km 08/2012   9.500,-

Merk  KM Jaar  Prijs
Volkswagen Eos 2.0 TDI 140 pk Highline Clima Leder Pdc 59.844 km 06/2007   14.500,-
Volkswagen Golf 1.4-16v Sport Cruise LMV Alcantara  54.318 km 09/2011  11.500,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion-Edition 5drs Navi Cruise Clima 85.726 km 07/2011   13.990,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Ecc leer 80.629 km 06/2010   13.550,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Clima LMV 32.765 km 09/2012 16.450,-
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Comfortline Clima Cruise LMV 74.735 km   06/2010  12.750,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline 5drs Clima Cruise S&S 25.341 km 12/2011 13.400,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Highlines 5drs Ecc Cruise S&S LMV 80.502 km 12/2010 11.800,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic Clima Pdc telefoon LMV 35.227 km 02/2010   12.550,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 64.247 km 08/2010  12.990,-
Volvo S40 2.0D 136 pk Summum Leder Clima Xenon 69.012 km 03/2009   14.450,-
Volvo V50 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 134.281 km 07/2009   10.450,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfl ine BlueMotion 5drs Clima Navigatie 55.492 km 02/2011 14.850,-

Opruiming winterbandensets

voor de Alto, Pixo, Aygo, C1 en 107

Jonge hippe auto’s, scherpe internetprijzen

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

06 17 22 63 92 - www.rsautomobielen.nl

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

Vanaf € 300,-

OP=OP!

VERWACHT

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

• Workshop Sushi bij u thuis
• Buffetten warm / koud

• Schalen huisgemaakte (rundvlees)salade
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

V.l.n.r. Eric v.d. Wijst, Maarten Ketelaars, Twan Dortmans, Coen Rijkers, Rinie v.d. Heijden, Siebert v.d. Pas, Frank Donkers, 
Harry Geenen, Maarten van Berkel, Jan van Dijk, Heidi Timmers.  Tekst: Matthijs van Lierop Bron: Piereslikkerfoto.nl 

HDL en Vorstenbosch zijn goede buren
HeeSWIJK-DINTHeR/VORSTeNBOScH - In februari viert Stichting Carnaval HDL voor de 44ste keer car-
naval. Oud-prins Maarten Ketelaars was zeven jaar stichtingsadjudant van de Piereslikkers in Vorsten-
bosch en heeft goede herinneringen aan de carnavalsvierders in HDL.

SNEVELBoKKENBittER
Bij elke publicatie in DeMooi-
BernhezeKrant geeft Stichting 
carnaval HDL een fles Snevel-
bokkenbitter weg. Winnen? 
Beantwoord dan de volgende 
vraag: 
Wie zijn op dit moment de twee 
stichtingsadjudanten van de 
Piereslikkers?

Mail de oplossing voor 3 decem-
ber naar 
info@demooibernhezekrant.nl. 
Uit de goede inzendingen wordt 
een winnaar geloot. 

Winnaar Snevelbokkenbitter 
week 46: Wil van der Heijden
Antwoord: Bert Vermeltvoort

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Ze gaan niet alleen bij  elkaar op bezoek,
ze helpen elkaar waar nodig
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Speculaas en roomboter 
amandelstaaf

Novemberactie

Novemberactie

Hoofdstraat 74 
Heeswijk-Dinther
0413 292 118

Nistelrod� 
vrĳ da� 28 november 

o� 10.00 uur

Heeswĳ �-Dinther 
vrĳ da� 28 november 

o� 11.00 uur

vrĳ da� 28 november 

Tekst?

DoNKERE WoLKEN BoVEN PiEt

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

Lunchroom, restaurant en verfijnde cafetaria in één!

• Kerstbuffet 1e & 2e kerstdag
Ieder jaar verzorgt Dinthers Eethuis 

op 1e & 2e kerstdag een uitgebreid kerstbuffet  
met heerlijke verse gerechten uit eigen keuken

Ook afhaalbuffetten mogelijk, 
vraag ons naar de mogelijkheden

Prijs per persoon € 29,95
Kinderen t/m 2 jaar gratis
3 t/m 11 jaar 50% korting

Entree: 2,50 euro
(volwassenen en kinderen)

voor de kinderen 
inclusief een snoep

zak en ranja!

Oh, kom maar 
            eens kijken...            eens kijken...
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Met een optreden van:
Kinder Muziek Tejater Speelgoetd!

Meerstraat 45a  5473 VX  Heeswijk-Dinther
Aanvang: 15:00 uur Zaal open: 14:30 uur

 zondag
   30 november

25% korting 
op mooie horloges van de merken:

Prisma
Edox

Jacob Jensen
Danish design

Christinastraat 4, 5384 KL Heesch
0412-452087 

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

Sinterklaas in Bernheze

Win kaartjes voor 
Het grote Sinterklaasfeest
Restaurant De Leijgraaf heet Sinterklaas en zijn Pieten welkom, 
met ondersteuning van het  Kinder Muziek Tejater Speelgoetd. 
Het wordt een groot feest op zondag 30 november om 15.00 uur. 
DemooiBernhezeKrant mag hiervoor 3x2 kaartjes weggeven. 

Laat ons voor vrijdag 28 november 9.00 uur via 
info@demooibernhezekrant.nl weten waarom je hierbij wilt zijn 
en je maakt kans op toegang voor twee personen.
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Piet leest 
voor in de 
bibliotheek!

BeRNHeZe - Zwarte Piet komt 
voorlezen in de bibliotheken 
van Bernheze. Alle kinderen (en 
papa’s en mama’s) die van een 
spannend sinterklaasverhaal 
houden, zijn welkom. 
 
HEESWIJK-DINTHER - 
Zaterdag 29 november van 
11.30 tot 12.00 uur.
NISTELRODE – 
Woensdag 3 december van 
14.00 tot 14.30 uur.
HEESCH – Woensdag 3 decem-
ber van 15.00 – 15.30 uur.
 
In alle bibliotheken hebben ze 
een mooi prentenboek, een 
spannend verhaal, een vrolijk 
sinterklaasliedje en natuurlijk 
pepernoten.

Het sinterklaas-
pakket bestaat uit 
speculaas en man-
darijnen en kost 
€ 4,-. Dit jaar zal er 
op drie dagen ver-
kocht gaan wor-
den: 

Woensdag 26 november   
18.30 – 20.30 uur, huis aan huis,

Zaterdag 29 november
10.00 – 16.00 uur bij de Jumbo op 
de parkeerplaats.

Woensdag 3 december
18.30 – 20.30 uur, huis aan huis.
 
Van de opbrengst van de sinter-
klaasactie worden scouting-acti-
viteiten gefinancierd zoals het zo-
merkamp van 2015.

Sinterklaasactie 2014 
Scouting mira Ceti
NISTeLRODe - De Sint is weer in het land en dat betekent dat Scouting 
Mira Ceti uit Nistelrode haar - inmiddels traditionele - sinterklaasactie 
gaat houden. Bij deze actie gaan leden van de scouting langs de deur 
om een sinterklaaspakket te verkopen. 

Tekst?

De oplossing van vorige weekDoNKERE WoLKEN BoVEN PiEt

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

Kantoorboekhandel - 
Heesch

Ceelen

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

Decemberkalender/Oudejaarsloten
Bij Ceelen hen z’t nog Licheluk

eelen

Kantoorboekhandel - Heesch
Ceelen

Heel veel sinterklaascadeautjes 
• Topmodel
• Ylvi en de minimoomis
• Scheurkalenders 2015
• Kookboeken
• My style princess
• Grote collecti e legpuzzels

Tevens hebben wij postzegels, 
velletjes of rolletjes, voor u of 
uw bedrijf.

Maxend 6
5388 GL Nistelrode
0412-611942

www.debenjamin.com

Mirjam Verbruggen-Herlé
Inez van Kessel-van der Lee

Niet alleen op de wereld!

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

kado.nl

Verrassende 
kadootjes voor 
de feestdagen!
Schoonstraat 24 - Heesch

BibiKado.nl 
shop-in-shop 

bij Boetiek24.nl

BibiKado.nl

HeeScH - BibiKado.nl heeft een shop-in-shop bij Boetiek24.nl in de 
Schoonstraat. een sfeervolle ‘corner’ met kado-artikelen, Biba sieraden, 
LouLou tasjes etc. Kadootjes zijn er al vanaf € 5,-, smaakvol verpakt, 
klaar om zo mee te nemen. Zowel in de winkel als online kunt je het 
kadootje zelf samenstellen, om het dan thuis bezorgd te krijgen of het af 
te halen in de winkel van Boetiek24.nl.
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Zonder sterallures naar de top

Toine, al zestien jaar banketbak-
ker, Mellany tien maanden werk-
zaam in de winkel in Oss en Patri-
cia met vijftien jaar winkelervaring 
in Heesch, zijn trots op zichzelf én 
op De Bakkers Lamers. Ook kleine 
dingen zijn belangrijk, vertellen ze. 
een plankje met proeverijen, een 
mooie presentatie en een klant-
vriendelijke benadering in de win-
kel. en natuurlijk kwaliteitsproduc-
ten, mooi gepresenteerd, zoals dat 
perfect opgemaakte gebakje. 

Vanzelfsprekend
De Bakkers Lamers werden een half 
jaar gevolgd en gescreend. Daar-
voor zijn diverse onaangekondigde 
mystery shoppers langs gekomen 
en diverse controles uitgevoerd. 
Het hield de medewerkers scherp; 
op presentatie, kwaliteit, hygiëne 
en klantvriendelijkheid. “Maar”, 
weet Patricia “eigenlijk was dat niet 
nodig. Iedereen bij Lamers is gedre-
ven om het werk goed te doen. een 
vriendelijk woord bij binnenkomst, 
even proeven van iets lekkers of 

vertellen wat er in een product zit. 
Het zijn vanzelfsprekende zaken als 
je van je vak houdt.” Toine voegt 
toe: “Het is ook vanzelfsprekend 
dat je elkaar helpt bij dingen die 
mis dreigen te gaan. en, als het 

misloopt, dat je dan hulp vraagt bij 
een van de familieleden.” Mellany 
kan dit beamen. In de tijd dat zij bij 
De Bakkers Lamers werkt, heeft zij 
het ‘Lamers virus’ ook opgelopen. 
enthousiast en meegaan in de flow. 
“Zo leuk dat er op actuele dingen 
ingesprongen wordt met creatieve 
producten.”

Team
Ilse Lamers is trots op de mede-
werkers en deze zijn trots op ‘hun’ 
zaak. Het zijn ondernemers die 
toevallig bij een bedrijf werken. 
enthousiast en betrokken. “We 
wisten dat onze medewerkers erg 

hun best deden, maar dat het half-
jaar zó enerverend was geweest, 
zagen we pas toen ze ‘los’ gingen 
bij de sterrenavond. Natuurlijk, we 
zijn geen doorsnee winkel. Daarom 
werden we enkele jaren geleden 

2e beste bakker van Nederland. 
Iedereen hier en in Oss is door-
drongen van het feit dat kwaliteit 
zich terugbetaalt. Zo zorgt Patricia 
dat onze producten altijd goed en 
duidelijk geprijsd zijn. Ook dat is 
klantvriendelijkheid.” 

Klein
De relatief kleine onderneming van 
De Bakkers Lamers levert saamho-
righeid op en flexibiliteit. Uitwisse-
ling van ideeën tussen de winkels 
en inspelen op actualiteiten. Ook 
daarin onderscheiden De Bakkers 
Lamers zich. De sterren zijn ver-
diend door snoeihard werken.

V.l.n.r.: Patricia, Ilse Lamers, Toine en Mellany  Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HeeScH/OSS – De sterren voor De Bakkers Lamers zijn niet vanzelf gekomen. Daar weten Mellany, Toine en 
Patricia alles van. Dus toen bekend werd dat De Bakkers Lamers drie sterren in de wacht had gesleept, werd 
er zaterdag in Wageningen spontaan een polonaise gehouden.

‘Het zijn ondernemers die toevallig bij 
een bedrijf werken’

In de bibliotheek kun je boeken 
lenen met in de hoofdrol Aadje Pi-
raatje en in de Wereldwinkel heb-
ben ze o.a. een ontbijtservies van 
dit lief, klein piraatje. en dát ont-
bijtservies (bord, kop en kom) kun 
jij winnen door mee te doen aan de 
kleurwedstrijd die de Wereldwinkel 
in samenwerking met de bibliothe-
ken in Bernheze organiseert. 

Kleurwedstrijd
Iedereen die op de basisschool zit 
kan meedoen aan de kleurwed-
strijd. De kleurplaat van Aadje 
Piraatje kun je gratis ophalen 
in de bibliotheek of de Wereld-
winkel in Heesch, Nistelrode of 
Heeswijk-Dinther. Per locatie is er 
een ontbijtservies te winnen. Dit 
wordt beschikbaar gesteld door 
de Wereldwinkels in Bernheze. De 
kleurplaten kunnen tot en met 14 
december ingeleverd worden in 
de Wereldwinkel. Daar staat een 
speciale brievenbus te wachten op 
jouw kleurplaat! In de Wereldwin-
kel hebben ze nog een leuke actie 
met Aadje Piraatje.

Hagelslagactie 
Bij aankoop van twee pakken ha-
gelslag krijg je nu een nieuw avon-
tuur cadeau van Aadje Piraatje: het 
boekje Storm! Op de pakken staat 
een unieke actiecode die je invoert 
op internet. Het boekje krijg je bin-
nen 14 dagen gratis thuisgestuurd. 
Ga voor meer informatie en de 
voorwaarden naar 
www.fairtrade.nl/acties.

Kleurplaat Aadje Piraatje 
bij bieb en Wereldwinkel
BeRNHeZe - Ken jij Aadje Piraatje nog niet? Dan wordt het tijd om een 
bezoek te gaan brengen aan de bibliotheek of een van de Wereldwin-
kels in Bernheze. 

HeeSWIJK-DINTHeR - Hester 
van Vliet spreekt maandag 1 de-
cember in de Abdij van Berne in 
Heeswijk-Dinther over J.S. Bach, 
zijn werk en daarvan speciaal het 
Weihnachtsoratorium. 

Het leven van Bach - en zijn muziek 
- maakt Hester hoorbaar in frag-
menten die zij speelt op de hobo. 
De opbouw van het ‘Weihnachts-
oratorium’ wordt uitgelegd. Mu-
ziekfragmenten verduidelijken 
hierbij waar het in dit bijzondere 
muziekwerk over gaat. 
De uitvoering van het Weihnachts-
oratorium door het Gestels Vocaal 
ensemble zal op zaterdag 13 de-
cember in de Abdijkerk plaatsvin-
den.

Aanvang op 1 december om 20.00 
uur. De entree bedraagt € 10,-, in-
clusief koffie/thee.
een combi-ticket met het 
Weihnachtsoratorium op 13 de-
cember is mogelijk voor € 20,-.
Kaarten aan de zaal in de abdij of 
reserveren via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Bach centraal tijdens 
Berne Anders

Bestel Online op
www.bikers.nl

Tot wel 50% Korting!

Pakjesmenu
4-gangen verrassingsmenu 

voor € 35,- p.p. 
Geldig tot en met 7 december

www.hetsentiment.nl
TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
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mooi & in de streek

in de streek

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos
GPS tochten: De moord op Sjaak
 Mister X
 Casinotocht
 Metaaldetectortocht
Zaal verhuur: als je zelf geen ruimte hebt, 
we hebben plaats van 4 t/m 100 personen.

VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

FRUSAN

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.

Mobiel 06 - 53 51 15 41  /  www.plantenmest.nl

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

adv_demooibernheze.indd   1 12-05-14   20:54

COLOFON

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

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

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

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

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Bestel makkelijk en snel op

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

www.bbqenzo.nl 0800-2008

Sinterklaasavond vier je 
samen met bbqenzo.nl

Sterrenwacht Halley in december

De avonden zijn voor alle leeftij-
den geschikt. Als het niet bewolkt 
is kan men kennismaken met een 
aantal bekende en minder beken-
de sterren en sterrenbeelden; denk 
aan de Poolster, capella, Grote en 
Kleine Beer, Aldebaran, Orion, 
castor en Pollux, Stier, Tweelin-
gen, cassiopeia, Pegasus, enz. 
De grote telescoop wordt ge-
richt op - onder meer - Uranus, 
de bijna Volle Maan (alleen op 5 
december), dubbelsterren en het 
Zevengesternte of Plejaden. Het 

moet wel onbewolkt zijn om dit 
alles te kunnen zien. In de pu-
bliekspresentatie en het plane-
tarium vertellen Halleyleden al-
lerlei wetenswaardigheden over 
de Maan, de Zon, de planeten en 
nog veel meer, met indrukwek-
kende beelden erbij.
Op de publieksavond van 19 de-
cember, met Kerstmis en Drie-
koningen in het vooruitzicht, be-
steedt de sterrenwacht op deze 
publieksavond aandacht aan de 
Ster van Bethlehem. Dat is het 

bekendste astronomische ver-
schijnsel dat in de Bijbel wordt 
beschreven. De Ster die de Wij-
zen uit het Oosten naar de pas 
geboren christus leidde, is alleen 
bekend uit het evangelie naar 
Matthéüs. In de presentaties 
worden sterrenbeelden en hemel-
objecten genoemd, die nu ook 
aan de nachtelijke hemel staan, 
waaronder Leeuw, Vissen, Wal-
vis, de ster Mira en Jupiter. 
entree sterrenwacht: € 5,- (kinde-
ren tot en met 12 jaar: € 3,-).

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT Heesch
Groepen kunnen op andere da-
gen en tijden terecht. 
Meer informatie bel naar 
0412-45 49 99 of kijk op 
www.sterrenwachthalley.nl.

HeeScH - Sterrenwacht Halley is in december twee keer voor publiek geopend: op de vrijdagen 
5 en 19 december. Het programma van deze avonden begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. 

1E KERSTDAG

2E KERSTDAG

26 novEmbER

20 DECEmbER

oUD & nIEUW

KERST bIJ DE ToREn

- agenda - 
BockBier & Bites 

tilt in het café

Beers & Bites

kerstavond: gesloten

singlefeestJe!
Neem je cd-singles mee. De leukste platen 

van toen worden gedraaid. (keuken gesloten)
            

eet & Borrelcafé geopend 
voor diner vanaf 17.00 uur. Reserveren gewenst.
(vanaf 22.30 uur gezellig borrelen aan de bar)

Proeverij van verschillende bockbieren met bijpassende hapjes. 
Reserveer nu en proef gezellig mee. (vanaf 20.30 uur)

Vanaf 22.30 uur is het thuisfeestje van de topformatie TILT in het café.

Tijdens de jaarwisseling is ons café (gratis entree) geopend voor iedereen die 

gezellig wil proosten op het nieuwe jaar! De Toren zorgt voor lekkere hapjes..

1E  KERSTDAG

2E  KERSTDAG

26 novEmbER

20 DECEmbER

oUD & nIEUW

KERST bIJ DE ToREn

- agenda - 

BockBier & Bites 

tilt in het café

Beers & Bites

kerstavond: gesloten

singlefeestJe!

Neem je cd-singles mee. De leukste platen 

van toen worden gedraaid. (keuken gesloten)

            

eet & Borrelcafé geopend 

voor diner vanaf 17.00 uur. Reserveren gewenst.

(vanaf 22.30 uur gezellig borrelen aan de bar)

Proeverij van verschillende bockbieren met bijpassende hapjes. 

Reserveer nu en proef gezellig mee. (vanaf 20.30 uur)

Vanaf 22.30 uur is het thuisfeestje van de topformatie TILT in het café.

Tijdens de jaarwisseling is ons café (gratis entree) geopend voor iedereen die 

gezellig wil proosten op het nieuwe jaar! De Toren zorgt voor lekkere hapjes..
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De goedkeuring aan de wijziging 
van de statuten werd gegeven in 
de ledenvergadering van donder-
dag 20 november. In een eerder 
stadium, ongeveer een jaar ge-
leden, ging de ledenvergadering 

ermee akkoord dat dames in het 
gilde hun entree gingen maken. 
Hiervoor moesten de statuten 
worden aangepast. In het voor-
jaar van dit jaar werd deze goed-
keuring door de ledenvergadering 
geweigerd. 

Nu werd de wijziging van de sta-
tuten opnieuw op de agenda ge-
plaatst en - met een ruime meer-
derheid - werden de aangepaste 
statuten goedgekeurd. Dus dames 
zijn in het gildewezen van Dinther 
vanaf nu welkom.

De prijzen van de onderlinge com-
petities werden uitgereikt. 
Kruisboog schieten:
In de B klasse; 1e Patrick van Zut-
phen en 2e Ad van Nistelrooy.
In de A klasse; 1e Han Dangé en 
2e Maarten Heijmeriks.
Geweerschieten:
In de B klasse; 1e Piet van Zutphen 
en 2e Sem Verhoeven
In de A klasse; 1e John van den 
Berg, 2e Gerben Verkuijlen en 3e 
Peter van Horssen.
Jeu de Boules:
In de B klasse; 1e Mari van den 
Brand, 2e Tiny van Rooy
In de A klasse; 1e Johan van Zut-
phen, 2e Jacques van der Meijden.

Drie nieuw installaties tot gilde-
broeder vinden plaats tijdens de 
St. Barbara-viering op 7 december: 
Arno van Boxtel en Jan van den 
Hurk. 
en ook Bob Verhoeven, die als 
tamboer al jaren in het gilde ver-
toeft, maar die nu de leeftijd van 
18 jaar bereikt heeft.

Het St. Barbara Gilde Dinther 
schrijft geschiedenis
HeeSWIJK-DINTHeR - De leden van het St. Barbara Gilde uit Dinther 
hebben goedkeuring gegeven aan de nieuwe statuten. Hierdoor kun-
nen ook vrouwen lid worden van het gilde dat hiermee geschiedenis 
schrijft. 

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

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Verse 
aardappelpuree

met rundersukade 
en rode kool

PUMPKE’S
WEEK-

GERECHT 
€ 9,75 p.p.

PUMPKE’S
Nieuw

HeeSWIJK-DINTHeR - Zeer on-
langs verscheen het boek Egidius 
de Wijze Boskabouter van Jac Ver-
hoeven uit Asten. De illustraties 
zijn van de hand van Ellen Krol uit 
Heeswijk-Dinther. 

Het boek vertelt over kabouter 
egidius, die niet langer een tuin-
kabouter wil zijn en de natuur in 
trekt. Van de dieren leert hij hoe 
je in het bos kunt wonen. egidius 
ontpopt zich tot een probleemop-
losser voor de bosbewoners. De 
belevenissen van egidius leveren 
een aantal vermakelijke, maar ook 
leerzame verhalen op.
Het boek is verkrijgbaar via 
www.boekscout.nl of te bestellen 
bij de erkende boekhandel.

Ellen Krol illustreert 
nieuw kinderboek 

SPRANKELENDE GLAMOUR-
NIGHT BIJ LIFE & GARDEN 

HeeScH - De jaarlijkse Glamournight bij Life & Garden vond donderdag plaats. Het werd een spranke-
lend evenement. 

De bezoekers beleefden een geweldige avond terwijl ze ideeën 
opdeden voor de komende feestdagen. Niet alleen door de 
sfeer en verscheidenheid van Life & Garden, maar ook omdat 
verschillende ondernemers zich deze avond presenteerden met 
hun diensten en producten. Dat waren o.a.:

Naast de immense verscheidenheid aan sfeer en kerstartikelen, 
beleefde elke gast deze avond een VIP-behandeling. Zo werd 
iedere bezoeker ontvangen met een welkomstdrankje en lieten de medewerkers van Life & Garden de 
mogelijkheden zien om de eigen leefomgeving in de komende donkere dagen in een feestelijke sfeer om 
te toveren.

dames zij n in Het 
giLdeweZen Van 
dinther weLkom

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

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur.

ZONDAG’S OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.

GROENBLIJVENDE 
HEESTERS op stam 

nu van 14,95 voor

VOEDERHUISJES 
in vele maten  
reeds vanaf 17,95

Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE 
Tel.: 0412-611397

‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH 
Tel.: 0412-451848

Aangesloten bij Fleurop Interflora.

Haal de decembersfeer
 in huis met

• De Bakkers Lamers
• C1000 Wiegmans
• Fotograaf Marcel Bonte
• Beauty By Rachel
• Nagelstudio Nailedit
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Tamaris en Rieker shop & Ara
Nistelrode, Laar 16
tel. 0412 - 640625

Shoes for kids
Nistelrode, Laar 16A
tel. 0412-640625

Schoenen & Tassen
Nistelrode, Laar 9
tel. 0412-611349

Extra koopavonden
woensdag 26 november tot 21.00 uur
donderdag 27 november tot 21.00 uur
Shoes for kids geen extra koopavond

Koen en Marike ontvingen de Sportpenning, zoals menner Wilbrord deze in 2008  al kreeg Foto: DMBK

Dit gebeurde op ’t Kantje in Nistel-
rode tijdens de drukbezochte re-
ceptie van de kersverse wereld-
kampioenen enkelspan K. 
Grooms Koen Hopman en Marike 
Bouma behaalden met Wilbrord 
van den Broek de gouden medaille 
tijdens het Wereldkampioenschap 
enkelspan in het Hongaarse Iszak. 
Twee jaar geleden behaalden ze in 
Portugal al de derde plaats. Koen 

als groom van menner Wilbrord bij 
de marathon vaardigheid en Ma-
rike als groom bij de dressuur. een 
uitzonderlijke prestatie die ze nog 
zeker tot de volgende WK in stand 
proberen te houden. Deze zal in 
2016 vermoedelijk in Oostenrijk 
gehouden worden. 

Wortel
Het gehele team is lid van Rij- en 

Menvereniging De Heemskinderen 
uit Nistelrode. Wilbrord van den 
Broek heeft in 2008 al de Sport-
penning van de gemeente Bern-
heze mogen ontvangen. 
Toen werd hij, samen met zijn va-
der, wereldkampioen enkelspan. 
Voor paard Oscar - dat al elf jaar 
aan de top staat - bracht Glastra 
Van Loon een heerlijke wortel mee. 
Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl

Erepenningen voor grooms 
wereldkampioen enkelspan

Sportpenning voor 
judoka Sanne van Dijke

Wethouder Rien Wijdeven kwam 
- naast het brengen van zijn per-
soonlijke felicitaties - ook met een 
uitgebreide hulde namens de ge-
meente Bernheze. 

Hij gaf aan de judoka uit Heeswijk-
Dinther het afgelopen jaar te heb-
ben gevolgd en gezien te hebben 
welke uitzonderlijke prestaties 
Sanne geleverd had.

Sportpenning
Dit was dan ook de reden dat bur-
gemeester en wethouders van de 
gemeente Bernheze hadden be-
sloten om de sportpenning van de 
gemeente aan Sanne uit te reiken. 
Deze penning wordt zelden en al-
leen bij zeer uitzonderlijke pres-
taties uitgereikt. Bij deze penning 
werd ook nog een oorkonde en 
een draaginsigne uitgereikt.
Naast de uitreiking van de sport-
penning werd Sanne ook inge-
schreven in het gemeenteboek 
voor bijzondere personen. In dit 
boek zijn alle 100-jarigen van de 
gemeente ingeschreven, naast 
speciale bezoekers als buitenland-
se hoogwaardigheidsbekleders en 
Prinses Maxima.
Sanne veroverde vorige week za-
terdag de titel bij het eK voor be-

loften (onder 23 jaar). Zij pakte 
het goud in de klasse tot 70 kilo-
gram. Sanne (19 jaar) is geboren in 
Heeswijk-Dinther en op haar 5de 
begonnen met judo bij judoclub 
Berlicum, onder leiding van hoofd-
coach Jo Gevers.

Wethouder Wijdeven overhandigt Sanne de sportpenning Foto’s: Michel Roefs

MIDDeLRODe/BeRNHeZe - Na het winnen van het Nederlands kam-
pioenschap judo, diverse European cups, de Europese titel judo tot 21 
jaar, de zevende plaats op het WK judo, en het winnen van het EK judo 
tot 23 jaar, werd Sanne van Dijke afgelopen donderdag gehuldigd bij 
haar club, Judoclub Berlicum in Middelrode 

NISTeLRODe – Oud-inwoner van Bernheze Koen Hopman en Marike Bouma, beiden woonachtig in Lan-
genboom, kregen de Sportpenning van de gemeente Bernheze uitgereikt door locoburgemeester Glastra van 
Loon. 

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31 - www.jackmartens.nlLaar 27, 5388 HB Nistelrode, Tel: (0412) 61 12 31, www.jackmartens.nl

Testdag
Electrische fietsen en Scooters

Bij “Partycentrum ‘t Maxend”, Maxend 22a, 5388 TX te Nistelrode.
Donderdag 12 April tussen 13.00 en 17.00 uur.

Unieke mogelijkheid. 5 merken 
vergelijken, geheel vrijblijvend,
 bij specialisten op dit gebied. 

Gespecialiseerd 
in elektrische fietsen 

en scooters

Test en vergelijk 
de topmerken:
Batavus
Gazelle
Sparta
Trek
Merida

www.jackmartens.nl

ATB-, race-, toer-, kinderfi etsen en elektrische fi etsen.

STIPPENKORTINGEN
 -stip 30%
 -stip 20%
 -stip 10%

OP=OP
Prijzen zijn incl. normale service en garantie.

OPRUIMING 
FIETSEN 2012

Laar 27, 5388 HB Nistelrode, Tel: (0412) 61 12 31, www.jackmartens.nl

Testdag
Electrische fietsen en Scooters

Bij “Partycentrum ‘t Maxend”, Maxend 22a, 5388 TX te Nistelrode.
Donderdag 12 April tussen 13.00 en 17.00 uur.

Unieke mogelijkheid. 5 merken 
vergelijken, geheel vrijblijvend,
 bij specialisten op dit gebied. 

Gespecialiseerd 
in elektrische fietsen 

en scooters

Test en vergelijk 
de topmerken:
Batavus
Gazelle
Sparta
Trek
MeridaMaak nu nog gebruik van het Fietsplan indien mogelĳ k

OPRUIMING FIETSEN
ATB-, Race-, toer-, kinder-, en elektrische fi etsen

Prĳ zen zĳ n inclusief service pakket
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InformatIe
 voor de

Kernen

Recht 
dichtbij….

Bijna 3 jaar loopt één van mijn letselschadedossiers nu. En we 
zijn er nog niet uit. Daarbij: het is een dossier waarin direct al de 
aansprakelijkheid werd erkend. Dat zou toch simpel moeten zijn....

Maar zo werkt het niet. Inmiddels hebben zich drie artsen over de 
zaak gebogen (die alle drie iets anders vonden). Mijn cliënt ontwikkelt 
steeds andere ziektebeelden, waarvan niet vaststaat dat ze met het 
ongeluk te maken hebben. We hebben dus nog geen ‘medische 
eindsituatie’ en er is nog geen overeenstemming over de reden van de 
gezondheidsproblemen van mijn cliënt. Daardoor is nog niet echt een 
schade te begroten.

Er is al wel een voorschot uitgekeerd, maar dat is maar een klein deel 
van de te verwachten schade.
Overigens moet daaronder vooral niet alleen het smartengeld worden 
verstaan, maar ook verlies aan arbeidsvermogen, verpleegkosten en 
meer.

Het zijn soms taaie dossiers; je moet er veel energie insteken om tot 
een goede schadevergoeding te komen. Met verzekeraars tegenover 
je weet je zeker dat je moet doorzetten; verzekeraars houden nou 
eenmaal niet zo van betalen...

Iedere letselschade heeft zijn eigen - trieste - achtergrond: 
verkeersongeluk, medische fout, ongeluk op het werk. Elke zaak 
verdient de volle aandacht voor juridische, financiële en emotionele 
kanten.

Voor een vrijblijvend en gratis adviesgesprek: 
rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl
tel. 06 11727028

mr Rob Haakmeester, advocaat

Column

Afgelopen week heeft D66, samen met de andere raadsfracties, het gezamenlijk ingediende amende-
ment over de gymzaal in Vorstenbosch van harte ondersteund. Hierdoor wordt in 2015 geld vrijgemaakt 
voor het opstellen van een exploitabel plan om gefaseerd tot realisatie hiervan over te gaan. D66 maakt 
zich sterk voor onderwijs; bewegingsonderwijs hoort hier vanzelfsprekend bij. 

De mogelijkheid om te kunnen bewegen in een gymzaal die aan de moderne eisen voldoet, is voor jong en oud 
van groot belang. Al jaren lang zijn er binnen de gemeenschap Vorstenbosch ideeën over een plan, waarbij een 
vernieuwde gymzaal de belangrijkste inzet was. In de loop van de tijd is die wens gekoppeld aan de activiteiten 
binnen het gemeenschapshuis de Stuik. Nog weer later zijn daar ideeën bijgekomen voor woningbouw. Daarbij 
denkt men vooral aan seniorenwoningen. 
Niet onbelangrijk is het om te vermelden dat met deze mooie plannen het woonhuis van twee van de inwoners 
van datzelfde Vorstenbosch is gemoeid. Wat D66 betreft staan we primair voor het belang van álle inwoners, 
waarbij met de belangen van individuele mensen voldoende rekening moet worden gehouden. Zorgvuldig-
heid en medemenselijkheid staan bij D66 hoog in het vaandel. Ook wij steunen - zoals gezegd - de plannen 
om een nieuwe gymzaal te bouwen, maar dit mag vanzelfsprekend niet ten koste gaan van het belang van 
twee kwetsbare inwoners. We roepen de initiatiefnemers en het college dan ook op om bij vaststelling van de 
plannen zorgvuldig te werk te gaan!

Zorgvuldig in 
Vorstenbosch

Transitie
In Den Haag noemt men het ‘tran-
sitie’ van de zorg. Mensen die met 
zorg te maken hebben weten wel 
beter. Het gaat om ordinair bezui-
nigen door het kabinet van VVD 
en PvdA. er is 40% minder geld 
beschikbaar na 1 januari 2015. Bij 
mensen aan de keukentafel wor-
den gesprekken gevoerd om de 
zorg in te perken. Mensen moeten 
meer zelf (laten) doen. Vrienden, 

familie, buren. Iedereen moet je 
inschakelen. Gaat dat overal wel 
zoals het hoort? Zijn mensen die 
zorg nodig hebben wel netjes be-
handeld? Gaat het terugdraaien 
van de zorg wel volgens de regels? 
De SP wil het weten. Daarom de 
grote zorgenquête 2014 – 2015. 
Mensen die geen bezoek van de 
SP krijgen en toch graag mee wil-
len doen, kunnen zich melden via 
de SP contactpersonen of via de 

website van de SP Bernheze. Neem 
contact op en u krijgt een enquê-
teformulier toegestuurd. Hoe meer 
medewerking, hoe meer informa-
tie we hebben. 

Laat deze kans niet aan u voorbij 
gaan en informeer de SP Bernheze. 
Na verwerking van de resultaten 
zullen die gepubliceerd worden en 
aangeboden aan de wethouder en 
de gezamenlijke pers.

SP: Grote zorgenquête Bernheze 

BeRNHeZe - De SP afdeling Bernheze is in de maand november gestart met de 
grote zorgenquête Bernheze. De vrijwilligers van de SP zoeken mensen thuis op 
met een enquêteformulier. Met korte heldere vragen wil de SP informatie over 
het niveau van de zorg krijgen. Graag willen we weten hoe de gesprekken over 
de toekomst van uw zorg gingen.

Frenky Heurkens, Voorzitter SP Bernheze

Kringloopbedrijf Bernheze is sa-
men met Kringloopbedrijf Oss 
onderdeel van Stichting Kringloop-
bedrijven Maasland en heeft geen 
winstoogmerk. elke euro die er 
wordt besteed, komt goed terecht. 

Zo biedt het Kringloopbedrijf werk-
gelegenheid aan mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt; 
in vaste dienst, gedetacheerd via 
IBN of via persoonlijke leer-werk-
trajecten. Daarnaast hebben in-
stellingen als vluchtelingenwerk en 
Verdihuis aan het Kringloopbedrijf 
een nuttige en praktische partner. 
 
Gratis ophaalservice
Het Kringloopbedrijf zorgt voor het 
opnieuw gebruiken van overbodig 
geworden goederen. Op afspraak 
worden die goederen geheel gra-
tis thuis opgehaald of ze kunnen 

worden aangeboden bij het bedrijf 
zelf. Hier worden ze gesorteerd, 
schoongemaakt, zo mogelijk ge-
repareerd en vervolgens te koop 
aangeboden in de winkel. Zo snijdt 
het mes aan twee kanten en is het 
Kringloopbedrijf goed voor mens 
en milieu. 

Kringloopbedrijf Bernheze is ge-
vestigd aan de Voorste Groes 1a in 
Heesch en is zes dagen per week 
open; van maandag t/m zaterdag. 
Zaterdag 29 november heeft van-
wege het éénjarig bestaan zelfs 
een feestelijk tintje. Meer weten? 

Een jaar Kringloopbedrijf Bernheze 
HeeScH - Kringloopbedrijf Bernheze is zondag 30 november precies een jaar geleden officieel geopend. Met 
een kleine honderd betalende klanten per dag voorziet de winkel duidelijk in een behoefte. Toch is er nog 
veel onduidelijkheid over het kringloopbedrijf.

VERRASSEND 
EN GOEDKOOP
kringloopbernheze.nl

www.mooihdl.nl Informeert, boeIt 
en Interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Zie www.kringloopbernheze.nl of bel 0412-626 111.
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Wij zijn uw bank.
Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Elke 1e en 3e donderdag 
vragenuurtje in het Raadhuis 
10.00-12.00 uur

www.centrumheesch.nl

6.50
Iedere vrijdag op 
de markt in Nistelrode

Kaashandel Cilius Duijster
graskaas

1 kilo 6.50

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

• 3 GROTE SPECULAAS-
 BROKKEN 
• ROOMBOTER GEVULD 
 SPECULAAS MET 
 50% AMANDELSPIJS 
• GROTE ZAK 
 KRUIDNOTEN

€ 5,00

€ 10,00

VRIJDAG 28 NOVEMBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 2 DECEMBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

WORSTEN-
BROODJES

Samen voor maar

SPECULAASPAKKET

5,005,00
Samen voor maar

€ 5,5010 voor

20 voor

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

 06-2909 9005
www.roconnect.nl

Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

Vragen aan de 
gemeente?

Nu ook via

@bernhezetwit

Het is een lastige keuze, dat parke-
ren in het centrum. Uitgangspunt 
van het plan is om het parkeren in 
’t Dorp veelal weg te halen. Daar-
voor in de plaats komen er grote 
parkeerterreinen achter de (voor-
malige) videotheek en achter het 
oude Raadhuis. Dan komt er ruim-
te voor een mooi plein aan ’t Dorp.

Op de informatieavond werd er 
door zowel bewoners als onder-

nemers gepleit voor meer parkeer-
plaatsen aan ’t Dorp. Begrijpelijk, 
maar hier schuilt wel een gevaar 
in. Meer parkeerplaatsen betekent 
meer auto’s op zoek naar een vrije 
parkeerplaats. Meer in- en uit-
draaien op de weg. en dat op een 
weg met auto’s en fietsers in twee 
richtingen. Het gevolg is dat het er 
voor de fietser zeker niet beter op 
wordt. Het lijkt me zelfs gevaarlij-
ker dan nu. 

Dus tijd voor een bezinningsmo-
ment. 
Wordt het een autoluw centrum, 
met een mooi plein en ruimte voor 
terrassen. Of wordt het toch meer 
parkeren. Kies je voor het laatste, 
kies dan ook voor ruimte voor de 
fietsers in de vorm van een fiets-
pad of fietsstraat. Anders wordt 
het pappen en nathouden en wor-
den de (fietsende) inwoners van 
Heesch er niet beter van.

Progressief Bernheze: Bezint eer ge begint…. 

BeRNHeZe - Op maandag 10 november was ik bij een druk bezochte 
informatieavond over de herinrichting van ‘t Dorp in het centrum van 
Heesch. Het herinrichtingsplan is enige tijd terug al vastgesteld. Deze 
avond zou vooral gaan over materiaalgebruik en de uitvoering. Maar de 
aanwezigen mochten ook nog wat zeggen over het plan zelf, bijvoor-
beeld de plaats van de fontein, de parkeerplaatsen en de ontsluiting van 
de parkeerplaatsen. 

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

CDA: in goede harmonie
De Sint, die oude kindervrind
Is de Bernhezer burger goed gezind
Hij heeft een goede en wijze raad
Voor college en gemeenteraad
 
Weg met al die regeldruk
Al dat geregel maakt alles stuk
Geef ruimte aan creativiteit
en vorm daarop je beleid
 
Zo krijg je echt participatie
Dat nieuwe modewoord van deze natie
Maar feitelijk gewoon wat we al jaren doen
In goede harmonie en met fatsoen
 
Omzien naar de medemens
Ook van Sint een grote wens
Burgers die gezamenlijk organiseren
en een gemeente die wil stimuleren
 
Soms kan het zo eenvoudig zijn
Laat het los, het doet geen pijn
Verlos Bernheze van dat juk
Van al te zware regeldruk
 
en geef vrijheid en vertrouwen
Heus, het zal je niet berouwen
Betrokkenheid is het resultaat
en is het dat niet waar het allemaal om gaat?
 
RijmSint en (ont)Regelpiet

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Gemeente haalt snoeihout buitengebied op tussen 8 en 12 december 2014

Voorwaarden
Het snoeihout wordt verwerkt in 
een biomassa-energiecentrale. 
Daarom kan alleen hout dat aan 
onderstaande kwaliteitseisen vol-
doet worden gebruikt voor het op-
wekken van energie.
•	 Snoeihout	afkomstig	van	boom-

kwekerijen, fruittelers en der-

gelijke is uitgesloten, omdat dit 
bedrijfsafval betreft.

•	 Het	is	uitsluitend	schoon	snoei-
hout zonder blad. Wanneer er 
heel weinig droog blad aan de 
takken hangt is dat geen pro-
bleem. coniferen, bladhouden-
de takken, boomstronken, tim-
merhout en dergelijke worden 

niet geaccepteerd.
•	 Aan	het	 hout	mag	geen	 zand/

grond zitten. Daarom kunt u het 
hout het beste op een (redelijk) 
droge plek neerleggen.

•	 Het	 hout	 mag	 maximaal	 zes	
meter vanaf een verharding 
(openbaar terrein) op een hoop 
liggen, anders kan het niet ge-
laden worden. Het moet op het 
eigen perceel liggen en niet op 
openbaar terrein.

•	 De	houthoop	moet	goed	bereik-

baar zijn zodat het hout met een 
kraan op een vrachtauto kan 
worden opgeladen. Let er op 
dat het hout niet tegen bomen 
aan ligt.

•	 Het	 hout	 mag	 maximaal	 drie	
weken voor het ophalen op een 
hoop gelegd worden.

•	 De	houthoop	dient	minimaal	 3	
m3 groot te zijn. combineren op 
één plek is mogelijk.

De aanbieder is verantwoorde-

lijk voor het snoeihout totdat het 
wordt opgehaald. Steekproefsge-
wijs zal gecontroleerd worden of 
het snoeihout voldoet aan de ei-
sen. Zo niet, dan kunnen wij het 
helaas niet meenemen.

Het snoeihout dat niet wordt geac-
cepteerd, kunt u aanbieden bij Fa. 
Van Schaijk in Nistelrode of Firma 
Dijkhoff in Heeswijk-Dinther.

BeRNHeZe - U kunt zich daarvoor tot 28 november 2014 aanmelden 
bij de gemeente, telefoon 0412-45 88 88 of via het ‘aanvraagformulier 
ophalen snoeihout’ op www.bernheze.org.
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Deze zorGKATERN is een samenwerking van de 
gemeente Bernheze en DeMooiBernhezeKrant.
Berichten om de inwoners van Bernheze te informeren 
over de veranderingen in de zorg.

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

“We willen dat zoveel mogelijk mensen werk vinden, mensen 
met en zonder beperking. Het liefst met een baan, anders op 
een andere manier, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk,” vertelt 
wethouder Rien Wijdeven. 

De Participatiewet 
Vanaf 1 januari 2015 is er één re-
geling voor iedereen die in staat is 
om te werken: de Participatiewet. 

Optimisd
Optimisd, de intergemeentelijke 
sociale dienst, voert de Participa-
tiewet uit voor de gemeente Bern-
heze. Zij zorgt voor begeleiding 
naar werk en voor een uitkering 
als dat nodig is. De Participatiewet 
wil zoveel mogelijk jongeren en 
volwassenen met een arbeidsbe-
perking aan het werk helpen.

Bijstand 
Voor mensen die op dit moment 
een bijstandsuitkering ontvangen, 
verandert er best veel. Deze ver-
anderingen zijn beschreven in de 
brochure ‘Van bijstand naar Parti-
cipatiewet’. Deze folder heeft Op-
timisd in november verstuurd naar 
alle inwoners van Bernheze met 
een bijstandsuitkering. 

Wajong
Jongeren die helemaal niet kunnen 
werken, kunnen nog een Wajong-
uitkering aanvragen. Jongeren 
vanaf 18 jaar met een arbeidsbe-
perking die wél kunnen werken, 
vallen vanaf 1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. 

Sociale werkvoorziening
Ook wordt per 1 januari 2015 
de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) afgesloten voor nieuwe 
werknemers. Zij vallen dan onder 
de Participatiewet. Wie nu al in 
de sociale werkvoorziening werkt, 
houdt zijn rechten en plichten. 

Voor meer informatie kun je te-
recht op www.optimisd.nl

Lukt het niet om aan werk te 
komen? Dan kan Optimisd 
een tegenprestatie vragen 
voor de uitkering.

Optimisd

Wat zijn uw
mogelijk-
heden?

beperkingen?
onder-
steuning
nodig?

WWW. WERK.NL

aanmelden

Meld uzelf aan bij werk.nl.
Zoek zelf actief naar een baan.

Ik kan
niet
werken.

Dan verandert er voor u niets. 

Werkt u nog niet? U kunt per 1 januari 2015
niet meer in de Wsw instromen.

Kunt u door ziekte of arbeidsbeperking 
helemaal niet werken? Meld u dan bij UWV.

Ik kan werken,
maar heb een
arbeids-
beperking.

Ik heb geen
baan en geen
inkomen.

Optimisd gaat met u in 
gesprek en kijkt samen met u 
hoe u werk kunt vinden. Dit
kan een gewone baan, een 

aanpassingen of een studie zijn. 

Participatiewet 2015 

zorG en 
onDersteunInG

WERKALGEMEEN JEUGD ZORG

 2015
  

www.bernheze.org/samenkomenweverder

Hulp voor mantelzorgers

Door alle veranderingen in de zorg wordt steeds meer van familie, vrienden en kennissen gevraagd. De man-
telzorger wordt steeds belangrijker. Maar raakt de mantelzorger niet overbelast? 

De gemeente heeft een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder mantelzorgers in Bernheze, om zo in-
zicht te krijgen waar de mantelzorger ondersteuning bij nodig heeft. In Bernheze is 17% van de gemeenschap 
mantelzorger. En dan zijn er nog veel mensen die zichzelf geen mantelzorger noemen, maar wel hun moeder, 
zus of buurman verzorgen. Aan dit onderzoek hebben 22 deelnemers meegedaan door middel van interviews. 

Hulp voor mantelzorgers
Alle deelnemers aan het onderzoek verzorgen een familielid, meestal hun partner of kind. Meerdere deelne-
mers aan het onderzoek hebben laten weten dat ze ondersteuning zo lang mogelijk willen uitstellen en het 
vaak lang zelf willen proberen. Er zijn punten naar voren gekomen die als het meest belastend worden ervaren. 
Dit zijn vooral het niet vrij kunnen zijn van de mantelzorgtaken, beperkingen in het sociale leven en bureau-
cratie rondom het regelen van zorg.

Netwerk
Voor mensen die een mantelzorgrol vervullen, is het in stand houden van een sociaal netwerk niet makkelijk. 
Ondersteuning in het netwerk kan daarom belangrijk zijn. Belangrijk is dat de mantelzorger ergens terecht kan, 
zodat de zorg voor hun familielid, vriend of kennis ook vol te houden is. Ondersteuning kan door familie, vrien-
den en kennissen, maar ook via instanties. In Bernheze zijn dit de Wmo-consulent, de mantelzorgmakelaar, 
huisarts, casemanager van een thuiszorgorganisatie of de betrokken verpleegkundige/verzorgende. 

Kijk op mantelzorgbernheze.nl voor meer informatie voor mantelzorgers.

Marijke:
“Ik zit sinds een jaar 
thuis, maar wil wel 
graag werken. Ik ben 
nu begonnen met 
vrijwilligerswerk”

zorG over werk
Piet Brouwers uit Heeswijk-Dinther in gesprek met Laura van Herpen (gemeente Bernheze) tijdens De Mantelzorgdag. 
Mijn vrouw heeft vooral in 2013 veel getobd met haar gezondheid. Nu gaat het wat beter. We hebben 2,5 uur per week 
huishoudelijke hulp en verder zorg ik voor de dingen. Ik vind het leuk om te zorgen voor haar, we hebben immers ooit 
voor elkaar gekozen. Alleen jammer dat we niet meer lange afstanden kunnen gaan fi etsen; dat deden we heel graag.
 Foto: Marcel van der Steen

mantelzorGers zijn personen 
die langdurig en onbetaald zorgen 
voor een chronisch zieke, gehan-
dicapte of hulpbehoevende part-
ner, ouder, kind of ander familielid, 
vriend of kennis. Kenmerkend daar-
bij is dat zij zorgen voor iemand van-
uit een persoonlijke band. Deze zorg 
kies je meestal niet uit, zoals vrijwil-
ligerswerk, maar het overkomt je.

mantelzorGmaKelaar.
Deelnemers zijn zeer tevreden over 
de mantelzorgmakelaar. De man-
telzorgmakelaar wordt gezien als 
wegwijzer, vraagbaak en betrouw-
bare adviseur voor het vinden van de 
juiste hulp.

‘ik Heb dit nog nooit 
eerder gedaan, 
maar het is heeL Leuk. 
effe er tUssenUit’
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Grenzeloos BERNHEZE

Dorcas Voedselactie een succes
HeeSWIJK-DINTHeR – De negentiende Dorcas Voedselactie heeft lan-
delijk naar schatting zo’n 50.000 gevulde voedseldozen opgeleverd. De 
actie in Heeswijk-Dinther op 8 november bij de COOP leverde 45 voed-
seldozen op. De opbrengst van de collectebus was bij het schrijven van 
dit bericht nog niet bekend. 

Op dit moment worden uit alle ingezamelde goederen voedselpakketten samengesteld door vrijwilligers in 
vier sorteercentra. Zeker 20.000 voedselpakketten zullen nog voor de kerst hun bestemming bereiken: arme 
ouderen in Oost-europa en Afrika of Syrische vluchtelingen.

luCHtpost
freeK spIts
nIsseroIse GlorIe In KenIa

Een helpende hand bieden in het westen van 
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en 
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu 
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse 
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

Vers bloed in Stichting FreeKenia

Allereerst wil ik een aantal nieuwe leden in de Stichting 
verwelkomen die het FreeKenia-team komen versterken vanuit 
Nederland. Nicole Engbers-Kijlstra en Saskia Bisschops gaan 
ons meehelpen in de promotie en fondsenwerving voor de 
activiteiten die we ondernemen in Kenia. Ons ‘Money Garden–
concept’ (creatie van Geldtuinen) krijgt meer vorm, waardoor 
we dadelijk in staat zijn meer boeren - en daarbij stimuleren 
we zeker de jeugd - te betrekken in ons trainingprogramma en 
bepaalde producten te laten groeien waar we als FreeKenia een 
markt voor hebben.

 

Daar is volgens ons de grootste behoefte aan; mensen hebben 
land, maar ze weten niet WAT te verbouwen en HOE en ook 
hebben ze geen beschikking over de juiste landbouw-inputs, 
zoals gecertificeerd zaad en gereedschappen. Afgelopen 
maand heb ik een symposium bezocht in Kisumu dat business 
in landbouw promoot, wat een erg goed initiatief was. Maar 
kritisch als ik ben, heb ik de ‘rurale boeren en jeugd’ daar 
niet gezien, aangezien de entreetickets veel te hoog geprijsd 
waren en ze er wellicht geen weet van hadden. Maar goed, 
het is bemoedigend te zien dat op een hoger niveau dit soort 
initiateven opkomen, waar we als FreeKenia mee willen samen 
werken en nu een brug willen slaan voor de boeren in rural 
gebied. 

Het antwoord voor onze doelgroep komt tot uiting 
aanstaande donderdag wanneer we de afrondingsfase van het 
trainingsprogramma van 2014 organiseren. Op verzoek van 
alle 65 trainees, de leiders van 30 boeren- en jeugdgroepen, 
willen zij een platform om activiteiten en verwerkte producten 
te promoten. Als FreeKenia geven we ze deze ruimte op ons 
‘Resource Center’ in Kisumu. Dit is tevens een manier om te 
netwerken en te linken met andere partners, zoals college-
boeren, overheid en bedrijven om meer business mogelijk te 
maken. We combineren cultuur (muziek en dans) met agricultuur 
en livestock (kippen, konijnen en koeien) en moedigen de 
jeugd aan hun leven te verbeteren door ze te laten zien dat ze 
via landbouw geld kunnen verdienen, in plaats van op straat 
te hangen of hun huidige activiteiten te verbeteren. FreeKenia 
is met dit initiatief weer een stap verder in onze ontwikkeling 
naar een professionele facilitator in netwerken en linken om op 
grotere schaal waardeketens in landbouw op te zetten.

Onze nieuwe slogan draagt daarin bij: Food on the table & 
Money in the pocket!

Hartelijke groeten uit Kisumu, Kenya!
Freek Spits (www.FreeKenya.org)
 

fancy fair in Dinther voor Kenia

“In januari 2015 ga ik naar Na-
kuru, Kenia om vrijwilligerswerk te 
gaan doen in de zorg. Ik heb dit 
altijd graag gewild en nu ik in de-
cember klaar ben met school, is dit 
mijn kans. Ik ga met de organisatie 
Projects Abroad en ik ga daar 12 
weken werken in de gezondheids-
zorg. Dit sluit ook aan bij mijn op-
leiding en mijn interesse. Ik kom in 
een ziekenhuis te werken of in een 
privékliniek, dat is nog even een 

verrassing. Ik verblijf daar in een 
Keniaans gastgezin.”
Voor deze reis wil Marieke graag 
geld inzamelen. Daarom organi-
seert zij de Fancy Fair op 29 no-
vember van 13.00 tot 18.00 uur. er 
is een spelletjescircuit, een spring-
kussen, een rad van avontuur, een 
kleine rommelmarkt en meer. De 
fancy fair is in de Kerkstraat 2; dat 
is het veldje bij de protestantse 
kerk in Dinther.

HeeSWIJK-DINTHeR - De 21-jarige Marieke van Beek uit Heeswijk-Dinther houdt zaterdag 29 november een 
fancy fair waarvan de opbrengst bestemd is voor Kenia. Zij legt uit waarom:

Foto van Nicole...toen ik haar een rondleiding gaf in de sloppenwijken 
waar we ook actief zijn...

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbe- 

zorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser, 

klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor 

niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Geen hulp (meer) vanuit de 
WMO of een te hoge bijdrage? 
Dan is Mien Thuis een prima 
oplossing.

Bent u wat ouder? 
Mien Thuis biedt u passende 
hulp voor al uw huishoudelijke 
taken. 

WMO & EIGEN BIJDRAGE

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Werken, kinderen, sporten… 
het leven is vaak druk. 
Mien Thuis neemt de taken 
over die bij u blijven liggen.  
Dat kan poetsen, strijken of 
koken zijn, maar ook de kin- 
deren opvangen of de hond 
uitlaten.
Eenmalig, structureel of 
tijdelijk? U zegt het maar. 

EEN DRUKBEZET LEVEN
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Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooIBernhezertjes

AANGEBoDEN

PEDiCuRE NiStELRoDE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

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

WELKE KLEuREN mAKEN u 
HEt ALLERmooiStE?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnen avond.
Bel 06-51110053 colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl

tE KooP

PRiNtPAPiER
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier

80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.
www.bernhezemedia.com

GRAtiS BuxuSHAAG 
lengte 45 meter en hoogte 45 cm. 
Nistelrode. 06-83575352.

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

LEuKE SiNt KADo’S 
bij Heesakkers Kadoshop.
Zoals de trendy BiBa sieraden 
vanaf € 5,95.
Of wat te denken van onze 
Oozoo horloges een
sieraad voor elke pols,vanaf  
€ 29,95. Stuur die Sint maar langs 
bij Heesakkers Kadoshop,

WIlt u een zoeKertje plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

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

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

ViER StuKS ViKiNG WiNtER-
BANDEN Z.G.A.N.  195/65 R15. 
5 gaten 6.1X - 15 H2. Banden 
liggen op gebruikte stalen velgen. 
Wegens aanschaf auto met 
andere maat banden.
€ 150,-. 06-11113111.

tE HuuR

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

GEVRAAGD

Bespeelt u een instrument en 
maakt u graag muziek
DWEiLoRKESt NiE tE 
GELEuVE uit Heesch kan nog 
muZiKANtEN
gebruiken. Interesse of wilt u een 
keer een bezoekje brengen 
aan een repetitie: 
wimvanoss@hotmail.com of 
06-53630850.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Arend-Jan Top
uit Heesch

Winnaar:
Jozette van den Helm

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

Intratuin Veghel  
Heuvel 11 
Vrijdag koopavond  
www.intratuin.nl

  Tegen inlevering van deze bon 

20%
korting

op 1 artikel
naar keuze*

* Actievoorwaarden
 Geldig op het gehele assortiment 
met uitzondering van blokhutten, 
bestrating,  bestellingen, cadeau-
kaarten, gasflessen, boeken, 
horeca en levende dieren. 

 De korting is niet geldig in 
combinatie met reeds afgeprijsde 
artikelen of op andere lopende 
(kortings-) acties en/of aan-
biedingen.

Geldig t/m zondag  
30 november 2014.

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

Afgelasting 
Vogelshow
HeeSWIJK-DINTHeR - Vogel-
vereniging de Vogelvriend uit 
Heeswijk-Dinther had dit jaar de 
organisatie van de Kring tentoon-
stelling Maasland/Meijerij op 28, 
29 en 30 november in CC Sint 
Willibrord in Heeswijk-Dinther op 
zich genomen. 

In verband met de risico’s die de 
vogelgriep met zich meebrengt, 
heeft het bestuur besloten deze 
vogeltentoonstelling niet door te 
laten gaan. Vele vrijwilligers heb-
ben heel veel vrije tijd gestoken 
in de voorbereiding, maar door de 
omstandigheden hebben we deze 
beslissing moeten nemen.
De vogels die voor ons een mooie 
hobby zijn, is bij een uitbraak van 
de vogelgriep voor de beroeps-
sector een ramp. Daarom willen 
we waar dat kan, eraan bijdragen 
om de vogelgriep snel het land 
uit te krijgen. Wij hopen dat alle 
sponsoren, vrijwilligers, kwekers, 
keurmeesters en clubleden begrip 
hebben voor het genomen besluit. 
Ons rest nu niets anders dan voor-
uit te kijken naar een nieuwe show 
in het najaar van 2015. Voor vra-
gen kunt u contact opnemen met 
ons secretariaat, zie www.devogel 
vriendheeswijk-dinther.nl
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BernhezefamIlIeBerIchten

Ze leerden elkaar kennen op de 
kermis van Nistelrode. Na hun hu-
welijk woonden ze in Schaijk en 
daarna op een tweetal plaatsen 
in Nistelrode. In 1957 bouwden 
ze op het Kerkveld hun eigen huis 
waar ze nu nog wonen. Ze kregen 
vijf kinderen en hebben elf klein-
kinderen.
Annie heeft haar leven lang huis-

houdelijk werk gedaan. Richard 
heeft geschilderd bij een groot 
schildersbedrijf in eindhoven. De 
grote hobby van Richard is zijn 
volière met kanaries en parkieten 
en hij gaat graag elke dag fietsen. 
Annie gaat naar het bloemschik-
ken van de KBO, houdt van hand-
werken en puzzelen. Samen zijn ze 
vaak aan het tuinieren.

Diamanten echtpaar 
Van Dijk-Van den Broek

NISTeLRODe - Richard van Dijk (81) en Annie van den Broek (83) vier-
den 23 november hun zestigjarig huwelijksfeest. Richard werd geboren 
in Vorstenbosch en Annie in Schaijk.

Foto: DMBK

Kienmiddag
NISTeLRODe – Carnavalsclub de Hossende Wevers uit Nistelrode houdt 
op zondag 21 december een kienmiddag in Partycentrum ’t Maxend. Vanaf 
14.00 uur is iedereen van harte welkom, er zijn mooie prijzen te winnen.

Het installatiebal van deze jubilerende carnavalsclub laat nog even op zich 
wachten; 10 januari is het zover en zal de nieuwe prins van het Hossende 
Weversrijk bekendgemaakt worden. Opwarmend naar carnaval 2015 - 14, 
15, 16 en 17 februari - wil cV De Hossende Wevers u alvast laten proe-
ven van de gezelligheid van de club. Daarbij opgeteld dat een spannende 
kienavond weer helemaal trendy is; zal de uitnodiging voor 21 december 
zorgen voor een volle zaal met kien liefhebbers. De ballen zijn geteld en de 
boekjes liggen klaar, u bent van harte welkom.  

Heescheweg 17 - 5388 RG Nistelrode - 0412 782507

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.00 - 21.00 uur
Zaterdag en zondag 8.00 - 19.00 uur

Volg ons 
op Facebook! 

Blijf  zo op de 
hoogte van onze 
aanbiedingen 
en nieuwtjes

• Verse koffie
• Sigaretten
• Belegde broodjes
• Auto artikelen
• Frisdranken
• Bloemen
• Snoep
• Service artikelen
• IJs
• Kranten
• Snacks
• Cadeau artikelen

NOVEMBER = SYM ACTIE MAAND

DEZE ACTIE LOOPT T/M ZATERDAG 29-11-2014 
EN BETREFT ALLEEN SYM-SCOOTERS 

DIE IN DEzE ADvERTENTIE vERMELDT STAAN
EN zOLANG ONzE vOORRAAD STREKT!!

U KRIJGT OOK 1 JAAR GEHEEL GRATIS
DE ANWB MOBILITEITSPAS!!

OOK OP DEZE SCOOTERS KRIJGT U 24 MAANDEN 
GARANTIE EN IS DE 1E BEURT GEHEEL GRATIS!!

OOk DE NIEuwE VESpA pRIMAVERA & SpRINT MET € 300,- kORTINg!!

Sym Allo 4T, Mocca Bruin 
nieuw, 0 km, snor - 25 km/u

vAN € 1.749,- 
NU NOVEMBERACTIE

€ 1.599,- 
(excl kosten rijklaar maken a € 199,-)
+ GRATIS ORG. HOOG WINDSCHERM 
+ GRATIS ART 4* KETTINGSLOT

Sym Allo 4T, Matgrijs 
nieuw, 0 km, snor - 25 km/u

vAN € 1.749,- 
NU NOVEMBERACTIE

€ 1.599,- 
(excl kosten rijklaar maken a € 199,-)
+ GRATIS ORG. HOOG WINDSCHERM
+ GRATIS ART 4* KETTINGSLOT

Sym Mio 4T, zwart/wit 
nieuw, 0 km, brom - 45 km/u

vAN € 1.799,- 
NU NOVEMBERACTIE

€ 1.399,- 
(excl kosten rijklaar maken a € 199,-)
+ GRATIS ORG. HOOG WINDSCHERM
+ GRATIS ART 4* KETTINGSLOT

Sym Allo 4T, Wit 
nieuw, 0 km, snor - 25 km/u

vAN € 1.749,- 
NU NOVEMBERACTIE

€ 1.599,- 
(excl kosten rijklaar maken a € 199,-)
+ GRATIS ORG. HOOG WINDSCHERM
 + GRATIS ART 4* KETTINGSLOT

Sym Allo GT 4T, Bruin 
nieuw, 0 km, snor - 25 km/u

vAN € 1.749,- 
NU NOVEMBERACTIE

€ 1.599,- 
(excl kosten rijklaar maken a € 199,-)
+ GRATIS ORG. HOOG WINDSCHERM
 + GRATIS ART 4* KETTINGSLOT

Sym Allo 4T, Zwart 
nieuw, 0 km, snor - 25 km/u

vAN € 1.749,- 
NU NOVEMBERACTIE

€ 1.599,- 
(excl kosten rijklaar maken a € 199,-)
+ GRATIS ORG. HOOG WINDSCHERM
+ GRATIS ART 4* KETTINGSLOT

Sym Mio 4T, White edition
nieuw, 0 km, snor - 25 km/u

vAN € 1.799,- 
NU NOVEMBERACTIE

€ 1.499,- 
(excl kosten rijklaar maken a € 199,-)
+ GRATIS ORG. HOOG WINDSCHERM
+ GRATIS ART 4* KETTINGSLOT

Ind.terrein: Retsel 
Retselseweg 5 5473 HC Heeswijk-Dinther 
0413-786063  |  06-50453935 
WWW.HvAMOTOREN.NL
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en• Winkel:

Maandag, dinsdag en vrijdag 9.00-20.30 uur
(wij eten van 12.00-13.00 en van 17.00-18.00 uur)
zaterdag 9.00-16.00 uur (wij eten van 12.00-13.00 uur)

• Werkplaats:
Maandag 9.00-20.30 uur
(wij eten van 12.00-13.00 en van 17.00-18.00 uur)
dinsdag en vrijdag 13.30-20.30 uur (wij eten van 17.00-18.00 uur)
zaterdag 9.00-16.00 uur (wij eten van 12.00-13.00 uur)

Openingstijden

Pubquiz
HeeScH  - Op vrijdag 28 novem-
ber is het café van De Pas weer 
het strijdtoneel van de pubquiz. 
Teams bestaande uit maximaal 
vijf personen gaan met elkaar de 
strijd aan. 

De pubquiz laat de hersenen kra-
ken, maar plezier, humor en gezel-
ligheid staan voorop. De quiz heeft 
verschillende categorieën met 
open en meerkeuzevragen. De fi-
naleronde wordt gespeeld met de 
drie beste teams van de avond. 
Goed zichtbaar voor het aanwe-
zige publiek op een podium, waar 
je de spanning kunt voelen, ruiken, 
proeven en zien. 
Opgeven voor de pubquiz is mo-
gelijk via info@de-pas.nl onder 
vermelding van ‘deelname pub-
quiz’. De quiz begint om 21.00 uur 
en rond 23.00 uur is het winnende 
team bekend.
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Voorgerechten
CarpaCCio van zaCht gegaard wildzwijn
kruidkoek croutons, fijngesneden andijvie en appelstroop dressing 

heldere wildbouillon
met garnituur van paddenstoelen en fijne groenten 

huisgemaakte terrine van haas en konijn
salade van rode kool en appel, pesto van spek en pistache 

hoofdgerechten
gegrilde hertenraCk met Crumble van kastanje
met wildgarnituur, saus van steranijs en five spice 

wilde eendenfilet
met wildgarnituur, saus van bramen en brandewijn

duo van fazant
gevulde fazantenborst, gekonfijt pootje, wildgarnituur, saus van eekhoorntjesbrood

pasta papardelle met wildzwijn stoof
bospaddenstoelen, rucola, truffelolie en parmezaanse kaas

De Stefani cabernet sauvignon 2011

wildkaart wolters

Onze wildwijn !

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

info@restaurantwolters.nl
www.restaurantwolters.nl

Open 6 dagen per week van 16.00 - 1.00 uur
Zondag vanaf 14.00 uur - Maandag gesloten

Keuken open tot 21.30 uur

tweemaal zilver tijdens 
Ceciliafeest in CC De Wis

LOOSBROeK - Het kerkkoor van 
Loosbroek vierde zondag haar Ce-
ciliadag. 

er werd traditiegetrouw begonnen 
met een eucharistieviering met 
carla Bons als dirigent en Dan Lo-
redan als organist. Het programma 
werd voortgezet in cc De Wis. 
De vicevoorzitter van de parochie 
hield een praatje over hoe het in 
de toekomst zal gaan met de sa-
menvoeging van de parochies en 
de koren. 
Hierbij werd duidelijk dat er de ko-
mende jaren wel het een en ander 
zal veranderen. Na deze korte toe-
spraak was het tijd voor een uitge-
breide, goed verzorgde koffietafel.

Eremedaille
Inmiddels was pastoor Joost Jan-
sen gearriveerd om de twee jubi-
larissen te huldigen: christa van 
Driel en Riek van der Heijden. 

Beide dames waren 25 jaar koorlid. 
Ze werden onderscheiden met de 
eremedaille van Sint-Gregorius in 
zilver, en kregen de daarbij beho-
rende oorkonde uitgereikt. 
Hierna werden zij door het hele 
koor toegezongen met een speci-
aal voor hun geschreven lied. Tot 
ieders verrassing werd dit aange-
vuld met een solo-optreden van-
Joost Jansen met een Latijn/Frans 
lied. er werd afgesloten met het 
zingen van het cecilialied.

Riek van der Heijden Christa van Driel Foto’s: Jan Gabriëls

Na een muzikale dienst was het tijd 
voor een gezellige bijeenkomst ter 
ere van de feestdag van de heilige 
cecilia op  22 november.  

Ceciliafeest
Talrijke muziekverenigingen, ko-
ren, fanfares en orkesten werden 
naar deze patrones - cecilia - van 
de muzikanten genoemd. Op 22 
november wordt dit door kerkelij-
ke zangkoren als feestdag gevierd 
met een feestelijk samenzijn. Bij 

De Waard werd na een heerlijke 
kop koffie of thee het cecilialied 
uit volle borst gezongen. Hierna 
volgde het officiële gedeelte en 
werden de jubilarissen in het zon-
netje gezet. 

PIeT VAN GOGH 12.5 JAAR
WILMA ONSTeIN 25 JAAR
MATHIeU BOFFeN 40 JAAR  

De drie jubilarissen kregen voor 
hun jarenlange inzet voor de kerk-

muziek de Sint Gregorius medaille 
en de bijbehorende oorkonde. 
Daarnaast konden ook de bloe-
men niet ontbreken. Na het offici-
ele gedeelte werden de gehuldigde 
koorleden gefeliciteerd en toege-
zongen met een verdiend ‘Lang zal 
ze leven’. 

Hierna werd genoten van het 
heerlijke eten, waarna om 15.30 
uur het ceciliafeest voldaan en blij 
afgesloten werd. 

Petrus Emmaus Cantorij vierde 
Ceciliafeest bij De Waard
HeeScH - Op zondag 23 november vierde de Petrus Emmaus Cantorij uit Heesch haar jaarlijkse Ceciliafeest. 
Na de dienst van 10.00 uur gezongen te hebben, vertrokken we naar Restaurant de Waard om dit feest te 
vieren. Onze voorzitter Werner Neelen heette iedereen welkom en bedankte voor de inzet van het afgelopen 
jaar.

Piet, Wilma en Mathieu Benilda Kocken
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een van die manieren is de jaar-
lijkse donateursactie, waarbij leden 
van de fanfare langs de deur gaan 
om donateurskaarten te verkopen. 
Die donateursactie is verleden tijd.

Als oude muziekvereniging - de 
Koninklijke is van 1823 - houdt de 
fanfare van vernieuwingen. Om 
die reden worden nu voorbereidin-
gen getroffen om in het voorjaar 
met een nieuwe actie te komen. 
een actie die voor beide partijen 

winst op gaat leveren: de Konink-
lijke kan geld ophalen en de be-
langstellenden kopen een product 
waar ze veel plezier aan kunnen 
beleven.
Nieuwsgierig geworden? In het 
voorjaar wordt meer bekend..

Donateursactie St. Willibrord
HeeSWIJK-DINTHeR - De Koninklijke Fanfare St. Willibrord is een ac-
tieve muziekvereniging in Heeswijk. Voor die activiteiten is veel geld 
nodig dat op verschillende manieren wordt verzameld. 

Jeugdkoor op-maat stelt 
kerstkoor samen voor jeugd
HeeSWIJK-DINTHeR - Jeugdkoor 
Op-Maat uit Heeswijk-Dinther - 
onder leiding van Peter Smulders 
- wil kinderen die het leuk vinden 
om te zingen uitnodigen om met 
Kerst met het koor mee te zingen. 

Kinderen vanaf groep 3 zijn wel-
kom bij de repetities op maandag-
avond in het Willibrordcentrum in 
Heeswijk van 18.30 tot 19.30 uur.

er staan drie optredens gepland: 
tijdens de kerstsamenzang in de 
kerk van Heeswijk op zondag 21 
december om 16.00 uur, tijdens 
de kerstviering in Heeswijk op 24 
december om 19.00 uur en op 
tweede kerstdag op Laverhof  om 
10.45 uur.

Kinderen die mee willen doen zijn 
van harte welkom op maandag 1, 

8 en 15 december. Zie verder: 
www.jeugdkooropmaat.nl

the Amazing Stroopwafels met 
All you Can Eat in CC Nesterlé

NISTeLRODe – De Nederlandse band The Amazing Stroop-
wafels treedt op zaterdag 13 december op in CC Nesterlé 
in Nistelrode. 

The Amazing Stroopwafels krijgen er geen genoeg van. Na 
ruim 35 jaar toeren en meer dan 6600 optredens spelen 
ze onvermoeibaar – met steeds dezelfde energie. Dat is te 
horen: in dit programma spelen ze naast nieuwe liedjes, 
klassiekers als Oude Maasweg en Ik ga naar Frankrijk. Ver-
der brengen zij culinaire nummers ten gehore uit hun om-
vangrijke repertoire die nooit eerder in de theaters klonken. 
Kaas, Radijs, Varkensvlees, kortom: All You can eat.

Voor meer info: 
www.nesterle.nl en www.amazingstroopwafels.nl
Kaarten voor het concert in Nesterlé kosten € 15,- en zijn te 

koop via 
www.nesterlé.nl.
Telefonisch 
bestellen kan via 
0412-859001. 

Foto: Nina Valkhoff

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Jubilarissen Ceciliafeest
in ‘t maxend

NISTeLRODe – Het Ceciliafeest, genoemd naar de patroonheilige 
van de kerkmuziek Cecilia, wordt ieder jaar gevierd. Na de viering in 
de St. Lambertuskerk met zang en een bijeenkomst bij Partycentrum  
’t Maxend. Pastoor Ouwens zette twee leden van het kerkkoor in het 
zonnetje.

Tiny van der Lee-van de Burgt
Tiny is al 40 jaar lid van het gemengd koor, met een mooie altstem. 
Tevens is zij ook bestuurslid sinds 2008. Samen met de muziekcommisie 
zorgt zij voor de gezangen die er tijdens de eucharistieviering gezongen 
worden. 

Martien van den Akker
Martien is al 40 jaar trouw lid van het heren- en het gemengd koor. Met 
zijn tenorstem heeft hij een mooie inbreng in het geheel.

Beiden ontvingen uit handen van pastoor Ouwens een speldje, een oor-
konde, een kaars met St. Lambertus erop en natuurlijk een bos bloemen.

Samenwerking muziekspektakel 
Vorstenbosch 2015

Vanwege het feit dat de fan-
fare volgend jaar 40 jaar bestaat, 
vonden de Notenkrakers het een 
mooie gelegenheid om dit te vie-
ren met een muziekspektakel. 

De laatste editie van zo’n 
promsconcert was in 2005 in een 
feesttent. Dit had zijn beperkin-
gen, waardoor de Notenkrakers op 
zoek gingen naar een alternatief. 
Het Gilde Sint Antonius Abt bood 
aan om de concerten gezamenlijk 
te organiseren in hun clubgebouw 
Het Gildebergske. De Notenkra-
kers grepen dit voorstel met beide 
handen aan. 

Samenwerking
Door deze unieke samenwerking 
kunnen de muzikanten zich con-
centreren op het programma en 
zijn er vele vrijwilligers van het 
gilde beschikbaar voor alle andere 
randzaken, zoals zaalinrichting en 
bediening. Onlangs is deze sa-

menwerking vastgelegd in een 
overeenkomst die door de voorzit-
ters van beide verenigingen is on-
dertekend. Verder werken er nog 
vele vrijwilligers mee die de dans 

en achtergrondzang gaan verzor-
gen. De muzikale voorbereidingen 
zijn inmiddels in volle gang met de 
nieuwe dirigent, Marc Thijssen.

VORSTeNBOScH - In Vorstenbosch worden op 12 en 13 juni 2015 promsconcerten gehouden, waarin di-
verse solisten uit het dorp zich presenteren met live muziek van muziekvereniging de Notenkrakers. 

Voorzitter Frank Geenen en Hoofdman Maarten Hoefs ondertekenen de 
samenwerkingsovereenkomst

V.l.n.r.: Toon, Tiny, Ria en Martien
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b o uW t
BERNHEZE uW BouWPERiKELEN iN BERNHEZE BouWt?

iNfo@DEmooiBERNHEZEKRANt.NL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

Tijdens de vakanTieperiode gewoon geopend

Open op werkdagen en zaterdagochtend. Dinsdag gesloten.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
 Schuifpuien
n Vouwwanden

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

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

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

NISTeLRODe - De gemeente 
Bernheze gaat begin 2015 begin-
nen met de verkeersaanpassin-
gen rond de kerk in Nistelrode.

Nadat zeven jaar geleden een 
aantal bewoners uit de directe 
omgeving van de kerk een aantal 
wensen rond de verkeersveilig-
heid in hun wijk met de gemeente 
gedeeld heeft, heeft de gemeente 
deze wensen omgezet in de vol-
gende aanpassingen: 

Laar
•	 Parkeerverbod	 tussen	 Lin-

destraat en Tramstraat.

Lindestraat
•	 Éénrichting	verkeer	met	 inrijd-

mogelijkheid vanaf het Laar.
•	 Parkeerplaatsen	 aan	 de	 zijde	

van de bomen.
•	 Rabatstrook	aan	zijde	van	be-

bouwing beschikbaar voor 
voetgangers.

Tramstraat
•	 Éénrichting	verkeer	met	 inrijd-

mogelijkheid vanaf Tramplein 
tot de hoogte van de dokter-
spraktijk zodat winkels in twee 
richtingen bereikbaar blijven.

•	 Meer	 duidelijk	 gemarkeerde	
parkeerplaatsen.

•	 Snelheid	 remmende	 bocht	 bij	
aansluiting aan het Laar.

Tramstation
•	 Aanbrengen	 van	 duidelijke	

markeringen voor parkeervak-
ken.

•	 Haag	inkorten	op	de	hoek	met	
de Kromstraat voor de Rabo-
bank om voetgangers richting 
plein vrije doorgang te verle-
nen. 

•	 Verleggen	 van	 trottoir	 ter	
plaatse van de Rabobank in de 
Kromstraat zodat deze tussen 
de parkeervakken en het Ra-
bobank gebouw liggen. 

Afhankelijk van verdere afwegin-
gen worden de volgende zaken 
nog toegevoegd:
•	 Bestaande	 voetgangersover-

steekplaats (zebra) op het Laar 
ter hoogte van de Lindestraat 
wordt beter gemarkeerd.

•	 Kruising	 Kromstraat-Juliana-
straat wordt voorzien van een 
zogenaamde punaise verho-

ging als snelheidsremmer.
•	 Parkeerverbod	voor	voormalig	

gemeentehuis. 

Trots
Ondanks de lange voorberei-
dingstijd is de dorpsraad trots 
op dit resultaat: “Wij willen alle 

betrokkenen bedanken voor de 
prettige en constructieve manier 
waarmee bij dit project samen 
gewerkt is. een voorbeeld van 
hoe met beperkte middelen een 
burgerinitiatief kan leiden tot een 
betere leefbaarheid.”

Verkeersaanpassingen rond kerk Nistelrode
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• Dienstverlening, 
 beton, grond 
 en wegenbouw

• Container plaatsing

• Grondwerk

• Het aanleggen van 
betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen • inbouwapparatuur • renovatie

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

www.gedekeukens.nl        www.taurus-garage-store.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 6 december  2014

  TREND

 DESIGN-

 RADIATOR

- DIVERSE AFMETINGEN

- IN WIT OF ANTRACIET

- PRIJS VANAF

  PAROS

 FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

  CITY
 TOILETSET

- VERKORT WANDCLOSET (48 CM)

 INCLUSIEF TOILETZITTING

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

79,00

319,00

99,00

Stijlvol GLAS iN LooD op veranda
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MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

365 DAGEN PER JAAR • GEEN AFWAS • GRATIS THUISBEZORGD • VERSE PRODUCTEN • ALLES GEKOELD GELEVERD

Advertorial

Bestel makkelijk en snel op www.BBQenzo.nl
Wij bezorgen op alle feestdagen

mAAK KENNiS mEt DE PiZZAREttE

Bestelt u 
een PiZZA 
PoPuLAiR of 
PiZZA LuxE 
dan krijgt u een 
mooi PiZZA 
RECEPtENBoEK 
kado.

Wilt u op de hoogte blijven van aanbiedingen en 
het assortiment van BBQenzo meldt u zich dan 
aan voor onze nieuwsbrief via www.BBQenzo.nl

WiNtERBARBECuEËN mEt BBQENZo.NL

Inclusief
glühwein 

en vuurkorf 
met hout

Zolang de voorraad strekt

mAAK KENNiS mEt DE PiZZA KiDSmAAK KENNiS mEt DE PiZZA KiDS

Bestel nu en ontvang 
dit leuke schort

Bij een PiZZA 
KiDS bestelling, 
van 6 personen 
of meer, krijgt 
u een SCHoRt 
en KoKSmutS 
kado.

Zolang de voorraad strekt

De feestdagen staan weer voor de deur

Geniet tijdens de feestdagen van een heerlijke tapas, gourmet, pizzarette of
een winterbarbecue.
BBQenzo.nl regelt het graag voor u, zodat u geen uren in de keuken hoeft te 
staan. U kunt genieten van misschien wel een witte kerst. We hebben de lek-
kerste gerechten voor u samengesteld. De afwas is natuurlijk voor BBQenzo.nl.

BARBECUE  GOURMET  TAPAS  PIZZARETTE

DE VOORDELEN
ZORGELOOS GENIETEN • GRATIS THUISBEZORGD • GEEN AFWAS • IN KOELBOXEN 
GELEVERD • ALL-IN PRIJZEN • VANAF 4 PERSONEN TE BESTELLEN • VELE EXTRA’S 
MOGELIJK • 365 DAGEN PER JAAR • UITSLUITEND VERSE PRODUCTEN

IEDERE BESTELLING IS INCLUSIEF
serviesgoed, barbecue/gourmet/pizzarette + toebehoren, salades, sauzen en 
stokbrood met kruidenboter.

IEDERE BESTELLING IS INCLUSIEF pizzarette, borden, 
bestek, deegrollertjes en servetten. Uitsluitend verse 
producten in koelboxen geleverd.
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Kleurrijke presentatie DV Dancing Kids

Alle ouders, opa’s, oma’s, vrienden en ken-
nissen werden uitgenodigd voor deze speci-
ale presentatie. Al ruim vijftien jaar gaan de 
leden van Dancing Kids ieder jaar weer voor 
een aantal toonaangevende optredens en 
sportprestaties. De kleurrijke dag in cc Nes-
terlé is voor de vereniging dan ook een van 
de eerste hoogtepunten van dit seizoen. 

Indrukwekkend
De Dancing Kids - met leden uit heel Bernhe-
ze en ver daarbuiten - waren klaar voor hun 
presentatie 2015. Alle leeftijden en soorten 
categorieën werden gemixt, zodat iedereen 
even uit kon rusten voor ze weer het podium 
op moesten: Untouched, Sascha, Minigarde, 
Vera, Guusje, Melody, Diamonds, Kimber-
ley, Demi R, Spirit, Show karakter minioren, 
Marshmallows, Touch, Gwen, Marlon, Re-
lease, Lindsey, euphoria, Miracle en Inspirati-

on. een indrukwekkende rij met dansers, die 
aangestuurd worden door het bestuur, dat 
erg trouw is aan haar leden. Deze dag werd 
er ook afscheid genomen van twee bestuurs-
leden; Geert Roovers en Marleen van Boxtel. 
Marleen is ruim 15 jaar bij de dansvereniging 
actief geweest met een imposante rij aan ta-
ken die ze hierbij vervulde. 

Loterij
een loterij zorgde voor extra opbrengsten. 
Het eK in 2016, georganiseerd in de Maas-
poort door Stichting Danssport Nistelrode 
werd aangekondigd en ook de nieuwe web-
site werd gepresenteerd: 
www.dvdancingkids.nl. 

De dag was voor Dancing Kids een goed be-
gin van het nieuwe seizoen, waarop de ver-
eniging met trots terug kan kijken.

NISTeLRODe – Na al het harde trainen mochten de leden van DV Dancing Kids uit Nistel-
rode zondag eindelijk hun dans - of voor sommigen zelfs meerdere dansen - laten zien 
tijdens de presentatie. Voor de eerste maal in CC Nesterlé en met leden uit heel Bernheze 
werd het Nesterlégebouw bezocht door veel nieuw publiek.

dansen

Advertorial

KENNiS en
 oNDER StEuNiNG 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

kantoor in Heesch (cereslaan 4, 
naast de Rabobank). Iedereen kan 
hier vrijblijvend binnenlopen om 
vervolgens in gesprek te gaan met 
een van de aanwezige specialisten, 
waarbij ze worden voorzien van 
een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk be-
palen of een verder adviestraject 
volgt. Om te garanderen dat de 
specialist die u wilt spreken voor 

u beschikbaar is, is het aan te be-
velen om van tevoren telefonisch 
uw afspraak te reserveren op 0412 
- 45 90 00 (receptie Van Soest & 
Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen of 
gewoon binnen komen lopen.

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Maasdonk kunnen iedere eerste woensdag van de maand 

van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de cereslaan in 

Heesch. een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, 

lonen, dan wel accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

oNZE DiENStEN o.A.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname
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Raambekleding
Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193

Stofferen in stijl

NISTeLRODe - De mannen van 
‘Van Tilburg Mode & Sport’ pakten 
zondag drie heel belangrijke pun-
ten in de confrontatie met SBC. 

Na een 1-0 ruststand werd het uit-
eindelijk 2-1. Tim van der Heijden 
maakte beide doelpunten voor 

Prinses Irene. Invaller Sander Raaij-
makers maakte vlak voor het eind-
signaal het doelpunt voor de Son 
en Breugelse formatie. Het was be-
paald niet een wedstrijd die kwa-
litatief op een hoog niveau stond. 
Op de overwinning van Prinses 
Irene viel niets af te dingen.

Prinses irene 
pakt belangrijke punten

voetbaltornado Dames 1 wint nipt
VeGHeL/NISTeLRODe - De vol-
leybalsters van Tornado namen 
het zaterdag in Veghel op tegen 
Skunk. Het werd een nipte zege.

Tornado begon de wedstrijd zwak, 
waardoor Skunk de eerste set met 
18-25 won. De tweede set vocht 
Tornado zich terug en door mooie 
aanvallen werd deze set gewonnen. 
Het plezier en de goede moed die 
Tornado in de tweede set had laten 
zien, zwakte de derde set af. Skunk 
pakte haar kans en won. De vierde 
set wist Tornado dat het nu alles of 
niets was. Deze set werd dan ook 
schitterend afgesloten door een 
harde aanval van Karin vanaf bui-
ten. De vijfde set kon Tornado het 
niveau van de vierde set vasthou-
den en ook deze werd gewonnen. 

Meisjes C
Meisjes c speelde zaterdag de 
wedstrijd tegen Ovoco uit Oss. De 
vorige keren konden ze het steeds 

net niet winnen. Vandaag wilden 
ze laten zien dat het wel kan. Voor 
de wedstrijd kwamen Zwarte Pie-
ten het team succes wensen. er 
werd hard geknokt door Meisjes c. 
Het was iedere set spannend. Het 
blokkeren en schuiven in de verde-
diging ging goed. Maar de tegen-

stander had een goede service en 
aanval, waardoor Tornado iedere 
set net tekort kwam. De setstan-
den waren 25-21, 25-21, 25-20. 
De laatste set stond Tornado met 
24-21 voor, maar door een paar 
foutjes ging ook deze set met 26-
24 verloren. 

volleybal

LOOSBROeK - Korloo 1 speelde 
zondag 16 november haar eerste 
thuiswedstrijd van de binnencom-
petitie in sporthal de Zaert tegen 
Tovido uit Esch.

De korfbalsters uit Loosbroek be-
gonnen goed aan de wedstrijd en 
wisten de gecreëerde kansen ook 
meteen goed af te ronden, waar-
door ze met een 4-2 voorsprong 
de rust in gingen. De rust deed de 

ploeg blijkbaar geen goed. Welis-
waar stond vrij snel de 5-2 op het 
scorebord, maar daarna lieten ze 
Tovido terugkomen tot een 5-5 ge-
lijkspel. Dit alles resulteerde in een 
spannende tweede helft waarin 
het spel redelijk gelijk op ging, een 
paar minuten voor tijd was het dan 
ook 7-7. Korloo gaf de moed niet 
op en bleef de aanval opzoeken en 
kansen creëren. Dit resulteerde uit-
eindelijk in de winnende treffer, ge-

maakt door één van de ingekomen 
junioren. De 8-7 winst betekende 
de eerste overwinning.
Zondag 23 november speelde Kor-
loo 1 uit tegen Odisco Olland. Deze 
wedstrijd werd er ten opzichte van 
de vorige wedstrijd weinig samen-
gespeeld en werden afspraken niet 
nagekomen, waardoor de tegen-
standers de wedstrijd bepaalden. 
Het duel eindigde in een 19 - 9 ne-
derlaag.

Winst en verlies voor Korlookorfbal

     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
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Heren 1 wist uit bij Oktopus uit 
eindhoven relatief eenvoudig te 
winnen. De tegenstander mocht 
aan de wedstrijd beginnen en dacht 
een flitsende start te maken. Na het 
beginsignaal van de scheidsrechter 
stormden ze met zijn allen op de 
Heesche dekking af. Ze vergaten de 
bal aan elkaar af te spelen en Mat-
thijs Lubbersen kon met zijn ‘korte’ 
armpjes de bal uit de lucht plukken 
en ongehinderd op de keeper van 
de tegenpartij afstormen. een sim-
pel doelpunt tot gevolg. De tegen-
stander stribbelde nog even tegen 

tot 2 - 2. Daarna namen de heren 
het heft in handen, wat resulteerde 
in een 8 - 25 ruststand in Heesch’ 
voordeel. De tweede helft ging 
nagenoeg gelijk op met de tegen-
stander, waardoor de einduitslag 
uiteindelijk 26 - 47 werd. 

Vrouwen
De dames van DOS’80 speelden uit 
tegen Oktopus. In het begin stond 
de dekking van DOS’80 niet goed. 
De dames hadden erg veel moeite 
met het beweeglijke spel van Ok-
topus. Gaandeweg de eerste helft 
sloot de dekking beter en werd 
de rust bereikt bij een 13-11 tus-
senstand. Na de pauze hadden de 
Heesche vrouwen het even moeilijk 
met de afstandsschoten en leken zij 
op een grote nederlaag af te gaan. 
Met nog een kwartier te gaan 
kwam er ineens ‘vuur’ in het spel 
bij DOS’80 en kwamen zij tot op 
een puntje. Helaas werd een break 
out vlak voor het eindsignaal niet 
verzilverd en vervolgens scoorde 
Oktopus wel. eindstand 27-25.

monsterscore 
voor Heren 1 DoS’80 
eINDHOVeN/HeeScH - Zowel de heren als de dames van handbalver-
eniging DOS’80 uit Heesch gingen op bezoek bij Oktopus uit Eind-
hoven. De heren wonnen vrij eenvoudig, de dames kwamen een paar 
doelpunten tekort.

handbal

HeeScH – Qua scoreverloop werd 
het een knotsgekke middag voor 
de voetballers van HVCH en Erp. 

HVcH kwam voor en moest met 
een gelijke stand gaan rusten. In 
de tweede helft raakte de ploeg 
snel op achterstand. Op karakter 

wisten de Heeschenaren een 3-2 
voorsprong te bewerkstelligen, om 
die in de extra tijd toch weer kwijt 
te raken. 
Tom Hekerman maakte alle drie 
de Heesche doelpunten, maar dat 
bleek dus niet voldoende voor de 
broodnodige drie punten.

HVCH moet 
genoegen nemen met gelijkspel 

voetbal

Avesteyn A1 in het nieuw gestoken

HeeSWIJK-DINTHeR - De A1 van RKSV Avesteyn kreeg zaterdag nieuwe kleding uitgereikt. Alle spelers kregen 
een volledig wedstrijdtenue (shirts, broekjes en sokken) en een trainingspak, geschonken door Jeroen van den 
Broek van café-zaal de Toren uit Dinther. De sponsor sprak het team toe en wenste de spelers en de leiding veel 
plezier met de kleding. Dat het team er nu piekfijn uitziet kan gezien worden op bijgevoegde foto. Jeroen werd 
vervolgens - zowel door de spelers als het bestuur - hartelijk bedankt voor deze bijdrage.

budo

Van Buel Sports breekt records met 15 titels
Nog nooit in de historie waren er zo-
veel podiumplaatsen voor de selec-
tie op een NK. een overzicht van de 
medaillewinnaars: Danique Smeets: 
goud tuls, zilver special technique. 
Djen Jacobs: goud tuls, goud spar-
ren. Demi v.d. coolwijk: goud spar-
ren, goud special technique, brons 
tuls. Jaouad Kaddouri: goud spar-
ren. Joi von Michaëlis: goud spar-
ren. Sammie Schmidt: goud sparren. 
Iris Roelofs: goud sparren. Dylan 
Roelofs: goud sparren, brons tuls. 
Lucas Klijn: goud tuls. Tygo Arts: 
goud sparren. Julian Smeets: goud 
sparren, brons special technique. 
Sylvana Lobregt: goud sparren, zil-
ver special technique. Luuk Danen: 
goud sparren, brons special techni-
que. Rick van Loosbroek: zilver tuls, 
brons special technique.

AMSTeRDAM/HeeScH/OSS - Bij de Nederlandse kampioenschappen 
Taekwon-Do in Amsterdam heeft de Taekwon-Do selectie van Van Buel 
Sports op zondag 23 november maar liefst 24 podiumplaatsen behaald, 
waaronder 15 Nederlandse titels.

Judosucces voor Van Buel Sports

BeeK eN DONK/OSS/HeeScH - 
Tijdens het jaarlijkse judotoernooi 
in Beek en Donk zijn er weer flink 
wat prijzen gewonnen door de ju-
doselectie van Van Buel Sports.

De resultaten door de judoka’s 

waren als volgt: Goud: Senn van 
Buel, Jasmijn Linskens, Ruben van 
Nuland, Martijn van Dalen, Rowan 
van Leur, Owen van de Veerdonk 
en Senna van de Veerdonk in zo-
wel de -15 als de -18. 
Zilver: Laura van Vliet, Amber van 

der Putten, Tom Pijl, Stefan van 
Vliet en Glenn van den Berg. 
Brons: Mike Smits, Joep Henkel-
man en Sers van den Hout. 
Bovendien slaagde Joep Henkel-
man in Gilze voor zijn zwarte band 
(1e dan) judo.

budo

NISTeLRODe - De korfbalsters 
van Prinses deden zondag zo rond 
het middaguur goede zaken. 

er werd met 14-10 gewonnen van 
De Merels, nadat er bij rust al een 
9-4 stand op het scorebord stond. 

Omdat de tegenstander van vol-
gende week - Klimroos - verloor, 
gaan de Nistelrodese vrouwen na 
drie winstpartijen alleen aan de lei-
ding.

Korfbalsters 
Prinses irene koploper

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

Al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl



Woensdag 26 november 201430 
  

Bernheze sportief

GouDSmiD CARooL NouWENS

www.hdl.nl

D3g Prinses irene kampioen 

NISTeLRODe - Op het Heeswijkse 
gras zijn de voetballers van Prin-
ses Irene D3g zaterdag 22 novem-
ber kampioen geworden. 

Maar de weg naar het kampioen-
schap heeft wel wat voeten in de 
aarde gehad. Tijdens de wedstrijd 
tegen OSS op 11 oktober zag het 
er na de eerste helft heel anders 
uit. De mannen en dame gingen 
destijds met een 3-0 achterstand 
de kleedkamers in. De directe me-
dedinger voor de eindoverwinning 
stond op winst en met dit resultaat 
zou het nog wel eens heel moeilijk 
kunnen worden. Maar het onmo-
gelijke werd gepresteerd. Na de 

tweede helft stond een 4-4 gelijk-
stand op het scorebord en de D3g 
was nog volop in de race. 
een derde team dat zeker mee-
streed voor de prijzen, was Mar-
griet. Op 15 november stond voor 
D3g de thuiswedstrijd tegen Mar-
griet D5 op het programma en er 
werd gestreden als leeuwen. Na 
een zwaarbevochte overwinning 
kon er langzaam worden nage-
dacht over het kampioenschap. 
Op 22 november kon dat beslist 
worden bij winst tegen Heeswijk 
D3. en alle zenuwen en slapeloze 
nachten ten spijt; Heeswijk had 
geen schijn van kans. Zo werd in 
de één-na-laatste spelronde het 

kampioenschap zeker gesteld en 
staat de D3g met 4 punten voor-
sprong alleen bovenaan en is niet 
meer in te halen door de concur-
renten.
 
Het team Prinses Irene bestaat uit:
Samy Bremmer, Stan Hanengraaf, 
Flow v.d. Berg, Mandy Paardekoo-
per, eric Voss, Tijme Vervoort, Joran 
v.d. Wielen, Sander Janssen, Niels 
van Osch, Luc Smits, Niels v.d. Lee, 
Mike Verkuijlen, Las van Kaauwen, 
Dominic Verkuijlen en Milan Zit-
ter. Trainers: Mark v.d. Berg en eric 
Mikkers. Leiders: charl v.d. Wielen 
en edwin Verkuijlen. Shirtsponsor: 
Bernheze Makelaardij.

HeeSWIJK-DINTHeR - Pupil van de 
week Senna van der Sluijs zag afge-
lopen zondag dat Altior 1 het niet 
makkelijk had tegen Oranje Wit. 

De korfbalsters keken al snel te-
gen een 0-3 achterstand aan. Toch 
kwamen de dames sterk terug en 
stonden ze bij de rust zelfs voor. 
Na rust werd de voorsprong nog 
wat vergroot tot 6-4. Daarna was 
het Oranje Wit dat Altior over-
klaste en was het ineens gedaan 
met alle goede bedoelingen. Altior 
werd slordig en Oranje Wit bleef 
koel en ging er met de overwin-
ning vandoor. eindstand 6-9.
Altior 2 – DDW 2: 8-11
Altior 3 – Klimroos 2: 10-15
NDZW 2 – Altior 4: 5-17
Altior 5 – emos 4: 7-13
Altior MW 1-De Kangeroe MW1: 6-4
Korloo R1 – Altior R1: 4-6
Altior A2 – Nijnsel A1: 3-10
Korloo A1 – Altior A3: 6-12

United B1 – Altior B1: 4-5
Altior c1 – MOSA’14 c1: 14-1
Altior c2 – De Korfrakkers c4: 4-5
Altior c3 – RoDeBo c1: 12-1
Rooi D1 – Altior D1: 1-10
Be Quick D1 – Altior D2: 12-2
De Kangeroe e1 – Altior e3: 0-14
Altior e4 – Alico e2: 13-0
Altior e5 – Avanti e2: 2-24
Altior F1 – celeritas F1: 0-26
Blauw Wit W1 – Altior W1: 11-5 
Strafworpen: 6-8
De Korfrakkers W2 – Altior W2: 
9-3.Strafworpen: 5-5.

Altior 1 
verliest kostbare punten

korfbal
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OSS - De leden van Taekyon 
Berghem hebben prima resulta-
ten neergezet tijdens het Open 
Taekyon toernooi dat zondag in 
Oss werd gehouden. 

Dit was een taekwondotoernooi in 
de ITF-stijl en werd georganiseerd 
door Taekyon Berghem zelf. Aan 
dit toernooi deden deelnemers 
uit heel Nederland en België mee, 
waaronder de nationale selecties.
 
Op dit toernooi kon voor het eerst 
meegedaan worden aan twee on-
derdelen: tuls en sparring. Uniek 
aan dit toernooi was dat er een 
herkansingsronde is, waardoor 
iedereen de kans kreeg om (min-
stens) twee partijen te draaien. De 

leden van Taekyon Berghem be-
haalden de volgende resultaten:

Onderdeel tuls
3e plek: Ken Dekkers
2e plek: Romy Staal, Jesse Broeren
1e plek: Stef van den Berk, esli van 
Leuken, Dave Dekkers, Huberto 
van de Wetering

Onderdeel sparring
3e plek: Niek Landman, Toby Do-
minicus, Giovanni Timmers, Hu-
berto van de Wetering
2e plek: Bjorn van Krieken, Imke 
van der Zande, Tim Hermes, Mike 
Bloks (+78 kg).
1e plek: Stef van den Berk, Vincent 
van de Vorle, Daiko Martens, Mike 
Bloks (-71kg), Ken Dekkers.

Goed toernooi 
voor taekyon Berghem 

budo

ODILIAPeeL/LOOSBROeK - In een 
meer spannende dan goede wed-
strijd heeft WHV met hard werken 
Odiliapeel verslagen met 1-2. 

In de derde minuut was het al raak 
voor WHV. een goede aanval werd 
door Marco Lunenburg afgerond 
en tergend langzaam verdween de 
bal in het doel van Odiliapeel: 0-1. 
In de 23e minuut viel de gelijkma-
ker, toen keeper Jaap de Wit werd 
aangevallen in het keepersgebied 
en de scheidsrechter niet floot. Jaap 
moest de bal lossen en Hans Adam 
was er als een echte spits bij om de 

1 - 1 te scoren. Tevens ruststand.

Na rust eenzelfde spelbeeld. WHV 
kwam een paar keer goed weg, 
maar het bleef lang 1-1. In de 82e 
minuut was het echter een counter 
van WHV die de beslissing bracht 
in de wedstrijd. De hardwerkende 
Harold Lunenburg wist de keeper 
te omspelen en de 1-2 te maken 
voor WHV. De laatste 10 minuten 
heeft WHV als een collectief ge-
vochten voor de 3 punten en uit-
eindelijk gingen deze ook mee naar 
Loosbroek. WHV blijft daardoor in 
de top meedraaien.

moeizame 
overwinning voor WHV 

voetbal

Heeswijk wint van oDC in matig duel
HeeSWIJK-DINTHeR - Op sport-
park De Balledonk in Heeswijk na-
men zondag de nummer 3 en 4 uit 
de 2e klasse F - Heeswijk en ODC 
- het tegen elkaar op. Het werd 
een 2-0 zege voor de thuisploeg. 

Het thuisteam startte sterk en fel 
aan de wedstrijd, maar na 10 mi-
nuten namen de gasten uit Boxtel 
het initiatief over. Middels enkele 
afstandsschoten probeerden de 
gasten gevaarlijk te worden. Na 
het eerste kwartier lag het spel bo-
vendien veelvuldig stil als gevolg 
van diverse blessurebehandelin-
gen. Zo moest trainer Marc van de 
Ven voordat, er een half uur ver-
streken was al twee verdedigers 
wisselen als gevolg van blessures. 

cristian van de Broek en Michel 
van Druenen vielen al snel uit, 
maar werden prima vervangen 
door Juul Heerkens en Çetin Alp-
dogu. Vijf minuten voor rust was 
laatstgenoemde ook het eindpunt 
van een prima aanval van de thuis-
ploeg. een diepe bal van Turgay 

Arslan werd op waarde geschat 
door de razendsnelle aanvaller en 
met rechts rondde hij beheerst af, 
1-0. Slechts twee minuten later 
leek het duel al beslist te worden 
toen Heeswijk-spits Wouter van 
Dijke vanuit een identieke situatie 
de 2-0 op het scorebord zette. 
In de tweede helft legden de tri-
colores meer strijd en inzet op de 

mat om de aansluitingstreffer te 
forceren. Tegen het eind van de 
wedstrijd werd de thuisploeg in de 
counter nog enkele malen gevaar-
lijk, maar de beslissende 3-0 werd 
niet gemaakt. Na nog wat onvrien-
delijkheden in de laatste minuten 
floot scheidsrechter Vissers na 94 
minuten af en kon Heeswijk drie 
punten toevoegen aan het totaal.

voetbal

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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trampoline

We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?

Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Eindejaars-
bridgedrive in 
CC Servaes

HeeSWIJK-DINTHeR - In CC Ser-
vaes in Heeswijk-Dinther wordt 
zaterdag 27 december de jaarlijkse 
eindejaarsbridgedrive gehouden. 
Inschrijven voor deze bridgemid-
dag kan tot 12 december. 

Inschrijven kan door € 15,- per 
paar over te maken naar Rabobank 
rekeningnummer NL 83 RABO 
011.16.29.071 t.n.v. cc Servaes, 
onder vermelding van de namen 
van het bridgepaar en telefoon-
nummer. De bridgemiddag op 27 
december begint om 13.00 uur. 
Inlichtingen: www.ccservaes.nl of 
06-20160376.

Laatste 
seizoen Van 
Berkom bij 
Vorstenbos-
sche Boys
VORSTeNBOScH - Vorstenbos-
sche Boys gaat op zoek naar een 
nieuwe trainer voor het komende 
voetbalseizoen. Afgelopen week 
heeft de club aan Mario van Ber-
kom laten weten dat het contract 
niet zal worden verlengd. 

De Osse trai-
ner is voor het 
tweede jaar 
actief in Vor-
stenbosch. In 
het eerste jaar 

eindigde het 
sterk verjongde 

eerste elftal op de 
5e plaats in de 5e klasse 

G. Ook dit seizoen draait de for-
matie in de subtop mee. Mario 
zal zich in het huidige seizoen 
volledig inspannen voor Vorsten-
bossche Boys om er een goed 
eindresultaat neer te zetten.

Belangstellenden voor de ont-
stane vacature kunnen hun re-
actie mailen naar secretariaat@
vorstenbosscheboys.nl
Meer info is te verkrijgen bij Rob 
van Vugt, bestuurslid technische 
zaken: 06-30400624.

NISTeLRODe - Lisa van Orsouw 
en Anne Poels van Gympoint uit 
Nistelrode zijn afgelopen zondag 
geslaagd voor hun niveau 2 sprin-
gen in ‘s-Hertogenbosch. 

De afgelopen periode moesten de 
twee assistenten op de club als tij-
dens de opleiding zowel theorie en 
praktijkopdrachten uitvoeren. Tij-
dens de praktijklessen moesten ze 
lesgeven aan leerlingen met veel 
enweinig ervaring in de spring-
hal van Flik-Flak Den Bosch. Daar 
werd de officiële KNGU - en door 
het ministerie van VWS erkende - 
opleiding niveau 2 springen gege-
ven.

Afgelopen donderdag werden Lisa 
en Anne door hun coach Pieter ten 
Wolde in de bloemetjes gezet en 
ontvingen ze felicitaties van alle 
trampoline-leden. 

Eerste niveau 
2-assistenten springen bij Gympoint 

HeeSWIJK-DINTHeR - Avesteyn 
verloor zondag met 0-1 van het 
Schaijkse DAW.

De Dinthernaren startten nage-
noeg op volle oorlogssterkte. DAW 
nam vanaf het begin het initiatief. 
Avesteyn had daar geen antwoord 
op en kwam stevig onder druk te 
staan. er werd niet goed gevoet-
bald en zelfs eenvoudige situaties 
werden niet goed opgelost. In de 
40-ste minuut werd de bal door 
DAW het strafschopgebied inge-
pompt. 

De verdediging kon deze bal niet 
verwerken, waardoor de Schaijkse 
spits de 0-1 kon binnenkoppen. 
Dit was ook de ruststand. 

Initiatief
Na de rust kwam Avesteyn goed 
uit de startblokken, wat direct in 
een grote kans voor Stephan van 
Zutphen tot uitdrukking kwam. 
Helaas trof hij geen doel. Niet lang 
daarna kwam Avesteyn met tien 
man te staan. Wesley Verkuijlen 
moest het veld verlaten nadat hij 
voor de tweede keer geel kreeg, na 
opmerkingen op de leiding. Vanaf 
dat moment sloeg het wedstrijd-
beeld om. De oranjezwarten ver-
toonden gedrevenheid en pakten 
het initiatief, terwijl DAW wat ver-
krampte en zich terug liet dringen. 
In die periode kreeg Avesteyn een 
aantal kansen, maar dit leidde niet 
tot een doelpunt en de wedstrijd 
werd met een verlies afgesloten.

Avesteyn verliest van DAW

voetbal

Vanaf het begin werd met goed 
positiespel, vroeg storen en een 
uitstekende wedstrijdinstelling Fc 
Gelre onder druk gezet. Na een 
0-0 ruststand was het Sharron van 
Os, die zichzelf alvast een verjaar-
dagscadeau gaf. Morgen wordt de 
balvaste en goed kaatsende spits 
24 jaar, ze pakte haar cadeau zon-
dag al uit. Kort na rust wist ze drie 

keer op sublieme wijze te scoren. 
een loepzuivere hattrick dus. Jamie 
van de Nieuwendijk maakte vanaf 
de stip de 4-0. Voor de derde keer 
op rij werd de nul gehouden door 
doelvrouw Van Mourik. De zege 
krijgt extra glans door de weten-
schap dat belangrijke speelsters als 
Jody van Kessel en Malissa Schee-
pers ontbraken.

Hattrick binnen 
tien minuten voor Sharron

voetbal

NISTeLRODe - Opnieuw lieten de vrouwen van Prinses Irene in een 
thuiswedstrijd zien dat de ploeg groeiende is. Deze keer werd FC Gelre 
met 4-0 aan de zegekar gebonden. Onder meer door een hattrick van 
Sharron van Os.

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
 Laat het ons weten via 

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of 

06-22222955 Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

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

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
DonDerDaG 27 noVember 

oovb adviseurs en accoun-
tants ondernemerssessies
Locatie: clubhuis van The Duke 
Nistelrode

Intuïtief tekenen bij 
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Cabaret: speelman en 
speelman
Locatie: De Pas Heesch

onderonsje Heeswijk over 
zorg van laverhof
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther 

extra koopavond 
marya schoenen
Locatie: Laar Nistelrode

onderonsje over zorg van 
laverhof
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

VrIjDaG 28 noVember 

zwarte piet op de markt
Locatie: Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther

Vrouwen ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: cc Nesterlé Nistelrode

bobz
Locatie: Dorpshuis Nistelrode 

pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Kbo Heesch, 
sint-nicolaasfeest
Locatie: De Pas Heesch

zaterDaG 29 noVember 

Caféconcert nicky’s pride
Locatie: De Pas Heesch

sinterklaas in het kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

sinterklaasactie scouting 
mira Ceti
Locatie: Parkeerterrein bij de 
Jumbo Nistelrode
Pagina 11

zwarte piet leest voor
Locatie: Bibliotheek 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

top 50 live
Locatie: De Zwaan 
Heeswijk-Dinther  
Pagina 2

fancy fair voor Kenia
Locatie: Kerkstraat 2 
Heeswijk-Dinther  
Pagina 26

zonDaG 30 noVember 

Heemschuur open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 8

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

sinterklaas in het kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Concert
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

sinterklaas en Hullie 
pietentoneel
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Het grote sinterklaasfeest
Locatie: De Leygraaf 
Heeswijk-Dinther

Heilige mis met 
nisserois herenkoor
Locatie: TV-NPO 2

maanDaG 1 DeCember

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank cereslaan 
Heesch

afscheidsreceptie 
Wim platenburg
Locatie: cereslaan 2 Heesch

Geen dag zonder bach
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

film philomena
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

DInsDaG 2 DeCember

stylish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

film philomena
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Informatiebijeenkomst 
laverhof
Locatie: cunera | De Bongerd in 
Heeswijk-Dinther

WoensDaG 3 DeCember

zwarte piet leest voor
Locatie: Bibliotheek Heesch
Pagina 11

Gratis inloopspreekuur Van 
soest & partners
Locatie: cereslaan 4 Heesch
Pagina 27

bijeenkomst: ontwikkelin-
gen rond artrose
Locatie: Hoff van Hollantlaan 1 
Rosmalen

stylish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107  
Heesch

sinterklaasactie scouting 
mira Ceti
Locatie: Huis aan huis Nistelrode
Pagina 11

zwarte piet leest voor
Locatie: Bibliotheek Nistelrode
Pagina 11

DonDerDaG 4 DeCember

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Inloopavond aeD
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Handwerkcafé
Locatie: cc De Wis Loosbroek

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

VrIjDaG 5 DeCember

sInterKlaas

publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 13

zaterDaG 6 DeCember

Kunstevent ‘treasures for 
the future’
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther.
Pagina 1

zonDaG 7 DeCember

Walnoten-olie-dag
Locatie: De Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Kunstevent ‘treasures for 
the future’
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther.
Pagina 1

maanDaG 8 DeCember 

alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank cereslaan 
Heesch

Dokter van bernhoven@oss: 
Glaucoom
Locatie: GGZ-gebouw Oss

Workshop Kerststuk maken
Locatie: De Eijnderic 
Heeswijk-Dinther

DInsDaG 9 DeCember

zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

WoensDaG 10 DeCember

Workshop snellezen
Locatie: Klasse-RT Nistelrode
Pagina 4

reiki-oefenavond bij 
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

onderonsje Dinther
Locatie: cc Bernrode 
Heeswijk-Dinther

DonDerDaG 11 DeCember

uitvoering toneelvereniging 
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

onderonsje loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Workshop Kerststuk maken
Locatie: De Eijnderic Heesch

oovb adviseurs en accoun-
tants ondernemerssessies
Locatie: clubhuis van The Duke 
Nistelrode

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

VrIjDaG 12 DeCember

uitvoering toneelvereniging 
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

jaarlijkse popkwis
Locatie: De Pas Heesch

zaterDaG 13 DeCember

uitvoering toneelvereniging 
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Weihnachtsoratorium door 
Gestels Vocaal ensemble
Locatie: Abdij-kerk 
Heeswijk-Dinther 

jeugddisco remIX
Locatie: Jongerencentrum check-
point Heesch

Workshop rudolf het 
rendier kerstdecoratie
Locatie: De Eijnderic Heesch

the amazing stroopwafels: 
all you can eat
Locatie: cc Nesterle Nistelrode

zonDaG 14 DeCember

uitvoering toneelvereniging 
Kantlijn
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

bernhezer Gehandicaptenbal 
rommelmarkt
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode


