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FoLDERS DEZE wEEK

Van TiLbUrg moDe & sporT
Bernheze

KLeDingbeUrs

appartement
te huur

Heesch

resTaUranT miLano m
Heeswijk-dinther

Zie pagina 33
Kijk voor de voorwaarden
op pagina 61

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Ondernemers Eindejaarspuzzel
Doe n
e
e
e
m n!
Wi

deze laatste krant van het jaar, week 51 (week 52 komt er geen krant) hebben we iets extra’s voor alle ondernemers
van Bernheze. Het zijn voornamelijk de ondernemers van Bernheze die zorgen dat hun bedrijf zelf gezien wordt;
onder het motto ‘Ondernemers Laat je zien’. Maar ook geven ze naast hun jaarlijkse sponsoring aan verenigingen
en stichtingen door middel van hun advertentieplaatsingen in deMooiBernhezeKrant de verenigingen en stichtingen
de kans informatie GrATiS te delen in deMooiBernhezeKrant. Als dank je wel hier aandacht voor de ondernemers van
2018. Ondernemers Bedankt!

HeLe PAGinA in deMOOiBernHeZeKrAnT
maar wij wel. Op www.demooibernhezekrant.nl is een archief aangeAlle ondernemers van Bernheze krijgen de kans om met deze Onderne- legd, waar je door de krant kunt bladeren maar ook op onderwerp kunt
mers Eindejaarspuzzel mee te doen én daarmee de kans een hele pagina zoeken.
in DeMooiBernhezekrant te winnen.
SPeciFicATieS
Ben je Geen OnderneMer en TOcH MeT de PUZZeL MeedOen?
Beantwoord onderstaande vragen en dan komt er een woord uit de letDan kun je bij het mailen van jouw antwoord de naam van het bedrijf ters in de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 31 december
12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl.
doorgeven aan wie je deze pagina gunt.
We zullen twee pagina’s verloten onder alle inzenders met het juiste antwoord van de puzzel. De vragen op deze pagina zijn terug te vinden in Voorwaarden voor deelname op
de kranten van afgelopen jaar, die je waarschijnlijk niet bewaard hebt, www.bernheze-media.nl/ondernemerseindejaarspuzzel.

1. Welke ondernemer uit Heesch ging naar dakar 2018? (week 1)

2. Wat is de voornaam van de onderneemster die in week 4 startte met haar column? (week 4)

3. Hoe heet het bedrijventerrein dat in week 10 in de picture stond? (week 10)

4. Welk soort bedrijf opende haar deuren in Heesch?

(week 17)

5. Welk bedrijf is leuker dan een escaperoom? (week 19)

6. Wie had er een open dag op 5 augustus in vorstenbosch? (week 30)

7. Hoe heet de nieuwe ambachtelijke schoenmakerij in Heesch? (week 43)

Wij wensen je ve
el succes en
plezier met deze O
ndernemers
Eindejaarspuzzel

8. Wat is de naam van de technische groothandel van rien van Beekveld? (week 25)

9. Wie levert met Kerst ook bij je thuis? (week 50)

10. Welk bedrijf heeft de quote: ‘doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest’? (week 37)

11. van Zutphen goes...? (week 47)

12. Hoeveel weken is deMooiBernhezeKrant niet uitgekomen in augustus?
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UDEN - Tijdens de Hullie Heerlijke Kerstvakantie, van vrijdag 21
december tot en met zondag 6 januari, is Hullie Uden weer veel
geopend en kun je lekker komen genieten. er worden diverse extra
activiteiten georganiseerd, waaronder een Pizza werkwinkel en de
Hullie menukaart is opnieuw aangepast. dus kom zeker een bezoekje brengen aan Hullie!
De gezelligste tijd van het jaar
is weer aangebroken. Hullie is
sfeervol versierd en dus kom
je weer lekker binnen spelen
en heerlijk eten bij Hullie open
haard.
Nieuw deze kerstvakantie is dat
kinderen deel kunnen nemen
aan Hullie Pizza werkwinkel. In
Hullie knutselhoek kunnen kinderen zelf hun pizza koksmuts
versieren en daarna mogen ze
onder begeleiding zelf hun pizza
gaan maken.
Daarna gaat deze in de oven en
wordt het heerlijk smullen. Hullie
Pizza werkwinkel vindt plaats op
27, 28, 29 december en 2, 3, 4

en 5 januari vanaf 15.30 uur. De
kosten bedragen € 5,- per kind.
Op Oudejaarsdag worden Hullie
gasten verwend met zelf gebakken mini-oliebollen om alvast in
de stemming te komen voor de
jaarwisseling. Hullie heeft aangepaste openingstijden tijdens
Hullie Heerlijke kerstvakantie.
kijk hiervoor op www.hullie.nl.
Verder staat Hullie kerstvakantie
in het teken van nieuwe gerechten op Hullie menukaart, van
voorgerecht tot Hullie nieuwe
desserts, laat je maar eens verrassen!
kortom, ook deze kerstvakantie
is het weer goed vertoeven bij
Hullie!

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

Gemeenteraadsverkiezingen, gesloten drugspanden, gasloos
bouwen; het zijn slechts enkele van de onderwerpen die allemaal aan bod komen tijdens
het nieuwjaarsoptreden van het
Heesche cabaretgezelschap. Dit
jaar alweer voor de 46ste keer!
“Veel te veel is veranderd, het
wordt ons echt veel te dol. Nu
geen gas, straks geen water?
Hoe krijg ik mijn bad dan toch
vol?”

En hoe is het na 25 jaar Bernheze gesteld met het ‘Bernhezer
gevoel’?
Natuurlijk wordt door FOR ook
vooruitgekeken op het nieuwe
jaar. Allerlei plannen liggen immers klaar om in 2019 aangepakt te worden. Benieuwd naar
het gevoel van FOR? Zorg dan
dat je op dinsdag 1 januari om
13.00 uur in CC De Pas bent
voor het gratis nieuwjaarsoptreden. Dan vuul d’ut!

nieuwjaarsontmoeting
in CC servaes
HEESWIJk-DINTHER - Zoals al jarenlang gebruikelijk is vindt er op
1 januari, na de eucharistieviering in de kerk in dinther (aanvang
10.45 uur), een nieuwjaarsontmoeting plaats in cc Servaes (naast
de dintherse kerk).
De locatieraad van de geloofsgemeenschap Dinther organiseert
deze bijeenkomst samen met CC
Servaes.
Deze bijeenkomst is voor de parochianen en voor de gemeenschap van Dinther. Iedereen is
van harte welkom. In een gemoedelijke sfeer kan men elkaar
ontmoeten op de eerste dag van
het nieuwe jaar. Het is geen poli-

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
De klankschalen, ook wel ‘zingende schalen’ genoemd, kunnen de luisteraar meevoeren
naar zijn eigen innerlijke stiltegebied, daar waar het denken,
doen en redeneren plaats maakt
voor het voelend waarnemen.
Aanvang 20.00 uur, de kosten
€ 5,- zijn contant te betalen aan
de zaal. Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
donderdag 20 december: klankschalenconcert door Paul Vens.

HEESCH - de heren van FOr Mineur kijken 1 januari weer terug
op het voorbije jaar. Wat gebeurde bij ons in de buurt en wat was
daarbuiten nog meer te doen? een jaar met missers en plussers! Wat
is jouw gevoel over 2018?

Zondag 23 december: Expositie
Engelen-Schilderijen van Clasina Buijs, aangevuld met enkele

beelden uit de collectie van Albert Dominicus. Het is de derde
engelenexpositie van Clasina en
de kerstdagen lenen zich bij uitstek hiervoor. In deze expositie
zijn de engelen in verschillende,
vrije stijlen uitgebeeld.
De tentoonstelling is verder te
bezichtigen op Tweede kerstdag
en de zondagen 30 december en
6 januari.
De openingstijden zijn van 11.00
tot 16.00 uur en de toegang is
gratis.

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

tiek of gemeentelijk initiatief.
We zien je graag op 1 januari, de
koffie staat klaar!

Zondag
30 december
t/m
woensdag
2 januari
gesloten.
CafE gewoon
geopend.
open: donderdag t/m
zondag vanaf 17.00 uur
Heuvel 4 - Vorstenbosch - 06-51927827
www.bbqrestaurantsmook.nl
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sTiCHTing opKiKKer;
Column d’n blieker
even niet aan ziek-zijn denken

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Thomas (5) en zijn gezin beleefden vrijdag 14 december
een welverdiende Opkikkerdag vol verrassingen.

Om even goed wakker te worden begon het gezin de dag
met een vlucht in de helikopter.
Hierna was het tijd voor wat gezelligheid want Opkikker is jarig
en dat moest natuurlijk gevierd
worden! Bijgekomen van het
feestje werden ze met z’n allen
op de gevoelige plaat vastgelegd
tijdens een professionele fotoshoot. Om even helemaal tot
rust te komen gingen ze langs
bij de knuffelkonijnen. Als laatste was het tijd om de handen
uit de mouwen te steken want
er was brand geconstateerd en
de brandweer had de hulp van
Thomas en zijn familie heel hard
nodig! Nadat het sein ‘Brand
meester’ was gegeven bleken er
vogeltjes de boom in te zijn gevlucht die er niet meer uit durfden! Durfden Thomas en Renske
naar grote hoogte te klimmen
om hen te redden? Met nog een
gezellige eindshow en een uitgebreid diner als afsluiter werd het

Weer niks op de deurmat. Ik ben nu al een paar dagen hoopvol naar
huis gereden na mijn werk, maar de hal is elke keer leeg. Ik weet
wel dat het aantal poststukken drastisch is verminderd, maar zo
erg had ik het niet verwacht. Het is nog maar een paar dagen voor
kerst, dus zo lang is het niet meer. Er zal toch wel iemand zijn die
nog aan de kerstkaart-traditie doet? Onder mijn boom is het nu zo
kaal, daar kunnen nog best een paar kaarten van ooms en tantes of
vage bekenden bij. Ik weiger een kerststal neer te zetten, dat is me
veel te katholiek.
Misschien heb ik de kerstkaart te veel vervloekt in mijn tijd als
postbode en sterft de kerstkaart daarom een stille dood. Ik vond
het een onzinnige traditie die geen enkel doel diende, behalve dan
de portemonnee van Hallmark. Niemand zat er thuis op te wachten
om elke dag een stapel kaarten te ontvangen van mensen die je
toch waarschijnlijk voor of tijdens de feestdagen zou zien. Alles
kon toen al digitaal, dus ik snapte niet waarom er zoveel kaarten
werden verstuurd. Alleen om mijn rug en mijn fiets te kwellen
dacht ik, terwijl ik door de natte sneeuw ploegde.

Er zijn mooie herinneringen gemaakt

HEESCH - Op deze dag stond er
voor Thomas en zijn gezin een
unieke dag op de planning: hún
Opkikkerdag. De ene na de andere verrassing stond hen deze
dag te wachten met als doel alle
zorgen even vergeten en met het
gezin volop genieten. Thomas is
namelijk langdurig ziek. Dit heeft
impact op zijn leven, maar ook
op van dat van zijn ouders, zusje Renske van drie en broertje
Mees, die vanwege zijn leeftijd
er deze dag niet bij kon zijn.
Daarom nam Stichting Opkikker
ze mee naar een wereld waar de
ziekte even géén hoofdrol speelt:
de unieke Opkikkerwereld. Met
een persoonlijk programma en
persoonlijke begeleiding werd
het een dag die ze niet snel zullen vergeten!

Kerstkaart

een dag om nooit te vergeten!

Ik had verwacht dat ik het als ex-postbode nooit zou zeggen,
maar ik mis de fysieke kerstkaart. Het gevoel dat er elke middag
een paar cadeautjes op je lagen te wachten op de deurmat. De
gedachte dat er mensen hun best gedaan hadden voor je. Ze waren
in de kou naar de winkel gegaan, hebben thuis aan de keukentafel
een kerstkaart persoonlijk aan jou en je gezin geschreven en zijn
daarna weer terug de kou in gegaan op weg naar de brievenbus.

Daniëlle en Eric, ouders van Thomas: “Als je de kinderen ziet genieten met een grote lach op hun
gezicht, daar doe je het voor. We
hebben echt een prachtige dag
gehad waarbij we even niet aan
het ziek-zijn van Thomas hebben hoeven denken. Alles was
ontzettend goed georganiseerd.
Graag willen we bij deze ook
kinderzorg Bijzonder uit Zeeland
bedanken, die ervoor zorgt dat
Thomas onbezorgd naar school
kan. Daarnaast een grote dank

Ik denk dat ik volgend jaar een poging ga wagen mijn vrienden,
familie en bekenden persoonlijk fijne Kerstdagen
en een prettig Nieuwjaar te wensen door middel
van een mooie fysieke kerstkaart. Hopelijk ben
ik dan diegene die de wederopstanding van de
kerstkaart initieert en ontstaat er uiteindelijk
weer wat meer verbondenheid tussen mensen.
En voor de postbodes onder ons: alvast sorry, ik
weet hoe het voelt.

blieker@bernhezemedia.com

Samen maken ze het verschil
in de levens die extra kracht
en energie nodig hebben
aan Vicky Bastiaans en Diabeter
locatie Eindhoven.”
sTiCHTing opKiKKer
Als je kind ziek is, kun je als gezin
alle kracht gebruiken, kracht die
er soms simpelweg niet (meer)
is. Precies waar Stichting Opkikker bij helpt. Met een keten
van kracht zet zij zich elke dag
vol overgave in om deze gezinnen, op de momenten dat

het er echt toe doet, te ontzorgen en de energie te geven om
door te gaan. De mensen achter de stichting helpen met man
en macht, met vrijwilligers en
enthousiastelingen, met donateurs en sponsors, om gezinnen
met een ziek kind een positieve
boost te geven. Vandaag, morgen en volgend jaar. Zo wordt
gebouwd aan een langdurige
keten van kracht. Voor zoveel
mogelijk gezinnen, zonder verlies van persoonlijke aandacht.
Want tegenover ieder persoon
die aandacht krijgt, staat iemand
die belangeloos aandacht geeft.
Samen maken ze het verschil
in de levens die extra kracht en
energie nodig hebben.

6

gezonDHeiD in baLans

ZOrG en HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BernHeZe
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZOrG PAnTein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeeScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeeSWijK-dinTHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
niSTeLrOde / vOrSTenBOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBrOeK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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colUmn
Bernadette
DE ‘GRIJZE’ SCHEIDING
Geen zorgen meer om de kinderen,
misschien zelfs al genieten van
kleinkinderen, het pensioen is in zicht. En
dan...komt er een scheiding. Een scheiding
op latere leeftijd – ook wel ‘grijze
scheiding’ genoemd – komt steeds vaker
voor. In deze levensfase zijn weer andere
dingen te regelen dan bij een scheiding op
jonge leeftijd.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek blijkt dat het aantal zestigers dat de scheiding
aanvraagt de afgelopen tien jaar is verdubbeld.
“De koek is gewoon op”, vertelde het echtpaar van eind
zestig dat ik een tijdje geleden op intakegesprek had voor
hun scheiding. Aan het besluit was een lang, pijnlijk proces
voorafgegaan. Nu de scheiding onvermijdelijk was, wilden ze
alles wel zo goed mogelijk regelen.
Op een goede manier je scheiding regelen, komt neer op
het maken van afspraken en elkaar ‘iets gunnen’. Op latere
leeftijd is voor andere onderwerpen aandacht nodig dan bij
een scheiding van dertigers met kleine kinderen.
Het pensioen is bijvoorbeeld heel belangrijk. Vaak is er ook
meer vermogen opgebouwd; het huis is soms al bijna afgelost.
En hoe zit het met alimentatie? Een ex-echtgenoot die niet
(volledig) financieel zelfstandig is, heeft maximaal twaalf jaar
recht op alimentatie. Wat als binnen die termijn het pensioen
bereikt wordt? Moet er dan nog alimentatie worden betaald?
Er zijn dus goede afspraken nodig over pensioen. Exechtgenoten hebben allebei recht op de helft van het
ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.
Belangrijk is om de scheiding binnen twee jaar aan het
pensioenfonds te melden: die betaalt dan direct aan ieder
uit waar hij/zij recht op heeft. Afwijkende afspraken zijn
ook mogelijk. Het is wel belangrijk om je eerst goed te laten
informeren over de financiële gevolgen.
Een ander aandachtspunt is het vermogen. Moet de woning
verkocht worden, dan is het soms lastig om op latere leeftijd
een nieuwe hypotheek te regelen voor een ander huis.
Soms kan in het gemeenschappelijke vermogen van de
echtgenoten ook een stuk privé-vermogen zitten, bijvoorbeeld
als dit geërfd is onder een privé-clausule. Dat hoeft bij een
echtscheiding niet te worden gedeeld. Na vele jaren huwelijk
kan het wel een hele puzzel zijn om te achterhalen wat er met
het privé-vermogen is gebeurd.
Een scheiding op latere leeftijd vraagt dus om specifieke
aandacht en deskundig advies. Rond alimentatie en pensioen
zijn ook belangrijke wetswijzigingen op komst.
Voor vragen of informatie, neem gerust contact op.
Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel
hun werk met plezier kan blijven doen?
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

eHbo cursus in Heesch
HEESCH – in januari start eHBO vereniging joh’s roncalli in Heesch
weer een nieuwe basiscursus eHBO. reanimatie/Aed, verbandleer
en eerste hulp aan kinderen maken deel uit van de cursus.
De lessen worden altijd gegeven op een maandagavond van
19.30 tot 22.00 uur. De lessen
worden verzorgd door een ervaren en gediplomeerde kaderinstructeur en er wordt gebruik
gemaakt van Lotusslachtoffers.
Tijdens de tien cursusavonden
zul je voorbereid worden voor
het officiële examen voor het
EHBO-diploma. De kosten voor
de cursus, inclusief examen en
de benodigde leermiddelen, bedragen € 175,-. Let op! Vaak
vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte of zelfs alle
kosten voor de cursus.
Naast de basiscursus EHBO organiseert
EHBO-vereniging
Joh’s Roncalli, bij voldoende be-

langstelling, een aparte cursus
voor reanimatie/AED en EHBO
bij kinderen. Deze worden op
woensdag- of donderdagavond
gegeven.
Voor meer informatie en opgave
kun je terecht bij Martien van de
Wetering, 06-50876595 of via
secretariaat@ehboheesch.nl.

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapsalon
schoonheidsbehandeling
pedicure
manicure
laserontharing
permanente make-up
bruidskapsels
bruidsmake-up
visagie
HIFU anti-aging
behandelingen
• massages

Voor

Na 90 dagen

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl
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Hans Lakwijk benoemd tot Lid Column
in de orde van oranje-nassau Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

HEESWIJk-DINTHER - Hans Lakwijk heeft woensdag 12 december uit handen van locoburgemeester
van Boekel de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-nassau ontvangen. dit gebeurde tijdens een kerstconcert van cohda Krek in de nistel in nistelrode.

De kortste dag van het jaar moet nog komen en toch verlang ik
alweer naar het licht. Ik kan best wel genieten van deze donkere
dagen voor Kerst, maar echt vrolijker word ik van de ontluikende
lente, de natuur die tot groei en bloei komt en de vogels die
terugkeren van hun overwintering.

Terwijl Hans rustig stond te spelen met zijn band Cohda krek
verzamelde zich op de parkeerplaats van De Nistel een grote
groep familie, vrienden en bekenden, die samen met locoburgemeester Van Boekel even
later Hans compleet overvielen.
Nadat Peter van Boekel duidelijk had gemaakt voor welke
verdiensten Hans werd gedecodeerd, kreeg hij van zijn vrouw
nog gauw even een colbert

HIJ SCHREEF
TALLOZE
NEDERLANDSTALIGE
LIEDJES

Het licht is overal, misschien juist
wel in deze donkere dagen

Wethouder van Boekel, Hans en zijn vrouw

Foto’s: Marcel van der Steen

Hij schreef talloze Nederlandstalige teksten en liedjes in het
Brabants dialect. In 2005 was
hij medeoprichter van het Damiaancentrum, een ontmoetings-

Omdat die lente nog even op zich laat wachten, laaf ik me aan
andere vormen van licht en warmte. Zoals vorige week bij
Laverhof on Ice, het gezellige schaatspaleis met wensboom in
Heeswijk-Dinther. Een hartverwarmend initiatief van Laverhof,
Driestromenhuis Met Elkaar en restaurant De Toren. Niet zomaar
een schaatsbaan, maar een heus evenement waar iedereen deel
van kan uitmaken. Er zijn bewust ook activiteiten georganiseerd
voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De
organisatie hoopte vooraf dat iedereen blij wordt van Laverhof on
Ice. En dat lukte!
Ook in Loosbroek brandt het licht. Afgelopen zaterdag ‘onthulde’
ik midden in het dorp een prachtige wensboom. Het is mooi om
te zien hoe een aantal mensen met elkaar regelt dat zo’n boom
er komt. In de boom kun je een wens hangen, voor jezelf of voor
een ander. En als je er dan met z’n allen omheen staat, voel je de
onderlinge betrokkenheid.

aangereikt, een koninklijke onderscheiding hoort nou eenmaal
opgespeld te worden op een colbert. Hierna speldde Peter van
Boekel hem de versierselen van
de orde van Oranje Nassau op.
Na van de verrassing bekomen
te zijn, konden de familie en
vriendenkring de decorandus
gaan feliciteren.
Vanaf 1998 is Hans Sinterklaas
in Vorstenbosch en actief binnen de Stichting Jeugdbelangen
Vorstenbosch. Vanaf 2000 is
hij tekstschrijver en zanger van
Cohda krek, met een repertoire
in het ‘Meierijs dialect’.

licht

Het licht is overal, misschien juist wel in deze
donkere dagen, die zich kenmerken door
saamhorigheid, gezelligheid èn herinnering.
We ontsteken immers ook het licht om te
denken aan de mensen die er niet meer
zijn en om stil te staan bij hen die dat
verlies moeten dragen.

Ik wens u plezierige
feestdagen en alle goeds
voor 2019.

Tijdens een kerstconcert in De Nistel

centrum voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving;
ouderen, vluchtelingen en mensen met psychische en lichamelijke problemen. Tot 2012 was hij
secretaris.
Gedurende vijf jaar maakte
Hans deel uit van het programma Heemkunde, bij WanFM,

de lokale omroep van Bernheze. Heemkunde doet onderzoek
naar de eigen leefomgeving in
de breedste zin van het woord.
Zeven jaar was hij redactielid van
Politiek Café Brug, een initiatief
van SP Bernheze. Tenslotte was
hij als vrijwilliger actief bij korfbal Altior en RkSV Avesteyn.

!
r
a
a
d
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i
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y
Heee
vanaf 13 jaar

extra
zakcentje
bijverdien
en
op
woensdag
?

We zijn op zoek naar een bezorger voor DeMooiBernhezeKrant
in heesch en nistelroDe
heesch Ongeveer 215 kranten – Vanaf 2 januari.
Stationsplein, Hoogstraat, Nelson Mandelastraat, De Misse, Pastoor Scheepensstraat, gedeelte ’t Dorp
en Grenadiersstraat.
heesch Ongeveer 400 kranten – Vanaf 2 januari.
Eeuwelseloop, Kortdreep, Biezenloop, Donkervoorseloop, Kaweiseloop, Snelleloop, Peelseloop,
Zijpseloop, Molenloop, Elzenseloop, Burchtseloop, Meerkensloop, Venloop, Beekerloop,
Overakkerseloop en Vleutloop.
nistelroDe Ongeveer 210 kranten – Vanaf 9 januari.
Kruisstraat, Urnenveld, Korenstraat, Molenerf en groot gedeelte Kerkveld.
interesse?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

burgemeester.moorman@bernheze.org
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BernhezefamilieBeriChten
Diepbedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
zorgzame vader, trotse opa en super-opa

Fons van der Heijden
* Heesch, 3 maart 1931

† Uden, 13 december 2018

echtgenoot van

Mien van der Heijden-van Hoek
Mien
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Buitenpas 22
5384 RL Heesch
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 20 december om
11.30 uur in de Sint Petrus Bandenkerk, Kerkstraat 2 in Heesch, waarna
de begrafenis plaatsvindt op naastgelegen begraafplaats.
De avondwake is op woensdag 19 december om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Fons is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te
nemen op zondag 16 december tussen 14.00 en 16.00 uur en 19.00
en 20.00 uur, dinsdag 18 december tussen 14.00 en 15.00 uur en op
woensdag 19 december tussen 20.00 en 21.00 uur.
In plaats van bloemen wordt een donatie aan Stichting Suon zeer op
prijs gesteld. Collectebussen zullen hiervoor aanwezig zijn.

PArOcHieNIEUWS
In Memoriam: bert

peters

HEESCH – Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-voorzitter en erelid Bert Peters dinsdag 11
december is overleden. Hij werd 87 jaar. een half jaar na de oprichting van ziekenvereniging Horizon
werd Bert benaderd om bestuurslid te worden. daar stemde hij mee in en dat voelde direct goed. Hij
werd besmet met het horizonvirus! na vijfeneenhalf jaar nam hij in 1982 de voorzittershamer over van
Hans Manders en vervulde deze functie tot 1999.
Het bestuur voelde voor hem
als een vriendenploeg en dat
straalde hij ook graag naar de
doelgroep uit, samen met alle
bestuursleden en vrijwilligers.
De midweekjes weg waren voor
Bert elk jaar weer een hoogtepunt. Hij vond het geweldig
om dit samen met staf, bestuur
en verpleegkundigen te mogen
doen. Maar ook van alle andere
activiteiten kon hij erg genieten.
Hij vond het mooiste in al die
jaren dat velen die aan de activiteiten van de Horizon deelnamen, onderling een vriendschap
opbouwden. Van koffiedrinken
tot kaartclubjes. Een mooie ma-

nier om stille eenzaamheid te
verdringen. Hij vond het fijn om
iets te kunnen betekenen voor
mensen die het moeilijk hebben.
Ook na zijn voorzitterschap bleef
Bert verbonden met de Horizon.
Zo lang hij kon was hij een trouwe bezoeker bij alle activiteiten.
Doordat hij steeds minder mobiel werd, werd het moeilijker
om zijn gezicht bij de Horizon te
laten zien. In november bezocht
hij nog de ontspanningsmiddag.
Daar genoot hij zienderogen van
alle belangstelling van alle aanwezige Horizongasten.

De Horizon is Bert veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange,
tomeloze inzet en wenst zijn familie heel veel sterkte toe bij dit
verlies.
Namens Ziekenvereniging
Horizon,
voorzitter Jan van der Leest

sponsoractie Wereldjongerendagen:
Kaarsen voor de Kerst
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het is bijna zover! van 22 tot en met 27 januari vinden
in Panama de Wereldjongerendagen (Wjd) plaats, het grootste jongerenevenement ter wereld. Paus
Franciscus nodigt alle jongeren uit om samen met hem het geloof te vieren. Het thema is ‘discover your
identity’. Meegaan naar deze dagen verrijkt je geloof en staat garant voor een geweldige ervaring die
je als jongere nooit zult vergeten.
Om de kosten voor de deelnemers te verlagen doet de parochie De Goede Herder (Geffen,
Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) vanuit haar
jongerenpastoraat mee aan een
sponsoractie.
Bij de kerststal in alle zes kerken
zullen speciale WJD-kaarsen te
koop zijn voor € 3,50 per stuk.
Het volledige bedrag zal ten

goede komen aan de reis van
jongeren naar Panama.
Namens de deelnemers alvast
hartelijk dank voor je steun!

Voor meer informatie over de
Wereldjongerendagen bel:
0412-451215 of mail
a.bergsma@parochiedgh.nl.

met Kerst naar de kerk?!
Een overzicht van vieringen in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch
in de etalage. kerst is zeker een
uitnodiging waard. En wij pakken de komende dagen alles uit
om er voor te zorgen dat kerst
niet alleen warme gevoelens
oproept, maar vooral ook gaat
over de blijde boodschap van
de geboorte van Jezus Christus.
Het kind in de kribbe is geen romantiek, maar heilsgeschiedenis;
God laat ons niet los. Die goede
boodschap mag iedereen horen
en daarvoor luiden de kerkklokken met kerst.

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Misschien is het een beetje wennen, tussen alle kerstaanbiedingen en -evenementen een uitnodiging in De MooiBernhezekrant
om met kerst naar de kerk te komen. De klokken die dat vroeger
deden, bereiken misschien niet
meer alle huiskamers.
Vandaar dat we als parochie De
Goede Herder gebruik maken
van de mogelijkheden die deze
tijd ons biedt. We zetten onszelf

We openen onze kerkdeuren
graag weer voor alle mensen van
goede wil om er een bijzondere
kerstavond, Eerste en Tweede
kerstdag van te maken.
Hier een overzicht van de
eucharistievieringen:
24 december
16.30 uur Nistelrode
(kinderkerstkoor)
17.30 uur Heesch (Familiekoor)
18.00 uur Nistelrode

(kinderkerstkoor)
19.30 uur Vorstenbosch
(Dameskoor)
21.00 uur Nistelrode
(Con Fuoco)
22.30 uur Heesch
(Caeciliakoor).
25 december
9.00 uur Heesch
(koor HerpenHeesch)
9.30 uur Nistelrode
(Gemengd koor)
11.00 uur Vorstenbosch
(Present)
11.00 uur Heesch, een woorden communiedienst
(Fanfare).
26 december
9.30 uur Nistelrode
(Con Fuoco),
10.30 uur Vorstenbosch
11.00 uur Heesch
(Caeciliakoor).
Zo krijgt de hoop met kerst weer
voeding. Van harte welkom!
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oliebollen open zondag 30
december bij de echte bakker
NISTELRODE – Online bestellen is makkelijk, snel gedaan en bespaart wachtrijen en uitverkochte producten. natuurlijk wilt u de oliebollen wel gezien, geroken en geproefd hebben voor u ze koopt. Ook
daaraan is gedacht door van Mook, de echte Bakker; tijdens de Oliebollen Open Zondag.
“Op zondag 30 december nodigen we u uit in onze bakkerij tussen 12.00 en 15.00 uur om onder
het genot van een muzikale noot
van ons huiskoor La Orféon een
oliebol te komen proeven. Onze
oliebollen hebben we aangeboden bij de keurmeesters van het
Echte Bakkersgilde en zijn dit jaar
bekroond met 4 sterren. Deze
score hebben we behaald door
de beste grondstoffen te gebruiken en het vakmanschap van
onze bakkers.
Het proces van grondstof tot
oliebol dient nauwkeurig afgestemd te worden, ook de baktemperatuur is van groot belang.
We zijn dan ook trots op dit be-

Aanbiedingen geldig van
20 t/m 26 december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

haalde resultaat”, besluiten Michel en karin, van Van Mook, De
Echte Bakker.
De ambachtelijke Echte bakker
heeft elke dag vers brood en de
heerlijkste taarten. Met deze dagen voor kerst hebben Michel
en karin elke dag ook nieuwe
voorraad kerstlekkernijen. Met
de vijf sterren kerststol aan top,
zorgen ze samen met een heel
team ambachtelijke bakkers en
gespecialiseerde verkopers in
de winkel voor kwaliteit op uw
bord.
De bestellijst heeft u vast al gezien, maar u kunt op de website

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

www.vanmook.echtebakker.nl
nog eens rustig door het assortiment heen kijken. “Wij wensen
iedereen heerlijke en fijne feestdagen en een goede jaarwisseling”, team Van Mook, De Echte
bakker.

OPeninGSTijden TijdenS
de FeeSTdAGen
ambachtelijke slager van den Tillart
Nistelrode
Zondag 23 december 11.00-13.00 uur
Maandag 24 december 7.00-16.00 uur
Dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten
Donderdag 27 december 9.00-18.00 uur
Vrijdag 28 december 8.00-18.00 uur
Zaterdag 29 december 8.00-16.00 uur
Zondag 30 december gesloten
Maandag 31 december 8.00-16.00 uur
Dinsdag 1 januari gesloten

vanaf 2 ja
nuari
weer regu
lie
openingst re
ijden

Vorstenbosch gelijk aan Nistelrode behalve
maandag 24 december vanaf 8.00 uur en op
maandag 31 december 11.00 – 13.00 uur.

Bruisend en sprankelend
Stralend en schitterend
Gezond en gelukkig
Zorgeloos en prachtig

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond en fruitig 2019.
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Ceelen groente en fruit
Zondag 23 december 10.00-15.00 uur extra open dag
Maandag 24 december 7.00-16.00 uur
Dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten
Donderdag 27 december 8.00-18.00 uur
Vrijdag 28 december 8.00-18.00 uur
Zaterdag 29 december 8.00-16.00 uur
Zondag 30 december gesloten
Maandag 31 december 8.00-16.00 uur
Dinsdag 1 januari gesloten

Nistelrode
0412-611282

Wij wensen u

Van mook De echte bakker
Maandag 24 december. 7.00-16.00 uur
Dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten
Donderdag 27 december t/m zaterdag 29 december
reguliere openingstijden
Zondag 30 december 12.00-15.00 uur Oliebollen Open Zondag
Maandag 31 december 7.00-16.00 uur
Dinsdag 1 januari gesloten

en een goed en
gezond 2019
Van Mook

De Echte Bakker

VOLOP PARKEERGELEGENHEID

Bestel uw lekkerste Kerstproducten
online in onze webshop of in de winkel
- Stol groot en klein, bekroond met 5*****
- Chocolade Kirsch stol
- Krentenbrood Ster
- Zoete lekkernijen
- Borrelbroden & stokbroden
- Ontbijt & Brunch broodjes
- Hartige broodjes
- Kerststaven & kransen
- Tulbandcake panetonne & chocolade-noten
- Bosvruchten-Kokos (dessert)taart

- Speculaasparfait (dessert)taart
- Kerstmutstaart
- Swartzwalderkirsch & Slagroom Snitte
- Chocolade Bavaroise (dessert)taart
- Kerstman, kerstbal en kerstboom
gebakjes
- Feestelijke gebakjes

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl
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Kbo bernheze

De keuken in
voor een kerstdiner
Gasten Zonnebloem genieten samen van diner in kerstsfeer

Kbo’s bernHeze

Fijne feestdagen met familie
en vrienden

Kerstviering
nistelrode

Foto: Ignace van Dommelen

NISTELRODE - de theaterzaal
van cc nesterlé was vrijdag 14
december weer volledig bezet
voor de jaarlijkse kerstviering
van KBO nistelrode.
Het seniorenkoor zong enkele
kerstliederen en pastoor Ouwens
sprak een kerstgedachte uit. Het
lied Flappie van Yoep van ’t Hek
ging vergezeld met filmbeelden
en bij Het Dorp van Wim Sonneveld had Harry van Grinsven
passende foto’s van Nistelrode
gezocht.
De collecte was deze keer be-

Kerstgedachte
2018

stemd voor Wensambulance Brabant, die een mooi bedrag tegemoet kan zien.
Na de koffie met kerstbrood was
het tijd voor een klucht door
kBO-toneelgroep ‘Van Alles Wè’.
De vele uren repeteren waren de
moeite waard. Iedereen genoot
van het spel en er werd hartelijk
gelachen bij de vele komische situaties. Maar, zoals het hoort bij
een klucht, won de eerlijkheid
het uiteindelijk van de hebzucht.
Tijdens de pauze werd er getrakteerd op een consumptie en een
worstenbroodje.
Om 17.30 uur was er een hartelijk applaus en een bloemetje
voor de spelers, souffleur Annie
van de Wetering en regisseur Jan
de Vocht. We hopen volgend
jaar tegen kerst weer te kunnen
genieten van een optreden van
deze enthousiaste groep kBO-leden.
Meer foto’s op
www.kbonistelrode.nl.

Het jaar 2018 was een
extreem jaar en heeft veel
records gebroken.
De lente met veel regen,
een zeer warme zomer
en droogte in de natuur.
Nu wordt het koud en guur.
V.l.n.r.: Harry Slaats, Henk van Tilburg, Marietje van Lith, Heidi, Mirjam,
Miet v.d. Heijden, Jo van Dijk en Pieta van Delst

NISTELRODE – Omdat niet iedereen met Kerstmis samen met familie en vrienden geniet van een kerstdiner, hadden Mirjam Heijster
en Heidi verwijst de stoute schoenen aangetrokken en bij de Zonnebloem aan de bel getrokken of zij een kerstdiner mochten koken
voor zes dorpsgenoten.
Dit aanbod werd met beide handen aangenomen en afgelopen
maandag hadden Mirjam en
Heidi het huis één avond beschikbaar gesteld en zat de mooi
gedekte tafel vol met zes Zonnebloemgasten. Daar hebben alle
gasten enorm van genoten.
“In onze ogen verdient iedereen
met kerst een feestelijke maaltijd
en, nog veel belangrijker, een
moment van samenzijn. Dat is
niet voor iedereen vanzelfsprekend.”

Kerstmis tweeduizend
achttien; is er toch een
lichtpuntje misschien?
December is bij uitstek een
periode waarin we tijd maken
voor elkaar,
een tijd van warmte en
gezelligheid,
een tijd van terugblikken,
vooruitzien en goede
voornemens,
die hebben we bij de
Zonnebloem natuurlijk ook.
Kerst, een moment van rust,
een ster aan de hemel,
die aangeeft, waar we naar op
weg zijn.
Om vanmiddag hier met ons
allen: gasten en vrijwilligers
samen te genieten van het
stille geluk.
Voor onze Zonnebloem kan
het niet meer stuk.
We zingen Stille Nacht,
Heilige Nacht en hebben ook
aan anderen gedacht,
de drie wijzen en herders
hoorden het engelenkoor.
Wat een pracht!
En liepen verder in deze
wonderlijke nacht.

Zou jij volgend jaar ook voor enkele dorpsgenoten
willen koken?
Of wil je vrijwilliger worden van de Zonnebloem?
Ga dan naar www.zonnebloem.nl/nistelrode
en vul het contactformulier in.

Nu is het duidelijk te horen,
het Jezuskind is geboren.
We bidden om vrede
voor alle mensen in nood,
vluchtelingen, de oorlogen en
aanslagen; het is zo moeilijk
te verdragen.
Wie je ook bent, gelooft of
denkt: dat is het Jezuskind dat
ons steeds liefde schenkt.
Laat raam en deur van je hart
wijd openstaan naar God
en de mensen.
Dan kun je alles aan.
Laat de vreugde komen in
je hart, zoals het licht in de
kerstnacht,
Strooi vooral liefde om je
heen en het nieuwe jaar
brengt vreugde voor iedereen.

Voor u allen een
Zalig kerstfeest!
Leny van Mun,
15 december 2018.
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Loop je mee?
BERNHEZE - Zin om na de kerstdagen lekker actief buiten te zijn? Om die kerstkilootjes er in een mooie
wandeltocht van af te lopen? en te genieten van het natuurschoon in de laatste maand van dit jaar?
Loop dan mee met de winterwandeltocht in Bernheze!
De winterwandeltocht wordt
alweer voor de zestiende keer
gehouden, dit jaar op zondag
30 december. De organisatie is
in handen van TRV Bernheze in
samenwerking met Scouting Nistelrode en de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk Dinther.

en Eetcafe t Pumpke, Raadhuisplein
7 in Nistelrode. De starttijd voor de
twintig kilometer is van 8.00 tot
11.00 uur, de starttijd voor de vijf
en tien kilometer is tussen 8.00 en
12.00 uur. De routes zijn helemaal
uitgeschreven, op onduidelijke
punten worden pijlen geplaatst.

nieuwe startlocaties
Ook dit jaar zijn er weer verschillende startlocaties. Op elke startlocatie is er keuze uit drie verschillende routes van vijf, tien of twintig
kilometer. Hierdoor heeft iedere
deelnemer de ruimte om een eigen
ritme te lopen. Dit jaar is gekozen
voor de volgende startlocaties:
De Meierijsche Museumboerderij,
Meerstraat 28 in Heeswijk Dinther

Kortingsbon en gratis oliebollen
De kosten voor deelname zijn
€ 3,-. De eerste vijftig wandelaars
ontvangen een leuke attentie van
de sponsoren. Tevens ontvangen
alle deelnemers een tegoedbon
van € 5,- te besteden bij Intersport Superstore te Uden en een
bon voor een gratis oliebol, af
te halen bij Van Mook, de echte
bakker in Nistelrode.

Kasteel Heeswijk en Kamermuziekfestival in de Heische Hoeve
De twintig kilometerwandelaars
die starten in Heeswijk hebben
dit jaar naast een mooie startlocatie bij de Meierijsche Museumboerderij twee bijzondere
pauzeplekken, namelijk een route via en door het kasteel Heeswijk! Tevens kunnen zij genieten
van livemuziek tijdens de tweede
pauze op de Heische Hoeve waar
jongeren het 8ste internationale
Cugnon kamermuziekorkest spelen.
Fotowedstrijd
Ook dit jaar heeft TRV weer een
fotowedstrijd uitgeschreven.
Je komt onderweg vast schil-

Foto’s: Yvonne Rosenhart

derachtige plaatjes tegen van
bijvoorbeeld uitgestrekte weilanden of prachtige met rijp bedekte struiken of daken. Doe
tijdens de wandeling verslag van
de tocht door foto’s te maken en
deze te sturen naar marketing@
vvvnoordoostbrabant.nl.

Hiermee maak je kans op een
waardebon van € 50,- te besteden bij intersport Superstore in
Uden! Heb je zin om na de kerstdagen lekker buiten te zijn en te
genieten van de mooie natuur
rondom Bernheze? Wandel dan
mee voor slechts € 3,-!

Voor meer info zie WWW.bezoeKbernHeze.nL

puzzel mee & win!

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 31 december 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

1. Wat staat deze keer centraal bij Boergondisch Bernheze?

2. Wie krijgt er nieuwe openingstijden per 1 januari?

3. Wie treden er traditiegetrouw op in Heesch op 1 januari?

4. In welk land zit Daphne Dielissen?

5. Welke familie blikt terug?

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

6. Wat is de titel van de column van d’n Blieker?
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FILMHuIS DE PAS: C’ESt LA VIE
EN RIKKIE DE ooIEVAAR
cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond
c’est la vie
Max runt al dertig jaar een cateringbedrijf en heeft al honderden feesten en partijen georganiseerd. Zo ook de bruiloft van
Pierre en Helena die trouwen in
een prachtig zeventiende eeuws
kasteel. Max heeft een team van
bedienden, koks en afwassers
samengesteld, het koppel geadviseerd over een fotograaf, de
band gereserveerd en de bloemen geregeld. Alle ingrediënten
zijn aanwezig om het feest tot
een succes te maken. Tot een
paar onfortuinlijke tegenslagen
roet in het eten gooien...
rikkie de Ooievaar is een mus
maar opgevoed door ooievaars.
En dus denkt hij dat hij ook een
ooievaar is. Heel eigenwijs gaat
hij alleen op reis en ontmoet
Olga, een dwerguiltje, en kiki,

Donderdagavond
27 december
C’ESt LA VIE
Donderdag 27 december
20.00 uur € 5,-.
RIKKIE DE ooIEVAAR
(85 minuten)
Donderdag 27 en vrijdag 28
december 13.30 uur, € 4,-.
een vrolijke parkiet
met hoogtevrees.
Een lekkere, gezellige kinderfilm!

geworden, staat hij voor een lastige opgave: een vredesverdrag
afsluiten met Nazi-Duitsland of
vechten voor de idealen en vrijheid van een natie. Wanneer de
Duitsers bezig zijn West-Europa
te bezetten doet Churchill, onde film dArKeST HOUr ver- danks weerstand van zijn eigen
telt het verhaal van de briljante partij, een poging de loop van
Neste veranstaatsman churchill die een vi- de wereldgeschiedenis
rlé,
zo dicte
h
K
om, g tbij.
sie heeft en risico’s durft te ne- deren.
& ont eniet
m
oet!Engelmen.
De transformatie van
de
WWW.neSTerle.nl
Binnen enkele dagen dat hij de se acteur Gary Oldman naar
premier van Groot-Brittannië is Churchill, die hem een Golden
Globe opleverde, is indrukwekkend te noemen.
donderdag 27 december.
Aanvang 20.15 uur. entree € 5,-.

DarKesT
HoUr

Ideaal voor in de kerstvakantie.

Donderdagmiddag
3 januari

nog meer willen zien?
Wat denkt u van... 4 april 2019
Bohemian Rhapsody!

ma Vie De
CoUrgeTTe

FILMHUIS DE PAS WENST ONZE TROUWE BEZOEKERS,
ONZE NIEUWE BEZOEKERS EN ALLE ANDEREN EEN BOEIEND,
VROLIJK EN GEZOND 2019!

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

de hartverwarmende familiefilm: MA vie de cOUrGeTTe
(mijn naam is courgette)

Courgette is de bijnaam van een
9-jarige jongen. Na de plotselinge dood van zijn moeder wordt
Courgette opgevangen door
politieman Raymond. Raymond
brengt hem naar zijn nieuwe
huis. Het is een opvanghuis met
andere kinderen van zijn leeftijd
die niet meer bij hun ouders kunnen wonen.
Het kost Courgette moeite zich
op zijn gemak te voelen en de
andere kinderen moeten erg aan
hem wennen. Na de komst van
een nieuw meisje, Camille, begint
hij zich thuis te voelen. Dankzij
Raymond en zijn nieuwe vrienden in het huis vindt Courgette
liefde en een nieuwe familie.
donderdag 3 januari. Aanvang
15.00 uur. entree € 2,50.
voor meer informatie over
deze films zie
www.nesterle.nl.
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Anne-Marie van de Haterd
sluit het boek
‘Tís eindelijk klaar nu’

HEESCH – Slechts
luttele weken na de
geboorte van haar
jongste zoon in 2012
kreeg Anne-Marie
van de Haterd uit
Heesch de diagnose
borstkanker. Wat
volgde was een
aaneenschakeling
van ellende waarbij
ze pas afgelopen
oktober het boek
kon sluiten om te
verzuchten: “Tis
eindelijk klaar nu.”

Tekst: Wendy van Lijssel
Foto’s: marcel van der
steen
De, omdat het een zoon was,
blauwe wolk waarop Anne-Marie van de Haterd had moeten
zitten na de geboorte van haar
jongste, bleef door allerlei lichamelijke ellende van meet af aan
uit. Acht weken en drie operaties
verder werd het tijd om ook haar
borst die opgezet en rood bleef,
eens nader te laten bekijken. “Er
werd gedacht aan een borstontsteking dus ik kreeg een aantal
antibioticakuren, maar er veranderde niets. Vervolgens kreeg ik
een echo. Daar kan je wel op zien
dat er iets niet goed is, maar niet
of het een tumor of ontsteking
is. Twee dagen later kreeg ik er
weer een en bleek dat wat er zat,
al was gegroeid. Daarop kreeg ik
een punctie en de uitslag. Er zat
een snelgroeiende eiwitgevoelige
tumor van acht centimeter en er
waren uitzaaiingen in de lymfe-

‘Viva la Vida’ als tattoo

Annemarie heeft het boek gesloten en gaat genieten van haar gezin

klieren. Ik was 29 jaar, had een
zoontje van 3½ jaar, een baby
van tien weken en om te beginnen raakte ik in paniek en dacht

betekenen. Het duurde twee helse weken voor ik de uitslag kreeg.
Het was niet verder uitgezaaid,
dus ze konden beginnen met be-

Ik heb ervaren dat het
zó afgelopen kan zijn
ik echt dood te gaan”, blikt ze
terug.
Na de diagnose volgde er direct
allerlei onderzoeken. “Borstkanker en lymfeklieren zijn te behandelen, maar als het uitgezaaid was
naar lever, longen of botten, dan
konden ze niets meer voor me

handelen”, vertelt Anne-Marie.
Om te beginnen waren er zestien
chemokuren. “Vrij direct vielen
mijn lange blonde haren met bosjes uit. Ze lagen overal in huis. Dat
was heel confronterend en vond
ik uiteindelijk veel erger dan toen
het restant door een bevriende
kapster eraf was gehaald.”

Een maand na haar laatste chemo volgde een operatie waarbij
haar lymfeklieren en zieke borst
verwijderd werden. “Destijds
was dat het gelukkigste moment
van mijn leven”, meldt ze. Wat
ze niet had kunnen vermoeden is
dat daarmee de kous niet af was.
“Ik werd een paar dagen later
in het wondvocht wakker. Alles
onder mijn arm was gesprongen.
Er zat een groot gat. Vervolgens
ben ik in korte tijd acht keer geopereerd. Het móest dicht want
ik moest ook nog bestraald worden. Dat was bijna ondoenlijk
want nadat het dicht was ging
het door het bestralen weer
open. Ik kreeg echt de ene na de
andere complicatie.”
Nog steeds was het niet klaar.
“Ik moest nog een jaar immunotherapie volgen. Het doel daarvan is het afweersysteem te versterken om kankercellen te bestrijden”, legt ze uit.
Ook dit deed ze. Ondertussen stond ze op de wachtlijst
voor een reconstructie van haar
borst. In 2015 was het eindelijk
zover. “Ik wilde geen siliconen,
dus werd van buikvet een nieuwe borst gemaakt. Er zou een
tweede operatie volgen voor de
finishing touch. Mijn goede borst
was namelijk een c-cup en de andere een b-cup en die had nog
geen tepel. Ik wilde geen operatie meer. Mijn b-cup zou met
een spuit bijgevuld worden tot
een c-cup en voor de tepel was

slechts een klein sneetje nodig.”
Wat volgde was een horrorscenario. In plaats van de reconstructie
te vullen, werd de gezonde borst
gelift, haar tepel verplaatst en op
de b-cup werd een tepel gezet.
Anne-Marie nam een juridisch
specialist in de arm, diende een
klacht in en ondertussen baalde
ze van de deuk boven haar reconstructie die zeker bij het dragen van zomerkleding zichtbaar
was.
Afgelopen oktober kon ze eindelijk het boek sluiten. Na een
‘gevecht’ van jaren kwam er een
(zeer milde) schikking en afgelopen jaar werd met lipofilling de
‘deuk’ gevuld. “Ik hoef nog maar
een keer per jaar op controle”,
zegt Anne-Marie. Wat ze meemaakte veranderde haar leven
voor eens en altijd. Resoluut: “Ik
heb ervaren dat het zó afgelopen
kan zijn dus Viva la Vida (Leve
het leven)!”
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mooi en in De zorg

Column
Ilona Kling en Irene Kusters

The skin of Holland
Kerstverlichting siert ieders tuin, de eerste sneeuw is een feit en
in iedere huiskamer klinken de nieuwe talenten van ‘The Voice
of Holland’. Terwijl ik de show kijk vraag ik mezelf af of ‘The Skin
of Holland’ een succes zou zijn. Maar wanneer zou je deze prijs
verdienen?
Allereerst vind ik het uiterst belangrijk dat iedereen zich fijn
voelt in zijn eigen huid. Ik ben de laatste die zou zeggen dat het
helemaal vlekkeloos en egaal moet zijn. Echter merk ik in de
praktijk steeds vaker dat klanten dit wel wensen, dus ik adviseer
graag welke behandeling het beste bij u past. Niets moet en alles
mag. De huidtherapeut is zeer allround opgeleid en met de juiste
kennis, hulpmiddelen en apparatuur is veel mogelijk. Maar wat is
er nu allemaal mogelijk om de Skin of Holland te krijgen? U kunt
denken aan het verwijderen van ouderdomsvlekjes, zonnevlekjes
en steelwratjes. Deze worden behandeld met de pigmentlaser.

Uiterst belangrijk dat iedereen
zich ﬁjn voelt in zijn eigen huid
Maar ook de veel voorkomende rode wangen (couperose) en rode
verheven bultjes (kersenangiomen) kunnen met de vaatlaser
perfect behandeld worden waarbij u direct resultaat ziet. Zou u
juist een mooie egale frisse huid willen en heeft u last van grove
poriën? Dit wordt vaak aangepakt met een diepe peeling en bij
een verslapte huid kiezen we voor microneedling. Last van een
overproductie aan talg? Kom dan eens langs voor acnetherapie.
Wellicht ook nog ongewenste grijze stugge haren? Deze worden
vernietigd middels elektrisch ontharen. En zijn ze nog donker
van kleur dan kies ik voor de Light Sheer Diode ontharingslaser.
De gouden standaard in definitief ontharen. Misschien ook nog
last van spataderen of vocht in uw benen? Ook dan bent u bij
Huidgericht aan het juiste adres voor steunkousen. Preventief zeer
effectief en in vele kleuren leverbaar, niemand die het ziet. Veel
van genoemde huidbehandelingen kunnen worden vergoed door
uw zorgverzekeraar. Wellicht interessant om dit even goed uit te
zoeken voor uw zorgverzekering voor 2019. Geeft u zich volgend
jaar op voor ‘The Skin of Holland’?
Welkom bij de huidtherapeut. Welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a
Nistelrode
073-7113193
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht

Waarom kiezen voor
permanente make-up bij Intense?

•
•
•
•
•
•
•

Altijd een fris en verzorgd uiterlijk zonder dat dit je elke dag veel tijd kost
Geschikt voor mensen met een allergie voor make-up
Geen ‘gedoe’ meer met make-up in de ochtend
Altijd symmetrische mooie wenkbrauwen of stralende oogopslag met eyeliner
Professioneel kleur advies passend bij huid- en haarkleur
Keuze uit diverse technieken zoals: Microblading, Hairstrokes en Ombre Brows
Gediplomeerde specialisten

Kom langs voor een vrijblijvend
en kosteloos informatie gesprek.
Mail ons info@salonintense.nl of bel of app naar 06-10433489.
Kromstraat 3 - 5388 ES Nistelrode - www.salonintense.nl
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Collecteer je mee voor de
Hersenstichting?
HEESCH - Over vijf weken is weer de landelijke collecte van de Hersenstichting. voor Heesch zoeken
wij nog een aantal collectanten. Ben jij die oudere jongere of die jongere oudere en kun jij van 28
januari tot en met 2 februari 2019 een aantal uurtjes in jouw wijk of in jouw appartement voor de Hersenstichting collecteren?
In januari 2018 werd in Heesch
€ 1.100,- ingezameld voor de
half miljoen Nederlanders die
kampen met een hersenaandoening. En ieder jaar komen daar
160.000 nieuwe slachtoffers
bij. Het zijn niet alleen de mensen met diagnose van dementie
(Alzheimer), maar ook mensen die moeten leren leven met
de blijvende gevolgen van een
beroerte, een hersentumor, autisme, ADHD of de ziekte van
Parkinson. Uit recent onderzoek

blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders
een hersenaandoening krijgt.
Voor deze Nederlanders zet de
Hersenstichting zich in.
Wil jij je in Heesch inzetten voor
de Hersenstichting? Wij kunnen
je hulp gebruiken. Je kunt aangeven waar en hoelang je wilt
lopen. Maar ook senioren die
bijvoorbeeld in en rond hun appartement in Heesch een uurtje
willen collecteren zijn van harte
welkom.

Geef je op bij de collectecoördinator klaas Broekema 0412853464 of via het hoofdkantoor
van de Hersenstichting in Den
Haag 070-3604816.

zonnebloem in kerstsfeer
HEESWIJk-DINTHER/LOOSBROEk/VORSTENBOSCH - vorige week vrijdag was al weer de laatste activiteit van de Zonnebloem HdLv. ‘Zonnebloem in kerstsfeer’ werd gevierd in het gemeenschapshuis de
Stuik in vorstenbosch.
De middag werd geopend door
Isabel van Baal, pastor van de
Augustinusparochie. Ze las een
mooi verhaal voor en zong samen met de gasten kerstliederen.
Daarna was het tijd voor koffie
met een lekker snee kerstbrood.
Het koor Present trad op voor
de aanwezigen en zong mooie
kerstliederen. In de pauze werd
er genoten van een consumptie
en een lekker chocolaatje.
Na de pauze brachten Annie
van Doorn en Henk van kessel
een mooie sketch op de planken
genaamd ‘Wa goewd is moete
goewd houe’, geschreven door
Ria van Zeeland. Het was een
hilarisch stukje waar we nog veel
van kunnen leren als het gaat
om liefde en vergevingsgezindheid. Het duo sloot dan ook af
met een toepasselijk lied. Daarna zong het koor nog een liedje
over liefde en ook nog enkele
kerstliederen.
Het programma werd vervolgd
met een loterij. De prijsjes waren mooie bloemstukjes, die
gemaakt waren door de vrij-

willigers van Vorstenbosch. In
de bloemstukjes was een kerstgroepje in een notendop verwerkt, gemaakt door de heer
van Sambeek uit Vorstenbosch.
Ook werden er houtsnijwerkjes
verloot die gemaakt waren door
Adri van de Heuvel uit Dinther.
Het hout was geleverd door
Mari van Beek, eveneens uit
Dinther. Het was een gezellige
en druk bezochte middag (100
gasten inclusief vrijwilligers) die

ZorgverZekering
duurder?
Wij adviseren u
graag over een
voordelige en
goede oplossing.
Uw CZ verzekering. Dicht bij u in de buurt.
Dat kan. Als u al een CZ verzekerde bent of
een nieuwe CZ-verzekering wilt aanvragen
zijn wij u graag van dienst als uw adviseur
en tussenpersoon van CZ.
Hoofdstraat 100a - Heeswijk-Dinther - 0413-291980

werd afgesloten met een lekker
worstenbroodje.
Een grote dank aan bestuur en
de vrijwilligers voor hun bijdrage
en het personeel van gemeenschapshuis De Stuik voor hun
fijne samenwerking. Ook een
woord van dank aan Paulien Suiker die altijd als verpleegkundige
aanwezig is.
Fijne feestdagen en hopelijk tot
ziens bij de activiteiten in 2019!
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Tradities zijn er om in ere te houden
Sfeervolle arrensleeëntocht trekt op Tweede Kerstdag door Heesch
doordat de animo van de menners
steeds minder wordt. In de beginjaren waren de deelnemers aan de
eerste tochten hoofdzakelijk vrienden en kennissen van Adriaan de
Wit uit Nistelrode. Hij richtte in
2010 samen met Nancy de Wit,
Mari van de Wetering en Ton van
Zoggel Stichting De Arrenslee op.

De start van de tocht is om 11.00
uur bij Stal de Flierefluiter aan de
Wijsstraat 16 in Heesch. De tocht
trekt via de Schoonstraat, de Hoef
en de Broekhoek richting Van de
Wetering Transport voor een borrelstop. Vervolgens door het dorp
naar verzorgingshuis Heelwijk alwaar de lunch genuttigd zal wor-

De totale route is meer dan 14 kilometer lang en
te vinden op Facebook/stichting.dearreslee
Het was hun liefde voor paarden
die het viertal bij elkaar bracht.
Daarnaast heeft Stichting De Arrenslee een fraaie collectie met
meer dan twintig arrensleeën in
haar bezit, allen voorzien van onderstellen met wielen. Het evenement groeide en de rijders kwamen al snel uit heel Bernheze en
verre omgeving om deze mooie
tocht mee te rijden.
Aangekleed met bellen en sjerpen 

Tekst: Corrianne van Hassel-Schijvens Foto: Jan Raaijmakers

HEESCH – Tradities zijn er om in ere te worden. Al jarenlang organiseert Stichting De Arrenslee een
sfeervolle tocht op Tweede Kerstdag. Dit jaar dus op woensdag 26 december. De arrensleeën worden
voortgetrokken door diverse paarden waaronder Shetlanders en Belgische werkpaarden. De menners
passen zich aan de tijd van het jaar aan en zullen verkleed zijn als kerstmannen en kerstvrouwen.
Het hoort helemaal bij het kerstgevoel; de paarden met sleeën en

hun berijders die door de straten
van Heesch rijden. Dit jaar gaat

de tocht nog door, maar het evenement staat op losse schroeven

Kerstsfeer
De paardentuigen worden aangekleed met bellen en sjerpen die
vrolijk klinken bij iedere stap die de
paarden zetten. Een arrenslee met
een geluidsinstallatie gaat voorop
om de komst van de stoet aan te
kondigen zodat niemand deze
sfeervolle optocht hoeft te missen.

den. De totale route is meer dan
veertien kilometer lang en te vinden op www.facebook.com/
stichting.dearreslee.
Aanmelden
Wie zelf in het bezit is van een arrenslee kan meerijden. Belangstellenden kunnen zich melden. Heb
je wel een betrouwbaar en goed
getuigd paard of pony maar geen
slee? Dan kun je een slee lenen.
Ook hiervoor kun je terecht bij
de organisatie. Er zijn nog enkele
passagiersplaatsen
beschikbaar.
De kosten voor deelname bedragen € 7,50 voor volwassenen en
€ 5,- voor kinderen tot 12 jaar.
Aanmelden en meer informatie
over dit evenement via Nancy de
Wit, 06-51514082.
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25 jaar progressieve samenwerking
In 1993 besloten progressieve partijen
en inwoners uit de gemeenten Heesch,
Heeswijk-Dinther
en
Nistelrode
om
samen de eerste verkiezingen van de
nieuwe fusiegemeente Bernheze in te
gaan. Daarmee ontstond een krachtige
progressief samenwerking. In de partij zitten
leden van Partij van de Arbeid, GroenLinks en
leden die niet aan landelijke partijen gebonden
zijn.
Onze wethouders
Sinds 1993 maakt Progressief Bernheze deel
uit van de gemeenteraad. In 25 jaar nam zij
ook vier keer deel aan het college. Peer
Verkuijlen was van 1994 tot maart 2006
wethouder. Toen nog onder de naam PP93.
Hans van der Pas was wethouder van 2010 tot
2014.
Onze raadsleden
Achtereenvolgens waren Theo van Overbeek,
Hans van der Pas en Cent van den Berg
fractievoorzitter. Victor Amukwaman, Jeanne
van Amstel, Frank Geenen, Maayke Wooning,
Eugène Theunissen en Bellinda van den Helm
vulden verder de fracties als raadslid. Ook veel
leden ondersteunden de fracties als burgerlid
in de verschillende periodes. Per maart 2018
worden twee raadszetels bezet door Ellen
Neelen en Jesse Jansen.
Progressief en de toekomst
Het progressieve geluid, de sociale zorg voor
mens en milieu, is ook in de toekomst erg van
belang. Misschien wel meer dan ooit. U kunt
daarom op ons blijven rekenen.
Meer informatie
Lees voor de standpunten en waarden van
Progressief
Bernheze
ons
verkiezingsprogramma op www.ProgressiefBernheze.nl.
Of neem contact op met de partij
via reactie@progressiefbernheze.nl of direct
met een van de fractieleden.
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Hoe is Het nu met...
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Pim Maasdijk

Jaargang 7 • Week 17 • 25 april 2018

Pim Maasdijk bakt ze bruin
VORSTENBOSCH – Hij had het niet verwacht, maar de
zeventienjarige Pim Maasdijk uit Vorstenbosch is er maar
wat blij mee en trots op. Nadat de eerstejaars Brood &
Banket student eerder al regiokampioen werd, maakte
hij het karwei af op de vakschool in Wageningen waar
hij na het maken van twaalf gevulde en evenzoveel
ongevulde broodjes uitgeroepen werd tot Nederlands
Kampioen Uitvoerend Broodbakker.

TEkST: TAMLyn vAn LAnen

FOLDER DEZE WEEK

TEKST EN FOTO’S: WENDY VAN LIJSSEL

De toekomstdroom van Pim

Pim is doende om brood- en
banketbakker te worden. Een
familieambacht, want zijn opa
was dat ook en had een bakkerij
en winkel aan huis. Dat verklaart
meteen waarom zijn moeder
(dochter van genoemde opa)
niet stond te juichen en springen
toen Pim haar vertelde wat hij
wilde worden. “Ik wist dat eigenlijk allang. Mijn moeder had
echter thuis van dichtbij gezien
en meegemaakt dat dit keihard
werken is en altijd op rare tijden
midden in de nacht. Ze heeft me
lang voorgehouden om ook na
te denken over iets anders. Dat
heb ik wel geprobeerd, maar
mijn hart ligt toch echt bij dit
werk”, vertelt Pim.

VORSTENBOSCH - In april behaalde Pim Maasdijk de titel Nederlands kampioen Uitvoerend Bakker, een
prestatie waar hij met recht trots op is. Nu het jaar bijna om is blikt Pim terug op zijn eerste jaar als leerling
brood- en banketbakker en kijkt hij vooruit naar zijn toekomstdromen.

Nostalgie helpt herinneren
pag. 10

Hij begon niet helemaal onervaren aan de opleiding. “Ik had en
heb al geruime tijd een bijbaantje bij bakker van Leur in Veghel. Daar werk ik van vrijdag op
zaterdag. Bakker Jan had me al
enkele grondbeginselen bijgebracht”, zegt Pim. Hoewel hij
ook opgeleid wordt tot banketbakker, heeft vooral brood zijn
interesse. “Dat gepriegel met die
gebakjes en taarten is niets voor
mij. Daar ben ik te lomp voor”,
meldt hij desgevraagd.
Via school deed hij eerst mee aan
de regionale kampioenschappen die een voorronde waren
in aanloop naar het Nederlands
Kampioenschap. Alle eerstejaars
studenten deden mee en bakten
zes gevulde en zes ongevulde
broodjes.
Die werden door een externe
vakjury beoordeeld. De prijsuitreiking was in de avonduren. Tot
zijn verrassing werd Pim eerste,
waarmee hij zich al regiokampioen mocht noemen en de weg

Auto & Motor
pag. 14

Foto: aangeleverd

vrij was naar het NK. Vervolgens
was er de opdracht om daar het
dubbele aantal gevulde en ongevulde broodjes te maken. “Ik
ben onder leiding van Joerie van
Eck gaan oefenen bij bakker van
Leur. Hij heeft me zowel bij het
regiokampioenschap als het NK
erg geholpen. Verder mocht ik
tijdens het NK mijn eigen grondstoffen en materialen om mee te

Het was
spannend
hoe de
broodjes uit
de rijskast
en de oven
kwamen

‘t is weer bijna zondag

In september begon Pim aan zijn
tweede
jaar
van de opleiding
Brood
en
Banket
bij het Summa College in
Eindhoven, iets
dat Pim met heel
veel plezier doet.
“Mijn passie ligt vooral
bij brood bakken, net zoals mijn
opa dat deed”, vertelt hij trots.

Koningsdag
pag. 16

werken meebrengen. Dat scheelt
al heel veel”, vertelt Pim eerlijk.
Natuurlijk was het spannend hoe
de broodjes uit de rijskast en later uit de oven kwamen en of ze
smaakten en tot slot, hoe ze beoordeeld zouden worden. “We
waren met vijf deelnemers. Eerst
werd de derde en toen de tweede prijs opgenoemd. Het was
een opluchting dat mijn naam
uiteindelijk op het bord kwam te
staan”, zegt Pim.
Hij won een shirt, een sjerp, een
enorme beker en medaille en
blikt met veel plezier terug. “Ik
vond het leerzaam en leuk”,
doet hij uit de doeken om lachend te besluiten met: “Winnen was het leukst.”

Pim is trots op zijn nieuwe titel

In april behaalde Pim de titel
Nederlands kampioen Uitvoerend Bakker en inmiddels werkt
hij hard aan de voorbereidingen
voor de volgende wedstrijd.
“Samen met docenten en collega’s werk ik nu naar de Jeugdvakwedstrijden toe, een wedstrijd waar brood, banket en
patisserie centraal staan. Daarin
ligt mijn focus op brood”, legt
Pim uit.

VAN TILBURG MODE EN SPORT
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Maar zijn grootste wens is niet
het behalen van zo veel mogelijk titels. “Het liefst wil ik over
een poosje mijn eigen bakkerij
openen, nadat ik genoeg werkervaring heb opgedaan.”

Ik mis soms
wel dingen
met mijn
vrienden

Dat hij daarvoor offers moet
brengen vindt hij niet erg. “Ik mis
soms wel dingen met mijn vrienden, omdat ik dan ’s nachts of
’s ochtends heel vroeg moet
werken. Maar dat vind ik niet
erg, dat heb ik er zeker voor
over!
Als ik dit beroep niet meer zou
kunnen uitoefenen, zou ik niet
weten wat ik moet gaan doen”,
zegt Pim.

boekentip

‘OKTOBER’ – Søren Sveistrup
Op de dag dat de Deense minister van Sociale
Zaken terugkeert op het ministerie na een verlof van een jaar omdat haar dochter verdween
(de moord werd opgeëist maar er is nooit een
lijk gevonden), wordt in een buitenwijk van
Kopenhagen een jonge vrouw in haar eigen
huis wreed vermoord. De ambitieuze rechercheur Naia Thulin wordt ingeschakeld, samen
met collega Hess van Interpol in Den Haag,
waar hij niet meer welkom is. Als ze de plaats
delict onderzoeken vinden ze bij het lijk een
kastanjepoppetje waarop vingerafdrukken
worden gevonden van de dochter van de minister. Later volgen meer moorden waarbij
kastanjepoppetjes zijn achtergelaten.
Dit boek is in de boekenwereld zeer enthousiast besproken. Het is het romandebuut van de
bedenker en scenarioschrijver van de succesvolle, vaak bekroonde Deense tv-serie ‘The Killing’, Søren Sveistrup.
‘Oktober’ begint sterk met een gebeurtenis uit 1989. Onmiddellijk is duidelijk
dat je een topper in handen hebt. Na die eerste bladzijden neemt de auteur
je mee naar het heden, de opbouw van het verhaal zorgt ervoor dat de vaart
en spanning erin blijft. Deze thriller is goed geschreven en vertaald met herkenbare hoofdpersonen en heeft een hoog tempo. De 565 pagina’s zullen geen
belemmering vormen, eenmaal begonnen wil en kun je niet meer stoppen met
lezen. Met de cliffhangers aan het eind van elk hoofdstuk leest het alsof je een
serie kijkt. Een ‘toetje’ is echt het meesterlijk opgebouwde plot met een goed
uitgewerkte, schokkende ontknoping.
Kortom, een echte aanrader om heerlijk mee weg te kruipen in deze donkere
weken van december.
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Van Lith Uitvaartzorg:
de grootste zorg voor u in onze handen
OSS – Met veel passie zorgen Wim Muller en zijn 20 collega’s dat nabestaanden
het afscheid krijgen dat bij hen past. Volledig afgestemd op de wensen
van de overledene en/of nabestaanden verzorgen zij, al meer dan 50 jaar,
uitvaarten in Bernheze en omgeving.
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Het team van Van Lith Uitvaartzorg

Foto: Hans van der Poel

uit zowel mannen als vrouwen
van verschillende leeftijden. “En
we hebben ook bijvoorbeeld een
DTP’er op kantoor zitten die een
mooie, waardige presentatie met
foto’s en muziek kan maken van
de overledene, maar ook bijvoorbeeld een rouwkaart op maat.

Daarnaast zal naar verwachting
in 2020 op de huidige locatie aan
de Docfalaan, een nieuw crematorium worden gebouwd dat de
naam ‘Bossrijk’ zal gaan dragen.
“Vanuit de aula heb je uitzicht op
de bosrijke omgeving, wat het

Ook wordt er met een aantal externe partijen samengewerkt, zoals rituelenbegeleiders en geestelijken die een bijdrage kunnen
leveren aan een uitvaart die door
Van Lith wordt uitgevoerd.

met veel passie
voor het vak

Wim Muller

Sinds 2011 staat Wim aan het
roer van Van Lith Uitvaartzorg. In
die tijd heeft hij de branche flink
zien veranderen. “Steeds vaker legt men de uitvaartwensen
vooraf vast. Hierdoor is onze rol
in de uitvaartbranche veranderd:
wij zijn er om, samen met de
nabestaanden, de uitvaart naar
wens uit te voeren en de nabestaanden zo veel mogelijk te ontzorgen”, legt Wim uit. Ook de
wensen die mensen hebben veranderen. “Inmiddels is 80% van
alle uitvaarten een crematie en is
natuurbegraven langzamerhand
ook een begrip geworden.”
Om aan al die wensen te kunnen
voldoen heeft Wim een deskundig team van uitvaartadviseurs
en -assistenten. Dat team bestaat

Uitbreiding
Om aan de nieuwe behoeften
van mensen te kunnen voldoen
gaat Van Lith Uitvaartzorg uitbreiden. Zo zal het mortuarium
worden uitgebreid. Met deze uitbreiding komen er extra rouwkamers bij die met een sleutel 24/7
voor de familie toegankelijk zijn.
“De nieuwe rouwkamers worden
zo gebouwd dat je met een sleutel altijd zelf naar binnen kunt.
Nu gebeurt dat nog met tussenkomst van een van de medewerkers.
Nederland kent steeds meer geloven en culturen, met ieder hun
eigen wensen en rituelen.
Daarom komt er ook een speciale ruimte voor rituele wassingen
zodat wij voor iedereen in onze
samenleving iets kunnen betekenen.”

tot een heel rustgevende locatie
maakt. Vandaar de naam ‘Bossrijk’”, licht Wim toe. Met het
nieuwe crematorium hoeft men
niet meer zover uit te wijken voor
een crematie.
Uitgebreide dienstverlening
Maar de dienstverlening van Van
Lith Uitvaartzorg gaat verder dan
enkel het regelen van de uitvaart.

“Het draait erom dat de nabestaanden zo goed mogelijk bijgestaan en ondersteund worden,
om ze zo de ruimte te geven voor
de rouw en verliesverwerking.”
Denk hierbij aan ondersteuning bij
administratieve zaken, zoals het
opzeggen van een abonnement
en het uitzoeken van de verzekeringspolis. “We maken een checklist met zaken die geregeld moeten worden na het overlijden en
indien gewenst helpen wij daarmee.” Maar ook goede nazorg
is hier een belangrijk onderdeel.
“Wij werken samen met Nazorg
Nederland. Zij zijn gespecialiseerd
hierin en maken na de uitvaart
een afspraak met de nabestaande
en zullen hen zoveel mogelijk bijstaan waar dat nodig is.”
Verzekeringen
Bij Van Lith komen heel veel vragen over uitvaartpolissen. “Ook

hier zitten veel verschillen in. Wij
kunnen u helpen met bepaalde
voorwaarden die sommige polissen voorschrijven, maar u heeft
altijd de vrije keuze voor een
gewenste uitvaartondernemer.
Steeds meer mensen willen de
wensen voor een uitvaart vastleggen en vragen het boekje ‘Stilstaan bij afscheid nemen’ aan.
Hierin kunt u al uw wensen vastleggen zodat de nabestaanden
weten wat de wensen zijn van de
overledene. Ook kunt u ervoor
kiezen, en dat gebeurt steeds vaker, om een van onze begeleiders
te vragen om voor het overlijden
al met u in gesprek te gaan over
uw wensen.”
Met veel passie voor het vak
draagt iedere medewerker van
Van Lith Uitvaartzorg zijn steentje bij aan een mooi en passend
afscheid van uw dierbare.
Ze staan 24/7 ter beschikking via
0412-623173.
Op www.uitvaartverzorging
vanlith.nl kunt u alle informatie
vinden over de organisatie en
over het Herinneringshuis.
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Hoe is Het nu met...

Vera Oomen

TEkST: TAMLyn vAn LAnen
FOTO: MicHeL OOMen

Miss Teen of Noord-Brabant
ACTIVITEITENAGENDA
DO. 10
JANUARI

CABARET: MARLON
KICKEN - IN DE LIFT

AANVANG: 20.15 UUR

De meest goedlachse cabaretier uit
Brabant, Marlon Kicken, zit letterlijk in
de lift. Dit is de makkelijkste manier om
boven te komen, maar is het soms niet
slimmer om de trap te nemen? In zijn
derde voorstelling neemt Marlon je mee
van verleden, naar heden en toekomst.
Wie kwam hij tegen? Wat staat hem nog te wachten? Marlon
is een meesterverteller.
Als hij over zijn avonturen praat, is het alsof je er zelf bij bent.

KIDS: RAAK! ZO. 13
EN HET SPROOKJESBAL
JANUARI AANVANG:
14.30 UUR

Na het lezen van het verhaal over het mysterie van Het
Sprookjesbal belanden Daan, Nouk en Sharon in een spannende tocht. Ze horen trompetgeschal in de verte! Lukt het ze
om op tijd te komen op het officiële bal? Een heerlijke familievoorstelling vol humor en spanning. Raak nodigt alle prinsen
en prinsessen uit om in hun mooiste outfit mee te feesten
op het Sprookjesbal. Je maakt kans op een sprookjesachtig
prijzenpakket en tijdens de Meet & Greet kun je natuurlijk op
de foto met Raak!

VRIJ. 18 THEATERCONCERT: HENK
BERNARD (UITVERKOCHT)
JANUARI AANVANG:
20.15 UUR

Henk zet een nieuwe stap in zijn carrière. Met een tour langs
de Nederlandse theaters laat hij het publiek nog meer van
zichzelf zien. In een spetterend muzikaal feestje vertelt Henk
over zijn leven, zijn keuzes en zijn muziek. Van intieme en
persoonlijke tot uitbundige en humoristische verhalen. Samen met begeleidingsband ‘Tilt’ staat Henk garant voor een
prachtige avondvullende show.

KIDS: DE TOREN VAN GELUID ZO. 20
DE
TIJGER SLAAPT (2+)
JANUARI AANVANG:
10.30 UUR

Door middel van toegankelijke voorstellingen, waarbij eenvoud en helderheid voorop staan laat De Toren van Geluid
jonge kinderen kennismaken met theater en muziek. In de
muzikale voorstelling ‘Ssst! De tijger slaapt’ zien we de heldhaftige daden van een groepje kleine dierenvrienden, die
het opneemt tegen een grote woeste tijger. Hoewel, woest...?
Een grappige, avontuurlijke voorstelling waarin de dieren tot
leven komen en niet alles is wat het lijkt!

CABARET: MARCO LOPES DO. 24
MOEDT
JANUARI AANVANG:
20.15 UUR

Is kwetsbaarheid een kracht of een zwakte? Hoe stoer is het
om te falen? En mag dat als man in deze tijd? Hoe zit het met
het geworstel van de jongere generatie met hun identiteit?
Kan Marco zich nog met hen meten? Waar vindt hij rust en
moed, om niet te moeten? Veel vragen, maar Marco houdt het
luchtig. Die komt net terug van een retraiteweekend en kan
voorlopig weer zijn mannetje staan in deze muzikale, fysieke
en sympathieke cabaretvoorstelling.

LOOSBROEk – Op 22 april werd Vera Oomen gekroond tot Miss Teen of
Noord-Brabant. Een titel die ze een jaar lang mag dragen en die voor haar deuren
opende. In augustus nam ze deel aan de landelijke verkiezing en veel Miss Teengerelateerde activiteiten.
Nadat ze geslaagd was voor
haar VMBO-opleiding had
Vera tijd om zich volledig te focussen op de Miss Teen of the
Netherlands verkiezingen die
op 31 augustus plaatsvonden.
Daar haalde ze knap een vierde
plaats. Het traject van de verkiezingen heeft voor Vera vele
deuren geopend.
In het traject naar de landelijke
verkiezingen waren er veel activiteiten om de andere Missen
te leren kennen, zoals trainingen in lopen, dansen en spreken op het podium. Ook veel
verschillende fotoshoots waaronder eentje waarvoor Vera
samen met de andere Missen
een week in Frankrijk verbleef.

“Dat was een superleuke week.
Het was vooral relaxen en leuke
dingen doen, naast natuurlijk
de fotoshoots”, vertelt Vera.
Inmiddels is Vera aan het
Summa College in Eindhoven
gestart met de opleiding tot
schoonheidsspecialiste,
maar
het liefst maakt zij carrière als
model. “Door de missverkiezing
heb ik contacten kunnen leggen
waar ik nu nog mee werk, zoals
een aantal vaste opdrachtgevers in Bernheze.” Uit dit werk
haalt Vera veel plezier. “Ik ben
ook gevraagd nogmaals mee
te doen aan de Missverkiezing
als ik 19 jaar ben, maar ik focus
me het liefst op het modellenwerk.”

Ik ben
dankbaar
voor alle
kansen die
ik gekregen
heb
Vera’s droom is om de hele wereld over te vliegen voor haar
modellencarrière.
“Daarvoor
heb ik nog een lange weg te
gaan, maar ik ben heel dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb door de Miss Teen
verkiezingen.”

‘Een kans is pas een kans als je hem ook aanpakt
en ermee aan de slag gaat’
Prentenboekentip van de bibliotheek:

O, dennenboom / Pieter Feller & Natascha Stenvert
Dit voorleesboek bevat nieuwe avonturen van kolletje (het vrolijke meisje
met de toversokken) en haar vriendje Dirk.
Het is bijna kerstmis en kolletje en Dirk kijken uit naar alle leuke dingen die
komen. Ze gaan naar de kerstviering op school, ze verdwalen in het tuincentrum als ze met opa en oma een kerstboom gaan kopen en ze gaan met papa
en mama naar de kinderboerderij. Daar kun je als levende kerststal met de
dieren op de foto. Dat is nog niet zo makkelijk. De dieren en ook kleine keesje, die kindje Jezus mag zijn, werken niet mee. Gelukkig heeft kolletje haar
toversokken. Op kerstavond komen deze ook goed van pas. kolletje tovert
een witte kerst maar gaat dat ook lukken?

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

In de verhalen komen veel aspecten van het kerstfeest, zoals dat nu in veel gezinnen gevierd wordt, aan
bod. Daarmee is het een fijn voorleesboek voor rond de kerstdagen voor kinderen vanaf 4 jaar.
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Wij tellen af! De negende
editie van De Hisse Kwis
is in aantocht!

Biljartspektakel in CC Servaes
BERNHEZE - Wederom organiseert biljartfederatie ‘Kring Nistelrode’ het biljarttoernooi om de Jan Rijkerstrofee. Dit toernooi zal worden gehouden in CC Servaes in Heeswijk-Dinther op donderdag 27 en
vrijdag 28 december. Aanvang telkens om 13.00 uur.

HEESCH – Het is de commissie van De Hisse Kwis weer gelukt;
het kwisboekje ligt weer bij de drukkerij! Dit betekent dat er op
29 december voor de negende keer op rij een leuke en uitdagende
kwis voor iedereen klaar zal liggen. Ook dit jaar zijn er wederom
vernieuwingen doorgevoerd, waaronder enkele nieuwe categorieën.
Inschrijven voor de kwis kan tot en met 28 december via de website.

Dit toernooi is in het leven geroepen omdat de naamdrager
tot bijna zijn 100ste verjaardag
vol overgave in competitie heeft
gespeeld. Om de mooie sport
biljarten te promoten zullen van

Nu het kwisboekje definitief is,
concentreert de commissie zich
op de laatste voorbereidingen
van de kwisavond. Dit jaar zijn

De naamdrager heeft tot bijna zijn 100ste
verjaardag vol overgave in competitie gespeeld

Dit jaar zijn er
meerdere
nieuwe categorieën

elk aangesloten dorp één van de
betere spelers twee dagen de
strijd aangaan om de felbegeerde trofee in de wacht te slepen.

er meerdere nieuwe categorieën
aan de kwis toegevoegd. Ook is
men bezig geweest om het nakijkwerk te vereenvoudigen en
vooral ook te bespoedigen. De
introductie van een antwoordblad vormt hierbij een eerste stap.
Deelname aan De Hisse Kwis
kost € 10,- Op 29 december

zo mooi is bernheze

Heesch
0412–206006

kunnen de kwisboekjes in CC
De Pas tussen 18.00 en 18.30
uur worden opgehaald. Tussen
23.00 en 23.30 uur moeten de
kwisboekjes weer ingeleverd
zijn!

Dit jaar zullen de volgende spelers hun opwachting maken:

Harrie van Asseldonk uit Vorstenbosch, Hennie van Vugt uit
Uden, Toon Kling uit Nistelrode,
Arie Hop uit Heesch, Bernard van
der Heijden uit Geffen en Wim
van Uden uit Heeswijk-Dinther.

D.I.O. uit Dinther mag wederom
dit toernooi organiseren en in de
mooie ambiance van CC Servaes
moet dit zeker weer gaan lukken. Hopelijk zullen velen weer
komen genieten van een paar

mooie biljartdagen waarbij we
eenieder van harte uitnodigen.
De entree is uiteraard gratis en
bij binnenkomst wordt een gratis
kop koffie aangeboden.

Wij hopen ook dit jaar weer op
een hoop Hisse kwissers. Wij
hebben er zin in! Tot dan!

Fotograaf: Jeannette Schets
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Van horeca naar holistisch
‘Ik ben me
van veel
dingen
bewuster
geworden’
tische benadering gaat ervan uit
dat alles met elkaar in verbinding
staat. Je lijf is een soort dagboek
dat vertelt hoe het nu écht met je
gaat.” En daar voegt ze lachend
aan toe: “Maar vaak gebruik ik
het woord holistisch niet, omdat
mensen dan denken dat ik op
geitenwollen sokken rondloop.”

Elna is tijdens haar massages de rust zelve

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks
VORSTENBOSCH – Al jarenlang is Elna Timmermans een bekend gezicht in de horeca van Uden. Maar
na een basiscursus massage besloot ze dit verder uit te breiden en vorig jaar rondde ze de opleiding tot
holistisch massagetherapeut af aan de Holos Massage Academie in Utrecht. Nu is Elna bezig met de
overstap van de horeca naar massagetherapeut.
Op haar vijftiende kreeg Elna
haar eerste baan in de horeca
en sindsdien is ze niet meer uit
die sector gegaan. “Dat stukje
dienstverlenen zit in mij als persoon”, vertelt ze. Elna omschrijft
zichzelf als een ‘mensen-mens’
en geniet van haar werk. In

2013 startte ze met de opleiding
tot holistisch massagetherapeut
en ging een dag per week, vier
jaar lang naar school. Eind 2017
rondde ze de HBO-opleiding met
succes af.
“Door die opleiding ben ik me

van veel dingen veel bewuster
geworden. Want als je een goede therapeut wilt worden, moet
je ook door je eigen stof heengaan”, vertelt Elna. Ze leerde van
alles over zichzelf en leerde hoe
ze de massages toe kan passen
om mensen te helpen. “De holis-

Het afgelopen jaar is Elna druk
bezig geweest met het opzetten
van haar eigen massagepraktijk,
Jij-massage. “Als mensen bij mij
komen voor een massage, dan
steken zij tijd in zichzelf. Dat vind
ik al zo bijzonder, helemaal dat ze
dat dan juist bij mij doen”, zegt
ze vol trots. En waar Elna in haar
werk in de horeca een spring-in‘t-veld is, is ze tijdens haar massages de rust zelve. “Ik spreek
altijd zo min mogelijk tijdens de
massages, om iedereen bewust
van zichzelf te laten worden.
Want daar draait het bij massagetherapie om: weer met jezelf in
contact komen en je lijf bewust
te voelen en te ervaren. Bijvoorbeeld als je niet lekker in je vel

Weer in
contact met
jezelf komen
en je lijf
bewust te
voelen en
te ervaren
zit of klachten hebt waar je maar
niet vanaf komt.”
Trots kijkt Elna terug op het afgelopen jaar, waarin zij haar
eerste stappen voor de carrièreswitch van horeca naar holistisch
massagetherapeut heeft gezet.
“Maar ik denk niet dat ik helemaal weg ga uit de horeca, want
dat is ook een mooi vak!”, sluit
Elna met een grote grijns af.
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Hoe is het nu met...

Fotograaf: Kristel van Driel

Organisatie Koningsdag

Tekst: Tamlyn van Lanen

Koningsdag voor iedereen

April 2018: Nieuw Oranjecomité van Koningsdag Heesch

HEESCH – Koningsdag 2018 werd georganiseerd door het nieuwe Oranjecomité.
Harry en Ine van Kempen zijn twee van de zeven leden van dit nieuwe comité, die
terugkijken op een succesvolle eerste editie en vooruitkijken naar de editie van 2019.
“Na een overdracht door het
oude comité zijn we aan de
slag gegaan. Een Koningsdag
organiseren voor iedereen was
het doel en dat is prima gelukt.
Het mooie weer hielp daarbij
natuurlijk mee. We hebben veel
positieve reacties ontvangen.”
Koningsdag draait voor Harry
en Ine om alle mensen uit het
dorp. “We proberen de doelgroep uit te breiden. Waar het
voorheen vooral ging om de
kinderen en hun ouders, willen
we dat verschuiven naar jong
en oud, een feest voor iedereen
dus. We gaan verder bouwen
op het concept van 2018. Zo
willen we heel Heesch betrekken bij de viering van Koningsdag.”
Binnen het Oranjecomité zijn
er alweer verschillende ideeën
ontstaan om te proberen dat

We willen
graag een
comité
zijn dat
zich steeds
vernieuwt
met leden van
verschillende
leeftijden
voor elkaar te krijgen. Die ideeën komen voort uit de afgelopen editie en uit het gemengde
gezelschap waaruit het comité
bestaat. “Vorig jaar waren er
moeders die spontaan naast
het kraampje van hun kinderen

zelfgemaakte lekkernijen gingen verkopen. Dat willen we
volgend jaar gaan uitbreiden
zodat meer creatieve volwassenen een kraampje kunnen bemannen en dat het dus op die
manier voor jong en oud leuk
wordt om lekker op de Misse
rond te snuffelen.”
Dit jaar is het Oranjecomité
uitgebreid met een jong nieuw
comitélid. “We willen graag een
comité zijn dat zich steeds vernieuwt met leden van verschillende leeftijden. Op die manier
krijgen we steeds nieuwe ideeën en ieder neemt zijn eigen
netwerk mee.”
Door die combinatie kijkt het
Oranjecomité vol verwachting
uit naar een nieuwe succesvolle
editie in 2019 én de jaren daarna.

In week 52 (26 december) verschijnt er
GEEN DEMOOIBERNHEZEKRANT.
Gewijzigde aanleverdata:
Voor de uitgave van 2 januari 2019 ontvangen we uiterlijk
donderdag 27 december voor 12.00 uur de teksten en foto’s
en eventueel advertenties.

www.demooibernhezekrant.nl
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bernheze bouwt
Column albertine

repair Café Heesch

Laatste weken van het jaar
In januari ben ik voor het eerst
begonnen met het schrijven
van columns, iets nieuws
voor mij en spannend om
te doen. Maar wat was het
leuk, wat heb ik veel kunnen
vertellen over ons. Hoe het bij
ons bedrijf gaat en vooral ook
waarom we de keuzes maken
die we maken.
Er ging geen week voorbij
zonder schrijfinspiratie. Elke
keer was ik vol enthousiasme
om jullie wat te kunnen
vertellen. En het aller leukste:
jullie reacties! Waar ik ook
kwam, op school, voetbalveld
of in onze winkel, overal
kreeg ik leuke reacties. Super
bedankt, echt heel erg leuk!
Dus ga ik
door, maar iets
minder vaak:
ik ga jullie
maandelijks
op de
hoogte

HEESCH - de eerste woensdag
in het nieuwe jaar: 2 januari,
kun je met je te repareren spullen terecht bij de vrijwilligers
van het repair café.
Het Repair Café vindt plaats bij
Checkpoint, De La Sallestraat
3 van 13.00 tot 16.00 uur. Een
heleboel reparateurs met verschillende talenten staan voor je

klaar. Je steekt er zeker wat van
op, het is gezellig en wij zijn blij
met jouw vrijwillige bijdrage.
Het Repair Café wordt iedere

eerste woensdag van de maand
gehouden.
Voor meer informatie:
06-44458161

houden van de nieuwste
woontrends in onze winkel.
En mochten jullie nog
onderwerpen een keer voorbij
willen zien komen, dan hoor ik
het graag.
Voor nu wil ik jullie nog
graag laten weten dat onze
vernieuwde keukenshowroom
zo goed als af is en dat er
bij Profijt Meubel en onze
slaapafdeling deze week de
laatste puntjes op de i gezet
worden, zodat we jullie vanaf
Tweede Kerstdag alle nieuwste
trends en aanbiedingen
kunnen laten zien!
Ook hebben we onze
wensboom staan, hier mag
IEDEREEN een wens in komen
hangen voor iemand die de
wooncheque van € 2.500,verdient.
Dan wil ik jullie voor nu
allemaal hele fijne dagen
wensen en op naar een mooi
2019!

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

Welkom in onze nieuwe orangerie
en
Uw wens
is
u
Uw th !

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98
NISTELRODE - In vier weken
van tekening en ideeën naar een
eindresultaat wat er mag wezen.
Binnen de Van Tilburg Mode
winkel is de Orangerie Van Tilburg, ontbijt- en lunchrestaurant,
verbouwd en weer in bedrijf.
Ook zondag 23 december tijdens de Open Zondag kunt u
een kijkje komen nemen en genieten van een van de heerlijkste
gerechten van de nieuwe menukaart en de extra service die ze
bieden.

‘Wij heten u van harte welkom!’
Fijne feestdagen en een
mooie jaarwisseling
Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL
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bernheze bouwt
Column
Passen uw
plannen in
het bestemmingsplan?
Stelt u zich eens voor: U heeft het
helemaal uitgedacht. Mooie plannen
onno truschel is
voor bepaalde activiteiten in het
zelfstandig adviseur op het
pand dat u bezit. Of u hebt een
gebied van ruimtelijke
mooie locatie op het oog voor uw
ordening en eigenaar van
(bedrijfsmatige) activiteiten. U checkt
RO Connect in Heesch.
het bestemmingsplan en dan blijken
uw plannen niet te passen...
Dit is niet ondenkbaar. Het bestemmingsplan legt nu eenmaal vast wat
er met de ruimte mag gebeuren.
Als uw (bouw)plan of het door u gewenste gebruik niet past binnen
de regels van het geldende bestemmingsplan, dan heeft de gemeente
in sommige gevallen de mogelijkheid om van dat bestemmingsplan
af te wijken of om zelfs een bestemmingsplan aan te passen. Let wel:
Het is een bevoegdheid van de gemeente en zeker geen plicht!
Er zal altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen uw belang
en het algemeen belang. Ook is de gemeente gehouden aan haar
eigen beleid en het beleid van hogere overheden zoals de provincie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te wijken
Er zijn diverse mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te
wijken. Het beste kunt u hiervoor een zogenaamd principeverzoek
bij de gemeente indienen, waarin u uw plannen beschrijft. Op basis
hiervan kan de gemeente bekijken of ze hier überhaupt aan mee zou
willen/kunnen werken.
Wat zijn de mogelijkheden?
Allereerst kan het zo zijn dat in het bestemmingsplan zelf is geregeld,
dat er van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. We noemen
dit de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid.
Als het bestemmingsplan zelf geen regeling kent om af te wijken,
bestaat de mogelijkheid om een omgevingsvergunning voor afwijken
van het bestemmingsplan aan te vragen. Het gaat hierbij dan om
afwijkingen die ruimtelijk gezien een groter effect hebben op de
omgeving. De omgevingsvergunning die hiervoor aangevraagd wordt,
moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.
In deze onderbouwing geeft u aan wat de invloed van uw plannen/
het project is op diverse aspecten (zoals milieu, de omgeving,
verkeer en parkeren). Aangetoond moet in ieder geval worden dat
de aangevraagde activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening.
Naast deze afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de gemeente ook
nog de mogelijkheid om niet af te wijken van een bestemmingsplan,
maar om het bestemmingsplan aan te passen voor uw concrete
(bouw)plan. We noemen dit een herziening van het bestemmingsplan.
Omdat deze herziening dan betrekking heeft op een afzonderlijk
perceel wordt zo’n herziening ook wel ‘postzegelplan’ genoemd.
Als u plannen heeft is het verstandig om van te voren goed te laten
uitzoeken of ze passen in het bestemmingsplan of dat er mogelijk
andere wegen bewandeld kunnen worden om uw plannen te
realiseren.

Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen
en laat u ook in 2019 goed adviseren!

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl
www.omegainstallatietechniek.nl

www.omega-it.nl

LEEGVERKOOP

30% korting

op 27, 28, 29 en 31 december.
Op alle artikelen uit de winkel

OP
=
OP

Met uitzondering:
• Hout- en plaatmateriaal
• Honden- en kattenbrokken
• Sleutels

HUPNAAR

HUBO!

Ter overname aangeboden

Hubo Nistelrode
Binnenzonwering

Heb jij interesse:
op maat?
• om het roer om te gooien?
Laat je adviseren door Hubo
• in het runnen van een goedlopende
bon
doe-het-zelf zaak?
Kn ip de
uit en !
te
fi
• om je kennis in de doe-het-zelf pro er
klusbranche te gebruiken
KEUZE• in een uitdaging als zelfstandig ondernemer?
KORTING*

20%

OP ALLE MAATWERK
Informatie:
BINNENZONWERING
2 909999 999921
Bart Pennings - 06-48925534 - info@hubonistelrode.nl
*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH NISTELRODE
0412-611033

onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-29099005

info@hubonistelrode.nl

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1

17-02-14 11:41
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Start nieuwbouw 50plus patiowoningen
De Zwarte Molen II

Bouwrijp opleveren van de CPO bouwlocatie

Ondertekening gunningsovereenkomst. V.l.n.r. Edwin Verkuylen (tekenburo), Dennis Verhoeven (bouwbedrijf)
Jan Heijmans, Tinie Verkuijlen (CPO bestuur) en wethouder Peter van Boekel

NISTELRODE - Na circa tweeënhalf jaar van planvoorbereiding was donderdag 13 december het formele
moment aangebroken om de gunningsovereenkomst tussen de stichting CPO en de aannemer bouwbedrijf Verhoeven uit Uden te ondertekenen. Daarmee werd het startsein gegeven voor de nieuwbouw aan
de Wiekslag, Eeuwsel en Wiekenas in Nistelrode. Met de bouw van de vijftien 50plus patiowoningen
wordt op 7 januari begonnen.
Deze langere periode was mede
een gevolg van de planvoorbereiding van de gemeente, waarin de stichting CPO vanaf het
begin betrokken werd. En het
ontwikkelen van ‘maatwerkwoningen’ samen met de bewoners.

De wethouder Wonen Peter van
Boekel was bij de ondertekening
aanwezig, om daarmee het belang van CPO bouwprojecten
voor 50plussers en starters in
Bernheze te onderstrepen. Dit
als onderdeel van de nieuw-

bouwplannen voor honderden
woningen die voor de komende
jaren in Bernheze op stapel staan.
Door het beschikbaar stellen van
deze bouwlocatie voor een CPO
bouwplan door de gemeente,
kan de wens van vele belang-

stellenden voor het bouwen van
toekomstbestendige,
energieneutrale en gasloze woningen

Veel tijd is gaan zitten in oprichting van de stichting CPO, opstellen van een CPO-ontwerpplan,

De wens van vele belangstellenden voor het
bouwen van toekomstbestendige, energieneutrale
en gasloze woningen kan gerealiseerd worden.
nu worden gerealiseerd. In het
vierde kwartaal 2019 worden
deze gefaseerd opgeleverd na
een langdurend proces van veel
hobbels, geduld en lange adem,
zoals de voorzitter Jan Heijmans
het noemt.

bestemmingsplan
procedure,
verlenen omgevingsvergunning,
wegenaanleg
nieuwbouwwijk
De Zwarte Molen II en bouwrijp
maken van de CPO bouwlocatie
ten behoeve van de bouw van
vijftien 50plus woningen.
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Maria: ‘Het was helemaal mijn ding’
HEESWIJK-DINTHER – Ze is een dorpsmens én een echte onderneemster.
Eerstgenoemde blijft, maar met ingang van het einde van het jaar sloot
Maria van Vreede, na 21 jaar, de deuren van De Marskramer.
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Toen ik begon
was er geen internet’

Van zes dagen in de week werken van ’s morgens 8.00 uur tot
ruim 18.00 uur, naar op je gemak
opstaan, aankleden en dan? Het
is iets waar Maria van Vreede
nog niet in thuis is. “Ik was die
laatste weken aan het aftellen,
maar aan de andere kant zag ik
er ook tegenop. Het is een beetje dubbel. Ik moet helemaal opnieuw beginnen met het invullen
van mijn dagen”, lacht ze.

delijke spullen en apparaten en
serviesgoed, waren er natuurlijk
ook cadeauartikelen, woonaccessoires en meer. Maria breidde op
enig moment uit en maakte ruimte voor een collectie speelgoed.
Daarmee sprong ze wederom in
een gat wat ontstond na sluiting
van een dergelijke winkel in het
dorp. Zo bewoog Maria 21 jaar
lang mee met alle ontwikkelingen
die er waren. “Toen ik begon was

Als je de levensloop van Maria
onder de loep neemt, komt direct naar voren dat ze eigenlijk
al haar hele leven een ondernemer pur sang was. Nadat ze eerst
enkele jaren als zelfstandig pedicure werkte, opende ze een zonne- en bewegingsstudio in haar
woonplaats. Omdat uitbreiden
niet mogelijk was, sloot ze deze
na tien jaar om aansluitend verder te gaan met De Marskramer.
“Een dergelijke winkel was er in
Heeswijk-Dinther niet en ik had
wel iets met potten en pannen”,
meldt ze, om resoluut toe te voegen: “Ik deed het niet alleen,
maar samen met mijn man Peer
en mijn zoon Ad. Zonder hen had
ik het niet gekund.”

‘Ik heb de winkel
21 jaar met
liefde gerund’

Handmatig balansen
Met potten en pannen is het assortiment bij lange na niet beschreven, want naast huishou-

er geen internet. Op het einde van
het jaar moesten we bijvoorbeeld
handmatig balansen. Dan controleer je of de voorraad in de winkel
overeenkomt met wat op papier
staat door alles te tellen. Dat deed
ik met heel veel vrijwilligers, waarmee die enorme klus in een paar
uur tijd geklaard was. Dan haalden we iets te eten en hadden het
nog erg gezellig”, lacht Maria.
21 jaar meebewegen met
alle ontwikkelingen
Intussen is veel gedigitaliseerd en
is bovengenoemde overbodig. Er
veranderde veel meer. “Het leek
wel of iedereen het doorlopend
druk had. Er was bijna geen tijd

meer voor een gezellig praatje”,
zegt Maria. Iets wat zij juist altijd zo leuk vond, samen met het
uitzoeken van een nieuw assortiment. De komst van ‘goedkope’
winkels in de naaste omgeving,
de crisis en het onlinewinkelgedrag van consumenten; het
maakte het er de afgelopen jaren
allemaal niet gemakkelijker op.
Toch kijkt ze met een goed gevoel terug. “Ik heb de winkel 21
jaar met liefde gerund. Het was
helemaal mijn ding.”
Klein warenhuis
Hoewel er zich al een aantal potentiële kandidaten meldden om
de zaak over te nemen is die kogel nog niet door de kerk. Hoewel
Maria er verder geen omkijken
naar heeft, doet het zien van het
leegstaande pand haar pijn. Ze
hoopt dan ook van harte dat het
weer snel als winkel dienst gaat
doen en ze is ervan overtuigd dat
deze bestaansrecht heeft ook.
“Als je het assortiment aanpast,
uitbreidt en iemand er meer een
klein warenhuis van maakt, weet
ik zeker dat je het kunt redden”,
stelt ze om resoluut toe te voegen: “Er wordt geklaagd over de
plaatselijke leegstand van winkels. Iets wat voorkomen kan
worden door minder online te
shoppen en (veel meer) in eigen
dorp te winkelen.”
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praKTisCHe informaTie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Wanneer halen wij uw afval op? bouwkavels De erven in
Heesch te koop
U ziet het in de Afvalwijzer app
De Afvalkalender 2019 is klaar.
U vindt alle informatie over ophaal-/inzameldagen en scheiden
van afval snel en overzichtelijk in
de Afvalwijzer app. Via deze app
kunt u ook een melding doen,
bijvoorbeeld als uw afval niet is
opgehaald of als uw container of
chip kapot is.
Hoe komt u aan de app?
1. Zoek de Afvalwijzer app op
in de appstore van uw smartphone of tablet.
2. Download de Afvalwijzer app.
3. Vul de postcode en het huisnummer in van uw adres.
4. Zet eventueel notificaties aan.
U krijgt dan een bericht als u
uw afval buiten moet zetten.
Heeft u geen geschikte telefoon
of wilt u de afvalwijzer liever op

openingstijden
rond de feestdagen
20 december 2018
Gemeentehuis gesloten
vanaf 14.30 uur
24 december 2018
Gemeentehuis gesloten
vanaf 13.00 uur
25 december 2018
Gemeentehuis gesloten
26 december 2018
Gemeentehuis, Milieustraat
en groendepots gesloten
31 december 2018
Gemeentehuis gesloten
vanaf 13.00 uur
1 januari 2019
Gemeentehuis gesloten
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in het plan de erven in Heesch verkoopt de gemeente 14
bouwkavels. Ze zijn geschikt
voor de bouw van een vrijstaande woning.
- oppervlaktes van 438 m2 tot
756 m2
- prijs kavels kruishoekstraat:
€ 260,- per m2 exclusief BTW
en exclusief kosten koper.
- prijs kavels Zoggelsestraat:
€ 270,- per m2 de eerste 600
m2, daarboven € 135,- per m2
exclusief 21% BTW en exclusief kosten koper.

inschrijven
Voor deze bouwkavels kunt u
zich inschrijven tot en met 6 januari 2019. Vul daarvoor het inschrijfformulier in op onze website www.bernheze.org.
Daar vindt u ook meer informatie over het bouwplan, de loting
en de kavels.

papier? Dan kunt u de Afvalkalender voor 2019 vinden op
www.bernheze.org.
Lukt het niet uw Afvalkalender
2019 te downloaden of printen?
Bel ons dan, telefoon 14 0412.

Herinrichting Laar nistelrode
de gemeente Bernheze start half januari 2019 met de herinrichting
van Laar in nistelrode. Het betreft het gedeelte vanaf van Tilburg
Sport tot en met de Parkstraat. Het werk wordt in fases uitgevoerd.
Het project heeft een grote impact voor het verkeer in nistelrode.
Doorgaand verkeer door Nistelrode is vanaf half januari gestremd. De winkels blijven wel
bereikbaar.
Alternatieve busroute
Tijdens de werkzaamheden blijft
het openbaar vervoer (buslijn
157) door Nistelrode rijden via
een alternatieve route. De route

gaat via Blauwesteenweg, kerkveld en Hoogstraat.
Op de route maakt Arriva drie
tijdelijke haltes op de volgende
plaatsen:
- kruising BlauwesteenwegWeijen
- Hoogstraat bij
huisartsenpraktijk
- Hoogstraat-Delst

offiCiËLe beKenDmaKingen

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

Algemene Plaatselijke
verordening (APv)
Melding maken/aanpassen
uitweg
Er zijn meldingen gemaakt op
grond van artikel 2:12 lid 1 onder
a van de APV Bernheze 2018, voor:

- het maken van een 2de uitweg
naar de Bedrijvenweg 12b,
5388 PN Nistelrode;
- het verbreden van een inrit
aan de Buitenpas 17, 5384 RL
Heesch.
Deze meldingen zijn op 11 december 2018 geaccepteerd. Ver-

zenddatum: 11 december 2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

op 1 januari 2019 vast te stellen
op 6.00 uur.
Procedure 1a is van toepassing.

collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft toestemming
verleend voor het houden van
een openbare geldinzameling op
grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Bernheze (APV) aan:
- Scouting Heesch voor het organiseren van een Flessenactie
in Heesch van 6 januari t/m 12
januari 2019.
De vergunning is verzonden op
13 september 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Oranjecomité Loosbroek voor
het organiseren van activiteiten
bij de wensboom op 24 december 2018 van 18.00 tot 19.30
uur op het parkeerterrein aan
de Molenhoeven in Loosbroek.
De toestemming is verzonden
op 14 december 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Afwijking sluitingsuur
De burgemeester heeft in verband met de viering van Oud
en Nieuw besloten om voor alle
reguliere horeca waar alcohol geschonken wordt het sluitingsuur

Algemene Plaatselijke
verordening (APv)
vaststelling wijzigingsplan
nieuwlandsestraat ong.
Heeswijk-dinther
Burgemeester en wethouders

hebben
het
wijzigingsplan
‘Nieuwlandsestraat ong Heeswijk-Dinther’ ongewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het plan is te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de code NL.IMRO.1721.WPNieuwlndstrongHD-vg01.
inhoud: Het plan betreft het omzetten van een voormalige mantelzorgwoning naar een burgerwoning aan Nieuwlandsestraat
ongenummerd (nabij 2) in Heeswijk-Dinther.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.

gemeenTeberiCHTen
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Uitbreiding bedrijventerrein
retsel Heeswijk-dinther
Burgemeester en wethouders
maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein
Retsel Heeswijk-Dinther’, artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening.
Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code NL.IMRO.1721.WPUitbrBTRetsel-ow01.
inhoud: Op bedrijventerrein Retsel is de laatst beschikbare kavel uitgegeven en bestaat geen
mogelijkheid meer om verder te
groeien. De gemeente Bernheze
is voornemens, zeker gezien de
nog steeds toenemende vraag
naar bedrijfspercelen, om het bedrijventerrein verder uit te breiden. De uitbreiding is gepland
in de oksel van de Retselseweg
en de Dodenhoeksestraat ten
noordoosten van het bestaande
bedrijventerrein Retsel. Het plan
betreft het omzetten van agrarische gronden naar een bedrijventerrein als uitbreiding op het
huidige bedrijventerrein Retsel.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

vastgesteld bestemmingsplan
Grolderseweg 5 Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2018 het
bestemmingsplan ‘Grolderseweg
5 Heesch’ is vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPGrolderseweg5-VG01.
inhoud: Het plan maakt de omzetting van een agrarische bestemming naar bedrijfsbestemming mogelijk.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

omgevingsvergunning
Rectificatie van week 41, 10 oktober 2018, hierin stond abusievelijk verkeerde huisnummer:
nistelrode
- Weverstraat 18, dit moest zijn:
Weverstraat 16 (Weverstraat
18 bestaat niet)
Oprichten bedrijfsgebouw
(vergunning is inmiddels correct verleend)
Datum ontvangst: 03-10-2018
nistelrode
- Doolhof 8
Vervangen bestaande omheining
Datum ontvangst: 09-12-2018
- Weijen 48
Verbouw garage
Datum ontvangst: 12-12-2018
Heesch
- kerkstraat 30
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en ombouwen van café naar woning
Datum ontvangst: 13-12-2018
- Middelste Groes 24
Gewijzigd uitvoeren van een
kantoorruimte (wijziging eerder verl.verg.)
Datum ontvangst: 13-12-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-dinther
- Vorstenbosseweg ong.sectie F
nr.327
Tijdelijk plaatsen teeltondersteunende voorzieningen
Verzenddatum: 10-12-2018
- Raadhuisstraat ong.
Oprichten vrijstaande woning
Verzenddatum: 11-12-2018
- Torenstraat 23
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 10-12-2018
Loosbroek
- Bergmolen 1
Intrekken aanvraag de datum
21-11-2018 voor het controleren constructieve gegevens (is
onderdeel van vergunning van
17-08-2017 nr. 924439)
Verzenddatum: 13-12-2018
nistelrode
- Grote Heide 7
Wijzigen van 2 stallen (wijziging op eerder verl. verg.) en
milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 11-12-2018
Heesch
- Hoefstraat ong.
Oprichten woning met bijge-

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.

reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een

35

bouw en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 13-12-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluit
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
vorstenbosch
- kampweg 19a
Tijdelijk gebruik bijgebouwen
bij woning voor een tweewieler ontwerp en ontwikkeling en
onderhoudsbedrijf
Verzenddatum: 12-12-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

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

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

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

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

WWW.bernHeze.org

zo mooi is bernHeze

Fotograaf: Ton vrijssen
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oogcontact

MooiBernhezertjes

Wie

te koop

is deze Bernhezenaar?

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Harm de Visser
Maria van Vreede uit
kan de staatsloten
Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Gourmetschaal
7 soorten vlees
€ 4,50 per persoon.
Slagerij Bert van Dinther,
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl
Diverse soorten
haard- en kachelhout
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.
Een heel passend
kerstcadeau
Ken de historie van uw eigen
omgeving. Lees daarom het
boek: De betekenis van de
Oostenrijkse Successieoorlog
(1740-1748) voor het oostelijk
deel van onze provincie Staats
Brabant en het Hoofdkwartier
van de Hertog van Cumberland
in Nistelrode. Zeer interessant
historisch verhaal met veel
illustraties en een goede respons.
Prijs € 14,50. Nog verkrijgbaar bij
boekhandel Ceelen in Heesch.
KIPSALON BERNHEZE
De allerlekkerste kip.
We hebben meer dan
20 soorten kipproducten
en snacks in ons assortiment.
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

kerstbomen
Kerstbomen vers
van het land
Vanaf € 5,-. Vooraf uitzoeken
= gratis verpakking bij ophalen.
Vinkelse Bunderstraat 6,
Heesch/Vinkel (zijstraat
Vinkelsestraat, doodlopend).
Verkoop zaterdag en zondag
06-27651655.
Mooie Kerstbomen
Blauwsparren 1.80-2.20 m,
zolang de voorraad strekt.
Daarnaast Blauwspar en Fraserie
in de pot tot 1 meter hoog.
Fraserie vrijwel geen naalduitval!
Verkoop vanaf 1 december.
Dorpsstraat 13, Loosbroek,
06-29129328.
Mooie kerstbomen,
blauwspar
Ad Brekelmans
Muggenhoek 10, Heeswijk
0413-293023 bgg.
06-42216136.

aangeboden
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Oliebollenkraam
Plein 1969 Heeswijk-Dinther.
T/m 6 januari 2019.
1e en 2e Kerstdag gesloten.
Openingstijden
Oliebollenkraam.net.
Mario & Christa Bok
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.

te huur
Opslagunits in
Nistelrode
Afmetingen vanaf 15m2 t/m
48m2. Verwarmd, geïsoleerd en
beveiligd. 7 Dagen per week
toegang. Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu
Multifunctionele
bedrijfsruimte.
Lindestraat 5, 7, 9 Nistelrode.
Zéér gunstige huurvoorwaarden.
ca.10x30 meter begane grond
ca.10x30 meter bovenverdieping.
Huur van een gedeelte is
bespreekbaar.
Informatie: istehuur@gmail.com
Mobiel: 06 23 64 50 85.

te koop
gevraagd
Landbouwmachines
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
Tel. 06-19076959.

Wil je een zoekertje plaatsen?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Puzzle #236455

More Puzzles:

Zie oplossing pagina 66

www.sudoku-puzzles.net
Tekst?
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Betaalbaar huren
voor iedereen
Jesse Jansen, raadslid Progressief Bernheze
Op dit moment zijn er groepen mensen die
zich gedwongen voelen uit onze dorpen te
vertrekken omdat ze de huizen in onze dorpen simpelweg niet kunnen betalen. Dat
probleem hebben wij in de verkiezingscampagne en in de raad vaak aangekaart, en dat
moet veranderen. Samen met andere partijen in de raad en de betrokken wethouder
wordt er hard aan verbetering gewerkt.
Op het gebied van sociale huurwoningen worden de eerste resultaten geboekt. Vorige maand
nog besprak de raad de ongelijkheid in de verdeling van sociale
huurwoningen. Waar ouderen
een grote kans (40%) hebben
om een passende woning van
de woningbouwcorporatie toegewezen te krijgen, komen jongeren die willen starten in een
sociale huurwoning er slecht van
af. Slechts één op de tien jongeren die zoekt, weet uiteindelijk
ook een sociale huurwoning te
bemachtigen.
Dat is onacceptabel vinden wij.
Dus riepen we de wethouder
op die ongelijkheid samen met

woningbouwcorporaties te gaan
aanpakken. Nu, een maand later, liggen er mooie afspraken
met woningbouwcorporaties om
hier vorm aan te gaan geven.
Woningbouwcorporaties beloven ons te gaan onderzoeken op
welke manier ze de slagingskans
gelijker kunnen trekken.
Daarnaast gaan zij bijvoorbeeld
bepaalde types woningen labelen voor jongeren. Een prachtige
eerste stap om ervoor te zorgen
dat iedereen, jong en oud, een
eerlijke kans heeft op een betaalbaar huurhuis.
Reageren?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Mestverwerking
Jack van der Dussen,
fractievoorzitter VVD-Bernheze
Afgelopen week was de VVD-fractie aanwezig bij de bewonersavond over de mestverwerking aan de Loosbroekseweg 48-50
in Nistelrode. Het zal u niet zijn ontgaan
dat over deze locatie veel klachten zijn ingebracht.
De avond werd georganiseerd
door de gemeente Bernheze
en de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) namens de
Provincie. Nummer 48 is namelijk een zaak voor de Provincie en
nummer 50 voor de gemeente.
Daarom waren beide overheden
aanwezig om uitleg te geven.
De avond werd druk bezocht.
Veel inwoners, en niet alleen direct omwonenden, zorgden voor
een volle zaal.
Jennissen BV heeft de failliete
boedel van Biospares BV gekocht
met de daarbij behorende vergunningen. Op basis hiervan mogen 36.500 ton mest en 35.500
ton co-producten verwerkt worden en zijn 34 rijbewegingen per
dag toegestaan. Tot en met 25
oktober heeft Jennissen in totaal
67.000 ton mest verwerkt.
Onze fractie heeft met verbijstering de uitleg door de ODBN

aangehoord over de vele klachten van de bewoners over overtreding van vergunningen. Onbegrijpelijk dat er door de ODBN
zo laat is gereageerd, aangezien
de overtredingen al vóór de zomer bekend waren. Zo kon Jennissen gewoon doorgaan.
De VVD-Bernheze zal deze
kwestie nauwlettend blijven volgen, aangezien de Provincie de
vergunningen voor Jennissen wil
uitbreiden. Jennissen wil hoofdzakelijk mest gaan vergisten, wat
dus geen energie oplevert. Dat
betekent wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente. De VVD-Bernheze zal hier
niet mee instemmen.
Dit is onze laatste bijdrage dit
jaar. Wij wensen u allen prettige
feestdagen en een voorspoedig
nieuw jaar.
Reageren? info@vvdbernheze.nl

Trots op invoering gratis
parkeerkaart gehandicapten
Jan Raaimakers, fractievoorzitter SP
Om een handicap heeft niemand gevraagd. De SP wil dat ook gehandicapten
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Een parkeerkaart is onmisbaar voor deze mensen. De SP wilde daarom niet dat de kosten voor de
aanvraag van de parkeerkaart voor rekening van gehandicapten kwamen. Samen met de collega’s van Lokaal heeft de SP donderdag 13 december daarom
voorgesteld deze kosten voor de aanvraag te vergoeden. Bij toewijzing van
de kaart, krijgt de aanvrager zijn geld terug.
Ruime meerderheid voor gratis
parkeerkaart
Het voorstel om de parkeerkaart
voor gehandicapten gratis te maken werd door een ruime raadsmeerderheid gesteund, zestien
stemmen voor en zeven stemmen tegen. Teleurstellend dat er
geen algemene steun was! De
redenen om tegen te stemmen
raakten namelijk kant nog wal.
Er werd zelfs gezegd dat gehan-

dicapt raken gewoon pech was.
Daar moest men maar mee leven. Te triest voor woorden dergelijke uitspraken, ze liggen vast
op band! Verder werd er ook gezegd dat er gehandicapten zijn
met een hoog inkomen.
Maar ook dat zijn mensen, die
niet gevraagd hebben om een
handicap. De SP is er trots op dat
Bernheze haar sociale hart wat

sneller laat kloppen. Echt van
betekenis zijn voor mensen die
het niet getroffen hebben in het
leven. Daar doen wij SP-ers het
voor. Met de gratis parkeerkaart
voor gehandicapten, maken
we meedoen in de samenleving
makkelijker voor de mensen met
een handicap. De SP Bernheze
zal blijven zoeken naar manieren
om meedoen te verbeteren. Iedereen heeft er recht op.

Jesse: ‘Een prachtige eerste stap om ervoor te zorgen dat iedereen,
jong en oud, een eerlijke kans op een betaalbaar huurhuis’

Holiday’s are coming
‘It’s the season’, luidt de slogan van een frisdrankmerk. Nu de laatste raadsvergadering achter de rug is, kunnen wij ons opmaken voor 2019. Dat betekent even terugblikken. 2018 was een bewogen jaar en met de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een mooi resultaat behaald, waar we echt
ontzettend trots op zijn.
De komende jaren zullen ook voor Nistelrode spannende jaren zijn. Er ligt inmiddels een nieuw centrumplan klaar, waar we de komende jaren aan gaan
werken. De snelfietsroute die door Nistelrode komt te liggen zal zorgen voor
andere verkeersbewegingen. Allemaal leuke en interessante projecten die we
met veel belangstelling zullen blijven volgen.
Voor nu zullen we even rustig aan gaan doen en genieten van de warmte van de Kerst en het feest met
nieuwjaar.
Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar.
Bas van der Heijden, raadslid Lokaal.

zo mooi is bernheze

Fotograaf: Elly Hagens

informatie voor de kernen
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Betrokkenheid in Vorstenbosch Scouting Heesch zamelt
Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze
gebruikt frituurvet
VORSTENBOSCH - Een bomvolle Stuik liet afgelopen week tijdens
en olie in
de jaarvergadering van de dorpsraad weer eens zien dat het met de

HEESCH - Sinds een aantal jaren zamelt Scouting Heesch gebruikt
frituurvet en olie in voor een schoner milieu. De scouting levert dit
in bij bedrijven die het verwerken tot biobrandstof, voor bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen. De vereniging verdient daarmee een
leuk bedrag waarvan leuke dingen kunnen worden gedaan tijdens
bijeenkomsten en kampen.

betrokkenheid binnen Vorstenbosch wel goed zit. Er werd op een
waardige manier stilgestaan bij het afscheid van Bart van Kessel
en het terugtreden van Leo Somers als voorzitter. Samen goed voor
meer dan 45 jaar inzet voor de kern Vorstenbosch!
Aan de hand van enkele prikkelende stellingen werden de aanwezigen daarna uitgedaagd een
standpunt in te nemen. Ben je
voor of tegen? Het dorp bleek in
grote lijnen eensgezind. De verlichting naar Veghel, een mooie
ontwikkeling, maar moesten het
wel zoveel lantaarnpalen zijn? Of
hadden we met dit aantal, door
ze verder uit elkaar te zetten en
regionaal op te trekken, verder
kunnen kijken dan de gemeentegrens en het hele fietspad tot de
kern Veghel kunnen verlichten?

Het werd nogmaals duidelijk: de
veiligheid van onze inwoners is
belangrijk! Er gebeuren goede
dingen, maar we moeten blijven
denken in kansen en we moeten
ook zelf het goede voorbeeld
geven.
Bijvoorbeeld door te zorgen voor
een goede fietsverlichting bij
onze kinderen. Als wij iets voor
u kunnen betekenen dan horen
we het natuurlijk ook graag. Wij
blijven ons inzetten voor een
nog mooier Vorstenbosch!

Samen leven, samen wonen, samen werken in Bernheze.

cda.nl/bernheze

Strooien bij gladheid
De eerste witte dag van deze
winter zit er op. Op de website
van de gemeente staat keurig
vermeld hoe we gladheid kunnen voorkomen onder de titel
‘Strooien bij gladheid’. De communicatie daarover is helder en
wij als Bernhezenaren weten
precies van wanten.
Bij andere belangrijke zaken is de
communicatie naar de burgers
een stuk minder helder. Vaak
zijn standpunten al her en der
te lezen voordat de raad daarover een besluit heeft genomen.
Navraag leert dat niemand hier
iets aan kan doen; het college
maakt een ‘besluitenlijst’ richting
de raad, de pers schrijft daar een
stukje over, en de commissies
en raadsleden mogen er daarna
over vergaderen. De niet geïnformeerde lezer trekt zijn conclusies en gaat ervan uit dat het on-

NosTos
het gevoel
van toen!

Je hebt ook de mogelijkheid om
tijdens openingstijden frituurvet
in te leveren bij Jumbo Wiegmans aan de Schoonstraat 8 in
Heesch. Hier kun je de inzamelcontainer vinden bij de emballageband.

‘We willen je vragen te helpen om te
voorkomen dat dit frituurvet verdwijnt
in het riool of de afvalcontainer’
Mocht jij als particulier of onderneming grote hoeveelheden
frituurvet hebben vanaf twintig
liter, stuur dan een berichtje naar
info@scoutingheesch.nl. Wij komen het dan kosteloos bij je ophalen.

derwerp klaar en geaccordeerd
is. Ik pleit voor een communicatie van precaire onderwerpen
op het moment dat de raad een
beslissing heeft genomen en niet
ervoor. Da’s zowel prettig voor
degenen die uiteindelijk beslissingen nemen (raadsleden) als
voor ons; de burgers.

Namens D66 Bernheze wens ik
u fijne en goed gestrooide kerstdagen!
Rob van Herpen, voorzitter D66
Bernheze
bernheze.d66.nl

‘Als je tijd hebt om te zoeken naar geluk,
dan heb je geluk!’ Sientje

radio

Je kunt het gebruikte frituurvet
inleveren in een gesloten verpakking (tip: bewaar de originele verpakking en doe het hierin
terug). Het inleveren kan op elk
gewenst moment in de gele container bij Scoutinggebouw De Elleboog aan de Leekenstraat 6.

Radio Nos Tos
wenst u
ﬁjne kerstdagen
en een luisterrijk 2019

www.radionostos.nl

We willen je vragen om samen
met ons zoveel mogelijk frituurvet in te zamelen en voorkomen

dat dit verdwijnt in het riool of
de afvalcontainer. Ook verzoeken we je om samen met ons het
inleverpunt netjes te houden,
met name in de periode rond
Kerst en de jaarwisseling. We
hopen dat je het ons laat weten
als je ziet dat een van de inleverpunten volraakt, zodat wij een
vervangende container kunnen
plaatsen.

Cadeautip!

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk
06-22066338

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

In week 52 (26 december) verschijnt er
GEEN DEMOOIBERNHEZEKRANT.
Gewijzigde aanleverdata:
Voor de uitgave van 2 januari 2019 ontvangen
we uiterlijk donderdag 27 december voor
12.00 uur de teksten en foto’s en eventueel
advertenties.

www.demooibernhezekrant.nl

‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57
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Evalueren en vooruit kijken Heesche Bridgeclub speelt
BERNHEZE - In de columns van Digitale Assistent hebben we
het afgelopen jaar een aantal onderwerpen aangekaart. Met
sommige onderwerpen heb je niets, andere trekken je interesse omdat het je bezighoudt en de informatie komt dan precies
op het goede moment binnen. Deze column is bedoeld om je
na te laten denken over de verschillende mogelijkheden die
er zijn en je na te laten denken over de keuzes die je maakt.
Als ondernemer ben je altijd
bezig om jezelf en je bedrijf
te verbeteren. Ze zeggen dat
als je zelf blijft groeien in je
‘know how’ en in je vaardigheden, dat je bedrijf automatisch meegroeit. Ook wordt er
gezegd dat het andersom ook
zo werkt: Investeer je niets in
je persoonlijke groei of in het
bedrijf? Dan zal je succes ook
afnemen…
Ik denk dat daar een kern van
waarheid in zit. Wij gaan er in
ieder geval elk jaar een paar
keer voor zitten, om te bekijken of we nog bezig zijn met

de kerstdrive

HEESCH - HBC ’81 organiseerde vrijdag 14 december haar jaarlijkse kerstdrive. Aan de wedstrijd werd
door 82 leden deelgenomen die in zaal B van CC De Pas een parenwedstrijd speelden over zeven keer
drie spellen. Deze feestelijke kerstdrive werd voor het eerst op de vrijdagavond gespeeld en niet op een
van de vaste speelavonden, maandag en dinsdag.
Direct bij binnenkomst werden
de deelnemers verwelkomd met
koffie en thee. Iedereen werd
aangemoedigd om loten te kopen voor de loterij die tussen de
speelrondes werd gehouden.

in onze eigen social media geïnvesteerd. Dit werd meteen
beloond met enkele bedrijven
die graag hun contentbeheer
bij ons neerleggen. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Hoe ga je jezelf verbeteren of
bijblijven als ondernemer in je
branche in 2019? Focus op wat

Om 19.30 uur sprak de voorzitter een welkomstwoord uit en
nadat de wedstrijdleider, Willy
Muijtjens, een gevoelig kerstgedicht had voorgedragen, werd
de wedstrijd gestart.
Er werd gespeeld in drie groepen, zodat eenieder op zijn eigen niveau kon mee doen. Tussendoor werden versnaperingen
aangeboden en werd de loterij
afgewerkt.
Er waren meerdere mooie prijzen met als slotstuk een prachtig kerstpakket ter waarde van

Maria Pittens met de voorzitter Thijs Peters

€ 50,-. Rond 23.00 uur werd de
uitslag van de wedstrijd bekendgemaakt en werden de winnaars
in elke groep gehuldigd met een
mooie fles wijn.

Er kan teruggekeken worden op
een succesvolle drive.
Fijne feestdagen en een gezond
en gelukkig nieuwjaar!

Marlon Kicken in CC De Pas
HEESCH - De meest goedlachse cabaretier uit Brabant, Marlon Kicken, komt 10 januari naar CC De Pas.
Hij begon als tonprater, werd stand-up comedian en speelt nu de theaterzalen plat als cabaretier. Met
een humoristische blik becommentarieert Marlon Kicken de wereld om zich heen. Deze meester-verteller zorgt ervoor dat iedereen zich bijzonder voelt en als hij over zijn avonturen praat, is het net alsof je
er zelf bij bent geweest!
waar we mee bezig wíllen zijn
en waar ons bedrijf voor staat.
Doen we genoeg aan bereikbaarheid? Zijn we herkenbaar
en laten we onszelf genoeg
zien? We bekijken zwakte en
sterkte en stellen doelen voor
de komende periode.
Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld als doel gesteld om
ons motto ‘Ondernemers, laat
je zien’ ook zelf meer uit te dragen. En we hebben daarvoor

je graag doet en waar je goed
in bent. Met meer structuur in
je contentbeheer, ofwel je social media. Dat is onze tip voor
2019!
Wij wensen jullie veel wijsheid en een veilige tijd op de
digitale snelweg in 2019. Veel
gezondheid en geluk in een
goed nieuw jaar!
Rian van Schijndel
Bernheze Media

In de lift
Marlon Kicken zit letterlijk in de
lift! Dit is natuurlijk de makkelijkste en snelste manier om boven
te komen, maar is het soms niet
slimmer om de trap te nemen? In
zijn derde theatervoorstelling ‘In
de lift’ neemt Marlon je mee van
het verleden, naar het heden en
de toekomst. Wie kwam hij tegen? En wat staat hem nog te
wachten?
Marlon Kicken speelt op 10 januari zijn voorstelling ‘In de lift
‘in Theater De Pas. Kaarten voor
de voorstelling zijn te koop via
www.de-pas.nl.

Foto: ©Dave van Hout

Uw administratie automatiseren?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

zo mooi is bernheze

Fotograaf: Steef van Lith
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Wonen
Haal meer
uit je
kaars
vrijwel iedereen heeft er een
aantal in huis en de verzamelaars onder ons misschien zelfs
in elke ruimte… kaarsen! Ze
zien er geweldig uit, zijn verkrijgbaar in talloze soorten en
maten en brengen instant sfeer
in huis. Als decoratie kun je er
bijna niet mee misgaan, toch
hebben wij nog een aantal
handige tips om meer uit je
kaars te halen.
Geurkaarsen
Naast wat we zien, is wat we
ruiken een van de eerste dingen
die ons opvallen. Met geurkaarsen kun je gemakkelijk een bepaalde sfeer oproepen. Je kunt
eindeloos variëren door mee
te gaan met de seizoenen. Ga
’s winters voor warme tonen als
kaneel, saffraan, sandelhout en
sinaasappel. In de zomer kies je
voor frisse luchtjes als citroen,
jasmijn en pioenrozen. Maar je
kunt natuurlijk ook het hele jaar
door voor één favoriet gaan en
die tot ‘huisgeur’ bestempelen.

3 snelle varieertips
1. kies kaarsen en accessoires
van verschillende hoogtes.
Door slim gebruik te maken
van voetstukken en stolpen is
elk detail én elke vlam te bewonderen, zelfs als voorwerpen dicht op elkaar staan.
2. Een oneven aantal is visueel

aantrekkelijker om naar te kijken.
3. Spelen met texturen en vormen houdt het geheel spannend. Combineer gladde
kaarsen met zachte texturen,
zoals een schapenvacht op de
stoel ernaast en mix vierkante
kaarsen met een ronde vaas.
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Simone van der Heijden

Eerste CCD-meeting in Europa
NISTELRODE – Dankzij de donaties die voortkwamen uit haar crowdfundactie was het voor Simone van der
Heijden mogelijk om een grote bijeenkomst in Salt Lake City bij te wonen, die gewijd was aan de botafwijking
CCD. Een afwijking die Simone ook heeft, maar die ze inzet om anderen te inspireren.

Ik ben mezelf
gebleven, zie
het niet als
iets slechts

Simone leerde veel lotgenoten kennen

In mei was te lezen hoe Simone op zoek was naar donaties
om haar wens uit te laten komen. Ze wilde graag aanwezig
zijn bij een grote conferentie in

Salt Lake City, waar artsen, onderzoekers en mensen met CCD
aanwezig waren. “Ik wilde daar
graag heen om meer over de
afwijking te leren en meer men-

sen met deze afwijking te leren
kennen.
En datzelfde wilde ik in Europa
doen voor mensen met CCD.”

Tijdens die conferentie merkte
Simone dat zij een grote impact
had op andere aanwezigen.
Door de positieve benadering
die Simone heeft, in het leven
en haar pestverleden, is zij een
rolmodel geworden voor veel
kinderen met CCD. “Ik ben mezelf gebleven, zie het niet als iets
slechts. En het raakt me om te
zien hoe bij andere CCD’ers dit
hun leven bepaalt.” Door daarover met ouders en lotgenoten
in gesprek te gaan heeft zij haar
positivisme over kunnen dragen
op veel anderen.
Datzelfde deed ze in Nederland nog een keer. “Het is gelukt om in Nederland de eerste

CCD-meeting van Europa te
organiseren. Ik hoopte op zo’n
15 mensen, maar er waren 75
mensen uit onder andere Denemarken en de Verenigde Staten. Dat waren 32 mensen met
CCD, ouders van kinderen met
CCD, onderzoekers en artsen!”
De eerste bijeenkomst was een
groot succes. “Er is zelfs geld
vrijgemaakt op het Erasmus MC
voor onderzoek naar CCD”,
sluit Simone trots af. Een prestatie die ze te danken heeft aan
haar positieve instelling.
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‘Hé, dat lijkt

Pacman wel!’

Meesterklompenmak
er Frans van Kuijk
geeft uitleg
over het hout, de jaar
ringen en de diverse
soorten
klompen, waaronder
klompen voor in de be
rgen

HEESCH – De groepen zeven van Basisschool
De Toermalijn in Heesch bogen zich vorige
week over het thema ‘de relatie tussen mensen
en bomen’. Dit op initiatief van de gemeente
Bernheze, die het belang van groen wilde
benadrukken. Nationale Boomfeestdag werd
vervroegd gevierd omdat het nu een geschikt
moment is om bomen te planten.
TEkST: TeUn ceeLen FOTO’S: MArceL vAn der STeen

Diverse stappen van het klompen maken

Anders dan de naam van het thema misschien doet vermoeden,
was het dinsdag op school allerminst een theoretische aangelegenheid. De houtkrullen vliegen
in het rond als meester-klompenmaker Frans van kuijk met hulp
van enkele leerlingen een flinke boomstam bewerkt tot een
klomp.
Frans, uitgenodigd om het onderwerp tot leven te wekken, bewijst een uitzondering te zijn op
de regel dat mannen maar één
ding tegelijk kunnen. Want tijdens het uitoefenen van zijn ambacht doceert hij er ook over. Wie
goed luistert, ontdekt enkele levenslessen, opgedaan door hem
op weg richting het Nk handmatig klompen maken: “Geef nooit
op.” En: “Durf te vragen.”
De groepen zeven laten er geen
gras over groeien. De leerlingen

stellen vragen uit verbazing en
nieuwsgierigheid. Over de grote
boomstam die Frans laat zien:
“Is dat écht hout?” Dat je uit het
hout een klomp kunt hakken, geloven ze wel. “Maar hoe maak je
nu het gat voor de voet? En krijg
je zo geen splinters in je voeten?”
“Hout van populieren laat krullen
los, geen splinters”, antwoordt
de vakman. Op het moment dat
hij de dwarsdoorsnede van de
boom toont om uit te leggen dat

Na de Tweede Wereldoorlog
hebben we onze leefomgeving
strak en zonder veel groen ingericht. We zijn zo het contact met
bomen een beetje verloren. Je
mag ze overigens best benutten
door er iets van te maken. Doe
je dat met mate, dan is daar niets
mis mee”, verduidelijkt Robert
Ceelen van Natuur en Mens,
het projectbureau dat het initiatief van de gemeente handen en
voeten geeft.

Geef nooit op en durf te vragen
het hart ervan fragiel en daarom
ongeschikt is, bedenkt een scholier dat je er ook wat anders van
kunt maken: “Hé, dat lijkt Pacman wel.”
Mens en natuur verbinden
Ondertussen leert het gezelschap
dat het ambacht van Frans stervende is: ooit waren er zeshonderd beoefenaars in Nederland,
inmiddels nog dertien. Verder
legt hij uit dat bomen zuurstof
leveren, en zo belangrijk zijn voor
mensen. “De kern vandaag is dat
we onderdeel zijn van de natuur.

Brenda van Aspert, lerares van
groep 7a, waardeert de praktische inslag: “Schrijf je bladzijdes
in je schrift vol, zeg ik vaak genoeg tegen mijn leerlingen. Ze
leggen niet altijd de link tussen
bomenkap en een schrift. Met dit
project verhelder je wat bomen
voor de mens betekenen. Ook
krijgen ze veel van de natuur
mee door buiten op speurtocht
te gaan. Ze gamen toch al zoveel
tegenwoordig.”

klompen
‘Lopen op
’
met hakjes
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De Kloosterkapel Vorstenbosch
Een goede gelegenheid voor de beginnende kunstenaar
VORSTENBOSCH - De Kloosterkapel Vorstenbosch, een ontmoetingsplaats voor kunst, cultuur en educatie voor Vorstenbosch en omgeving is inmiddels het zevende seizoen in gegaan. De afgelopen jaren
hebben vele beeldend kunstenaars, muzikanten, cabaretiers en anderen onze zaal gebruikt en dat vervult ons met enige trots. De rust die men ervaart in de Kapel is bijna spreekwoordelijk geworden.
Door middel van onze yogalessen
en de Familieopstellingen wordt
aan het geestelijk welzijn van de
deelnemers aandacht geschonken, waarbij de sereniteit, die de
Kapel uitstraalt, als inspirerend
wordt ervaren. Maar het blijft
een uitdaging om kunst en cultuur steeds weer onder de mensen te brengen. Het is bekend,
dat het voor vele clubs en verenigingen de laatste jaren niet mak-

Clasina Buijs

kelijker is geworden om nieuwe
vrijwilligers te mobiliseren om de
zaak draaiende te houden en dat
geldt ook voor ons.
Op verzoek
Het beleid zal daarom in de komende tijd enige verandering
ondergaan: het is de bedoeling
meer beginnende uitvoerders
van muziek, tentoonstellingen,
zinvol bewegen en lezingen te
laten optreden met try-outs bijvoorbeeld. Maar dan wel op hun
verzoek. De Kapel zal, ergens
volgend jaar, misschien bij het
begin van het achtste seizoen
vanaf de zomer 2019, meer gaan
fungeren als aanbieder van faciliteiten. Hetgeen betekent, dat wij
zelf niet meer zo actief op zoek
gaan naar mensen voor een optreden.
Tentoonstelling
De maand december is typisch
een maand voor bezinning. Vele
spiritueel ingestelde mensen zijn
met name tijdens de zogenaamde poortdagen extra gevoelig
voor contact met het Hogere.
De 23ste december is zo’n dag.

Meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl

Daarom wordt op 23 december
een tentoonstelling geopend
over Engelen. De tentoonstelling is opgebouwd met schilderijen van Clasina Buijs uit Alverna
(Wijchen), aangevuld met enkele
beelden van de verzameling van
Albert Dominicus uit Vorstenbosch.
De Katechismus van de Katholieke Kerk zegt over de aard van de
Engelen: “Zij zijn zuiver geestelijke wezens en beschikken over intelligentie en een wil; het zijn volmaakte en onsterfelijke wezens
met een eigen persoonlijkheid.
Zij worden op uiteenlopende wijzen voorgesteld: als gevleugelde
poortwachters, als menselijke
reizigers en als mensen in witte
gewaden. Volgens de katholieke
leer worden alle mensen vanaf de
geboorte tot de dood omringd
door de bescherming en de voorspraak van Engelen. Ieder mens

De maand
december is
typisch een
maand voor
bezinning

heeft een Beschermengel. Zo
komt het Hogere, wat je je daar
ook bij voorstelt, door de Engelen
tot ons, gewone stervelingen. De
kunstwerken, die we laten zien,
kunnen de bezoekers inspireren.
De tentoonstelling is ook op
Tweede Kerstdag en de zondagen 30 december en 6 januari te
bezichtigen. Van 11.00 tot 16.00
uur. Vrije toegang. De Stichting
Kloosterkapel Vorstenbosch nodigt u allen van harte uit.
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Boergondisch Bernheze:

Het erf op

HEESWIJK-DINTHER – De provincie Noord-Brabant is in 2018 dé Europese regio voor gastronomie. De gemeente
Bernheze is daarom ‘Boergondisch Bernheze’ gestart, waarmee aandacht wordt besteed aan allerlei streekproducten en
evenementen gerelateerd hieraan. In deze laatste editie staat ‘Op Het Erf’ centraal, waar je terecht kunt voor producten
afkomstig van verschillende oude vee- en fruitrassen.
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: edwin hendriks

Rob in de winkel met streekproducten

Op het erf aan de AA-Brugstraat
4a in Heeswijk-Dinther vind je
een winkeltje dat op vrijdag en
zaterdag geopend is en waar Rob
en Nanda verschillende vleesproducten aanbieden van hun eigen
vee; schapen, koeien, varkens en
kippen. Al die dieren worden op
een natuurlijke wijze gehouden.
In de zomermaanden vind je er
ook een bloemenpluktuin, voorzien van terras, waar je even kunt

ontsnappen aan de dagelijkse
drukte. Met veel passie voor zijn
vak is Rob bezig met zijn vee.
“Wij hebben heel ander vlees dan
dat je in de supermarkt vindt”,
vertelt hij. “Dat komt omdat wij
andere rassen hebben, maar ook
omdat onze dieren veel beweging krijgen.” De combinatie van
ras en beweging zorgt tijdens
het eten van dat vlees voor een
heel andere smaakbeleving. “Als
je ons vlees eet, dan proef je de

echte smaak. Je hebt geen sausjes
en kruiden nodig om het lekker te
maken, het is al lekker”, zegt Rob
vol trots.
Naast vlees bieden Rob en Nanda
in hun winkeltje ook andere (biologische) streekproducten aan. Zo
vind je er producten van Meesters
Van De Halm en walnotenolie van
Tokonoot die bij de Kilsdonkse
Molen vervaardigd wordt. Ook
eigen gekweekte appels, peren

en daarvan gemaakte producten
liggen in de schappen van het
winkeltje. “En die bomen bieden
meteen mooie beschutting voor
onze biologische kippen!”
Achter de stallen en naast de wei
vind je de pluktuin. Dat is een
gedeelte van Rob z’n land dat
voor grotere biodiversiteit zorgt.

bewust inzaaien van bepaalde
beplanting.
Zo laat Rob anderen bourgondisch genieten van de producten
van zijn collega’s uit de buurt.
En als hij zelf bourgondisch wil
genieten? “Dan ga ik een lekker
speciaalbiertje drinken bij Halte
5”, zegt hij.

een andere
smaakbeleving

Op www.opheterf.net vind je
meer informatie over de openingstijden van de winkel en de pluktuin en kun je een bestelformulier
invullen. Wil je weten hoe Boergondisch ons Bernheze is? Kijk
dan op www.bezoekbernheze.nl,
waar je voldoende tips kunt vinden om de Boergondische kant
van onze streek te leren kennen.

“Sinds we de pluktuin hebben,
zie je hier veel meer verschillende
insecten en vogels”, vertelt Rob
trots. Hier is dan ook veel aandacht voor, door bijvoorbeeld het

Kerst bij Natuurcentrum de Maashorst
NISTELRODE - Het is gezellig tijdens Tweede en Derde (!) Kerstdag bij Natuurcentrum De Maashorst! Op Tweede Kerstdag is het centrum
van 13.00 tot 17.00 uur geopend en kunnen de kleintjes met het kerstkabouterboekje op pad. Het speciale kerstboekje is te huur tot 15.00
uur voor € 3,-. Na afloop is er voor de kinderen een leuke kleurplaat en iets lekkers en voor de ouders is er glühwein te koop. Op ‘Derde
Kerstdag’ is er ’s middags om 13.00 uur onder leiding van IVN natuurgidsen een heerlijke wandeling inclusief een lekker glaasje glühwein
of warme chocomel. Meer informatie is te vinden op www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
Alleen maar binnen zitten
met Kerst? Nee hoor, kom op
Tweede Kerstdag naar het natuurcentrum voor een heerlijke
winterwandeling op het kerstkabouterpad. Of het nu een witte
of een groene kerst is, het is altijd fijn om naar buiten te gaan.
De tocht is ongeveer 2,5 kilometer lang, dus geschikt voor de
kleintjes. De kabouters die op de
route in het bos staan, laten de
kinderen allerlei leuke opdrachten uitvoeren die te maken hebben met Kerst.
Op donderdag 27 december

‘Derde Kerstdag’) is er onder
leiding van IVN natuurgidsen
een mooie winterwandeling van
ongeveer 5 kilometer. Even lek-

Allerlei leuke
opdrachten uitvoeren
die te maken hebben
met Kerst
ker naar buiten en genieten van
al het moois dat De Maashorst
te bieden heeft. De wandeling
start om 13.00 uur en duurt on-

geveer twee uur. De kosten zijn
€ 4,- voor kinderen en € 5,- voor
volwassenen; dit is inclusief een
beker warme chocomel voor de
kinderen en een glaasje glühwein voor volwassenen na afloop. Graag hiervoor van tevoren opgeven via de website of
telefonisch!

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze

Meer informatie is te vinden op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl of via 0412-611945.
Alvast fijne feestdagen en een
natuurrijk begin van het nieuwe
jaar!

Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

46

Woensdag 19 december 2018

Grenzeloos bernHeze
familie van Lanen blikt terug
‘Het was net een film’

Met de hele familie naar een kasteel in Troo in Frankrijk

Tekst: Wendy van Lijssel

NISTELRODE – Het afgelopen jaar waren Ans en Willie van Lanen uit nistelrode 40 jaar getrouwd. een
jubileum dat zij op geheel eigen wijze vierden met een vakantie met hun kinderen, partners en kleinkinderen. Wellicht niet zo bijzonder, ware het niet dat het geboekte optrekje uiteindelijk niet zomaar
een vakantiehuisje bleek, maar een écht kasteel, compleet ingericht in een eeuwenoude stijl maar toch
voorzien van alle moderne toeters en bellen.
Ans en Willie hebben een groot
gezin. Het echtpaar prijst zich
gelukkig met hun vijf kinderen
Shawn, Joshua, Nadia, Collin en
Tamlyn. Tel daar de partners bij
op én de kleinkinderen Bram,
Sam, Lenna en Aimée en opgeteld staat daar een grote en gezellige familie.
Om hun 40-jarige huwelijk afgelopen april luister te geven,
bedacht het echtpaar in overleg
met iedereen om dat te vieren
met een vakantie. Iets wat om
te beginnen vanwege school,
werk en gezin niet zo eenvoudig
bleek. Uiteindelijk rolde er een
datum midden in de zomervakantie uit en kon Ans beginnen
aan een zoektocht naar een geschikte locatie.

“Er waren wel enige voorwaarden waaraan moest worden
voldaan want, hoewel de garantie er nooit is, wilden we graag
mooi weer, allemaal in één huis
verblijven en de reis moest in
één dag te doen zijn vanwege de
kleinkinderen die nog jong zijn”,
vertellen Ans en Willie.
Met dat in haar achterhoofd begon Ans aan een online zoektocht. “Speuren, speuren en nog
eens speuren”, lacht ze. Vanwege de datum en de grootte van
de groep, viel er veel af, maar
uiteindelijk werd iets gevonden.
“Ik boekte een kasteel in Troo
in Frankrijk”, vertelt Ans om lachend toe te voegen: “Maar
hoewel de plaatjes mooi waren,

overtrof het onze verwachtingen!” Daarmee is niets te veel
gezegd. Château de la Voûte
bleek een kasteel uit de achttiende eeuw, gelegen op een
drie hectare grote tuin met maar
liefst negen slaap- en badkamers, een zwem- en stoombad,
sauna, jacuzzi, fitnessruimte,
speelkamers met tafeltennis- en
voetbalspellen, twee keukens,
zitkamers en dat alles compleet
in oude stijl ingericht. “We waren bij aankomst echt met stomheid geslagen”, blikken Ans en
Willie terug en voegen toe: “Het
is eigenlijk niet te beschrijven. De
entree naar het kasteel toe met
het koetsiershuisje, de enorme
tuin, die twee massieve torens
en bij binnenkomst de inrichting.

Opa Willy en oma Ans en de kleinkinderen

Sierlijke stoelen, linnen behang,
hemelbedden, een spiraaltrap
die omhoog krulde en dan al
die enorme slaap-, bad- en zitkamers!” Lachend: “Als de een
in de keuken ging staan en de

ander in de achterste kamer, kon
je elkaar bij wijze van spreken
niet meer verstaan, zo groot was
het”, om toe te voegen: “Het
weer was ook nog eens prachtig
en we waanden ons uiteindelijk
allemaal ‘Zonnekoning’ Lodewijk
XIV.”
De familie van Lanen had er samengevat de vakantie van hun
leven. “Overdag deed iedereen
wat hij of zij graag wilde doen.
’s Avonds aten we gezamenlijk
en speelden spelletjes”, zegt het
echtpaar. Zij kijken samen met
hun hele gezin terug op een onvergetelijke vakantie op een onvergetelijke plek waarvan ze nu
al zeggen: “Dat maken we nooit
meer mee”, om er overigens direct aan toe te voegen: “Maar
het zit nu al in ons hoofd om daar
bij een volgend jubileum nog
eens naartoe te gaan”, en te verzuchten: “Het was net een film!”
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LUCHTposT
DapHne DieLissen
in aUsTraLiË
ik ben daphne dielissen uit Heeswijk-dinther en
momenteel zit ik in het prachtige Australië. na drie jaar
diergeneeskunde gestudeerd te hebben in Utrecht, en
met nog drie jaar voor de boeg, vond ik dit wel een mooi
moment voor een tussenjaar.
dus zo vertrok ik op dierendag dit jaar met mijn backpack
en een kleine rugzak voor een reis van ongeveer acht
maanden.

LUCHTposT
marLijn CorneLissen in oosTenrijK
Grüß Gott,
Mijn naam is Marlijn Cornelissen, ik ben 20 jaar en kom
uit Nistelrode.
Na een gezellig afscheidsfeest met mijn familie en
vriendinnen, ben ik eind augustus naar Wenen
vertrokken om hier mijn minor te volgen aan de
FHWien. Helemaal alleen naar een plek waar ik nog
nooit eerder was geweest. Maar wat een toffe stad
is dit! Mooie gebouwen, veel bezienswaardigheden,
gezellige kerstmarkten, een fijne sfeer en een échte
studentenstad met een bruisend uitgaansleven! Wat wil
je nog meer?
Samen met mijn vrienden geniet ik hier van het
Erasmusleven. Mijn vriendengroep is heel gevarieerd,
er zitten mensen bij uit onder andere Argentinië,
Finland, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk,
Spanje, Italië, Israël en Australië. Veel nationaliteiten en
culturen, super leuk om de verschillen te ervaren!
Mijn vrije tijd breng ik
zoveel mogelijk met
hen door. We bezoeken
kerstmarkten die al
sinds half november
zijn geopend, doen
sightseeing onder andere
naar het Schönbrunn
paleis (de voormalige
zomerresidentie van
keizer Franz Joseph en zijn
vrouw Sissi, omringd door
een grote tuin en een
heuvel waarop je kunt
genieten van het mooie
uitzicht), de kermis Prater
die zich midden in de stad
bevindt, we gaan naar de
kahlenberg om daar over
heel Wenen, uit te kijken,
we chillen aan de Donau en hebben weleens een huisfeest of een rooftop party en gaan naar
clubs, als de studie dit toelaat! En aangezien Wenen zo centraal in Europa ligt, is het gemakkelijk
om tripjes te maken. Daar maken we natuurlijk gebruik van! Zo hebben we Hallstatt, Praag en
Boedapest al bezocht.
Nu de feestdagen voor de deur staan, is de sfeer hier extra magisch (zie foto). kerst en Oud
& Nieuw vier ik in Wenen samen met mijn vrienden van hier. Aangezien we alles lastminute
beslissen, kan ik nog niet vertellen wat we gaan doen, maar het zal vast en zeker super leuk
worden!
Eind januari zit mijn Erasmusuitwisseling erop en ben ik weer in Nistelrode te vinden, nu dus nog
even extra genieten van de bijzondere tijd hier.

Ik wens mijn familie, vrienden, collega’s en alle lezers
fijne feestdagen en een gelukkig 2019 toe!
Auf Wiedersehen, Marlijn.

Eerst heb ik met
drie vrienden
een maand door
Thailand gereisd.
In dit prachtige
land hebben we
ontzettend veel
mooie plekken
gezien en een
hoop plezier
gehad! Na Thailand
stonden drie dagen
Singapore op de
planning om een
bekende op te
zoeken. Daarna
ben ik dan toch echt in Australië beland. Na drie weken in
Melbourne en na een roadtrip over de Great Ocean Road
en the Grampians vond ik een baantje op een boerderij
met koeien, wat ik heel graag wilde. Om hier te komen
moest ik wel eerst tien uur met de bus naar Adelaide. Hier
werd ik opgehaald door Megan en was het nog maar een
uurtje rijden. De boerderij is van Jared, Megan en hun twee
ontzettend leuke kinderen van 7 en 4.

Op de velden rond het huis
springen vrij veel kangaroos rond
Een gemiddelde dag ziet er ongeveer zo uit: rond 7.30
uur ga ik melk en graan halen en voer vijftig kalfjes op
verschillende plekken. De kaketoes en papegaaien komen
hier dan vaak wat graan meepikken. Daarna ververs ik het
hooi in de hutjes en zijn er soms nog andere klusjes te doen.
Zo niet, dan heb ik een paar uur pauze. Om 15.00 uur haal
ik de quad op en scheur ik door de velden om de eerste
kudde koeien uit de wei te halen. Totaal melk ik ‘s middags
300 koeien en ben tussen 18.30 uur en 19.00 uur klaar. Op
zondagen ben ik vrij, dan ga ik op pad met de auto die ik
mag lenen. Naar het National park, het strand, kangaroo
Island of naar Adelaide.
Het is ontzettend leuk om bij dit gezin in huis te wonen! Ze
laten me allerlei typisch Australische dingen proeven en zien.
Op de velden rond het huis springen vrij veel kangaroos
rond en regelmatig is de kookaburra te horen. Ook vliegen
er een hoop ibissen rond. Twee maanden blijf ik bij deze
lieve familie en daarna is het weer tijd om verder te reizen.
Dan ga ik een maand naar Nieuw Zeeland en daarna weer
terug naar Australië. Mijn plan is om in Sydney een auto te
kopen en daarmee langs de oostkust, het noorden en de
westkust te rijden. In september 2019 ga ik weer verder met
studeren in Utrecht.
Maar eerst blijf ik nog even lekker aan het werk en luid
hier het nieuwe jaar in onder de felle zon. Ik wens iedereen
die dit leest een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar en
dan in het bijzonder mijn ouders, broertje, opa Jo en mijn
vriendinnetjes uit Dinther. Dat 2019 een prachtig jaar mag
worden voor iedereen!
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Grenzeloos bernHeze
LUCHTposT

DrÔme franKrijK
Wij, Hans en Marie- josé
egelmeer zijn in 2000 begonnen
met la colline, een chambre
hotel in het Zuid-Franse Pont de
Barret. in 2017 zijn wij gestart
met een nieuw gastenverblijf
ongeveer 15 kilometer verderop.

www.hansenmariejose.nl

Gedeelde dromen
In de openingsscene van de prijswinnende Hongaarse film
‘On body and soul’ ontmoeten twee herten elkaar in een
bebost winterlandschap. Close-ups van draaiende oren,
voorzichtige ogen, hoeven en hertengeweien in de sneeuw.
Prachtige, schuchtere dieren nerveus snuffelend aan sneeuw,
ijs, mos en elkaar. Onthechte beelden. Alsof alle aardse
schoonheid samenkomt in die eerste shots. ‘Splendeur’ zoals
we die soms nog tegenkomen in de Drôme.
Later blijken het de gedeelde dromen te zijn van twee
mensen, die houvast zoeken in een andere werkelijkheid.
Stil, teruggetrokken, beiden sociaal onhandig, zet niet de
droom, maar de dagelijkse vervreemding hun levens op zijn
kop. Maar wat is echt? “Deze film is alleen benaderbaar met
een genereus hart”, aldus regisseur Ildikó Enyedi, “omdat
we allemaal onze kwetsbare kant hebben, tegelijkertijd
enorm ons best doen deze te verstoppen.”
We hebben regelmatig herten gezien op onze wandelingen
in Frankrijk. Waakzaam, gracieus. Altijd met de roep van het
avontuur. Echte ‘encounters’ soms. Zoals de keer waarbij
drie dieren ons de toegang tot een steengroeve versperden.
Midden op de weg bleven ze stilstaan. Om ons met grote
opmerkzame ogen aan te kijken. Onbewogen, vanuit totale
kalmte en rust. Tot er achter ze een takje brak en ze even
plotseling als ze gekomen waren oplosten in het niets. Ons
beiden overweldigd en geraakt achterlatend.
Of die keer op weg naar de buren. Hertenkoppel met jong.
Het mannetje, groot gewei, stak de weg over en bleef
stilstaan op de akker. Moeder en jong, weifelend wat te
doen, volgen of vluchten. Uiteindelijk beduidde zij het kalf
te gaan liggen, waarop ze het mannetje achterna ging.
Vervolgens bleven beide volwassen dieren stilstaan, ogen
op ons gericht. Onderzoekend, kwetsbaar, blik op neutraal.
Een surrealistische werkelijkheid, waar de tijd even stilstond.
Het kleintje bleef liggen, terwijl moeder nog één keer
omkeek om daarna met partner in het naastgelegen bosje te
verdwijnen. Ons opnieuw achterlatend met het onwerkelijke
gevoel iets bijzonders te hebben ervaren.
Het winterlandschap uit de film bezagen we een paar jaar
terug vanuit de auto. Terug van inkopen doen zetten we
deze voorzichtig aan de kant om naar het groepje herten
te kijken, dat de sneeuw wegkrabde onder een paar eiken
op weg naar Eyzahut. Een verstilde witte wereld, waarin
ze op zoek waren naar het laatste gras, de laatste eikels,
de laatste hazelnoten. Rank, kwetsbaar, intiem, zoals we
in alle openheid mochten toekijken hoe ze vlakbij de auto
naar voedsel zochten. Af en toe het hoofd oprichtend, de
oren spitsend, ons aankijkend, snuivend, wasemend, altijd
bewust van mogelijk gevaar. Maar kennelijk werden we
niet als te bedreigend beschouwd. Opnieuw was er die
betoverende lokroep van de natuur, die liefdevolle gratie en
zachtmoedigheid.
En ontdekten de twee hoofdpersonen uit ‘On body and
soul’ per toeval dat ze dezelfde dromen deelden. Wij op
onze beurt waren verrast hoe dicht we bij deze vrije dieren
mochten komen. Hoe toegankelijk en vol vertrouwen ze
waren, terwijl ze toch bejaagd werden door diezelfde mens.
“Maar, wie zich door angst en behoefte aan veiligheid
laat leiden, doet concessies aan zijn bestaan”, zegt Enyedi.
Volgens haar ben je alleen in dromen samen, (deel je iets, en
ben je) alleen dan volledig jezelf. Zoals deze herten volledig
aanwezig waren op elk moment van hun leven. Gewoon,
omdat ze niet anders kunnen.

Wij wensen de lezers van DeMooiBernhezeKrant
fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2019.
Hans en Marie-José

LUCHTposT
maTTHijs Van Lierop in bULgarije
Mijn naam is Matthijs van Lierop, ik ben 25 jaar en ik woon ruim een jaar in Sofia, de hoofdstad
van Bulgarije. Ik ben dus al een tijdje weg uit Bernheze, maar ik heb het in Oost-Europa goed
naar mijn zin. Ik ben in Bulgarije terechtgekomen toen ik hier in november 2017 een fulltime
baan vond in de technische support. Na mijn studie journalistiek heb ik besloten om nog een
keer naar het buitenland te gaan en ik ben er trots op dat ik die keuze heb gemaakt!
Van Heeswijk-Dinther
naar Sofia, dat was wel
even een groot verschil.
De winters zijn hier een
stuk kouder, terwijl de
zomers juist veel warmer
zijn. De taal is ook heel
erg anders, omdat de
Bulgaren gebruik maken
van het cyrillische alfabet.
Niet alleen het lezen en
schrijven valt tegen, ook
het spreken is makkelijker
gezegd dan gedaan.
kortom, ik probeer hier
zoveel mogelijk in het
Engels te doen. Hoewel...
voor veel Bulgaren is Engels dan weer een moeilijke taal om te beheersen.
Wat mij verder opvalt is de armoede in Bulgarije. Een gemiddeld maandsalaris in dit land ligt
rond de € 500,-, een schijntje ten opzichte van wat wij in Nederland verdienen. Ik realiseer me
dan ook dat Nederlanders het in hun
eigen land goed hebben en ben er
dan ook trots op dat ik in Nederland
ben opgegroeid en dat ik geboren
ben in een land vol geluk en welvaart.
In een jaar tijd in Bulgarije heb ik al
veel mooie dingen meegemaakt.
Ik kijk tevreden terug op de
(spontane) bezoeken die ik gehad
heb van familie, vrienden en oudstudiegenoten en de uitstapjes die
ik binnen Bulgarije gemaakt heb.
De tweede stad, Plovdiv, was erg de
moeite waard om te bezichtigen. De
arena in Griekse stijl, gebruikt tijdens
een van de eerste Olympische Spelen,
en het amfitheater zijn prachtig. In de
zomer is het juist heerlijk om aan de
kust op het strand te liggen, hier was
ik met mijn Bulgaarse vriendin kristina
getuige van!
Ik heb het nog steeds naar mijn zin
in Bulgarije, maar ik kom nog steeds
graag in Nederland. Zeker nu ik al
langer dan een jaar weg ben en ik de
nodige buitenlandervaring achter de
rug heb, wil ik gaan nadenken wat ik
in de verdere toekomst wil gaan doen
en vooral waar. Het jaar 2019 biedt
daar voor mij een mooie uitkomst
voor.

Ik wens jullie allemaal mooie feestdagen en al het goeds voor 2019!
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puzzel mee & win!

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 31 december 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-jenne.

1. Wat kun je bestellen bij CV de Eikenhoek?

2. Van wie is de uitspraak ‘Het was helemaal mijn ding’?

3. Wat is de voornaam van Miss Teen Noord-Brabant?

4. Op welke dag is het Pizzadag bij Florya?

5. Welk spektakel gaat er 27 en 28 december in CC Servaes plaatsvinden?

6. Wat is de voornaam van degene die het boek sluit?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 137 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Winnaar vorige week:
An dobbelsteen
Het antwoord was:
Herder

Zie oplossing pagina 61

50

Woensdag 19 december 2018

Kinderkerst- Vier het leven…
feest protes- vier de winter!
tantse kerk

Horzion maakt kerstattenties voor zieke
dorpsgenoten

HEESWIJk-DINTHER - Op Kerstavond zal er weer een traditioneel kinderkerstfeest gehouden
worden. We komen bij elkaar in
de tuin van de kerk aan de Kerkstraat 2 in dinther. daar zullen
we rond de vuurkorven luisteren
naar kerstliederen.

HEESCH - vrijwilligers van ziekenvereniging Horizon hebben
de handen uit de mouwen gestoken en weer de jaarlijkse
kerstattenties ingepakt.

Daarna gaan we de kerk in, waar
geluisterd gaat worden naar verhalen over het kind dat geboren
is. En natuurlijk is er voor iedereen chocomel met iets lekkers
erbij! Het feest begint om 19.00
uur. Allemaal hartelijk welkom en
tot ziens op het kinderkerstfeest!

zo mooi is bernHeze
Fotograaf: Wim van der Lubbe

HEESWIJk-DINTHER - de eerste
dag van de winter, 21 december,
organiseert Berne Abdijbier de
thema-avond vier het leven…
vier de winter!
Het Proeflokaal van Berne Abdijbier bij de Abdij van Berne is normaal alleen overdag geopend,
maar deze avondopenstelling
wordt gevierd in een gezellige
warm aangeklede kerststijl. Zo
zullen er vuurkorven branden en
zijn er diverse optredens van onder andere het Norbertijnenkoor
dat kerstliederen zingt, Jozef &
Maria rôijen, kerstkoor Zizo en
zangers Joachim en Anouk van
Schijndel.

Wie op deze bijzondere avond
de vermomde Jozef & Maria zijn
is geheim en wordt pas op de
avond zelf onthuld na het raden.
De winnaar krijgt een mooie
bierprijs. Natuurlijk vloeit er ook
Berne Abdijbier en glühwein.
Rond het Proeflokaal zullen de
bomen en abdijkerk feestelijk
worden verlicht. Het wordt knus
in de wintertent. Deze bijzondere avond start om 19.00 uur en
eindigt om 23.00 uur. Wees welkom, de toegang is gratis. Doe
een dikke jas aan en kom bij het
Proeflokaal samen toasten op
deze kerstviering.

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

sche geloofgemeenschap Petrus
Banden, een onderdeel van parochie De Goede Herder.
Zo’n 340 zieke dorpsgenoten
worden binnenkort verrast met
een kerstattentie.
Met deze attentie wil De Horizon alle zieke dorpsgenoten een
hart onder de riem steken.

geld keeztoernooi overhandigd aan goed doel

Vier het leven... vier de winter!

NISTELRODE - Het inschrijfgeld van het keeztoernooi dat
georganiseerd werd bij zaal
‘t Tramstation, gaat naar het
goede doel.
Dit keer was gekozen voor de
CliniClowns, zij ontvingen afgelopen maandag 17 december de

Fijne feestdagen
en een
goed 2019!

www.cda.nl/bernheze

cheque van € 500,-. Van het volgende toernooi, dat plaatsvindt
op 18 januari 2019, gaat de opbrengst naar Gehandicaptenbal
Bernheze. Natuurlijk wordt er
gehoopt op een mooie opkomst.
Via keezetoernooi@gmail.com
kun je je opgeven voor het toernooi.
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Ingrid kreeg borstkanker

“’t was een kooi, maar ook een mooi jaar”
LOOSBROEK –
“t was een kooi,
maar ook mooi
jaar.” Zo blikt
Ingrid Habraken uit
Loosbroek terug
op het afgelopen
jaar waarin zij
en haar gezin in
een emotionele
rollercoaster zaten,
nadat Ingrid de
diagnose borstkanker
kreeg.

Tekst en foto:
Wendy van Lijssel

Vanaf het moment dat Ingrid eind
september 2017 een bobbel in
haar borst ontdekte ging het allemaal heel snel. “Diezelfde dag
zat ik bij de huisarts en een dag
later had ik een mammografie,
echo, punctie en kreeg ik te horen
dat het foute boel was”, blikt ze
terug. Wie denkt dat ze instortte
vergist zich. “Ik wist dat het niet
goed was, maar toch was ik niet
echt bang. Van meet af aan heb
ik het gevoel gehad dat het goed
zou komen. Ik had alleen wel verschrikkelijke haast en wilde dat
er direct begonnen werd met behandelen.”
Dat duurde ook niet lang, maar
eerst waren er allerlei onderzoeken
nodig. Ze diende twee oneindige
weken te wachten voordat duidelijk werd of het uitgezaaid was en
er een behandelplan klaarlag. Vrijdag de 13de was voor haar geen
ongeluksdag, maar eentje waarop
duidelijk werd dat er buiten de
hormoongevoelige tumor, geen
andere aangetaste plekken waren.
Het behandelplan omvatte maar
liefst zestien chemotherapieën,
een operatie en bestralingen. Amper 3,5 week na de diagnose volgde de eerste chemotherapie. “Je
hebt er verschillende. De eerste
vier kreeg ik om de drie weken en
vervolgens kreeg ik een andere en
die moest ik wekelijks ondergaan”,
zegt Ingrid.

houdt haar humor. “De chemo
sloeg eigenlijk direct aan. Dat
konden ze voelen. Ik ben er ook
nooit heel erg ziek van geweest.
Mijn arts vertelde dat dit kwam
door mijn overgewicht.” Ze lacht:
”Dat was dan eindelijk eens ergens goed voor.” Vervelend was

den er nog zestien bestralingen.
Afgelopen september was er dan
eindelijk het laatste gesprek met
de chirurg. “Daar begin en eindig je. Ik wist verstandelijk dat het
goed was, maar ik vond het toch
doodeng. Gelukkig ben ik toen

Ik heb veel nieuwe mensen
én mezelf beter leren kennen.
Ik maak intussen andere
keuzes en doe vooral wat
voor mij goed voelt
wel dat ze op enig moment haar
smaak kwijtraakte. “Dan eet je
met verstand. Je weet dat het lekker is, maar je proeft het niet.”
De tattoo van Ingrid

Hoewel ze nooit twijfelde over
genezing wil dat niet zeggen dat
er geen tranen vloeiden. “Het
heftigste was om mijn lange haren te verliezen. Al na een paar
chemotherapieën viel het met
bosjes uit. Dat was heel confronterend.” Ook hierin blijft ze

echter niet lang hangen. “Ik heb
contact opgenomen met het bedrijf dat een pruik zou aanmeten.
Die stuurden een kapster om wat
ik nog had eraf te halen en gelijk
een pruik aan te meten.”
Ingrid hield er de moed in en be-

Ook het gevoel in vingers en voet
raakte ze kwijt. Iets wat uiteindelijk aanleiding was om het aantal
chemokuren met drie te verminderen omdat: “Ik anders kans had
dat het blijvend zou worden. Mijn
tumor was op dat moment al zo
klein, dat ik geopereerd kon worden.”
Om eventuele kwaadaardige restjes definitief te vernietigen, volg-

genezen verklaard”, zegt Ingrid.
De hormoontherapie die ze de
komende zeven tot acht jaar nog
heeft bestaat uit een pilletje per
dag en dat is, na al wat passeerde, peanuts. “T was een kooi,
maar ook een mooi jaar”, blikt ze
terug en vervolgt: “Een die me
veranderd heeft. Qua looks, want
ik heb kort haar en ik maak me
voortaan op. Verder heb ik veel
nieuwe mensen én mezelf beter
leren kennen. Ik maak intussen
andere keuzes en doe vooral wat
voor mij goed voelt.”
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Gratis opruimspreekuur
bibliotheek Heesch
Vrijdag 28 december van 14.30 tot 15.30 uur.

Opruimen van spullen
Dit blijkt een onderwerp waar
iedereen vaak over spreekt. Een
probleem of juist een uitdaging?
Ga je opbergen of wegdoen?
Hoe berg ik dan het beste op?
Volgens Monique Hendriks en
Annemieke Belgraver, allebei
Professional Organizer uit Oss,
kun je het organiseren van je

spullen leren.
Stel je jezelf ook deze vragen?
- Wil je een opgeruimd huis of
kantoor maar vind je het lastig
om te beslissen wat weg kan?
- Weet je niet waar je moet beginnen?
- Ben je aan het opruimen maar
loop je steeds vast?

Kerstival op Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - ‘Het Kasteel van Brabant’ opent Tweede Kerstdag de poorten voor drie dagen
weelderige kerstsfeer. Tijdens dit Kerstival kunnen bezoekers genieten van muziek, prachtig gedekte
tafels en een romantisch gedecoreerd kasteel. De kroonluchters branden en diverse activiteiten voor de
hele familie, waaronder een kindervoorstelling, luisteren deze dagen op.
Extra kindertheater ‘Kerstdiner
met De Gelucksvoogel’
Op 26, 27 en 28 december kunnen kinderen de voorstelling
‘Kerstdiner met De Gelucksvoogel’ bijwonen. De kok kookt
een heerlijk kerstdiner voor de
Koningin, maar wil de Koningin dit wel? Aanvang 13.30 of
15.30 uur (duur een uur). De
entree voor de kindervoorstelling inclusief entree kasteel is
€ 14,- voor volwassenen en
€ 10,- voor kinderen. Reserveren
voor deze voorstelling kan via
www.kasteelheeswijk.com. Let
op! Er is slechts een aantal plaatsen beschikbaar!
Kerstdiner op een kasteel, hoe
was dat vroeger?
Bezoek het kasteel met de hele
familie en geniet van een weel-

derige kerstsfeer en prachtig
gedekte tafels met originele
serviezen uit de kasteelcollectie.
Kinderen ontdekken of de tafelmanieren van prinsen en prinsessen wel juist zijn en worden uitgedaagd zelf de tafel ‘kerstbest’
te dekken!
Muziek op het kasteel
Op alle dagen kunnen bezoekers
genieten van diverse kerstoptredens in de Wapenzaal. Op
Tweede Kerstdag van 12.00 tot
13.00 uur is er een kerstconcert
door het Vocaal Ensemble Octocant.
Op 27 en 28 december klinken
de gehele dag blokfluit- en vioolklanken in de Wapenzaal door
leerlingen van respectievelijk
Eleanor de Groot en Roos van
Well.

Tweede Kerstdag
Landgoed rondleiding
Trek je wandelschoenen aan en
haal een frisse neus samen met
de landgoedgids. Vertrek is om
11.30 uur vanaf de treures op de
binnenplaats. Wie weet wel met
een winters tintje. Online reserveren is meedoen!
Voor meer informatie:
www.kasteelheeswijk.com.

Data 2019 Keeztoernooi
!
ACTIE

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch

NISTELRODE - De volgende
keez-toernooien zijn op: 18 januari, 8 februari en 22 maart bij
bij het Tramstation te Nistelrode.
Informatie en aanmelden kan via
keezetoernooi@gmail.com.
De organisatie, Dorien en Sandra, wenst alle lezers van DeMooiBernhezeKrant:

Prettige Kerstdagen
en veel keezplezier
in 2019.

Sfeervolle Kerstshow bij
Hedi meubelen en Number3
HEESWIJK-DINTHER - De sfeervolste maand van het jaar is
aangebroken en wat is er dan
leuker dan de gezelligheid en
warmte naar binnen te halen?
Met een sfeervolle kerstshow
en extra koopzondagen bij Hedi
meubelen en Number3 maken
we shoppen in deze maand tot
een gezellig dagje uit voor het
hele gezin.
De klanten van Hedi meubelen
en Number3 zullen verschillende dagen verwend worden met
warme chocomel, verschillende
hapjes en sfeervolle kerstmuziek.
De dames kunnen zich extra verheugen op een feestelijke kerstcollectie bij Number3 en uitverkoop van volop winterkleding.
Bij Hedi meubelen zullen de
vele kerstaccessoires en aanbie-

dingen je de kerstvreugde laten
voelen.

We maken shoppen
tot een gezellig
dagje uit voor het
hele gezin
Wil je deze sfeervolle shopdagen
ook niet missen? Onze bijzondere kerstshows zullen plaatsvinden op zondag 23 december van
13.00 tot 17.00 uur, woensdag
26 december (Tweede Kerstdag)
van 12.00 tot 17.00 uur, donderdag 27 december van 10.00 tot
17.30 uur, vrijdag 28 december
van 10.00 tot 20.00 uur, zaterdag 29 december van 10.00 tot
17.00 uur en zondag 30 december van 13.00 tot 17.00 uur.

Mededeling! Vanaf januari zijn
Hedi meubelen en Number3 op
maandag en dinsdag gesloten.
Wel is Hedi meubelen in het
nieuwe jaar om de zondag geopend, houdt hiervoor onze website www.hedimeubelen.nl goed
in de gaten.
Wil je toch graag op maandag of
dinsdag komen shoppen? Dan is
een afspraak plannen altijd mogelijk!
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Jaarprogramma 2019
HKK Nistelvorst
NISTELRODE/VORSTENBOSCH - HKK Nistelvorst organiseert het
jaar door zeer interessante lezingen, buurtavonden, tentoonstellingen, excursies en een kerstviering. Alle activiteiten, met uitzondering van de heemreis, zijn gratis voor leden.

Niet-leden betalen voor de publieksactiviteiten een bijdrage,
die per activiteit wordt vastgesteld. Nu lid worden biedt dus
vele voordelen zoals gratis deelname aan lezingen, excursies en
een kerstviering! Leden kunnen

op zoek naar
jongeren
deelnemen aan onze activiteiten
op het gebied van stamboomonderzoek, archeologie, collectieregistratie en dergelijke. Elke
maandagavond is het heemhuis
open van 19.00 tot ongeveer
21.00 uur voor leden; er wordt
dan gewerkt en gebuurt en het
is er vooral ook gezellig!
De verschillende werkgroepen komen ook op verschillende dagdelen bij elkaar om hun
werkzaamheden uit te kunnen
voeren.
In dit digitale tijdperk met zijn
moderne social media is de HKK
ook op zoek naar jongere leden
die hier een rol van betekenis
in kunnen spelen. De kosten
van het lidmaatschap bedragen
€ 20,- per jaar en € 15,- per jaar

voor het tweede lid uit hetzelfde
gezin.
Aanmelden als lid kan door
contact op te nemen met secretaris Rien van de Graaf, via
06-33587468 of
secretaris@nistelvorst.nl.
Of kom op maandagavond naar
ons heemhuis, Maxend 3 in Nistelrode.
Jaarprogramma 2019
9 januari - Lezing ‘feesten,
planten en beesten’ door Rien
Kersten uit Erp
8 februari - Jaarvergadering
6 maart - Lezing ‘fabels en feiten
over geneeskracht van kruiden’
door Hans van den Broek uit
Deurne
10 april - Buurtavond met
een PowerPoint presentatie
geschiedenis Sint Lambertus kerk
8 of 11 mei - Excursie naar
museum nostalgie en techniek in
Langenboom
5 juni - Buurtavond
29 juni - Heemreis naar Heusden
8 september - Open
Monumenten Dag
tentoonstelling met als thema
‘plekken van plezier’
2 oktober - Lezing ‘het land van
de Kelten’ door Ton Cruijsen uit
Reek
6 november - Thema-quizavond
18 december - Kerstviering.

Nieuwe datum
feestavond
Nisseroise Kwis

NISTELRODE - De feestavond
is dit jaar verzet naar een andere datum! Zet allemaal vrijdag 11 januari in je agenda.
Jullie krijgen nu een dag eerder
de uitslag dan gepland! Dit jaar
zal de feestavond opgeleukt
worden door een dj van RWP
licht en geluid. Daarna volgt er
nog een spectaculair optreden!
Erbij zijn is meemaken!
Vol trots kunnen wij mededelen dat we er in zijn geslaagd
om nieuwe kwismasters te vinden! Dit betekent dat de Kwis
gewoon doorgaat volgend
jaar! De nieuwe kwismasters
zullen bekend worden gemaakt op de feestavond.
28 december Kwisavond
De oude vertrouwde datum
van de Kwisavond blijft gewoon hetzelfde. Graag verwelkomen wij 43 teams op vrijdag
28 december om 18.30 uur
bij ’t Tramstation om de kwisboekjes op te halen. Tot dan,
wij hebben er zin in!

Publieksavond bij Halley:
Ster van Bethlehem
HEESCH - Sterrenwacht Halley
is vrijdag 21 december voor publiek geopend. Het programma
begint om 20.00 uur en duurt
tot ongeveer 22.00 uur.
Ster van Bethlehem
In de periode rond Kerstmis en
Driekoningen besteedt de sterrenwacht op de publieksavonden aandacht aan de Ster van
Bethlehem; het bekendste astronomische verschijnsel dat in de
Bijbel wordt beschreven. De ster
die de wijzen uit het oosten naar
de pasgeboren Christus leidde, is
alleen bekend uit het Evangelie
naar Matthéüs.
In de loop der tijd zijn tal van
theorieën uitgedacht om de ster
te verklaren. De ster was kennelijk zo bijzonder dat de wijzen
daarin het goddelijke teken zagen dat er een koning was geboren. Zij begonnen aan een lange
reis om de koning te vinden en
hem eer te bewijzen. Ze kwamen uiteindelijk terecht bij de
stal in Bethlehem, waar zij Christus aantroffen.
Wanneer Christus geboren is,
is niet precies bekend. In het
decennium voor het begin van
onze jaartelling waren er veel
sterrenkundige fenomenen die
voor astrologen van bijzondere
betekenis geweest zullen zijn. In
de presentaties wordt een aantal van die bijzondere hemelverschijnselen naar voren gehaald
en besproken. Wie weet was een

komeet Wirtanen, november 2018.
Credit: Alex Cherney
(Terrastro, TWAN)

daarvan de Ster van Bethlehem.
Komeet Wirtanen zichtbaar
Als het niet bewolkt is, worden
de telescopen op de sterrenhemel gericht. De mooie volle maan en Mars kunnen ’van
dichtbij’ worden bekeken en
speciale aandacht gaat uit naar
de komeet Wirtanen, die in deze
periode aan de hemel staat. De
komeet is een kosmisch ijslichaam dat, net als de aarde, om
de zon draait. Hij doet 5,4 jaar
over één omloop. Deze maand
komt hij zo dicht bij de aarde,
’slechts’ twaalf miljoen kilometer, dat we hem mogelijk met
het blote oog kunnen zien, en
anders wel met verrekijkers en
telescopen.
Entree voor volwassenen is € 5,-,
kinderen tot en met 12 jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley
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Bernhezefamilieberichten

Gouden bruidspaar
Meulenbroek-van de Ven

Hoe is het nu met...

Pepijn Strik

Tekst: Tamlyn van Lanen
Foto: edwin hendriks

Sportman van het Jaar 2017

HEESWIJK-DINTHER – In januari werd Pepijn gekroond tot sportman van het jaar
2017. Een titel die hij verdiende door zijn prestaties in de schietsport bij SV Hedilo
waar hij andere jeugdleden altijd weet te enthousiasmeren.
HEESWIJK-DINTHER – Wim
Meulenbroek,
geboren
in
Dinther, en Riek Meulenbroek-van de Ven, geboren in
Schijndel, stapten op 13 december 1968 in het huwelijksbootje. Ze zijn na hun huwelijk
in Dinther gaan wonen in het
door henzelf gebouwde huis aan

de Langemeijerstraat en wonen
daar nu, 50 jaar later, nog!
Afgelopen week vierden zij hun
gouden huwelijk; een bijzondere gebeurtenis die ze samen met
hun kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden hebben gevierd.

Al ruim vier jaar is de vijftienjarige Pepijn actief bij schietsportvereniging Hedilo, waar hij met
een luchtgeweer schiet. Op het
moment dat hij gekroond werd
tot sportman van het jaar kwam
hij uit in de klasse Junioren C,
maar met zijn leeftijd is ook de
klasse gestegen.
“Ik kom nu uit bij de Junioren
B, in die klasse zit ik de komende twee seizoenen nog”, vertelt
Pepijn. “De grootste verandering is dat ik nu los moet schieten en dus geen steun meer
mag gebruiken.”
Tijdens de competitie hebben
de deelnemers een uur de tijd
om 40 schoten te lossen. “Het

Andere
jeugdleden
enthousiasmeren

gaat dan om het totaal aantal
punten dat je schiet, met per
schot 10.9 als maximum”, legt
hij uit.
“In mijn klasse wordt er gemiddeld tussen de 380 en 400 punten geschoten. Op dit moment

schiet ik op een goede dag rond
de 380.”
In de resultaten van Pepijn zit
een stijgende lijn, maar het
sportjaar 2018 was er eentje met ups en downs. “Het is
heel anders om zonder steun te
schieten, maar het gaat steeds
beter. Komend seizoen wil ik kijken waar ik sta, zodat ik weet
waar ik aan moet werken om
weer voor de prijzen mee te
doen.”
Vol goede moed en goede zin
blijft Pepijn werken om opnieuw de beste in zijn klasse te
worden. Iets waar iedereen bij
Hedilo vertrouwen in heeft.

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Nieuwe openingstijden van
de bibliotheek
BERNHEZE - Per 1 januari veranderen de openingstijden van de bibliotheken van Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode. Op verzoek van veel bezoekers zijn deze bibliotheken voortaan ’s middags
al om 14.00 uur open.

Wij wensen
iedereen hele ﬁjne
feestdagen en een
gezond 2019
Team Trendzz
Ga naar

Trendzz Heesch en doe mee.

Een groot aantal basisscholen in
Bernheze heeft continuroosters
en dat betekent dat de leerlingen
rond 14.00 uur uit zijn. Omdat
de bibliotheken nu nog ‘s middags om 14.30 uur openen, sluit
dit niet meer aan bij de nieuwe
schooltijden. Voor de bibliotheek
een goede reden om de openingstijden hier op af te stemmen.
De nieuwe openingstijden zijn
ook te vinden op
www.bibliotheekbernheze.nl.

Overzicht nieuwe openingstijden:
Heesch
Heeswijk-Dinther	Nistelrode
Maandag 14.00 – 19.30
14.00 – 19.30
14.00 – 17.30
Dinsdag
Gesloten
Gesloten
14.00 – 17.30
Woensdag 10.00 – 17.30
14.00 – 17.30
10.30 – 12.30
			
14.00 – 17.30
Donderdag 14.00 – 17.30
14.00 – 17.30
Gesloten
Vrijdag
14.00 – 19.30
10.00 – 12.30
14.00 – 19.30
		
14.00 – 17.30
Zaterdag 10.00 – 13.00
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
Zondag
Gesloten
Gesloten
Gesloten
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nieUws

tips voor het rijden bij gladheid
Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden

1. Houd afstand
Zorg voor extra ruimte op de weg vóór je. Die paar meter extra
geeft je meer tijd om te reageren op onverwachte gebeurtenissen.
Maakt je voorganger een noodstop, dan heb je een paar tellen
extra om (beheerst) te remmen. En - niet onbelangrijk - degene
achter je ook. Ga niet op iemands bumper hangen omdat je haast
hebt. Bij invoegen geldt hetzelfde. Neem de tijd en de ruimte om
rustig, met gepaste snelheid in te voegen.
2. Kijk ver voor je uit
kijk vér voor je uit, dan stuur je meestal vanzelf in de goede lijn.
En ook dat gaat beter als je niet te dicht achter je voorganger rijdt.
Het lijkt misschien niet nodig, die extra tijd. Maar iedere seconde
én meter telt als je onverwachts in een slip terechtkomt.
3. Blijf alert, ook mét winterbanden
Winterbanden zijn geen totaal-oplossing voor winterse problemen. Als je twee keer zo hard rijdt, is je remweg normaal gesproken vier keer zo lang. Bij gladheid wordt dat nog versterkt. Winterbanden mogen een kortere remweg hebben dan zomerbanden,
als je hard rijdt wordt dat effect volledig opgeheven.
Bron: www.anwb.nl

* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
apart
40.00km,
km airco .......... 2007
Audi500
A1 zeer
1.2 tfsi
40.000
Fiat
4200 km. ................................2014
2009
twoPanda
tone kleur
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford Focus 1.6, airco
2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Hyundai
IX20
airco
2011
Ford
Fusion
1.41.4
16V90.000
5-drs.km,
.......................
2006
Honda
Civic
5-drs.
Hyundai
i101.4
1.216V
99.000
km,automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
eerste eigenaar
2012
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
OpelCooper
Adam 1.4
23.000 km,
Mini
.............................................
2007
Mini
Cooper 1.6
16V .................................2016
2008
exclusieve
uitvoering
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel Astra station 1.4 turbo, navigatie,
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
clima, 16.000 km
2016
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
OpelCorsa
Astra 1.2
station,
turbokm.
edition
Opel
5-drs1.0
20.000
airco .... 2010
Opel
Omega 2.0i
aut.km
141.000 km. airco ..2016
1999
zonnedak,
66.000
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Corsa 1.4 Cosmo, 52.000 km,
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel
Zafira 60.000
2.0 DTHkm
.................................
2003
navigatie,
2014
OpelVivaro
Zafira 2.2i
Elegance
80.000
Opel
1.6 cdti,
40.000
km km. ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
nette bus, nieuwstaat
2015
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Peugeot
1.2 16V
allure,
panoramadak
Peugeot 2008
206 1.4i
85.000
km. ............ 2006
navi 33.000
2016
Peugeot
206 cckm
1.6 16V quiksilver 55.000km
..2004
Peugeot 206
20inavigatie,
16v heel apart
en snel
..2004
Renault
Cliorally
0,9 car
TCe
airco
2013
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Renault Megane station 1.4 Tce airco,
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
navigatie 113.000 km
2011
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Seat
1.4 16V
Tsi automaat
opties
SeatAteca
Ibiza 1.4
Sensationvol
49.000
km... 2006
16.000Jimny
km 4+4 ...................................
2017
Suzuki
2000
Suzuki
Swift
2010
Seat
Ibiza
1.24-drs. 9.000 km. ..................
2011
Toyota Aygo Polo
airco1.2
20.000
km. ..................
Volkswagen
TSI navi,
climate 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
control, 35.000 km, 5-drs
2014

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Opel Mokka 1.4 turbo, cosmo,

Renault Kangoo 1.2 TCe, navi, clima,
vol opties, 57.000 km
2014

Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005

Motor Yahama
XJR 1300 grijs zwart ......... 2003
Wordt
verwacht:

xenon, zeer luxe
2015
Opel Mokka 1.4 turbo
cosmo,
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.trekhaken.nl
Opel Corsa
1.0 turbo, 29.000 km, airco 2016- www.autotrack.nl
automaat, vol opties, 30.000 km 2016

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl
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Verlichting en regels
De belangrijkste overtredingen en bijbehorende boetes

A U T O B E D R I J V E N
Een greep uit onze voorraad occasions:
Kia Picanto 1.0 5drs LXE
45.250 KM
stuurbekrachtiging, lage kilometerstand

2004

€ 3.385,=

Kia Picanto 1.0 5drs ComfortPlusLine
airco, navigatie, lichtmetalen velgen

24.116 KM

2018

€ 13.440,=

Kia rio 1.2 5drs Comfortline
airco, navigatie, donkergrijs metallic

65.329 KM

2014

€ 9.795,=

Kia Stonic 1.0 T-Gdi 120 PK ComfortPlusLine 21.600 KM
navigatie, hoge instap, airco, 7 jaar garantie

2018

€ 21.990,=

Kia Sportage 2.0 Superpack
96.210 KM
leer, navigatie, trekhaak, trekgewicht 1.900 KG

2013

€ 18.920,=

Citroen C1 1.0 5drs zilvergrijs
airco, stuurbekrachtiging, zeer zuinig !

138.600 KM

2008

€ 3.840,=

daihatsu Cuore 1.0 3drs
1e eigenaresse, lage kilometerstand

48.000 KM

2008

€ 3.945,=

ford fiesta 1.0 80 PK 5drs Titanium
41.140 KM
navigatie, climate control, cruise control enz…

2015

€ 12.925,=

hyundai iX20 1.6 AUTOMAAT
56.702 KM
hoge instap, climate control, dealeronderhoud

2012

€ 14.940,=

honda Cr-V 2.0i 4X4 LS 1e eigenaar
74.125 KM
trekhaak, trekgewicht 1.500 KG nieuwstaat

2006

€ 8.450,=

nissan Qashqai 1.2 AUTOMAAT Connect 57.670 KM
navigatie, panoramadak, camera, zeer luxe !

2014

€ 22.720,=

Skoda roomster 1.2 Tsi AUTOMAAT
100.704 KM
royale instap, climate control, ruime kofferbak

2012

€ 12.935,=

Wij wensen u fijne feestdagen en een geweldig 2019
Onderhoud/reparatie en APK alle merken

KIA SPECIALIST

OOK VOOR
INKOOP VA
N
UW AUTO

Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435

www.AuTobEdrIjfhurKmAnS.nL Sinds 1969

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

BERNHEZE – Ben je strafbaar wanneer je geen reservelampen bij je hebt? Mag je zomaar rijden met
mistlampen aan? en kan het kwaad om een medeweggebruiker met lichtsignalen op een snelheidscontrole te attenderen? een overzicht van de belangrijkste overtredingen (en de hoogte van de bijbehorende boetes).
rijden met defecte
verlichting: € 140,- boete
Wanneer de autoverlichting niet
goed functioneert, kun je daarvoor aan de kant worden gezet
door de politie. Zij zullen je vervolgens de gelegenheid geven
ter plekke de lamp te vervangen.
Heb je geen reservelampen bij je,
dan riskeer je een bekeuring van
minimaal € 90,- en maximaal
€ 140,- (afhankelijk van waar je
aan de kant wordt gezet: binnen- of buiten de bebouwde
kom).
Sierverlichting: € 140,- boete
Je auto mag niet meer verlichting voeren dan voorgeschreven

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

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A4 Avant 2.0 TDI 150 PK
verkocht
S-Line, Bi-Xenon, el. achterklep enz., 2015

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

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

• Opel Zafira 1.8 16V, halfoch
leer,t sportstoelen,
verk
trekhaak, 7-pers., airco, 180.000 km, 2008

• Hyundai IX20 1.4i Navi, Camera,
PDC, Clima enz. 2013

• Renault Captur 0.9 Tce Leder, Camera,
PDC V + A , Stoelverw., enz. 2015 komt binnen

• Mazda CX3, opties leder navi, bi-xenon, camera, • VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
sky active, 50.000 km, 2016
6.900 km, 2015
• Mercedes CLA 200 Avantgarde Aut., Xenon-led,
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
navi, camera, Apple Carplay, enz!, 2015
spiegels, 239.000 km, 2006
• Nissan Qashqai 1.6 DCI,
130
PK,
t
och
verk
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
pano, leder, 360 camera, aut. 2015
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
• Opel Astra 2.0T, 170 PK, Executive, navi,
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
afneemb. trekhaak, 6 versn., cruise control,
stoelverwarming 2011
151.000 km, 2006

www.autobedrijflangens.nl

of uitdrukkelijk toegestaan. Ook
al zijn er bij de speciaalzaak allerhande accessoires met LED- of
neonverlichting te koop; wanneer je er mee de weg op gaat,
riskeer je een bekeuring van
€ 140,-. Er bestaat geen regelgeving voor binnenverlichting, al is
de kans groot dat je ook staande
zult worden gehouden wanneer
die binnenverlichting van de buitenzijde te zien is.
Onterecht mistlicht voeren:
€ 140,- boete
Mistlampen mogen alleen worden gebruikt wanneer het zicht
ernstig wordt belemmerd. Ze
produceren een zeer fel licht,

wat in alle andere omstandigheden vervelend is voor andere
verkeersdeelnemers.
Vandaar dat de boete op het onterecht voeren van mistlicht ook
stevig is; € 140,-.
Lichtsignalen geven op niet toegestane wijze: € 90,- boete
Seinen om je medeweggebruikers te attenderen op het onterecht voeren van groot licht
of een nabije snelheidscontrole
is weliswaar attent, maar de politie deelt er onverbiddelijk een
bekeuring voor uit. De boete bedraagt € 90,-.
Bron: www.anwb.nl.
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‘Voorzichtig en Veilig in het Verkeer’
Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Tip voor vervoeren van een kerstboom

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Mercedes A-klasse 160 Elegance Long
Citroen Berlingo 1.8 Multispace 2001 € 1999,• In- en Verkoop van auto’s en lichte
Automaatbedrijfsauto’s
2003
Citroen C3 1.4
2004 € 2950,•Citroen
Wielen
en banden2005 € 2750,C3 1.4 Exclusive

€ 3450,-

Mercedes C-Klasse 200CDI Avantgarde 2004 € 3650,Citroen C3 1.4 Prestige
2005 € 3250,Opel
Meriva 1.6 Automaat
2005 € 4499,Een
greep uit2003voorraad
Citroen C3 1.4 Exclusive
€ 2500,Peugeot Partner 1.4 MPV
2003 € 2499,Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Citroen C3 1.4 Ambiance
2004 € 2950,Peugeot
CC 2.0-16V
2005
Mazda 2206
automaat,
28dkm
2005 €€4950,6.450,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Citroen
C4
AUTOMAAT
2006
€
3950,verlaagd, div opties
2002 €€4499,3.800,Mazda Twingo
323 f zwart,
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Renault
1.2 Air
2008
Mazda Twingo
MX 5 cabrio,
zeer nette staat2013
1991 €€6450,2.950,CitroenXsara
C4 Picasso
panoramadak
7950,Citroen
picasso
blauw met. 2009
2003 €€3.900,Renault
12 Dkm
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,2 Citroen
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971 €€4.950,C4 Grand
Picasso 7 pers. 2010
6750,Toyota
Aygo 5 drs 141 Dkm
2006
€ 2900,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Deawoo Kalos 1.4 5-drs
2003 € 1500,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Fiat Panda
1.2 yrv
Emotion
2004
2750,Renault Clio 1.4EXbebop
Daihatsu
Yong
zwart
2002 €€2.750,Bedrijfswagens
BTWnieuwe apk 1994 € 750,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge
Ram van
2.5 td, blauw met. 2004
2001 €€1.999,Ford Street
Ka zwart
3750,Citroen
Berlingo 2.0 HDi 146 DKm
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat
Scudo
1997 €€1.999,Ford
Ka 1.3combi, 8 pers. ex btw
2009
4900,MARGE Twingo grijs metalic
2005
Renault
2003 €€3250,2.750,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Hyundai
1.4i zwart
2010
3750,Citroen
Berlingo
HDi schuifdeur 2009
Rover 25
5-drs bl.,1.6metalic
2002 €€5250,2.999,Ford
FocusAccent
stationcar,
2002 €€2.750,Hyundai
78 Dkm Airco
2006
VolkswagenCaddy
KeverSDibelastingvrij
2.750,Ford
Ka Atosmeeneemprijs
1998 €€ 2750,650,Volkswagen
schuifdeur 2004 €€3500,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Ford
ex btw
2004 €€3.250,Kia Transit
Picanto connect,
1.0
2007
2999,
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005 € 7.750,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

BERNHEZE – de dagen voor
Kerst zijn erg druk. Toch is het
belangrijk om de tijd te nemen
om de kerstboom veilig op de
auto vast te maken. Hierbij kun
je het beste spanbanden gebruiken zodat de boom niet naar voren schuift tijdens het rijden.
Als de boom klein genoeg is, leg
dan de achterbank plat en plaats

ONDERHOUD,
T +31(0)412
- 475258
REPARATIE EN
W www.smitstc.nl
APK VOOR ALLE
E info@smitstc.nl

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

MERKEN TRUCKS
GETROKKEN
MATERIEEL
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN
PERSONENWAGENS.

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN PERSONENWAGENS.

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

de kerstboom in de kofferbak.
Plaats ook een plankje tegen de
rugleuning van de stoel waar
de stam ophoudt. Zo wordt de
boom niet door de rugleuning
geboord bij onverwacht remmen. Op deze manier breng je
de kerstboom veilig naar je huis
en kan je kerstfeest beginnen.
Bron: www.anwb.nl.

Fiat 500L 1.3 airco trekhaak hoge instap

39.000 km 2015

Mini Cooper S navi ecc lmv

91.000 km 2009

Peugeot 206 5 drs airco trekhaak

78.000 km 2007

Volkswagen Caddy automaat blauw

18.000 km 2017

Volkswagen Golf 1.6 tsi 5drs airco

209.000 km 2005

Komt binnen
Renault Captur automaat

25.000 km 2013

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

ZOTTE

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

ZATERDAG

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

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

De achterklep van de auto moet
gesloten zijn

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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open dag schoonheidssalon Thea en eline van Dijk

HEESCH - Het was afgelopen zaterdag alweer vier jaar geleden dat Thea en Eline van Dijk hun nieuwe salon openden en inmiddels heeft de salon een metamafose gehad.
In deze prachtige salon hielden Thea en Eline een open dag in een heuse kerstsfeer.
Foto’s: DMBK
Schoonheidssalon Thea en Eline van Dijk kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402.

Hoe denk jij over vaccineren?
BERNHEZE - Het aantal baby’s, kleuters en schoolkinderen dat wordt
ingeënt is de laatste jaren afgenomen. Was de vaccinatiegraad van
bof, mazelen en rodehond (de BMr-vaccinatie) onder peuters vijf
jaar geleden nog 96 procent; dit jaar is dat percentage 92,9. naast
religieuze motieven om niet in te enten, is er een groeiend aantal
ouders dat twijfelt of een vaccin verstandig is.
Wil jij je mening geven over dit
onderwerp? Meld je dan aan via
www.tipmooibernheze.nl en ontvang net na kerst de vragenlijst.
Bernheze Media en Top-Onderzoek willen de betrokkenheid
van de inwoners van Bernheze
vergroten. Via het panel TipMooiBernheze.nl kunnen alle
inwoners van Bernheze hun mening kenbaar maken over onder-

werpen die leven in hun omgeving en de samenleving. Op dit
moment zijn er al ruim 850 inwoners die vijf tot zes keer per jaar
een vragenlijst ontvangen.

Doe je nog niet mee?
Op www.tipmooibernheze.nl kun
je een aanmeldingsformulier invullen. Als deelnemer word van tijd
tot tijd gevraagd naar je mening
over actuele onderwerpen. Iedereen die woont of werkt in Bernheze kan meedoen. Deelnemers
zijn en blijven anoniem en kunnen
per onderzoek zelf beslissen of ze
meedoen. Er is geen automatische
verplichting om te reageren.

dus meld je aan via www.tipmooibernheze.nl en praat mee!
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Peter gooide het roer om
‘Ik denk mijn eindbestemming gevonden te hebben’

HEESWIJK-DINTHER – Hij werkte als elektricien en was jarenlang
in dienst bij de Koninklijke Marechaussee. Toch gooide de 28-jarige
Peter van Daal afgelopen jaar radicaal het roer om. Intussen volgt
hij de opleiding Social Work en werkt daarbij op een gesloten
jeugdzorginstelling met jongeren tussen de 12 en 18 jaar die daar om
uiteenlopende redenen verblijven.
Tekst en foto: Wendy van Lijssel
Het was eigenlijk een logische
stap dat Peter van Daal nadat hij
al op de middelbare school voor
metaal en elektro koos, na het
afronden ervan overstapte naar
een vervolgopleiding op MBO-4
niveau om daar zijn vaardigheden
in elektrotechniek te vergroten.
Toch werd hem dat jaar duidelijk
dat hij er niet op zijn plaats zat.
“Toen ik stage moest lopen ontdekte ik op zoek te zijn naar andere spanning”, lacht hij.
Aansluitend oriënteerde hij zich op
werken bij de landmacht of politie
om bij de Koninklijke Marechaussee te eindigen. “Dat is politioneel
en militair werk in één”, verklaart
hij de sprong. Eentje die overigens
niet zomaar genomen is.
“Voor ik aangenomen werd moest
ik allerlei keuringen, toetsen en
gesprekken doorlopen. Ook mijn
leefomgeving werd gescreend”,

blikt hij terug. Uit honderden
sollicitanten werd hij echter aangenomen. Na een militaire opleiding van negen maanden en een
politionele van anderhalf jaar als
wachtmeester/sergeant, begon
hij bij Mobiel Toezicht Veiligheid.
Een volgens Peter ‘dynamische en
controlerende functie aan de Nederlands/Duitse grens’.
Eigenlijk bevalt het werk hem prima. Er is echter een ‘maar’; “De
functie die je er vervult geldt
slechts voor drie jaar. Na het eerste jaar moet je al bedenken welke andere functie je eventueel wilt
of dat je toch een poging doet dezelfde te houden en het tweede
jaar dien je (intern) te solliciteren.
Dat wordt gedaan om te voorkomen dat je ‘vastroest’ ”, legt Peter
uit. Hij wordt herplaatst en komt
om te beginnen op Schiphol uit en
niet veel later op het Binnenhof.

“Als nevenfuncties was ik bij de
Mobiele Eenheid en de Bijstand
Eenheid. Vanwege laatstgenoemde en toenemende terroristische
dreigingen moest ik naar Den

verhaal wel een beetje klaar. “Het
doorlopend verkassen, niet weten
waar je neergezet wordt, brak me
op. Ik wilde graag het heft in eigen hand in waar ik graag wilde
werken.
Dat kan niet bij de Marechaussee.
Ik heb ontslag genomen en ben
weer als elektricien aan de slag
gegaan”, doet Peter uit de doeken. Iets waar, zo wist hij vooraf,
ook zijn hart niet lag. Terwijl hij
om te beginnen er nog over denkt
om politieman te worden, wijst
een studiekeuzetest naast techniek ook richting hulpverlening.
Nadat hij even later iemand ont-

Aansluitend oriënteerde
hij zich op werken bij
de landmacht of politie
om bij de Koninklijke
Marechaussee
te eindigen
Haag”, zegt Peter. Na geruime
tijd wordt hij echter wéér overgeplaatst naar Schiphol.
Daarmee was het Marechaussee

moet die een opleiding gevolgd
heeft en hem ook gelijk wijst op
een vacature, is de kogel zo door
de kerk.

‘Ik werk nu
met jongeren
die door
de rechter
tijdelijk uit
huis geplaatst
zijn’

Enkele maanden geleden is Peter
begonnen aan de opleiding Social Work én aan een baan bij een
gesloten jeugdzorginstelling. “Ik
werk nu met jongeren die door de
rechter tijdelijk uit huis geplaatst
zijn. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal en rugzak.
Wij bieden ze structuur en een
veilige leeromgeving en werken
ernaar toe dat ze weer thuis kunnen wonen.” Tevreden: “Ik denk
echt mijn eindbestemming gevonden te hebben. Studeren en
werken is pittig, maar tot op heden bevalt het me prima.”
Dan resoluut: “Ik zie de toekomst
met vertrouwen tegemoet.”
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aan het werk
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Mee begeleiden van jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking
BlinQ Dagbesteding biedt kleinschalige werkplekken voor
mensen met een verstandelijke beperking bij reguliere bedrijven.
Wij zijn op zoek naar begeleiders bij de uitvoering van het serveren
van koffie en thee in de ochtend voor de Muzelinck cursisten,
lichte huishoudelijke taken als vaatwasser in- en uitruimen,
afval scheiden en wegbrengen,
activiteiten doen door samen muziek te maken en het vervoeren
van cliënten van huis naar werk en vice versa.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Digitaal bekeken
BERNHEZE – deMooiBernhezeKrant heeft deze week voor een extra dikke krant gezorgd, mede omdat
we in week 52 niet uitkomen. We zijn er 2 januari weer met onze eerste krant van 2019. Wij zijn blij met
de digitale snelweg, want via de mail kunnen jullie, onze lezers, ons op de hoogte houden en zorgen we
dat jullie via MooiBernheze.nl het actuele nieuws kunnen volgen.
Digitaal bekeken gaat ons werk gewoon door. We
zijn zelfs 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat achter de schermen; de support staat aan voor
de websites, de servers en de bereikbaarheid van
onze klanten. Ook wij gaan dus gewoon door. Wij
kiezen er wel voor om van 21 december tot 2 januari
alleen per mail info@bernhezemedia.com bereikbaar
te zijn.
Bernheze Media - www.bernhezemedia.nl

‘Een doel
zonder een
plan is
slechts een
wens’
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‘Mooi en aan ’t werk tijdens Kerst’

!
r
a
a
d
j
i
j
Heeey
vanaf 13 jaar

extra
zakcentje
bijverdien
en
op
woensdag
?

We zijn op zoek naar een bezorger voor DeMooiBernhezeKrant
in heesch en nistelroDe
PERSONEEL GEVRAAGD:

· ELEKTROMONTEUR
· LEERLING ELEKTROMONTEUR
Bel of mail: willly@heuvel-elektrotechniek.nl
Willy van den Heuvel 06-54995215
Raadhuisplein 16 - 5473 GC Heeswijk-Dinther
0413 – 291 641 - info@heuvel-elektrotechniek.nl
www.heuvel-elektrotechniek.nl

heesch Ongeveer 215 kranten – Vanaf 2 januari.
Stationsplein, Hoogstraat, Nelson Mandelastraat, De Misse, Pastoor Scheepensstraat, gedeelte ’t Dorp
en Grenadiersstraat.
heesch Ongeveer 400 kranten – Vanaf 2 januari.
Eeuwelseloop, Kortdreep, Biezenloop, Donkervoorseloop, Kaweiseloop, Snelleloop, Peelseloop,
Zijpseloop, Molenloop, Elzenseloop, Burchtseloop, Meerkensloop, Venloop, Beekerloop,
Overakkerseloop en Vleutloop.
nistelroDe Ongeveer 210 kranten – Vanaf 9 januari.
Kruisstraat, Urnenveld, Korenstraat, Molenerf en groot gedeelte Kerkveld.
interesse?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

te huur

nieuwbouw appartement
1-2 persoons 48m2
gelegen op 1e verdieping
Raadhuisplein 16A Heeswijk-Dinther
Uitsluitend beschikbaar voor personen werkzaam
bij Van den Heuvel Elektrotechniek BV

Mooi & aan het werk
tijdens Kerstdagen
Voor veel mensen is de kerstperiode een drukke tijd. Tijdens de
kerst en de laatste weken van het jaar zijn er veel mensen die gewoon doorwerken. Weer anderen zouden er veel voor over hebben als ze werk hadden.
De horeca, zorg, servicemonteurs,
supportmedewerkers, et
cetera; er zijn er teveel
om op te noemen.
Misschien werken ze
in ploegen, of hebben
ze dubbele shifts om
de drukte weg te werken. Maar over het algemeen gaat het ook
tijdens de feestdagen
voor veel beroepen gewoon door. Voor niet iedereen is het de
mooiste tijd om te werken en velen zouden ook graag bij hun familie zijn tijdens deze dagen.
Maar voor vele branches is het juist de leukste tijd van het jaar.
De mensen in deze branches zetten zich erover heen dat andere
mensen vrij zijn. Zij stellen hun beste humeur in en gaan aan het
werk en genieten ervan. Net als anderen genieten van hun werkzaamheden.
Zit jij thuis, of heb je zin in een andere baan? Ben jij zo iemand die
zich eroverheen kan zetten dat anderen vrij zijn wanneer jij moet
werken? Dan zou je kunnen gaan solliciteren bij de horecabedrijven in Bernheze. Bij verschillende bedrijven zijn ze op zoek naar
gastvrije, dienstbare medewerkers; van die no nonsense types die
gewoon aanpakken en aan de slag gaan.

oplossing
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40 musici vanuit de hele wereld
HEESWIJk-DINTHER - vanaf 27 december 2015 strijken zo’n 40 musici vanuit de hele wereld neer in
Heeswijk-dinther, om samen te spelen, te repeteren en prachtige concerten te geven. voor de vijfde
keer wordt dit festival georganiseerd door Het cugnon Project. dit is een initiatief van chris duindam,
violist en docent aan het Utrechts- en Brabants conservatorium. Het cugnon Project heeft als doel jong
muzikaal talent samen met ervaren musici een podium te bieden om kamermuziek te spelen.
- 30 december om 20.00 uur in
de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther
- 1 januari om 14.00 uur in de
H. Willibrorduskerk in Heeswijk-Dinther
- 2 januari om 15.00 uur in het
klooster Annahof in Schijndel
- 2 januari om 20.00 uur in

de Heische Hoeve in Heeswijk-Dinther
- 3 januari tussen 12.00 en
16.00 uur in kasteel Heeswijk
in Heeswijk-Dinther
De toegang voor alle concerten
is gratis. Het concert op 1 januari
is een echt familieconcert: Jonge

Tweede druk boek
’t strôtje Heesch

viooltalenten spelen prachtige
vioolconcerten en er wordt door
de musici tussen de delen een
beeldende toelichting op de muziek gegeven. Het geheel zal een
uur in beslag nemen.
Voor meer informatie:
www.cugnonproject.nl

fanfare nistelrode terecht
trots op jeugd in opleiding
NISTELRODE - de jeugd in opleiding presenteerde zondag 16 december zijn vaardigheden in cc
nesterlé. vol vertrouwen lieten de leerlingen aan een volle zaal horen wat zij hadden ingestudeerd. in
totaal deden 26 leerlingen in opleiding voor slagwerk en 17 leerlingen in opleiding voor een blaasinstrument mee aan de jaarafsluiting; jeugd in opleiding waar de fanfare meer dan trots op kan zijn!

HEESCH – Heemkundekring de
elf rotten uit Heesch heeft onlangs samen met Tiny Goossens
een nieuw boek uitgebracht,
’t Strôtje Heesch. Het is een
prachtig boek geworden over
de geschiedenis van een van de
oudste en kleinste straten van
Heesch: de Schoonstraat.

gesteld. Harrie van Helvoort
verzorgde de lay-out en Henrie
Verstegen tekende voor de foto’s. Het boek is eind november
gepresenteerd en was direct uitverkocht. Vanwege het overweldigende succes heeft de heemkundekring besloten een tweede
druk uit te brengen.

De auteur van het boek, Tiny
Goossens, is opgegroeid in de
Schoonstraat en woont er al zijn
leven lang. Samen met de fotowerkgroep van de heemkundekring heeft hij het boek samen-

Op zondag 23 december kan
het boek tegen betaling afgehaald worden in de Heemschuur.
De prijs van het boek bedraagt
€ 17,50. De Heemschuur is opengesteld van 14.00 tot 17.00 uur.
Ben je niet in de gelegenheid
aanwezig te zijn bij de open dag
en de boekverkoop op zondag
23 december? Neem dan contact op met Hans Pennings via
secretariaat@de-elf-rotten.nl of
06-10463762.
De Heemschuur
Schoonstraat 35, Heesch.

Keezavond in
CC servaes
HEESWIJk-DINTHER - voor de
keezliefhebbers is er vrijdagavond 21 december opnieuw
een keezavond die georganiseerd wordt in cc Servaes, alweer de laatste van dit jaar.
Vanaf september is er elke tweede vrijdag van de maand door
de deelnemers enthousiast gespeeld. Het keezspel is een populair bordspel/kaartspel dat in
duo’s kan worden gespeeld aan
een tafel van vier. De organisatie
is in handen van SEM events.
Hebben jij en je teamgenoot zin
in een gezellige keezavond met
leuke prijzen? Schrijf je dan snel
in als koppel door te mailen naar
info@sem-events.nl. Je ontvangt
dan per mail een bevestiging
met een betalingslink voor het
inschrijfgeld dat € 10,- per kop-

De traditionele jaarafsluiting
biedt familie, vrienden en buren
de kans om te luisteren naar wat
de leerlingen het afgelopen jaar
leerden. Het publiek hoorde een
mix van swingende nummers,
technische hoogstandjes, bekende popliedjes, klassieke muziek
en hier en daar een kerstliedje.
Heb je de jaarafsluiting gemist?
Of hoor je de leerlingen en de
orkesten graag nog eens? Op
zondag 13 januari nodigt Fanfare Sint Lambertus je uit voor het
nieuwjaarsconcert dat om 14.00
uur uur plaatsvindt in CC Nesterlé. De toegang is gratis.

Leerlingen Fanfare Sint Lambertus Nistelrode

filmvertoning sixtiesfilm ‘Teenbeat’
nu ook in Heeswijk-Dinther!
HEESWIJk-DINTHER - na reeds vele vertoningen, waaronder in Loosbroek, vorstenbosch en nistelrode
komt deze film nu ook naar Heeswijk-dinther. Op vrijdag 12 april draait in ontmoetingscentrum cc
Servaes de speelfilm ‘Teenbeat’.
In deze film gaan we terug naar
het midden van de jaren 60. De
tijd van brommers, dancings,
‘moeilijke ouders’ en opstandige
jeugd. De tijd ook dat de school
en de kerk heel veel invloed hadden op het leven van de tiener.

De tijd van
brommers, dancings,
‘moeilijke ouders’, en
opstandige jeugd
pel bedraagt. Je kunt je ook nog
(als koppel) inschrijven op de
avond zelf, om 19.00 uur.
Voor 2019 is er al een viertal
keezavonden gepland, namelijk
op vrijdag 11 januari, 8 februari,
8 maart en 26 april.
Op 21 december zal de zaal
open zijn om 19.00 uur en wordt
er om 19.30 uur gestart in vijf
ronden. Tot ziens op vrijdag 21
december en alvast veel spelplezier!

‘Teenbeat’ handelt over de jaren zestig waarin een groot deel
van de jeugd zich probeerde
af te zetten tegen het, in hun
ogen, maatschappelijke keurslijf.
Deze film vertelt het verhaal van
Hans. Hij is voorbestemd om het
bedrijf van zijn vader over te nemen en mede daarom ook flink
te studeren zodat hij klaar is voor
de toekomst.
Maar als zanger van beatband
‘The Supertones’ komt hij in de
gelegenheid zich meer vrijheid te

verschaffen, waarbij het bedrijf
van thuis steeds verder uit beeld
raakt. Als dan ook nog een meisje zijn weg kruist waar ze thuis
niet zo gek op zijn, neemt het
verhaal een heel andere wending dan zijn ouders hadden gehoopt.
In totaal is er zeven jaar aan deze
film gewerkt van script schrijven tot en met de montage. Er
hebben zo’n 400 mensen aan
meegewerkt. Verhaal, scenario
en regie door Antoon kerkhof.

Camerawerk door Wiljan van
Lankvelt.
Kaartverkoop
Vanaf nu bij CC Servaes of on-line: a.kerkhof.ham@gmail.com
(kaarten liggen dan bij de kassa).
Vertoning: vrijdag 12 april 2019.
Aanvang 19.30 uur (zaal open
vanaf 18.45 uur).
Locatie: CC Servaes,
Raadhuisplein 24,
5473 GC Heeswijk-Dinther.
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Bestel jouw oliebollen
bij CV de Eikenhoek

Midwintermalen bij
De Kilsdonkse Molen

HEESWIJK-DINTHER - CV de Eikenhoek bakt ook dit jaar weer oliebollen en appelbeignets en bezorgt die op 31 december warm bij
je thuis! Je bent verzekerd van verse producten. Alle opbrengsten
komen ten goede aan de club, zodat zij ook dit jaar weer een mooie
grote wagen in de optocht mee kan laten rijden.
Je kunt bestellen via
oliebollenactie@cveikenhoek.nl.
Vijf stuks voor € 2,50 en elf stuks
voor € 5,-. Appelbeignets kosten
€ 1,50 per stuk of vijf stuks voor
€ 6,-. Het is fijn als je laat weten
of je de bestelling bezorgd wilt

hebben tussen 10.00 en 12.00
uur, tussen 13.00 en 15.00 uur
of tussen 15.00 en 17.00 uur!
Alle leden van CV de Eikenhoek
en iedereen daarbuiten alvast
een hele fijne Kerst en een spetterend 2019!
HEESWIJK-DINTHER - Voor de eerste maal in de geschiedenis van De Kilsdonkse Molen zal op zaterdag 22 december de molen tot in de late avonduren te bewonderen zijn. Als er genoeg wind is zal de
molen vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur het graan malen. Maar ook al overdag, zoals men wekelijks van
ons gewend is.
We vieren dat de dagen weer
langer worden en de natuur
zich voorbereidt op een nieuw
groeiseizoen van het graan.
Maar ook met de gedachte dat
de molenaars vroeger een zwaar
leven hadden. Ze moesten vaak
in de nacht uit hun bed als er
wind stond om te gaan malen.
Er is zelfs een verhaal waarbij de
molenaar een touw aan de wieken bond en aan de poot van
zijn bed. En als de wind dan in

de avond of nacht kwam opzetten dan werd hij vanzelf wakker
‘gerammeld’. Het is misschien
hieruit wel te verklaren dat er
voor de molenaar gelegenheid
genoeg was om op zijn molen
meisjes te ontvangen om met
hen te kunnen ‘malen’.
Het nachtmalen zal velen zwaar
zijn gevallen en het is daarom
geen wonder, dat dit in onderstaand molenversje tot uitdrukking komt!

Het molenaarsleven,
Heeft God ons gegeven.
Maar het malen met de nacht,
Heeft de duivel erin gebracht.
De molen zal feestelijk verlicht worden en natuurlijk zijn
er heerlijke warme drankjes te
verkrijgen zoals erwtensoep en
glühwein en zullen de rondleiders en molenaars jou hartelijk
welkom heten.
Zij hebben hun praatje al voor je
klaar!

Een lichtje in de donkere dagen
Iedereen voelt het, de hectiek van het dagelijks leven. In onze huidige maatschappij is veel verborgen leed
verscholen. Leed wat aan ons voorbij gaat, waar we helaas geen tijd voor nemen...

Wij wensen u
fijne feestdagen
en een
rijveilig 2019
Heufke 1 - 5384 MJ Heesch - 0412-452564
www.autorijschoolheesch.nl

Mensen die enorm eenzaam zijn, of mensen die persoonlijke problemen of drama’s te verwerken hebben.
Wij - Financieel Centrum Heesch, zelfstandig adviseur van Regiobank - willen graag bijdragen aan onderlinge
verbinding en persoonlijk contact houden met onze klanten. Wij zouden graag zien dat er meer tijd, ruimte en
oog is voor elkaar. We kunnen dit helaas niet alleen, helpt u ons mee?
Zijn er mensen in uw omgeving die u een enorm plezier zou doen met een klein liefdevol gebaar,
dan willen wij u het volgende voorstel doen: Vanaf heden kunt u bij ons in ’t Dorp tijdens
kantoortijden een gratis klein verlicht kerstboompje afhalen! Wij zouden het heel erg op prijs
stellen als u dit boompje persoonlijk bij mensen die het heel hard kunnen gebruiken gaat
afgeven. Om hen een hart onder de riem te steken.
Wij hopen met dit gebaar een gevoel van warmte en compassie over te kunnen brengen aan
degenen die het zo hard kunnen gebruiken! Een lichtje in donkere dagen...Helpt u ons?
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Rixt en Dorien

Tekst: Tamlyn van Lanen

Een onverwachts gouden jaar
NISTELRODE – Voor het duo Rixt van der Horst en Dorien van der Lee was 2018 een jaar met een onverwachts gouden rand.
Para-dressuuramazone Rixt bracht paard Findsley in januari pas voor het eerst uit op wedstrijden en wist in september drie gouden medailles
mee naar huis te nemen vanaf de Wereld Ruiterspelen in Tryon, Verenigde Staten.
Al langere tijd is Dorien de trainer van Rixt en werken zij intensief samen in de voorbereiding naar wedstrijden toe en op
de wedstrijden zelf. In december 2017 is de merrie Findsley
aan het team toegevoegd, die
in januari voor het eerst op
wedstrijd werd uitgebracht.
“Dan is het afwachten hoe het
gaat. Hoe reageert het paard?
Wat vindt de jury ervan? Blijven we goed samenwerken als
combinatie?”, vertelt Rixt.
Maar die samenwerking verliep
goed. “Je zag ze iedere wedstrijd beter worden”, vertelt Dorien. Iedere keer scoorden Rixt
en Findsley hoger en tijdens het
NK behaalden zij een tweede
plaats.
“En toen werden we door de
bondscoach geselecteerd voor
de Wereld Ruiterspelen. Dat
was nog even spannend, want
de concurrentie was moordend”, legt Rixt uit.
Het resultaat dat in Tryon door
Rixt en Findsley behaald werd,
was onverwachts hoog: twee
individuele gouden medailles
en een historische gouden me-

Dit hadden
we niet
durven
dromen
daille met het team. “Findsley
reed daar haar beste proeven!”,
zegt een trotse Rixt. Aanwezig
zijn op de Wereld Ruiterspelen
was sowieso al een feestje.
“Normaal gesproken hebben
wij onze eigen wedstrijden, nu
waren we daar met alle disciplines van de paardensport aanwezig”, zegt Rixt. “We hebben
andere ruiters ook aan kunnen
moedigen, zoals Rieky Young
uit Vorstenbosch”, vertelt Dorien.
Zo werd 2018 een jaar met
een onverwachts dikke gouden
rand. “We hoopten op een medaille, dit hadden we niet durven dromen!”

Van Wanrooij Electro sponsort JO9-2

Fijne feestdagen
en een
fit & vitaal 2019

Foto: Teun Bevers

NISTELRODE - JO9-2 is weer in het nieuw gestoken door Wilco van Wanrooij van Van Wanrooij Electro
uit Nistelrode. Vanuit Prinses Irene willen we Wilco van harte bedanken voor de shirtsponsoring voor
het pupillenteam JO9-2. Naast dat hij de wedstrijdshirts van de JO9-2 heeft gesponsord, laat de eigenaar van het electrobedrijf ook nog een mooi veldbord bij het korfbalveld plaatsen.
Van Wanrooij Electro is een eenmanszaak die alweer tien jaar in
de bouwwereld bekend is. De
ondernemer biedt op de toekomst gerichte werkzaamheden
uit op installatiegebied, zowel
voor bouw/industrie en particu-

lieren. Naast dat Wilco dit bedrijf
runt, heeft hij sinds 2017 ook
nog een ander bedrijf opgestart
onder de naam Beveiligzeker. Dit
bedrijf focust zich voornamelijk
op bedrijfsbeveiliging, waaronder camerabeveiliging, alarmin-

stallaties maar ook doelmatige
oplossingen voor in de mantelzorg.
Nogmaals willen we vanuit Prinses Irene Wilco bedanken voor
de geweldige bijdrage voor de
club.
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handbal

Dames DOS’80/Olympia’89 winnen
ook laatste wedstrijd van 2018

Inge Turlings

Foto: Ruud Schobbers

BEST/HEESCH - De laatste wedstrijd van 2018 speelden de dames van DOS’80 zaterdagavond in Best tegen Aristos. Lange tijd hielden beide ploegen elkaar aardig in
evenwicht, maar het was DOS’80 dat uiteindelijk aan het langste eind trok en daarmee
zijn koppositie verstevigde. Eindstand 13-18.
Goede start
De ziekenboeg aan Heesche zijde was rijkelijk gevuld, maar dat weerhield DOS’80
er niet van om uit de startblokken te schieten en meer dan uitstekend aan de wedstrijd te beginnen. Er werd snel gespeeld
en dat had goed uitgespeelde aanvallen
tot gevolg. Ook stond de verdediging
goed en keepster Inge Turlings deed de
rest.
Zij verrichtte een aantal mooie reddingen
en gaf zo haar ploeg een extra steuntje in
de rug. Zo stond er na twintig minuten
een ruime 2-7 voorsprong op het bord.
Daarna verslapte de Heesche verdediging
enigszins. Dat was voor Aristos het sein
om zich terug te vechten in de wedstrijd.

De ruststand was 8-11 in Heesch’ voordeel.
Gelijk opgaand
Het was Aristos dat na rust direct het
initiatief nam en meteen het net wist te
vinden. Het verschil van twee doelpunten
bleef staan. DOS’80 wist het verschil van
die twee doelpunten goed in stand te houden. Het waren Anne van Munster en Lisa
Turlings die tegen het einde van de wedstrijd het verschil weer konden uitbreiden
door mooi uitgespeelde aanvallen. Met
debutante Cathelijn van Loon en jeugdspeelster Mirne Hoeks kon de wedstrijd
gecontroleerd worden uitgespeeld en
bleef de titel ‘ongeslagen’ gehandhaafd.
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HBV’ers voeren regionale
ranglijst aan

Nieuwe tenues voor Heeswijk/Avesteyn
Meiden onder 11 jaar

HEESCH - Afgelopen week is de eerste tussenstand van de Hebris
Junior Tour ranking gepubliceerd door de Bossche Badminton Federatie. De Hebris Junior Tour behelst diverse badmintontoernooien
in de regio waar jeugdspelers het in verschillende onderdelen tegen
elkaar opnemen om dagprijzen en punten voor een ranglijst. Met al
drie gespeelde toernooien is deze tussenstand een aardige graadmeter voor prestaties van toernooispelers.
De eerste graadmeter brengt
goed nieuws voor de Heesche
Badminton Vereniging. De Heesche club, die vorig seizoen nog
drie regionale titels mee naar
Heesch nam, doet ook nu in
verschillende onderdelen serieus
mee. Opnieuw voeren spelers
van de vereniging in drie onderdelen de ranglijst aan en zijn zij
in nog een ander onderdeel serieus in de achtervolging.
Thijmen Schoppema voert de
ranglijst zelfs in twee onderdelen
aan; zowel in het herenenkel als
gemengd dubbelspel was hij de
afgelopen toernooien degene
die de meeste punten binnen
wist
te slepen
met zijntennis
prestavoetbal
hockey
ties. In het damesenkelspel voert
Meike Brugman de ranglijst aan,
net voor clubgenoot en huidig
titelhouder Mirne Hoeks. Mirne is samen met dubbelpartner
Anne
verdedigster
beugelen Ruijs tevens
boksen
badminton

Thijmen Schoppema

HEESWIJK-DINTHER - In september is een nieuw meisjesteam gestart in de competitie van de voetbalverenigingen Heeswijk/Avesteyn. 9- en 10- jarigen zijn samen met hun leidsters/trainsters gestart
met bekerwedstrijden en uiteraard de competitie. Met een welverdiende vierde plek in de meiden-onder-11-competitie én een plek in de halve finale van de beker mogen wij super trots zijn op hen!

van de titel in het damesdubbelspel waar zij op dit moment ook
de tweede plaats op de ranglijst
bezetten.

De komende toernooien zullen Een nieuw team erbij betekent
gaan uitwijzen
of de
Heescheook nieuwe tenues. In navolging
basketbal
turnen
volleybal
handbal
naren aan het eind van het sei- van het dames 1 team heeft
zoen ook echt weer met de titels ook dit team het nieuwe tenue
naar huis gaan. Meer over de mogen presenteren. Dankzij de
ChristelCoaching,
Heesche Badminton Vereniging sponsoren
en haar spelers is te vinden op Taxibedrijf van Lieshout en
EDeck schilderwerken is dit mowww.hbv-heesch.nl.
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
gelijk gemaakt.

korfbal

Ruime
nederlaag voor korfbalsters
korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

VELDEN/NISTELRODE - Een
mooie wedstrijd stond op het
programma. Swift uit Velden
was de tegenstander en in het
biljarten
duivensport
‘buiten’
seizoen
werd judo
daar met
één doelpunt verschil van gewonnen. De Swift-meiden wa-

Stal Het Kantje
schaken

dammen

wielrennen

darten

10% korting op een
10 rittenkaart
Normaal € 135,- Nu € 121,50

1cm b

Deze aanbieding geldt alleen voor nieuwe klanten

Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode - 06-10509094
info@stalhetkantje.nl - www.stalhetkantje.nl

1,2 cm b

Laurens Wilms

Mika Kemps

Senn van Buel

BERNHEZE - Afgelopen zaterdag is Laurens Wilms overtuigend kampioen geworden bij de heren onder
17
jaar tot 55hockey
kilogram.tennis
Wilms heeft
daarmee
belangrijke
kwalificatiepunten
in de wacht gesleept om
voetbal
basketbal
turnen
volleybal
handbal
deel te kunnen nemen aan de Europacup wedstrijden in 2019.
De overige Van Buel Sporters Kemps en Senn van Buel en het Hanenberg. Boyd van Dinther en
mochten op zondag de tatami zilver ging maar liefst vier keer Ziggy Tomasouw grepen beiden
betreden en lieten prachtig judo naar Lola Kemps, Recay Yilmaz, het brons.
zien!
was er badminton
voor Mika zwemmen
Bente van
Vugt enhandboogschieten
Dylan van den
Gefeliciteerd allemaal!
beugelen Goud boksen
waterpolo
tafeltennis

1,4cm b

karten

Kom dan gerust een keer meetrainen op dinsdag tussen 18.30
en 19.30 uur (VV Heeswijk) of
op donderdag tussen 19.00 en
20.00 uur (RKSV Avesteyn).

Judoka’s Van Buel Sports
sluiten jaar goed af

De oplossing
autosport

Ben jij tussen de 9 en 11 jaar en
heb je eigenlijk stiekem wel eens
zin om met ons mee te trainen?

budo

golf

ren duidelijk beter deze keer en
rondden hun kansen af. De meiden van Prinses Irene waren niet
fel genoeg en lieten over zich
vissen
skien De ruststand
snowboarden waskano
heen lopen.
13-4. Uiteindelijk werd er verloren met 22-12.

De gehele maand
december
en januari
kaarten/bridgen

Op de laatste, erg frisse, speeldag voor de winterstop werden
Christel van der Heijden, Marie-José van Lieshout en Emiel
Deckers bedankt voor hun bijdrage. Met deze nieuwe tenues
kan het team weer enkele jaren
goed voor de dag komen op het
veld.

korfbal
motorsport

Altior boekt eerste overwinning in de zaal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HAPERT/HEESWIJK-DINTHER - Altior mocht op zondag 16 december afreizen naar Hapert om een uitwedstrijd te spelen tegen Bladella. De eerste helft ging gelijk op, maar het was Altior dat tegen het einde van de eerste helft tot 6-8 wist te komen en het eerste gat van twee doelpunten wist te slaan. Helaas
wisten de Bladelse dames nog net voor rust aan te sluiten tot 7-8.
biljarten

duivensport

judo

Na de rust moest er doorgedrukt
worden om de overwinning veilig
te stellen. Dit lukte alles behalve,
Bladella kwam langszij en wist
zelfs tot een 12-8 voorsprong te
komen. De groen-witten hadden hier eerder mee schaken
te maken
dammen
gehad en besloten ditmaal de
overwinning niet uit handen te
geven. Er werd collectief enorm
hard gewerkt1cmen
b ook al was het
korfbalspel in deze fase niet het
beste spel van de wedstrijd, het
cm b
lukte om de1,2wedstrijd
te kante-

vissen

skien

snowboarden

kano

twee spannende
laatste minuten
kaarten/bridgen
len. Via 11-13
werd het 13-13
en niet veel later lag dan ook
de 13-14 erin. Twee spannende
laatste minuten volgden, maar
de korf werd niet meer gevonden. De twee punten mochten
mee terug naar Dinther.
Bladella 2 - Altior 2: 7-11

Oxalis 2 - Altior 3: 10-10
KVS’17 2 - Altior 4: 5-14
Midweek – NDZW: 4-10
DAW R1 - Altior R1: 3-5
DAW Schaijk A1 - Altior A: 8-13
Diosa A1 - Altior A2: 8-11
Altior A3 - Tovido A1: 11-6
Be Quick B2 - Altior B2: 5-14
Altior C2 - Celeritas C1: 7-7
Altior D1 - Celeritas D1: 14-5
DAW Schaijk D1 - Altior D: 4-7
Altior E2 - Prinses Irene E: 9-8
Flamingo’s W1 - Altior W1: 11-9
SCMH W1 - Altior W2: 11-4
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Nisseroise Zaalvoetbalkampioenschappen
NISTELRODE – Zondag 30 december staat in de agenda van veel zaalvoetballers uit Nistelrode rood
omcirkeld. Tijdens de kerstdagen wordt er energie gespaard om topfit aan de start te verschijnen van
de Nisseroise Zaalvoetbalkampioenschappen; een toernooi waar niet alleen gestreden wordt om een
fraaie wisselbeker, maar voornamelijk om de eer wie zich een jaar lang het beste zaalvoetbalteam uit
Nistelrode mag noemen.
vanaf de halve finale van alles
gebeuren. Er is elk jaar wel een
team dat boven zichzelf uitstijgt
en de gedoodverfde favoriet
BBQenzo.nl tot het uiterste
dwingt.
Dit jaar zou dat zomaar Allstars
kunnen zijn want zij zijn de verrassende koploper in de eredivisie en zijn daarmee het hoogst
gekwalificeerde team dat deelneemt aan dit toernooi!

Vanaf 10.00 uur gaat het toernooi van start in de Overbeek.
Tijdens de poulewedstrijden

wordt bepaald wie doorgaat
naar de kruisfinales. Zoals het
verleden heeft bewezen kan er

Veel zal afhangen van de vorm
van de dag en wie de kalkoen
het beste heeft verteerd tijdens
de feestdagen. Spektakel is dus
verzekerd! Iedereen is uitgenodigd de matadoren te bewonderen op zondag 30 december.

Zwem mee met een gratis
waterpolo clinic

HEESWIJK-DINTHER - Om te ervaren hoe leuk waterpolo is, is iedereen op zaterdag 12 januari om 15.00 uur van harte welkom! Waterpolo is een sociale, tactische teamsport. Kinderen van 6 tot en met
12
jaar oud, hockey
die in het tennis
bezit zijn basketbal
van een A-diploma,
mogen
op 12
voetbal
turnen
volleybal
handbal
januari kennis komen maken met deze leuke en gezonde balsport.
We zien je graag bij Zwemschool ’t Geburgt in Heeswijk-Dinther. Tot
dan!
Aanmelden? Mail naar przvgorgo1@gmail.com of kijk op
www.zvgorgo.nl.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten

Korloo kan
Merselo niet stoppen
korfbal

hardlopen

jeu de boule

LOOSBROEK - Korloo verscheen afgelopen zondag gemotiveerd aan de start van de
wedstrijd tegen Merselo. Merbiljarten bekend
duivensport
judo
selo,
van de wedstrijd
in de buitencompetitie, geeft
weinig kansen weg maar creëert
zelf ook weinig kansen.
Daar Korloo moeite heeft om te
scoren, mocht zij geen ruimte
schaken
geven
bedammen aan Merselo. Korloo
gon gefocust aan de wedstrijd.
Maar ondanks deze sterke start
vond Merselo toch al snel een
gaatje om te1cm
scoren.
Niet alleen
b
de teams waren scherp, ook de
scheidsrechter floot een conseThierry en Yvonne van Grinsven van Van Grinsven Kraanservice en de korfbal A1

en begeleiding willen we Yvonne en Thierry hartelijk bedanken voor de sponsoring van de
mooie jasjes.

JO17-2 kampioen

RKSV Prinses Irene Team JO17-2

paardrijden

wielrennen

Foto: Teun Bevers

1,4cm b

autosport

karten

darten

golf

quente wedstrijd en legde de bal
daar waar nodig op de stip voor
een vrije worp of een strafworp.
Hierdoor kon Korloo na een 0-4
vissen
skien
snowboarden
achterstand
het gat weer
verklei-kano
nen voor de rust naar 2-4.
Toch lag de wedstrijd nog open
en Korloo voelde zich sterk. Het
viel echter niet mee om de afgesproken tactiek goed tot uitvoering te brengen. Uit de sporakaarten/bridgen
dische kansen
wist Merselo een
maximaal rendement te halen. Er
werd door Korloo tot de laatste
minuut hard gewerkt maar het
scoren bleef uit, waardoor de
achterstand bleef. De eindstand
was 10-15.

1,2 cm b

nistelrode – De oudste korfbalsters van de jeugd bij Prinses Irene hebben er een nieuwe sponsor
bij. Van Grinsven Kraanservice heeft de dames van nieuwe trainings- en presentatie jasjes voorzien. De
dames zijn hier erg blij mee. Zo kan Prinses Irene zich professioneel vertonen naar uitwedstrijden en
tijdens de warming up.
Hier laten zij wekelijks zien dat zij
zich ontwikkelen om uiteindelijk
aan te sluiten bij de selectie. Namens Prinses Irene, de speelsters

tafeltennis

korfbal

Prinses Irene A1 weer in het nieuw

Prinses Irene A1 speelt zowel in
de zaal als op het veld in de eerste klasse, de klasse net onder de
hoofdklasse.
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DonDerDag 20 DeCember
oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen Nistelrode

midwintermalen
De kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 63

Kerstival
kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 52

Hisse Kwis
CC De Pas Heesch
PAGINA 24

Kerststuk maken
De Eijnderic Heesch

zonDag 23 DeCember
Kerst in ‘t Dorp: Koopzondag
Heesch
PAGINA 27

arrensleeëntocht
Heesch
PAGINA 18

zonDag 30 DeCember
alpacafarm open-alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

DonDerDag 27 DeCember
Kerstival
kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 52

expositie engelenschilderijen
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2, 44

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
Voorlezen voor kleuters & activiteit
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

alpacafarm open-alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kerstmarkt
Hooghuis Heesch

open zondag & Kerstliederen
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode
PAGINA 25

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Koffieconcert
kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther

open Dag en boekverkoop ‘t strôtje
Heemschuur Heesch
PAGINA 62

Concert: paul Vens
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
VrijDag 21 DeCember
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Workshop kersthandletteren
Bibliotheek Heesch
eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
publieksavond Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 53
Vier het leven… Vier de winter!
Proeflokaal Adij van Berne
PAGINA 50
Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 62

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
expositie engelenschilderijen
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2, 44

maanDag 24 DeCember
gemeentehuis van 13.00 uur
gesloten
sjb Kerstfilm
De Stuik Vorstenbosch
Kerstvieringen
Parochie De Goede Herder
PAGINA 8
Kinderkerstfeest
Protestantse kerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 50
DinsDag 25 DeCember
eerste Kerstdag

Kerst in ‘t Dorp
Heesch
PAGINA 27

Kerstvieringen
Parochie De Goede Herder
PAGINA 8

zaTerDag 22 DeCember
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

WoensDag 26 DeCember
Tweede Kerstdag

Kerstsamenzang met Koor frappant
St. Lambertuskerk Vorstenbosch
Top2000
Lunenburg Events & More Loosbroek
Kerst in ‘t dorp: Walking music
Heesch
PAGINA 27

Winterwandeling
Natuurcentrum De Maashorst Nistelrode
PAGINA 45
expositie engelenschilderijen
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2, 44
Kerstvieringen
Parochie De Goede Herder
PAGINA 8

jan rijkers biljarttoernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 24
Winterwandeling met iVn natuurgids
Natuurcentrum De Maashorst Nistelrode
PAGINA 45
film: rikkie de ooievaar en C’est la vie
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 14
Kaartavond
Zaal kerkzicht Loosbroek
film: Darkest hour
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 14

VrijDag 28 DeCember
Kerstival
kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 52
jan rijkers biljarttoernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

Het Cugnon project
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 62
oliebollen open zondag
Van Mook, De Echte Bakker Nistelrode
PAGINA 9
Winterwandeltocht TrV bernheze
Start Nistelrode en Heeswijk-Dinther
PAGINA 11
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
nisseroise zaalvoetbalkampioenschap
Sporthal De Overbeek Nistelrode
PAGINA 67
maanDag 31 DeCember
gemeentehuis vanaf 13.00 uur
gesloten

oliebollenactie scouting
Heesch
maashorst mind-Walk
Natuurgebied de Maashorst
DinsDag 1 janUari
nieuwjaar

film: rikkie de ooievaar
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 14

nieuwjaarsontmoeting
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Het Cugnon project
H. Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 62

gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch Heesch
PAGINA 52
nisseroise Kwis
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
PAGINA 53
zaTerDag 29 DeCember
fanfare aurora: oud ijzer
Heesch
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
eindejaars bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther
jaarsversLaCH 2018
CC Nesterlé Nistelrode

for mineur: Vuul d’ut?!
CC De Pas Heesch
PAGINA 2
WoensDag 2 janUari
Het Cugnon project
De Heische Hoeve Loosbroek
PAGINA 62
peuterochtend in de bibliotheek
Bibliotheek Nistelrode Nistelrode
repaircafé
Checkpoint Heesch
PAGINA 29
jeugdtoernooi darten
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

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

