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Toelichting: 
Ja  Afvallen Alweer:) 
Nee  Dat kan het hele jaar door wel 

 Gezond blijven is het goede voornemen. 
 Heb me ooit voorgenomen iets te doen als ik het wil doen en niet uit te stellen 

tot een door andere bepaalde datum. 
 Ik ben dik tevreden met het leven dat ik leid, en heb weinig hele slechte 

gewoontes waar ik mee moet stoppen 
Weet (nog) 
niet 

 Mijn leven bestaat uit alleen goede voornemens. 
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Ja Nee Weet (nog) niet

5 Een nieuw jaar staat vaak in het teken van goede 
voornemens. Waagt u zich aan goede voornemens? 

(n=225,7829
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 Meer sporten  Meer tijd voor
gezin / familie

 Stoppen met
roken

 Afvallen Anders  Vertel ik liever
niet

5.1 Wat zijn uw voornemens ? 
(n=35,77966

Terugblikken
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 19

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

ophaalservice 
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

gratis 

jelske en vita

pag. 5

‘de groene,
culturele,
gastvrije

gemeente’

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

wonen

pag. 34

Met dankbaarheid kijken naar 
het verleden, het heden met 
passie leven en de toekomst 
omarmen met vertrouwen

PLaK Pagina 25-26 Van 
VOrige weeK (weeK 52) 

VOOr het raaM!

win een minuut gratis 
winkelen bij de jumbo

Meer infOrMatie
www.MOOiBernheZe.nL
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Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
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Advertenties:
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bezorgklachten
offi ce@bernhezemedia.com
0412-795170

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

PEFC/30-31-421

eten, Drinken uitGaan

Van 2 tot en met 10 januari 2016

All-in spetterend 
Nieuwjaarsmenu

€ 55,- per persoon
Dit is inclusief aperitief, bubbels of wijnen tijdens het diner, 

bier of fris en koffie of thee ná.  Maakt u liever geen gebruik van 
de all-in formule dan dan kost dit menu € 37,50 per persoon.

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Feestje?
Bezoek ons 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

OLIEBOLLENDAG

Nu de kerst er op zit en het eten weer 
een beetje gezakt is, staan de volgende 
feestdagen alweer voor de deur; Oud & 
Nieuw! Voor de meesten van ons een soort 
van momentje om de balans op te maken. 
Zoals je in de media allerhande lijstjes ziet 
met jaaroverzichten van gebeurtenissen, 

doen velen van ons dat op persoonlijk vlak ook. een mooi moment 
om het afgelopen jaar even de revue te laten passeren; wat waren 
de hoogtepunten, wat waren de dieptepunten, en alvast te kijken 
naar aankomend jaar, wat staat ons te wachten in 2016? 

Dat moment gebeurt bij mij altijd in een flits en altijd zo ongeveer 
rond 00.00 uur, de echte jaarwisseling dus. De dag ervoor, 
oudjaarsdag, is voor mij altijd een erg leuke dag; oliebollendag! 
Ten eerste ben ik dol op oliebollen, vooral die door mijn moeder 
zijn gemaakt. Bij ons thuis hangt er een gezellig ritueel aan vast. 
Mijn moeder begint met hulp van mijn vader al om zeven uur 
‘s morgens en bakt gedurende de dag rustig een pakje of 
twaalf oliebollenmeel weg. 

Nu ben ik al jarenlang kok, maar ik durf me niet te bemoeien 
met de oliebollen van mijn moeder. Ik help altijd, maar ben echt 
slechts hulp en beslagmaker. en koffiezetter. Want die dag komen 
er uiteraard veel mensen over de vloer; vrienden en familie die 
allemaal even langskomen, alvast een bolletje voorproeven, koffie 
drinken en een schaal met bollen mee naar huis nemen voor de 
avond en - niet geheel onbelangrijk - voor het ontbijt de volgende 
ochtend. Als tiener vond ik die oliebollen eigenlijk het lekkerste, de 
volgende ochtend, wanneer je na een lange stapavond en veel te 
weinig slaap, met je brakke hoofd beneden komt.
Maar ook met een helder hoofd en na voldoende slaap zijn de 
oliebollen als ontbijt gewoon erg lekker. Ik moet eerlijk bekennen 
dat ik in die 24 uur vanaf het beginnen-met-bakken-moment 
weinig anders eet dan oliebollen… Mijn goede voornemens met 
gezond eten enzo beginnen dan ook om die reden op 2 januari. 

Ik wens jullie allemaal een fijne oliebollendag en een zeer 
voorspoedig 2016.

Met vriendelijke groet, 
Marita
chefkok eetcafé ‘t Pumpke

Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

CoLUMN
marita

‘ten eerste ben iK dol op 
olieBollen, Vooral die door mij n 

moeder zij n gemaakt’

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

Mark gaat zijn toekomst richten op 
zijn franchise BBQenzo.nl. 
Naast zijn eigen onderneming 
heeft hij de uitdaging opgepakt om 
de nieuwe krant; Meer Maashorst 
mede in de markt te gaan zetten. 

Hij zal 7 januari graag het glas hef-
fen op samenwerken, netwerken 
en het opbouwen van sociale con-
tacten. Met een ‘bedankt en graag 
tot ziens’ is het voor Mark Verwijst 
duidelijk dat het geen afscheid is, 
maar een nieuw begin en hij wenst 
zijn opvolger veel succes.

na 22 jaren is het tijd 
voor nieuwe uitdagingen
NISTELRODE – De bijzondere tijd die is geweest en de spannende tijd 
die gaat komen; daar wil Mark verwijst even bij stilstaan tijdens de 
afscheidsreceptie op 7 januari bij Eetcafé ’t Pumpke. Mark verwijst 
stopt per 1 januari 2016 met Eetcafé ’t Pumpke en Ron De Lorijn is de 
nieuwe uitbater van het mooie eetcafé. Alle belangstellenden die geen 
uitnodiging hebben gehad, kunnen hierover meer informatie krijgen bij 
’t Pumpke. 

Voor de 18e keer de enige echte 

nisseroise
kletsaVond

een aVondVullend programma Vol lol en gein

donderdag 15 januari 2015
aanVang 20.00 uur - Zaal open Vanaf 19.00 uur

entree € 11,00

spetterend programma m.m.V.
ton Brekelmans
frank schrijen
BerrY knapen
ad Vermeulen

hans keeris
rien Bekkers

onder Begeleiding Van de nisseroise hofkapel

Maxend 22a  •  Nistelrode  •  Tel. (0412) 611 251  •  info@partycentrummaxend.nl
www.partycentrummaxend.nl          ’t Maxend partycentrumwww.partycentrummaxend.nl          

Mark Verwijst
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De musical vertelt het verhaal over de 
twee showgirls Roxie en Velma. Beiden 
hebben ze een moord op hun geweten, 
waardoor ze in de gevangenis zijn beland. 
een wereld achter gesloten deuren, waar 
ieder voor zichzelf kiest en waar rechtvaar-
digheid niet bestaat. 

Dit geldt zeker voor de directrice van de 
gevangenis: Mama Morton, die er een 
‘voor wat hoort wat-mentaliteit’ op na-
houdt. Afzonderlijk van elkaar strijden ze 
meedogenloos voor hun vrijheid en probe-
ren ze op allerlei manieren de aandacht te 

trekken van de media en van de beruchte 
advocaat Billy Flynn. Om dit te bereiken 
deinzen de twee vrouwen nergens voor 
terug en spelen ze een gevaarlijk spel met 
elkaar. Wie heeft de meeste macht en pas-
sie? Ook dit jaar wordt de musical weer 
begeleid door de enige echte Bernrode 
Schoolband die gedurende de voorstelling 
zal zorgen voor ‘All that Jazz’!
Opnieuw is dit jaar weer veel energie ge-
stoken in de productie van de musical. Al 
sinds april is een groep van 42 leerlingen, 
van Gymnasium Bernrode uit Heeswijk, 
hard aan het werk om een fantastische 
musical op de bühne te krijgen. 

Zoals elk jaar, wordt alles door de leerlin-
gen zelf gedaan, tot het leiden van de pro-
ductie en het financiële aspect aan toe en 
dat maakt de Stichting Bernrode Musical 
zo bijzonder.

Kaarten zijn voor € 11,- te koop via 
www.blauwekei.nl. Van elk verkocht 
kaartje gaat een deel naar Crohn Colitis 
Ulcerosa Vereniging Nederland, de ver-
eniging voor patiënten met chronische 
darmontsteking Crohn en daarnaast zal 
de volledige opbrengst van de garderobe 
worden geschonken aan dit goede doel. 

Tevens zijn vooraf en achteraf aan de 
voorstelling mogelijkheden om een dona-
tie te doen.

Zie www.bernrodemusical.nl voor meer in-
formatie.

Bernrode Musical speelt Chicago in de Blauwe Kei
VeGHeL - De leerlingen van Stichting Bernrode Musical staan op vrijdag 8, 
zaterdag 9 en zondag 10 januari weer op de planken in Theater De Blau-
we Kei in Veghel. Vorig jaar wist de musical Legally Blonde het succes van 
voorgaande musicals te evenaren en trok de voorstelling drie dagen lang 
volle zalen. Dit jaar hopen de makers het publiek weer een leuke avond of 
middag te kunnen bezorgen met de negende productie: Chicago.

Bezoek onze online shop: www.marya.nl

R

Shop in shop Shop in shopShop in shop
R

A N T I S T S SR E

Laatste ronde
1 paar 40%

2 paar of meer 50%
(alleen geldig in de fysieke winkels)

Fijne jaarwisseling

Nistelrode

Fijne jaarwisseling Fijne jaarwisseling

Tussentijds financieel inzicht
à la minuut!  

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Dit jaar hopen 
de makers het 
publiek weer 
een leuke avond 
of middag te 
kunnen bezorgen 
met de negende 
productie: 
Chicago.

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd
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U kunt ook bestellen in onze webshop!
www.debakkerslamers.nl

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

bij beide winkels hebben we 

     buiten ’n oliebollenkraam staan

OLIEBOLLEN naturel 10 stuks   8,70
OLIEBOLLEN met rozijnen en stukjes appel 10 stuks   9,70

op 31 december kunt u onze oliebollen ook kopen bij JUMBO Van Bergen Useen en Vierhoeksingel.

Onze
 kraam

bij beide winkels hebben we 

     buiten ’n oliebollenkraam staan
staat weer vooraan

Onze
 kraam kraam

bij beide winkels hebben we staat weer vooraan
staat weer vooraanOliebollen 

jelske en Vita vormen een ijzersterk team

Jelske Oliemeulen uit Heesch was 
tien toen zij een hersenbloeding 
kreeg. In het begin was het besef 
dat ze nooit meer de oude zou 
worden er niet. Maar toen ze veer-
tien was, realiseerde Jelske zich, 
dat zij nooit het leven zou hebben 

van haar vriendinnen en dat haar 
toekomst anders zou zijn. Accep-
tatie en leren omgaan met haar 
handicap, kostten veel energie, 
maar ze kreeg goede begeleiding 
en volgde haar middelbare school 
op Mariëndael in Arnhem en de 

vervolgopleiding in Oss. Ze liep 
daarvoor stage bij het opleidings-
centrum voor hulphonden, heeft 
bij het Provinciehuis gewerkt en 
gaat binnenkort werken bij Dot-
combusiness. Zij is terecht trots op 
wat ze bereikt heeft. 

vita
Moeder Oliemeulen opperde 
steeds dat een hulphond wel iets 
voor Jelske was, maar zijzelf twij-
felde of zij in aanmerking kon 
komen. enkele jaren en een paar 
open dagen verder, pakte Jelske 
toch de telefoon en belde voor 
informatie. Het duurde, maar ein-
delijk kreeg ze akkoord van de 
zorgverzekering. er werden wen-
sen over het karakter van de hond 
geïnventariseerd en gekeken wat 
nodig was. Het was met Vita liefde 
op het eerste gezicht!
Vita had ondertussen ook een 
heel proces afgewerkt. Zij had als 
puppy bij een gastgezin gebivak-
keerd en kreeg het daarna moeilijk 
in de opleidingskennel in Herpen. 

Zij werd in een gastgezin geplaatst 
voor verdere training van 4-7 
maanden, de medische keuring en 
de match met een cliënt. en laat 
dat nu Jelske zijn.

Zorg
De familie Oliemeulen heeft veel 
strijd moeten voeren, eerst met 
het ziekteproces, daarna met de 
zorgverzekering. Maar zijn nu heel 
gelukkig met alles wat Vita voor 
Jelske doet. Jelske kan altijd bellen 

met de trainer voor advies en er 
is tweemaal per jaar controle. De 
hond gaat bijna altijd mee, troost 

Jelske als ze het moeilijk heeft en 
Jelske zou niet meer zonder kun-
nen, zeker niet als ze straks een 
appartementje vindt om zelfstan-
dig te wonen. Maar, soms is Vita 
gewoon hond, die speelt, rent en 
af en toe blaft. 

Voor mensen met lichamelijke be-
perking is de hulphond een uit-
komst!

www.hulphond.nl

HeeSCH – Een groet voor vita, de mooie hond van jelske is er niet bij. jammer, want de hond heeft zo’n 
prachtig karakter, dat je haar zou willen knuffelen. Dat zou echter haar baan als hulphond in gevaar brengen. 
Dat is ’t laatste dat we willen. jelske is grotendeels voor haar zelfstandigheid afhankelijk van vita. Zij helpt 
deuren openmaken, de lichtknop bedienen, uitkleden, geeft dingen aan en wijkt nauwelijks van haar zijde.

Vita en Jelske zijn bijna onafscheidelijk  Tekst: Martha Daames Foto’s: Marcel van der Steen

Jelske zou niet meer zonder 
kunnen, zeker niet straks in 
haar appartementje

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

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

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

infOrMeert, BOeit 
en interesseert

bezoek
Telefoonmaken.nl Heesch
’t Dorp 66A
5384 MC HEESCH
0412-857970
heesch@telefoonmaken.nl
www.telefoonmaken.nl

Gespecialiseerd in Smartphone en Tablet reparaties

you BREAK it, 
 we FIX it
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 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
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
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 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Welke nieuwe inzichten en moge-
lijkheden levert deze ervaring op? 
Deze vragen staan centraal tijdens 
de verdiepingsavond Christendom 
die in de kerk St. Petrus’ Banden 
aan de Kerstraat 2 in Heesch wordt 
gehouden op dinsdag 5 januari om 
20.00 uur.

Het is een virtuele ontdekkingsreis 
voor mensen die nieuwsgierig zijn 
naar het geheim achter de dingen 
en die welbewust op reis willen 
gaan om hun relatie met het ge-

loofsverhaal te (her)ontdekken. Ga 
op reis en laat je raken, voor het 
eerst of opnieuw, door de verhalen 
en de vergezichten van het Land 
van Geloven. 
Het Christendom heeft de mens 
van nu zeker nog iets te vertellen. 
Verfris je kennis en doe aan het be-
gin van 2016 eens nieuwe inspira-
tie op voor je geloof. Vooraf aan-
melden is niet nodig. De toegang is 
gratis. Voor meer informatie: 0412-
451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Ontdekkingsreis voor mensen 
die nieuwsgierig zijn
Verdiepingsavond Christendom in Heesch

PAROcHiENIeUWS

HeeSCH - De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn doorge-
geven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele plaat-
sen, in allerlei omstandigheden, tot op vandaag. wat doet het met ons 
als we onszelf terugvinden in bijbelverhalen, rituelen, heilige plaatsen 
en de ontmoeting met bevlogen mensen? 

VierGeNeRATIeS
HeeSCH/NISTeLRODe - 
Overgrootmoeder Annie van de Ven-Rutjes uit Heesch (86 jaar),
Francine van den Heuvel-van de Ven uit Nistelrode,
Krista van den Heuvel en eef van de Wetering uit Nistelrode.

BernhezefamilieBerichten

De pakketten zijn rond de kerstda-
gen rondgebracht in de kern waar 
ze door de plaatselijke katholieke 
of protestantse kerk ontvangen 
zijn. De gevers van deze dozen en 
tassen vol heerlijkheden willen wij 
- namens hen die moeten rond-
komen van het sociaal minimum - 
hartelijk bedanken. Deze vorm van 
solidariteit geeft uitdrukking aan 
de zorg en verantwoordelijkheid 
die wij voor elkaar in Bernheze 
hebben. De actie werd dit jaar voor 
de zesde keer georganiseerd door 
de protestantse en alle zes de ka-
tholieke geloofsgemeenschappen 
in de gemeente Bernheze.

Als kerken van Bernheze willen we 
graag aan het begin van het nieu-
we jaar laten blijken dankbaar te 
zijn voor al in onze gemeente ge-
toonde solidariteit. Of dit nu in fi-
nancieel, maatschappelijk opzicht, 
op individuele of collectieve basis 
is. Solidariteit is een sleutelwoord 

in de Bijbel. In dit handelen tussen 
mensen zien wij Gods aanwezig-
heid tastbaar werkelijkheid wor-
den. Solidariteit betekent dat we in 
onze naaste omgeving en ook op 
onze wereld betrokken zijn, door 
wie we zijn, door wat we zeggen 
en door wat we doen. Mogen we 
in 2016 weer met alle mensen van 
goede wil in onze gemeente (sa-
men) werken aan deze onderlinge 
solidariteit. 
Degenen die een extra gebaar 
maakten richting de Voedselbank 
willen wij als Lichtpunt Bernheze 
eveneens bedanken.

Kerken Bernheze bedanken 
gevers Kerstpakkettenactie
BeRNHeZe - Een groot aantal inwoners van bernheze hebben dit jaar 
weer concreet hun solidariteit betuigd aan hen die het in onze naaste 
omgeving niet zo breed hebben. Zij gaven hun kerstpakket af bij een 
van de kerken.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Omdat het evangelie zo sterk is, 
blijft het ook nu mensen inspire-
ren tot vormen van religieus leven. 
Zo is er bijvoorbeeld een groeiend 
aantal leken dat zich aansluit bij 
kloosterordes. Soms ontwikkelen 
zij daarbij tegelijk nieuwe vormen 
en soms blazen ze oude vormen 
nieuw leven in of nieuw elan. Het 
zijn de jonge scheuten aan de oude 
stronk van het religieuze leven in 
Nederland.

De doelstelling van het jaar van 
het Godgewijde Leven is drieledig: 
met dankbaarheid kijken naar het 
verleden, het heden met passie le-
ven en de toekomst omarmen met 
hoop. Met betrekking tot die eer-
ste doelstelling is er in de periode 
van 6 januari t/m 2 februari een 
fototentoonstelling in de St. Pe-
trus’ Banden Kerk. Dhr. Albert van 
den Berg maakte in de 80-er jaren 
foto’s van zusters uit Heesch af-
komstig en hun familie. Zijn vrouw, 
mevr. Leny van den Berg, stelt nu, 

na zijn dood, een aantal van die 
foto’s beschikbaar voor deze ten-
toonstelling. 

De foto’s zijn te bekijken tijdens de 
openingsuren van het parochie-
centrum en na afloop van de kerk-
diensten. Voor meer informatie: 
0412 - 451215.

Met dankbaarheid kijken 
naar het verleden
Fototentoonstelling in Heesch rond het 
Jaar van het Godgewijde Leven

Het CHristendom 
Heeft de mens van 
nu zeker nog iets 
te vertellen

HeeSCH - Momenteel viert de kerk het ‘jaar van het Godgewijde Le-
ven’, om meer aandacht te besteden aan het religieuze leven. De ge-
schiedenis laat zich niet goed begrijpen zonder de aanwezigheid van 
religieuzen in onderwijs en cultureel leven, gezondheidszorg en sociaal 
werk. Al dat werk is nu veelal overgenomen door de overheid. 

www.mooibernheze.nl

infOrMeert, BOeit 
en interesseert

bezoek
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Wij wensen u 
een gelukkig 
& 
gezond 
   2016

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

Voor de laatste dagen van het jaar,
Veel gezelligheid met elkaar.

Voor de 365 dagen die dan volgen,
Veel geluk en weinig zorgen.

Een fantastisch 2016

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Zaterdag 2 januari geopend van 8.00-16.00 uur

VOLOP ParKeergeLegenheid

woensdag 30 december 8.00 – 18.00 uur
Donderdag 31 december 8.00 – 16.00 uur (de bakker al vanaf 7.00 uur)
1 januari gesloten

Zaterdag 2 januari
Ceelen Groente & Fruit 8.00 – 16.00 uur
Van Mook de echte bakker 7.00 - 16.00 uur
Slagerij van den Tillart gesloten

OPENiNGSTijDEN vERSDRiEHOEk

Wij wensen u 
een gelukkig 
& 
gezond 
   2016

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

Voor de laatste dagen van het jaar,
Veel gezelligheid met elkaar.

Voor de 365 dagen die dan volgen,
Veel geluk en weinig zorgen.

Een fantastisch 2016

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Zaterdag 2 januari geopend van 8.00-16.00 uur

Knallend het jaar uit met 
Van Mook, De Echte Bakker

De Echte Bakker
Van Mook

Laar 66, tel (0412) 61 12 77, Nistelrode
E-mail: van.mook@echtebakker.nl
Website: www.vanmook.echtebakker.nl

Oliebollen verkrijgbaar vanaf 28 december a.s.
Aanbiedingen zijn geldig op 31 december

Vooraf te bestellen via 
www.vanmook.echtebakker.nl/webshop

Op 31 december ook verkoop via onze Oliebollen Drive-in

Oliebollen verkrijgbaar vanaf 28 december a.s.

bij aankoop van 
10 OLIEBOLLEN

  
10 OLIEBOLLEN

 Zakje voorgebakken 
 wit stokbrood (2 stuks) 
 GRATIS

Van Mook, De Echte

  
 wit stokbrood  wit stokbrood  wit stokbrood 

APPELBEIGNETS

 4+1 
GRATIS
Wij wensen 

u fi jne 
Feestdagen!

Op = Op
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HeeSCH - Hbc ’81 uit Heesch 
hield op maandag 21 december 
haar traditionele kerstdrive. Hier-
voor waren 98 leden (49 paren) 
naar cc De Pas gekomen; ze wa-
ren in feestelijke kleding en in op-
perbeste stemming. 

er werd een parenwedstrijd ge-
speeld, in vier lijnen over vijf ron-
den, van elk vier spellen. Het 
winnende paar in elke lijn werd 
verblijd met een mooie fles wijn uit 
de streek rond Bordeaux. Verspreid 

over de avond werd een grote lo-
terij gehouden, waarbij, behalve 
een kerstpakket, ook diverse klei-
nere prijzen in kerstsfeer konden 
worden gewonnen. Koffie vooraf 
en hapjes tussendoor maakten het 
geheel compleet.

Hoewel de zaal nauwelijks groot 
genoeg was om dit gezelschap te 

herbergen en er ook nog enige or-
ganisatorische onvolkomenheden 
optraden, verliep de hele avond 
gezellig warm en feestelijk, zoals 
bij kerst past. Met het uitspre-

ken van de wens ‘allen een zalige 
kerstmis en een gelukkig nieuw-
jaar’ sloot de voorzitter rond 23.00 
uur de avond af. De gedetailleerde 
uitslag is te bekijken op de clubsite.

Thijs Peters, onze voorzitter en Marietje Mikkers die de eerste prijs uit de 
loterij heeft gewonnen

feestelijke kerstdrive bij de 
heesche Bridgeclub

KBO heesch viert 
kerstfeest in 
CC de Pas

HeeSCH - De grote zaal van cc 
De Pas in Heesch was op 22 de-
cember feestelijk ingericht voor de 
kerstviering van kbO Heesch. 

De werkgroep evenementen, on-
der leiding van Frans eijsink, had 
weer goed gezorgd. Ongeveer 
200 leden zochten een plaatsje en 
de middag kon beginnen met een 
echte Brabantse koffietafel. Voor-
zitter Loet Kuijlaars opende en ver-
bond in zijn openingswoordje de 
huidige nood onder vluchtelingen 
met de kerstgedachte. 

Deze viering was de laatste activi-
teit van het 60-jarige jubileum en 
dankzij heel veel vrijwilligers was 
het een prachtig feestjaar. Op 29 
januari 2016 zal bij alle KBO-leden 
het jubileumboek, waarin alle fees-
telijkheden staan beschreven, wor-
den thuisbezorgd.

Na het nuttigen van de koffietafel, 
ging pastoor Van Dijk kort in op 
het begrip ‘samen zijn’ waarvan hij 
het belang onderstreepte: “Alleen 
geeft beperkingen, maar samen 
kun je meer.” Het culturele pro-
gramma dat toen volgde, werd ge-
opend met een optreden van Les 
Pastoureaux Jolis. Franse, engelse 
en Poolse kerstliedjes werden - on-
der de bezielende leiding van diri-
gente Mieke van Hoek - door deze 
‘vrolijke herders’ met veel warmte 
ten gehore gebracht. Daarna zong 
Con Amore, het ‘eigen’ KBO-koor, 
onder leiding van dirigent Tom 
Overtoom, meerstemmige kerst-
liederen.
Het laatste optreden was voor het 
Bernhezer Senioren Orkest, onder 
leiding van dirigent Leo Boeijen. 
Dit is een écht blaasorkest dat be-
gon met stemmige kerstmuziek, 
gevolgd door Carnival of Venice, 
waarna weer kerstliedjes en ever-
greens. Afgesloten werd met een 
tango en een mars. Tegen 17.00 
uur werd de bijeenkomst afgeslo-
ten en ging iedereen weer huis-
waarts.

KBO Bernheze

Kaartmiddag organisatie: 
Vrouwen samen actief
HeeSWIJK-DINTHeR - Op dinsdagmiddag 
5 januari nodigen we belangstellenden uit 
voor een gezellige middag rikken en joke-
ren in het willibrordcentrum. 

De zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang 
kaartmiddag 13.30 uur. Inschrijfgeld € 2,50. 
In de pauze houden we een loterij ten be-
hoeve van Vrouwen Samen Actief.

Wilt u familie, vrienden of kennissen meene-
men om te kaarten, deze zijn ook van harte 
welkom als ze geen lid zijn.

er werd topintegraal gespeeld en alle leden 
speelden met een toegewezen partner, om 
zodoende de onderlinge contacten te be-
vorderen. Alle niveaus waren door elkaar 
gehutseld, wat de spelvreugde ten goede 
kwam. 
Ook de nieuwe leden van de laatste cursus-
groep lieten zich goed gelden. er was sprake 
van ‘gestoken’ spellen wat hele leuke en 
verrassende spelontwikkelingen teweeg-
bracht. Ditmaal ging het niet om de beste 
te zijn of om te promoveren c.q. te degra-
deren. Uiteraard waren er wel winnaars. Dat 
waren Marjo Vissers en Sjan van Kessel met 
68,70%.

Het bestuur bedankte aan het eind van de 
avond de organisatie van deze avond, de 

dames van de kerststukjes, Michel Haeve 
en Cor van Gemert voor het sjouwwerk en 
klaarzetten van de wedstrijdtafels. Ook een 
blijk van waardering was er voor de mede-
werkers en vrijwilligers van CC Servaes, die 
bijna alle maandagavonden het afgelopen 
seizoen aanwezig waren. Zij ontvingen een 
kerststukje en een flesje wijn. 

De uitslag met de scores staat vermeld op 
de clubwebsite 
www.nbbclubsites.nl/club/8043.

Op 12 januari 2016 start een nieuwe cursus 
voor beginners, waarvoor nog enkele plaat-
sen vrij zijn. Opgeven kan bij secretaris Ger-
rit van den Berg, 
g.en.s.berg@home.nl.

BC de Klotbeek sluit 2015 af
HeeSWIJK-DINTHeR - bridgeclub De klotbeek uit Heeswijk-Dinther sloot op maandag 21 
december het jaar af met een kerstbridgedrive. Met 106 aanwezigen (van de 116 leden) 
was deze bridgedrive ook nu weer succesvol. 

iedereen was 
in opperbeste 

stemming

PLaK Pagina 25-26 Van 
VOrige weeK (weeK 52) 
VOOr het raaM!win een minuut gratis winkelen bij de jumbo

Uw kind leren
omgaan met geld?

Wij geven graag advies
Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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Meer infOrMatie www.MOOiBernheZe.nL
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HeeSCH – vrijwilligers van mu-
ziekvereniging Aurora uit Heesch 
waren zaterdag 19 december in 
touw voor het Rode kruis. 

Met een activiteitenmiddag voor 
kinderen en aansluitend een feest-
avond voor oudere muziekliefheb-
bers, werd maar liefst € 2490,- 
opgehaald voor de kerstactie van 
Serious Request. 

Het organiserend comité bedankt 
het bestuur van Aurora, alle vrij-
willigers, gasten en sponsoren voor 
hun bijdrage aan een geweldige 

dag met een prachtig eindresul-
taat! 

actiedag aurora levert 
flinke opbrengt voor 
serious request

Kerstviering Zonnebloem
afdeling hdLV

HeeSWIJK-DINTHeR/LOOS-
BROeK/VORSTeNBOSCH - Zon-
nebloemafdeling HDLv hield op 
zaterdag 19 december haar kerst-
viering in cc De wis in Loos-
broek.  

De 113 Zonnebloemgasten wer-
den ontvangen met koffie/thee 

en een kerstkoek. Om 10.30 uur 
was er een Heilige Mis, die op in-
spirerende wijze werd voorgegaan 
door pastoor Joost Jansen en met 
zang werd opgeluisterd door het 
Gemengd Kerkkoor uit Loosbroek. 
Vervolgens was er een kerstdiner. 
Wethouder Glastra van Loon was 
ondertussen gekomen en maakte 

met verschillende gasten een praat-
je. De acht dames van ‘Tis aalt wa’ 
uit Boskant verzorgden heel geva-
rieerd het middagprogramma, met 
allerlei kerstliederen, kerstverhalen 
en gedichten. De viering werd om 
15.45 uur afgesloten. Aan vele zie-
ken en ouderen werden onlangs 
kerstbroden gebracht.

Tevens zal tijdens deze nieuwjaars-
receptie de ‘Uitblinker van 2015’ 
voorgesteld worden middels een 
animerende presentatie. Het gaat 
hierbij om een vrijwilliger(ster) die 
zich dit jaar in het bijzonder belan-
geloos heeft ingezet voor Loos-
broek.  
Voor deze avond zijn verenigin-
gen/stichtingen uit het dorp ge-

vraagd hun plannen voor 2016 
bekend te maken.  Iedereen krijgt 
de kans om (kort) het eigen eve-
nement  te promoten. Zo kan ie-
dere dorpsgenoot een evenement 
alvast een plaatsje geven in zijn of 
haar agenda. 
De nieuwjaarsreceptie in CC De 
Wis op donderdag 7 januari begint 
om 19.30 uur.

nieuwjaarsreceptie 
Loosbroek op 7 januari 
LOOSBROeK - cc De wis, LOb, de parochie, het Oranjecomité, de 
kerncommissie en diverse buurtverenigingen nodigen alle dorpsgeno-
ten van Loosbroek op donderdag 7 januari uit om samen het glas te 
heffen op het nieuwe jaar en kort stil te staan bij de ontwikkelingen van 
het afgelopen jaar. 

succesvolle eenmansactie 
voor serious request
HeeSCH - evi Voet organiseerde zondag 20 december vanuit haar 
huis een sponsorloop voor Serious Request. De opkomst was niet heel 
groot, maar het was wel gezellig. er is met zijn allen een bedrag van 
€ 682,- euro opgehaald. Dit bedrag heeft evi persoonlijk met haar vrien-
din Vera (mede-organisator) en DJ’s Jelle en Mel naar Heerlen gebracht.

BERNHEZE

De werkgroep Fairtrade
Gemeente Bernheze

wenst u een 
voorspoedig en 
Fairtrade 2016!

nieuwjaarsvuur op 9 januari 

Dit jaar zijn jongeren uit Nistelrode 
uitgenodigd een bijdrage te leve-
ren aan deze dag, door overdag 
te helpen met het opbouwen van 
de brandstapel en de plek voor de 
DJ en catering en in de avond te 
helpen bij de loterij en de catering. 
Ook staat de commissie open voor 
nieuwe ideeën van de jeugd om de 
avond nog gezelliger te maken.
Het Nieuwjaarsvuur is op de Hoog-
broeksesteeg (dat is de zandweg 
tussen de Weidestraat en Donzel) 
en duurt van 18.00 tot 21.00 uur. 
De lampionnenoptocht vervalt 
vanwege de lage opkomst de af-

gelopen jaren. Tijdens het Nieuw-
jaarsvuur mogen kinderen een 
lampion komen halen. Wat blijft 
is natuurlijk dat er kerstbomen 
ingeleverd kunnen worden op de 
Hoogbroeksesteeg op 9 januari 
tussen 13.30 en 16.30 uur. elk kind 
dat een boom of meerdere bomen 
inlevert, wordt daarvoor beloond, 
met een lotje voor de loterij, gra-
tis warme hapjes in de avond en 
een kans om Vuurkoning(in) te 
worden! Dan maak je in heuse 
brandweerkleding - samen met de 
brandweer - het Nieuwjaarsvuur 
aan en krijg je een rondleiding 

door de brandweerkazerne. Alle 
kinderen en hun (groot)ouders uit 
Nistelrode zijn die avond welkom 
bij het Nieuwjaarsvuur voor dit 
spektakel.
Mensen kunnen hun boom in de 
dagen voor 9 januari aan de kant 
van de straat leggen. er zijn vast 
kinderen in de buurt die de boom 
graag in gaan leveren. Mocht de 
boom er zaterdag rond 16.00 uur 
onverhoopt nog liggen, dan kan 
deze zelf naar het terrein worden 
gebracht. Het voortijdig storten 
van kerstbomen is verboden. 

Voor vragen over de kerstboom-
verbranding en aanmelding als 
vrijwilliger (uiterlijk 4 januari) kan 
gebeld worden naar Wim Gielis 
06-13994139. Ook een Whats-
Appbericht is mogelijk.

NISTeLRODe - Stichting jeugdbelangen Nistelrode blaast de kerst-
boomverbranding nieuw leven in met een Nieuwjaarsvuur op zaterdag 
9 januari. Met een groter vuur, Dj Luke van eigen bodem, een loterij en 
een lekker hapje en drankje voor jong en oud, belooft het een gezellig 
spektakel te worden.

Opbrengst kerstmarkt Kameroen
NISTeLRODe  - Tijdens de kerst-
markt die op 13 december plaats-
vond in Nistelrode is een bedrag 
van  € 1906,46 opgehaald. 

De opbrengst van de kerstmarkt 
is bestemd voor het werk van Yo-
landa van den Broek in Kameroen. 
Yolanda wil van dat bedrag drie 
klaslokalen bij gaan bouwen aan 
haar ‘schooltje’ in Babungo-Kame-
roen. Ze is dinsdag 29 december 
weer vertrokken naar Babungo. 
eind april keert zij weer terug naar 
Nistelrode, om Maria Hanegraaf 
- de organisator - en haar helpers 
van de kerstmarkt uit te nodigen, 
waarbij ze wil laten zien wat ze 
met het geld gedaan heeft. 

‘de opBrengst is 
voor Yolanda van 
den broeK, moeder 
Van BaBungo Volk’
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Ik mag dit jaar mijn eigen vuurwerkwinkel draaien voor stage! Ik 
heb zelf ook ervaring met het vuurwerk want mijn ouders hebben 
zelf al jaren een vuurwerkwinkel. In deze column houd ik jullie op 
de hoogte hoe het allemaal gaat om een eigen winkel voor het eerst 
te beginnen. 

Ik schrijf deze column een paar dagen van tevoren, Woensdag 
komt de krant uit en dan zit ik midden in de verkoopdagen. Ik heb 
nu alles voorbereid en zit er al helemaal klaar voor, De winkel is 
helemaal klaar en de bunkers zijn gevuld!
Dinsdag, woensdag en donderdag zijn onze verkoopdagen. Dit is 
ook mijn laatste column in deze krant. Ik vond het erg leuk om 
te doen. Ik hoop jullie te zien in mijn winkel ‘De Heeren Van Het 
Vuurwerk’!

Dit jaar is er ook een nieuwe actie, genaamd: Vuurwerkcheck, Dit 
is een actie, samen met meerdere vuurwerkwinkels en de Neder-
landse overheid, om alleen maar legaal vuurwerk te verkopen. De 
slogan luidt dan ook ‘Doe normaal, koop legaal’.
Hiermee willen wij dus ook laten zien dat wij alleen maar legaal 
vuurwerk verkopen en tegen illegaal vuurwerk zijn.

Dit was mijn laatste column in DeMooiBernhezeKrant en ik ben erg 
blij dat ik zo van me kon laten horen in Heeswijk-Dinther.

COLUMN
JULIAN

HÉT GOEDKOOPSTE

VUURWERK
VAN NEDERLAND!!

www.bestelvuurwerk.nl/heeswijk

De Morgenstond 19
Heeswĳ k-Dinther

De Heeren Van
Het Vuurwerk

GRATIS VUURWERK  voor iedere klant!

Een kerstavond vol verrassingen

De kerstman en kerstvrouw wa-
ren door een anonieme gever ge-
vraagd om uit te zoeken waar in 
Nistelrode hij een welkome bij-
drage kon leveren; om kerst om 
te toveren tot een zalige kerst en 

een goede start voor 2016. Santa 
ging - namens de anonieme gever  
- bij een aantal lokale ondernemers 
shoppen en vond daar bondgeno-
ten in Eetcafé ‘t Pumpke, Cafeta-
ria ‘t Tramplein, Van Mook - de 

Echte bakker, ambachtelijke slager 
Van den Tillart, Ceelen Groente en 
Fruitspecialist, Bloemsierkunt Ari-
Jenne en de lokale Jumbo.

Geheel in kerststijl werden de op-
gegeven adressen op kerstavond 
bezocht en werden de bewoners 
verrast! Deze lokale gulle gevers 
wilden met hun donatie echt een 
verschil maken en deze gezinnen 
een hart onder de riem steken. En 
dat is volgens de Santa’s zeker ge-
lukt! 
De Santa’s waren echt onder de 
indruk: “En zeg nou zelf… als íets 
een kerstgedachte is, dan is dit het 
… nou, daar krijg je toch echt een 
warm gevoel van! Jammer dat de 
gulle gevers zelf al deze dankbare 
en verraste gezichten niet kunnen 
zien.”

Een zeer succesvolle actie, geheel 
in stijl van de kerstgedachte.

NISTELRODE - Kerstavond heeft voor zeventien gezinnen in Nistelrode een hele andere invulling gekregen 
dan zij vooraf hadden gedacht. De bijdragen van enkele plaatselijke ondernemers zorgden voor een kerst-
pakket, daar waar het echt nodig was. Uniek daarbij was, dat de kerstman en kerstvrouw de handen ineen 
geslagen hadden en samen op pad gingen. Een bijzondere avond voor alle partijen.

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Wij zijn

GESLOTEN 
t/m 3 januari 2016

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

Wij wensen 
iedereen

Fijne Feestdagen
en een 

Gelukkig en 
Gezond 2016

(RECTIFICATIE)

PLAK PAGINA 25-26 VAN VORIGE WEEK
(WEEK 52) VOOR HET RAAM!

win een minuut gratis winkelen bij de jumbo

MEER INFORMATIE WWW.MOOIBERNHEZE.NL

Advies nodig bij het 
boeken van uw vakantie? 
Als persoonlijke reisadviseuse 
help ik u graag verder!

“Welk budget u ook heeft, ik 
ga de uitdaging aan om de 
beste reis voor u te vinden!”

Esmee van Uden - van Leur

T: 0615895082   E: esmee.vanuden@mijnreiskennis.nl

www.facebook.com/reisesmee

persoonlijk reisadvies
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NISTeLRODe - ‘De kerstpakkettenactie van de parochie in Nistelrode ontving een bedrag van € 199,43 van de organisatie van de winterwandeling ‘Herders, wijzen en ander volk’.
Dankzij de ondersteuning van diverse dorpsgenoten, bleven de kosten van de activiteit laag. Doordat er veel mensen een kaartje kochten, was er geld over. In overleg met de organisatie 
heeft de parochie besloten een presentje uit de Wereldwinkel in ieder pakket te stoppen. Op deze manier steunt zij gezinnen in het dorp die moeilijk rond kunnen komen en tegelijkertijd 
de doelen van de Wereldwinkel. Namens de ontvangers van de kerstpakketten dankt de organisatie van de kerstpakkettenactie iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van de 
winterwandeling.

winterwandeling sponsort kerstpakkettenactie

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 1l

Max. 3 per klant

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Brut Origine Brut

Dolce

U bent van harte welkom!

e 24,99

e 7,99

e 18,99

e 13,99

e 14,99

e 4,99

e 10,99

MANDOIS
CHAMPAGNE

BELLUSSI
PROSECCO DOC

DREAM LINE
VODKA

SMIRNOFF
VODKA

ACKERMAN
GOLD

FILIPETTI
MOSCATO

DREAM LINE
VULCANO

Titus Brandsmaplein 20, 5342 EN  Oss
T 0412 - 624879 • F 0412 - 626144

WIJ GAAN SAMEN 
MET U KNALLEND 

HET JAAR UIT!
Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2015

Alleen geldig op getoonde flessen.

hubert

slij
terij

zeegers

caves

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

NCB-LAAN 52A   VEGHEL

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN
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Een schone leefo mgeving 

JaN VERKUIJLEN
In Nistelrode kom je op het Groen-
depot bij de firma Van Schaijk Jan 
Verkuijlen tegen. Jan werkt nu bij-
na een jaar met veel plezier via de 
IBN op het Groendepot. Doordat 
Jan een hartinfarct kreeg kon hij 
niet meer volledig werken en heeft 
een prima plek gevonden in Nistel-

rode, waar hij 18 uur per week ie-
dereen te woord staat.

Jan: “Dit najaar was het heel druk 
op het Groendepot. Zoveel bla-
deren. De mensen brengen ze op 
aanhangers, maar ook veel in zak-
ken gepropt, in een auto. er zijn 
een paar mensen van in de 80 en – 
als er verder niemand is – help ik ze 
met de zakken uit de auto halen. 
Maar dat doe ik alleen bij de ou-
dere mensen hoor en zeker niet bij 
de aanhangers. Die mensen advi-
seer ik altijd om op de bodem van 
de aanhanger een paar touwen te 
leggen van links naar rechts. Daar 

de takken op en dan het net, dan 
kun je bij het depot de touwen als 
hefboom gebruiken en kiep je zo 
de takken in een keer in de daar-
voor bestemde bak.” 

Jan vindt niet veel rotzooi tussen 
het groen en de bladeren. De bla-
deren (voor compost) en de takken 

(voor energieopwekking) worden 
netjes gescheiden. Momenteel is er 
wel heel veel te doen over het ver-
plichte betalen met de pin. Men-
sen zijn daar écht niet blij mee. 
‘Contant geld is toch ook een wet-
tig betaalmiddel’, zeggen ze dan. 
Pinnen is natuurlijk wel veiliger, er 
is minder geld in kas.

Hij is blij met zijn baan. Lekker zelf 
alles regelen. Wat hem betreft zou 
het in de winter op zaterdag tus-
sen 8.30 – 14.00 uur net zo druk 
mogen zijn als op woensdag tus-
sen 13.00 – 18.00 uur. Als er wei-
nig mensen komen is zijn lekker 

verwarmde hokje met radio toch 
wel klein. Af en toe stapt hij dan 
even buiten voor een beetje hulp 
of voor een praatje met een van de 
klanten. “Omdat ik zelf in Nistel-
rode woon, ken ik natuurlijk veel 
van mijn klanten.” 

maT DE KLEIJN
Het Groendepot bij de firma Dijk-
hoff in Heeswijk-Dinther is het 
domein van Mat de Kleijn. Hij ont-
vangt er de mensen en zorgt dat 
ze betalen voor het deponeren van 
het groenafval. 
Daarna lossen de mensen zelf hun 
blad in de ene bak en de takken en 
kleine boompjes in de andere. Ook 
hij is nu bijna een jaar aan ’t werk 
op het Groendepot. Naar volle te-
vredenheid. 

Op het Groendepot komt Mat af 
en toe eigenwijze mensen tegen, 
die hebben geen zin in sorteren. 

“Toch belangrijk”, vindt hij “als 
je goed sorteert, krijg je ook top-
kwaliteit compost terug. Doe je 
dat niet, dan zit er vervuiling in 
de compost. een van de heren die 
keer op keer niet sorteerde, kwam 
klagen dat de compost rotzooi be-
vatte, tja, dat heb je ervan...”

vastgelopen
Mat heeft lang in Heeswijk-Din-
ther op de milieustraat gestaan, 
maar na het plotselinge overlijden 
van zijn zoon en – binnen zes we-
ken daarna – van zijn vrouw, liep 
hij na verloop van tijd vast en zat 
ziek thuis. Gelukkig was er goed 
overleg en kon hij bij Dijkhoff gaan 
werken. Dat bevalt prima! “Het is 
fijn om onder de mensen te zijn en 
jezelf te kunnen zijn. Je eigen baas 
zijn en, als er iets geks gebeurt, kan 
ik altijd bellen om advies of hulp.” 
Wat Mat betreft, gaat hij zo nog 
wel even door.

BeRNHeZe – Waar zouden we heen moeten met ons grof vuil, de resten van onze hobby, de verbouwingsresten of het 
versleten interieur, als de milieudiensten er niet zouden zijn? We mopperen omdat we ervoor moeten omrijden, omdat we 
moeten betalen of omdat we het afval moeten scheiden, maar ondertussen zijn we ook heel blij dat we ergens terecht kun-
nen met onze restanten. Onze gescheiden restanten leveren grondstoffen op voor nieuwe producten en zorgt daardoor 
voor minder belasting van het milieu. Dat daardoor ook geld bespaard kan worden, wat ons ook ten goede komt, is mooi 
meegenomen. 

 Foto’s: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

Een schone leefo mgeving 
Mat 

de Kleijn

Chris 
Hooijmans

Leg een paar touwen op de bodem van de 
aanhanger, van links naar rechts en 
gebruik die als hefboom bij het groendepot
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Een schone leefo mgeving 

CHRIS HOOIJMANS
“Als onderhoudsmonteur ben je 
niks waard met een zenuwbaan-
beklemming. Een motorongeluk 
heeft een einde gemaakt aan mijn 
bestaan als onderhoudsmonteur.” 
Zo begint Chris. “Na een tijdje 
thuis, werd het tijd om 
weer aan het werk te 
gaan. Ik heb toen 
gesolliciteerd bij 
IBN en binnen 
14 dagen kon 
ik beginnen, 
hier op de 
Milieustraat 
in Heeswijk-
Dinther.” De 
eerste drie 
maanden wa-
ren heftig wen-
nen voor Chris, 
maar daarna is hij zich 
in het werk en de regelge-
ving gaan verdiepen. Daarbij heeft 
hij veel geleerd van Jan de Visser 
en is hij de papieren voor leiding-
gevende op de Milieustraat gaan 
halen. 

Nu Jan met pensioen is, is Chris 
gebleven, als leidinggevende. “Je 
moet van dit werk houden, anders 
moet je hier niet gaan werken. Je 
komt aardige mensen tegen, maar 

ook botte mensen. Ze schelden je 
uit voor al wat niet deugt en zeg-
gen: ‘ge stoat de hele dag mee 
oew haand in oew zakke en wij 
moete mar betale’.” 

Het lastigste onderdeel van de Mi-
lieustraat is het KCA (Klein 

Chemisch Afval) ge-
deelte. Daar zijn 

wel vijfentwintig 
verschi l lende 
afvalstromen 
met chemisch 
afval. Het ge-
bouw moet 
aan strikte 
voorwaarden 

voldoen, maar 
ook het opslaan 

van de chemische 
producten moet 

secuur gebeuren, tot-
dat het is opgehaald. Ook 

de apotheker komt hier zijn afval 
brengen, maar pas als er eerst is 
overlegd of er voldoende capaci-

teit voor opslag is.  

Chris vindt het heerlijk om de vrije 
hand te hebben en verantwoor-
ding te dragen. Veel mensen te 
ontmoeten, zowel klanten, leve-
ranciers als afnemers. Maar het 
kan ook heel lastig zijn. “Het KCA 
depot vereist veel concentratie en 
handhaving van de voorschriften. 
Je moet weleens mensen terug-
sturen die zich niet aan de regels 
houden, zoals degene die zijn bat-

terijen aanbood in een blik met olie 
en andere zaken. Die mag eerst 
zelf de batterijen uit de olie vissen 
en apart aanbieden. Maar er zijn 
ook dankbare mensen. Er is een 
Indische vrouw die altijd wel iets 
meebrengt. Een ijsje in de zomer of 
koeken in de winter. En zo zijn er 
meer.” Die blijk van waardering is 
voor iedereen fijn, ook voor men-
sen die zorgdragen voor het ver-
werken van ons afval.

Jan Verkuijlen

Afval scheiden levert minder belasting voor het milieu

KCA is het 
lastigste 

onderdeel

‘Als je goed 
sorteert, krijg je 

topkwaliteit 
compost’
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hdL inventariseert behoefte 
zorg en welzijn

HeeSWIJK-DINTHeR/LOOS-
BROeK – in november zijn in de 
kernen van Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek bijeenkomsten gehou-
den over de behoeften op het ge-
bied van zorg en welzijn, zowel bij 
jongere als oudere mensen.

De bestuursleden van de Coöpera-
tie Welzijn en Zorg i.o. hebben hun 
ideeën gepresenteerd en daarbij 
meningen, vragen en ideeën ver-
zameld die er leven ten aanzien 
van de behoeften in de buurt, de 
talenten en inzet die nodig zijn 
om daaraan te kunnen voldoen en 
wat de coöperatie daarin betekent 
voor de inwoners. De enthousias-
merende bijeenkomsten leverden 
een top-13 op van behoeften en 
inzicht in de talenten die daaraan 
gekoppeld zouden kunnen wor-
den. Ook gaven de deelnemers 
aan wat voor hen belangrijk is, wil-
len zij meerwaarde ondervinden 
van de coöperatie.

Hieronder staat de top-13 van be-
hoeften, de inzichten in talenten 
en de waarde van de coöperatie 
opgesomd.

welke behoeften zie je in jouw 
buurt (‘top 13’)?
1. Vervoer en vervoer met bege-

leiding
2. Veiligheid in huis, buurt en 

kern
3. Vraag en aanbod duidelijk en 

bekendmaken
4. Signaleren en verlichten van 

eenzaamheid
5. Allerlei klussen: boodschap-

pen, hond uitlaten, tuinonder-
houd, klusjes, administratie

6. Ondersteuning gezinnen, ba-
bysitten

7. Weten waar je vragen kunt 
stellen

8. Gelegenheid tot ontmoeten en 
uitstapjes

9. Vrijwilliger die individueel ad-
viezen kan geven over welzijn, 
zorg, woonomgeving, vertrou-
wenspersoon

10. Coördinatie alle vrijwillige acti-
viteiten

11. Ondersteuning zelfregie 
12. Buurtgerichte aanpak van vei-

ligheid, eenzaamheid, klusjes
13. Hulp bij het leren digitaal te 

werken.

welke talenten zijn daarvoor 
nodig? Denkers en Doeners
A. Sociale vaardigheden: mensen-

kennis, gespreksvaardigheid: 
goed kunnen communiceren 
met alle soorten mensen, inle-
ven, betrokkenheid, geduldig, 
delen ervaringen, leren van el-
kaar

B. Houding/attitude: hulpvaar-
digheid, respect, integer, oor-
deelvrij, betrouwbaar, privacy 
bewaken

C. Signaleren behoeften van 
mensen en tijdig en goed kun-
nen verwijzen

D. Competenties: eigen grenzen 
bewaken, initiatiefrijk, beoor-
delingsvermogen, kennis, lef, 
loslaten emoties, begeleiden, 
afstemming 

e. Technische- en ICT-kennis
F. ‘Omdenken’ en innovatief ta-

lent
G. Netwerkers en jonge talenten
H. Motivatie + inzet + tijd = top-

vrijwilliger.

wanneer draagt de coöperatie bij 
aan verbetering van de leefbaar-
heid in het dorp?
I Resultaat moet zijn: verbete-

ring leefbaarheid in H–D-L
 en bekendheid met sociale 

kaart
II Draagvlak creëren/open com-

municatie
III Activiteiten:
 a. Bemiddelen en adviseren 

met betrekking tot moderne 
technische hulpmiddelen/do-
motica

 b. Mede zorgen voor betaal-
bare woningen

 c. Afstemming en bundeling 
vrijwillige activiteiten

 d. Coördineren en aanvullen
 e. Workshops, scholingen en 

themabijeenkomsten voor vrij-
willigers

 f. inspiratiebijeenkomsten
IV Randvoorwaarden:
 a. Burger bepaalt, laagdrem-

pelig, platte organisatie
 b. Bewaken grenzen infor-

mele zorg en taken vrijwilligers
 c. Op z’n Loosbroeks
 d. Privacy bewaken
 e. Verbinding leggen tussen 

de relevante informele en for-
mele voorzieningen

 f. Overzicht krijgen en hou-
den

V Organiseren ongebonden vrij-
willigers en mantelzorgers

VI behoeften op buurtniveau, 
dichtbij huis, contactpersoon, 
rol buurtverenigingen

VII ombudsfunctie

De coöperatie gaat met de op-
brengst van de bijeenkomsten aan 
de slag. In de komende maanden 
zal met regelmaat een bericht ge-
plaatst worden in DeMooiBernhe-
zeKrant over de acties die worden 
uitgezet. Ook is de Coöperatie 
Welzijn en Zorg i.o. nog op zoek 
naar een goed klinkende bena-
ming van het burgerinitiatief. Wie 
hier ideeën over heeft, kan dit la-
ten weten.
Het bestuur van de Coöperatie 
Welzijn en Zorg i.o. bestaat uit:
Harrie Geboers - 
harrie.geboers@gmail.com
Yolanda Verstegen - 
yolvers@ziggo.nl
Annie van der Ven - 
annievanderven@home.nl

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

Oedeem Fysiotherapie
Hoofd, Hals en Kaak
(Orofaciaal) Fysiotherapie

Dry Needling
Manuele Therapie

Beweegprogramma

        Fysio
Hoogstraat

Hoogstraat 11 Heesch  |  0412-453608

Onze specialisaties

Hoogstraat

Wij zoeken per direct collega’s om ons team van 
toppers te versterken voor zowel de wijk als het 
Max-Huis.

Verpleegkundige (niveau  4 of 5)

Verzorgende IG (niveau 3)

Functieomschrijving:

Het uitvoeren van begeleidende, verzorgende en * 

verpleegtechnische handelingen volgens het zorgplan van 

de cliënten en de kernwaarden van MaxZorg

Een verpleegkundige is ook aanspreekpunt voor complexe * 

verpleegtechnische handelingen

Wij vragen:

Diploma voor het gevraagde niveau* 

Ervaring in de thuiszorg is een pré* 

In bezit van een rijbewijs en een auto* 

Geen probleem met het  werken in de avonden en * 

weekenden

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig 

de CAO VVT. Deelname in het Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. Contracturen bedragen bij beide functies 16 tot 

24 uur per week en worden in overleg vastgesteld.

Voor meer informatie over de vacatures kunt u terecht op 

onze site of u kunt ons bellen. Uw sollicitatiebrief én cv kunt 

u mailen naar info@maxzorgoss.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet 

op prijs gesteld.

Stichting MaxZorg
Postbus 156, 5340 AD  Oss
T 0412 65 80 49
E info@maxzorgoss.nl
I www.maxzorgoss.nl

Stichting MaxZorg levert kwaliteitszorg op maat en de 
wensen van de  cliënt staan daarbij centraal.  MaxZorg 
werkt met kleine teams  van professionals die de cliënten 
persoonlijk kennen. MaxZorg biedt verpleging, persoonlijke 
verzorging, dagbesteding en hulp bij huishouden. Tevens 
wordt in het Max-Huis wonen en zorg gecombineerd voor 
een klein aantal bewoners.
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‘Een onvergetelijke ervaring’

&Familieschatten 
schilderijencollage
…De kwaliteit van leven van de bewoners van Laverhof in Heeswijk-Dinther wordt, naast de vakbekwame 
medewerkers, ook voor een groot deel bepaald door de ‘familiezorgers’. Om de waarde van familiezorg kracht 
bij te zetten, organiseerde Laverhof workshops: ‘Familieschatten en schilderijencollage’ met bewoners, familie, 
medewerkers en vrijwilligers. In de schilderijen beeldden de bewoners hun levensverhalen in verf uit. Bij de 
familieschatten werden de verhalen verteld aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen. 

De zussen vertellen: “Nico is onze 
jongste broer. De foto is van Kees 
en Nico uit de jaren ‘50 en dat is 
apart, want er waren niet veel 
foto’s indertijd. Kapelaan van Aken 
maakte foto’s en deze is door het 
raam van het hennehok gemaakt.” 
Nico vult aan: “Ik sta erop en dat is 
het belangrijkste.”

“Nico was de ondeugendste en 
Kees kreeg vaak de schuld...
We hadden een gezin van 10, 
dus er was altijd wel iets moois te 
beleven.”
Zijn zus vervolgt: “Nico is 2e 
kerstdag geboren... Dus ieder jaar 
dacht hij dat de kerstboom voor 
hem gezet werd!”

~ Nico van Houtum en zijn zussen

Enkele leden van Fotoclub Bernheze; 
Marcel van der Steen en 
Ad Ploegmakers, tevens fotografen 
van DeMooiBernhezeKrant, 
voorzagen de opgetekende verhalen 
van passende beelden; het geheel 
werd tot eind november geëxposeerd 
in de hal van Cunera- De Bongerd in 
Heeswijk-Dinther...

‘Deze foto is door het raam van het hennehok gemaakt’

als sterven dichterbij komt, VPtZ regio Uden-Veghel
Vaak willen mensen die in de laatste levensfase zijn aangekomen thuis sterven

Dat deze ondersteuning als zeer 
waardevol wordt ervaren, kunt u 
lezen in het volgende verslag van 
een familielid:
Stichting v.P.T.Z. een groot ge-
schenk
Mijn onvergetelijke ervaring met 
Stichting V.P.T.Z. (Vrijwilligers Palli-
atieve Terminale Zorg) Uden/Veg-
hel wil ik graag met anderen delen. 
Ik gun iedereen professionele aan-
dacht en ondersteuning tijdens het 
sterven van een naaste. 
Twee jaar geleden werd bij mijn 
vrouw een melanoom geconsta-

teerd. Na diverse operaties en 
bestralingen kwam mijn vrouw 
uiteindelijk - na anderhalf jaar - in 
de terminale fase terecht. Ze lag 
de gehele dag en nacht in een 
bed in de huiskamer. Doordat ze 
niet alleen gelaten kon worden, 
kwam ik na vele onrustige nachten 
niet meer aan mijn rust en slaap 
toe. Door een medewerkster van 
Pantein werd ik geattendeerd op 
het bestaan van Stichting V.P.T.Z. 
Na een intakegesprek kwam er ie-
dere nacht een vrijwilligster waken 
bij mijn vrouw. Ik vond het fijn dat 

ik mijn verhaal met iemand kon 
delen en ik voelde me begrepen. 
Deze vrijwillige hulp heb ik als zeer 
welkom ervaren en er werd mij na-
drukkelijk verteld dat ze mij bleven 
ondersteunen tot het overlijden 
van mijn vrouw. Dit gaf mij een 
gevoel van rust en voelde voor mij 
als een warme deken. 

Helaas is mijn vrouw uiteindelijk 
op 7 mei jongstleden overleden. 
Nog steeds ben ik ontzettend 

dankbaar voor de geboden profes-
sionele begeleiding van V.P.T.Z. Dit 
heeft ertoe bijgedragen dat ik de 
laatste weken van het ziekbed van 
mijn vrouw, ondanks het verdriet, 
als zeer waardevol heb ervaren. 
Door de ontlasting in de nachte-
lijke uren, kwam ik weer aan mijn 
rust toe en kon ik er overdag voor 
mijn vrouw en anderen zijn. Dit 
heeft ook een positieve invloed 
gehad op mijn verwerkingsproces.  
Ik zie de toekomst met vertrouwen 

tegemoet en geniet van iedere 
dag. Nogmaals een groot compli-
ment voor alle Vrijwilligers Pallia-
tieve Terminale Zorg.

Met vriendelijke groeten,
Gerard Dortmans  

HeeSWIJK-DINTHeR/LOOSBROeK/ VORSTeNBOSCH - De vrijwilli-
gers Palliatieve Terminale Thuiszorg (vPTZ) is een vrijwilligersorgani-
satie die door middel van actieve ondersteuning, met getrainde vPTZ 
vrijwilligers, cliënt en  mantelzorgers ondersteunt in de laatste levens-
fase. Onze vrijwilligers worden door middel van cursussen hiervoor 
opgeleid en ondersteund door de coördinatoren. Hierbij staat kwaliteit 
hoog in het vaandel.

Heeft u, na het lezen van 
bovenstaande, ook interesse 
om VPTZ vrijwilliger te 
worden?
De basistraining start op: 
woensdag  20 januari 2016.  
Deze training bestaat uit 
12 dagdelen. Meer informatie 
kunt u vinden op onze website 
www.vptz-uden-veghel.nl of 
via telefoonnummer 
0413-820305  of  
06-12114606.

Wie?
•	 Ieder	die	zich	wil	inzetten	om	het	thuis	
sterven	mogelijk	te	maken.

•	 Er	is	geen	speciale	vooropleiding	
noodzakelijk.

•	 Het	is	niet	aan	leeftijd	gebonden.
•	 Zowel	dames	als	heren	zijn	van	harte	
welkom.

•	 Mensen	die	een	uitkering	ontvangen	
kunnen	dit	zonder	gevolgen	doen.

Wat kunnen Wij u bieden?
•	 De	basis	training	VPTZ:		cursus		
‘Palliatieve	Terminale	Zorg’.	Deze	start	in	
week	3	op	woensdag	20	januari	2016.

•	 Intensieve	persoonlijke	begeleiding.
•	 Groepsbegeleiding.
•	 Onkosten	vergoeding.
•	 Een	zinvolle	invulling	van	een	gedeelte	
van	uw	vrije	tijd.

•	 Sociale	contacten.
•	 Door	professionele	aansturing	en	
begeleiding	is	persoonlijke	groei	
mogelijk.

•	 2	keer	per	jaar	themadagen.
•	 2	keer	per	jaar	een	ontspanningsdag.
•	 Na	een	jaar	praktijkervaring	zijn	
vervolgcursussen	van	de	VPTZ	
mogelijk.

Vrijwilligers voor de 
Palliatieve terminale Zorg

GeVraaGd
Voor de regio 
Uden/Veghel

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel,	Venhorst,	Erp,	Boerdonk,	Heeswijk,	Dinther,	Loosbroek,	Vorstenbosch,	

St	Oedenrode,	Zeeland,	Uden,	Volkel,	Odiliapeel,	Veghel,	Eerde,	Zijtaart,	Mariaheide,	
Keldonk	en	Schijndel

Voor meer informatie kijk op onze 
website: www.vptz-uden-veghel.nl 
En u kunt bellen of mailen naar: 
Telefoonnummer: 0413-820305 
of naar  06-12 11 46 06
Emailadres: info@svptz.nl

Vrijwilligers Palliatieve
 Terminale Zorg
  Regio Uden/Veghel

Als sterven dichterbij komt
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JANUARI 2015

1. NISTeLRODe
agrarisch kinderdagopvang 
de dierenvriendjes 

(7 januari 2015)
Het hart van Bernheze heeft er 
een frisse, ruime kinderopvang 
bij; waar kinderen kunnen genie-
ten van vrijheid en ruimte, om te 
ontdekken wat de natuur en de 
boerderijdieren allemaal in petto 
hebben. Judith en Nancy: “Dit is 
een unieke manier van opvang, die 
zich onderscheidt van de reguliere 
kinderopvang door de mogelijk-
heid tot samenwerking met het 
agrarisch bedrijf. Hierdoor bieden 
wij een veelzijdige en natuurlijke 
speel-, leer- en leefomgeving.” 
Voor meer informatie over ver-
lengde of flexibele opvang, kunt u 
contact opnemen of kijken op de 
website. 
www.dedierenvriendjes.nl 

2. HeeSCH 
Kirsten van de Ven 
voetbalster
(14 januari 2015)

Voetbalster Kirsten van de Ven had 
er in 2014 een chaotisch voetbal-
jaar op zitten. Ze knokte zich te-
rug van een blessure, kwalificeerde 
zich met de Oranje Leeuwinnen 

voor het WK voetbal en werd kam-
pioen van Zweden met haar team 
FC Rosengård. Kirsten: ‘De kantine 
van HVCH mis ik weleens. In Zwe-
den ga ik douchen en dan  meteen 
naar huis, of soms met een paar 
medespeelsters een hapje eten.  
een bladje bier bestellen doen we 
daar niet. 

3. HeeSWIJK-DINTHeR 
Mariette van aspert 
pleegouder 
(21 januari 2015)

Mariëtte van Aspert uit Heeswijk-
Dinther is al ruim 25 jaar pleegou-
der en voor de ogen van veel fami-
lie en vrienden kreeg ze begin dit 
jaar uit handen van burgemeester 
Marieke Moorman een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt. Mariët-
te is nu Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.  ‘We komen dan wel niet 
uit jouw buik, maar wel uit jouw 
hart’, werd er door de pleegkinde-
ren van Mariette gesproken. 

4. LOOSBROeK
jos de Vries vrijwilliger whV 
Loosbroek 
(7 januari 2015)

Jos de Vries, al jaren vrijwilliger van 
voetbalvereniging WHV, heeft be-
gint dit jaar de ‘Kanjer van de Hoef’ 
van voetbalvereniging WHV uit 

Loosbroek gekregen. Dit gebeurde 
tijdens de nieuwjaarsreceptie in ja-
nuari 2015. Leider van het eerste 
elftal, leider van de jeugd, lid van 
de jeugd- en sponsorcommissie, 
voorzitter van de supportersclub, 
(mede)verantwoordelijk voor de 
organisatie van de meerkampda-
gen en de jeugdkampen en ver-
antwoordelijk voor de inkoop van 
materialen en tenues; dat is wat 
Jos al jaren en jaren met veel liefde 
en plezier doet.

5. VORSTeNBOSCH
KVO Vorstenbosch schenkt 
geldbedrag
 (14 januari 2015)

Stichting Zorgvoorzieningen Vor-
stenbosch werd begin dit jaar 
bijzonder blij verrast met een 
aanzienlijk geldbedrag. Dit werd 
geschonken door KVO Vorsten-
bosch, dat in 2014 opgehouden 
is te bestaan. Namens de KVO 
overhandigde José van Kessel een 
envelop aan Jan Kanters, secretaris 
van de Stichting Zorgvoorzienin-
gen Vorstenbosch. De oud-be-
stuursleden van de KVO hadden 
de wens om het geld dat nog over 
was, te besteden aan een goed 
doel. Het vrijgekomen bedrag is 
geschonken aan dagopvang ‘De 
Korrel’, dat een onderdeel is van 
de Stichting Zorgvoorzieningen 
Vorstenbosch. 

FEBRUARI 2015

1. LOOSBROeK
familie roefs gemengd 
boerenbedrijf 
(4 februari 2015)

Miranda werkt in de varkensstal en 
Bas in die van de koeien, maar zij 
werkt ook in de koeienstal en hij is 
vaak te vinden bij de varkens. “Zo 
werkt dat in een gemengd bedrijf. 
Je bent gewoon daar waar het no-
dig is. Het agrarische bedrijf aan de 
Dorpsstraat in Loosbroek is door 
drie Roefs-generaties met zorg en 
liefde opgebouwd. We hebben elk 
onze eigen verantwoordelijkheden 
en taken in de stallen, maar ook 
met betrekking tot bedrijfsvoering.
Het is fijn om alles met elkaar te 
kunnen bespreken en dat er we-
derzijds begrip is.”  

2. HeeSWIJK-DINTHeR
Mieke aalderink 
verhalenverteller 
(4 februari 2015)

Mieke Aalderink werkte 35 jaar in 
de bibliotheek, waarvan dertig jaar 
in de bieb in Heeswijk-Dinther. Per 
1 maart nam ze officieel afscheid 
en stortte ze zich volledig op haar 
eigen bedrijf: Mieke Verhalenver-
teller voor het vertellen van verha-
len aan jong en oud. Door de jaren 

heen is Mieke al op veel plekken 
geweest om haar verhalen te ver-
tellen. “Als ik verhalen vertel aan 
kinderen, zie ik dat de ouders het 
net zo leuk vinden. Ook volwas-
senen en ouderen vinden het leuk 
om naar verhalen te luisteren.

3. HeeSCH
toon van de wetering 
postbezorger 
(18 februari 2015)

Toon van de Wetering, postbezor-
ger in Heesch, werd na een val van 
de eerste verdieping op de bouw 
voor 80% afgekeurd wegens rug-
klachten. Toon: “Toen heb ik een 
vrouwke van de post gevraagd of 
ze nog iemand zochten. Lekker 
in de zomer naar al die vrouwkes 
blieken. In de wintermaanden is 
het minder, door de sneeuw zie je 
de hondenpoep niet.” Toon gaat 
thuis de deur uit met de opmer-
king: “Ik ga weer naar mijn harem 
toe.” Logisch, want in Heesch is hij 
de enige mannelijke postbezorger, 
behalve de mannelijke invalkracht. 
Zijn harem noemt hem ‘ons Toon-
tje’. 

4. VORSTeNBOSCH
Koor frappant 
(18 februari 2015)

Op zondag 1 maart sloegen Koor 

janUari - feBrUari - Maart

www.annywillemsen.nl www.arnojacobs.nl

www.bakkerijvandoorn.nl www.benuapotheek.nl www.5ahelmavanderakt.nl

www.arnojacobs.nl

www.bakkerijvandoorn.nl

Bestel nu gemakkelijk online via www.bakkerijvandoorn.nl

www.administratiekantoorkleingeld.nl

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?
  

 

  maandag              dinsdag 

  dinsdag              woensdag

  woensdag              donderdag

  donderdag              vrijdag

  vrijdag              maandag

  weekend              dinsdag

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn!

BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

 
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek 
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie 
sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekken! De snelbalie is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. 

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en 
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil, 
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.
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A P O T H E E K

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: 

www.administratiekantoorkleijngeld.nl

www.gashandelwillemsen.nl
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Frappant en het Afrika engakoor 
de handen ineen voor een bene-
fietconcert in De Stuik in Vorsten-
bosch. Stichting Miss Maasai is 
opgericht door Yvonne Dortmans, 
Caroline van de Wetering en Mo-
nique Dortmans uit Nistelrode en 
Vorstenbosch. De stichting zet zich 
in om Maasai-meisjes naar school 
te kunnen laten gaan. De meisjes 
mogen naar de Mara Hills Acade-
my, een particuliere basisschool die 
door en voor Maasai is opgericht.

5. NISTeLRODe
jan timmers van finovion 
(11 februari 2015)

Jan Timmers nam bijna drie jaar 
geleden de stap naar het onder-
nemerschap en voegt daar nu een 
nieuwe tak aan toe. Met Finovion 
achter zich, kan hij vragen van 
MKB’ers en zzp’ers beantwoorden 
met een groot scala aan diensten 
en de beste specialisten. De ac-
countant koos voor Finovion om-
dat dit kantoor zich onderscheidt 
van de grotere kantoren. Jan: “De 
wetten en regeltjes veranderen 
heel snel en Finovion heeft de fi-
nanciële en fiscale kennis in huis 
die normaal gesproken alleen aan-
wezig is bij de grotere kantoren. 
De persoonlijke benadering naar 
de cliënten met korte  lijnen en tijd 
voor de ondernemer vind ik be-
langrijk en zo kan ik een financieel 
klankbord zijn voor de toekomst 
van de ondernemer.” 

MAART 2015

1. HeeSCH
anja van den heiligenberg 
trendtuin 
(4 maart 2015)

Anja van den Heiligenberg heeft de 
opleiding hovenier gevolgd, met als 
specialisatie het ontwerpen van tui-
nen. De vooropleiding tot hovenier 
gaf haar inzicht in planten, bomen, 
heesters en hun ideale leefomge-
ving. De ideale tuin weerspiegelt 
volgens Anja alle seizoenen, door 
de bloei en kleur in de seizoenen. 
“een tuin die met de seizoenen 
meegaat, biedt altijd verrassingen; 
die boeit en nodigt uit om te ont-
dekken.” Trendtuin maakt niet al-
leen levendige en boeiende tuin-
ontwerpen; je kunt er ook terecht 
voor advies en aanleg

2. VORSTeNBOSCH
Lindsey Vogels 
vrijwilligerswerk 
(4 maart 2015)

Afgelopen zomer ging Lindsey Vo-
gels (16) uit Vorstenbosch de uit-
daging aan. Met een aantal andere 
meiden uit heel het land vloog ze in 
augustus naar Malawi, een ontwik-
kelingsland in Afrika, om ruim twee 
weken vrijwilligerswerk te doen. De 
vrijwillige werkzaamheden beston-
den bijvoorbeeld uit het opknappen 
van scholen, het bouwen van toi-
letten en het doen van de was. 

3. HeeSWIJK-DINTHeR
Carlo Kops van Kops&shoes 
(25 maart 2015)

Uw schoenen die reparatie behoe-
ven worden bij u opgehaald en na 
de reparatie weer keurig op uw 
thuisadres afgeleverd in Heesch en 
Nistelrode. U kunt dat met een ge-
rust hart aan Carlo Kops, gediplo-
meerd schoenmaker, overlaten. In 
een ‘schoenenbrievenbus’ bij zijn 
huisadres in de Doctor Heijmans-
straat 14, kunt u te repareren schoe-
nen stoppen met een briefje erbij. 
Dat werkt al vele jaren met succes. 
Carlo: ‘’ Ik wil het mensen zo ge-
makkelijk mogelijk maken. Ik geloof 
oprecht  dat er behoefte is aan een 
goede vakman. Het schoenmakers-
ambacht is uit Bernheze verdwe-
nen en daarom wil ik deze haal- en 
brengservice opstarten.”

4. LOOSBROeK Cabaret-
vereniging de Zandkruiers 
(25 maart 2015)
Cabaretvereniging De Zandkruiers 
presenteerde vol trots de Bonte 
Avonden 2015. Deze werden ge-
houden op vrijdag 17, zaterdag 
18 en vrijdag 24 april in CC De 
Wis in Loosbroek. Het was de 39e 
keer dat De Zandkruiers deze veel-
besproken avonden hielden. De 
avonden waren gevuld met caba-
ret, muziek en dans. 

5. NISTeLRODe 
smartlappenkoor 
saberdiejosia 
(18 maart 2015)
Koor Saberdiosieja uit Nistelrode 
werd vijf jaar geleden opgericht 

door Jo Breemaat, Willemien van 
Tilburg en Corrie van de Wielen, 
drie enthousiaste dames die nog 
heel actief meezingen. Ze gingen 
in 2010 op zoek naar enthousiaste 
mensen die ook van het levenslied 
hielden en mee wilden zingen. 
Met ruim 65 leden werd gestart 
en uiteindelijk bleef de grote groep 
van ongeveer 35 personen over, 
die nog steeds maandelijks het 
weekend goed begint. eénmaal 
per maand, op vrijdag, komen ze 
bij elkaar. Intussen is de groep ver-
huisd naar het Tramstation in de 
zaal, waar uitbater Tonnie van es, 
vanachter de bar, ook een aardige 
toon meezingt.
Het jubileum bracht ook de nieuwe 
website www.saberdiosieja.nl.

janUari - feBrUari - Maart

Toen heb ik een vrouwke van de 
post gevraagd of

ze nog iemand zochten

www.vanderlochtbouwbedrijf.nl www.ouderaadhuisheesch.nl facebook.com/cafekerkzichtloosbroek www.detoren.nl

www.caveshubert.nl www.chateauxanimaux.nl www.da.nl www.dekaaskoning.nl

www.vanderlocht
bouwbedrijf.nl

c
a

fe

l o os b ro e k

www.kerkzicht.nl

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Tempranillo

Crianza

Cabernet Sauvignon - Tempranillo

Cabernet Sauvignon

Moulin de Meyran

Pinot Blanc

Kom kijken in de winkel naar ons uitgebreide assortiment!

e 5,99

e 9,95

e 8,95

e 10,99

e   7,95

e   8,85

CONDESA DE
LEGANZA

TORRE ALDEA
RIOJA

RAIMAT
ABADIA

PHEBUS
RESERVADO

CÔTES DU
RHÔNE

DOPFF
AU MOULIN

NU 6 FLESSEN HALEN

5 BETALEN
Bestel nu uw
     relatiegeschenken!
Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2015

Titus Brandsmaplein 20, 5342 EN  Oss
T 0412 - 624879 • F 0412 - 626144

Alleen geldig op getoonde wijnen.

hubert

slij
terij

zeegers

caves

www.de-toren.nl

trimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpension
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fOr Mineur met Ziedutwel?!
HeeSCH - De heren van FOR Mi-
neur kijken op vrijdag 1 januari in 
cc De Pas in Heesch weer terug op 
het voorbije jaar  met Ziedutwel?! 

Wat gebeurde er dicht bij ons in de 
buurt en wat was er te doen, wat 
verder bij ons vandaan? een jaar 
met missers en plussers! 
De FOR-mannen zingen:
Weer een heel nieuw jaar
De For die staat al klaar
Met een open oog 
voor al wat is…
En wat er hier gebeurt
Wordt door ons ingekleurd
Dat wat er goed was 
of een groot gemis…
We zijn met Heesch begaan
Ja met de lach, de traan
En houden u vandaag 
een spiegel voor
Het oude jaar voorbij
En maakte het u blij
Met wat u won of 
wat u weer verloor?!

Natuurlijk wordt er door FOR ook 
vooruitgekeken op het nieuwe 
jaar. Allerlei plannen liggen im-
mers klaar om in 2016 aangepakt 
te worden. Wat is uw eerste plan? 

Benieuwd naar de kijk van FOR? 
Zorg dan dat u op vrijdag 1 januari 
om 13.00 uur in CC De Pas bent 
voor het gratis optreden. Dan Zie-
dutwel?!

ACTIVITEITENAGENDA

NICKY’S PRIDE 
‘NEW YEARS PARTY’! 
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS
De Brabantse zesmansformatie Nicky’s 
Pride speelt top-100 covers van Anouk tot 
Rowwen Hèze en van Sister Sledge tot Van 

Halen en écht alles wat daartussen zit. Op zaterdag 9 januari 
luidt de band het jaar in met een knallende New Year’s Party 
in het café van de Pas in Heesch.

NIEUWJAARSOPTREDEN 
FOR MINEUR
AANVANG: 13.00 UUR
ENTREE: GRATIS

De Heesche cabaretgroep FOR Mineur kijkt, traditiegetrouw, 
terug op het afgelopen jaar. Wat er over is gebleven uit de 
verzamelde informatie en nieuws ziet u tijdens het optreden 
van 1 januari 2016.

KINDERVOORSTELLING 
RAAK!
AANVANG: 15,00 UUR
ENTREE: € 10,-

Een swingende show vol fantasie en magie, waarin de meiden 
van Raak! knotsgekke avonturen beleven en vaak jouw hulp 
nodig zullen hebben! Jij komt toch ook?

COMEDY SURPRISESHOW
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 8,-

Nieuw in de gezelligste huiskamer van Heesch is de Comedy 
Surpriseshow. Je ziet deze avond vijf tot acht comedians aan 
het werk. Humor is het thema van deze avond. 

ZONDAGOCHTENDCONCERT 
MET FREDERIQUE 
V.D. BOOMEN EN 
ROLF VAN MEURS
AANVANG: 11.30 UUR
ENTREE: € 10,-

Frédérique begeleidt zichzelf op piano en weet met haar 
prachtig stemgeluid het publiek te ontroeren. Klassiek gitarist 
Rolf van Meurs speelt nummers van zijn in 2015 verschenen 
en goed ontvangen CD.

ACTIVITEITENAGENDA

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

ZA. 9
JANUARI

VR. 15
JANUARI

ZO. 10 
JANUARI

ZO. 17 
JANUARI

VR. 1
JANUARI

Foto: Ad Ploegmakers

Lezing over de rommelpot bij 
hKK nistelvorst

De PowerPoint-lezing begint dan 
ook met een korte inleiding over 
het slachten zoals dat voeger ge-
beurde. 
De dierenblaas werd evenwel voor 
vele andere doeleinden gebruikt, 
dat wordt uitvoerig besproken. De 
rommelpot vinden we terug in een 
muziekencyclopedie en heeft een 
indrukwekkende benaming: ‘een 

wrijftrom met indirecte frictie via 
een stijf extern wrijfelement’. Be-
sproken wordt, met behulp van 
duidelijke foto’s, hoe een rommel-
pot gemaakt wordt en wat je daar 
voor nodig hebt. en bij welke ge-
legenheid de rommelpot bespeeld 
werd, niet alleen met Vastenavond 
namelijk. 
een belangrijk onderdeel van deze 

muzikale lezing vormt de icono-
grafie van het instrument; hoe 
staat de rommelpot afgebeeld 
op prenten, tekeningen, etsen en 
schilderijen en dit vanaf de oudste 
afbeelding van een rommelpot in 
1559. Ter afwisseling van de plaat-
jes worden muziekfragmenten ten 
gehore gebracht waarin de rom-
melpot een dominante rol vervult 
en natuurlijk is een echte rommel-
pot te zien en te horen.  

Aanvang van de lezing is 20.00 
uur. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom, zij betalen € 3,-, inclusief 
kop koffie/thee.

NISTeLRODe - Hkk Nistelvorst houdt op woensdag 6 januari in Nistelrode haar eerste lezing van 2016. Deze 
lezing zal gegeven worden door ben Hartman, voormalig tandarts in Schijndel. Hij gaat vertellen over de 
rommelpot, ook wel foekepot genaamd. voor het maken hiervan heb je een dierenblaas nodig.

expositie glasfusing van antoinette dietz

In die tijd heeft ze in Arendonk een 
opleiding beeldhouwen gevolgd. 
Daarna jarenlang een cursus beeld-
houwen bij de eijnderic. Ruim vier 
jaar geleden heeft Antoinette en-
kele cursussen glasfusing gevolgd. 
Daarmee is  haar  liefde voor het 
glas begonnen. 

Diverse workshops volgden en 
uiteindelijk een opleiding bij een 
glaskunstenares in Utrecht. Om bij 
te blijven, volgt zij met regelmaat  
workshops bij glaskunstenaars. 
Ruim een jaar geleden heeft zij 

haar hart gevolgd en is ze zelf aan 
de slag gegaan. “Glas blijft boeien. 
Hoe je het ook bekijkt, kleurrijk en 
met een mooie glans. Dat maakt 
het speciaal en uniek”, aldus de 
kunstenares.

Graag laat Antoinette mensen ken-
nismaken met glasfusing en nodigt 
een ieder van harte uit om haar 
kunstwerken te komen bekijken in 
de  expositiegang van het Nesterlé 
gebouw. De eerste drie weken van  
januari  zijn haar werkstukken hier 
te bewonderen. 

expositie Atelier Antoinette Dietze
Cultureel Centrum  Nesterlé te 
Nistelrode
Van 4 januari tot  25 januari 2016
Ma. t/m do.  van 9.00 tot 21.00 
uur. Vr. van 9.00 tot 18.00 uur.

NISTeLRODe - in de maand januari exposeert Antoinette Dietz haar 
glasfusing kunstwerken in de expositieruimte van cc Nesterlé. Antoi-
nette is al heel lang creatief bezig. Eerst met klei, daarna met steen. 
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Het HELE JAAR in de aanbieding

Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ook Jaaraanbiedingen. 
Dat zijn heel veel producten die je als gezin vaak gebruikt. En ze zijn niet een week, 
maar het hele jaar in de aanbieding. Dat is nog eens rustig boodschappen doen.

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk op Jumbo.com voor het aanbod en de spelregels.   Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ook Jaaraanbiedingen. 
Dat zijn heel veel producten die je als gezin vaak gebruikt. En ze zijn niet een week, 
maar het hele jaar in de aanbieding. Dat is nog eens rustig boodschappen doen.

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk op Jumbo.com voor het aanbod en de spelregels.   Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Het HELE JAAR in de aanbieding

Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ook Jaaraanbiedingen. 
Dat zijn heel veel producten die je als gezin vaak gebruikt. En ze zijn niet een week, 
maar het hele jaar in de aanbieding. Dat is nog eens rustig boodschappen doen.

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk op Jumbo.com voor het aanbod en de spelregels.   Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Wij wensen u een smaakvol  
en gelukkig nieuwjaar!
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geMeenteBeriChten

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 afspraaak

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

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

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

agenda

vanaf 1 januari 2016
Milieustraat op zaterdag 
voortaan geopend 
van 8.30-14.00 uur

26 januari 2016
Ondernemerssessie Bernheze
Bernheze slaap- of 
werkgemeente?

de gemeenteraad en het college van de gemeente Bernheze 
wensen u een gezond en gelukkig 2016

Uw afvalkalender 2016 Kerstboomverbrandingen

De papieren Afvalkalender valt niet 
meer automatisch op de deurmat. 
Hoe komt u te weten wanneer we 
welk afval bij u ophalen?

Download de Afvalstoffendienst 
app
U vindt de app in de AppStore, 
store voor Windows iPhone en 
Google playstore. Zoek daarbij op 
Afvalstoffendienst. De app down-
loaden kan ook via www.bernhe-
ze.org.

Print de Afvalkalender zelf uit
Geen smartphone? U kunt de Af-
valkalender als pdf downloaden 
via www.bernheze.org. Vul uw 
postcode en huisnummer in. U 
ontvangt een pdf die u kunt uit-
printen. 

vraag de Afvalkalender 
telefonisch op
Lukt het installeren van de app of 
het zelf printen van de Afvalkalender 
niet? Bel ons en wij sturen hem op.  

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op 
www.bernheze.org of bel naar 
14 0412. Mailen kan ook, 
kcc@bernheze.org.

VOrstenBOsCh
8 januari
Hoe laat: 18.30 uur
waar: kruising 
Hondstraat-Broekkant
kerstbomen inleveren:
8 januari tussen 15.00 en 17.00 
uur bij de kruising Hondstraat-
Broekstraat

Tegen inlevering van een kerst-
boom ontvangen kinderen een lot-
nummer. 
Vanaf 18.30 uur trekt een stoet 
van kinderen met lampionnen van 
gemeenschapshuis De Stuik naar 
de verbrandingsplaats, muzikaal 
omlijst door drumband De No-
tenkrakers. Na afloop van de ver-
branding vindt in gemeenschaps-
huis De Stuik onder het genot van 
koffie, thee of frisdrank een loterij 
plaats. 
De kerstboomverbranding is in 
handen van de Stichting Jeugd-
belangen Vorstenbosch. 

heeswijK-dinther 
en LOOsBrOeK
9 januari
Hoe laat: 19.00 uur
waar: kruising Beukendreef-
Rodenburgseweg
kerstbomen inleveren:
9 januari tussen 13.00 en 16.30 
uur bij de kruising Beukendreef-
Rodenburgseweg

Kinderen ontvangen tegen inle-
vering van een kerstboom een 
lotnummer, waarmee ze leuke 
prijsjes kunnen winnen. Ook is er 
voor de jeugd chocolademelk en 
peperkoek. Jong Nederland HDL 
verzorgt de kerstboomverbranding 
in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

nisteLrOde
9 januari
Hoe laat: 18.00 uur
waar: op het terrein van 
de Broeksesteeg
kerstbomen inleveren:
9 januari 2016 tussen 13.00 en 
17.00 uur op het terrein van de 
Broeksesteeg
 
Kinderen die bomen inleveren krij-
gen dit jaar ’s avonds bij de ver-
branding € 0,25 per boom die ze 
‘s middags inleverden. 
Stichting Jeugdbelangen organi-
seert de kerstboomverbranding 
in samenwerking met eetcafé 
’t Pumpke.

heesCh
9 januari 
Hoe laat: 19.00 uur
waar: aan het einde van de 
Schoonstraat (voorbij de 
hockeyvelden)
kerstbomen inleveren: 
9 januari 2016 tussen 13.00 en 
16.30 uur bij het grasveldje tussen 
Antenburgt en scoutinggebouw 
De elleboog 

Kinderen ontvangen tegen inleve-
ring van een kerstboom een lot-
nummer, waarmee ze VVV-waar-
debonnen kunnen winnen. 
‘s Avonds is er voor de jeugd gratis 
chocolademelk en peperkoek. 
De kerstboomverbranding in 
Heesch wordt verzorgd door Scou-
ting Heesch. 
U moet de kerstboom zelf naar de 
inzamellocaties brengen.

wanneer komt de vuilniswagen? wanneer mag u het plastic verpak-
kingsafval aan de straat zetten? Het antwoord hierop vindt u in de 
Afvalkalender. 

Ook in 2016 vinden er in alle kernen van bernheze kerstboomver-
brandingen plaats. Dit spaart ons jaarlijks de kosten voor de verwer-
king van het afval, het voorkomt illegaal dumpen en is bovendien erg 
gezellig. Hieronder leest u wat er in de verschillende kernen te doen is. 

Oliebollentijd
Doe (weer) mee met ‘Olie en vet, recycle het'

wist u dat u het vet waarin u oliebollen bakt apart kunt inleveren? Hier-
van kan eenvoudig biobrandstof worden gemaakt. breng het daarom 
net als gebruikt frituurvet of restjes olie van het wokken naar een van 
de inzamelpunten in uw gemeente. Op deze manier voorkomt u ver-
stoppingen in huis of het riool én bent u duurzaam bezig.

Hoe scheiden en inleveren? 
Giet het afgekoelde gebruikte vet 
of de olie terug in de originele ver-
pakking of een andere af-sluitbare 
plastic fles. Zodra de fles vol is, 
doet u deze goed afgesloten in de 
speciale gele kliko bij een van de 
inzamelpunten of bij de Milieu-
straat.
Tik op www.vetrecyclehet.nl 
uw postcode in en vind snel het 
dichtstbijzijnde inzamelpunt.
Tip: zet een afsluitbare fles in uw 
keukenkastje om restjes afgekoel-

de olie en vet in te verzamelen. 
Klein restje in de pan? Veeg het 
weg met keukenrol!

verstoppingen en verontreiniging
Via toilet of gootsteen komt fri-
tuurvet of olie te vaak in het riool 
terecht. Dat stroomt dan via het 
rioolstelsel van gemeenten naar 
een van de rioolwaterzuiveringen 
van het waterschap. Door al dat 
vet draaien de pompen overuren, 
want het rioolwater moet dan 
door de persleidingen met aan-

gekoekt vet geperst worden. Met 
als gevolg een groot aantal ver-
stoppingen en verontreinigingen, 
vooral in de periode rond Nieuw-
jaar.
Kijk voor meer informatie op: 
www.frituurvetrecyclehet.nl of 
www.nietinhetriool.nl.

verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

in dezelfde zak

vet, frituurvet en 
olie veroorzaken 
verstoppingen in 
het riool. 

Tip: giet het terug in 
een plastic fles 
of leeg pak melk en 
doe het in de vet-
recyclecontainter. 
Klein restje in de 
pan? Veeg het weg 
met keukenrol!
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geMeenteBeriChten

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.ruimtelijke-
plannen.nl.

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie 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 bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 eA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. er 
zijn griffierechten verschuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

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 verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, 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 on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

Gemeentehuis
31 december: 
vanaf 13.00 uur gesloten
1 januari: gesloten
4 januari: 
open van 10.30 tot 14.30 uur

Milieustraat
1 januari: gesloten

Groendepots
1 januari: gesloten

Politieloket gemeentehuis
31 december: gesloten

Openingstijden 
rond de 
jaarwisseling

OffiCiËLe BeKendMaKingen

voornemen tot uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van de volgende 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
-  G.J.M. Smulders,  

geboren 29-09-1950 

Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of fi nanciële gevol-
gen hebben voor de betrokkene.

Bent u op de hoogte van het 
huidige adres van genoemde per-
soon, neem dan contact op met de 
gemeente Bernheze, telefoon 14 
0412.

besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van de volgende 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de verblijfplaats.
- S. Vainblat, geboren 03-04-1983

Besluitdatum: 24-12-2015

Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen hebben 
voor de betrokkene. 
Bent u op de hoogte van het huidi-
ge adres van genoemde persoon, 
neem dan contact op met de ge-
meente Bernheze, telefoon 
14 0412.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 
Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
-  Hoog-Beugt 4

Verbouwen woning
Datum ontvangst: 21-12-2015

-  Kilsdonkseweg 9
Handelen in strijd regels ruimte-
lijke ordening (Bed & Breakfast)
Datum ontvangst: 22-12-2015

Heesch
-  Floraliastraat 23

Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 23-12-2015 

-  Deken van der Cammenweg 44a
Nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 24-12-2015

Nistelrode
-  ’t Broek 8

Verbouwen melkveestal
Datum ontvangst: 24-12-2015

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.

Heesch
-  Nieuwstraat 19

Oprichten bedrijfshal met 
showroom
Verzenddatum: 22-12-2015

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

Uitgebreide procedure 
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afl oop van de beroepstermijn.
Heesch
-  Aardenbaan 7

Beperkte milieutoets en 
beschermd natuurgebied (wijzi-
gen/uitbreiden varkenshouderij)
Verzenddatum: 21-12-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van 
de bekendmakingen uit uw 
buurt? 
Meld u op www.overheid.nl 
aan voor de e-mailservice. U 
ontvangt dan per e-mail de be-
kendmakingen uit uw buurt van 
de gemeente, provincie en wa-
terschappen. U maakt hiervoor 
een profiel aan, bestaande uit 
uw e-mailadres en postcode en 
het gebied rondom uw woning 
waarover u de bekendmakingen 
wilt ontvangen.

nieuwe 
openingstijden
Milieustraat 
Vanaf 1 januari 2016

De Milieustraat is vanaf 1 januari 
2016 op zaterdag open van 8.30 
tot 14.00 uur. 
De openingstijden op woensdag 
en vrijdag veranderen niet. 

alleen pinnen 
bij Milieustraat 
en groendepots

Vanaf 1 januari 2016 kunt u bij de 
Milieustraat en de groendepots 
alleen pinnen. U kunt dan niet 
meer met contant geld afrekenen.

Contactloos betalen kan ook voor 
bedragen onder € 25,- en als uw 
bankpas daar geschikt voor is. 

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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BeRNHeZe - Ook in 2016 staat 
de FNv voor haar leden klaar met 
onder andere de spreekuren in de 
regio. 

Voor alle leden wil de FNV het jaar 
beginnen met een nieuwjaarsre-
ceptie en tevens oprichtingsbijeen-
komst van het nieuwe lokale net-
werk op dinsdag 12 januari 2016 
in CC De Pas in Heesch. De zaal 
gaat open om 19.30 uur. 
Aanmelden kan via de site: 
lokaalfnv.nl/regio/maasland/contact 
of door een mail te sturen aan: 

lokaalfnvmaasland@gmail.com. 
Voor meer informatie over deze en 
andere activiteiten zie: 
www.LokaalFNV.nl/maasland. 

Lokaal FNV Maasland wenst alle 
inwoners van Oss, Bernheze en 
Landerd een gezond en voorspoe-
dig 2016.

nieuwjaarsreceptie fnV 
D66: alina van Marsbergen

Alina van Marsbergen uit Heeswijk-Dinther is naast echtgenote, moeder 
van drie kinderen en ondernemer, bijzonder actief in het lokale 
verenigingsleven. Niet voor niets werd ze vorig jaar uitgeroepen tot 
‘Actieve Hadeejer van het jaar’.

 
wat doet een Actieve Hadeejer?
‘Ik zit in de sponsorcommissie van Hockeyclub HDL, ben 
uitvoerend secretaresse van de Koninklijke Horeca Bernheze en 
Oost-Brabant, waar we de belangen van horecaondernemers in 
Bernheze behartigen en heb mij ingezet voor de Dorpenderby. 
een prachtig initiatief, waarbij we ons als dorp van onze beste 
kant hebben laten zien.’
 
waar kunnen ze je voor strikken?
‘Als ik er in geloof doe ik graag mee. Ik hou van korte lijntjes en 
samen doorpakken. De politiek en de zorg voor elkaar is dichtbij 
als je de weg weet. Dat is de kracht van het dorp en dat is wat 

D66 belangrijk vindt, uitgaan van de eigen kracht van mensen. 
Vrijwilligers zijn hard nodig. Verbindingen maken, samen echt wat 

voor elkaar proberen te krijgen, daar kan ik echt van genieten.’

ik ben

Motie begeleid wonen
Bouwen voor mensen met een be-
perking doe je niet als je op geld 
uit bent! Dit vraagt iets anders dan 
geldbejag. De beschikbare huur-
som is zeer gering. Dit zijn men-
sen met een inkomen op het ab-
solute minimum. enkel door MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen) is hier iets mogelijk. 
Of onmogelijk, als je naar de laat-

ste tien jaar kijkt. Telkens haken de 
commerciële partijen af. De con-
clusie van de SP was helder. We 
zullen als gemeente zelf stappen 
moeten zetten. De SP Bernheze 
riep met een motie (voorstel aan 
de wethouders) op om die stap-
pen te zetten. De SP Bernheze is er 
trots op dat wethouder Glastra van 
Loon het voorstel ondersteunde. 
Met deze aangenomen SP-motie 

komt het project toch een stap 
dichterbij. We zijn er nog niet, 
maar het vertrouwen is er.

Goed 2016 
Langs deze weg wenst de SP Bern-
heze iedereen een sociaal, goed en 
gezond 2016 toe. Moge het nieu-
we jaar ieder wat positiefs bren-
gen. Dat hebben we met zijn allen 
wel nodig.

SP: Begeleid wonen in heeswijk-dinther

BeRNHeZe - Op 17 december 2015 hield de SP bernheze een betoog voor bege-
leid wonen. begeleid wonen in Heeswijk-Dinther voor mensen met een beper-
king. commercieel niet interessant, dat was duidelijk. Al ruim tien jaar komt het 
project niet van de grond. Met alle gevolgen van dien. Teleurstelling. Onbegrip. 
verdriet. Machteloosheid. De SP bernheze sprak dit allemaal uit in de raadsver-
gadering van 17 december. De SP diende nogmaals een motie (verzoek aan de 
wethouders) in.

Jan Prinsen, SP Bernheze

wijziging oud 
papier dinther
Op vrijdag 1 januari wordt er door 
het St. Barbaragilde geen oud 
papier opgehaald in Dinther, dit 
wordt maandag 4 januari 2016. 
Zet het vast in uw agenda.

vooruit kijken
Vanzelfsprekend onthouden wij 
daarbij het meest de leuke dingen 
die we toen meemaakten, maar 
in mijn herinnering waren we te-
vreden en gelukkig met wat we 
hadden en zagen de toekomst 
positief tegemoet. Wat opvalt in 
kranten en tijdschriften en op TV 
in de afgelopen weken is, dat al 
het nieuws van ellende en onge-
lukken nog eens wordt herhaald in 

meervoud. Wat zou het mooi zijn 
om op een positieve manier naar 
het afgelopen jaar te kijken en een 
opgewekte boodschap voor 2016 
te brengen. Ook dat kan best, als 
de journalisten daar wat meer oog 
voor hebben. 

Mag het wat positiever?
Ja, als CDA Bernheze willen wij in 
ieder geval die insteek kiezen. We 
hebben goede beslissingen geno-

men, samen met de collega’s in de 
gemeenteraad. er worden meer 
woningen gebouwd, zowel voor 
huurders, als eigen woningen. en 
ook voor 2016 liggen daarvoor 
plannen klaar om te worden uit-
gewerkt. We hebben een duidelijk 
besluit genomen over de toekomst 
van onze gemeente en daarmee 
gaan we het komende jaar verder.
CDA Bernheze wenst u een geluk-
kig en gezond nieuwjaar.

CDA: Positief het nieuwe jaar in

BeRNHeZe - in de laatste dagen van het jaar luisteren heel veel mensen naar de 
Top2000. wat daarbij opvalt is, dat het vrijwel allemaal nummers zijn uit mijn 
jeugdjaren die de top 10 vormen: zeven nummers uit de jaren 60/70! Die num-
mers roepen herinneringen op uit de ‘goede oude tijd’, maar ook de jeugd van 
vandaag stemt daar op. Zijn er sinds die tijd geen toppers meer geweest?

Wim van Lith, Fractievoorzitter CDA Bernheze

Iedere donderdag loopt de Rossi-
nistraat in Oss vol met bezoekers 
van de voedselbank. Ik vroeg me 
via een tweet af hoe dat nou kan. 
Daarop ben ik door voorzitter Piet 
Coolegem uitgenodigd. Mijn ogen 
zijn opengegaan.
In 2014 waren er 99 gezinnen die 
een beroep deden op de voedsel-
bank. In 2015 maar liefst 194! 194 
gezinnen die, als alle inkomsten bij 
elkaar worden opgeteld, nog niet 
genoeg hebben om rond te ko-
men. en de lat om in aanmerking te 
komen voor een voedselpakket ligt 
hoog. en dan de kerstperiode. Kar-
ren vol worden de winkels uit ge-
reden. Ik schaamde me diep. Hoe 
kunnen wij dit laten gebeuren? 
Gelukkig zijn er veel ondernemers 

die de voedselbank steunen. Ook 
ondernemers uit Bernheze. Maar 
dat is niet genoeg. er is niet alleen 
voedsel nodig, de huur van het 
pand moet ook worden betaald. 
en de koeling en vriezers hebben 
stroom nodig. Want, dat wil ik ook 
meteen duidelijk hebben, het gaat 
hier niet om eten dat ‘over de da-
tum’ is. Voor mezelf was het duide-
lijk. Ik ben donateur geworden. en 
stiekem hoop ik dat dit stukje jullie 
ook doet besluiten. Dat kan één-
malig of misschien wel wekelijks of 
maandelijks. Het rekeningnummer 
van Voedselbank Oss en omgeving 
is NL48RABO0115244891 en de 
website: 
oss.voedselbankennederland.nl. 
Voorspoedig 2016!

Progressief Bernheze: eten

BeRNHeZe - Een paar weken terug heb ik mij 
kritisch uitgelaten over de drukte bij voed-
selbank Oss en omgeving. Daarop werd ik 
uitgenodigd om eens een kijkje te komen ne-
men. Mijn kritiek is omgezet in een donateur-
schap.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief 
Bernheze

Premiekorting bij 
aanname personeel?
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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‘n Prachtig 2016!

www.centrumheesch.nl

een nieuw centrum met een 
nieuwe presentatie

De ondernemers en de bezoekers 
van het centrum waren al zeer te-
vreden over de toegankelijkheid, 
gratis parkeergelegenheid, de ser-
vice en het aanbod van producten 
en diensten. 
Maar, om de regionale rol van het 
centrum te kunnen blijven vervul-
len en – wie weet – zelfs uit te brei-
den, zijn er plannen gemaakt voor 
de toekomst aan de hand van de 

uitkomsten en de aanbevelingen 
van het onderzoek. Hoe die plan-
nen eruit komen te zien en wie 
welke rol hierin spelen, wordt op 
dit moment, op de grens met 2016 
uitgewerkt. 

Zoals je gewend bent van het Cen-
trum Management, zullen wij ook 
hierin zorgen voor een goede in-
formatie naar alle partijen en blijft 

de weg open voor ideeën, verbe-
terpunten of vragen. 

In 2016 zullen we elkaar weer ont-
moeten, persoonlijk, via de digitale 
communicatiekanalen én via het 
gedrukte woord. 

Voor nu wensen wij al onze lezers, 
volgers en trouwe klanten een ge-
zellig uiteinde en een
PRACHTIG 2016!

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van zondag 27 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016. Week 53.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR
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Queens 
pangafilet of koolvisfilet  
zak 500 gram  3.99333.9933.2.00

3.89

3.99

Doritos, Lay’s Superchips 
of Lay’s deep ridged chips  
zak 147-215 gram  1.19 Queens 

pangafilet of koolvisfilet111.11111.1.00
1.14
1.22

Hertog Jan, 
Bavaria of 
Palm bier  
3 kratjes bavaria à 12 flesjes à 300 ml 
of krat 24 flesjes à 300 ml  14.29
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van zondag 27 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016. Week 53.

14141414.2914141414.
10.00

13.99

17.22

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

max. 4 kratten per klant
max. 6 kratjes per klant

Shoarma-
reepjes  
per kilo 5.00 1.601.1.1.00

1.18

1.60

PER 200 GRAM

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

Kapelstraat 1, Middelrode T: 073-6129323

www.hendriksgevers.nl

Dakgoot reinigen 4,- p/m
Wij vegen uw schoorsteen al v.a. €39,50

HeeSCH - Stichting centrum Management Heesch heeft 2015 niet stil-
gezeten. Over veel van de activiteiten hebben we je op deze plaats in 
DeMooibernhezekrant geïnformeerd. Maar ook achter de schermen is 
veel gebeurd. De werkgroep Ons centrum van de Toekomst heeft on-
derzoek laten doen naar de positionering van Heesch en wat er veran-
derd zou moeten worden om Heesch nog duidelijker neer te zetten als 
kern met een regionale functie. 

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

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

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

PLaK Pagina 25-26 Van VOrige weeK
(weeK 52) VOOr het raaM!

win een minuut gratis winkelen bij de jumbo

Meer infOrMatie www.MOOiBernheZe.nL

goede informatie 
naar alle partijen
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Easy

3 1 5 4 2 6

8 1 3 4

6 7 5

4 8 7 1

3 4

5 7 4 9

7 2 5

9 7 8 3

2 5 4 9 6 1

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

geVraagd

BidPrentjes
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.

OUde/KaPOtte MOBieLtjes 
VOOr stg. OPKiKKer
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

VersLaggeVer
voor www.mooibernheze.nl.
Heb jij interesse om de 
evenementen en de mooie 
verhalen uit Nistelrode te 
beschrijven? Mail dan naar: 
info@mooibernheze.nl.

te KOOP

nieUwe dessO-
taPijttegeLs in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

heesaKKers LiChtVisie 
heeft VOOr iedereen 
de jUiste LaMP in hUis
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

in OnZe KadOshOP Vindt U 
aLtijd een Passend KadO 
VOOr eLKe geLegenheid
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 

sieraden, handtassen, shawls, 
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

in OnZe eLeKtrOshOP 
Vindt U aLLe MOgeLijKe 
LiChtBrOnnen
Zowel LED- als SPAAR-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en -onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

dageLijKs Verse tULPen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

giant twist 
eLeKtrisChe daMesfiets 
Met dubbel power. Maat L. 
bouwjaar 2012.
Shimano Nexus, 8 versnellingen, 
acteradius ruim 90 km, dubbele 
tassen, plus lader. Prijs € 595,-. 
0413-292751/06-53760087
Heeswijk-Dinther.

te KOOP/te hUUr

CentrUM heeswijK, 
winKeL/KantOOrrUiMte
(voorheen juwelier). Huur € 650,- 
per maand, excl. btw. 0413-293584.

aangeBOden

een aVOndje Uit bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 

bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

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

PediCUre nisteLrOde
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

KaPteijns PartYVerhUUr 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

T/m zondag 10 januari staan wij 
weer met onze
OLieBOLLenKraaM 
op Plein 1969 Heeswijk-Dinther 
Mario & Christa Bok. 

wiLt U ieMand Verrassen 
Met een eCht OrigineeL 
KadO!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

feestje Of iets te Vieren
Fust bier 50 liter vanaf € 55,-.
IJsklontjes € 1,80 per zak.
06-42968565.

mooiBernhezertjes

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

Tekst?

een jaar asieL Zie oplossing pagina 31

Wel degelijk.

OOvB adviseurs 
en accountants
verhuist naar Heesch. 
OovB en Connect vormen het
grootste accountantskantoor 
van Bernheze.

OOvB adviseurs en accountants en Connect 
Accountants & Adviseurs zijn voortaan één. 
En dat is goed nieuws voor ondernemend 
Bernheze. Want voortaan vindt u alle experts 
voor bedrijfsadvies, juridisch advies, fi scaal 
advies en accountancy onder één dak. 
In het huidige kantoor van Connect.

Ons nieuwe adres:
De la Sallestraat 8  |  5384 NK  Heesch
0412-612818  |  heesch@oovb.nl

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:
Annelies Aarts

uit Vorstenbosch

winnaar:
Corrie van Uden

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

PLaK Pagina 25-26 Van VOrige weeK
(weeK 52) VOOr het raaM!

win een minuut gratis winkelen bij de jumbo

Meer infOrMatie www.MOOiBernheZe.nL
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PUZZeL

Deze puzzel bestaat uit vragen over de verhalen 
in de krant. Beantwoord de vragen en zoek de 
juiste oplossing die past in de blauwe vakjes. 
Stuur je oplossing voor 5 januari 
naar info@demooibernhezekrant.nl. 
Onder de inzenders met de juiste oplossing 
wordt een pakket van ‘t Bomenpark eten & 
Drinken en Bon Fromage t.w.v. € 50,- verloot.

Veel puzzelplezier

Eindejaarspuzzel
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hOriZOntaaL
3. Hoe heet de nieuwe zwemschool in Heeswijk-Dinther?
8. Woonplaats van het briljanten huwelijkspaar Van Gemert.
9. Achternaam van de familie die een gemengd boerenbedrijf aan de Dorpsstraat in Loosbroek heeft.
10. Voormalige uitgaansgelegenheid in Dinther die in het najaar een reünie heeft gehouden.
12. Op deze vakantieboerderij uit Vorstenbosch vier je het hele jaar door vakantie.
13. Voornaam van een bekende CDA’ er uit Vorstenbosch die een gesprek had met Gerard van Dijk.
15. Naam van een fanfare uit Vorstenbosch die afgelopen jaar een muziekspektakel hield.
16. Voornaam van de vrijwilliger van dierenpark Heelwijk in Heesch.
18. Smartlappenkoor uit Nistelrode.
20. Voornaam van een vrouw uit Heeswijk-Dinther die al ruim 25 jaar pleegouder is.
21. Naam van het koor waarvan sommige leden ‘Les Pastoureaux Jolis’ vormt.
25. Fietsclub uit Loosbroek met Daphny van den Brand in haar gelederen.
26. Deze man uit Heeswijk-Dinther is vrijwilliger bij de Museumboerderij.
27. Naam van de basisschool waar twee gevluchte jonge vrouwen uit Syrië assisteren.
28. Voornaam van de eigenaar van zaal de Hoefslag in Nistelrode.

VertiCaaL
1. Hoe heet het kinderdagverblijf in 

Nistelrode waar kinderen kunnen 
genieten van boerderijdieren?

2. Voornaam van een frisbee talent.
4. Voornaam van de Post 

commandant uit Heeswijk-
Dinther die onlangs afscheid 
nam.

5. Voornaam van de eigenaar van 
café Kerkzicht in Loosbroek

6. Naam van het natuurtheater 
waar moeder en dochter in 
diverse stukken mee hebben 
gespeeld.

7. Voornaam van een man uit 
Heeswijk-Dinther die beschikt 
over een ‘schoenenbrievenbus’.

11. Voornaam van de Nederlands 
kampioene uit Nistelrode die 
traint bij dv Dancing Kids.

12. Naam van de zorgonderneming 
met dagbesteding in Nistelrode.

14. Voornaam van een man uit 
Loosbroek die al al ruim 40 jaar 
lid van WHV is.

17. Achternaam van de 
nieuwe secretaris Stichting 
Zorgvoorzieningen Vorstenbosch

19. een cabaretvereniging uit 
Loosbroek die afgelopen jaar drie 
bonte avonden hield.

20. Voornaam van de Heesche 
musicalster die speelde in ‘het 
meisje met het rode haar’.

22. Voornaam van de Nistelrodese 
bakker die gewonnen heeft met 
het Boulangerieteam.

23. Voornaam van de pater met hart 
voor missiewerk.

TIP VOOR DEFEEST-DAGEN!

OP ZOEK NAAR EEN 
CULINAIR CADEAU?

De feestdagen staan weer voor de deur! 
Bij Bon Fromage kunt u nu terecht voor prachtige, 

op maat gemaakte cadeaupakketten, dankzij een mooie 
samenwerking met Verbruggen Megastore en het Bomenpark. 

Voor meer informatie mail naar bonfromage.ton@live.nl. 
Minimale levering/bestelling vanaf 5 pakketten.

adv.indd   1 23-11-15   16:52

6
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APRIL 2015

1. HeeSCH
Qualawaai band
(1 april 2015)

Qualawaai uit Heesch stond vrij-
dag 3 april voor het eerst op het 
podium. Bij The Young Ones 
speelde de band, die bestaat uit 
Dennis Verbrugge, Tijmen van der 
Lee en Martijn van Orsouw, akoes-
tische folkmuziek. Het drietal was 
de afsluiter van de muzikale avond 
in CC De Pas. De naam van de 
band werd snel bedacht. Dennis 
Verbrugge: “een van de eerste ke-
ren dat we nog elektrisch speelden 
zei iemand ‘qua lawaai zit het wel 
goed’. en sinds we besloten om 
semi-akoestisch te gaan, zeggen 
we ‘het valt wel mee Qualawaai. 
“We vinden het vooral leuk om te 
doen en als mensen daarvan kun-
nen meegenieten is dat leuk.”

2. VORSTeNBOSCH 
willy Bijl secretaris 
stg. Zorgvoorzieningen 
Vorstenbosch 
(8 april 2015)

“Ik had Willy Bijl al op het oog, 
om mijn secretariaatfunctie bij 
Stichting Zorgvoorzieningen Vor-
stenbosch over te nemen, maar ze 
moest natuurlijk eerst ‘ja’ zeggen 

en gelukkig heeft ze dat gedaan!”, 
aldus Jan Kanters. Hij begon in 
2004 als secretaris bij de voorma-
lige werkgroep Zorgvoorzieningen 
Vorstenbosch en zette zijn taak met 
veel enthousiasme en betrokken-
heid voort, toen het in 2008 een 
officiële stichting werd. “Ik ben nu 
tachtig en dat is een mooie leeftijd 
om het stokje door te geven!” Wil-
ly: “het is een boeiend leerproces 
en ik mag altijd aankloppen voor 
advies bij Jan. Hij blijft onze waar-
devolle adviseur!”   

3. NISTeLRODe
Kampioene gwen Opstal
(22 april 2015)

De Nederlands Kampioene danst 
zeven uur in de week tijdens haar 
training bij DV Dancing Kids, daar-
naast is haar hobby… dansen. De 
elfjarige Gwen Opstal heeft haar 
doelen gesteld, vrijdag 1 mei was 
het zover dat ze op het grote po-
dium in Hanau stond en haar dans 
liet zien aan de jury. Gwen bleek 
na onderzoeken een heftige lac-
tose-intolerantie te hebben en 
daarom was er na het winnen van 
de titel geen taart voor Gwen. Ze 
sloot af met de wens: “Mijn grote 
voorbeelden zijn Moniek van Heu-
men en Kimberly Xhofleer, beiden 
ooit europees kampioen. Dat zou 
ik ook graag willen bereiken.” 
en dat lukte, in mei 2015 ronde ze 
het seizoen af in Hanau als euro-
pees kampioene.

4. HeeSWIJK-DINTHeR
stichting het hertenkampje 
(22 april 2015)
Het is een traditie dat communi-
canten in Heeswijk een deel van 
hun cadeaugeld schenken aan een 

goed doel. De kinderen hebben 
dit jaar gekozen voor het herten-
kampje aan de Irenestraat. Yvonne 
Hoek, voorzitster van de stichting, 
vond het een eer dat de commu-
nicanten hun spaarcentjes aan het 
hertenkamp wilden uitgeven. In 
overleg met de communiewerk-
groep is er gekozen voor een wal-
laby als uitbreiding van het herten-
kampje. 

5. LOOSBROeK
Luc Verhoeven eigenaar café 
Kerkzicht 
(15 april 2015)

Café Kerkzicht bestaat onder lei-

ding van Luc Verhoeven nu ruim 
anderhalf jaar, bij het éénjarig be-
staan vertelde hij: “Ik breng ge-
zellig wat leven in de brouwerij”, 
aldus een vrolijke Verhoeven. De 
Heesche uitbater in Loosbroek 
doet er alles aan om het de gasten 
zo goed mogelijk naar hun zin te 
maken. Wil je in de zomer barbe-
cueën op het terras? Dat kan! Wil 
je een spelletjesavond? Ook dat 
kan! “Nooit sta ik met tegenzin in 
de kroeg”, besluit Luc.   

MEI 2015

1. HeeSCH
rachel van hoek 
stg. de Opkikker 
(6 mei 2015)

De familie Van Hoek uit Heesch 
verzamelt afgedankte, oude en 
kapotte mobieltjes. Ze hebben er 
al heel wat, maar kunnen er altijd 
nog meer gebruiken. 

Doel is geld bij elkaar brengen voor 

Stichting Opkikker, die heel veel 
doet voor langdurig zieke kinde-
ren. Dochter Rachel was twee jaar 
het gezicht van Stichting Opkik-
ker en nu is ze een enthousiaste 
ambassadeur, met haar moeder 
als stuwende en communicerende 
kracht. 

2. LOOSBROeK
harrie van den Boom 
40 jaar lid whV 
(13 mei 2015)

Harrie van den Boom werd vrijdag 
8 mei op de seizoensafsluiting ge-
huldigd voor zijn veertig jaar be-
trokkenheid bij voetbalvereniging 
WHV. Harrie verzorgde onder an-
dere het secretariaat en was kan-
tinebeheerder. Secretaris Niels van 
Schijndel noemde Harrie een echte 
WHV’er die overal voor opgeroe-
pen kan worden. “een oude foto 
uit de jaren zeventig? Bij Harrie 
kun je die vinden.”

aPriL- Mei - jUni

Ik ben nu tachtig 
en dat is een mooie leeftijd

om het stokje door te geven!

De Schaapskooi

Café-Cafetaria-Zaal

Facebook.com/schaapskooi www.decozonwering.nl www.depot-heesch.nl www.hermesheesch.nl

www.� nancieelcentrumheesch.nl www.adviesburojanvangerwen.nlwww.vangrunsvenhaerkens.nl

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

www.adviesburo
janvangerwen.nl

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

www.pakhuys35.nlwww.pakhuys35.nl
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3. NISTeLRODe
thijs van den akker – 
barbiershop nistelrode 
(27 mei 2015)

Je drinkt een pilsje en leest de Play-
boy. een gezellige ‘Voetbal Interna-
tional-sfeer’ en mannenpraat, zon-
der dat er ook maar één vrouw in 
de buurt is. Zo zou de perfecte bar-
biershop van Thijs van den Akker 
(21 jaar) uit Nistelrode eruit zien. 
In september 2014 begon Thijs aan 
de opleiding voor barbier in Delft. 
“Ik krijg les van een meesterbarbier 
en leer van alles over scheer- en 
kniptechnieken maar ik moet nog 
veel leren. Je bent ten slotte wel 
met iemands gezicht bezig!”

4. HeeSWIJK-DINTHeR – 
nelleke van Lieshout 50 jaar 
vrijwilliger VV heeswijk
(13 mei 2015)

Meer dan 50 jaar zet Nelleke van 
Lieshout zich als vrijwilliger in voor 
VV Heeswijk. De laatste jaren 
voornamelijk als gastvrouw op de 
zondagmiddag. een heel bijzon-
dere prestatie. In mei van dit jaar 
besloot ze om te stoppen. Via haar 
overleden man Cees, die eveneens 
jarenlang actief was bij de club, 
kwam Nelleke 50 jaar geleden bij 

de vereniging. eerst als supporter 
van Cees maar vrij snel ook om al-
lerlei werkzaamheden als vrijwilli-
ger mee op zich te nemen. Volgens 
voorzitter Peer Verkuijlen een heel 
bijzondere vrijwilliger!   

5. VORSTeNBOSCH
fanfare de notenkrakers 
(20 mei 2015)

Fanfare de Notenkrakers hield, sa-
men met gilde Sint Antonius Abt, 
op 11, 12 en 13 juni een groots 
muziekspektakel. Vorstenbosch 
stond toen drie dagen lang in het 
teken van muziek, waarbij het 
gildegebouw werd omgebouwd 
tot een muziekpaleis. Aanleiding 
was het veertigjarig bestaan van 
het fanfareorkest van muziekver-
eniging De Notenkrakers. Frank 
Geenen, voorzitter van de Noten-
krakers: “het is een unieke samen-
werking tussen verenigingen en 
particulieren met passie voor mu-
ziek en dit spektakel liet zien dat 
muziek ook verbindend werkt.” 

JUNI 2015

1. HeeSWIJK-DINTHeR
 jos van empel vrijwilliger 
Museumboerderij 
(10 juni 2015)

Jos is al negen jaar vrijwilliger bij 

de Museumboerderij. Hij zit mede 
in het bestuur en behartigt het 
onderhoud van de  gebouwen 
binnen en buiten. Hiervoor zijn 
elke woensdagochtend ongeveer 
vijftien vrijwilligers actief, elk met 
een eigen specialiteit in kunnen. 
Jos spreekt met enthousiasme 
over alle activiteiten die de muse-
umboerderij organiseert. Naast dit 
vrijwilligerswerk wandelt Jos ook 
elke week met een groep rolstoel-
patiënten van Laverhof.

2. LOOSBROeK
fC de Lekke tube 
(10 juni 2015)

FC De Lekke Tube uit Loosbroek 
kreeg vrijdag 5 juni in CC De Wis in 
Loosbroek haar nieuwe fietstenue 
op ludieke wijze gepresenteerd aan 
haar leden en sponsoren. Na een 
kort welkomstwoord van voorzit-
ter Bjorn van Helvoort, werden alle 
sponsoren één voor één naar vo-
ren geroepen om ze - middels een 
korte anekdote en een sportief pre-
sentje - te bedanken voor hun bij-
drage aan de totstandkoming van 
het nieuwe clubtenue voor de ko-
mende vijf jaar. Meervoudig kam-
pioene Daphny van den Brand en 
aanstormend talent Thomas Bosch 
maakten een flitsende entree in 
de nieuwe felgele fietstenues; een 
overweldigend applaus volgde. 

3. NISTeLRODe
antoon timmers ’t Kos 
Koijjer schietvereniging 
(17 juni 2015)

Schieten met luchtbuksen werd 
vroeger veel gedaan om vogels 
en muizen te verjagen. Nu wordt 
in verenigingsverband geschoten, 

puur voor het oefenen van het oog 
en de concentratie. De schietver-
eniging ’t Kos Kojjer uit Nistelrode 
heeft in haar bijna 50-jarig be-
staan al heel wat schutters voort-
gebracht, getuige de rijk gevulde 
prijzenkast. elke dinsdag wordt er 
geschoten door de leden van de 
club in het gebouw van de schiet-
vereniging dat verscholen ligt aan 
de Zwarte Molenweg. een avondje 
uit wordt heel speciaal als je dat 
doet met schieten in wedstrijdver-
band met je buren of vrienden en 
je drinkt daarna op de winnaar of 
verliezer een borreltje aan de toog, 
net als in ’t Wilde Westen, is dat 
vast en zeker een succes. 

4. HeeSCH
elma van der wielen
sport-inn 
(24 juni 2015)

De kleine fitnessruimte van elma 
van der Wielen in Heesch heeft 
alles in huis om fit te worden of 
te blijven. Juist de intieme ruimte 
stimuleert mensen om te werken 
aan hun algehele welzijn. elma 
biedt als aanvulling op haar aan-

bod voor conditieverbetering, 
spieropbouw en afslanken Clean 
9; een reinigingskuur van negen 
dagen om het lichaam helemaal te 
resetten. De basis is pure aloë vera 
en is geschikt voor bijna iedereen. 
Naast de kuur geeft elma boven-
dien adviezen voor eten en bewe-
gen. elma: “Veel klachten ontstaan 
in de darmen. Na de kuur worden 
alle voedingsstoffen beter opge-
nomen, je voelt je energieker en 
je huid ziet er beter uit. een goede 
begeleiding vind ik heel belangrijk. 
In de kleine groepjes waarmee ik 
werk, kan ik mensen persoonlijke 
aandacht geven.” 

5. VORSTeNBOSCH 
Vakantieboerderij 
de Leijgraaf 
(24 juni 2015)

Op vakantieboerderij De Leijgraaf 
in Vorstenbosch kun je het hele 
jaar door met je familie, bedrijf, 
school of vrienden je vakantie vie-
ren of een van de vele activiteiten 
ondernemen. Groepsaccommoda-
ties De Pit en De Kers bieden alles 
voor een actief en prettig verblijf. 
en de namen zeggen het al: hier 
draait alles ook om kersen. Jan en 
els van der Wijst besloten in 1997 
om - samen met zonen Rob en erik 
en schoondochters Sanne en Jody  
- het roer helemaal om te gooien; 
van varkensbedrijf naar vakantie-
accommodaties in de stallen, met 
daarnaast kersenteelt. 

aPriL- Mei - jUni

‘Een overweldigend applaus volgde’

www.gbainfo.nl www.haarstudioheilaren.nl www.heeschkoi.nljhbouw-onderhoud@kpnmail.nl

www.karwei.nl Kromstraat 5 - Heesch 
www.kringloop-heesch.nl

verkoop van vuurwerk

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jos Hanegraaf | jhbouw-onderhoud@kpnmail.nl | 0622528857 

www.gedekeukens.nl 

Gé-Dé KEUKENS

www.jacobsenjacobs.nl

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL
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aftellen naar het nieuwe jaar!

‘waar telt u af tot het nieuwe 
jaar?’
 We zien dat 39% van de geënquê-
teerden de laatste avond van het 
jaar thuis met vrienden of familie 
doorbrengt. 37% gaat naar vrien-
den of familie in eigen gemeente 
en 8% van de ondervraagden gaat 
naar familie of vrienden buiten de 
gemeente. In een plaatselijke uit-
gaansgelegenheid viert 2% Oud 
& Nieuw en hetzelfde percentage 
brengt de laatste dag van het jaar 
door op vakantie. Sommige men-
sen gaven aan op het werk Oud & 
Nieuw te vieren.

waagt u zich aan goede voorne-
mens? 
We zien dat 75% van de geënquê-
teerden geen goede voornemens 
maakt, 33% van de resterende 
25% neemt zich voor  meer te 
gaan sporten, 24% wil graag meer 
tijd nemen voor het gezin en fa-
milie, 11% wil stoppen met roken 
en neemt zich dat dus voor, 21% 
wil graag wat afvallen, 31% heeft 
andere voornemens en 14% heeft 
voornemens die hij/zij niet wil ver-
tellen. We lezen dat mensen zich 
voornemen om positiever in het 
leven te staan, te genieten van het 
nu en zichzelf verder te ontwik-
kelen. Ook het vinden van werk 
wordt genoemd als goed voor-
nemen. Dit vraagt om een mooie 
update aan ‘t einde van het jaar 
2016.

Steekt u vuurwerk af? 
82% van de ondervraagden steekt 
geen vuurwerk af, degenen die 

wel vuurwerk afsteken, doen dit 
vooral uit traditie. Degenen die dat 
niet doen, vinden het vooral zonde 
van het geld en jammer dat er zo-
veel rotzooi op straat blijft liggen. 
Als we kijken naar de vraag ‘Vindt 
u dat er in de gemeente Bernheze 
een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod 
moet komen?’ zien we dat 42% 
voorstander is van zo’n vuurwerk-
verbod en 38% is daar geen voor-
stander van. 20% heeft er geen 
mening over. We lezen dat mensen 
graag zouden zien dat vuurwerk 
pas veel later op 31 december 
wordt afgestookt en dat diegenen 
die eerder op de dag vuurwerk af-
steken, ook echt gestraft worden. 
Verder wordt er gepleit voor een 
vuurwerkvrije zone bij bejaarden-
centra. Maar ook lezen we dat er 
enkele geënquêteerden vinden dat 
er al teveel verboden zijn en dat 

mensen verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen handelen. 

Stelling ‘in onze gemeente zou 
er per kern maar één centrale af-
steekplek moeten zijn’. 
Over bovenstaande stelling zijn de 
meningen heel erg verdeeld. Maar 
19% is het zeer eens, 18% is het 
hiermee eens, 20% staat hier neu-
traal tegenover, 22% is het niet 
eens met de stelling, 19% is het 
met deze stelling zeer oneens en 
1% weet het niet. Als toelichting 
lezen we o.a. ‘wie bepaalt dan de 
plek in een dorp waar vuurwerk 
afgestoken gaat worden’, ‘men-
sen die slecht ter been zijn, kun-
nen niet naar zo’n plek en willen 
graag vuurwerk zien in hun eigen 
omgeving’, ‘leuk zo’n centrale af-
steekplek, want zo kom je dorps-
genoten tegen’. 

Nog twee dagen en dan is het 2016. 2015 laten we achter ons en we focussen ons op nieuwe kansen en 
mogelijkheden die het nieuwe jaar ons gaan bieden. Diegenen die zich aan hebben gemeld om periodiek hun 
mening te geven via www.tipmooibernheze.nl hebben een aantal vragen rondom Oud & Nieuw beantwoord 
en de uitslagen worden hieronder weergegeven. 
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Toelichting: 
Ja  Afvallen Alweer:) 
Nee  Dat kan het hele jaar door wel 

 Gezond blijven is het goede voornemen. 
 Heb me ooit voorgenomen iets te doen als ik het wil doen en niet uit te stellen 

tot een door andere bepaalde datum. 
 Ik ben dik tevreden met het leven dat ik leid, en heb weinig hele slechte 

gewoontes waar ik mee moet stoppen 
Weet (nog) 
niet 

 Mijn leven bestaat uit alleen goede voornemens. 
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Ja Nee Weet (nog) niet

5 Een nieuw jaar staat vaak in het teken van goede 
voornemens. Waagt u zich aan goede voornemens? 

(n=225,7829
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 Meer sporten  Meer tijd voor
gezin / familie

 Stoppen met
roken

 Afvallen Anders  Vertel ik liever
niet

5.1 Wat zijn uw voornemens ? 
(n=35,77966
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Bij Oud & Nieuw hoort traditioneel gezien vuurwerk 
 

Toelichting: 
Ja  Slechts een enkel stuk, voor het idee en uit traditie. 

 Wel op een plek per dorp stad. 
Nee  De stank en herrie verafschuw ik. Vind het vreselijk dat er mensen zijn die hun rotzooi niet 

opruimen. 
 Heb nog nooit aan vuurwerk gewaagd 
 Ik steek nooit vuurwerk af. Geldverspilling 
 Ik vind het zonde van het geld, heb het daar niet voor over. Kan wel kijken naar anderen 

die vuurwerk afsteken. 
 Vuurwerk vormt een gevaar voor de directe omgeving. Er gebeuren jaarlijks teveel 

ongelukken. 
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7 Steekt u zelf vuurwerk af? 
(n=225) 
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 Maar er is wel ooit onbedoeld een vuurpijl op ons af gekomen door onprofessioneel 
afsteken. Heel vervelend voor beide partijen. 

 Niet daarom vind ik het niet nodig maar ik vind het geldverspilling 
 Wel mee bedreigd. Gelukkig nooit geraakt. 

 
In welke mate bent u het (on)eens over de volgende stellingen? 
 

 
Toelichting: 
Zeer mee eens  Dan zie je het toch als je echt van vuurwerk houdt. Je kunt er naar toe gaan en 

valt er anderen niet mee lastig. Ook dieren hebben een ellendige dag en nacht 
 Ivb met veiligheid van toeschouwers 

Mee eens  Zo kan de afval geconcentreerd worden. Bovendien kom je zo vele 
dorpsgenoten tegen en kunnen ook mensen die afgelegen wonen of tijdens de 
jaarwisseling weinig buren hebben die thuis zijn, ook 'actief' deelnemen aan 
vuurwerkplezier. 

Mee oneens  één centrale plek per dorp 
 Er moeten meerdere plekken in de kernen zijn waar dat kan. 
 Geen afsteekplek 
 Ik zou juist wel meerdere plekken per kern afspreken, Maar niet overal zoals nu 

het geval is. 
 Voor mensen die slecht ter been zijn of niet uit huis kunnen is het vuurwerk in 

hun eigen omgeving fijn om mee te maken. 
 Voordeel mooi vuurwerk en minder rommel. Maar ik gun het jeugd en anderen 

ook om het wel af te steken als ze dat leuk vinden. Bovendien beter voor de 
middenstand als het niet centraal wordt geregeld. 

Zeer mee 
oneens 

 Mensen moeten er zelf verstandiger mee om gaan 
 Wie bepaalt, welke plaats dat zou moeten worden en waarom juist daar? 

Waarom anderen die daar niet (in de buurt) wonen hun plezier ontzeggen? 
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oneens

Weet niet

10.1 ‘In onze gemeente zou er per kern maar één centrale 
afsteekplek moeten zijn’ 

(n=222) 

tipMooiBernheze.nl
aanmelden!
Hoe denk jij over activiteiten in jouw kern? is het woningaanbod 
voldoende? Gemeente bernheze of opsplitsen? Het zijn slechts een 
paar vragen waar we binnenkort wellicht het antwoord op weten. Al-
thans, hoe de burgers hierover denken. Meld je, in enkele minuten, 
aan als respondent en doe mee. 

GRATiS – ANONiEM EN iN 3 MiNUTEN
inwonerspanel
Door middel van een maandelijkse korte enquête kan de burger mee-
denken en meepraten over de gemeente. Op deze manier kunnen 
wij als krant nog dichter bij de burger komen te staan. Het resultaat 
wordt uiteindelijk, statistisch of in een redactioneel, gepubliceerd in 
DeMooiBernhezeKrant. 

We hanteren een brede uitgangspositie, waar jong en oud gebruik 
van kan maken. Door de uiteenlopende vragen, is het voor alle deel-
nemers interessant om mee te praten. Het invullen van een enquête 
duurt enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van 
de actualiteit.

Representativiteit 
Om het onderzoek representatief te maken, zijn er een minimaal aan-
tal respondenten nodig. De groep ondervraagden moet een juiste en 
goede afspiegeling van de gehele bevolking in Bernheze zijn. Dit toet-
sen we op allerlei factoren; zoals leeftijd, gezinsopbouw en culturele 
activiteiten. 
Mochten er bepaalde groepen mensen onderbelicht zijn in het panel, 
dan wordt er specifiek naar deze doelgroep gezocht, bijvoorbeeld via 
sociale media. We kunnen vragen wegleggen per kern en kunnen 
resultaten bekijken per leeftijd, per kern, per geslacht en ga zo maar 
door. Alles is mogelijk.

Meedenken, meepraten 
TipMooiBernheze.nl. Wil je meedoen? 
Ga dan naar www.tipmooibernheze.nl 
en meld je aan! 
Wij zijn heel nieuwsgierig naar jouw mening!
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Oud & Nieuw 
 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1....Gelukkig Nieuwjaar 
 

 
Anders: 
 op het werk 
 thuis 
 thuis met gezin 
 thuis, met mijn echtgenoot...na 12 naar familie 
 Werk off shore 
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4 Waar telt u af tot het nieuwe jaar? 
(meerdere antwoorden mogelijk) (n=226) 

De antwoorden op de vragen: ‘Zijn uw goede voornemens van 2015 

uitgekomen?’ ‘voor welk bedrag gaat u vuurwerk kopen?’

en ‘bent u ooit het slachtoffer geweest van vuurwerk?’ 

kan je gaan lezen op www.mooibernheze.nl
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Kennis en
 Onder steUning 
bieden aan lokale 
gemeenschap

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

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

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

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

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

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

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 

tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in Heesch. een 

team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, lonen, dan wel 

accountancy gebied.

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

OnZe diensten O.a.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname

auto & motor nieuws

onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen- en bedrijfswagens
in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens tachograaf ijken

AART SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89     Fax +31 (0)412 45 23 65     info@autoserviceheesch.nl

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

 onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
 in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens

Middelste Groes 13    5384 VV Heesch    Tel. +31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89    Fax +31 (0)412 45 23 65    info@autoserviceheesch.nl

AART SCHOONES

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

AANHANGWAGENS

Waar kan ik 
mijn voertuig 
laten schorsen?
Als je je voertuig langere tijd 
niet gebruikt, kun je het laten 
schorsen. Dat betekent dat je 
de verzekering, de motorrijtui-
genbelasting of de APK tijdelijk 
kunt stopzetten. 

Je kunt je kentekenbewijs laten 
schorsen op de kantoren van 
PostNL, via internet of bij de 
balie van de RDW in Veendam, 
Zoetermeer en Den Bosch. Dit 
geldt ook als je een schorsing 
wilt verlengen of opheffen.

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

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

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

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

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 
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M.i.v. 1 januari 2016
óók geopend op
DONDERDAG !!!

Retselseweg 5    Heeswijk-Dinther    06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur    do 9.00-17.00 uur    za 9.00-16.00 uur

Trainingscentrum Ketelaars neemt 
het heft in eigen hand

Willy Ketelaars vertelt: “Door wij-
zigingen in de  werkzaamheden en 
andere opdrachtgevers werden we 
genoodzaakt om op zoek te gaan 
naar andere chauffeurs. Tijdens 
mijn zoektocht in samenwerking 
met het UWV en diverse uitzend-
bureaus bleek dit een hele klus. 
Graag wilde ik wat jonge mensen 
in ons team, maar daar is moeilijk 
aan te komen omdat er geen op-
leidingen zijn voor het aparte en 

specifieke werk van een container 
chauffeur.”

Het was secretaresse elly, die op 
het idee kwam om zelf mensen te 
gaan opleiden voor het werk van 
container chauffeur in combinatie 
met hef- en reachtruckchauffeur. 
“Inmiddels hebben we vier chauf-
feurs opgeleid. Na intensief samen-
werken, zijn deze allemaal goed be-
vonden om ingezet te worden voor 

het werken met containers. 
Na de training gaan de 

chauffeurs allemaal op 
pad met een mentor 
chauffeur zodat ze al-
les wat ze bij de oplei-
ding geleerd hebben in 

praktijk kunnen bren-
gen. Van deze vier men-

sen, heb ik er twee zelf in 
dienst en de anderen twee heb-

ben inmiddels een baan gevonden 
in de food en afval sector. een pri-
ma sector om in te werken, die nog 
steeds groeiende is”, legt Willy uit. 

Het balletje rolde een kant op die 
Willy van tevoren nooit had dur-
ven denken. Na diverse gesprekken 
met o.a. ROC, UWV en uitzendbu-
reaus,  zijn we op het idee gekomen 
om er een gecertificeerde opleiding 
van te maken.  Daarvoor moest hij 
zelf een aantal opleidingen volgen 

om aan de eisen te voldoen. Maar 
nu is het dan zover.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen be-
langstellende bij Trainingscentrum 
Ketelaars terecht voor training en/
of opleiding als containerwagen, 
heftruck, en reachtruckchauffeur. 
Ook het leren werken met een bo-
venloopkraan behoort tot demoge-
lijkheden. 

Ook transportbedrijven die nieuwe 
chauffeurs een goede training wil-
len geven voordat ze starten met 
de werkzaamheden bij hun bedrijf, 
zijn welkom. Wij leren deze chauf-
feurs de fijne kneepjes van het vak.  
Besteden aandacht aan veiligheid 
en alles wat je in de praktijk tegen 
kan komen.

Wil je als vrachtwagenchauffeur 
een all-round chauffeur worden? 
Kom dan eens kijken of deze trai-
ning bij je past en om beter inzet-
baar te zijn voor je werkgever. Zit 
je op dit moment zonder werk, dan 
kan de training in aanmerking ko-
men voor een scholingsvoucher. 

Met deze trainingen vergroot je 
de kans op de arbeidsmarkt. Onze 
trainingen tellen ook mee voor 
code95, ook voor de heftruck”, al-
dus Willy. “Ook kun je hier terecht 
voor verschillende opleidingen met 
betrekking tot containergebruik en 
veiligheid, eendaagse of meerdaag-
se trainingen voor containerwagen 
en heftruck zijn ook mogelijk. Je 
kunt elke dag van de week bij ons 
terecht, ook op zaterdag, alleen of 
met een groep. Informeer gerust 
naar de mogelijkheden, dan kijken 
we samen naar een passende aan-
bieding.” 

Bekijk de link op Youtube: 
https://youtu.be/R-wJvx5Z8U0

Voor meer informatie;
TRAiNiNGScENTRUM kETELAARS 
De Morgenstond 6
5473 HG Heeswijk-Dinther
0413-292933  /  06-21187670
ketelaarstrainingcenter@kpnmail.nl
www.ketelaars-opleidingen.nl      

HEESWIJK-DINTHER - Per 1 januari 2016 kunnen belangstellenden bij Trainings-
centrum Ketelaars in Heeswijk-Dinther terecht voor training en/of opleiding 
voor containerwagen, heftruck en reachtruckchauffeur. Ook leren werken met 
een bovenloopkraan behoort tot de mogelijkheden. 

Foto’s: Lianne Gabriëls

het werken met containers. 
Na de training gaan de 

chauffeurs allemaal op 

praktijk kunnen bren-
gen. Van deze vier men-

sen, heb ik er twee zelf in 
dienst en de anderen twee heb-

Willy Ketelaars gaat zelf de mensen opleiden

Per 1 januari trainingscentrum Ketelaars

Willy Ketelaars

auto & motor nieuws

Citroën 2cv6 Charleston  1981 € 9800,-
Citroën 2cv6 special rood 1989 € 9500,-
Citroën C3 1.4 Exclusive 2003 € 2450,-
Citroën C2 1.4i Zwart 2005 € 3499,-
Daihatsu Charade 1999 € 1249,-
Ford Ka 1.3 briels  2004 € 2450,-
Hyundai Atos 1.0i Automaat 2000 € 2250,-
Hyundai XG 2.5 V6 2000 € 1499.-
Mercedes C 180 Combi 1996 € 1999,-
Peugeot 106 1.0 Sketch 1996 € 799,-
Peugeot 307 SW 1.6 HDIF 80KW 2006 € 4450,-
Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999 € 1499,-
Renault Megane 1.6 airco 2001 € 1499,-
Renault Koleos 2.0 DCI 110KW 2008 € 7999,-
Saab 900 1995 € 1499,-

Suzuki wagon R+ 2002 € 1999,-
Volvo C70 2.3T 300PK Automaat 1998 € 2999,-
Volkswagen Beetle 2.0 2000 € 2950,-
VW Golf 2.0 FSI zwart airco  2005 € 5999,-

Bedrijfswagens: EX-BTW
Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 € 2750,-
Citroen Berlingo 2.0 HDI 2005 €  3500,-

Wordt verwacht:
Citroen C3 1.1 grijs 2005
Nissan Micra 1.2 Bordeauxrood 2006

Réparateur agréé

S O L U T I O N  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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Een greep uit onze voorraad!

Wij wensen u een gezond en goedrijdend 2016
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auto & motor nieuws

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 1,4 ligne business 
   89.000 km 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009

Kia Picanto superpack clima 
  11.000 km 2014
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000

Opel Astra 1.8 executive automaat 
  53.000 km 2007
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Modus 33.000 km 2011
Volkswagen Golf 1.4 16v 5drs airco
  94.000 km  2002
Volkswagen Golf 1.4 tsi 160 pk 5drs 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN
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Ford Ka 51 kW  ........................................2011
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6  .2011-2013
Ford Fiësta 1.4  .......................................2005
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Focus 1.0 3 cil 74 kW ......................2012
Ford Focus 1.4i  ......................................2007
Ford Focus 1.6 D  ................. 2006-2007-2013
Ford Focus 1.6 77 kW  ............................2012
Fiat Punto 800 cc .................................... 2012
Opel Corsa 1.2  .......................................2012
Peugeot 107  ........................................... 2013 
Peugeot 206 ............................................ 2007
Peugeot 207  ........................................... 2008
Renault Clio 1.2 ....................................... 2010
VW Golf ...................................................2013
VW Polo TD BlueMotion 5 drs .................2011
StationwagonS:
Ford Focus 1.6D  .....................................2010
Ford Focus 1.6D 77 kW  ..........................2013
BeStelwagenS:
Ford Transit 85 kW  .................................2005

VIER JAAR 
GARANTIE!

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

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

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

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

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

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

Online schorsen 
kentekenbewijs
Wil je online een schorsing voor 
je voertuig aanvragen? Dan heb 
je een DigiD-inlogcode nodig. 
Je betaalt via iDEAL, de digitale 
betaalmethode van verschil-
lende banken. De RDW stuurt 
je binnen 5 werkdagen een aan-
gepast tenaamstellingsbewijs 
(deel IB) toe.
Alleen particulieren kunnen di-
gitaal een voertuig schorsen. 
DigiD en iDEAL zijn alleen be-
schikbaar voor particulieren en 
(nog) niet voor bedrijven.

Onze adverteerders wensen jullie 
een veilig 2016

Schorsing 
kentekenbewijs
op kantoor Post-
NL of RDW-loket

Om een schorsing op het post-
kantoor of bij een RDW-loket te 
regelen, heb je nodig:
•	 het	tenaamstellingsbewijs;
•	 het	overschrijvingsbewijs	van	

het	kentekenbewijs;
•	 een	geldig	persoonlijk	identi-

teitsbewijs.
Als alles in orde is betaal je het 
schorsingsbedrag en ontvang je 
een nieuw tenaamstellingsbe-
wijs. Hierop staat vermeld: ge-
schorst tot en met (datum).

Vanaf 1 januari 
2016:
•	 wijzigt	 de	 bijtelling	 van	 de	

auto	van	de	zaak;
•	 wijzigt	 de	 motorrijtuigenbe-

lasting;
•	 wijzigen	 de	 uitstootgrenzen	

voor benzineauto’s en die-
selauto’s voor de berekening 
van	de	bpm;

•	 is	het	snorfietskenteken	gratis	
om te zetten naar bromfiets-
kenteken.

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG
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JULI 2015

1. NISTeLRODe
Linsey van roosmalen
(1 juli 2015)

Ze is 21, in de bloei van haar leven 
en wil graag gewone dingen doen: 
plezier maken, uitgaan, shoppen, 
studeren, alles uit het leven ha-
len. en paardrijden, op haar eigen 
paard. Hoe anders is de  realiteit. 
Iedere dag opnieuw is voor Linsey 
van Roosmalen een struggle. Al 
vijf jaar lang, vanaf het moment 
dat de Q-koorts bij haar toesloeg. 
een zware periode brak aan. Maar 
nu gloort er eindelijk hoop aan de 
horizon. In december startte Linsey 
met cognitieve gedragstherapie in 
Nijmegen. Ze deed mee met een 
onderzoek naar chronische ver-
moeidheid en kwam in aanmer-
king voor deze behandeling waar-
bij Linsey op resultaat hoopt. 

2. HeeSWIJK-DINTHeR
rouaa en awj uit syrie
(8 juli 2015)

Awj en Rouaa, mooie intelligente 
meiden van negentien en drieën-
twintig uit Syrië, met een zachte 
blik in hun ogen en een vriende-
lijke glimlach. Onder begeleiding 
van Fred Lennings leerden zij in 
rap tempo Nederlands. Ook op 

zijn initiatief assisteren de meis-
jes twee ochtenden per week op 
basisschool De Bolderik. In een 
vaste groep lezen ze voor, helpen 
kinderen met rekenen en andere 
taken en doen allerhande klusjes. 
Zo leren ze, buiten hun inburge-
ringscursus, sneller Nederlands én 
ze ontlasten de docenten. Awj en 
Rouaa zijn dankbaar voor de kan-
sen die ze hebben gekregen. en 
ook al kunnen ze nooit meer terug 
naar hun vaderland: ze zijn veilig 
en vrij. en voor dat grote goed 
steken zij gráág de handen uit de 
mouwen.

3. LOOSBROeK
eetpunt hdL locatie 
CC servaes
(15 juli 2015)

Samen eten is altijd gezelliger dan 
alleen. Vanuit die visie is eetpunt 
HDL locatie CC Servaes ontwik-
keld, specifiek voor de inwoners 
die sociaal contact missen. “Het 
is een sociaal eetpunt waar men-
sen heel bewust naar toe komen, 
omdat ze gezelschap missen”, legt 
coördinator Tonny van de Ven uit. 
“Het is niet bedoeld om hele fa-
milies mee te nemen, maar samen 
met een vriend(in) is prima. Het 
eetpunt en stichting Ontmoetings-
tuin Servaes zijn een unieke sa-
menwerking aangegaan: zij gaan 
het eten van een gezonde maaltijd 
en het telen van fruit en groenten 
op bijzondere wijze met elkaar ver-
binden. 

4. HeeSCH
jasper derikx frisbee
(15 juli 2015)
Jasper, wiskundestudent in Nijme-
gen, is in aanraking gekomen met 

de sport frisbeeën toen hij een half 
jaar in engeland woonde voor zijn 
studie. Nu speelt hij al een paar 
jaar in teamverband bij een club 
in Nijmegen. Jasper: “Frisbeeën is 
een intensieve sport; je moet veel 
duiken en springen om de frisbee 
te bemachtigen; ontzettend leuk 
voor toeschouwers om naar te kij-
ken. Jasper heeft in juli deelgeno-
men aan het WK Frisbee in Lon-
den. 

5. VORSTeNBOSCH 
Vrijwilligers kerkhof
(31 juli 2015)

Wekelijks zitten zeven mannen bij 
pastoor Ouwens in Vorstenbosch 
aan de koffie met een kuukske. 
Het zijn de mensen die het kerkhof 
onderhouden en nog wat andere 
klusjes doen. De leeftijd varieert 
van 68 tot 83 jaar en hun beroe-
pen lopen al net zo sterk uiteen; 
van timmerman tot agrariër en 
van buschauffeur tot opzichter. De 
vaste onderhoudsbeurt wordt op 
maandagochtend gedaan, alleen 
als de hagen geknipt moeten wor-
den, worden er wat uurtjes extra 
besteed, maar altijd is er ruim de 
tijd voor koffie, gezet door pastoor 
Ouwens en gedronken in de pasto-
rie. “t moet gebeuren dus nie pra-
kizeren maar de schoeffel pakken”.

AUGUSTUS 2015

1. HeeSCH
Mark huyben dierenpark 
heelwijk
(5 augustus 2015)

Mark Huyben, 46 jaar, werkzaam 
als afdelingsmanager ICT, is na 
een korte opstartperiode al zes jaar 
vrijwilliger bij Dierenpark Heelwijk. 
Dat Mark dicht bij het dierenpark 
woont, heeft zeker meegespeeld 
in zijn keuze. In de beginperiode 
bestonden zijn werkzaamheden 
uitsluitend uit het voeren van de 
dieren en het schoonmaken van de 
stallen. Nu is zijn vrijwilligerswerk 
veel uitgebreider en omvat onder 
andere het bestellen van het voer, 
het verzorgen van het contact met 
de gemeente, het bijhouden van 
de financiën en inhoud geven aan 
de publiciteit middels een vaste 
maandelijkse rubriek in DeMooi-
BernhezeKrant. Op dit moment 
beschikt het dierenparkje over vijf 
vrijwilligers, maar een groter aantal 
vrijwilligers maakt het mogelijk om 
een soort dienstenrooster te draai-
en, wat de huidige vrijwilligers zal 
ontlasten. Lezers van dit artikel, 
die in de buurt van het dierenpark 
wonen en van dieren houden, mo-
gen zich zeker bij Mark melden als 
vrijwilliger.

2. HeeSWIJK-DINTHeR
Marijke en nieke-janne 
Kersouwe
(26 augustus 2015)
Het komt niet zo vaak voor dat 
moeder en dochter dezelfde 
hobby hebben. Voor Marijke van 
Oorschot en dochter Nieke-Janne 
Vos uit Heeswijk-Dinther is het 
heel normaal. Zij spelen al jaren 

samen mee op Natuurtheater de 
Kersouwe. Nieke-Janne: ”Op de 
Kersouwe zijn we ook niet echt 
moeder en dochter, maar eerder 
beste vriendinnen.” Marijke begon 
in 1994 bij De Kersouwe, dertien  
jaar geleden sloot dochter Nieke-
Janne aan bij het gezelschap. Ook 
dit jaar waren moeder en dochter 
weer van de partij in het stuk De 
Klokkenluider van de Notre Dame.

3. NISTeLRODe
theo en dora van gemert 
65 jaar getrouwd
(26 augustus 2015)

Theo  en Dora van Gemert - van 
Hintum waren op 17 augustus 65 
jaar getrouwd. Voordat ze verke-
ring kregen, zagen Theo en Dora 
elkaar al regelmatig wanneer Theo 
en zijn vrienden uit Vorstenbosch 
op de koffie kwamen bij Dora en 
haar vriendinnen in Nistelrode. 
Op 10 augustus 1950 zijn ze voor 
de wet getrouwd en 17 augustus 
voor de kerk. In het ouderlijk huis 
van Theo in Vorstenbosch gingen 
ze wonen en hebben ze acht kin-
deren gekregen. In 1990 zijn Theo 
en Dora verhuisd naar Uden, maar 
sinds 2013 zijn ze weer terug in 
Nistelrode, waar het ooit begon.  
Ze wonen nu in Laarstede en voe-
len zich hier goed thuis. 

jULi - aUgUstUs - sePteMBer

www.lifeandgarden.nl www.marveys-speelwereld.nl www.mitra.nl

www.restaurantwolters.nl Schildersbedrijf Theo Wijnen
06-53740305

www.lifeandgarden.nl

www.restaurantwolters.nl

www.trendzienenhoren.nl
www.trendzienenhoren.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

        Fysio
Hoogstraat

www.eetcafetpumpke.nl
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4. LOOSBROeK
tweedehands fietsenactie
(26 augustus 2015)

Recycling is in het kader van duur-
zaamheid een heel centraal, be-
langrijk begrip. In de parochie in 
Loosbroek doen ze daar al jaren 
graag aan mee omdat ze die duur-
zaamheid zien zitten, maar zeker 
ook omdat - mede door de op-
brengst daarvan - het de parochie 
mogelijk maakt de financiële broek 
goed op te houden! De tweede-
hands fietsenactie, de jaarlijkse 
rommelmarkt en de voortdurend 
lopende tweedehands kleding en 
schoeisel acties zijn daarvan uit-
gesproken voorbeelden. Heel veel 
vrijwilligers werken eraan mee om 
de spullen op te knappen, te verza-
melen en aan de man te brengen. 
Fietsen worden door de vrijwilligers 
weer helemaal ‘gankig’ gemaakt, 
zodat ze weer probleemloos dienst 
kunnen doen. 

5. VORSTeNBOSCH
KBO Vorstenbosch
(26 augustus 2015)

Na enkele rustige maanden, waar-
in alleen de normale wekelijkse ac-
tiviteiten op het programma ston-
den, startte KBO Vorstenbosch in 
september weer volop met de gro-

te bijeenkomsten zoals de interne 
biljartcompetitie, met wekelijks 
twee wedstrijdavonden op maan-
dag en woensdag, het maken van 
3D kaarten, kienen en rikken. In 
november werd aan deze activi-
teiten nog de 80-plussersmiddag 
en Sint Nicolaasavond toegevoegd 
en het KBO najaar werd in decem-
ber afgesloten met de traditionele 
kerstviering.

SEPTEMBER 2015

1. NISTeLRODe
joyce Broeren justBe
(2 september 2015)

Met ingang van 1 september is er 
de mogelijkheid om, in de multi-
functionele ruimte van het sport-
complex van Tennisclub Telro, aan 
sportlessen in groepsverband deel 
te nemen. Deze worden verzorgd 
door Joyce Broeren van Just Be 
beauty & balance.  Joyce: “We 
werken met de overtuiging dat 
bewegen op verantwoorde wijze, 
een heilzame werking heeft op de 
fysieke en mentale gezondheid. 
Het helpt om het gewenste figuur 
te behouden, versterkt de spieren 
en draagt bij aan een goede ba-
lans. een juiste balans tussen li-
chaam en geest”.

2. VORSTeNBOSCH
Pater hendrik van Kessel
(9 september 2015)
De Vorstenbossche Pater Hendrik 
van Kessel (88) heeft afgelopen 
jaar de Koninklijke onderscheiding 
van Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau ontvangen voor zijn 63 
jaren bevlogen missiewerk bij de 
Sociëteit van Missionarissen van 
Afrika. Pater van Kessel: “ Het mis-

siewerk is ongelooflijk veranderd 
in 63 jaar en er is nog steeds veel 
werk te verrichten en dat doe ik, 
nu als vrijwilliger – want ik ben in-
middels met pensioen – nog steeds 
elke dag met veel liefde en ple-
zier. Ik ben trots op Brabant, maar 
mijn leven ligt in Zambia bij ‘mijn 
mensen’. Ondanks hun armoede 
hebben ze een positieve en blije 
levenshouding. Dat bewonder ik 
enorm en daar geniet ik van!”, be-
sluit hij.

3. HeeSWIJK-DINTHeR – 
riny, henk en rob van 
jongerencentrum iMeet
(16 september 2015)

Jeugd- en jongerencentrum Imeet 
achter de Dintherse kerk was in 
september helemaal klaar voor het 
nieuwe seizoen. Jong en oud was 
uitgenodigd voor de ‘Grand Ope-
ning’ met muziek, ijs en springkus-
sens op zaterdag 19 september. 
De zomervakantie was door Imeet 
aangegrepen om, met medewer-
king van de gemeente Bernheze, 
het hele gebouw van binnen en 
buiten te vernieuwen, op te pim-
pen en op te frissen en een aantal 
zaken aan te passen waar de jeugd 
heel blij van wordt. “We hebben 
onder andere een nieuwe Play-
Station, flipperkast en gratis wifi in 
het hele gebouw. Ook is er nieuwe 

verlichting en het assortiment lek-
kernijen achter de bar is veranderd, 
al worden er nog steeds kleine 
prijzen gehanteerd om het ‘leuk, 
lekker en betaalbaar’ te houden”, 
vertellen voorzitter Rob de Visser, 
penningmeester Riny Vogels en pr- 
en klusjesman Henk Vogels.

4. HeeSCH
Marlijn van dijk musical
(23 september 2015)

Op 28 en 29 september was de 
try-out van ‘Het meisje met het 
rode haar’ in de Lievekamp Oss 
voor een volle zaal. De cast, met 
de Heesche Marlijn van Dijk als 
stagiaire, repeteerde zes dagen 
per week om alle aspecten van 
de musical onder de knie te krij-
gen. Waar Marlijn vroeger spelen-
derwijs bekend werd met diverse 
stukken, begon nu het échte werk. 
Marlijn zong als kind de dagen vol 
en wilde musicalster worden. Spe-
ciaal voor haar heeft moeder Thea 
van Dijk de groep Thézinda opge-
richt waar kinderen een musical 
instuderen en op het toneel bren-
gen. Al gauw wilde Marlijn meer; 

T’eXtpierement en talentenklas 
volgden. De Fontys Hogeschool 
in Tilburg zorgde voor de muzikale 
onderbouwing. Daarna was er nog 
maar één plan: het conservatorium 
in Rotterdam - Codarts, met de 
richting muziektheater.

5. LOOSBROeK
stal Bertus
(30 september 2015)

Bij Stal Bertus in Loosbroek was 
het tijdens Nationale Burendag 
afgelopen september een drukte 
van jewelste. De kinderboerderij is 
in 1991 opgericht door René Hoe-
zen. Jong en oud waren hard aan 
het werk om de boel weer op te 
pimpen, schoon te maken en op te 
ruimen. Het budget dat ontvangen 
is van het Oranjefonds, werd ge-
bruikt voor nieuwe plantjes in de 
bakken, de beesten, maar ook voor 
de koffie en om volgende week 
de bijna twintig vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. Bezoekers kun-
nen onder andere genieten van de 
vele verschillende vogels, fazanten 
en het nieuwe uilenhok dat enige 
tijd geleden gebouwd is.

Activiteiten voor jong en oud, 
georganiseerd en gedragen 

door vrijwilligers

jULi - aUgUstUs - sePteMBer

HEESCH

Wij wensen u een 
gezellig, succesvol, 

maar bovenal gezond 
2016!!!

www.tozhebbedingen.nl www.thetravelclub.nl/
annemarievanerp

www.zegersoptiek.nl

www.tozhebbedingen.nl
www.thetravelclub.nl/

annemarievanerp

Een reislustig 2015Een reislustig 2016

www.paperpoint-online.nlwww.paperpoint-online.nl

www.vanesch-biketotaal.nlwww.vanesch-biketotaal.nl

www.erveza.nl

www.soestacc.com



Woensdag 30 december 201534 
  

  TOILETSET

 - GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF SOFTCLOSE

 TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV

 WANDCLOSET  

299,00

VANAF 499,00

  BADMEUBELSET

 ESTELLE

 COMPLEET

- 60, 80, 100 OF 120 CM BREED

- METALEN SOFT-CLOSE LADESYSTEMEN

- KERAMISCHE WASTAFEL

- MET SPIEGEL, SPIEGEL MET

 VERLICHTING OF SPIEGELKAST

- LEVERBAAR IN KLEUR WIT EN

 DRIE MODERNE HOUTKLEUREN

- EUROPEES FABRICAAT

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

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

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 9 januari  2016

 FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

109,00

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Openingstijden 
 

Dinsdag 12.00  - 17.00 
Vrijdag 11.00 - 17.00 

Zaterdag 11.00 - 17.00 

Oude Baan 1a 
5386 KS GEFFEN 

 
www.huidenenvachten.nl 

Facebook.com/
huidenenvachten 

          VOF De Groot - Huiden & Vachten 
Volg ons op Facebook voor extra weekend acties! 

Ook in de vakanties geopend! 

WONENSpelen met je
interieur

De woonkleuren en 
kleurentrends 2016 
op een rijtje
Om je nog meer een beeld te 
geven van de kleurentrends 2016 
hebben we de verwachte en 
actuele nieuwe woonkleuren in 
alle variaties voor je op een rijtje 
gezet.
•	 Natuurkleuren	als	klei,	grijs	

en modderbruin en alles 
wat daartussen ligt, zul je in 
2016 beslist als woontrend 
terugvinden.

•	 Groentinten	met	als	eye-
catcher: dennengroen. 
Dennengroen combineert 
ook prachtig met andere 
groentinten (denk aan 
bladergroen), zodat je de 
natuur dubbel en dwars 
binnenhaalt.

•	 Blauw	zal	in	2016	een	
belangrijke plaats innemen, 
vooral de tinten die doen 
denken aan helderblauwe 
zeeën of strakblauwe luchten.

•	 Gouden	tinten,	die	doen	
denken aan een stralende 
zonsondergang, maar je ook 
het gevoel geven van luxe en 
succes.

•	 Voor	de	mensen	die	een	
beetje ‘on the edge’ willen 
leven, worden de natuurtinten 
aangevuld met enkele felle 
kleuren. Wel in combinatie 
met liefst grijs en klei-tinten, 
om alles wat te verzachten.

•	 Ben	je	dol	op	exotische	landen	
en Oosterse sferen, andere 
culturen? Dan kun je denken 
aan een stevige kleur rood of 
paars om toe te voegen aan 
de natuurlijke tinten.

Bron: www.allesoverhuisentuin.nl

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Afgelopen jaar zagen we het al: de natuur was 
niet meer enkel iets waarvoor je naar buiten 
moest, we haalden de natuur ook massaal naar 
binnen. Qua kleuren, materialen, maar ook qua 
dessins. Je ziet dat in 2016 deze woontrend 
zich voortzet. Mensen hebben in deze periode, 
waarin we opkrabbelen uit een grote crisis die 
zich afspeelt op diverse niveaus, behoefte aan 
warmte en comfort en aan eenvoud, aangezien 
de wereld om hen heen al als behoorlijk 
chaotisch kan aanvoelen.

Breng de natuur in huis. 
Natuurlijke kleuren en 
materialen staan nog meer 
centraal in de inrichting

Een woontrend die al vorig jaar zichtbaar was 
en zich nog veel meer zal gaan manifesteren 
in 2016, is de wens om meer natuur en groen 
in huis te halen. Dat kan je letterlijk opvatten. 
Denk maar eens aan de groene muur. Een 
muur die helemaal bekleed is met groene 
planten. Maar dat niet alleen. Je ziet het ook 
terug in de keuze voor natuurlijke kleuren en 
materialen waarbij het ook belangrijk is dat deze 
materialen, eerlijk zijn. 

Met dit laatste wordt bedoeld dat ze zijn 
gekweekt, geoogst, gewonnen en gefabriceerd 
met oog voor mens en natuur. De natuur moet 
zo min mogelijk belast worden en de mensen 

die de materialen en producten produceren, 
moeten werken in goede omstandigheden en 
hiervoor op een eerlijke wijze worden beloond.

De materialen worden zacht 
en aaibaar en met natuurlijke 
kleuren

Een van de meest interessante woontrends 
voor 2016 is de keuze voor zachte en aaibare 
materialen. Het moet prettig zijn om een 
meubelstuk, decoratie of bouwmateriaal aan 
te raken. Om het nog duidelijker te maken: er 
moet een soort van leven in zitten. Je mag de 
nerf van het hout voelen. Woondecoratie mag 
ribbels hebben die prettig zijn om aan te raken. 
Bekleding van de bank of fauteuil moet een 
soort van warm aanvoelen. 

Rond en ovaal zijn de vormen 
die het interieur gaan 
domineren
Aangezien natuurlijke en zachte vormen 
en kleuren de woontrends voor 2016 gaan 
bepalen, is het logisch dat je veel ronde en 
ovale vormen zult gaan terugzien. En dan niet 
alleen bij de tafel. Ook stoelen, fauteuils en bij 
de woonaccessoires zul je veel ronde en ovale 
vormen gaan terugzien. Trendwatcher Lidewij 

Edelkoort noemt deze woontrend trouwens 
‘Egg’, refererend aan de eivorm.

Bron: www.allesoverhuisentuin.nl

Kleurentrends 2016. Wat 
zijn de actuele en nieuwste 
woonkleuren?
Nog meer dan vorig jaar halen we in 2016 
de natuur in huis. Kleurentrends voor 2016 
kun je vooral herkennen aan een 
voorkeur voor natuurkleuren. 
Kleuren en tinten als klei, grijs en 
modderbruin zijn populair en je 
zult veel meubels, verf, behang en 
decoratie gaan zien in dennengroen 
en mosgroen. Verder kun je ervan 
uitgaan dat allerlei natuurlijke tinten 
blauw een dominante plek onder 
woonkleuren gaan innemen. De 
behoefte aan warmte en comfort 
zul je weerspiegeld zien in de keuze 
voor warme kleuren en zachte tinten 
met hier en daar, voor de durfals, 
felgekleurde accenten.

TIP: Combineer natuurtinten met echte groene 
planten en kruiden

Je haalt pas echt de natuur in huis met echte 
bloemen en planten. In de keuken kun je zelfs 
een eigen verticale moestuin inrichten. En dan 
binnenshuis. Of wat denk je van een groene 
muur, Niet groen geschilderd of behangen, 
maar gemaakt met echte levende planten. Er 
zijn inmiddels zeer betaalbare en uitstekende 
oplossingen verkrijgbaar, waarmee je zelf 
een groene muur kunt maken in huis zonder 
problemen te krijgen met het water geven en de 
plantengroei.

 

k e u k e n a r c h i t e c t u u rk k h i t t w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

K i j k  o p  o n z e  v e r n i e u w d e  w e b s i t e
w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

B r ugs t raa t  18A  V in ke l
t e l  ( 073)  5324280
f ax  ( 073)  5325487

wo  en  do  09.30 -18.0 0  uu r
v r  09.30 -20.0 0  uu r
za  10.0 0 -16.0 0  uu r

10 

JA AR

Wat zijn de nieuwe woontrends 2016?

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Binnenkijken

Het nieuwe won
en

Modern
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OKTOBER 2015

1. HeeSCH
Pieter en nina syndrOOM
(7 oktober 2015)

Johnny de Mol laat in zijn pro-
gramma SynDROOM wensen van 
mensen met het syndroom van 
Down, autistische stoornissen en 
andere aanverwante syndromen 
uitkomen. Pieter van Vugt en Nina 
Solleveld zijn bewoners van De 
Buitenpas. Nina schrok zich een 
hoedje toen Johnny de Mol in De 
Buitenpas stond en een filmpje 
maakte. Pieter: “Ik was helemaal 
verrast. Ik vertelde dat ik werk en 
sport, muziek maak en graag dans 
en dat ik een vriendin wil.” Op 30 
september ging heel De Buitenpas 
naar Studio 21 in Hilversum op 
uitnodiging van Johnny de Mol. 
Allemaal Nederlandse artiesten en 
lekker frietjes eten van het geld dat 
ze o.a. bij Heesch Presenteert heb-
ben verdiend. 

2. VORSTeNBOSCH
sarah Linde jeugdatelier
(14 oktober 2015)

Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen 
vanaf 4 november elke woensdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur 
terecht in de Kloosterkapel in Vor-
stenbosch. Daar geeft Sarah Linde 
cursus in grafische technieken, ont-
werpen en bouwen en andere vor-

men van beeldende kunst. Sarah: 
“Ik wil dat kinderen leren dat hun 
ideeën zinvol zijn. elk idee verdient 
het om onderzocht te worden en al 
doende te leren welke uitvoerbaar 
zijn. Soms is een kleine aanpassing 
nodig om tot fantastische ontdek-
kingen te komen. Het gaat om de 
zoektocht die het kind maakt aan 
de hand van simpele opdrachten, 
het resultaat komt dan vanzelf, 
want elk idee verdient het om on-
derzocht te worden”.

3. HeeSWIJK-DINTHeR
gonnie Broeren 
reünie de Ploeg
(14 oktober 2015)

In de gloriejaren telde een uit-
gaansavond wel 1000 bezoekers. 
Plaatselijk, regionaal en zelfs over 
de provinciegrenzen heen werd 
De Ploeg in Dinther gezien als het 
walhalla van ‘gezelligheid kent 
geen tijd’. een vernietigende brand 
maakte helaas een eind aan het 
feest. Wat velen rest zijn de goede 
herinneringen en deze konden ge-
deeld worden op De Ploeg reünie 
op zondag 25 oktober.
“Sandy Coast, Q’65, The Out-
siders, Pussycat en zelfs Pink 
Floyd hebben hier opgetreden”, 
somt Gonnie Broeren uit Sint Mi-
chielsgestel op. Zij was een échte 
Ploegganger. “er waren destijds 
meerdere goede uitgaansgelegen-
heden, maar De Ploeg was ‘je-van-
het’”, aldus Gonnie resoluut. 

4. LOOSBROeK
Varkenshouderij gijsbers
(28 oktober 2015)
Willie en Marjan Gijsbers uit Loos-
broek hadden hun deuren openge-
zet tijdens een open dag op zater-
dag 31 oktober. Op de ene afdeling 
liggen ze op een verwarmd vloertje 

met hun pasgeborenen dicht tegen 
zich aan, ernaast scharrelen ze op 
hun gemak wat rond en schuifelen 
langs het buffet, waar ze eten en 
drinken volgens een computerge-
stuurd individueel afgestemd do-
seersysteem. en voordat ze hun 
slaapje doen, gluren ze nog maar 
eens naar die leuke gozer, daar 
achter dat luikje. Ze hebben het 
lang niet slecht, de varkens bij Wil-
lie Gijsbers.

5. NISTeLRODe
stefan van Lieshout 
Boulangerieteam
(28 oktober 2015)

elke dag is de echte passie voor 
ambacht te proeven bij Van Mook, 
de echte Bakker in Nistelrode. Het 
moest er dan ook van komen dat 
Stefan van Lieshout met de eerste 
prijs van het eK Boulangerie naar 
huis zou komen. Samen met het 
Boulangerie Team zegevierde hij 
op het eK Boulangerie in Frankrijk. 
Stefan was met het Boulangerie 
Team naar Frankrijk afgereisd om 
de gouden medaille binnen te ha-
len en dat is gelukt; een bijzondere 
prestatie. Het Boulangerie Team 
is een vereniging van en voor de 
Nederlandse ambachtelijke brood-
bakkerij en deze wedstrijd bestond 
uit  deelnemers Michel Schröder, 
Gerard Vreugdenhil en - de bij Van 
Mook, de echte Bakker werkzame 
Stefan van Lieshout. 

NOVEMBER 2015

1. LOOSBROeK
Uit je plaat met de tOP2000 
van hdL
(25 november 2015)

Loosbroek – Iedereen kon zondag 
27 december volledig uit zijn plaat 
gaan tijdens de TOP2000 van HDL 
in uitgaanscentrum Lunenburg in 
Loosbroek. een muzikaal feestje, 
waarbij de band DaFunQ! en maar 
liefst achttien zangers en zange-
ressen uit HDL bekende hits uit de 
Top 2000 live ten gehore brachten. 

Van The eagles, Queen, Guns N’ 
Roses tot Guus Meeuwis en Bou-
dewijn de Groot. een muziekfeest 
waar velen naar uitkeken én op ini-
tiatief van DaFunQ!-blazer Ruud 
van der Heijden uit Loosbroek 
konden mensen met zangtalent uit 
HDL het Top 2000 gevoel live ver-
tolken in een professioneel, muzi-
kaal en bruisend spektakel met een 
hoog ‘ons kent ons’ gehalte. 

2. HeeSCH
aylinn Verhoeven jeans 
teenz
(4 november 2015)

Aylinn Verhoeven uit Heesch 
maakt onderdeel uit van de cast 
van de show Jeans Teenz. Zij trad 
hiermee op woensdag 11 novem-
ber op in theater Markant in Uden. 

De 14-jarige Aylinn stond al vaak 
op het podium met The Voices of 
Heesch. “Ik wilde graag ergens 
in spelen”, zegt Aylinn. “Daarom 
deed ik auditie voor de musical An-
nie. Op het laatste moment kwam 
ik daar niet door.” Moeder Ma-
risca Verhoeven vond op internet 
een oproep voor audities van Jeans 
Teenz. “Zingen en dansen zijn haar 
kwaliteiten, nog meer dan acteren. 
Daarom past deze voorstelling zo 
goed bij haar”, vertelt haar moe-
der. Deze keer kwam ze wel door 
de selectie. Aylinn droomt van een 
toekomst in het theater. “Ik vind 
het erg leuk. Ik weet niet wat gaat 
komen, maar ik wil hier het liefst 
lang mee doorgaan.”
 
3. HeeSWIJK-DINTHeR 
zwemschool sandra
(11 november 2015)

De professionele zweminstructeurs 
van Zwemschool Sandra in Hees-
wijk-Dinther onderscheiden zich 
door les te geven in het water. “Al-
leen zo kun je contact met elkaar 
maken. Geen plankje in de handen, 
kurkjes om en badjuf of -meester die 
vanaf de kant schreeuwt hoe je de 
zwemslagen moet maken. Contact 
is ons startpunt: dan kan het ‘le-
ren’ beginnen.” Iedereen kan leren 
zwemmen. Ook kinderen die water-
vrees hebben, ouderen die nog nooit 
zwemles hebben gehad of personen 
met een beperking. Maar van ie-
dereen is het leerproces anders. De 
leerling staat centraal. Altijd! Sandra 
Hoevenaars geeft vanaf haar 18e 
al op deze manier (ervaringsgericht 
zwemonderwijs) les en het succes 
ervan is inmiddels wel bewezen. Op 
15 november nam zij Zwemschool 
Aquarest in Heeswijk-Dinther over 
en inmiddels prijkt de naam Zwem-
school Sandra boven de ingang.

OKtOBer - nOVeMBer - deCeMBer

www.bbqenzo.nl www.bernhezerinstall.nl
www.BBQenzo.nl www.bernhezerinstall.nl www.tousaincateringservice.nl

T O U S A I N

F u t u r a  B o l d  C o d e n s e d
F u t u r a  M e d i u m  C o n d e n s e d

C a t e r i n g  S e r v i c e
T O U S A I N

P M S  1 1 6

M A C a l  9 8 0 9 - 0 0

P M S  4 4 3

M A C a l  9 8 8 9 - 1 5

C a t e r i n g  S e r v i c e

T O U S A I N
C a t e r i n g  S e r v i c e

T O U S A I N
C a t e r i n g  S e r v i c e

www.thelmakados.nl

www.thelmakados.nl
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4. NISTeLRODe
gijs van erp de hoefslag
(25 november 2015)

Gijs: “Mensen moeten weten dat 
deze locatie weer open is en dat 
we hier een mooi bedrijf hebben”.
Dat was wat Gijs vooral kwijt wilde 
over zijn nieuwe uitdaging die hij 
in november van dit jaar aannam.
De Hoefslag; van oudsher staat de 
naam garant voor: op vele manie-
ren goed toeven. Sinds september 
dit jaar draagt Gijs van erp het 
gastheerschap uit bij dit zalencen-
trum. een nieuwe uitdaging én een 
perfecte aanvulling op BBQenzo.nl
Nistelrode, waarvan hij sinds 2010 
de eigenaar is. De Hoefslag be-
schikt over een sfeervolle buiten-
plaats, waar je met mooi weer 
heerlijk van de zon kunt genieten. 
Daarnaast kan deze buitenplaats 
gebruikt worden om lekker te bar-
becueën of pizza’s te bakken in 
de met hout gestookte pizzaoven. 
Desgewenst kunnen de barbecue 
en het bakken van de pizza’s in 
combinatie geheel worden ver-
zorgd door de Hoefslag. 

5. VORSTeNBOSCH 
Vorstenbosch kwist
(18 november 2015)
Na het geweldige succes van de 
eerste editie gaat ook Vorstenbosch 
‘kwist op herhaling. Op 20 februari 
2016 ligt voor de tweede keer een 

dik quizboek klaar. Inschrijven kan 
vanaf nu via 
www.vorstenboschkwist.nl. In na-
volging van vele dorpen in de regio 
hebben tien enthousiaste Vorsten-
bosschenaren dit jaar het initiatief 
opgepakt om een eigen dorpsquiz 
te organiseren. 
Inmiddels is de organisatie alweer 
volop bezig met de tweede editie. 
Op 20 februari kunnen de team-
captains om 18.00 uur het quiz-
boek ophalen bij Bar De Ketel, om 
vervolgens bij iemand thuis de vele 
vragen, puzzels en doe-opdrachten 
te gaan oplossen. Twee weken la-
ter, op zaterdag 5 maart, wordt de 
uitslag bekendgemaakt tijdens - 
ongetwijfeld - weer een sfeervol en 
gezellig dorpsfeest. 

DECEMBER 2015

1. NISTeLRODe
de nistel
(2 december 2015)

Afgelopen twee jaar is er al ontzet-

tend veel gebeurd bij zorgonderne-
ming De Nistel in Nistelrode. Wat 
begon als een plan aan de keuken-
tafel, is nu een zorgonderneming 
voor dagbesteding met achttien 
medewerkers, een compleet ver-
bouwde accommodatie met bin-
nen en buiten werkplekken en een 
pas geopend sfeervol koffie- en 
theehuis met landwinkel. De Nistel 
bedankt iedereen die reeds een be-
zoek hebben gebracht aan het kof-
fiehuis en mede daardoor hebben 
bijgedragen in de aanschaf van de 
tractor! 

2. LOOSBROeK
Peter raaijmakers, vrijwilliger 
bij CC de wis
(2 december 2015)

De 20-jarige Peter Raaijmakers is 
bij CC De Wis als vrijwilliger dé 
technische man voor het geluid 
en het licht. Dit naast zijn werk als 
elektricien en zijn studie voor elek-
trotechnicus in Den Bosch. Peter 
ontdekte dat hij het verzorgen van 
het geluid en licht interessant vindt 
om te doen. Toen hij merkte, dat 
veel verenigingen die bij De Wis 
komen hier niemand voor hebben, 
heeft hij aangeboden deze taak 
op zich te nemen. De Wis is hier 
heel blij mee. Zijn werk bestaat uit 
het goed hangen en richten van 
lampen, zodat mensen op het po-
dium goed worden uitgelicht en 

daarnaast zorgt hij voor een goede 
werking van de geluidsinstallatie. 

3. HeeSWIJK-DINTHeR
Post commandant henk de 
Laat neemt afscheid
(krant 16 december 2015)

Hoewel Henk de Laat uit Heeswijk-
Dinther er nooit van droomde om 
brandweerman te worden, kwam 
het 25 jaar geleden toch op zijn 
pad, stapte hij erin en wist zich op 
te werken tot Post Commandant. 
Op zaterdag 19 december nam hij 
met een receptie voor genodigden 
afscheid en gaf het roer over aan 
William van Zutphen.  Henk: “Ik 
ben heel trots op deze ambitieuze 
groep en ga hen zeker missen. Ik 
heb echter ook een hele mooie tijd 
gehad waar ik met veel plezier op 
kan terug blikken”.

4. HeeSCH
Les Pastoureaux jolis
(16 december 2015) 

een aantal leden van het Heesche 
koor Koraal heeft zich, ruim zeven 
jaar geleden, verenigd in een gele-
genheidskoor dat rond de kerstda-
gen sfeervolle kerstliederen ten ge-
hore bracht. Verkleed als herders, 
pastoureaux, traden zij op tijdens 
verschillende gelegenheden in 
Bernheze en daarbuiten. Het koor 
heeft geen muzikale begeleiding 
en zingt dus a capella, op, nou 
vooruit dan, een enkel kerstbelletje 
na. Mieke: “Dat maakt het voor 
ons en ook voor ons publiek extra 
leuk; we kunnen al zingend door 
de straten trekken, zoals bij Raven-
stein bij Kaarslicht, en we kunnen 
eigenlijk overal onze liederen ten 
gehore brengen.” 

5. VORSTeNBOSCH
wim van Lith Cda
(16 december 2015)

Wim van Lith, eerlijk, betrouwbaar 
en geduldig én politiek actief sinds 
1976 noemt, in zijn gesprek met 
Gerard van Dijk, als hoogtepunt 
de viering van het 10-jarig bestaan 
van de gemeente Bernheze. De 
bewoners van de diverse kernen 
kwamen dichter bij elkaar te staan, 
wat de basis is geweest voor de sa-
menwerking tussen de kernen op 
verschillende gebieden, van cul-
tuur tot economie.

Het is goed toeven in Bernheze,
individueel of als groep

OKtOBer - nOVeMBer - deCeMBer

‘Succes en plezier; 
maatschappelijk en sociaal’

De complete boekhouding op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie 

bespaart u veel tijd en rompslomp.

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

Zonder meer, meer genieten! 

Lekker en feestelĳ k

De Wan 1 1a – 5388 HJ Nistelrode – 0412-610102
www.zalencentrum-dehoefslag.nl 

‘ ’
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www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN MET 
OUD EN NIEUW OP WWW.ALDI.NL

Roomboter appelfl appen

Varkensrollade*

Baguettes

Magere slagersvinken*

Komkommer

Jonagold appelen

Snoeptomaatjes

Goudreinet appelen

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*Uit de koeling.

De stereofotocamera’s hadden twee lenzen, 
die stonden – net als de pupillen van je ogen 
- 65 mm uit elkaar. Uit de camera kwamen 
twee plaatjes, precies naast elkaar, die sa-
mengevoegd werden. Om het beeld te kun-
nen bekijken had men een triplexplaatje met 
gaten en een plaatje waarop de plaatjes ge-
monteerd werden. In het midden tussen de 
gaten, zat een schotje, dat ook de plaatjes 
van elkaar scheidde. Nadeel was dat maar 
een persoon tegelijkertijd kon kijken. 

Rood/groen
Het anaglyph was de volgende stap in de ont-
wikkeling. Hiervoor werden de twee zwart/
wit foto’s gemonteerd zoals voorheen, maar 
bekeken door een brilletje met een rood en 
een groen glas. Men kon dus met meerdere 
mensen tegelijk naar een beeld kijken, al-
lemaal met een rood/groen brilletje op, dat 
moet een gek gezicht geweest zijn. 

Speelgoed
De in 1938 uitgevonden View-Master was 
razend populair. De stereofoto’s van View-
Master bevonden zich in ronde schijven met 
elk zeven stereofoto’s (veertien beeldjes). De 
grootte van elk beeldje was 10,5 x 11,7 mm 
en in de viewer zat een vergrootglas om de 
beeldjes te kunnen bekijken. Tegenwoordig 
is de View-Master in de handel te koop als 
speelgoed. 

Zelf doen
Het maken van stereofoto’s is nu heel po-
pulair. Met de digitale camera heel goed 
te doen! Maak een slede voor de camera 
waarop de camera tenminste 65 mm heen 
en weer kan bewegen; het sleetje moet wa-
terpas staan…..

Maak twee foto’s van een voorwerp dat niet 
beweegt en sla op. 

Via http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/ kun 
je het programma Stereo Photo Maker (SPM) 
gratis downloaden. Het is een zip-bestand 
dat je moet ‘uitpakken’ voordat je ermee 
kunt werken. Daarna start je ‘stphmkre’, en 
zie je een zwart scherm en een menu. De 
instructies zijn goed te volgen, maar doe dit 
stipt. Met behulp van de foto’s en het pro-
gramma kun je anaglyphen maken en evt. 
afdrukken voor je ‘antieke’ triplexbrilletje. Je 
kunt ze ook op de computer bekijken met 
een rood/groen brilletje. Succes verzekerd!

stereofoto, spannend en 
leuk voor de winteravonden
BeRNHeZe - Als je geen zin hebt om een boek te lezen of tv te kijken, is het misschien een 
idee om met je camera te experimenteren. Hoewel, experimenteren is het niet helemaal. 
Dat beide ogen verschillend zien en dat de beelden van beide ogen worden samengevoegd 
in de hersenen voor het maken van een eenduidig beeld, werd ontdekt in de eerste helft 
van de 19e eeuw. De stereoscoop en stereocamera die ontwikkeld werden, waren halver-
wege de 19e eeuw heel populair. 

Zelf doen

‘Het maKen van 
stereofoto’s is 
nU Heel popUlair
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BernheZe sPOrtief

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

Altijd geholpen
door iemand die
u kent

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

Ook voor hulp bij
overstappen
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de OPLOssing

v

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

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

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

Uw kind
leren omgaan
met geld?

Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Wij geven graag advies
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nieuwjaarsreceptie hVCh 
HeeSCH - Voetbalvereniging HVCH uit 
Heesch houdt op zondag 3 januari haar 
nieuwjaarsreceptie. Leden, begunstigers, 
toeschouwers of andere HVCH-relaties 
zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

De receptie begint om 15.00 uur in het 
clubgebouw aan de Binnenweg 1 in 
Heesch. Naast een gezellig samenzijn en 
het overbrengen van de beste wensen, 
worden ook de jubilarissen gehuldigd. 

Bovendien wordt de verenigingsman of -vrouw bekend gemaakt, wat 
een belangrijke titel is in de HVCH-traditie. 

Prinses irene erkend als leerbedrijf

Prinses Irene had al een erken-
ning voor de Niveau 3 opleiding 
Sport- en bewegingsleider (Crebo: 
25415), maar heeft deze nu ook 
voor de Niveau 4 opleiding Co-

ordinator sportinstructie, training 
en coaching (Crebo: 25414) ont-
vangen. Per niveau kunnen 2 stu-
denten bij Prinses Irene hun stage 
(BPV) doen. 

Tinie Ketelaars wordt de contact-
persoon naar het SBB en bewaakt 
een aantal zaken inhoudelijk. Hij is 
docent aan het ROC in Nijmegen 
en weet wat dat betreft van de 
hoed en de rand. De begeleiding 
in de dagelijks praktijk wordt naast 
Tinie, gedaan door Tonnie van der 
Heijden, Marion Spierings en Theo 
van Vught (hoofd jeugdopleidin-
gen). Momenteel zijn er al enkele 
studenten actief bij Prinses Irene.

NISTeLRODe - voetbal- en korfbalvereniging Prinses irene in Nistelrode 
is door de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven 
(Sbb) erkend als leerbedrijf. Sbb is verantwoordelijk voor het erkennen 
en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatie-
structuur MbO en het verzorgen van arbeidsmarkt-, beroepspraktijk-
vorming (bpv)- en doelmatigheidsinformatie. 

geen wit landschap bij winterwandeltocht 
trV Bernheze

TRV-Bernheze staat voor Toe-
ristisch Recreatieve Vereniging - 
Bernheze. Deze vereniging maakt 
zich sterk voor lokale toeristische 
producten en activiteiten, zoals 
de Winterwandeltocht. De Kils-
donkse molen, De Schaapskooi en 
’t Tramstation waren als startpun-
ten al vroeg open en stonden de 
hele dag klaar voor de duizenden 
wandelaars. 

“We kunnen met z’n allen terug-
kijken op een geslaagde wandel-
tocht”, beaamt Willy van Herpen 
van TRV Bernheze. 
Het was een knusse toeristische 
wandeling, waarbij gekozen kon 
worden voor 5, 10 of 20 kilome-
ter. Heb jij tijdens de wandeltocht 
toch foto’s gemaakt, ondanks het 

ontbreken van de witte landschap-
pen? Upload ze dan naar 
www.bd.nl/bdclub en maak kans 

op een waardebon van € 50,- te 
besteden bij Intersport superstore 
Uden. 

BeRNHeZe – Het was voor de ruim 2500 deelnemers prachtig weer, om na de feestdagen te gaan genieten 
van het mooie groene bernheze. waar al jaren de sneeuw of neerslag overheerste tijdens de winterwan-
deltocht, was het deze 27ste december prachtig wandelweer. De vele vrijwilligers waren weer blij met deze 
gigantische opkomst. Ontspannen wandelen en lekker bijkletsen; dat is een sportieve manier om het jaar af 
te sluiten.

er werd gespeeld in drie leeftijds-
categorieën: onder 13 jaar, onder 
15 jaar en onder 17 jaar. Onder 
13 jaar was Altior vertegenwoor-
digd door Lieke Roefs. Onder 15 
jaar waren daar Mijke van Schijn-
del, Yara Smits, evie Kuijs, Kris-
tel Pennings en Ilsa Meulenbroek 
en onder 17 jaar was Sanne van 
Grunsven daar om ook haar beste 
korfbal te laten zien. Het werd een 
leerzame dag en weer een ervaring 

rijker voor de meiden. In de leeftijd 
onder 13 jaar werd district Midden 
- waar Altior onder valt - met één 
overwinning en één gelijkspel ge-
deeld eerste. In de andere leeftijds-
categorieën waren district Oost en 
West te sterk. 

Altior 1 en 2 spelen zondag 3 janu-
ari voor de competitie tegen Spes 
uit Milsbeek. Aanvang vanaf 10.00 
uur in sporthal De Zaert.

Leden altior bij jeugdChallenge 
dameskorfbal

HeeSWIJK-DINTHeR - Zeven meiden van Altior kwamen zondag 27 de-
cember uit op de jeugdchallenge Dameskorfbal in wijchen. Daar ston-
den de talenten/beste jeugdspeelsters van de districten Midden, Oost 
en west tegenover elkaar.  

BeRNHeZe - wegens enorm suc-
ces houdt biljartfederatie ‘brabant 
kring Nistelrode’ wederom het 
biljarttoernooi om de ‘jan Rijkers-
bokaal’ op donderdag 7 en vrijdag 
8 januari in cc De Pas in Heesch.

Deze bokaal is vernoemd naar een 
bijna 100-jarige speler van D.I.O. 
uit Dinther, die tot drie maanden 
voor zijn honderdste verjaardag 
nog competitie in de regio speelde.
Om deze bokaal zal worden ge-

streden door één van de betere 
spelers uit elk dorp dat is aange-
sloten bij de federatie. Het gaat 
om Antoon van Schijndel uit Din-
ther, Cor van Lent uit Geffen, Jan 
van Herpen uit Heesch, Nico van 
de Ven uit Nistelrode, Theo van 
Lent uit Uden en Jan van Kessel 
uit Vorstenbosch. Het toernooi zal 
worden gehouden op donderdag 7 
en vrijdag 8 januari. De KBO bil-
jartvereniging Heesch heeft zich 
wederom bereid verklaard om dit 

toernooi te organiseren. De entree 
is gratis en - lid of geen lid - ieder is 
van harte welkom. Aanvang beide 
dagen om 13.00 uur.

Biljarters strijden om jan rijkersbokaal 
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

VrijDaG 1 januari

For Mineur
CC De Pas Heesch
PaGINa 18

zonDaG 3 januari

nieuwjaarsreceptie HVCH
Clubgebouw Heesch
PaGINa 39

MaanDaG 4 januari

influsso workshop: linkedin
Vleutloop Heesch

oud papier kern 
en buitengebied
Heeswijk

DinsDaG 5 januari

Met creativiteit en kleur 
naar het licht
Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther
 
Verdiepingsavond 
Christendom
Kerk St. Petrus Heesch

WoensDaG 6 januari

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling 
& Bosavontuur
Schaijk
 
influsso workshop: 
Curriculum Vitae
Vleutloop Heesch
 
samarpana: intuïtief klanken
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

i-Meet: slagroom toet
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur Van 
soest & partners accoun-
tants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
 
Cursus Bewegend leren 
Concentreren voor ouder 
en kind
CC Nesterlé Nistelrode 
 
slamdunk’97: 
Champagnetoernooi
Sporthal de Vijfeiken Heesch 

Cursus snel leren=leuk leren 
(V-o)
CC Nesterlé Nistelrode 

Centrum Maia: 
reiki-oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode
 
lezing: ‘De rommelpot’
Heemhuis, Maxend 3 Nistelrode
PaGINa 18

DonDerDaG 7 januari

Biljarttoernooi libre
CC De Pas Heesch
PaGINa 38

nieuwjaarsreceptie 
loosbroek
CC De Wis Loosbroek
PaGINa 9

nieuwjaarsreceptie 
Heeswijk-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VrijDaG 8 januari

Biljarttoernooi libre
CC De Pas Heesch
PaGINa 38

Bernrode musical Chicago
De Blauwe Kei Veghel
PaGINa 3

BoBz
Dorpshuis Nistelrode
 
samarpana: Yoga
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

zaterDaG 9 januari

uitslag-/feestavond 
nisseroise kwis
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

nieuwjaarsvuur
Nistelrode
PaGINa 9

Flessenactie zaterdagscouts 
Mira Ceti
Nistelrode

Bernrode musical Chicago
De Blauwe Kei Veghel
PaGINa 3

open Bernheze Bierpong 
toernooi Gorgostyle
Zaal van de Toren 
Heeswijk-Dinther

new Year’s party 
met nicky’s pride
CC De Pas Heesch

zonDaG 10 januari

nieuwjaarsconcert Harmonie 
sint servaes
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther

Bernrode musical Chicago
De Blauwe Kei Veghel
PaGINa 3

nieuwjaarsconcert fanfare 
st. lambertus
CC Nesterlé Nistelrode

raak! en de magische 
schoentjes
CC De Pas Heesch

Winterwandeling HVCH
HVCH Heesch

DinsDaG 12 januari

nieuwjaarsreceptie FnV
CC De Pas Heesch
PaGINa 22

samarpana: in eigen kracht
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

WoensDaG 13 januari

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
Maxend 75  Nistelrode
 
samarpana: Workshop 
bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

DonDerDaG 14 januari

samarpana: krachtwiel
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

VrijDaG 15 januari

inschrijfavond Mega trekker 
trekspektakel
Café Kerkzicht Loosbroek

nisseroise kletsavond
Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode

Comedy surprise show
CC De Pas Heesch

zaterDaG 16 januari

Communie modeshow
Van Tilburg Nistelrode

pronkzitting Cs de Wevers
Sporthal de Overbeek Nistelrode
 
zonDaG 17 januari

politiek café Brug
Zaal De Zwaan Heeswijk-Dinther

jeugdpronkzitting 
Cs de Wevers
Sporthal de Overbeek Nistelrode 

75 jaar avesteyn: 
Grandioze veiling
De Toren Heeswijk-Dinther

zondagochtendconcert
CC De Pas

DinsDaG 19 januari

5a Helma van de rakt: Bij-
zondere aandacht avond
Gagelstraat 5 Schaijk

WoensDaG 20 januari

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
Parkeerplaats Bomenpark Heesch

influsso workshop: linkedin
Vleutloop Heesch

i-Meet: High tea
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Workshop Mandalatekenen
Palmenweg 5 Nistelrode

DonDerDaG 21 januari

lezing: Wisenten in de 
Maashorst
Artillerieweg 3 Uden

VrijDaG 22 januari

75 jaar avesteyn: 
avesteyn late night
Bernrodegebouw 
Heeswijk-Dinther

Voorverkoop pronkzitting 
van stichting Carnaval HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zaterDaG 23 januari

pronkzitting Cs de Wevers
Sporthal de Overbeek Nistelrode 

zonDaG 24 januari

Centrum Maia: Volle maan, 
labyrintwandeling
Palmenweg 5 Nistelrode

DinsDaG 26 januari

samarpana: in eigen kracht
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

WoensDaG 27 januari

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
Vanaf de Pastorie Zeeland
 
samarpana: Workshop 
bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

DonDerDaG 28 januari

Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode 
 
Wat anDers?! 
nu ook voor volwassenen!
Bibliotheek, de Misse 2 Heesch

VrijDaG 29 januari

BoBz
Dorpshuis Nistelrode

Centrum Maia: reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

pronkzitting stichting 
Carnaval HDl
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

Wij wensen onze lezers een mooi 2016


