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Heidi:
‘Wie verdient 
er volgens 
jou een gratis 
sterrenlunch?’
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FAUNALAND - HEESCH

‘T MEDIAHUYS KALENDER 2014 - BERNHEZE
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KELLYBRONZE, DE ULTIEME KERSTKALKOEN

et de kerstdagen in het verschiet, bieden we uiteraard 
ook dit jaar weer de mogelijkheid om uw kerstkalkoen 
bij ons te bestellen, oftewel de KellyBronze; een 

absolute belevenis!
De farms van de familie Kelly zijn allemaal gevestigd rond 
Danbury in Essex, Engeland en zijn gebaseerd op ‘het beste van 
het beste, dit betekent vooruitkijken en terugkijken’ in de wijze 
van het houden van de KellyBronze®.
Al meer dan 30 jaar hanteren Derek en Mollie Kelly, samen met 
hun zoon Paul traditionele en natuurlijke productiemethodes 
voor het houden van kalkoenen; in eerste instantie speciaal voor 
de kerst.

Dit veranderde in de loop van de jaren in een productie voor het 
gehele jaar. Voor de kerstmarkt is het traditie dat de kalkoen van 
nature brons gevederd is. Toen in 1983 de tijd rijp was, lanceerde 
de familie Kelly de KellyBronze®.

Met inachtneming van het traditionele 
houderijsysteem, samen met het dierenwelzijn 
en de voedselveiligheid, brengen ze de 
KellyBronze® tot de hoogste standaard die de 
houderij heden ten dage kent. De KellyBronze® 
is momenteel absolute marktleider in Engeland 
op het terrein van de ‘traditional farm-fresh 
market’.

De KellyBronze® wordt samen met tientallen 
traditionele kalkoenhouders geproduceerd 
voor de speciale Engelse markt. De 
KellyBronze® wordt verwerkt in onze eigen 
speciaal ingerichte verwerkingseenheid en 
vervolgens uitgeleverd aan kwaliteitsslagers, 

de speciaal 
poelier, de betere 
restaurants/
hotels en top 
catering-
bedrijven.
Vanwege 
het enorme 
succes van de 
KellyBronze® 
in Engeland, 

is Paul Kelly op zoek gegaan naar partners voor gebieden in 
Europa, waar de mensen en hun omgeving passen in de traditie 
van de KellyBronze®. Dit heeft hij uiteindelijk gevonden in ons 
Limburg, waar de rust, uitstraling en het glooiende landschap 
veel vergelijkingen heeft met Danbury in Essex, en waar de 
mensen met hun Bourgondische levensstijl de KellyBronze® zullen 
waarderen.
Mocht u deze kerstdagen ook willen genieten van een 
KellyBronze, dan kunt u nog tot en met vrijdag 20 december a.s. 
bij ons terecht om te bestellen. U bent van harte welkom! 

WIST u dat...

M

colum
n

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

Advertorial

DONDERDAG 19 DECEMBER, 
AANVANG 20.00 UUR, LE-
ZING GERECHTIGHEID, DEEL 
2. ‘HET WERK VAN HET OPEN-
BAAR MINISTERIE’, DOOR 
ADVOCAAT-GENERAAL MR. 
JAN-WILLEM GRIMBERGEN.                         
ENTREE € 5,-. 
In zijn lezing belicht hij de uiteen-
lopende werkzaamheden van het 
Openbaar Ministerie met betrek-
king tot het oplossen van mis-
drijven en het berechten van ver-
dachten. Hij geeft een kijkje in de 
complexe werkzaamheden van het 
OM, de dilemma’s en de span-
ningsvelden waarbinnen officieren 

van justitie hun werkzaamheden 
soms moeten verrichten. Hij was 
zelf direct betrokken bij een aantal 
spraakmakende moordzaken. 

STILTEDAG, ZATERDAG 21 
DECEMBER, VAN 10.00 TOT 
16.00 UUR, O.L.V. GERRY 
ROOIJAKKERS. 
KOSTEN € 25,-, INCL. EEN-
VOUDIGE LUNCH.                                     
Thema ‘Vereenvoudig het leven’. 
Beleef de eenvoud van een stilte-
dag. Het programma van deze dag 
kent stilte-oefeningen, zowel fy-
siek als meditatief.          

LEZING ICONEN SCHILDEREN 
DOOR LIESBETH SMULDERS, 
ZONDAG 29 DECEMBER, 
15.00 UUR, ENTREE € 5,-.                                                            
Tijdens de expositie op 14 en 15 
december 2013 heeft zij deze schil-
dertechniek ook gedemonstreerd.                                                           
Op 29 december verzorgt zij een 
lezing waarbij allerlei aspecten van 
iconen en de geschiedenis van de 
icoonschilderkunst aan bod zullen 
komen.

Het bestuur van de Kloosterkapel 
wenst u allen fijne feestdagen en 
een goed begin van 2014.

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

Advertorial

Kerstconcert St. Lambertuskerk 
Nistelrode

TOPMOMENTREGINALD VON PIEKARTZ: 
Da’s makkelijk: 51 jaar zijn, werkeloos worden, 2x 
solliciteren en een baan hebben. Da’s TOP toch !?!

NISTELRODE - Liefhebbers van 
zang, muziek en kerstsfeer kun-
nen zondag 22 december terecht 
in de St. Lambertuskerk voor een 
kerstconcert. 

Het dameskoor en het gemengd 
koor uit Nistelrode en het Jan van 
Lee mannenkoor presenteren zich. 
Elk koor zingt meerdere liederen. 
Zij willen graag laten horen wat 
zij met Kerstmis op het repertoire 
hebben staan. Natuurlijk worden 
er ook - samen met de bezoekers 
- kerstliederen gezongen. De fan-
fare neemt eveneens deel aan de 
uitvoering. Het programma wordt 

afgewisseld met een kerstverhaal 
en orgelspel. 

Het kerstconcert begint om 15.00 
uur en de toegang is gratis. Ieder-
een is van harte welkom.

TOPMOMENTCAROLINE VAN DE 
WETERING & MONIQUE DORTMANS: door 
het opzetten van onze stichting in maart van dit jaar, 
zijn inmiddels Ramato, Sikinan en Jianiet uit Kenia 
gestart met school. Mede dankzij de fantastische 
donaties en sponsorinitiatieven uit Bernheze en 
omgeving! www.missmaasai.com
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

DECEMBER

Ik wil alleen maar eten. Of beter gezegd, snoepen. Vanaf eind 
november zie ik alleen maar lekkernijen om me heen die ik naar 
binnen moet werken. Sinds die baard en zijn onafscheidelijke staf in 
het land is, is er geen koekjestrommel meer veilig. Alles moet op. En 
wel zo snel en veel mogelijk.

De maand december is weer in volle gang en dat betekent dat mijn 
eetpatroon langzamerhand alleen nog maar een snoeppatroon is 
geworden. Tot aan het eind van het jaar is er eigenlijk geen land meer 
met me te bezeilen. Waar ik normaal gesproken redelijk oplet met wat 
ik naar binnen werk, zit er nu geen rem meer op. Alles waar suiker in 
verwerkt is, moet het ontgelden en verdwijnt linea recta in de allang 
verzadigde maag.

Het zal wel te maken hebben met al die feestdagen die ze in die 
verfoeide maand hebben gefrommeld. Je lichaam went aan een 
jaarlijkse dosis taai-taai, pepernoten, chocoladeletters, kerststollen, 
worstenbroodjes, viennetta en chocolademousse. En dan wordt 
die maand ook nog afgesloten met champagne in combinatie met 
oliebollen. Dat kan geen mens toch weerstaan.

Geen wonder dat januari de meest saaie maand van het jaar is. Alles 
wat namelijk in de maand december toegestaan is, daar wordt in 
januari weer schande over gesproken. Dan moet je ineens met mate 
in het leven staan en vooral veel minderen. Dan moet je ineens naar je 
Sonja Bakker stemmetje gaan luisteren en de broekriem aantrekken. 
Belachelijk.

Ik ga volgend jaar Kerstmis op 25 en 26 januari vieren. Hebben we in 
januari ook nog iets om naar uit te kijken. En kunnen we vooral lekker 
doorgaan met nergens naar kijken. 

COLUMN
D’N BLIEKERKerstgedachte van Irne en Lies 

Het maakt niet uit, als je haar maar goed zit

Stichting Haarwensen zorgt ervoor 
dat kinderen (tot 18 jaar) een pruik 
van echt haar kunnen dragen. Zon-
der dat daar kosten aan verbonden 
zijn voor de ouders. De pruiken zijn 
alleen bestemd voor kinderen, niet 
voor volwassenen. 
Dit betekent dat het haar dat ze 
gebruiken voor het maken van de 
pruiken, ook geschikt moet zijn 
voor een kind. Niet geblondeerd, 
niet grijs en geen permanent, want 
dat zou het haar te veel bescha-
digd hebben. 

Op het Maaslandcollege denken 
ze wellicht twee nieuwe leerlingen 
te hebben, want intussen zijn Lies 
van Bakel en Irne Verwijst bijna niet 
meer te herkennen. Het haar van 
Irne en Lies was namelijk geschikt 
voor de haardonatie en afgelopen 
week was het zover en stapten ze 
naar binnen bij Kapsalon van Din-
ther. 

Bij de 14-jarige dames blijkt geen 
enkele twijfel, wanneer ze met 
Marjan van Dinther - eigenaresse 
hun kortere kapsel uitkiezen in 
het grote haarmodeboek. Plaats-
genomen voor de spiegel worden 
ze zich nog meer bewust maakt 
van de enorme verandering die 

zich hier voordoet. De lange haren 
worden precies afgemeten en er 
wordt een vlecht van gemaakt en 
dan is het zover, de schaar doet de 
rest.

Geen spijt, alleen maar dankbaar-
heid bij de twee dames dat ze dit 
voor Haarwensen kunnen doen. 
“Als je erover nadenkt waarvoor je 
het doet, kan je hiervan geen spijt 
krijgen”, zegt Irne stoer. 

Een klein uurtje later staan ze alle-
bei met een prachtig nieuw kapsel 
te poseren. Samen met de vrijwil-
lige bijdrage van de kapsters van 
kapsalon van Dinther, zorgen zij 

dat er weer enkele kinderen meer 
blij gemaakt kunnen worden met 
hun donatie. 

Stichting Haarwensen, 
www.haarwensen.nl

NISTELRODE - Veel kinderen die als gevolg van een medische behandeling, of een andere oorzaak, kaal zijn 
of worden, zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Voor 
de zomervakantie hoorde Irne Verwijst van Stichting Haarwensen en rekende uit dat haar haarlengte nog niet 
voldeed. Irne spaarde door en vriendinnen werden enthousiast gemaakt voor hetzelfde doel. 

Geen spijt, alleen maar dankbaarheid 
bij de twee dames dat ze dit voor 
Haarwensen kunnen doen

Irne en Lies laten haarwensen uitkomen

GaafGrafisch en 
Bernheze Media 
houden u bij de tijd
Heeft u de kalender niet 
bij de krant ontvangen, 
komt u er dan een 
ophalen bij 
‘t Mediahuys, 
Laar 28, 
Nistelrode.

Het resultaat van de metamorfose mag er zijn
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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: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

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

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

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

Health, Beauty, Care

Belangrijke koffie-/informatiemiddag 
over dementie

Naarmate we ouder worden zal 
het vaker voorkomen dat we iets 
vergeten, niet meer weten waar 
we iets hebben neergelegd of een 
naam niet meer kunnen herinne-
ren. Het zijn allemaal zaken die ho-
ren bij een hogere leeftijd.
Velen gaan verontrust bij zichzelf 
denken: “Ik word toch niet de-
ment?”
Gelukkig is er een groot verschil 
tussen gewoon ouder worden, 
dingen vergeten en dementie.

Senioren blijken een grote behoef-
te te hebben aan meer informatie 
en advies over vergeetachtigheid 
en dementie. Ook de naaste om-

geving, zoals partner en kinde-
ren, wil graag het verschil weten. 
Praten over dit soort zaken is erg 
belangrijk, vandaar deze koffie-/
informatiemiddag, die op verschil-
lende tijdstippen in de verschillen-
de kernen worden georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst vindt er 
een presentatie plaats door een 
deskundige op het gebied van ver-
geetachtigheid en dementie. Ook 
is er een panel van professionals 
zoals dementieconsulent, wijkver-
pleegkundige, huisarts en mantel-
zorg consulente, dat uw vragen 
kan beantwoorden.
Alzheimer Nederland is aanwezig 

met een informatiestand.

22 januari CC Servaes Dinther, 
aanvang 14.00 uur
27 januari CC Nesterlé Nistelrode, 
aanvang 14.00 uur
29 januari Gemeenschapshuis 
De Stuik Vorstenbosch, aanvang 
14.00 uur
30 januari De Pas Heesch, aan-
vang 14.00 en 20.00 uur
4 februari CC Bernrode Heeswijk, 
aanvang 14.00 uur
5 februari Gemeenschapshuis De 
Wis Loosbroek, aanvang 14.00 
uur.

De avondbijeenkomst op donder-

dag 30 januari is bedoeld voor alle 
kernen en voor degenen die over-
dag verhinderd zijn.

BERNHEZE - In samenwerking met de gemeente Bernheze houden de Raden Ouderenwerk in het kader van 
Wet maatschappelijke ondersteuning enkele belangrijke koffie-/informatiemiddagen over het onderwerp 
Dementie.

Marloes van Oort: ‘Het 
lifestyle project kwam op het 
juiste moment in 2013 op 
mijn pad, bewust, gezond, 
genieten!’ 

Marloes van Oort:
juiste moment in 2013 op 

RECTIFICATIE

KVO vrouwenorga-
nisatie fuseert met 
‘Vrouwen van Nu’

BERNHEZE – Twee weken geleden 
hebben we een bericht geplaatst 
over de fusie tussen de KVO en 
Vrouwen van Nu. Hierin is een 
verkeerde datum geplaatst. Per 1 
januari 2015 gaat de Katholieke 
Vrouwen Organisatie (KVO) fuse-
ren met ‘Vrouwen van Nu’. 

Voor de KVO-afdelingen betekent 
dit dat zij de komende maanden 
met hun leden in gesprek gaan 
over de fusie. De fusie biedt veel 
kansen voor de KVO-afdelingen. 
‘Vrouwen van Nu’ is een actieve 
vereniging in heel Nederland. Ac-
tuele thema’s worden onder de 
aandacht gebracht. Een voorbeeld 
hiervan is de Food battle waarin 
vrouwen de strijd aangaan tegen 
voedselverspilling. Voor meer in-
formatie over Vrouwen van Nu 
www.vrouwenvannu.nl.

Dimphy v.d. Broek: 
‘Mijn ervaringen van een 
fantastische Lifestyle, 
gaan mee naar 2014 als 
stimulerende vuurpijl’

Kopij aanleveren 
week 1-2014
In week 52 komt er geen 
DeMooiBernhezeKrant uit. De 
volgende uitgave is op donder-
dag 2 januari 2014. Kopij voor 
deze uitgave ontvangen we 
graag uiterlijk zondag 29 de-
cember om 17.00 uur.

FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN TOP 2014.

Team DeMooiBernhezeKrant
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Cultuur en educatie samen goed voor € 2500,-

Lambert: “Wij hebben ons als vijf 
muziekverenigingen van Bernheze 
gecommitteerd om vijf jaar lang 

het solistenconcours te organise-
ren. Elk jaar in een andere kern. Dit 
zorgt dat we met elkaar in verbin-

ding staan en een gezamenlijk doel 
hebben. Dat versterkt ons. Dankzij 
de Cultuureducatieprijs van 2012 

kunnen wij het concours in deze 
vijf jaar faciliteren en ook nog 
mooie prijzen uitreiken.”

Lambert wil elke vereniging of 
stichting, die een vernieuwde aan-
pak of invalshoek heeft om cultu-
rele ontwikkeling bij jeugd tot 25 
jaar te stimuleren, aansporen zich 
aan te melden. Of dit nu een mu-
seum, toneel of muziek is. 
Wethouder Ad Donkers is een 
groot voorstander van de cul-

turele ontwikkeling van jonge-
ren. De Cultuureducatieprijs van  
€ 2.500,- is een uitgelezen kans om 
vernieuwing in aanpak, invalshoek 
of uiting verder te ontwikkelen. De 
prijs is bedoeld om jongeren te sti-
muleren mee te doen met culturele 
activiteiten. 
Hebt u een idee, plan of project om 
jongeren bij uw culturele activitei-
ten te betrekken, aarzel niet om u 
aan te melden. Uiteraard is het niet 
de bedoeling dat beroeps- of com-
merciële instanties hier gebruik van 
maken. 

Jeugdkampioenen 
kunst en cultuur
Ook onze jeugdkampioenen op het 
terrein van cultuur en kunst worden 
in het zonnetje gezet. Individuele 
jongeren en jongeren in team- en/
of werkgroepverband die een bij-
zondere culturele prestatie hebben 
geleverd op ’t gebied van: theater, 
toneel, zang, dans, muziek, litera-
tuur, media (film, video, foto), cul-
tureel erfgoed, beeldende kunst, 
kunsteducatie komen in aanmer-

king. Deze jongeren en de meerder-
heid van de jongeren in teamver-
band, dienen te wonen in Bernheze.

Aanmelden 
Aanmelding voor beide prijzen, 
schriftelijk vóór 31 december. 
Meer informatie: mevrouw K. van 
den Akker, afdeling Welzijn en On-
derwijs: 0412-458888 / 
k.vanden.akker@bernheze.org.
De gemeentelijke commissie Kunst 
adviseert het college van burge-
meester en wethouders over de 
toekenning van de prijzen.

BERNHEZE – Lambert van der Ven is vol lof over de Cultuureducatieprijs die het Bernheze Solistenconcours 
van de muziekverenigingen in 2012 kreeg uitgereikt. Het concours wordt georganiseerd door de vijf muziek-
verenigingen van Bernheze. 

Dankzij de Cultuureducatieprijs van 2012 
kunnen wij het concours in deze vijf 
jaar faciliteren en ook nog mooie prijzen 

Wethouder Ad Donkers tijdens de prijsuitreiking van de Cultuureducatieprijs 2012

LAMBERT: ‘Wij hebben ons als vijf muziekverenigingen van Bernheze gecommitteerd om 
vijf jaar lang het solistenconcours te organiseren’

TOPMOMENTANKE RAAIJMAKERS: 2013 is mij ook niet zomaar 
ontgaan. Huis in de verkoop. Tot twee keer toe voorlopig contract ondertekend, 
beide keren 1 van de kopers ontslagen. Baan opgezegd en enorm ondernomen 
in de kinderyoga (heel veel persoonlijke groeimomenten ervaren met ups en 
downs en weer up!)
Maar vooral minimaal stress ervaren en vooral genoten van alles en het goede 
overal in blijven zien. Dat vind ik bijzonder.
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KBO Bernheze
Kerstviering KBO 
Heesch
HEESCH - Maandag 23 december 
komen we in De Pas bij elkaar om 
onze traditionele KERSTVIERING 
te beleven. Vanaf 11.30 uur bent 
u welkom in de grote zaal van De 
Pas. 

Een uitgebreide koffietafel zal wor-
den gevolgd door een woord van 
bezinning, muziek in kerstsfeer 
door het Senioren Orkest Maas-
land en zang door het koor Koraal. 

Rond 17.00 uur gaan we huis-
waarts met goede en muzikale her-
inneringen aan een mooie middag.

Buitenlandse 
vakantie 2014

HEESCH - Ook in 2014 is KBO-
Heesch van plan een buitenlandse 
vakantiereis te organiseren en wel 
van zondag 4 tot en met vrijdag 9 
mei 2014.

De keuze is gevallen op een excur-

siereis naar De Harz. Een gebied 
gelegen op de vroegere grens van 
West Duitsland en de voorma-
lige DDR. De streek is vol natuur-
schoon en heeft een rijke historie. 
Gekozen is voor familiehotel Ach-
termann in het stadje Braunlage. 
Vanuit Braunlage worden dagelijks 
excursies gemaakt naar prachtige 
oude stadjes en andere beziens-
waardigheden. Alle reisdoelen lig-
gen op korte rijafstand, waardoor 
er veel tijd is voor de uitstapjes 
zelf. Bij de excursies wordt gebruik 
gemaakt van plaatselijke gidsen, 
soms Nederlandssprekend.

De kosten van deze vakantie zijn 
begroot op € 530,- per persoon. 
Meerprijs één-persoonskamer 
€ 40,-. Dit is op basis van vol-
pension, inclusief eventuele en-
treeprijzen, kosten gidsen en een 
reisverzekering. Zonder annule-
ringsverzekering.
Voor het doorgaan van deze reis is 
een minimum aantal deelnemers 
vereist. 
Bent u geïnteresseerd in deze reis, 
dan kunt u een voorlopige aan-
melding doen. Bij voldoende voor-
lopige aanmeldingen worden de 
plannen verder uitgewerkt en zal 

omstreeks 9 januari 2014 het defi-
nitieve programma worden gepre-
senteerd met alle nodige informa-
tie. De eindprijs kan iets afwijken. 
Na 9 januari kunt u de aanmelding 
definitief maken.
KBO leden van de andere afdelin-
gen van de gemeente Bernheze 
kunnen zich eveneens voor deze 
vakantie aanmelden. Deze reis is 
niet geschikt voor personen die 
aan een rolstoel gebonden zijn.

Aanmelden kan voor 20 december 
via e-mail: joha negraaf@hotmail.
com of tel. 0412-451156.

HEESCH - Er zijn heel veel moge-
lijkheden voor ouderen om op een 
sportieve manier in beweging te 
komen. Wat te denken van spor-
ten in groepsverband? 

Onder deskundige leiding kunnen 
meerdere takken van sport worden 
beoefend. De sportkeuze is mede 
afhankelijk van de belangstelling 
van de groep. 
Mogelijkheden zijn: Dutch-tennis, 

badminton, volleybal, slagbal, bas-
ketbal, korfbal en zaalhockey.
Plezier in het spel staat voorop!
U kunt terecht in: Sporthal Linders-
hof, woensdag 11.30 - 12.30 uur 
Sporthal Lindershof, dinsdag 12.45 
- 13.30 uur.
Kijk eens in uw agenda of er ruimte 
te vinden is. Bewegen is zo belang-
rijk voor ons senioren.

Raad Ouderenwerk Heesch

Ouderen in beweging
Sportgroep met deskundige leiding

Zonnebloem Nistelrode naar 
kerstmarkt Oberhausen

In de bus kreeg ieder een lunch-
pakket overhandigd en € 10,- per 
koppel voor een kop koffie met 
eventueel iets lekkers. Tegen half 
12 waren we in Oberhausen. De 
meesten gingen eerst een kop kof-
fie drinken met een heerlijke apfel-
strudel. 
Daarna gingen we de kerstmarkt 
op. Daar waren veel kraampjes 
leuk verlicht en waren er de ge-
bruikelijke kerstspullen en andere 
zaken te koop. Bij de kerstmarkt 
was ook een groot overdekt win-
kelcentrum waar menigeen veel 
tijd doorbracht, samen met zijn of 
haar maatje.

Om 15.15 uur was het opnieuw 
verzamelen bij de bus, die om 
15.30 uur weer richting Nistelrode 

vertrok, waar we om 17.00 uur 
arriveerden. In de bus nam ieder 
eerst hartelijk afscheid van zijn/
haar maatje waarmee de hele dag 
opgetrokken was. 
De Zonnebloem Nistelrode is veel 

dank verschuldigd aan MSD voor 
deze totaal gesponsorde reis en 
haar medewerkers(sters) die zich 
ingezet hebben om het ons naar 
de zin te maken. Het was geweldig 
MSD.

NISTELRODE - De Zonnebloem Regio Oss organiseerde in samenwerking met MSD uit Oss op maandag 
9 december een uitstapje naar de kerstmarkt in het Duitse Oberhausen. We verzamelden ons om 9.15 uur 
waarna de touringcar snel arriveerde. Bij het instappen werd iedere gast gekoppeld aan een medewerker(ster) 
van MSD. Na een welkomstwoord door Rosemarie van Ark vertrok het gezelschap. Spoedig ontstonden in de 
bus drukke gesprekken tussen de koppels en ontstond tussen de meesten een goede klik.

De Zonnebloemgasten werden bij 
aankomst verwelkomd door de 
kerstman en in de zaal ontvangen 
met koffie/thee met een kerst-
koek. Om 11.00 uur was er een H. 
Mis, die op inspirerende wijze werd 
voorgegaan door pastoor Ouwens 
en door mooie, hoge en zuivere 
kinderstemmen werd opgeluisterd 
door jeugdkoor ‘Op Maat’.

Vervolgens was er een kerstdiner, 
dat zorgvuldig was samengesteld, 
keurig werd opgediend en dat de 
aanwezigen zich dan ook heerlijk 
lieten smaken! Ondertussen droeg 
Wilma Brekelmans een gedicht 
voor over de kerststalbeelden.
Wout van Venrooij zong sfeervolle 
kerstliederen, begeleid op zijn gi-
taar, afgewisseld met een komisch 

kerstverhaal en een kerstgedicht, 
allemaal zelf geschreven in het di-
alect. Daarna was er een gratis lo-
terij met veel prijzen. Als afsluiting 
was er om 15.00 uur koffie/thee 
met kerstchocola. Onlangs werden 
ook kerstbroden gebracht aan vele 
zieken en ouderen met een licha-
melijke beperking, die niet op deze 
kerstviering aanwezig konden zijn.

Kerstviering Zonnebloemafdeling 
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther/Loosbroek/
Vorstenbosch heeft zaterdag 14 december de kerstviering gehouden in hotel De Leygraaf in Heeswijk. Er 
waren honderd bezoekers.
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Schilderen of beeldhouwen in 
de streek van Vincent van Gogh

Leonie en Antoinet hebben ruim 
20 jaar ervaring in het geven van 
lessen binnen hun disciplines en 
hebben ook kunstweken in het 
buitenland georganiseerd. “In 
schilderen en beeldhouwen zitten 
overlappingen, maar ook genoeg 
verschil. Dat maakt het voor ons 
mogelijk om prettig creatief samen 
te werken. Daarom organiseren we 
de reis samen. We vertrekken met 
z’n allen in de bus op zondag 29 
juni aanstaande en gaan zaterdag 
5 juli weer naar huis. Deze kunst-
week is inclusief schilder- of beeld-

houwlessen en kleine kunst en cul-
tuur excursies. Vervoer is geregeld. 
Elke dag word je verwend met een 
ontbijt, lunch en diner. Je verblijft 
in de sfeervolle ambiance van La 
Colline, waar Hans en Marie-José 
ons gastvrij zullen ontvangen en 
culinair verwennen: ze koken écht 
de sterren van de hemel. We spre-
ken uit ervaring! Dit alles voor de 
unieke prijs van € 600,-, exclusief 
materialen,” aldus de zussen.

Verbonden met de natuur
Hans en Marie-José Egelmeer 

hebben de 350 jaar oude boeren-
hoeve verbouwd tot een smaak-
volle Chambres d’Hôtes. “We wil-
len natuurgenieters, wandelaars, 
sporters, kunstenaars, gezinnen en 
kleine gezelschappen laten genie-
ten van deze prachtige plek in de 
Drôme. Leer haar kennen en heb 
haar lief! De pittoreske dorpjes, de 
bergen, het kleurrijke Provençaalse 
landschap inspireren en onthaas-
ten, zo ervaren onze bezoekers. La 
Colline ademt eenzelfde sfeer uit. 
Het biedt prachtige vergezichten. 
Is omringd door moerbeibomen, 
akkerland en de geur en kleur van 
lavendel. De Bourgondische, Bra-
bantse gastvrijheid vinden onze 

gasten eveneens terug op La Col-
line. De kunstweek heeft dus van 
alles te bieden en ook wij nodigen 
iedereen graag uit om van dit unie-
ke aanbod te profiteren,” besluiten 
Hans en Marie-José. 

BERNHEZE - Ervaar, net als de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh, hoe het is om geïnspireerd te 
raken in jouw schilder- of beeldhouwwerk, door de heldere kleuren en het prachtige licht van de Provence. 
Een week te werken in de openlucht te midden van de natuur geeft een gevoel van innerlijke rust en vrijheid, 
waardoor eigen creativiteit anders gaat stromen dan thuis. Schilderes Leonie Dekker-Verhagen en haar zus 
beeldhouwster Antoinet Verhagen nodigen geïnteresseerden uit om mee op reis te gaan naar La Colline, een 
bijzondere plek in de Drôme waar je onbezorgd bezig kunt zijn met jouw passie: schilderen of beeldhouwen!

Hans, Leonie, Antoinet en Marie-José Tekst en fotografi e Hieke Stek

‘WE NODIGEN IEDEREEN 
UIT OM VAN DIT AANBOD 
TE PROFITEREN’

Heb je interesse dan kun je je 
opgeven, (tot eind februari). 
Proeven van La Colline en kennis 
maken met Leonie en Antoinet 
via: 
www.leoniedekker.nl, 
www.lacolline.nl en 
www.ruimteinbeeld.nl.

De vertrekdagen van de 
seniorenreizen naar La Colline 
zijn in 2014 op 20 juli, 3 en 
17 augustus.

SLAGERIJ JOS VAN KESSEL
Maandag 23 december 8.30-18.00 uur
Dinsdag 24 december 7.00-16.00 uur
25 & 26 december gesloten
Vrijdag 27 december 8.30-18.00 uur
Zaterdag 28 december 8.00-16.00 uur
Maandag 30 december 8.30-18.00 uur
Dinsdag 31 december 8.00-16.00 uur
1 & 2 januari gesloten.

GROENTE- EN 
FRUITSPECIAALZAAK CEELEN
Maandag 23 december 8.00-18.00 uur
Dinsdag 24 december 7.00-16.00 uur
25 & 26 december gesloten
Vrijdag 27 december 8.00-18.00 uur
Zaterdag 28 december 8.00-16.00 uur.

Maandag 30 december 8.00-18.00 uur
Dinsdag 31 december 8.00-16.00 uur
1 & 2 januari gesloten.

VAN MOOK DE ECHTE BAKKER
Maandag 23 december 8.00-18.00 uur 
Dinsdag 24 december 7.00-16.00 uur
25 & 26 december gesloten
Vrijdag 27 december 7.30-18.00 uur 
Zaterdag 28 december 7.00-16.00 uur 

we bakken heerlijke oliebollen en appelbeignets
Maandag 30 december 8.00-18.00 uur 

we bakken heerlijke oliebollen en appelbeignets
Dinsdag 31 december 7.00-16.00 uur 
 oliebollendrive-in
1 januari gesloten.
Donderdag 2 januari 8.00-18.00 uur.

De ersdriehoek aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Openingstijden tijdens de feestdagen

Advertorial
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WINTER FOTOWEDSTRIJD
De redactie van DeMooiBernhezeKrant houdt een 
winter-fotowedstrijd met als onderwerp: 

‘Mooi Bernheze’
Ga in de laatste weken van 2013 op zoek naar 
allerlei onderwerpen waarin Bernheze een hoofdrol 
speelt. Laat je creativiteit de vrije loop en laat zien 
wat er in onze mooie, levendige, groene, actieve 
gemeente allemaal mogelijk is op fotografisch 
gebied. Dus niet allemaal de kerstboom op het 
plein fotograferen of de feestverlichting in het 
dorp, maar probeer aparte foto’s te maken. 
Bedenk hierbij dat foto’s vaak nog mooier worden 
als er mensen op staan!

TIP: Kijk bijvoorbeeld op de laatste pagina van 
DeMooiBernhezeKrant welke activiteiten er rond 
deze tijd allemaal plaatsvinden in de dorpen 
waaruit onze gemeente bestaat en laat dit een 
bron van inspiratie zijn.

DE FOTOWEDSTRIJD STAAT OPEN VOOR ALLE LEZERS VAN DEMOOIBERNHEZEKRANT.
Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en de Mooi-sites zijn van 
deelname uitgesloten. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (In JPG formaat, resolutie 300 DPI
en tenminste 1MB groot). 
Stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s.
Ook toelichtingen op of bij de foto’s zijn niet nodig; de foto kan het verhaal zelf vertellen.
Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 3 foto’s sturen naar de redactie van 
DeMooiBernhezeKrant.

STUUR EEN EMAIL NAAR: INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL 
MET VERMELDING: FOTOWEDSTRIJD.
Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. 
Insturen voor 5 januari 2014. 

De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek, bijgestaan 
door de fotografen van DeMooiBernhezeKrant.
Zij kiezen uit de ingezonden foto’s de 3 mooiste, die beloond zullen worden met de 1e tot en met 
3e prijs. Beoordelingsmaatstaven hierbij zijn: originaliteit, creativiteit, compositie, kwaliteit.

DE TE WINNEN PRIJZEN ZIJN:
1e prijs Hema cadeaukaart € 50,00
2e prijs Hema cadeaukaart € 25,00
3e prijs Hema cadeaukaart € 15,00

De winnende foto’s worden bekend gemaakt en gepubliceerd in De 
MooiBernhezeKrant van week 4, uitgave 22 januari 2014. (Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd!)

Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie van 25 stuks gemaakt, die op de websites: 
WWW.MOOIHEESCH.NL, WWW.MOOINISSEROI.NL en WWW.MOOIHDL.NL worden 
gepubliceerd.

Winterwende op Natuur-
centrum De Maashorst                  
Oude tijden herleven...

Buiten op het erf van het Natuur-
centrum branden de vuurkorven, 
en is er warme chocomel en glüh-
wein. De molenaar laat de kinderen 
graan malen en koekjes bakken op 
het open vuur. Bij de pottenbakker 
kun je amuletjes maken of een let-
ter in runentekens kleien.

De imker en de schaapherder zijn 
aanwezig om te vertellen over 
hun beroep in vroeger tijden. Het 
kruidenvrouwtje vertelt over het 
gebruik van kruiden. Ook zijn er 
excursies naar het urnenveld van 
Slabroek onder leiding van IVN 
natuurgidsen en op zolder is een 
presentatie over archeologie van 
dit gebied te zien.

Stap met ons even terug in de tijd 
van 2000 jaar geleden, met de 
winterwende op Natuurcentrum 
De Maashorst in het akkerdorp 
Slabroek.

Natuurcentrum De Maashorst is 
gevestigd in een monumentale 
boerderij in het akkerdorp Sla-
broek. Het akkerdorp bestaat al 
sinds het jaar 1200.

De oudste dorpen van De Maas-
horst zijn Menzel en Hengstheu-
vel, vanaf 700 na Christus. Maar 
ook voor het ontstaan van de 
akkerdorpen was er al bewoning 
op De Maashorst. Waarschijnlijk 
leefden al 10.000 jaar geleden 
hier de eerste jagers en verzame-
laars. Ze brandden een stuk bos 
af, verbouwden graan op het zo 
verkregen land en op de steeds 
toenemende open plekken ont-
stonden heidevelden, waar men de 
schapen op liet grazen. De doden 
werden gecremeerd en de asresten 
werden in urnen gedaan en bijge-
zet op het urnenveld op Slabroek. 
Door de gevonden crematieresten 
weten we dat hier bewoning was 
in de brons/ijzer en romeinse tijd.

Een leuke activiteit voor het hele 
gezin
Vrijdagavond 20 december 2013, 
19.00-21.00 uur. Kosten € 3,50 
per persoon, inclusief een con-
sumptie.

MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst viert op vrijdag 
20 december, de langste nacht van het jaar, buiten op het 
erf de ‘winterwende’. Duizenden jaren geleden werd zo de 
terugkeer van het licht gevierd. De winterwende is de voor-
loper van ons huidige kerstfeest.

Voor meer informatie of opgeven: aan de balie van het natuurcentrum 
of op www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

TOPMOMENTANITA VAN BAKEL: “De geboorte van onze kleindochter 
Dane. 16 augustus belde mijn dochter: ‘Mam kom je naar het ziekenhuis de 
bevalling is begonnen”. Ik ben bij de bevalling geweest en dit was voor mij 
heel bijzonder en speciaal. En ik ben heel trots op mijn dappere, sterke dochter 
Linda en haar vriend Roy.
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  andelen in de natuur, 
vlakbij huis

BERNHEZE - Vanuit Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode wordt op zondag 
29 december de winterwandeltocht van TRV Bernheze georganiseerd. Vorig jaar waren 
er liefst in totaal 2900 deelnemers. Geen wonder, de natuur in en om Bernheze 
is wonderschoon.

Komend vanuit Vorstenbosch 
wandelen wij op een mooie na-
jaarsdag de bossen van Vorsten-
bosch in met Willy van Herpen 
van TRV Bernheze. Al snel zien we 
niets meer van auto’s en ontmoe-
ten we de Schotse Hooglanders die 
rustig grazen op het compensatie-
gebied voor de aanleg van de A50; 
Vorstenbosch is er niet rouwig om. 
In het gebied staan wilgen, berken, 
eiken en naaldbomen. Er zijn volop 
vogels, insecten en zelfs reeën die 
hier een schuilplaats vinden. 

Verder lopend door stukjes bos, 
komen we bij de zandduinen. Het 
stuifzand werd aan het begin van 
de 20e eeuw een halt toegeroe-
pen, toen naaldbomen werden ge-
plant om de landbouw te bescher-
men. Het ploegen door het rulle 
zand zorgt voor een goede bloed-
doorstroming en wordt beloond 
als we bij het dal van de Leygraaf 
aankomen. Paarden komen ons 
begroeten en in de verte grazen 
schapen als we richting Vorsten-
bosch lopen. 

DE WINTER WANDELING
De routes van 29 december star-
ten in de kernen van Heeeswijk-
Dinther bij Kasteel Heeswijk, in 
Nistelrode bij ’t Pumpke en in 
Vorstenbosch bij de Schaapskooi 
vanaf 8.00 uur. Voor de 20 km 
kan tot 11.00 uur gestart worden 
en voor de 5 en 10 km tot 12.00 
uur. De pauzeplaatsen zijn bij ho-
recagelegenheden. Daar kan de 

meegebrachte, of ter plekke vers 
gekochte lunch worden genuttigd 
en eventuele hulp van de EHBO-
post gevraagd worden. De routes 
zijn uitgeschreven, met duidelijke 
aanwijzingen. Fout lopen kan bijna 
niet, maar mocht het toch gebeu-
ren, dan kan het telefoonnummer 
op de routebeschrijving uitkomst 
bieden.
De fietstochten, wandeltochten 

en andere activiteiten om Bern-
heze aantrekkelijk maken voor in-
woners en toeristen kunnen door 
TRV Bernheze worden uitgevoerd, 
dankzij de sponsoring van bedrij-
ven. 

Ook Jong Nederland laat zich gel-
den. In Heeswijk-Dinther zetten 
zij de route uit en ook in Vorsten-
bosch zullen zij dat vanaf volgend 

jaar doen. Maar nu kunt u eerst 
genieten van het kerstfeest en de 
winterwandeling. 

Informatie: www.trv-bernheze.nl 

Veel wandelplezier

Willy van Herpen is trots op de natuur rond Vorstenbosch Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘HET LOPEN 
WORDT BELOOND 
IN HET DAL VAN 
DE LEYGRAAF’

Toeristische Recreatieve Vereniging Bernheze

www. TRV-Bernheze .nl
“de groene, culturele, gastvrije gemeente”

Zondag 
29 december
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ONBEGREPEN HOOFDPIJN OF 
KAAKKLACHTEN? 

Hier kunt u iets aan doen!
In 2010 heeft Nana Steins de opleiding Orofaciaal 
fysiotherapeute afgerond. Als Orofaciaal 
fysiotherapeut houd je jezelf vooral bezig met het 

hoofd- en halsgebied. Voorheen kaakfysio genoemd.
Er lopen veel mensen rond met pijnklachten in het hoofd- en 
halsgebied. Ze weten de oorzaak van hun klachten niet en 
gebruiken veel medicatie. Sommigen denken dat hun kiezen het 
probleem zijn en bezoeken de tandarts. Enkelen worden via de 
huisarts doorverwezen naar de KNO of kaakchirurg. Uiteindelijk 
komen ze bij mij terecht. Soms verdrietig over de lange weg die ze 
bewandeld hebben. Sommige mensen zijn juist dankbaar omdat 
ze nu de vinger op de zere plek kunnen leggen. Er is weer HOOP 
op vermindering van hun klachten.
Heeft u nekpijn, hoofdpijn, oorpijn, aangezichtspijn of 
kaakgewrichtspijn? Knap-/ blokkeringverschijnselen van het 
kaakgewricht, klemt of tandenknarst u? Deze klachten kunnen 
veroorzaakt worden door verkeerd mondgedrag. Hier zijn hele 
leuke en praktische tips en oefeningen voor. Maar soms zijn er 
ook verhardingen – triggerpoints - in spieren, zoals de kaak- en 

halsspieren. Alina heeft deze 
specialisatie binnen ons team.
Triggerpoints veroorzaken een 
– uitstralende - pijn. Dit houdt 
in dat de pijn zich beweegt 
naar een ander gebied dan de 
positie waar de triggerpoints 
zich bevinden.

Uitstralende pijn door problemen in bepaalde spieren 

Triggerpoints ontstaan door spieroverbelasting (van de 
kauwspieren) of aanhoudende (werk)houding. Denk hier aan, 
bijvoorbeeld tongpersen, nagelbijten, lipbijten, wangbijten, 
kauwgom kauwen, penbijten of computergerelateerde klachten in 
de armen. 

Dry Needling is de innovatieve behandeling van deze klachten. 
Door deze behandeling zullen de pijnpunten in kaakgewricht en 
kauwspieren verdwijnen. 

Bezoek onze website: www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl.
Blijf niet langer lopen met deze klachten. Bel gerust 0412-453608. 

Nana & Alina
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COLUMNFYSIOTHERAPIE 
HOOGSTRAAT

NIEUW BIJ CENTRUM MAIA

Cursussen voetreflexmassage en 
metamorfosemassage

NISTELRODE - CURSUS VOET-
REFLEXMASSAGE
Voetreflexologie bestaat al dui-
zenden jaren. Reeds voor onze 
jaartelling hielden de oude Egyp-
tenaren zich bezig met voetver-
zorging en het ‘lezen’ van voe-
ten. Ieder orgaan is in de voet als 
reflexpunt terug te vinden. Het 
is bewezen dat een behandeling 
van de voeten niet alleen een 
rustgevende en stress verminde-
rende, maar ook een genezende 
werking heeft. In deze cursus ga 

je in 8 lessen de basis leren om 
een goede voetreflexmassage te 
kunnen geven welke je in je eigen 
kring kunt gebruiken. Na deze 8 
lessen is het mogelijk om nog 1 
extra avond te plannen, om be-
zig te gaan met tenen lezen; een 
leuke avond die je zeker mooie 
inzichten gaat brengen.

CURSUS METAMORFOSE-
MASSAGE
Tijdens de Metamorfosemas-
sage worden handen, voeten en 
hoofd heel zacht gemasseerd op 
de zogenaamde prenatale lijnen. 
Metamorfosemassage kan helpen 
blokkades op te ruimen en te ver-
werken om zo een nieuwe start te 
maken. Deze massage werkt ont-
spannend, brengt de geest tot rust 

en kan ondersteunend werken in 
periodes van veranderingen zoals 
bijvoorbeeld echtscheiding, ver-
huizing, zwangerschap, verande-
ring van (werk)omgeving, etc. 

Deze zachte vorm van massage 
is geschikt voor volwassenen en 
kinderen. Vooral voor gevoelige 
kinderen kan dit een fijne onder-
steuning zijn!

Beide cursussen vinden plaats bij: 
Centrum Maia, Palmenweg 5, 
5388 SG Nistelrode.
Kijk voor alle informatie, data en 
kosten op 
www.centrummaia.nl. 
Je mag ons ook bellen op 
06-22674482, of mailen naar 
info@centrummaia.nl.

Laar 23 - Nistelrode - 0412-611455

Advertorial

TOPMOMENTLIES EN IRNE: Het topmoment was voor mij – Lies - 
de uitwisseling naar Roemenië en voor mij – Irne - naar Malta, vanuit het 
Maaslandcollege. Een prachtige ervaring.

Cursus ‘leven met kan ker’ bij de Eijnderic
Voor patiënten en hun omgeving

BERNHEZE - Bij de Eijnderic in Heesch gaat op woensdag 6 januari de 
cursus ‘Leven met kanker’ van start. Speciaal voor alle mensen die, op 
wat voor manier dan ook, te maken hebben (gehad) met kanker. Het 
kan zijn dat u zelf kanker heeft of hebt gehad, of dat er iemand in uw 
naaste omgeving is die kanker heeft. Of misschien bent u een dierbare 
verloren aan kanker en vindt u het nog steeds moeilijk om het een 
plekje te geven.

Als iemand hoort dat hij of zij 
kanker heeft, dan staat de wereld 
(even) helemaal stil. In de eerste 
plaats natuurlijk voor degene die 

deze vreselijke ziekte heeft, maar 
ook voor zijn of haar omgeving is 
het alsof er een grote zwarte wolk 
neerdaalt.
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Daarom organiseert Eetcafé 
‘t Pumpke op zaterdag 28 decem-
ber een speciale sterrenlunch. Voor 
12 mensen, die allemaal op hun 
eigen wijze iets betekend hebben 
of gewoon omdat ze het verdienen 
eens te genieten van een lekker 
etentje en wat extra aandacht.

Hoe werkt het? Like deze actie op 
de Facebookpagina van Eetcafé 
’t Pumpke en vertel ons welke 
persoon we zouden moeten uit-
nodigen voor de lunch. De 12 per-

sonen die de meeste likes krijgen, 
zullen we uiteindelijk uitnodigen 
voor een overheerlijke lunch op za-
terdag 28 december om 14.00 uur.

Eetcafé ‘t Pumpke laat 
12 sterren stralen
EN JIJ KUNT BEPALEN WIE...

NISTELRODE - Zo aan het einde van het jaar denken we allemaal wat 
vaker terug, over wat er gedurende het jaar allemaal gebeurd is. Leuke 
dingen en helaas ook minder leuke dingen. En altijd komen er dan wel 
een paar mensen voorbij die iets extra’s hebben betekend. Vaak als een 
stille kracht. Het zijn de mensen die het verdienen om zelf eens in het 
licht te staan.

Wie verdient er volgens jou een gratis sterrenlunch 
bij Eetcafé ‘t Pumpke in Nistelrode?

Doe mee en laat 
een ander stralen

Pieter Steijger: 
‘2013 was voor mij een 
zeer muzikaal jaar met vele 
hoogtepunten om op terug 
te kijken’

Pieter Steijger: 

Eigen schuld dikke bult?

De Stichting Schuldhulpmaatje 
Bernheze heeft maatjes. In 2012 
is de stichting opgericht en zijn 
fondsen en vrijwilligers aangezocht 
om mensen te helpen orde in de 
financiële chaos te scheppen en 
te kijken of er voorzieningen zijn 
waar aanspraak op gemaakt kan 
worden.

Bernheze doet ’t niet alleen
Schuldhulpmaatje is een landelijk 
vrijwilligersproject, voortgekomen 
uit een alliantie van kerkrichtin-
gen, met een servicepunt in Lei-
den. Het servicepunt heeft 3 men-
sen voor 60 organisaties. Het doel 
van initiator Frans Schmit was om 

voldoende mensen en fondsen te 
werven om op korte termijn zelf-
standig te opereren. Ondertussen 
zijn er fondsen bijeengebracht om 
maatjes in Bernheze op te leiden 
en zijn de contacten met Optimisd 
georganiseerd, zodat voor som-
mige vragen op een professionele 
organisatie kan worden terugge-
vallen. In december zijn 4 vrijwil-
ligers gecertificeerd, waarvan een 
coördinator is. De training is pittig, 
maar een goede basis voor de ta-
ken.

Samen lukt ‘t
Erkennen en hulp zoeken via Op-
timisd als je financiële problemen 

hebt, is een moeilijke maar be-
langrijke stap in de goede richting. 
Zij kijken met de coördinator van 
Schuldhulpmaatjes wie het beste 
ingezet kan worden. Een kennis-
makingsgesprek volgt en al gauw 

zitten hulpvrager en maatje aan 
tafel om duidelijkheid te schep-
pen en te kijken naar oplossingen. 
Dankzij de training kan snel inzicht 
gekregen worden in grootte en 
oorzaak van het probleem. Frans 
Schmit: “Het is mooi als je ziet dat 
mensen weer grip krijgen op hun 
leven. Hun zelfstandigheid weer 
ontdekken en hun eigenwaarde 
weer toeneemt.”

Schuldhulpmaatje worden
Eén miljoen mensen – 4 van de 10 
gezinnen – in Nederland weten 
niet hoe ze de eindjes aan elkaar 
moeten knopen. Schuldhulpmaat-
jes zijn broodnodig. Het is een 
vrijwillige, maar dankbare bijdrage 
aan de samenleving. 

Na aanmelding volgt een introduc-
tiegesprek en een driedaagse trai-
ning met: wie ben ik zelf, hoe zit 
de hulpvraag in elkaar, hoe richt je 
een administratie en aflossing in en 
welke valkuilen kom je tegen. 

Meer informatie: 
www.schuldhulpmaatje.nl; 
voor vragen over schulden: 
www.uitdeschulden.nu.

BERNHEZE – Een maatje is heel belangrijk. Die staat naast je en helpt als het even niet alleen 
lukt. Samen kun je een vicieuze cirkel doorbreken, vaak niet alleen. Schulden ontstaan door 
ziekte, scheiding, overlijden, baanverlies, etc. en komen voor in alle lagen van de bevolking 
en ook bij jongeren. 

De Bernhezer schuldhulpmaatjes ontvingen hun certifi caat van wethouder Van 
Moorselaar Tekst: Martha Daams

WEER ‘GRIP OP DE 
KNIP’ IS MOOI OM TE 
ZIEN

Cursus ‘leven met kan ker’ bij de Eijnderic
Voor patiënten en hun omgeving

Alle emoties komen voorbij. Ver-
driet, boosheid, frustratie, on-
macht, etc.. De ene dag kun je er 
beter mee omgaan dan de andere. 
Je verhaal daarover kwijt kunnen 
is niet voor iedereen zo gemak-
kelijk. Soms begrijpt de omgeving 
niet wat er allemaal bij je van bin-
nen speelt. Een luisterend oor, een 
stukje begrip voor het verdriet of 
de onmacht is heel fijn. Er gebeu-
ren tijdens zo’n proces soms ook 
hele mooie dingen en ook die mag 

je delen. Deze cursus is ontwikkeld 
door onze docente Anny Reitsma-
Lunshof, een ervaringsdeskundige 
die zelf de strijd met kanker aan 
heeft moeten gaan. Het doel van 
deze cursus is een helende wer-
king te creëren voor mensen die 
met kanker geconfronteerd wor-
den. U hoeft op deze avonden 
niets te delen als u dat niet wilt; u 
bent daar helemaal vrij in. De do-
cente hoopt u te mogen ontmoe-
ten en hiermee uw leven wat meer 

licht en ruimte te mogen geven.

Inschrijven
Gaat u naar www.eijnderic.nl en 
kies voor cursusaanbod, catego-
rie ‘lichaam en geest’. Hier vindt 
u de cursus ‘leven met kanker’. 
Meer informatie: 0412-454545 of 
info@eijnderic.nl.

www.mooihdl.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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Willy en Carla Ketelaars zorgen voor vuurwerk
Online voorverkoop van het vuurwerk is begonnen

Willy en Carla Ketelaars hebben 
voor verkoop via de website geko-
zen, omdat ze zo het beste vuur-
werk voor de beste prijs kunnen 
aanbieden. 

Strenge wettelijke eisen zorgen ie-
der jaar weer dat de nodige aan-
passingen aan de bunker moeten 
worden uitgevoerd. Ook al is die 
pas 10 jaar geleden gebouwd. Een 
goed verkoopsysteem hoort daar-
bij.

Er is een mooie showroom in de 
winkel op Maxend 5, voor die-
genen die toch even willen kijken 
voor ze bestellen. Er zijn drie ma-
nieren waarop u aan uw vuurwerk 
kunt komen. Nu al op het internet 

bestellen in de voorverkoop. Daar 
krijgt u naar gelang de hoogte van 
uw bestelling een pot vuurwerk bij 
cadeau. U kunt de bestellijst opha-
len en die in de winkel afgeven, of 
u loopt gewoon binnen tijdens de 
speciale openingsuren op 28, 30 
en 31 december.

Openingstijden: 
Vrij. 28 dec.: 8.00-20.00 uur
Zat. 29 dec.: 8.00-20.00 uur
Ma. 31 dec.: 8.00-20.00 uur

NISTELRODE - In 2012 werd bij Machinaal Timmerbedrijf W. Ketelaars gevierd dat zij al 10 jaar vuurwerk 
verkochten. Dat deden ze toepasselijk met een prachtige vuurwerkshow. Ook dit jaar heeft de familie Kete-
laars de nodige pakketten klaarliggen voor de verkoop. U kunt het vuurwerk ook via de website bestellen, 
eenvoudig, tegen aantrekkelijke prijzen én met de betrouwbaarheid van de winkel ‘om de hoek’.

HUBO MACHINAAL TIMMERBEDRIJF W. KETELAARS
Maxend 5, 5388 GH Nistelrode, 0412 - 611 033
Via www.vuurwerktoppers.nl/hubo kunt u zich nu al verzekeren van 
uw vuurwerk.

Carla en Willy Ketelaars

TOPMOMENTANNIE VAN DINTHER: Mijn mooiste en ontroerendste 
moment was, dat mijn kleinzoon Jorn voor mij onverwachts eerste werd tijdens 
zijn eerste judowedstrijd. Een tenger klein ventje, dat met zijn geboorte maar 
999 gram woog en heeft moeten knokken voor zijn leven, nu na zes jaar toch 
zo’n geweldige prestatie heeft geleverd; ik ben er trots op.

Het kerstconcert wordt dit jaar verzorgd 
door het fanfareorkest en de malletband 
van Aurora. Naast de traditionele samen-
zang, wordt het aanwezige publiek ook ge-
trakteerd op een breed muzikaal repertoire, 
van klassiek tot kerstklokken. Daarnaast 
heeft Aurora speciaal voor dit kerstconcert 
een bijzondere artieste aangetrokken: de 
hoboïste Cyriel Pastoor-Cober.

Met dit speciale kerstprogramma brengen 
de twee geledingen van Aurora de bezoeker 
alvast in de sfeer van Kerstmis. Wij hopen 
u dan ook te mogen ontmoeten op zon-
dagavond 22 december om 18.30 uur in de 
Petrus-Emmauskerk in Heesch. Na afloop 
van het concert bent u van harte uitgeno-

digd om in ons repetitielokaal (tegenover de 
kerk), onder het genot van een kopje koffie 
met een kerstkransje nog even na te praten.
Kunt u niet aanwezig zijn bij het kerstcon-
cert? Fanfare Aurora is ook te bewonderen 
op eerste kerstdag. Tijdens de kerstviering 
om 11.00 uur in de Petrus-Emmauskerk 
brengt het jeugdorkest van Aurora u alsnog 
in de kerstsfeer.

Op zaterdag 21 december vindt Aurora gets 
Serious plaats. Vanaf 14.00 uur vinden er bij 
Aurora (’t Dorp 138 in Heesch) diverse ac-
tiviteiten plaats om geld in te zamelen voor 
het goede doel. 

Meer info op www.fanfare-aurora.nl.

Fanfare Aurora luidt de Kerst in
HEESCH - Fanfare Aurora uit Heesch houdt op zondag 22 december het jaarlijks kerst-
concert. Deze avond vindt het jaarlijkse kerstconcert van de Heesche fanfare plaatst. Het 
concert begint om 18.30 uur en vindt plaats in de Petrus-Emmauskerk in Heesch.

Advertorial

‘VUURWERK VOOR 
IEDER WAT WILS’

Kopij aanleveren 
week 1-2014
In week 52 komt er geen 
DeMooiBernhezeKrant uit. De 
volgende uitgave is op donder-
dag 2 januari 2014. Kopij voor 
deze uitgave ontvangen we 
graag uiterlijk zondag 29 de-
cember om 17.00 uur.
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‘We halen veel inspiratie uit onze jeugd in Nistelrode’
Mario en Marie-José van der Linden vertellen hoe het nu met ze gaat

Marie-José: “Al op jonge leeftijd 
hielpen we veel mee in de winkel. 
Als klein meisje bracht ik de gas-
flessen al bij de klanten thuis. De 

sfeer die er in de winkel en in het 
dorp hing, is me altijd goed bijge-
bleven. Ook nadat ik de kunstaca-
demie en de sociale academie had 

afgerond. Ik sta er versteld van 
hoeveel van mijn inspiratie ik haal 
uit de eerste paar deccenia van 
mijn leven.” Mario knikt instem-

mend: “In zowel mijn muziek, als 
in Marie-José haar werk is veel van 
onze liefde voor Brabant en in het 
bijzonder Nistelrode terug te vin-
den.”

In Mario zijn tienerjaren maakte hij 
veel muziek met goede vriend Ad 
de Laat, met wie hij de liefde voor 
het Brabantse lied deelde. Ook in 
de tijd daarna heeft Mario samen-
gewerkt met veel gewaardeerde 
muzikanten en verschillende mu-
ziekstijlen leren kennen. Een kijkje 
in het verleden van Mario van der 
Linden doet al snel denken aan dat 
van een bezige bij, die voortdu-

rend op zoek is naar uitdagingen, 
maar wel trouw blijft aan al zijn 
opgebouwde relaties. Een man die 
enorm geniet van alles dat op zijn 
pad komt. 

Opvallend is dat hij zich zelden 
langer dan vijf jaar bezighoudt met 
hetzelfde werk, maar dat muziek 
maken wel als een rode draad door 
zijn leven loopt. Marie José: “Als 
Mario een instrument ziet, dan 
kan hij het bij wijze van spreken al 
bespelen. Daar ben ik echt altijd al 
jaloers op geweest.”

Momenteel is Mario druk met zijn 
nieuwe band Taaftere. Dit drietal 
oorspronkelijk Brabantse muzi-
kanten maakt muziek vol humor 

en gezelligheid, maar doet soms 
ook ontroeren. De eerste cd is in-
middels een feit en de naam komt 
voort uit een van Mario’s favoriete 
Brabantse zinnen: ‘Kom taaftere 
maar ten’. Oftewel: Kom na de 
middag maar terug. 

De boeken van Marie-José staan 
vol prachtige Brabantse woorden 
zoals het ‘kojboj-pak’ dat haar 
broer droeg tijdens de carnaval. In 
de boeken is zelfs veel ‘Nisserois’ 
terug te vinden. In Zondagboek 
en Ons Tante Zuster, ons oma en 
ons tante beschrijft ze hoe het le-
ven thuis was. In Het leven van 

een prinsesje verkent ze verder het 
dorp en komt ze onder andere me-
neer Van Tilburg tegen en Bakker 
Van den Akker. 

Al haar boeken zijn voorzien van 
prachtige illustraties en bewerkte 
foto’s, herkenbaar voor mening 
(oud)inwoner van Nistelrode. On-
opgemerkt bleef haar werk niet, 
want zowel met haar boeken als 
met haar animatiefilms sleepte ze 
verschillende prijzen in de wacht.

Een gezamenlijk project wordt niet 
uitgesloten, maar tot die tijd is er 
nog genoeg reeds bestaande Bra-
bantse creativiteit te vinden via 
www.mariejosevanderlinden.nl of 
www.taaftere.com.

NISTELRODE – Ondanks dat ‘ons mam’ niet kon zingen en niet kon tekenen, is zoon Mario 
van der Linden actief in de (Brabantse) muziekscene en maakt dochter Marie-José prach-
tige illustraties voor onder andere kinderboeken van Annemarie Bon, haar eigen boeken en 
animatiefilms. Beiden halen ze nog veel inspiratie uit hun jeugd in Nistelrode. Wij spraken 
met hen om te kijken hoe het nu gaat met twee van de kinderen van dorpswinkel Van der 
Linden aan Laar 63.

Marie-José en Mario kijken terug op mooie Nisseroise jeugd

DROMEN VAN

Weer ging een jaar verbazend snel voorbij
En vielen alle blaadjes van de bomen,
Weer ging een zomer voor de herfst opzij
En is te snel de winterkou gekomen, 

Weer had de tijd alleen de heerschappij
En heeft hij ons een vol jaar afgenomen, 
Weer lopen wij in winterse kledij 
En kunnen van wat was alleen nog dromen.

Maar dromen doen we ook van fris en groen
Van weer een jonge lente in ons leven
En wat de zon met onze huid zal doen.

Wat zal het nieuwe voorjaar ons gaan geven
En wordt de zomer weer zo’n mooi seizoen
Al duurt die, net als dit jaar, ook maar even?

MOOI VAN HANS MANDERS

‘Als klein meisje bracht ik de gasfl essen al bij 
de klanten thuis’ 
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BERNHEZE – In de kernen van Bernheze prijkt overal wel een 
kerststal. Midden in het centrum, buiten een beetje verscholen 
of binnen. 

In HEESWIJK-DINTHER wordt de stal elk jaar opgebouwd 
en ingericht door Jong Nederland. De Werkgroep Kerststallen 
maakt de planning en zorgt ervoor dat de kerststal op tijd staat 
te stralen, al meer dan 15 jaar. 

In LOOSBROEK wordt elke winter bij stal Bertus een mooie 
kerststal opgezet met behulp van een club trouwe vrijwilligers. 
De eerste stal was van de hand van René Hoezen, met de cre-
atieve invulling van kleding door ouders die van lapjes de kle-
ding van de kerstgroep maakte. 

In NISTELRODE verzamelde dit jaar de staf van Mira Ceti zich 
weer voor dag en dauw om bij het voormalig gemeentehuis de 
kerststal op te bouwen. Ze maken er een gezellige staf-activiteit 
van. De prachtige beelden worden ieder jaar door Tiny en Jo de 
Mol mooi aangekleed. 

In HEESCH wordt steevast in het weekend na sinterklaas de 
stal tevoorschijn gehaald en door scouts, enkele leden leiding 
en een vakman, opgebouwd. Vanuit de gemeentewerf komen 
de onderdelen naar De Misse om in elkaar gesleuteld te wor-
den. Dag 2 worden de beelden vanaf hun kleedadres bij Gerrie 
Jacobs door Taxi van Grunsven aangevoerd. 

Een uitgebreider verslag op MooiHDL.nl, MooiNisseroi.nl en 
MooiHeesch.nl.

DENNIS VERBRUGGE, ANKIE VAN OORT, EN ILSE VAN BALLEGOIJ VAN 

SCOUTING HEESCH FOTO: AD PLOEGMAKERS

FRANS VAN GRINSVEN EN JOSÉ HOEZEN FOTO: MICHEL ROEFS

YORICK LAROS, BART AERTS EN TWAN V.D. BERG VAN JONG NEDERLAND 
 FOTO: MICHEL ROEFS

MAURI SMITS 
FOTO: RIAN VAN SCHIJNDEL
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Toermalijn wint met ‘Boekenwurmen’ 
2000 Basisscholen deden mee aan de Bruna wedstrijd ‘Woordpret’

Bepalend voor die keuze is het 
bestaansrecht van het woord, in 
combinatie met de woordwaarde. 
Die kon worden opgebouwd door 
de hele maand oktober bij Bruna 
gratis boekenleggers met letters 
te verzamelen en daarmee met de 
hele klas een zo waardevol moge-
lijk woord te maken. 

Landelijk hebben basisscholen dui-
zenden woorden ingeleverd bij de 

Brunawinkels. ‘Soundmixshowtjes’, 
‘scheepswerktuigbouwkundige’, 
‘huwelijkvruchtbaarheidscijfer’ en 
‘hippotomontrosesquippedaliofo-
bie’ zijn woorden die dit jaar in de 
prijzen zijn gevallen. Op ieder ni-
veau van de basisschool is voor de 
winnaar een gevulde boekenkoffer 
beschikbaar. 

“We zijn er behoorlijk trots op 
dat een klas die bij ons een woord 

heeft ingeleverd, een prijs heeft 
gewonnen in deze landelijke Bruna 
wedstrijd,” zegt Frans van de Pol 
van de Bruna in Heesch “Zeker als 
je weet dat er naar schatting 2000 
basisscholen hebben meegedaan 
en zo’n 5500 woorden zijn ingele-
verd. Een hele prestatie.”

Groep 2 van basisschool De Toer-
malijn kreeg op 11 december 
de boekenkoffer uitgereikt. Dat 
gebeurde in de Brunawinkel in 
Heesch. 

HEESCH - Groep 2 van basisschool De Toermalijn uit Heesch is de winnaar van een boekenkoffer ter waarde 
van € 600,-. De klas heeft meegedaan met de educatieve wedstrijd Woordpret en heeft bij Bruna in Heesch 
het woord boekenwurmen ingeleverd. De jury van de wedstrijd heeft dit woord gekozen tot winnend woord 
van alle groepen 2 van Nederland, die hebben meegedaan aan Woordpret.

Boekenkoffer voor leerlingen van Toermalijn Foto: Marcel van der Steen

LANDELIJK HEBBEN 
SCHOLEN DUIZENDEN 
WOORDEN 
INGELEVERD 

Benefietwedstrijd SV Hedilo voor zieke Iris
Een half jaar geleden verwelkomde 
Hedilo een nieuw jeugdlid, een 
14-jarig meisje genaamd Iris van 
Oosterhout. Van buiten is ze niet 
anders dan anderen. Van binnen is 
Iris echter heel anders. Ze lijdt aan 
een energiestofwisselingsziekte, 
waardoor ze nauwelijks energie 
heeft en snel moe is. Daarnaast is 
de ziekte progressief, wat betekent 
dat haar gezondheid alleen maar 

verslechtert. Voor de ziekte bestaat 
(nog) geen medicijn.
Door de stofwisselingsziekte is 
schietsport de enige sport die Iris 
kan beoefenen
Frans Jacobs van SV Hedilo wilde 
graag wat doen voor Iris. Door 
middel van een aangrijpende Po-
werPoint presentatie vertelde Ja-
cobs de jeugdleden van Hedilo het 
verhaal van het zieke meisje. Per 
week worden er 1 à 2 kinderen ge-
boren met deze ziekte, die ervoor 
zorgt dat je snel moe bent en vaak 
moet overgeven. Iris kan door de 

ziekte slechts twee uur per dag 
naar school. Jacobs vindt de ziekte 
van Iris erg heftig. ‘‘Schieten is de 
enige sport die ze kan doen, maar 
na zes keer schieten is ze al moe’’, 
aldus Jacobs, die hoopt op een 
grote opkomst op 28 december. 
Dan is er van 10.00 tot 18.00 uur 
de benefietwedstrijd voor Iris om 
geld in te zamelen voor onderzoek 
naar de ziekte. ‘‘Voor vijf euro mo-

gen bezoekers tien keer schieten. 
Iedereen is welkom’’, aldus Jacobs. 
Naast Jacobs doet Iris zelf ook erg 
veel moeite om de ziekte onder de 
aandacht te brengen. 

Ze kwam al op tv bij Hart van Ne-
derland en Zapplive en is ambas-
sadrice van de organisatie Stofwis-
selkracht, die fondsen zoekt voor 
onderzoek. ‘‘Leuk dat Iris bij onze 
vereniging terecht is gekomen. 
Hopelijk gaan we op de benefiet-
wedstrijd heel veel geld ophalen’’, 
aldus Jacobs.Iris tijdens de training Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - Iris van Oosterhout is pas 14 jaar, maar is door haar energiestofwisselingsziekte mo-
gelijk bezig aan de laatste jaren van haar leven. Om geld in te zamelen voor onderzoek en om aandacht te 
vragen voor de ziekte, heeft Schietsportvereniging Hedilo een benefietwedstrijd op touw gezet.

‘Voor vijf euro mogen bezoekers tien keer 
schieten. Iedereen is welkom.’
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NISTELRODE - Veel ondersteuning en begeleiding waar de 
Rijksoverheid nu voor verantwoordelijk is, zal na 1 januari 2015 
door de gemeente worden georganiseerd. In deze column wil ik in 
beeld brengen welke kansen ik daarin zie en om welke mensen het 
uiteindelijk draait. 

Tom is 19 jaar en heeft ADHD. 
Tom kan enorm druk zijn, als klein kind stuiterde hij letterlijk door 
het huis. Ook is Tom erg impulsief, hij doet meteen wat in hem 
opkomt. Denken komt pas als iets al fout is gegaan. Dit is zowel 
voor Tom zelf als voor zijn ouders erg frustrerend, want hierdoor 
doet hij erg veel negatieve ervaringen op. Tom heeft geen inzicht in 
gevaar, hij steekt zomaar de straat over en klimt overal op of onder. 
Tom kan zich moeilijk concentreren en is snel afgeleid. Dat is niet 
alleen op school vervelend, maar eigenlijk in bijna alle dagelijkse 
dingen. Zo krijgt hij het niet voor elkaar om zelfstandig zijn tas in te 
pakken en ook het automatiseren van bijvoorbeeld het ochtendritueel 
(aankleden, ontbijten, wassen, tandenpoetsen, jas aantrekken) is een 

proces dat nog steeds niet afgerond is. Tom komt dan ook vaak te laat 
en is altijd alles kwijt. 
Voordat Tom en zijn ouders bij Stavast kwamen, hadden zij al een 
lange weg van hulpverlening bewandeld. Ze wisten in het begin niet 
goed waar ze terecht moesten met hun hulpvraag, werden van het 
kastje naar de muur gestuurd en zagen door de bomen het bos niet 
meer. Er werden veel kortlopende trajecten opgezet. Tegen de tijd dat 
Tom zich veilig voelde bij een hulpverlener, stopte het traject alweer. 
Sinds Tom ondersteuning krijgt via Stavast, is er eindelijk rust. Tom 
heeft een hele goede band met zijn begeleider en die kan hem op 
heel veel vlakken helpen. Deze zelfde begeleider kan Tom, als hij 
ouder wordt, ook ondersteunen bij wonen of werken en dat is een 

geruststellende gedachte. 
Laten we er samen voor zorgen dat ons nieuwe 

hulpverleningsstelsel op de lange termijn is 
gericht en overzichtelijk, menselijk, en niet 

bureaucratisch, zodat mensen als Tom de 
ruimte krijgen om zich te ontwikkelen 

en op hun eigen manier mee te doen 
in de maatschappij. 

COLUMN ONZE ZORG

www.stavast.nu
info@stavast.nu
0412-795284

Advertorial

BS het Mozaïek houdt 
kerstmarkt voor goed doel

Het eerste uur van de markt kun-
nen ouders het werkje van hun 
kind kopen en het tweede uur 
gaat alles in de vrije verkoop. In 
de hal staan diverse kraampjes en 
zijn er optredens van leerlingen. In 
de kraampjes worden onder meer 
boeken, cd’s en spellen verkocht. 

Er is gelegenheid om een heerlijke 
maaltijd of een snack te bestel-
len, mede dank zij Asperia. Bij de 
ingang worden bonnen verkocht 
die deze avond gebruikt kunnen 
worden om onder meer de kerst-
werkjes van de kinderen mee te 
betalen. 

De opbrengst van de markt gaat 
naar Buro Lima in Heeswijk-Din-
ther en Stichting Lucai in Uden. Tij-
dens de lessen besteedt de school 
deze week aandacht aan de goede 
doelen. De entree van de markt is 
gratis.

HEESWIJK-DINTHER - De Heeswijkse basisschool Het Mozaïek houdt op donderdag 19 de-
cember van 18.00 tot 20.00 uur een kerstmarkt. Voor de verkoop hebben alle leerlingen 
knutselwerkjes gemaakt. Deze worden in de eigen groep verkocht. 

Fotobijschrift

Flessenactie ‘Op Weg’ 
succesvol 

VORSTENBOSCH - De flessenactie van 
basisschool ‘Op Weg’ in Vorstenbosch 
verloopt voorspoedig. De leerlingen zijn 
enthousiast aan de slag gegaan om zo-
veel mogelijk lege statiegeldflessen te 
verzamelen. 

Alhoewel nog niet alle flessen zijn geteld, 
kan al wel verklapt worden dat het aan-
tal ingeleverde flessen de 800 nadert. Een 
geweldig resultaat! De kerstwerkgroep 
van de school heeft de actie op touw gezet om stichting Miss Maasai te 
ondersteunen. Zo krijgen Maasai-meisjes in Kenia ook de kans om naar 
school te gaan.

Twan Rovers Het Hooghuis Heesch: ‘De les 
van Henk Pieterse over pesten had veel impact op 
de leerlingen, om structurele veranderingen teweeg 
te brengen, zouden we dit enkele keren moeten 
herhalen’

Voor de open dag van 22 septem-
ber had het 150-jarige waterschap 
een oproep gedaan aan de deelne-
mers om een tekening te maken 
over het voorkomen van water-
overlast. 

Femke, een van de aanwezigen 
en een echte waterliefhebber, had 
maar liefst twee uur staan tekenen 
om duidelijk te maken hoe zij daar 
over dacht. Op haar tekening met 

een waterhotel, waterkering, ener-
gieopwekking en waterpark liet zij 
toepassingen van water combine-
ren met recreatie. De jury, waaron-
der Joeri Renes, jeugdbestuurslid, 
vond haar brede kijk op de dingen 
bijzonder verrassend.

Medaille en een rubberen boot
In groep 7B van BS Emmaus zaten 
een trotse opa en oma van Femke 
en alle leerlingen in spannende 

afwachting van wat zou gaan ko-
men. 

Femke v.d. Weide, communicatie-
adviseur en Joeri Renes, Jeugdbe-
stuurslid van Waterschap De Dom-
mel kwamen Femke verrassen met 
een prachtige medaille voor het 
behalen van de 1e prijs voor jeugd 
en een leuke rubberen boot om – 
mocht het nodig zijn – geen last te 
hebben van wateroverlast. 

Femke van Beuningen 1e prijs 
Waterschap De Dommel

Druk aan het knutselen voor het goede doel Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

HEESCH – Waterschap De Dommel stak op 16 december de grens van haar waterschap over naar Waterschap 
Aa en Maas. Reden: Femke van Beuningen uit Heesch had met haar ideeën over het voorkomen van water-
overlast de 1e prijs gewonnen tijden Zondag Waterdag.

Druk aan het knutselen voor het goede doel Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

TOM KAN ENORM DRUK ZIJN, ALS KLEIN 
KIND STUITERDE HIJ LETTERLIJK DOOR 
HET HUIS
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IPG IN BEWEGING IN 2013
Op de bres voor maatschappelijke deelname 

Bij de herinrichting van het dorp in 
Heesch is een toegankelijkheids-
rapport van ZET bedongen om de 
toegankelijk voor mensen met een 
handicap te verhogen.

IPG doet
‘IPG doet’ werd uitgevoerd in 

Zorgcentrum Heelwijk. Er werd 
een nostalgische avond georgani-
seerd voor de cliënten om te laten 
zien dat mensen met een beper-
king ook heel dienstbaar zijn als 
vrijwilliger. De reacties waren lo-
vend. IPG Bernheze deed mee met 
‘kroonacties’ om meer middelen te 

krijgen voor de uitvoering van pro-
jecten. We ontvingen de meeste 
stemmen en zijn trots op de vele 
stemmers en de mooie oorkonde.
De basisscholen ’t Palet en De Bol-
derik, Heeswijk-Dinther, werden 
door IPG bezocht voor het ‘Scho-
lenproject’. De ‘IPG Smile’ voor 

best toegankelijke winkel werd 
toegekend aan ‘Trend Zien & Ho-
ren’ uit Heeswijk-Dinther.

Beleid en informatie
In ‘inclusief beleid’ wordt rekening 
gehouden met de verschillende 
mogelijkheden en beperkingen 
van mensen. IPG zorgde ervoor 
dat dit beleid werd opgenomen 
in het bestuursprogramma van de 
gemeente. We blijven dit volgen.
IPG neemt ook deel in de WMO 
adviesraad, het reizigersplatform, 
ROG en klankbordgroep Mantel-
zorg. Het radioprogramma ‘In be-
weging’ wordt iedere zondag om 
16.00 uur via Wan FM gepresen-
teerd door ‘eigen’ IPG-huispresen-
tatoren. 

Hulpmiddelen en huishoudelijke 
verzorging
IPG sprak haar bezorgdheid uit bij 
B&W, raads- en commissieleden 
over het lopend contract Hulpmid-
delen en de pilot HbH (huishoude-
lijke verzorging). 
Bij de aanbesteding hulpmidde-
len is de verhouding 60% prijs en 
40% service wat kwaliteitsverlies 
betekent. 

Welzorg/Pantein, kreeg de aan-
besteding en claimde door een 
samenwerkingsverband van zeven 
gemeenten met een efficiency kor-
ting van 60% te kunnen werken! 
Serviceverlening en expertise op 
hulpmiddelen is slecht. Er is ge-

brek aan mankracht, gereedschap, 
interne communicatie en diagnos-
tisch materiaal. Kwetsbare mensen 
blijven met hun euvels zitten, zij 
worden het klagen moe.
Bij de huishoudelijke verzorging is 
het aanbestedingsproces verge-
lijkbaar. De zorgaanbieder krijgt 
een totaalsom per cliënt, minus 
een bezuinigingskorting met veel 
vrijheden in invulling voor zorg-
aanbieder. Onafhankelijkheid en 
expertise in dit deel van het indica-
tieproces ontbreekt. 

Niet de zorgaanbieders maar de 
gemeente is verantwoordelijk voor 
goede zorg. Op verzoek van 4 po-
litieke partijen is een uitgebreidere 
brief hierover tijdens de commis-
sievergadering Maatschappelijke 
Zaken op 26 november besproken.

Voor meer informatie of tips ga 
naar onze vernieuwde website: 
www.ipgbernheze.nl

BERNHEZE - Het IPG Bernheze (Integraal Platform Gehandicapten) probeert al 8 jaar het leven voor gehan-
dicapten zo aangenaam mogelijk te maken/houden. In 2013 werd samen met de KBO een nieuw knelpun-
tenrapport opgesteld voor alle dorpskernen en besproken met de daarvoor verantwoordelijke gemeentelijke 
ambtenaren, die toezeggingen tot verbeteringen hebben gedaan. 

V.l.n.r.: Wilson, Hans, Len en Arianne van Trend Zien & Horen, Jos en Esther

Het Bernhezer gehandicaptenbal 
is een organisatie die op de eerste 
zondag van november haar jaar-
lijks terugkerend evenement het 
‘Verkleedbal’ voor gehandicapten 
organiseert. Dit is een feestmiddag 
voor mensen met een lichamelijke 
of geestelijke handicap. Weet je 
geen raad met de vele waardevolle 
spulletjes die je toch niet zomaar 
kan weggooien, geen nood, huur 
een kraam voor maar €10,-. 

Op zoek naar leuke hebbedinge-
tjes? Bezoek dan deze gezellige 

rommelmarkt, een gezellig uitje 
voor de ganse familie. Partycen-
trum ’t Maxend heeft een ruime 
kaart om de innerlijke mens te ver-
wennen voor ieders portemonnee. 
Deuren gaan open om 9.30 tot 
15.00 uur voor de bezoekers. 

Voor informatie: 
info@bernhezergehandicaptenbal.
nl, 0412-611251.

Wij hopen u te zien op 2 februari in: 
Partycentrum ’t Maxend, Maxend 
22a, 5388 TX te Nistelrode.

‘Bernhezer gehandicaptenbal’
Een rommelmarkt voor het goede doel 

NISTELRODE - Stichting ‘Bernhezer gehandicaptenbal’ houdt op 2 fe-
bruari een rommelmarkt, in Partycentrum ‘t Maxend in Nistelrode. We 
zijn op zoek naar kraamhouders die op deze gezellige rommelmarkt een 
kraam willen huren voor € 10,-. 

RUR in Heeswijk-Dinther
GASTEN MARIEKE MOORMAN, DENIS HENDRICKX EN TOON KONINGS 

Dit keer betreft het wederom een 
bijzondere editie, alle gasten heb-
ben een band met Bernheze en 
zijn vooral bezig om met woord en 
daad hun stempel op de gemeen-
schap te drukken. Met of zonder 
gemeentelijke regels, uit geloofs-
overtuiging, principieel of op ge-
voel. 

De hoofdgast die zal plaatsne-
men op de Eerste stoel, is Marieke 
Moorman! De kersverse burger-

moeder van Bernheze. Zij werd 
onlangs van wethouder in Tilburg 
de beoogde ‘vaste’ nieuwe burge-
meester en trok al door alle kernen 
om haar gezicht te laten zien. De 
Tweede stoel is voor de Abt van de 
Abdij van Berne die in 2013 voor 
zes jaar werd gekozen tot geeste-
lijk leider van de Norbertijnen. Last 
but not least is de Derde stoel, ge-
reserveerd voor Toon Konings. Een 
eveneens markante inwoner. De 
timmerende schrijver en praatjes-

maker van platte proat beheerst 
als geen ander het Dinthers en 
kent de verschillen van de kernen 
naadloos. Spijkers met koppen 
dus, met drie praters bij uitstek. De 
presentatie van het programma is 
in deskundige handen bij Marcel 
van Herpen. 

De aanvang van het populaire 
praatprogramma is 21.00 uur stipt. 
Entree is gratis.
Café de Zwaan, Heeswijk.

HEESWIJK-DINTHER - De talkshow in café De Zwaan in Heeswijk is inmiddels een goede traditie geworden. 
De altijd druk bezochte avond gaf al plaats aan talrijke bekende Nederlanders die een binding hebben met 
Bernheze. Op donderdagavond, 19 december, staan de spots gericht op drie nieuwe kandidaten. Nieuwe 
gasten in RUR met regionale en zelfs landelijke bekendheid.

TOPMOMENTHERMAN EN ANNEMARIE:
Onze mooiste beleving van 2013 is de bouw en 
opening van onze nieuwe winkel en werkplaats 
door bouwbedrijf v.d. Locht uit Loosbroek. 
www.hvamotoren.nl.
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De heren M.H.C. (Rini) van Dijk, 
J.P.W.M. (Jos) Arts, P.C.M. (Piet) 
Hopman en C.M.M. (Cor) van 
der Heijden zijn allen benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 

Rini van Dijk (sinds 16 augustus 
1988), Cor van der Heijden (sinds 

1 mei 1979), Piet Hopman (sinds 
1 september 1986) en Jos Arts 
(sinds 1 januari 1986) zijn jaren-
lang lid geweest van de vrijwillige 
brandweer en leggen per 1 janu-
ari 2014 hun taken neer binnen 
Brandweer Brabant-Noord, post 
Nistelrode.

Vier Koninklijke onder-
scheidingen in Nistelrode 
NISTELRODE – Burgemeester Marieke Moorman reikte af-
gelopen zaterdag vier lintjes uit in Nistelrode.

Cor en Antoinette van der Heijden

Piet en Tiny Hopman

Jos en Lies Arts

Gaby en Rini van Dijk

Rivez: zichtbaar goed en goed 
zichtbaar, daar kun je op rekenen

Om het gemak van een bank, of 
verzekeringsagent dichtbij te ver-
sterken, werd besloten om een 
pand te betrekken aan Weijen 19a 
in Nistelrode. Daar is de deur nòg 
gemakkelijker te vinden en is par-
keren niet meer ‘zoeken’. Dat bin-
nenlopen nemen ze bij Rivez heel 
letterlijk. Afspraak maken is niet 
nodig voor een advies of om bank-
zaken te regelen. Geen gedoe met 
‘afspraken op termijn’, gewoon 
binnenlopen mag, het moet niet. 

DE KRACHT VAN RIVEZ
Hypotheek: Bij Rivez hebben de 
mensen verstand van zaken. Zo is 
voor een hypotheek natuurlijk de 
rentestand belangrijk, maar ook 
de voorwaarden voor bijvoorbeeld 
aflossingen met of zonder boete, 
zijn het vermelden waard. Daarom 
krijgt u eerst een gesprek met een 
van de adviseurs over uw verwach-
tingen en mogelijkheden, voordat 
u advies ontvangt uit offertes van 
maar liefst 40 hypotheekverleners. 
Verzekeringen: Datzelfde geldt 
natuurlijk ook voor verzekeringen. 
Het is makkelijk een verzekering 
af te sluiten via internet, maar 
daar kleven nogal wat risico’s aan, 
omdat je niet precies weet wat je 

afsluit. Dit levert bij schade nogal 
eens teleurstellingen op. En voor 
de prijs hoeft u het niet te doen, 
want Rivez koopt groot in bij ver-
zekeraars.
Bankzaken: Ook bankzaken regelt 
Rivez als zelfstandig RegioBank 

adviseur. Een mooie rente op uw 
spaargeld, is al iets. Maar bent u 
een vereniging of stichting, dan 
zijn er extra mooie afspraken te 
maken. Ook voor MKB onderne-
mers zijn er bijzondere spaarmoge-
lijkheden via de RegioBank én de 
banktarieven zijn bijzonder gun-
stig. 

RIVEZ BESTAAT UIT MENSEN
Achter de gevel van Rivez/Regio-
Bank vindt u Wilmar Neelen. Hij 
is de spil van de binnendienst. Hij 
ontvangt u en zorgt voor de juiste 
polis, afhandeling van schades en 
nog veel meer. 
Kim van Zutphen is gespeciali-
seerd in alles wat u als particulier 
aan verzekeringen nodig hebt. En 

- voor zover mogelijk - brengt ze 
alles in één overzichtelijk pakket 
onder.
Marcel van den Heuvel adviseert 
u als zelfstandige, ZZP –er en als 
bedrijf met personeel over verze-
keringen en bankzaken.

Het hoofdkantoor van Rivez zit 
in Helmond; in Nistelrode vindt u 
mensen uit de regio. Vanaf 20 de-
cember a.s. vindt u ze op Weijen 
19a. Stap gerust binnen.

Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
www.rivez.nl 
088-8000900

NISTELRODE – Rivez is al heel veel jaren een kantoor voor verzekeringen, bankzaken en hypotheken in 
Nistelrode. Tot voor enkele jaren kende men Rivez als Van Ravenstein Assurantiën, maar Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer BV is ondertussen ook al goed ingeburgerd in Nistelrode. Toch gaat Rivez een stap verder.

Marcel, Wilmar en Kim bij de nieuwe locatie van Rivez Nistelrode Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Binnenlopen nemen ze bij Rivez heel letterlijk

Gerrit van Eenbergen: ‘Ik heb een enorme 
belangstelling gekregen voor mijn 3D macrofilms uit 
de natuur en reis nu het hele land af naar organisaties 
als Natuurmonumenten. Ik heb nu mijn lenzen en 
filmapparatuur even weggebracht, anders wordt het 
een verslaving’
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mooi & in de streek

in de streek

Fotofietskorting

Bij slecht weer gaan we binnen bij 

openhaard gezellig door.

            ‘Laat de zon maar schijnen!’

Abels melkveehouderij is een 
prima voorbeeld van duurzame 
landbouw. “Ik ben altijd bezig 
met hoe het praktisch gezien 
anders kan: innovatiever. Met 
de plaatsing van 180 standaard 
zonnepanelen kan ik 45.000 Kw 
energie genereren en daarmee is 

ons gehele erf zelfvoorzienend. 
De zonnestroom en de stroom 
van de energiemaatschappij 
gaan hand in hand: ’s nachts 
neem ik af en overdag geef ik 
terug. Half november zijn er 
80 geïnteresseerde agrariërs 
op onze informatiebijeenkomst 

geweest. Ik heb veel positieve 
reacties ontvangen en hoor dat 
verschillende agrariërs ook bere-
keningen gaan of hebben laten 
maken. Het is nu een goede tijd 
om in te stappen. De collectieve 
aanpak, de bundeling van stimu-
leringsmaatregelen, die onder-

meer bestaat uit de provinciale 
asbestsaneringsregeling, fiscale 
voordelen en rentekorting via de 
‘Rabo Groenfinanciering’ maken 
de overstap naar zonnepane-
len voor veel boeren rendabeler 
dan ooit. Je bespaart niet alleen 
geld op de energiekosten, maar 
je komt ook op een voordelige 
manier van het ongezonde en 
milieuonvriendelijke asbest af.”

Leg onze daken maar vol!
Abel is er groot voorstander van 
om de daken van stallen ook 
in te zetten voor particulieren. 

“Helaas staat de huidige regel-
geving nog niet toe dat parti-
culieren dakdelen van ons kun-
nen huren om zonnepanelen te 
plaatsen. Ik vind dat dit snel ver-
anderd moet worden. Zonnepa-
nelen op woonhuizen verdienen 
niet altijd een schoonheidsprijs. 
Door de dakhelling van de stal-
len zijn ze minder zichtbaar en 
vangen ze (ook door de vrijere 
ligging) langer zon. Een prach-
tige win/win situatie zou ik zeg-
gen, voor beide partijen en een 
groot winstpunt in het kader van 
de asbestsaneringsregeling.”

Kringloop-denken
Abel werkt niet met kunstmest, 

maar zaait klavers tussen het 
gras. “Die binden het stikstof uit 
de lucht en dat komt weer vrij 
om het gras te laten groeien. Ik 
gebruik geen bestrijdingsmid-
delen, omdat koeien eten wat 
ze nodig hebben. Onkruid vin-

den ze lekker en is gezond! Met 
kunstmest en bestrijdingsmidde-
len verstoor je het bodemleven. 
Onze grond is ons belangrijkste 
produktiemiddel en zorgt dat 
onze veestapel van 65 koeien en 
40 stuks jongvee gezond blijft, 
waardoor we nagenoeg geen 
medicijnen gebruiken. 

Wij zijn gebonden aan biologi-
sche regels die 2 keer per jaar 
streng door SKAL gecontroleerd 
worden. Mijn koeien staan bui-
ten en lopen meestal zelf naar 
binnen om door de melkrobot 
gemolken te worden. Zij snap-
pen ook de kringloopgedachte,” 
lacht hij.

Abel Buijs: ‘s Nachts neem ik af en overdag geef ik terug’ Tekst en foto Hieke Stek

LOOSBROEK – Abel Buijs, biologische melkveehouder aan de Brugstraat in Loosbroek, heeft onder 
het motto ‘Van Asbest tot Zonnepanelen’ het dak van zijn koeienstal duurzaam vernieuwd. “In 2024 
moet alle asbest verwijderd zijn, toch heb ik nu al de stap gezet. Bijna 10 jaar geleden heb ik het 
bedrijf van mijn vader overgenomen en heb het vanuit de kringloopgedachte langzaam maar zeker 
omgebogen naar een duurzame, biologische rundveehouderij en daar passen de zonnepanelen uitste-
kend bij!”

‘Onze grond is ons belangrijkste produktie-
middel en zorgt dat onze veestapel gezond blijft’
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

COLOFON

• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Financieel Centrum Heesch
• Henri van den Helm
 timmerwerken

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Layar, wat is dit?

Wat kunt u doen als u het blauwe Layar logo op een van de
advertenties of foto’s heeft gevonden?

Om te beginnen pakt u, uw smartphone of tablet erbij.

HIERNA VOLGT U DE VOLGENDE STAPPEN:
1.  Download de Layer-App in de App store of Google Play
2.  Open de Layer-App
3.  Houd de smartphone of tablet boven de afbeelding
4.  Tik nu op het scherm om de advertentie of foto te scannen
5.  Veel plezier in de digitale wereld

Op het scherm van uw smartphone of tablet ziet u nu een aantal icoontjes. Dit kunnen filmpjes zijn of websites. Door op deze icoontjes te 
klikken opent u de website, facebookpagina of de YouTube video.
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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

EXTRA 
BETROKKENHEID

Onlangs ben ik op bezoek geweest 
bij twee ‘clubs’ die op het eerste oog 
totaal verschillend zijn, maar die me 
troffen in hun overeenstemmende 
waarden en rituelen. Zo was ik bij het 
gilde St. Barbara in Dinther en bij de 
brandweerpost van Nistelrode.
In Dinther woonde ik de gildemis bij. 

Tijdens die mis werden twee nieuwe gildebroeders geïnstalleerd. 
Door de blauwe sjerp om te doen en de zwarte hoed met veer op te 
zetten, traden ze toe tot de hechte kring van het St. Barbaragilde. 
Maar de mis was meer dan een welkom. Mij trof het voorlezen van 
de namen van overleden gildebroeders. Met elke naam kwam een 
herinnering voorbij. Na afloop van de mis viel mij een grote eer te 
beurt: ik werd gildevrouwe van St. Barbara. De plechtigheid van 
de kerk maakte plaats voor ongedwongenheid en plezier van het 
gildehuis. Ik voelde de saamhorigheid.

Een week later was ik bij de brandweerpost van Nistelrode. Vijf 
brandweervrijwilligers namen afscheid; bij elkaar vertrok 123 jaar aan 
brandweerervaring. Ook hier de rituelen: een afscheidsoorkonde en 
Koninklijke onderscheidingen. Maar nog mooier was het inleveren 
van de piepers en het mogen houden van de brandweerhelm. 
Symbolen voor een leven van permanente paraatheid, passie voor het 
vak en soms heftige ervaringen. Na de plechtigheid ook hier de lol, 
ontspanning en intense verbondenheid.

Brandweer en gilde. Beide zijn ze al lang geworteld in onze 
samenleving. Herkenbaar en aanwezig. Waar trouw, kameraadschap 
en zorg voor elkaar, belangrijke waarden zijn.

We naderen kerst en de jaarwisseling. Een tijd om te mijmeren over 
wat is geweest en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Een tijd om 
gezellig door te brengen met familie, vrienden en geliefden. Maar 
bovenal ook een tijd om aandacht te hebben voor mensen die eenzaam 
zijn of het met minder moeten stellen dan wijzelf. In zo’n tijd hoop 
ik op extra betrokkenheid bij elkaar, aandacht hebben en zorg geven. 
Zoals de gildebroeders en brandweermannen dat ook doen.

Ik wens u allen hele goede kerstdagen en een sprankelend 2014.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

COLUMN

MARIEKE MOORMAN

Foto: Ad Ploegmakers

Bernheze Solidair is van mening 
dat hiermee, naast de al bestaande 
stimuleringsmaatregelen zoals de 
starterleningen, de bouw van uw 
eigen woning in Bernheze weer 
een stap dichterbij kan komen. 

Wij vinden het jammer dat het niet 
is gelukt om samen met notarissen, 
projectontwikkelaars, aannemers 
en financiers één totale stimule-

ringsmaatregel tot stand te bren-
gen, waarin iedere afzonderlijke 
partij een steentje bijdraagt om de 
woningbouw in Bernheze een im-
puls te geven. 

Maar wat nu niet is, kan nog ko-
men. Wanneer potentiële kopers 
zelf hun krachten gaan bundelen 
is de kans op kortingen bij aanne-
mers, notarissen en financiers gro-

ter. Tenslotte is Bernheze Solidair 
van mening dat de gemeente, als 
u gebruik maakt van deze tijdelijke 
stimuleringsmaatregel, u proactief 
informeert over de aanbiedingen 
in de markt. 

Hiermee bereiken we uiteindelijk 
samen het vergroten van uw/ons 
woongenot in Bernheze.

Bernheze Solidair: Samen op zoek 
naar ‘voordelen’!

BERNHEZE - In de raadsvergadering van 12 december, is de nota grondbeleid en 
notitie betaalbaar wonen in Bernheze vastgesteld. Het resultaat hiervan is dat 
er een tijdelijke stimuleringsmaatregel komt bij aankoop van grond die in bezit 
is van de gemeente voor de bouw van uw eigen woning. U krijgt dan een een-
malige korting op rentebasis, mede afhankelijk van het aantal m2 dat u koopt.

Gerjo van Kessel (raadslid), gerjovankessel@home.nl, 06-38122820 

De Pas en De Kersouwe
Door de theaterfunctie van De Pas 
en De Kersouwe kunnen zij niet uit 
de voeten met de regels in de APV. 
Sluitingstijden die niet passen bij 
de organisatie van culturele eve-
nementen. Onvoldoende gelegen-
heid om activiteiten te ontplooien 
zoals de Popkwis. De huidige re-
gels betekenen dat De Pas en De 
Kersouwe de begroting niet rond 

krijgen. Dat, terwijl beide juist be-
wezen hebben zich te kunnen red-
den in deze moeilijke tijden. De SP 
zal daarom in de gemeenteraad 
blijven aandringen op aanpassen 
van de regels voor De Pas en De 
Kersouwe, net als voor de voetbal-
clubs

6 Voetbalclubs
De 6 voetbalclubs waren oor-

spronkelijk ook niet gelukkig met 
de APV. Na overleg met de clubs 
diende de SP een wijzigingsvoor-
stel (amendement) in. Hierin werd 
alles naar tevredenheid van de 6 
clubs geregeld! 

De SP is erg tevreden met dat re-
sultaat, omdat de SP zo het be-
langrijke verenigingsleven in Bern-
heze tot steun kon zijn. 

SP: APV 2014 knellend voor 
De Pas en De Kersouwe

BERNHEZE - De SP Bernheze is tegen de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) 2014. De APV is tegen de zin van de SP vastgesteld. Reden: Zowel De Pas 
als Natuurtheater De Kersouwe komen in moeilijkheden. Deze moeilijkheden 
hebben te maken met de aard van de activiteiten die De Pas en De Kersouwe 
uitvoeren. Binnen de nieuwe regels per 1 januari 2014 kunnen De Pas en De 
Kersouwe niet functioneren! Voor de 6 voetbalclubs van Bernheze heeft de SP 
door een amendement (wijzigingsvoorstel) alles wel naar tevredenheid kunnen 
regelen.

Cor van Erp, Raadslid SP

GGD
Progressief Bernheze heeft zich in-
tensief verdiept in deze moeilijke 
materie. De titel van dit artikel zegt 
u waarschijnlijk niets. Twee pa-
gina’s van DeMooiBernhezeKrant 
zijn nodig om het in begrijpelijke 
taal uit te leggen. 

Op aandringen van Progressief 
Bernheze heeft Bureau Gezond-
heid, Milieu & Veiligheid van de 

GGD een advies gegeven bij het 
voorstel van het college. De GGD 
adviseerde de voorgestelde nor-
men aan te scherpen. Dit was vol-
doende reden voor de fractie om 
een amendement op te stellen. 
Het belang van de inwoners moet 
voorop staan. 
Ook al leidt dit tot extra investerin-
gen bij bedrijven. Volksgezondheid 
staat bij Progressief Bernheze altijd 
voorop.

Draagvlak
In onze regio is de veehouderij be-
langrijk voor de werkgelegenheid. 
Maar dat mag geen reden zijn de 
ogen te sluiten voor de nadelen. De 
uitstoot van ammoniak, geur, fijn-
stof en de risico’s op ziekten voor 
de mens moeten geminimaliseerd 
worden. De veehouderij heeft veel 
krediet. Met schone lucht en stal-
len die in het landschap passen, zal 
het draagvlak blijven bestaan.

Progressief Bernheze: Tien Odour

BERNHEZE - Donderdag 12 december heeft Progressief Bernheze met een amen-
dement een flinke stap gezet naar een betere woon-, leef- en werkomgeving in 
Bernheze. De uitstoot van geur vanuit varkens- en kippenbedrijven moet verder 
omlaag. Met de betere luchtwassers die hiervoor nodig zijn, nemen ook de uit-
stoot van fijnstof en endotoxinen af, stoffen die schadelijk zijn voor de volksge-
zondheid. Met hulp van de SP, ABB en twee raadsleden van de OPG kreeg het 
amendement een meerderheid.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
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Onlangs zijn er door een OPG-lid 
in deze krant uitlatingen gedaan 
over het niet doorgaan van de 
voorgestelde fusie met Algemeen 
Belang Bernheze (ABB) en Bernhe-
zer Solidair (BS). Als bestuur van de 
OPG kunnen wij hierover het vol-
gende mededelen:

1. Tijdens de Algemene Leden Ver-
gadering van de OPG van 14 
oktober is met meerderheid van 
stemmen besloten tot fusie met 

bovengenoemde partijen ABB 
en BS.

2. Het bestuur is bezig met het uit-
voeren van dit besluit. Dit is een 
complex traject dat tijd vergt.

3. Het bestuur betreurt de uitlatin-
gen in de media van leden die 
het besluit van de Algemene Le-
den Vergadering anders uitleg-
gen en is hiervoor niet verant-
woordelijk! 

Het bestuur van de OPG.

Bestuur OPG is niet verant-
woordelijk voor onjuiste 
uitspraken van leden!

Jaarverslag 2013 van de Dorpsraad 
Vorstenbosch

De dorpsraad is in 2013 acht keer 
voor een reguliere bestuursverga-
dering bijeen geweest. Daarnaast 
hebben delegaties uit het bestuur 

diverse malen overleg gevoerd met 
derden, ter voorbereiding op de 
bestuursvergaderingen en uitvoe-
ring van projecten. 

In 2013 zijn er diverse activiteiten 
uitgevoerd door de dorpsraad en 
hiervan is verslag gedaan.

Afscheid
Op de jaarvergadering werd af-
scheid genomen van het bestuurs-
lid Henny van der Heijden, die 
zich vanaf 1997 16 jaar lang met 
hart en ziel heeft ingezet voor de 
dorpsraad. Jarenlang was zij de se-
cretaresse van de dorpsraad. Ook 
voor vele andere verenigingen was 
zij actief. In 2007 ontving Henny 
al een Koninklijke Onderscheiding 
voor haar vele vrijwilligerswerk. 

De dorpsraad bestaat momenteel 
uit 9 bestuursleden. De taakverde-
ling binnen de dorpsraad Vorsten-
bosch is terug te vinden op onze 
website www.dorpsraad-vorsten-
bosch.nl.

Het volledige verslag van de jaar-
vergadering kunt u lezen op: 
www.dorpsraad-vorstenbosch.nl.

VORSTENBOSCH – De jaarvergadering van de dorpsraad Vorstenbosch 
op woensdag 11 december in gemeenschapshuis De Stuik werd druk 
bezocht.

Na langdurig overleg tussen de 
Bernhezer Buitenwacht, ZLTO-
Bernheze en de gemeente, werd 
overeengekomen de geurbelasting 
aan te scherpen van 25 Ou/m3 
naar 14 Ou/m3. Ondanks dat de 
wethouder tegen het amendement 
adviseerde, waarbij hij ook aangaf 
dat wij wel een betrouwbare ge-
meente moeten zijn. 

Dit was niet voldoende voor Pro-
gressief Bernheze en zij kregen 

steun van de SP, ABB en een deel 
van de OPG voor het ingediende 
amendement en de fractievoorzit-
ter van PB vond dat de Bernhezer 
Buitenwacht niet de vertegen-
woordiger van de inwoners was en 
deze bestond uit 3 oude stoffige 
mensen!
Vandaar een verdere aanscherping 
van het beleid, dat geen enkele 
meeropbrengst zal hebben anders 
dan dat de veehouders wederom 
extra moeten investeren.

Diverse politieke partijen vragen 
zich af hoe het toch komt dat de 
burgers steeds verder van de poli-
tiek af staan.
De VVD-Bernheze is van mening 
dat dit gebeurt door de burgers 
niet serieus te nemen, zie hierbo-
ven!! Wij zullen dat wel blijven 
doen want afspraak is afspraak.

Wilt u hierop reageren dan kan dat 
via mijn mobiel 06-53496069 of 
via www.vvd-bernheze.nl 

VVD: Heeft overleg met de 
gemeente nog wel zin?

BERNHEZE - Bij de raadsvergadering van 12 december 2013 is wederom ge-
bleken dat overleggen met de gemeente weinig zinvol is. Bij de behandeling 
van het onderwerp ‘Vaststellen gebiedsvisie 2013’, verordening geurhinder en 
veehouderij voor ‘Overige gebieden’, werd een amendement ingediend door 
Progressief Bernheze om de waarde voor geurbelasting vast te stellen op 10 Ou/
m3 in plaats van 14 Ou/m3.

Jack van der Dussen, Lijsttrekker VVD-Bernheze, Zeker-Nu!

CDA: Kerstfeest is magisch

Ook Chanoeka, Dong Zhi en 
Kwanzaa worden in deze tijd ge-
vierd. En gelovig of niet, dit feest 
van het licht in de decembermaand 
werkt aanstekelijk. Iedereen mag 
meedoen. 

Men viert het feest op zijn of haar 
manier. Op tv zijn er - naast kerst-
vieringen en kerstconcerten - elk 
jaar weer nieuwe kerstfilms te zien, 
of hele bekende als Sissie. Kerst-

liedjes met belletjes, rendieren, 
sneeuw en slee, een bezoek aan 
de kerststal op het dorpsplein, de 
Kerst-Inn, meedoen met Serious 
Request, brengen ons in de juiste 
kerststemming. 

Samen naar de kerk, luisteren naar 
het kerstverhaal, samen een wan-
deling maken in de bossen, samen 
naar het kerstconcert of naar een 
kerstmarkt, knutselen voor de 

kerst met de kinderen of kerststuk-
jes maken met elkaar en de kerst-
musical op school. Aan het eind 
van het jaar zoeken we elkaar weer 
op. Ontmoeten we elkaar. We zien 
elkaar weer met kerst. Tot dan!

Een Zalig Kerstfeest iedereen!

Doe mee met onze kerstkleurwed-
strijd en ga naar 
www.cdabernheze.nl.

BERNHEZE - Gezellig rond de open haard met familie of vrienden. Een glaasje erbij, zelfgemaakte hapjes, 
mooie versieringen, lichtjes in de kerstboom en kerststal. Maar ook sfeervolle winkelstraten, uitnodigende 
etalages, lichtjes, dennengeur. Glamour en glitter, feestelijke tafels met linten, kaarsen, kerststukjes en ad-
ventskrans, maken in de decembermaand ons gevoel van samenzijn met vrienden of familie.

Namens fractie en bestuur CDA Bernheze, Esther van den Bogaart

Verder biedt de begane grond van 
het gebouw plaats voor zorg, maar 
in welke zin is nog onbekend. Bij 
een aparte ruimte voor zorg kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan 
een apotheker. Op de eerste ver-
dieping komen koopappartemen-
ten, maar dat kunnen ook huur-
appartementen zijn, mocht daar 
vraag naar zijn. Op de eerste etage 
is plek voor zo’n zes tot twintig  
appartementen, afhankelijk van de 
grootte. De ruimte achter het pand 
dient als parkeerplaats voor win-
kelbezoekers. 
Ook Plein 1969 is betrokken bij het 
nieuwbouwplan. Het plein wordt 

verkleind tot 66 bij 66 meter. Aan 
de kant van De Doorgang en de Bi-
bliotheek komen uitsluitend appar-
tementen. Plein 1969 biedt geen 
parkeergelegenheid. De nieuwe 
parkeerplaats wordt kleiner dan de 
huidige plek, maar moet naar ver-
wachting groot genoeg zijn. 

Of het nieuwe plan gerealiseerd 
wordt is onzeker. De gemeente-
raad moet het samengestelde be-
stemmingsplan nog vaststellen. 
Indien de raad het plan goedkeurt, 
start de bouw na de zomer van 
2014 en is de nieuwbouw in het 
najaar van 2015 afgerond.

Coop winnaar nieuw-
bouwplan Ter Weer

HEESWIJK-DINTHER - Supermarktketen Coop is de grote winnaar van 
het nieuwbouwplan voor Ter Weer dat de gemeente, stichting Actief 
Burgerschap en Van Grunsven Groep vorige week presenteerden. De 
ruimte van de supermarkt is in het najaar van 2015 dubbel zo groot. De 
locatie waar ruim vijf jaar geleden Ter Weer stond, maakt plaats voor de 
Coop, die verplaatst wordt. Het pand wordt gebouwd op de hoek van 
de Irenestraat en de Hertogjanstraat. De oppervlakte van de Coop be-
draagt 1.300 vierkante meter, ruim het dubbele van de huidige grootte.

 Tekst: Matthijs van Lierop
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In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname 
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor 
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceer-
de columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

AF VAN ZESJESCULTUUR

De laatste vergadering van de gemeenteraad 
in 2013 zit er op. Nog slechts twee 
vergaderingen resten voordat inwoners 
van Bernheze via de stembus een nieuwe 
samenstelling gaan kiezen van de 
gemeenteraad. In de concrete ideeën van 
partijen over veehouderijen en bomen in 
onze gemeente zullen straks vast verschillen 
merkbaar zijn. Voor u misschien een reden 

om voor de een te kiezen of een voorkeur te hebben voor de ander. 

Afgelopen donderdag was in de raadsvergadering de verordening 
geurhinder en veehouderij aan de orde. Een theoretische benadering 
om inwoners te beschermen tegen geurhinder en daarmee 
samenhangende overlast vanuit intensieve veehouderijen. Met een 
groeiend aantal dieren in de gemeente (bijna 2,5 miljoen kippen, 
varkens, koeien en geiten) niet onbelangrijk. De gemeenteraad 
verscherpt de norm. Veehouderijen zullen dan op termijn extra 
maatregelen moeten nemen of uitbreiding van hun bedrijf moeten 
beperken. Naast geur zijn meer aspecten vanuit de veehouderij 
van belang voor de leefbaarheid en gezondheid van inwoners. 
Bijvoorbeeld fijnstof en dierziekten maar ook dierenwelzijn en 
aantasting van het landschap door bebouwing en transport. 

De provincie ontwikkelt nu een toetsingsscore, de zogenaamde BZV 
(Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij), waarmee bedrijven 
straks beoordeeld worden. Voldoe je aan de wettelijke eisen, dan 
krijg je een 6. Doe je meer dan de wet voorschrijft dan kun je een 7 
scoren. Alleen een 7 geeft in de toekomst de mogelijkheid om uit te 
breiden. Overheid en vertegenwoordigers van veehouderijen hebben 
de ontwikkeling van een dergelijke toets afgesproken. 

Natuurlijk moeten provincie en gemeente toetsen of bedrijven 
voldoen aan de afgesproken regels. Daarnaast moeten bedrijven ook 
hun eigen verantwoording nemen en zorgen dat de bedrijfsvoering 
schoon, veilig en zonder overlast is. Zo dient ook de gemeente zelf 
er voor te zorgen dat haar bedrijfsvoering klopt en beter is dan 
wettelijk nodig. In relatie tot fijnstof bijvoorbeeld is bekend dat de 
aanwezigheid van bomen van belang is om fijnstof uit de lucht te 
filteren. Met een hoge concentratie fijnstof in onze omgeving is het 
niet onbelangrijk dat er ook voldoende bomen zijn in de openbare 
ruimte. Naast filter voor fijnstof zijn bomen van belang voor het 
microklimaat in de woonomgeving. Bekend is dat bomen goed zijn 
voor ons welzijn, onze gezondheid en ja zelfs de criminaliteit verlagen. 
Reden te meer om zorgvuldig om te gaan met het bomenbestand en 
waar mogelijk dit zelfs uit te breiden. 

In Heesch verdwijnen helaas weer wat bomen uit het straatbeeld 
door de centrumplannen. Maar de gemeente wil de bomen sparen en 
doet nu haar best om de bomen ergens anders weer terug te plaatsen. 
Voorzichtig beweegt ze daarmee in de richting van een 7. Zo in 
deze tijd waar we allemaal weer graag een boompje opzetten om de 
eindejaarsfeestdagen aan te kleden een goede ontwikkeling. Ik wens u 
heel fijne feestdagen en een goed 2014. 

Met groet Ad

Met dank aan D66 lid Mathieu Bosch voor zijn reactie op de 
column ‘Het lijkt simpel, dat is het ook’. Mathieu meldt: “Een deel 
uit het verkiezingsprogramma van D66. Meer duidelijkheid, meer 
transparantie, minder wachttijden en vooral klare taal. Een uitdaging, 
maar we gaan er voor.” 

www.centrumheesch.nl

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 
2014 – 2018 CDA Bernheze vastgesteld

Een aantal uitgangspunten heb-
ben bij de samenstelling van de 
lijst een belangrijke rol gespeeld. 
Dit zijn onder meer vernieuwing 
en doorstroming, bijvoorbeeld van 
mensen die reeds actief zijn als 
burgerlid in de diverse commissies, 
verdeling tussen de kernen, man/
vrouw, jong en meer ervaren. En 
uiteraard is voor de kandidaten op 
de hoogste plaatsen gekeken of 
ze over voldoende kwaliteiten be-
schikken en beschikbaar zijn voor 
het raadslidmaatschap. 

Enkele feiten op een rijtje: 
-  Ten opzichte van 2010 staan er 

25% nieuwe kandidaten op de 
lijst. 

-  Bij de eerste 10 staan nu t.o.v. 
2010 50% andere/nieuwe kan-
didaten. 

-  We hebben in totaal 12 vrou-
wen op de lijst staan, dit is meer 
dan 25%. 

-  Bij de eerste 10 posities is 50 % 
man en 50 % vrouw. 

-  De leeftijd op de lijst varieert 
van begin 20 tot begin 70. 

De eerste 15 kandidaten zijn de 
volgende: 
1.  Peter van Boekel, Heesch 
2.  Mart Smits, Nistelrode 
3.  Jolanda School, Heesch 
4.  Wim van Lith, Vorstenbosch 
5.  Esther v.d. Bogaart, Nistelrode 
6.  Ezra Leeger, Nistelrode 
7. Margriet Beeftink, Heeswijk-

Dinther 
8.  Edwin Daandels, Heeswijk-Din-

ther 
9.  Gerion Pelders van Heck, Hees-

wijk-Dinther 
10. Antoon v.d. Wijst, Loosbroek 
11. Jan Sengers, Heesch 
12. Saskia van Dalen, Heesch 
13. Erwin van Kessel, Heeswijk-

Dinther 
14. Erik v.d. Wijst, Vorstenbosch 

15. Hein Mous, Heeswijk-Dinther 

De volledige kieslijst is te raadple-
gen op onze website www.cda-
bernheze.nl. 

Het verkiezingsprogramma werd 
al eerder vastgesteld. In dat pro-
gramma staat de inwoner van 
Bernheze centraal. Met de men-
selijke maat als uitgangspunt pleit 
het CDA voor de ontwikkeling van 
Bernheze vanuit de verschillende 
kernen. De waardevolle bijdrage 
van de senior in onze samenleving 
krijgt een duidelijke plaats en eco-
nomische ontwikkeling moet zor-
gen voor werk dicht bij huis. Per 
kern zijn een aantal aandachtspun-
ten uitgewerkt. 
Wij hebben het volste vertrouwen 
dat de heer Van Boekel als lijsttrek-
ker, samen met een nieuwe kieslijst 
en een goed doordacht program-
ma, klaar is om als CDA mee te 
werken aan een toekomstbesten-
dig Bernheze in de jaren die voor 
ons liggen. 
Herkenbaar, actief en betrokken bij 
alle kernen van Bernheze.

BERNHEZE - 11 december 2013 heeft de algemene ledenvergadering 
van het CDA in Bernheze de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen vastgesteld. Een gezonde mix van nieuwe mensen en ervaring in 
het politieke werkveld.

Wij wensen u hele fijne kerstdagen met veel gezelligheid en momenten van stilte, 
zodat u na deze dagen weer opgeladen bent voor de volgende fase. Het Centrum 
Management heeft voor 2014 veel plannen voor een volgende fase in de ontwikkeling van 
het Centrum van Heesch.

Burgemeester Marieke Moorman krijgt medaille
Waterschap De Dommel vindt Moorman onderscheidend

Toen mevrouw Moorman nog 
wethouder in Tilburg was, had zij 
o.a. ‘water’ in haar portefeuille. 
Waterschap De Dommel was blij 
met haar stimulerende, meewer-
kende en meedenkende bestuur-
dersrol. Zo was zij betrokken bij 
het project gebiedsgericht grond-
waterbeheer, het landschapspark 
Moerenburg, het opstellen van het 

blauw aderplan en de onderteke-
ning van AWAK. Voor Waterschap 
De Dommel was Marieke een hele 
prettige bestuurder met grote be-
trokkenheid. De samenwerking 
van Marieke met Tilburg is altijd in-
tensief geweest; altijd waar samen 
opgetrokken kon worden met het 
waterschap, gebeurde het ook. Zij 
heeft altijd gehouden van een ge-

lijkwaardig partnerschap. Ondanks 
dat Marieke Moorman burgemees-
ter van Bernheze is geworden, is 
Waterschap De Dommel haar in-
zet niet vergeten. Op maandag 16 
december werd zij dan ook op het 
gemeentehuis van Bernheze ver-
rast door vertegenwoordigers van 
Waterschap De Dommel, die haar 
de medaille overhandigden.

BERNHEZE – In het kader van het 150-jarig bestaan heeft Waterschap De Dommel besloten om mensen en 
organisaties die een speciale bijdrage hebben geleverd aan het waterschap te onderscheiden.

Burgemeester Moorman kreeg de medaille van Tiny Arts, Waterschap De Dommel Foto: Ad Ploegmakers
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“De gaafste tijd van mijn leven”, zo noemt Doortje van der Heijden 
(21) uit Vorstenbosch haar tijd in Murcia. Eerder dit jaar verbleef ze 
vijf maanden lang onder de Spaanse zon om zich die taal meester te 
maken. Het was een bijzonder onderdeel van haar studie Spaanse Taal 
en Cultuur, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Waar komt die voorliefde voor het Spaans vandaan?
“Toen ik nog op Gymnasium Bernrode zat, volgde ik een cursus 
Spaans en dat vond ik superleuk. Sowieso vond ik alle talen wel 
leuk, vijf van mijn acht eindexamens waren talen. Ik heb er nog lang 
over nagedacht om archeologie te gaan studeren, maar ik ging toch mijn gevoel achterna.”

Nu studeer je Spaans. Leer je dan alleen de taal?
“Nee hoor. Ik leer de Spaanse taal natuurlijk wel te beheersen, maar ook andere aspecten, zoals 
taalkunde in het algemeen en Spaanse en Spaans-Amerikaanse cultuur en letterkunde. Taalvaar-
digheid en cultuurkunde zijn de leukste onderdelen. Het is een pittige studie, maar ik heb toch 
alles gehaald. Inmiddels zit ik in het vierde jaar en ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie. In juni 

hoop ik mijn bachelor te halen en uiteindelijk hoop ik ergens aan de bak te kunnen als tolk.”

Je tijd in Murcia moet een bijzondere ervaring zijn geweest.
“De gaafste tijd van mijn leven. En dan heb ik het nog niet eens over het stappen, het chillen 
op het strand, het heerlijke weer en de leuke vriendinnengroep. Ik heb daar zo ontzettend veel 
geleerd. Mijn Spaans is natuurlijk verbeterd, maar ik heb ook mezelf beter leren kennen. Spaans 
is de mooiste taal ooit. Laatst waren er Spanjaarden in de winkel waar ik werk, daar heb ik even 
mee staan kletsen. Geweldig! En als tolk mag ik alleen maar praten, wat wil een mens nog meer?

NAAM: DOORTJE VAN DER HEIJDEN
LEEFTIJD: 21 JAAR
WOONPLAATS:
VORSTENBOSCH
STUDIE: SPAANSE TAAL- EN 
LETTERKUNDE

Tekst: Rob Aarts

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

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Michel Hoogstede

OOGcontact

Winnaar:
Marinus van Lier

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
Ceelen

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

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

SUDOKU

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,-. Info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

FELICITATIE
DEBBY VAN NISTELROOY,
Hartelijk gefeliciteerd met je 
verjaardag.
Hele fijne dag gewenst,
je collega’s van de redactie.

AANGEBODEN
MEUBELSPUITERIJ
Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat? Bel Spuiterij SIIS 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

IETS TE VIEREN? 
En geen tijd of zin om hapjes 
of een buffet te maken? Wij 
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl 
of bel 06-13431687.

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

1-DAG OF 8- AVONDEN
WORKSHOPS
GLAS IN LOOD
Bij Stijlvol glas in lood in
Heeswijk-Dinther.
De nieuwe reeks 8-avonden
workshops starten op
donderdagavond in
januari 2014.
Voor informatie en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
Tel.: 0413-228377

TE KOOP
DE LEUKSTE KERSTKADO’S 
vind je natuurlijk in onze 
kado-shop.
Nu de mooiste LED kaarsen 
met een - niet van echt te 
onderscheiden - flakkerend 
vlammetje, in diverse maten 
vanaf € 17,95
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

Het woonitem van dit moment, 
WANDPANELEN GEMAAKT 
VAN ECHT HOUTSNIJWERK
In diverse maten, kleuren en 
motieven leverbaar, 
vanaf € 45,-. Loop even binnen, 
in onze gezellige Kadoshop.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

GEWELDIGE PHILIPS 
LED-ACTIE
Philips LED-lampen als beste 
getest,daarom nu zolang de 
voorraad strekt 5,5 watt led 
lamp(32 watt licht)
Nu € 9,99! GU 10 spot 
4 watt
(35 watt licht) nu € 9,99!
Niet tevreden-geld terug.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

Wij zijn dinsdag 24 december 
de gehele dag gesloten.
WE WENSEN IEDEREEN 
EEN HEEL GEZELLIG 
KERSTFEEST
EN EEN GEZOND EN 
VOORSPOEDIG 2014.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12

Heeswijk-Dinther
info@heesakkerslichtvisie.nl

MOOIE KERSTBOMEN
Groen- en blauwspar 
diverse maten met en zonder 
kluit. Ook op zondag geopend. 
H. Donkers 
Kampweg 30, Loosbroek. 
0413- 229445. 

POPPENKLEREN VOOR 
BABYBORN, Anabelle 43cm, 
en Little babyborn 32cm.
Meer informatie: 
anny@babybornkleren.nl 
0412-453124 
www.babybornkleren.nl

METALEN VELGEN MET 
Z.G.A.N. WINTERBANDEN
195x16 x15T Viking: 
15”. Gebruikt op VW
Bora. Tel. 06-54392701
Wegens aanschaf auto met 
afwijkende maat.

TUSSENWONING 
Willebrordstraat 33
Heeswijk-Dinther.
www.mijnhuisverkoopikzelf.nl.
06-10197031.

EEN PERSOONSBED
Zwarte aluminium spijlen, 
90 x 200 cm in goede 
staat. Prijs € 50,- . Inclusief 
lattenbodem. Meer informatie 
Nistelrode 06-36226561.

‘DE GAAFSTE TIJD VAN MIJN LEVEN’

Dit zorgt dan ook voor hilarische 
taferelen. Tonproaters (brabants) 
of buutnereedner (limburgs) is een 
gebruik voorafgaand aan en tijdens 
carnaval. Een ‘tonproater’ speelt 
in een op een podium geplaatste 
ton een bepaald typetje en maakt 
daarbij grappen en woordspelin-
gen. Tonproaten is te omschrijven 
als amateurcabaret, uitgevoerd in 
een plaatselijk dialect van de ton-
proaters. Sommige tonproaters zijn 
door de jaren heen bekende gezich-
ten geworden in Nistelrode. Deze 
avond staan dan ook weer toppers 
in de ton. Wat dacht je van Rob 

Scheepers, Jan Schellekens, Hans 
Eijkemans, Freddy v.d. Elzen, Rob 
Scheepers (andere) en Wichard de 
Benis. Deze zullen begeleid worden 
door de Nisseroise hofkapel. Aan-
vang van deze avond is 20.00 uur, 
maar de zaal is al vanaf 19.00 uur 
open. De kaartverkoop is inmiddels 
gestart. 

Maar natuurlijk ook leuk om ca-
deau te geven. Kom dus donder-
dagavond 16 januari naar party-
centrum ’t Maxend in Nistelrode. 
Entree is € 11,-. Voor meer info tel. 
0412-611251.

Hilarische taferelen 
Nisseroise kletsavond bij ‘t Maxend

NISTELRODE - Voor de zeventiende keer wordt op donderdag 16 ja-
nuari de Nisseroise Kletsavond gehouden. In een gezellige sfeer zullen 
maar liefst 6 tonpraters hun debuut ten gehore brengen.
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Vanaf 16 december kunt u uw ad-
ministratie neerleggen aan ’t Dorp 
103. Dat ‘neerleggen’ kunt u zo 
letterlijk nemen als u wilt. 

Het Kleijngeld team is er voor al-
les wat met administratie te maken 
heeft. Zo kunt u terecht voor ad-
vies als opstartende ondernemer, 
maar ook als bestaande MKB-er.

Personeel
Elke ondernemer schrikt terug van 
de administratieve rompslomp bij 
het aannemen van personeel; niet 
nodig. U kunt de loonadministra-
tie, het arbeidscontract, aangifte 
loonbelasting, ziek- en herstelmel-
dingen en veel meer uitbesteden 
bij Kleijngeld. Hoe het hebben van 
personeel uw financiële situatie 

beïnvloedt, is snel gezien, als u de 
periodieke verwerking van uw ad-
ministratie ook hier laat uitvoeren. 

Fiscale zaken
De fiscus is voor elke Nederlander 
een noodzakelijk kwaad. Of het nu 
gaat om omzetbelastingen, loon-
heffingen, vennootschapsbelasting 
en inkomstenbelasting. Het Admi-

nistratiekantoor Kleijngeld maakt 
er een sport van uw belastingen 
correct af te werken en u meteen 

ook adviezen te geven over be-
sparingen op belastingen. Niets 
vervelender dan teveel belasting 
betalen. 

Adviezen
Als startende ondernemer kunt u 
bij Kleijngeld terecht voor advie-
zen over het opzetten van de ad-
ministratie, inschrijving Kamer van 

Koophandel, het afsluiten van be-
drijfsverzekeringen en het invullen 
van de benodigde formulieren. 
Bij de aanvraag van een financie-
ring kunnen financiële rapportages 
gevraagd worden, voor menig (be-
ginnend) ondernemer een flinke 
kluif. Even aankloppen bij ’t Dorp 
103 in Heesch en uw focus houden 
op het genereren van omzet.

Administratiekantoor Kleijngeld is 
NOAB gecertificeerd (Nederlandse 
Orde van Administratie- en belas-
tingdeskundigen) en toch - vol-
gens haar klanten - een no non-
sens kantoor. Vanaf 16 december 
zijn ze op de nieuwe locatie werk-
zaam en op 27 december kunnen 

genodigden een kijkje nemen in 
het nieuwe kantoor. Op 2 januari 
start het nieuwe ondernemersjaar 
en kan het team van Administra-
tiekantoor Kleijngeld in volle vaart 
hun service aan bedrijven oppak-
ken. 

Dat verandert niet, ook niet hun 
flexibiliteit en servicegerichtheid.

Hans en Joyce Kleijngeld Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Koophandel, het afsluiten van be-
drijfsverzekeringen en het invullen 
van de benodigde formulieren. 
Bij de aanvraag van een financie-
ring kunnen financiële rapportages 
gevraagd worden, voor menig (be-
ginnend) ondernemer een flinke 
kluif. Even aankloppen bij ’t Dorp 
103 in Heesch en uw focus houden 
op het genereren van omzet.

Administratiekantoor Kleijngeld is 
NOAB gecertificeerd (Nederlandse 
Orde van Administratie- en belas-
tingdeskundigen) en toch - vol-

Zichtbaar en dichtbij
Administratiekantoor Kleijngeld zijn verhuisd

Administratiekantoor Kleijngeld 
is NOAB gecertifi ceerd

HEESCH – Flexibel in aanpak en aandacht, zijn de karakteristieke eigenschappen van vader en 
dochter Kleijngeld. Het administratiekantoor dat 13 jaar geleden door Hans Kleijngeld aan 
huis in de Beemdstraat in Heesch werd opgestart is al snel versterkt met dochter Joyce. Nu, 
13 jaar later, zijn ze écht aan meer ruimte toe.

Een nieuw jaar - een nieuwe 
uitstraling met nieuwe inrichting!
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther gaat herinrichten

Komt de familie bij je eten met 
de feestdagen? Verras ze met een 
buffet waarbij iedereen kan pak-
ken wat ie zelf lekker vindt. Super 
gezellig ook, zo’n tafel vol verschil-
lende gerechten. 

Een stapel borden, kommen en be-

stek erbij en het feest kan begin-
nen. 

Om het feest compleet te maken 
koopt u in de Wereldwinkel Hees-
wijk-Dinther tot en met 28 decem-
ber vele cadeaus met 50% korting. 
Want voordat de winkel opnieuw 
kan worden geschilderd en inge-
richt, moet deze helemaal leeg!

Daarom is de Wereldwinkel Hees-
wijk-Dinther extra open op 22, 23 
en 24 december en - in verband 
met de herinrichting van de win-
kel - is de Wereldwinkel Heeswijk-
Dinther gesloten van 29 december 
tot en met 16 januari. 

Tijdens de herinrichting kunt u ook 
terecht in de Wereldwinkel Nistel-
rode of Heesch. 

Tijdens de feestdagen hebben ook 
zij afwijkende openingstijden!

BERNHEZE - Na alweer 7 jaar gevestigd te zijn aan de Jonker Speelmanstraat 10, is de Wereldwinkel Hees-
wijk-Dinther toe aan een nieuwe ‘look’. De vrijwilligers van de Wereldwinkel gaan er de eerste 2 weken van 
het nieuwe jaar tegenaan om u op 17 januari 2014 welkom te kunnen heten in een volledig nieuw ingerichte 
winkel. Maar zover is het nog niet. Eerst genieten van de kerstdagen en proosten op een goed nieuw jaar. 
Dat kan natuurlijk niet zonder de (h)eerlijke cadeau‘s en levensmiddelen uit de Wereldwinkel! 

WERELDWINKEL 
HEESWIJK-DINTHER
Zondag 22 december 
van 12.00 tot 17.00 uur
Maandag 23 december 
van 10.30 tot 17.00 uur
Dinsdag 24 december 
van 13.30 tot 17.00 uur

WERELDWINKEL 
NISTELRODE
Maandag 23 december 
van 10.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 24 december 
van 10.00 tot 15.30 uur

WERELDWINKEL HEESCH
Dinsdag 31 december 
van 13.30 tot 16.00 uur
Donderdag 2 januari gesloten.

Advertorial
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Kerken Bernheze houden 
kerstpakkettenactie

In de week voor kerst kunt u uw 
kerstpakket afgeven bij de kerk in 
uw omgeving.

NISTELRODE/VORSTENBOSCH 
Van 18 t/m 21 december: in het 
portaal van de kerk of aan de ach-
terzijde, ingang Lindestraat. De 
kerk is geopend van 18 t/m 20 
december van 9.00 tot 12.00 uur. 
Op andere tijden kunt u via de toe-
gang aan de Lindestraat terecht op 
de banken onder de overkapping.

HEESWIJK-DINTHER/
LOOSBROEK 
Vanaf 18 december: in het portaal 
van de kerk. 

HEESCH
Vanaf 18 december: iedere werk-
dag van 9.00 tot 12.00 uur, Pa-
rochiecentrum Kerkstraat 2 in 
Heesch. De pakketten worden 

rond de kerstdagen op een zorg-
vuldige en discrete manier rond-
gebracht in de kern, waar ze door 
de plaatselijke kerk ontvangen zijn. 
Mocht u daarbij willen helpen, 
neem dan contact op met de pas-
tor, diaken of pastoraal werkster 
van de betreffende kerk.

Voor inlichtingen belt u de plaat-
selijke kerk: in Dinther de protes-
tantse gemeente Dinther/de paro-
chie St. Servatius, 0413-229742; 
in Heesch de parochie Petrus Em-
maus, 0412-451215; in Heeswijk 
de parochie H. Willibrodus, 0413-
229742; in Loosbroek de H. Serva-
tius, 0413- 229742; Nistelrode en 
Vorstenbosch de pastorale eenheid 
H. Lambertus, 0412-611067.

BERNHEZE - Elk jaar in december worden (nog) velen in ons land bedolven onder de kerstpakketten vol 
heerlijkheden die zij zelf ook hadden kunnen kopen. De mensen die dat niet kunnen, krijgen die pakketten 
juist weer niet. Om die ongelijke verdeling een beetje recht te trekken, kan iedereen die één of meer kerst-
pakketten ontvangt daarvan komen inleveren wat hij of zij overheeft, of weg wil geven. Wie zelf een tas vol 
boodschappen wil samenstellen kan die ook komen afgeven bij de kerken in de gemeente Bernheze.

De mannen schuwen niet om er zo 
nu en dan een fijne ballad tussen-
door te gooien of uitstapjes te ma-
ken naar een heerlijke surfsound. 
Hierdoor blijft hun repertoire zeer 

afwisselend en verrassend.

Zaal open 21.00 uur, vrij entree, 
info 0413-291575, 
www.dezwaanlive.nl.

Zaterdag 21 december in 
De Zwaan: Twenty-Sicks

HEESWIJK-DINTHER – Twenty-Sicks is een energiek covertrio gewa-
pend met contrabas, akoestische gitaar en drums. Hun muziek wordt 
vaak vergeleken met ‘the Baseballs’. Alom bekende nummers uit de hit-
lijsten van de afgelopen 50 jaar worden in een Rock ‘n Roll / Rockabilly 
jasje gestoken en krijgen een totaal ander karakter. Maar Twenty Sicks 
is meer dan alleen rock’n roll en rockabilly.

Advertorial

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Ieder jaar rond de feestdagen komt 
Pupa met een bijzonder mooie 
kerstlook. Hiermee kunt u met de 
nieuwste kleuren oogschaduw, 
potloden, nagellakken en lipglos-
ses de mooiste make-upjes creëren 
voor de feestdagen. Ook kunt u 
natuurlijk voor een mooie basis-
make-up voor alledag ook nu heel 
goed bij Rachel terecht. Rachel kijkt 
heel persoonlijk naar uw wensen, 
bezigheden en naar wie u bent en 
geeft u tips om op ieder gewenst 
moment een gewenste make-up 
te kunnen aanbrengen. “Vaak zit 
het in kleine dingen die het ver-
schil maken”, vertelt Rachel. “Met 
wenkbrauwen bijvoorbeeld kun 
je enorm veel verschil maken. De 

vorm hiervan kan u een enorme 
lift geven. Waar u misschien er-
vaart dat uw wenkbrauwen vroe-
ger voller waren en u wat moeite 
heeft om de wenkbrauwen iedere 
keer weer mooi bij te tekenen, is 
permanente make-up wellicht de 
oplossing voor u.”

Bij permanente make-up worden 
wenkbrauwen, eyeliners en of 
lipliners permanent aangebracht. 
Tijdens sporten, wanneer u op 
vakantie bent, als u ‘s ochtends 
uit bed stapt of wanneer u een 
traantje wegpinkt; de permanente 
make-up blijft altijd op z’n plaats. 
Kortom altijd een verzorgde uit-
straling!

Er is veel veranderd op het gebied 
van permanente make-up. Waar 
vroeger permanente wenkbrau-
wen er nog wel eens erg ‘gekun-
steld’ en onnatuurlijk konden uit-
zien, is dat tegenwoordig dankzij 
de hairstrokes techniek heel an-
ders.

Hierbij worden flinterdunne haar-
tjes bijgetekend, daar waar ze wat 
dunner zijn. Dit zorgt ervoor zorgt 
dat de wenkbrauwen qua vorm en 
kleur geperfectioneerd worden. 
U bereikt hiermee een heel open 
en verzorgde uitstraling en niet 
te vergeten, de geperfectioneerde 
wenkbrauwen hebben een enorm 
liftend effect. 

De eyeliner is eigenlijk voor iedere 
vrouw een heel mooi accent in het 
gelaat. Hierbij wordt net boven en 
net onder de wimperhaartjes een 
fijn lijntje gepigmenteerd, wat er-
voor zorgt dat de wimperinplant 
voller lijkt en uw uitstraling altijd 
sprekend is. Hierbij speelt ook de 
persoonlijke smaak van de spe-
cialiste en de klant een rol. Zelf is 
Rachel een voorstander van een 
mooie strakke, niet te dikke lijn die 

de ogen altijd natuurlijk zal hou-
den, ook wanneer u verder geen 
make-up draagt. Kortom voor ie-
dere vrouw een welkome aanvul-
ling op haar schoonheid! 

Bent u benieuwd geworden wat 
permanente make-up voor u kan 
doen, of misschien wilt u een ma-
ke-upadvies voor de feestdagen, 
bel of mail gerust. Rachel staat u 
met alle plezier te woord!

Advertorial

BERGHEM - De salon van Beauties by Rachel in Berghem is in kerstsferen, de nieuwe kerstcollectie wordt 
veelvuldig geprobeerd, de kerstguirlandes hangen en er zijn hele mooie kerstgifts te verkrijgen.

Voor permanente make-up en visagie
Beauties by Rachel
Met kerst wilt u er toch op uw mooist uitzien!

Tarwestraat 81 - 5351 MK Berghem - 06-21644798
info@bbyr.nl - www.bbyr.nl 
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A U T O
R U B R I E K

Wat is een winterband?
Rubber wordt bij lagere temperaturen harder. Daardoor verliezen zomerbanden bij 
kou de optimale grip op het wegdek. Winterbanden hebben een zachtere rubbersa-
menstelling en bovendien een ander profiel. Met name onder winterse omstandig-
heden, bij sneeuw en sneeuwmodder, presteren winterbanden veel beter dan zomer-
banden. 
Een winterband is een band die onder winterse omstandigheden goede grip biedt. 
Winterbanden zijn dan ook gemaakt van een zachtere rubbersamenstelling dan zo-
merbanden en hebben een grote hoeveelheid lamellen in het profiel. Een indicatie 

voor wintereigenschappen van een band is het sneeuwvlok symbool. Om het symbool te mogen gebruiken 
is een remtest op sneeuw voorgeschreven. Het symbool geeft enkel weer of de banden voldoen aan de mi-
nimale eisen op sneeuw. Het bandenprofiel moet wettelijk minimaal 1,6 mm zijn, voor winterbanden wordt 
tenminste 4 mm aanbevolen.
Bron: www.rijksoverheid.nl
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Autobedrijf Timmermans 
is klaar voor de nieuwe 
APK regelgeving 2014

NISTELRODE - De moderne auto wordt met steeds meer technische 
snufjes uitgevoerd. De APK keuring neigt hierdoor ook mee te gaan 
in deze technische vooruitgang en zal de technische details zoveel 
mogelijk op de juiste manier toetsen. 
Voor 2014 is onder andere een moderne remmenbank vereist. Auto-
bedrijf Timmermans heeft deze reeds in huis en deze remmenbank is 
zelfs voorzien van de testmogelijkheid van de elektronische parkeer-
rem.

Maria, Harrie en Jordy Timmermans

Angst voor 
autorijden op 
de snelweg? 
Niemand kan u beter weer op 
weg helpen om zonder angst 
de snelweg op te gaan dan een 
rijinstructeur. Peter van Sleuwen 
helpt u met een of twee auto-
rijlessen weer op weg. Zonder 
angst de snelweg op? 
Gewoon omdat het weer moet 
kunnen. 
www.autorijschoolvansleuwen.nl 
kies de plaats Oss.

Lady’s day
HEESWIJK-DINTHER – Leer uw auto beter kennen. Welke vloeistoffen 
moet ik controleren, hoe verwissel ik een lekke band? 
Heeft u dit altijd al willen weten over uw auto, schrijf dan u in en wij 
leggen het uit in de praktijk. Oefening baart kunst.
Inschrijven mogelijk t/m 31 december, hierna worden er data gepland. Stuur uw naam, adres, woonplaats, 
telefoonummer per email aan werkplaats@autobedrijfminnaar.nl.

Team Autobedrijf Minnaar

Advertorial
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DECEMBERTIPS
Kamermuziekconcerten 
met jong talent 

Wat is Cugnon Project?
Via anderen bij elkaar gekomen 
in een mooi kasteel in België, in 
het dorpje Cugnon, ontmoetten 
conservatoriumstudenten en pro-
fessionele musici, vaak met hun 
gezin, elkaar om muziek te ma-
ken. Een week lang eindeloos mu-
siceren in de verschillende kamers 
van het kasteel, en in de dorpjes 
eromheen. Zelf eten koken en de 
keuken opruimen. Er groeit een 
gemeenschappelijk gevoel, waar-
bij een ding centraal staat: de lief-
de voor de muziek. De studenten 
trekken zich aan de professionals 

op, die zich op hun beurt door de 
jeugd laten inspireren. Een unieke 
situatie die fantastische concerten 
oplevert. Dit zijn we in Nederland, 
de thuisbasis van de meeste deel-
nemers, gaan voortzetten. 
Dit jaar is het Cugnon project neer-
gestreken in de Heische Hoeve, in 
Heeswijk-Dinther. Van 27 decem-
ber tot en met 2 januari wordt er 
hard gewerkt aan de concerten die 
we gaan geven!

Cugnon project is inmiddels een 
stichting in oprichting, met als doel 
jong muzikaal talent een podium 

te geven temidden van professi-
onele musici. Tegelijkertijd willen 
we onze liefde voor muziek delen 
met ons publiek door concerten en 
projecten van hoog niveau te pre-
senteren.

Meer informatie op 
www.cugnonproject.nl
Maandag 30 december 2013
Abdij van Berne
Aanvang 20.00 uur
Woensdag 1 januari
De Heische Hoeve
Aanvang 16.00 uur
Toegang is gratis.

HEESWIJK-DINTHER - Het ‘Cugnon project’, onder leiding van Chris Duindam, 
organiseert twee concerten met studenten en docenten van verschillende Neder-

landsche conservatoria. Dit internationale gezelschap speelt werken van onder meer 
 L. van Beethoven, J. Haydn en A. Schönberg.

Er zullen dit jaar 20 arrensleeën 
te zien zijn, elk met een beman-
ning van ongeveer drie personen; 
de meesten in kerstsfeer gekleed. 
Zo komt het aantal persoonlijke 
deelnemers al gauw uit op tach-
tig. Allerlei soorten paarden - van 
Shetlander tot Belgisch trekpaard 
- worden ingespannen om deze 
arrensleeën te trekken. Elk jaar is 
er veel belangstelling voor de ar-
rensleeëntocht. 
De arrensleeëntocht wordt voor-
afgegaan door een sponsorwagen 
met muziek. 
De tocht start bij Stal de Fliereflui-
ter aan de Wijststraat in Heesch. 

Vanaf 11.00 uur vertrekt de stoet 
richting het centrum van Heesch, 
waar we rond 13.00 uur pauze 
houden bij Huize Heelwijk in 
Heesch.

Nadat alle ‘kerstmenners’ met hun 
kerstmannen hebben genoten van 
de lunch, gaan ze terug naar de 
Wijst in Heesch.

Wie wil, kan tegen een geringe 
vergoeding meerijden. Ook wie 
zelf in het bezit is van een arrenslee 
kan meerijden in de tocht. Belang-
stellenden kunnen zich melden via 
info@stichtingdearreslee.nl.

Arrensleeëntocht op 
tweede kerstdag
Voor 12e keer sfeervolle winterse tocht in Heesch

HEESCH- Hoefgetrappel en klingelende belletjes zullen dit jaar op 2e 
kerstdag in de stille straten van Heesch klinken. Van ver kondigt de 
arrensleeëntocht zijn komst al aan. In 2013 is de deelname behoorlijk 
uitgegroeid en komen de rijders vanuit geheel Bernheze en daarbuiten.

VRIJDAGAVOND 20 DECEMBER BIJ STERRENWACHT HALLEY

De ‘Ster van Bethlehem’

Op de publieksavond wordt de te-
lescoop gericht op de afnemende 
Maan, waarop de ‘maanzeeën’, 
bergen en kraters goed te zien zijn. 
De reuzenplaneet Jupiter schittert 
in het Oosten. Hij wordt met de 
telescoop heel ‘dichtbij’ gehaald, 
zodat men de wolken op de pla-
neet kan onderscheiden, en de vier 
grootste Jupitermanen.
Het moet wel onbewolkt zijn om 
dit alles te kunnen zien. Ook kan 
men kennismaken met bekende en 
minder bekende sterren en ster-
renbeelden die deze avond aan de 
hemel staan; denk aan de Poolster, 
Wega en Deneb, Grote en Kleine 

Beer, Cassiopeia, Draak Hercules, 
Zwaan, Lier, enz.

Ster van Bethlehem
Met Kerstmis en Drie Koningen in 
het vooruitzicht, besteedt de ster-
renwacht op deze publieksavond 
aandacht aan de Ster van Bethle-
hem; het bekendste astronomische 
verschijnsel dat in de Bijbel wordt 
beschreven. De Ster die de Wijzen 
uit het oosten naar de pas geboren 
Christus leidde, is alleen bekend uit 
het Evangelie naar Matthéüs. 
Entree sterrenwacht: € 5,- (kinde-
ren tot en met 12 jaar: € 3,-).
Het adres van Sterrenwacht Halley 

is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/
Vinkel
Groepen kunnen op andere dagen 
en tijden terecht. 
Meer informatie over Sterrenwacht 
Halley: www.sterrenwachthalley.nl 
of 0412-454999

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 20 december voor publiek geopend. Het programma van 
deze publieksavond begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. 

Hans Manders:
‘In 2013 ging het mij naar 
den vleze want ik werd 
dichter van Bernheze.’ 
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Drie projecten uit Heeswijk-Din-
ther waren genomineerd. De 
dier- en tuinweide en de harmonie 
haalden voldoende stemmen. De 
hockeyclub viste achter het net. 
Uiteindelijk kwam de dier- en tuin-
weide voor Heeswijk-Dinther als 
eerste uit de bus. Twaalf projecten 
waren al voorgegaan, toen het de 
beurt was aan Henry van Boxmeer 
om naar voren te komen en de 
cheque van € 5.000,- voor het te 
ontwikkelen ‘Blote Voeten Snoe-
zelpad’ in ontvangst te nemen. 
Toen bijna al het dividend, in totaal 
werd deze avond € 90.000,- uitge-
keerd, was toegewezen kwam het 
project van harmonie Sint Servaes 
als 17e project uit de bus. De aan-
gevraagde € 10.000,- werd vol-
ledig uitgekeerd, waarmee er een 
opluchting door de zaal ging. De 
harmonie gaat dit geld gebruiken 
om haar nieuwe verenigingsonder-
komen bij de Abdij van Berne te 

voorzien van akoestische wanden 
en akoestische plafonds.
Helaas behoorde het project van 
de hockeyclub, die € 10.000,- had 
gevraagd voor het professionalise-
ren van jeugdtrainers, niet tot de 
gelukkigen. De club moest zich te-
vreden stellen met € 250,- als dank 
voor hun aanvraag. 

Na de uitkering van de cheques 
was het podium voor Willeke Al-
berti, die met een voor de gele-
genheid samengesteld koor, voor 
een vrolijke noot zorgde. Harmo-
nie Sint Servaes bedankt al haar 
leden voor hun inzet en de leden 
van de Rabobank voor hun stem 
op het project ‘Eén locatie, méér 
harmonie’. En natuurlijk de Rabo-
bank voor het uitreiken van het 
dividend. In het voorjaar van 2014 
hopen we een openingsconcert te 
geven, waarbij iedereen wordt ge-
nodigd.

Harmonie Sint Servaes verdient 
€ 10.000,- dividend

HEESWIJK-DINTHER - Harmonie Sint Servaes heeft donderdagavond 12 
december een bedrag van € 10.000,- ontvangen uit het Coöperatief 
Dividend van Rabobank Bernheze Maasland.

Muzikale Coöperatieve Ontmoeting 

Uitzonderlijk en muzikaal decor
De bijeenkomst vond plaats in een 
uitzonderlijk en muzikaal decor: 
de Heilige Maria Magdalenakerk 
in Geffen. De feestelijke uitrei-
king van het Coöperatief Dividend 
werd opgeluisterd door een optre-

den van Willeke Alberti, die en-
kele van haar mooiste liedjes ten 
gehore bracht. Speciaal voor de 
gelegenheid was bovendien een 
koor samengesteld dat bestond 
uit leden van diverse koren uit het 
werkgebied van de bank. Omdat 

de avondbijeenkomst erg snel vol 
was, is er voor de leden die zich 
niet meer hebben kunnen aanmel-
den een extra middagprogramma 
georganiseerd. 

Fonds Coöperatief Dividend
Met het fonds Coöperatief Divi-
dend stimuleert Rabobank Bern-
heze Maasland stichtingen en 
verenigingen met een goed idee 
in actie te komen. Met het fonds 
kan een goed idee omgezet wor-
den in concreet resultaat: hiermee 
worden projecten ondersteund die 
duurzame en structurele verbete-
ringen in de directe omgeving tot 
gevolg hebben. 

Op deze manier ondersteunt het 
fonds jaarlijks de lokale leef- en 
woonomgeving in het gebied waar 
de bank actief is; de gemeenten 
Bernheze, Maasdonk en de voor-
malige gemeente Lith. In totaal 37 
verenigingen en stichtingen dien-
den een aanvraag in. De ledenraad 
selecteerde en nomineerde vervol-
gens 22 projecten. De leden kon-
den zelf via internet stemmen op 
hun eigen favorieten.

BERNHEZE/MAASLAND - In de bijzondere entourage van de Heilige Maria Magdalenakerk in Geffen is op 
donderdagavond 12 december bekendgemaakt welke van de 22 verenigingen en stichtingen hun project 
kunnen realiseren met een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland. 
Meer dan 2600 leden van deze bank hebben voorafgaand aan de ‘Coöperatieve Ontmoeting’ via internet 
een stem uitgebracht op hun favoriete projecten. Uiteindelijk werden negentien genomineerde projecten 
gehonoreerd; drie projecten ontvingen een aanmoedigingsprijs.

De winnaars
Vereniging/Stichting 
1.  De Nulandse Flierefluiters 
2.  EHBO vereniging Semper Advocandum Nuland 
3.  Stichting Dorpsjournaal Oijen 
4.  Beschermd wonen met steunpunt voor ouderen / 
 de Groeiring Vinkel 
5.  Tennisvereniging De Velmer Maren-Kessel 
6.  Stichting Stal Bertus Loosbroek 
7.  Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel/’t Wild 
8.  R.K. Sportvereniging H.V.C.H. Heesch 
9.  Stichting Instructiebad ‘t Kuipke Heesch  
10. K.B.O. afdeling Vorstenbosch  
11. Harmonie O.D.I.O. Vinkel 
12. Dameskorfbalvereniging Be Quick Nuland 
13. Stichting Dier & Tuinweide Heeswijk-Dinther 
14. Stichting Vivaan Heesch 
15. Stichting Oranjecomité Vinkel 
16. Streetdance vereniging Vorstenbosch 
17. Harmonie Sint Servaes Heeswijk-Dinther 
18. Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch 
19. Ponyclub de kleine Heemskinderen Nistelrode 

Alle winnaars blij met een bijdrage

Het nieuwe jaar In d’n Ollie

HEESWIJK-DINTHER - De afsluiting van het jaar 2013 is in zicht en In 
d’n Ollie wil dit graag op een gepaste manier afsluiten. Vandaar de 
laatste volle agenda van dit jaar! 

Beginnend op vrijdag 20 december met het inluiden van de kerstva-
kantie, het afsluiten van een mooi 2013. Kerstavond zal in het kader 
staan van een Voute Avond, niets is gek genoeg en alles mag! Op de 
eerste kerstdag komt er wederom een Hollandse avond, lekker mee-
lallen met meerdere Nederlandstalige artiesten. 

De gekkigheid wordt doorgezet op de tweede kerstdag, met een spe-
ciale winterse flugelavond. Tenslotte zal er op 27 december een Me-
talnight plaatsvinden, speciaal voor alle rockers onder ons! Kortom, 
gezelligheid en voor ieder wat wils. Tot dan! 

TOPMOMENTKRISTEL VAN DIJK: In juli heb ik de grote en spannende 
stap naar het eigen ondernemerschap gemaakt. Superleuk om nu mijn eigen 
drogisterij en boekhandel te hebben!
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Ik ontmoette Xavier en Pater Ber-
nard Kersten van de Abdij van 
Berne via Vrouwen In Bedrijvig 
Bernheze (VIBB) waar zij dit pro-
ject kwamen toelichten. Ik werd 
geraakt door hun verhaal en de 
foto’s. De redactie gaf meteen 
ruimte om te schrijven! Toepasse-
lijk in de kersteditie, want deze 4 
gezinnen wonen in een ruimte die 
nog slechter is dan de stal waarin 
Jezus werd geboren! Zullen we 
proberen deze 4 gezinnen een dak 
boven hun hoofd te geven?

Missiewerk
‘Vanaf 1923 heeft de Abdij van 
Berne 50 missionarissen naar India 
gezonden, met name na 1929 in 
de streek rond Jabalpur. En wel om 
daar pastoraal– en ontwikkelings-
werk te verrichten, scholen te bou-
wen en sociale activiteiten te reali-
seren. In 1962 werd in Jamtara het 
eerste klooster gebouwd om zelf 
priesters op te kunnen leiden. De 
gemeenschap werd in 1984 zelf-
standig en in 2000 werd de eerste 
Indiase abt gekozen. Vanuit deze 
abdij zijn Indiase Norbertijnen uit-
gezonden naar 5 deelstaten. De lo-
kale gemeenschappen staan dicht 
bij de bevolking en signaleren di-
rect problemen. Het is aan hen om 
prioriteiten aan ontwikkelingspro-
jecten te geven, bijvoorbeeld de 

bouw van een school. Veel projec-
ten worden ingediend bij de Stich-
ting Solidair met India, gevestigd in 
de Abdij van Berne. Frater Xavier 
coördineert alle projecten in India 
en dat doet hij integer, zorgvuldig 
en kundig.’

Xavier: “Dorpelingen kijken met 
onze lokale paters naar de ver-
schillende problematieken. Samen 
stellen ze een prioriteitenlijst op 
in volgorde van belangrijkheid. Al 
die projecten komen bij mij en ik 
stuur de meest urgente door naar 
Solidair met India. Mijn ervaringen 
in het veld, mijn afgeronde studies 
theologie, filosofie en ‘master de-
gree in social work’, helpen mij bij 
het maken van die keuzes. 

Aan elk project dat doorgaat, 
werken de dorpsbewoners zoveel 
mogelijk mee. Voor dit project, de 
bouw van enkele huisjes, wil ik een 
beroep doen op Bernheze. Willen 
jullie meebouwen aan één of mis-
schien wel aan alle 4 de huizen? 
Een huis biedt immers het funda-
ment voor veiligheid, waardigheid, 
privacy en bescherming?” Bouw 
mee en stort jouw bijdrage: Ra-
bobank 12.01.10.660 t.n.v. Stg. 
Solidair met India. Rapportage ge-
garandeerd! 

Xavier en Bernard Kersten van de Abdij van Berne Tekst en foto: Hieke Stek

Bernheze, laten we voor alle vier gaan! 
HEESWIJK-DINTHER – In november kwam projectcoördinator Frater Francis Xavier, O. Praem uit India de 
jaarlijkse Indiadag van Stichting Solidair met India bijwonen. Een ander doel van zijn bezoek was fondsen te 
genereren voor verschillende projecten, waaronder ook het bouwen van 4 stenen huizen in Mela Arumbur & 
Elur. Wat zou het een prachtig nieuwjaarsgeschenk zijn als wij uit Bernheze er met elkaar voor kunnen zorgen 
dat er één huis gerealiseerd wordt. Dat betekent dat we met elkaar € 4.000,- zouden moeten opbrengen: 
€ 0,30 per huishouden. Of zullen we allemaal € 1,- overmaken? Dan kunnen alle 4 de huizen gebouwd wor-
den! Ik zeg: ‘Bernheze, we gaan voor 4!’

Kerstfestijn ‘Koor Frappant’
Zondag 22 december in ‘De Stuik’ in Vorstenbosch

Het kerstfestijn begint om 13.30 
uur en wordt door Koor Frappant 
geopend. Er worden voorname-
lijk liederen uit het kerstrepertoire 
gezongen. Normaal zingen we 
eigenlijk nooit meer in de kerk, 
maar voor deze speciale gelegen-
heid hebben we er voor gekozen 
om die dag een extra tintje te ge-
ven door ook de zondagsmis van 
10.30 uur muzikaal op te luisteren 
met kerstliederen en uiteraard ook 
de gangbare liturgische gezangen. 

Ons koor bestaat uit 36 leden, 
waarvan een elftal mannen en 25 
vrouwen en staat al 8 jaar onder 
de deskundige leiding van Han van 
den Heuvel uit Den Bosch. 

We kunnen zeker ook nog nieuwe 
leden gebruiken om met name de 
sopraanpartij te versterken, maar 
ook voor de andere stemgroepen 
zijn nieuwe leden van harte wel-
kom. We denken hierbij ook aan 
jongere mannen en vrouwen, dus 

schroom niet om de gemiddelde 
leeftijd van ons koor wat naar 
beneden bij te stellen. Als je inte-
resse hebt, kom dan gerust een 
keer een proefrepetitie bijwonen. 
We repeteren op de maandag-
avond in De Stuik van 20.15 tot 
21.45 uur. Voor informatie: 0413-
363710/53584061. 

Het belooft een spectaculair festijn 
te worden, dus komt dat zien. De 
toegang is gratis.

Koor Frappant heeft weer iets verrassends in petto. Het koort houdt op zondag 22 december een korenmid-
dag in kerstsfeer, waaraan in totaal zes koren deelnemen. De gastkoren zijn La Orfeon en Servanto uit Loos-
broek, Sprightly en Mistral uit Uden en Noiz uit Heesch. 

Koor Frappant Marcel van der Steen

Peer Verkuijlen: 
‘BECO bracht in 2013 veel 
energie onder mensen en op 
het dak’ 

Peer Verkuijlen: 
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B O U W T
BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje op de bouw…

Bouwterrein opgeleverd

HEESCH – Afgelopen week is het bouwterrein CPO Hoogstraat opge-
leverd. Begin januari 2014 start bouwbedrijf Van Herpen uit Heesch 
met de eerste serie van 3 patiowoningen en aansluitend zullen de 
overige 5 woningen gebouwd worden.

Foto’s: Ad Ploegmakers

Officiële opening CPO-project Herman Broodstraat
HEESCH - Het eerste CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in Bernheze is gereed. De woningen in de Herman Broodstraat in Heesch zijn inmiddels allemaal 
bewoond en de eigenaren zijn trots op het resultaat. Naast de realisatie van de CPO-woningen is ook de voormalige speelweide opnieuw ingericht, in samenwerking met een 
werkgroep van omwonenden en dankzij een financiële bijdrage van Van Munster Recyclers BV.

Geslaagd Energiecafé ‘Zonne-
panelen voor ondernemers’

In Loosbroek hadden zich 60 on-
dernemers verzameld die welkom 
werden geheten door voorzitter 
Peer Verkuijlen. De presentatie 
werd samengesteld door de werk-
groep Financiën en Zon. Robert 
Wijdeveld nam het gezelschap 
mee in een levendige discussie over 
werking, plaatsing, paneelkeuze 
en kosten. De zon genereert in één 
uur het jaarlijkse wereldwijde ver-
bruik. De zonnepanelen – daglicht-
panelen zou een beter woord zijn 
– zijn hét product om deze energie 
te verzamelen en bij te dragen aan 
het bezuinigen op onze aarde. Het 
zijn nu stabiele prijzen en een goed 
moment om in te stappen. De in-

teractieve bijeenkomst leverde de 
nodige vragen én antwoorden op. 
De vraag ‘hoeveel zonnepanelen 
er nodig zijn om voor de energie 
van heel Bernheze te voorzien’ 
moet nog worden uitgerekend. 

Ervaringsdeskundige Jolan Don-
kers uit Loosbroek met 50 zon-
nepanelen op zijn caravanstalling, 
sprak over de prima resultaten en 
de investering die hij in 4 à 5 jaar 
terug verwacht te verdienen. Tip 
van de ondernemer: ‘Begin in het 
voorjaar, dan wordt ‘t elke dag 
meer. En ben creatief met bespa-
ren’. Penningmeester Jos van der 
Wielen ging gedetailleerd in op de 

cijfers. Wat zijn de beste investe-
ringsmogelijkheden? Waar liggen 
de financiële voordelen en wat zijn 
de fiscale aspecten en terugver-
dientijden, hoe zit het met KIA en 
BTW? De ondernemers zijn op de 
hoogte. Een leerzame avond voor 
alle aanwezigen. 

BECO helpt u besparen, verdienen 
en duurzaam omgaan met aarde 
en energie. 
Contact of meer info: 
www.bernhezerenergie.nl.

BERNHEZE – Vorige week organiseerde BECO, in samenwerking met de 
gezamenlijke ondernemersverenigingen en de ZLTO, in Zaal Kerkzicht 
in Loosbroek een Energiecafé voor ondernemers.
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Hubo Nistelrode & Machinale Timmerwerken
VANAF  1 JANUARI 2014 GAAT BART PENNINGS DE SCEPTER ZWAAIEN IN HUBO-WINKEL NISTELRODE

MACHINAAL 
TIMMERBEDRIJF 
KETELAARS
Maxend 5
5388 GH Nistelrode
Tel. 0412-611033, optie 2

HUBO NISTELRODE
Maxend 5
5388 GH Nistelrodel
Tel. 0412-611033, optie 1

NISTELRODE - Bart Pennings:  
“Willie en Carla Ketelaars 
gaan zich volledig richten op 
hun machinaal timmerbedrijf 
en   hebben mij benaderd voor 
overname van de winkel.  Ze 
kenden mij natuurlijk al door 
de 10 jaar werkervaring die ik 
bij hen opdeed in het verleden. 
Hierna werd ik professioneel 
schilder, met zijn bedrijf Bart 
Duurzaam Schilderwerken 
welke in de toekomst gewoon 
blijft bestaan. Willie Ketelaars 
vult aan: “Het Machinaal Timmerbedrijf Ketelaars gaat zich 
verder specialiseren in  de fabricage van kozijnen, ramen en deuren en 
gaat meer nadruk leggen op onderhoudswerkzaamheden en verbouwin-
gen.  Alles volgens het politiekeurmerk ’Veilig wonen’. 

1 + 1 = 3
De twee bedrijven blijven elkaar aanvullen. Machinaal Timmerbedrijf W. 
Ketelaars is sterk in het leveren van kwaliteit maatwerk klussen. Hierbij 
zorgt de kwaliteit van het materiaal en het vakmanschap en de persoon-
lijke benadering voor een toegevoegde waarde bij beide bedrijven. 
Voor binnen- en buitendeuren, raamdecoratie, buitenzonwering, horren, 
veiligheidsbeslag, schuifdeuren, vloeren en natuurlijk professionele verf,  
gemengd in alle kleuren. Ontelbare klusmaterialen zijn te verkrijgen. Wil-
ly: “We helpen ook bij het maken van de juiste keuze, bij het eventueel 
thuis opmeten en monteren.”

De ondernemers zien de versterking van de twee bedrijven. Bart: “De 
Hubo-formule met het schildersbedrijf passen goed samen én bij mij. 
Bovendien kent men mij in Nistelrode en omgeving.  Ik sta te popelen 
om onze klanten advies te geven en ook bij de uitvoering bij te staan.  
De nieuwe slogan van Hubo is niet voor niets: ‘Overtref jezelf. Alleen of 
samen met Hubo’.

vult aan: “Het Machinaal Timmerbedrijf Ketelaars gaat zich 

Willy Ketelaars geeft met vertrouwen de sleutel aan Bart Pennings

Elke ambitieuze klusser vindt er alles om 
zichzelf te overtreff en

Advertorial
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Frans Govers: ‘Na mijn biljartkampioenschap 
ben ik gewoon doorgegaan met biljarten. Het is en 
blijft mijn hobby en in Vorstenbosch kent iedereen 
elkaar, daar is niets aan veranderd’

Heropening 
discozaal
HEESWIJK-DINTHER - Op 20 de-
cember is het zover, de verbou-
wing is klaar en we gaan weer 
open. Vanaf 18.30 tot 20.00 uur 
kan iedereen een kijkje komen ne-
men; jong en oud.

Om 19.00 uur zal wethouder Rein 
van Moorselaar de nieuwe naam 
van de discozaal bekend maken. 
Voor de ouders staat de koffie 
klaar en voor de kinderen een wel-
komstdrankje met voor ieder wat 
lekkers. Van 20.00 tot 23.00 uur 
mogen de kinderen vanaf groep 7 
tot 15 jaar komen feesten, zonder 
ouders. 
Entree is die dag gratis en con-
sumpties € 0,80. Er is voor ieder-
een wat, zo hebben wij de nieuwe 
discozaal, maar ook een speello-
kaal met een pooltafel, tafelvoet-
baltafel, spelletjeskasten en nog 
veel meer. Wij hopen dat u een 
kijkje wilt komen nemen bij jonge-
rensoos Imeet, Raadhuisplein 21, 
Heeswijk-Dinther. 
Heeft u vragen neem dan contact 
op met bestuur@imeet.nl.

FOR MINEUR in de Overgang

Heesch zit natuurlijk ook in de over-
gang. De nieuwbouwprojecten in 
de Hoogstraat en het Narcisveld 

zijn opgestart. De Schoonstraat 
kreeg oranje vloerbedekking en de 
Pas staat er ’s avonds ook gekleurd 

op. Begin november hebben we 
kennis gemaakt met onze nieuwe 
burgemeester Marieke Moorman, 

nadat we daarvoor twee tijdelijke 
burgemeesters hebben gehad. Een 
nieuwe burgemeester, maar met 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
zicht binnenkort misschien ook wel 
een nieuw college? En wie zitten er 
dan op het pluche in het gemeen-
tehuis?

Beste mensen, u mag er van uit-
gaan dat weer de nodige zaken en 
personen de revue zullen passeren. 
Het cabaret van For Mineur biedt 
plezier en ontspanning, waar-
bij middels liedjes en sketches de 
verschillende zaken aan u worden 
gepresenteerd. Vast onderdeel na-
tuurlijk de tweespraak, maar ook 
de uitreiking van de Hisse Plusser 
en de Hisse Misser. Welke perso-
nen, verenigingen of instanties 
hebben de voorbije jaren zo hun 
best gedaan dat ze in aanmerking 
komen om de Prix Formidable en 
het bijbehorende speldje in ont-
vangst te nemen? Ook het schit-
terende beeldje behorend bij de 
Hisse Misser is zeer gewild. Wordt 
het Ad Donkers dit keer voor zijn 
gedraai tussen de nieuwe partij 
LOKAAL en zijn OPG, of toch Rien 
Wijdeven voor zijn standplaatsen-
beleid, waarbij we denken aan de 
komedie rond de eeneiïge bloe-

mentweeling en rond de Bossche 
frietkar in Loosbroek. Of verdient 
zonnecentrum Zonnenberg de 
misser? Je ziet, For Mineur heeft 
al weer gegadigden op het oog, 
maar zal tot het laatste moment 
wachten om een definitieve keuze 
te maken.

We hebben al weer de nodige re-
petities achter de rug en op ver-
schillende locaties zijn er - samen 
met Harm van Vucht - filmopna-
men gemaakt. We hebben zelfs 
in de geluidsstudio gezeten en 
ook weer de nodige kou geleden 
om u mooie plaatjes voor te kun-
nen schotelen. William Mulders en 
Peter van Uden gaan weer aan de 
slag met het decor en onder regie 
van Ine van Kempen wordt tot aan 
het laatste moment geschaafd aan 
het programma. 

Kortom, het zal ook deze keer weer 
de moeite waard zijn om op 1 ja-
nuari 2014 naar het Nieuwjaarsop-
treden van FOR Mineur te komen 
kijken. U bent van harte welkom in 
De Pas, aanvang van het optreden 
13.00 uur. Na afloop is er uiteraard 
gelegenheid om elkaar Nieuwjaar 
te wensen, of om nog gezellig na 
te kletsen.

HEESCH - Op 1 januari staat FOR Mineur weer voor u klaar om het nieuwe jaar in te luiden. Het thema van 
de voorstelling is ‘Overgang’, in de breedste zin van het woord. Vrouwen hoeven zich dus niet méér aan-
gesproken te voelen dan mannen, want mannen weten er ook over mee te praten… (en dat weten we uit 
ervaring). In april van dit jaar vierde FOR Mineur het 40-jarig bestaan. Een leeftijd waarop je aan het denken 
slaat: wil ik zo verder of wil ik nog iets anders. Midlifecrisis, ook voor FOR Mineur.

FOR Mineur in een Midlifecrisis

Selfie 
Woord van 
het Jaar 
2013
De grote winnaar werd sel-
fie, oftewel een foto van je-
zelf, vaak gemaakt met een 
smartphone.
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HORIZONTAAL
4. Met wie deelde Mario zijn liefde voor het Brabantse Lied?
11.  Wat is Abel Buijs in het dagelijks leven?
12.  Waarvan was Henny van der Heijden jarenlang secretaresse?
14.  Welke reuzenplaneet schittert in het Oosten?
16.  Eetcafe ‘t Pumpke organiseert een speciale lunch. Hoe heet deze lunch?
17.  Wat zaait Abel tussen zijn gras?
18.  Met welke sport is Frans Govers dit jaar kampioen geworden?
19.  Wat is Vicky Vos nog meer naast turntrainster?
21.  Welke bekende artiest trad 12 december op in Heeswijk-Dinther?
23.  Welke opleiding heeft Nana Steins in 2010 afgerond?
24.  Wat doet de zus van schilderes Dekker-Verhagen?
26.  In welk stadje ligt het familiehotel Achtermann?
27.  Hoe heet het koor dat de kerstviering in De Pas zal opluisteren?
28.  Hoeveel concerten organiseert het ‘Cugnon project’?

VERTIKAAL
1.  Wat is een ander woord voor amendement?
2.  Wat zou een beter woord zijn voor zonnepanelen?
3.  Wat organiseren de kerken in Bernheze dit jaar wederom?
5.  Welke Nistelrodese ondernemer vierde onlangs zijn 90e verjaardag?
6.  Hoe heet de zus van Mario van der Linden?
7.  Welk radioprogramma kun je zondags beluisteren bij Wan FM om 16.00uur.
8.  Hoe heet de stal waar vandaan de Arrensleeentocht gestart zal worden?
9.  Wat is het beroep van Wesley Goossens?
10.  Welk woord heeft groep 2 van BS De Toermalijn ingeleverd bij de Bruna in 

Heesch?
13.  Wat is de afkorting voor Bernheze Energie Cooperatie?
15.  Uit hoeveel leden bestaat het Koor Frappant?
20.  Hoe heet de ultieme kerstkalkoen?
21.  Voor welke banden wordt een profiel van minimaal 4 mm aanbevolen?
22.  Hoe heet de nieuwe band van Mario van der Linden?
25.  Wat is de voorloper van ons huidige kerstfeest?

Kruiswoord-
puzzel

KERSTKRUISWOORDPUZZELBERNHEZE
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Wij feliciteren Van Tilburg Mode & Sport met de nieuwe sportwinkel 

CREATHINGS - LAGROUW SCHILDERWERKEN BV - SIEBERS WOONSTOFFEN - 
BEVERS INSTALLATIETECHNIEK BV - VAN DIJK AFBOUWPROJECTEN - KRING 
INTERIEURBOUW - VAN BAKEL ELECTROTECHNIEK – VENWICO SCHILDERWERKEN - 
DE VISSER BOUW EN ONDERHOUD B.V. - BART STRIJBOSCH BV - TGO - VAN KESSEL 
INTERIEURPROJECTEN - CHIEL BRIENEN HOVENIER - STORE3D:

VAN TILBURG MODE & SPORT
HAD VERSCHILLENDE 
TOP MOMENTEN DIT JAAR. 
De 90ste verjaardag van Jan van Tilburg was 
er een van. Ook werd de prachtige nieuwe 
locatie voor Van Tilburg Sport afgelopen 
weekend geopend. 
Een uitzonderlijke prestatie van de 
bedrijven die deze klus geklaard hebben. 
Het project werd geleid door Store3D met 
vele specialisten, vooral uit de regio, die in 
korte tijd een prachtige winkel tevoorschijn 
toverden. 

Wij feliciteren 

prachtige winkel
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Wij feliciteren Van Tilburg Mode & Sport met de nieuwe sportwinkel 

technische
snufjes
technische
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TOPMOMENTHERMAN POUWELS: medewerker Van Tilburg 
Mode & Sport:

“Van Tilburg Mode & Sport kan de opening van deze 
prachtige sportwinkel, in deze tijd, als een echt top 
moment beschouwen”

mooie screensmet sport-momenten
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‘Geweldig als mensen ontdekken hoe 
leuk sporten kan zijn’

Doelen stellen
De 24-jarige Wesley is al vanaf 
het eerste uur bij Meer Sports be-
trokken. Na zijn opleiding voor 
sport- & bewegingscoördinator 
werd hij fitness instructeur. Na di-
verse opleidingen voor personal 
training is hij sinds afgelopen sep-
tember echt aan de slag gegaan 
als personal trainer en met succes! 
Wesley vertelt: “Ik heb intussen 
verschillende mensen begeleid in 
het behalen van hun persoonlijke 
doelen. Ik start iedere sessie met 
een kennismakingsgesprek. Dan 
bepalen we samen wat iemand wil 
bereiken, welke manier van bewe-
gen iemand prettig vindt, etc. Op 
basis daarvan maak ik voor iedere 
training een aantrekkelijk pro-
gramma.” Op de vraag hoe zo’n 
training er dan uitziet, antwoordt 
Wesley: “Elke les is anders. Een 
combinatie van balans-, conditie- 
en krachttraining. Uitdagend en 
met nieuwe oefeningen waarin je 
jezelf telkens weer overtreft.”

Compleet programma
Meer Sports biedt verschillende 
programma’s aan. Wesley licht 

toe: “Belangrijk is om ook het voe-
dingspatroon van de deelnemers 
te bekijken. Ik kijk naar zaken als 
lengte, gewicht, vetpercentage en 
leefpatroon en maak dan samen 
met de deelnemer een voedings-
programma op maat. Tussendoor 
kunnen ze me altijd mailen of bel-
len met vragen. Juist dat persoon-
lijke contact dat je zo krijgt met 
een deelnemer, vind ik zo mooi.” 
vertelt Wesley enthousiast.

Betaalbaar
“Je merkt dat mensen wel willen 
sporten of afvallen, maar dat ze 
vaak een stok achter de deur no-
dig hebben om het echt te doen. 
Ik ben blij dat ik ze daarbij kan hel-
pen. Het is geweldig als mensen 
ontdekken hoe leuk sporten kan 
zijn en hoeveel voldoening je eruit 
kunt halen. Wesley gunt dat ie-
dereen: “Ik vind het belangrijk dat 
mensen die echt iets willen doen 
om hun leefstijl te veranderen, dat 
ook kunnen doen. Daarom hebben 
we bij Meer Sports vanaf januari 
een speciale voordeelactie, zodat 
personal training ook betaalbaar 
blijft.”

Advertorial

HEESCH - Personal Training is hot! Sport & Healthclub Meer Sports in Heesch heeft intussen twee Personal Trainers in dienst. Vorige week ver-
telde Angela van de Elzen over haar passie. Deze week stelt Wesley Goossens zich voor.

Kijk voor meer informatie en voor de aantrekkelijke 
nieuwjaars-voordeelactie op www.meersports.nl.

OOK HET 
VOEDINGS-
PROGRAMMA IS 
BELANGRIJK

Gympoint Special Gym: Bewegen = FUN, ook voor jou
Kinderen krijgen zelfvertrouwen en leren hun grenzen verleggen

Vicky wordt terzijde gestaan door 
twee assistentes; dat is nodig. De 
kinderen variëren in de leeftijd van 
3 tot 21 jaar. De mogelijkheden 
van de kinderen variëren evenre-
dig. Hun overeenkomst is dat ze 
niet met een reguliere gymles mee 
kunnen doen. En ze boffen met 
Vicky! Vicky gaf turnles bij HGC als 
hobby, naast haar werk als ergo-
therapeute. Ze wilde graag kinde-

ren die zij behandelde het plezier 
van bewegen in clubverband laten 
ervaren en stelde voor dit binnen 
de club te doen. 

Speels en gevarieerd
Elke week bereidt Vicky een nieu-
we les voor. De lessen worden 
afgestemd op de mogelijkheden 
van elk individueel kind. Bij aan-
melding, met of zonder diagnose, 
heeft Vicky eerst overleg met ou-
ders/verzorgers over mogelijkhe-
den. De leden zijn kinderen die een 
motorische, fysieke, cognitieve of 
gedragsmatige uitdaging hebben. 
De lessen beginnen met oefenin-
gen op de grond, daarna komen de 
toestellen en vervolgens wordt een 
spel gespeeld. De kleintjes doen ½ 
uur mee. Er wordt getraind op mo-
toriek, sociaal emotionele vaardig-
heden - elkaar helpen of op elkaar 

wachten - en op conditie.

Resultaten
Dankzij Special Gym kunnen kinde-
ren soms vroegtijdig stoppen met 
ergotherapie. De kinderen krijgen 
zelfvertrouwen en leren grenzen 
verleggen. Al kost het soms een 
half jaar voordat zij de evenwichts-
balk op kunnen, de barrière wordt 
overwonnen, met geduld. 
De oudste deelnemer doet mee 

aan de Special Olympics en heeft 
in 2012 in DeMooiBernhezeKrant 
gestaan met 4 gewonnen medail-
les en nu traint hij voor de spelen 
in 2014, Heerenveen. Sommige 
kinderen kunnen instromen in re-
guliere lessen. Meer informatie: 
06-27578030.
Dus: Bewegen=FUN; ook voor 
jou!

www.gympoint.nl

HEESCH – In gymzaal De Lindershof wordt elke donderdag van 18.00 tot 
19.00 uur enthousiast gewerkt aan conditie, motoriek, sociaal emotio-
nele vaardigheden en samenspel. Dankzij een intensieve samenwerking 
tussen HGC, Gympoint en subsidie van de gemeente Bernheze worden 
gymlessen gegeven door Vicky Vos, ergotherapeut en turntrainster. 

De kinderen overwinnen hun angst op de evenwichtsbalk 
 Foto’s: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

ELKE WEEK WEER 
EEN ANDERE LES

Advertorial
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HEESCH - Afgelopen weekend 
werden de eerste voorwedstrijden 
voor turnen gehouden in Eindho-
ven. Tijdens deze voorwedstrijden 
worden de beste turnsters gese-
lecteerd voor de doorstroming 
naar de landelijke wedstrijden van 
de KNGU.

Op zaterdag heeft Fenna School 
geturnd in de categorie Pupillen 1, 

Niveau N2. Ze heeft de 16e plaats 
behaald. 
Onze turnsters in de categorie In-
stap, niveau N2 mochten op zon-
dag turnen tijdens de tweede en 
derde wedstrijd. Ze wisten zich al-
len goed te plaatsen. Fleur Schrij-
vers haalde de 6e plaats en Anna 
Germing de 16e! Kaatje v.d. Wete-
ring heeft de 13e plaats en Femke 
Reniers de 15e plaats.

Deze bokaal is vernoemd naar Jan 
Rijkers uit Dinther, overleden op 29 
januari 2013, kort voor zijn 100ste 
verjaardag. Tot vlak voor zijn over-
lijden speelde Jan nog volop mee 
in de regiocompetitie. 
Om deze bokaal zal worden ge-
streden door een van de beste spe-
lers uit elk dorp dat is aangesloten 
bij de federatie: Dinther, Geffen, 
Heesch, Nistelrode, Uden en Vor-
stenbosch.
De KBO biljartvereniging Heesch 

heeft zich bereid verklaard om dit 
toernooi te organiseren. 

We hopen en verwachten dat zeer 
veel biljartliefhebbers komen ge-
nieten van dit geweldige spekta-
kel, waarvoor we jullie van harte 
uitnodigen, lid of geen lid. De toe-
gang is geheel gratis.

Graag tot ziens op donderdag 2 en 
vrijdag 3 januari, aanvang 13.00 
uur in De Pas in Heesch.

Biljartliefhebbers opgelet
BERNHEZE - Op donderdag 2 en vrijdag 3 januari organiseert Biljartfe-
deratie Nistelrode een biljarttoernooi libre om de ‘Jan Rijkers’ bokaal.

Twee circuittrainingen per week 
gedurende 8 weken; 16 trainingen:
- Dinsdag 19.30-20.30 uur: Fysio-
Centrum Heesch, Verdilaan 48 
- Zaterdag 8.00-9.00 uur: Wellness 
Test & Training Heesch, Cereslaan 
12b. Startdatum: zaterdag 4 janu-
ari. Kosten: € 7,50 per training.
Aanmelden: info@wt-t.nl.

Heeft u nu klachten en wilt u ko-
mend seizoen op wintersport en 
meedoen met het Ski Circuit? 
Neem dan contact op met Fysio-
Centrum Heesch. 

Dan zorgen we dat het Ski Circuit 
op maat aangeboden wordt. 
info@fysiocentrumheesch.nl.

Ski Circuit: een verantwoorde 
voorbereiding op uw wintersport
HEESCH - Dacht u tijdens wintersport ‘had ik vooraf maar extra ge-
traind’, of had u last van blessures/pijntjes en wilt u het dit jaar echt 
anders aanpakken? Dan is het Ski Circuit iets voor u! 

Ayrton Statie maakt zijn debuut voor 
FC Den Bosch

‘Mijn invalbeurt was een verras-
sing’’, blikt Statie terug, die tijdens 
de wedstrijd weinig hoop had op 
speeltijd. ‘‘Laat in de tweede helft 
liet de trainer drie van mijn mede-
spelers warmlopen. Toen maar één 
van deze spelers inviel en de trainer 
mij vertelde dat ik moest gaan inlo-
pen, kreeg ik een voorgevoel dat ik 
zelf mocht invallen.’’Statie speelde 
maar één minuut mee en kwam 
niet in balbezit, maar is dolblij met 
zijn debuut. ‘‘Voor dit moment 
heb ik tien jaar hard gewerkt’’, zei 
Statie, die de laatste drie wedstrij-
den in de wedstrijdselectie zat. In 
zijn korte invalbeurt kreeg hij niet 
de kans om zichzelf te bewijzen, 
maar de voetballer hoopt op meer 
kansen de komende wedstrijden. 
‘‘Over een invalbeurt tegen FC 
Emmen volgende week kan ik niets 
zeggen. Ik ga weer mijn best doen 
en hard werken.’’
Statie trainde al ruim een jaar mee 
met het eerste elftal en behoort 
sinds begin dit seizoen bij het eer-
ste van FC Den Bosch. De voet-
baller maakte op zijn negende de 
overstap van v.v. Heeswijk naar FC 
Den Bosch.

HEESWIJK-DINTHER - Voetballer Ayrton Statie (19) uit Heeswijk-Dinther maakte zaterdag zijn debuut in het 
eerste elftal van FC Den Bosch. In de met 3-5 gewonnen wedstrijd tegen De Graafschap viel hij in de extra 
tijd in. ‘‘Het moment dat ik het veld opliep was niet te beschrijven.’’

Ayrton Statie  Foto: Eefje Voets

‘Een dag om nooit te vergeten’
Elk mens heeft een hartsdroom

Een kennis van Charon had de 
hartenwens van moeder Mia, nog 
een keer naar Feijenoord te gaan 
kijken, in vervulling laten gaan, 
dankzij de Stichting Hartsdromen. 
Gerrit van Dijk, de bron van het 
enthousiasme van Mia en Charon 
voor Feyenoord, was – met Cha-
ron - natuurlijk ook van de partij. 
Een limousine reed het drietal aan 
het eind van de ochtend naar De 
Kuip voor de wedstrijd Feyenoord-
Groningen. In de VIP-lounge ge-
noten zij van de wedstrijd met een 
hapje en een drankje. 

Het leek wel of zelfs de spelers 
meewerkten om er een onvergete-
lijke dag van te maken. Stand: 1-0, 
al in de 6e minuut!
Stichting Hartsdromen inspireert 
mensen om hun dromen te leven 
voordat het te laat is. Haar leden 
zetten zich in voor mensen >18 
jaar in hun laatste levensfase, zo-
dat zij toch nog hun dromen kun-
nen vervullen. Samen met familie, 

vrienden of de hulp van een ande-
re vrijwilligersorganisatie zet Harts-
dromen zich hiervoor in. Genezen 

kunnen zij niet, maar wel zorgen 
voor: ‘Een dag om nooit te verge-
ten’.

NISTELRODE – Zondag 15 december is een dag die Mia van Dijk – 60 jaar – haar man Gerrit en haar dochter 
Charon, sedert februari 2009 wonend aan de Laarhof, nooit zullen vergeten. Een prachtige dag voor Mia, die 
in mei te horen kreeg dat zij longkanker heeft.

Gerrit, Charon en Mia bij de limousine

Tenderfeet op 
weg naar kampioenschap

HEESWIJK-DINTHER - De jongens 
van Basketbalvereniging Tender-
feet tot 14 jaar, moesten dit week-
end thuis de returnwedstrijd tegen 
Den Dunk spelen. 

De openingsscore werd door Stijn 
op de klokken gezet, waarna Levi 
de 4-0 realiseerde. Daarna was 
Stijn weer aan de beurt. Ook Mark 
(5x) en Bram kwamen tot scoren 
en ook Jonas legde er deze peri-
ode nog 2 scores in. Den Dungen 
bood weinig tegenstand en scoor-
de slechts 1x, waardoor de eerste 
periode werd afgesloten met 24-2.
In de tweede periode had vooral 
Jonas de smaak te pakken. Maar 
liefst 6x legde hij de bal in de bas-
ket. Shayan, Erick, Cas en Skip en 
wederom Mark droegen bij aan 
de eindstand van deze periode, 
54-4. Mark begon de derde pe-

riode weer met flink wat succes-
volle treffers en ook Stijn kon zijn 
gemiddelde saldo opvijzelen. Levi 
en Shayan scoorden allebei nog en 
ook Cas had een paar mooie acties 
evenals Skip, maar helaas bleef in 
deze periode een 100 score uit.
Er werd heel goed samengewerkt. 
De spelers zagen goed de kansen 
en speelden de vrije man goed 
aan. Met wat meer precisie, waren 
er nog meer treffers gevallen. De 
derde ronde eindigde met 74-12.
In de vierde periode was Stijn erg 
succesvol op de basket, liefst 7x 
ging de bal erin. 
Levi stond net te veel binnen de 
cirkel met zijn schot, ander was het 
een driepunter geweest. Nu telde 
deze treffer voor 2 punten. Mark 
daarentegen maakte er wel een. 
De wedstrijd werd afgefloten met 
een eindstand van 107-18.

Eerste voorwedstrijd HGC turnsters

Al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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HVCH benut kansen niet

Één puntje overhouden aan zo’n 
wedstrijd is wel erg mager. De 
thuisploeg knokte hard, creëerde 
ook kansen, maar verzuimde ade-
quaat af te drukken. Geert Korsten 
gaf drie uitstekende voorzetten op 
Tom Hekerman. De eerste inzet 
belandde op de paal, de tweede in-
zet ging net niet onder het lichaam 
van de doelman door en bij de 
derde poging schampte Hekerman 
de bal te weinig met het hoofd. 
Bij de voortzetting van die laatste 
kans schoot Rik Korsten recht in de 
handen van doelman Bas School-
meesters. SVC-aanvoerder Randy 
Vaessen testte nog wel de alert-
heid van doelman Ferdi Kocken. 
Kocken plukte de bal prima uit de 
lucht.
In het begin van de tweede helft 
was het spel van HVCH gewoon-
weg rommelig. SVC 2000 kon zo 
het spel verleggen naar de HVCH-

helft. Dit leverde een prima kans 
op voor Mario Sahusilawane. Ook 
nu redde Ferdi Kocken weer. Naar-
mate de tweede helft vorderde, 
kreeg HVCH weer meer kansen. 
Geert Korsten schoot net naast, 
na goed werk op de achterlijn van 
Gijs v.d. Voort. Korsten kreeg in de 
64e minuut nog een riante kans. 

Nu redde de SVC-doelman. Op 
het eind van de wedstrijd werd het 
toch nog benauwd voor HVCH. 
Freek van Eembergen moest met 
twee keer geel van het veld. 
Dit leidde echter niet tot kansen. 
De wedstrijd eindigde in een doel-
puntloos gelijkspel. 

HEESCH – SVC 2000 behaalde in de wedstrijd tegen HVCH dit seizoen voor de negende keer een gelijkspel. 
HVCH kreeg weliswaar volop kansen, maar wist er niet één te verzilveren. Daarmee deed de thuisploeg zich 
echt tekort. 

De rust ging in met een 1-1 stand 
en daarover mocht Prinses Irene 
niet klagen. In de 2e helft begon 
Prinses Irene goed aan de wed-
strijd, maar balverlies zorgde voor 
de 2-1 via de beste man van het 
veld, de pas 19 jarige Youri van 
Brussel. Prinses Irene drong sterk 
aan, maar moest alert blijven op de 
gevaarlijke counters van NWC. In 

de slotseconden werd een van die 
counters het va-banque spelende 
Prinses Irene fataal. 
Martijn Mulder besliste de wed-
strijd definitief door van dichtbij 
de bal binnen te schieten. De wed-
strijd stond onder leiding van de 
zeer jeugdige P. Kox die, als hij zo 
blijft fluiten, een grote toekomst 
wacht.

Prinses Irene 
erkent meerdere in NWC

NISTELRODE - Prinses Irene en NWC draaiden de laatste weken beide 
fantastisch. Respectievelijk vijf en drie winstpartijen op ‘n rij en allebei 
nul doelpunten tegen. In Asten vielen er vier doelpunten in totaal. Prin-
ses Irene opende de score via Cobenn Farneubun, maar al snel maakte 
NWC gelijk, na balverlies op het middenveld. Itay Blaycher liet doel-
man Pennings kansloos.

Tornado gaat maar door
NISTELRODE - Terwijl de voor-
bereidingen van het Oliebollen-
toernooi druk bezig zijn en de in-
schrijvingen binnenlopen, spelen 
de meisjes en dames van Tornado 
rustig hun wedstrijden.
 
Afgelopen zaterdag speelde Tor-
nado dames 1 uit Nistelrode thuis 
tegen TFC dames 2 uit Odiliapeel. 
De dames begonnen de wedstrijd 
sterk en liepen al snel uit. Aan het 
einde van de set gaf Tornado nog 
wat punten weg, maar de set werd 
overtuigend met 25-14 gewonnen. 
De volgende sets had Tornado het 
moeilijk, de overtuiging miste en 
het spel was niet mooi. Tegelijker-
tijd was TFC volop aanwezig. De 
sets werden wel gewonnen met 
25-17 en 25-18. In de laatste set 
bleef het tot het einde spannend, 

maar Tornado haalde met een 25-
23 winst wel de volle 5 punten bin-
nen. Hiermee komt Tornado op de 
tweede plek in de poule. De vol-
gende wedstrijd is zaterdag 21-12 
om 18.00 uur in sporthal de Over-
beek in Nistelrode. Tornado speelt 
dan tegen Hajraa dames 4.

Tornado team Meisjes C had veel 
zin in deze wedstrijd. 
We startten fanatiek, want we wil-
den winnen. De eerste set ging su-
per goed. We hebben zelfs 7 keer 
goed aangevallen. 
Ook hebben Emma en Nine voor 
het eerst bovenhands geserveerd. 
We wonnen deze set met 25-18. 
Helaas ging het daarna wat min-
der. We maakten om de beurt ver-
schillende fouten en het serveren 
ging minder. We verloren daarom 

de andere drie sets.
We gingen toen ‘uithuilen’ bij onze 
mascotte Torno. Toch zijn we er 
trots op dat we steeds meer en be-
ter kunnen aanvallen en er in ons 
team steeds meer mensen boven-
hands kunnen opslaan.

Hockey spelen?
HEESCH – Op woensdag 11 december stond er 
in deze krant een mooi stuk om onze sponsor 
van de JA1, van Venrooy Utility Vehicles en van 
Venrooy Motorhomes in Oss, te bedanken voor 
de sponsoring van nieuwe trainingspakken en 
shirts. 
 
Ondanks dat het moeilijk blijft om jongens te en-
thousiasmeren voor het hockeyen, is de JA1 een 
fanatiek team van jongens tussen de 15 en 18 jaar 
oud. Dit, onder begeleiding van coach en trainer 
Frank van de Broek. Sportiviteit staat hoog in het 
vaandel. Als je interesse hebt om een keer met 
deze enthousiaste jongens te hockeyen, kom dan 
gerust een keer langs tijdens de trainingen of wedstrijden. 
Ook kun je mailen naar: tcjunioren@mhcheesch.nl, of contact opnemen via onze site www.mhcheesch.nl.

Kopij aanleveren week 1-2014
In week 52 komt er geen DeMooiBernhezeKrant uit. De volgende 
uitgave is op donderdag 2 januari 2014. Kopij voor deze uitgave 
ontvangen we graag uiterlijk zondag 29 december om 17.00 uur.

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN TOP 2014.
Team DeMooiBernhezeKrant
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Heeswijk-Dinther - Altior 1 – Be 
Quick 1
HEEWIJK-DINTHER - Afgelopen 
zondag, 15 december stond de 
derby tegen de wit-blauwen uit 
Nuland op het programma. Onze 
pupil van de week was Fieke van 
de Pas. Verdedigend zat het aan 
beide kanten goed dicht, waar-
door beide ploegen moeite had-
den om tot scoren te komen. Het 
leek erop dat we de rust in zou-
den gaan met een 3-4 voorsprong 
voor Be Quick, maar met een mooi 
schot op afstand werd de ruststand 
op 4-4 bepaald. Ook de tweede 
helft ging gelijk op en beide ploe-
gen konden niet echt loskomen in 
deze fysieke wedstrijd. Het was 
al lang duidelijk dat de wedstrijd 
op karakter moest worden beslist 
en dat gebeurde toen Marleen 
met nog 4 minuten op de klok de 
9-8 voor Altior binnenschoot. Het 
verdedigingsvak hield Be Quick 
daarna koelbloedig van scoren af, 
waardoor de broodnodige punten 
in Heeswijk-Dinther bleven. Met 
deze overwinning hebben we de 
laatste plaats verlaten en staan we 
nu op een gedeelde vijfde plaats 
met Rosolo. Volgende week spelen 
we een uitwedstrijd tegen Swift, 
de ploeg waartegen we op het 
veld genadeloos onderuit gingen.

Altior 2-BMC 2: 12-5
Altior 3-ZIGO 2: 16-6
Be Quick 4-Altior 4: 5-7
Altior 5-Odisco 2: 30-3
Altior MW1-Rooi MW2: 7-10
Korloo R1-Altior R1: 3-6
SCMH A1-Be Quick A1 : 6-17
Altior A2-De Kangeroe A1: 8-14
Altior B1-De Peelkorf B1: 8-8
SVSH/KSV C1-Altior C1: 7-6
JES C1-Altior C2: 2-4
De Peelkorf D1-Altior D1: 4-1
Flash D1-Altior D2: 12-1
Avanti D1-Altior D3: 3-2
Altior E1-VIOS E1: 4-1
Altior E2-poordonkse Girls E2: 2-1
JES E1 – Altior E3: 0-2
Altior F1-De Korfrakkers F2: 7-3 
Strafworpen: 0-3
Altior F2-De Korfrakkers F3: 1-19.

Super Sunday Altior

Fieke van de Pas

Luca Spierings uit Heesch was als 
eerste aan de beurt, hij wist een 
wedstrijd te winnen en mocht een 
derde plaats mee naar huis ne-
men. Anouk Jortisma en Ravi van 
Kersbergen behaalden allebei een 
derde plaats.
Jesse Elemans uit Heesch had het 
zwaar, maar wist fel te strijden en 
zelfs zijn verloren wedstrijden wa-
ren niet echt slecht. Hij mocht een 
derde plaats in ontvangst nemen. 
Pieter van Oort zat samen met 
Youri Huibers in dezelfde poule, 
wat een beetje jammer was, maar 
onvermijdelijk. Pieter verloor zijn 
eerste wedstrijd een beetje dom, 
maar wist zijn andere 4 wedstrij-
den met een Ippon te winnen. Hij 
mocht zich kampioen van de dag 
noemen. Youri verloor dus ook van 
Pieter, maar hij wist toch nog de 
derde plaats te behalen.
Willem van de Hurk uit Nistelrode 
won al zijn wedstrijden, zonder 
enig probleem en werd eerste deze 
dag. Daan Vermunt uit Heesch 

had het heel zwaar in zijn poule, 
maar hij wist zich redelijk staande 
te houden en mocht zich na af-
loop winnaar van de derde plaats 
noemen. Kevin Dollevoet had een 
leuke poule om in te knokken en 
mocht een 2e plaats mee naar 
huis nemen. Kees van de Wetering 
haalde een derde plaats, evenals 
Stan Langemeijer uit Heesch.
Een goed resultaat voor Budo-
school Tanoshii. Voor meer infor-
matie: www.tanoshii.nl.

Kerstmannentoernooi
HEESCH/NISTELRODE - Op zaterdag 14 december trok een kleine dele-
gatie judoka’s van Budoschool Tanoshii naar Oss om deel te nemen aan 
het Kerstmannen Judotoernooi. In een sfeervolle dojo moesten onze 
judoka’s strijden tegen de judoka’s van Van Buel Sports, Sportcentrum 
Tapia en Arashi Grave.

Heeswijk F5 kampioen

De inzet van de spelers was enorm. 
Het openingsdoelpunt werd ge-
maakt door Jens, daarna scoorden 
Luuk en Xander elk een keer. De 
uitblinker van de dag was Mats, hij 
scoorde vijf keer. Hij maakte een 
hattrick. De eindstand was 0-8. 
We zijn nu kampioen. Het is een 
geweldig feest geworden. De spe-
lers en begeleiders zullen hier nog 
vaak aan terugdenken.
Jongens, van harte gefeliciteerd 
met het behaalde kampioenschap.

Foto vlnr. Mats, Willem, Xander, Jens, 
Trainer Dennis, Ties, Alexander, Jelle, 
Luuk, Timo en Trainer Rein. 
Op de foto ontbreekt Hidde.

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 14 december werd de laatste wedstrijd van de competitie gespeeld. We gin-
gen in Heesch voetballen tegen HVCH. Toen de scheidsrechter floot, begonnen we de wedstrijd meteen met 
aanvallen. Er werd goed gespeeld.

Winst en verlies voor DOS’80
HEESCH - Zaterdag kwam kop-
loper Bedo uit Beek en Donk op 
bezoek in Heesch. Midweeks had-
den de heren van DOS’80 verloren 
en in die wedstrijd raakte rech-
terhoekspeler Ben geblesseerd en 
kon niet meespelen. 

Naast de al geblesseerde Erik v.d. 
Kamp, raakte ook Bart v.d. Kamp 
in de wedstrijd van heren 2 gebles-
seerd aan zijn schouder en moes-
ten de heren een beroep doen op 
Sam Mulders en Maarten Hattink 
van heren 2. Tot de stand van 2-2 
konden de heren nog partij bie-
den aan de gasten, die fysiek veel 
sterker en sneller waren en steeds 
verder van DOS’80 wegliepen. Na 

20 minuten spelen stond er 5-13 
op het scorebord en leek een gro-
te overwinning voor Bedo in de 
maak. In de laatste 10 minuten 
kwam DOS’80 langzaam iets te-
rug. Ruststand 11-16.

Na de pauze was het Bedo die de 
11-17 maakte. Vanaf dat moment 
gooiden de spelers van DOS’80 
alle schroom van zich af en kwa-
men, door veel beter verdedigen 
en de nodige stops van de keeper, 
steeds beter in de wedstrijd. Het 
baltempo ging omhoog en de op-
bouwers Matthijs Lubbersen en de 
zeer goed spelende Steven Dalder-
op waren voor de verdediging van 
Bedo moeilijk af te stoppen. Ook 

de broers Verhoeven wisten elkaar 
prima te vinden en bij 20-20 was 
de stand gelijk. Nu was het steeds 
DOS’80 die het eerst wist te scoren 
en met nog 1 minuut te spelen zet-
te Paul Verhoeven het verschil op 
2. Eindstand 26-24. Een verdiende 
overwinning voor de mannen van 
DOS’80.

De dames van DOS’80 leden ver-
lies tegen Tachos uit Waalwijk. Zo-
als in bijna elke wedstrijd, kwamen 
zij al aan het begin op een 0-4 
achterstand. Voor Tachos was het 
thuisvoordeel ook echt voordeel, 
omdat de scheidsrechter niet con-
sequent floot. Eindstand 25-21.

Korfbalsters 
nog ongeslagen

De eerste 6 minuten waren hele-
maal voor Prinses Irene en stond 
er een 0-2 stand op het scorebord. 
Daarna was er een fase van zo’n 
12 minuten dat de doelpunten 
duur waren, er werd maar één keer 
gescoord. 

Daarna pakte Prinses Irene het spel 
weer op en liep uit naar 1-5. 

De snelle passes en het hoge loop-
tempo van DSV leverde vlak voor 
de rust, binnen één minuut, twee 
doelpunten op voor de thuisploeg. 
Dat bracht de ruststand op 4-6.

In de 2e helft ging de wedstrijd 
weer zo’n twaalf minuten gelijk 
op, met scores over en weer, waar-
door het na 42 minuten 7-9 stond. 
Prinses Irene wist echter snel daar-
na twee keer de vijandelijk korf te 
vinden en liep uit naar 7-11. DSV 
bleef echter komen, maar het af-
ronden van het schot lukte DSV 
niet. 

Zo kon de wedstrijd rustig worden 
uitgespeeld door de Oranjevrou-
wen. 
De eindstand werd uiteindelijk 
7-12 en dat was echt verdiend.

NISTELRODE - De Prinses Irene korfbalsters hebben in het 2e seizoen 
in de hoofdklasse hun draai gevonden. Tegen DSV uit Diessen werd 
een keurige 7-12 overwinning behaald. De ploeg van Toine Verwijst 
en Hans Sinke blijft daardoor lijstaanvoeder, samen met VVO. Prin-
ses Irene heeft een beter doelgemiddelde en staat dus aan kop. Lotte 
Wilbers was goed op schot. Ze schoot er in totaal vijf binnen, waarvan 
twee uit een strafworp.

Bridge Club 
biedt training 
aan
HEESCH - Op woensdagmid-
dag zendt Omroep Max op NL2 
om 14.30 uur een bridgecursus 
uit. Op in totaal 12 middagen 
verzorgt oud wereldkampioen 
Berry Westra een complete 
kennismaking met de denk-
sport Bridge.

Voor iedereen die deze uitzen-
dingen volgt, biedt HBC ’81 op 
donderdagmiddag, een verdere 
uitleg en ruime oefenmogelijk-
heden. Deze training wordt ge-
geven in De Pas te Heesch van 
14.00 tot 16.00 uur door een 
van de ervaren clubleden.
Vooraf aanmelden bij Mathijs 
Peters: 0486 46 4222 of 06-53 
130810, 
peters.mathijs@hetnet.nl.
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Avesteyn in Ottersum weggespeeld: 1-4

HEESWIJK-DINTHER - Na het 
doelpuntloos gelijkspel op 15 sep-
tember in Dinther moest Avesteyn 
in het Limburgse een fikse neder-
laag incasseren tegen R.K.O.S.V. 
Achates.

Veel had Avesteyn niet in te bren-
gen tegen een sterk spelende 
Achates. Via een zondagsschot 
kwam de thuisclub al in de derde 
minuut op voorsprong, 1-0. 

Avesteyn moest al vroeg de schade 
proberen te herstellen. Dat lukte 
niet echt, want Achates bepaalde 
het spel. Totaal verdiend werd het 

in de 26e en 30e minuut 2-0 en 
3-0. Avesteyn werd in die periode 
compleet weggespeeld.

In het tweede bedrijf had Avesteyn 
niet direct een antwoord op het 
snelle spel van de thuisclub. Welis-
waar zochten de Dinthernaren wat 
meer de aanval, maar ze moesten 
telkens hun meerdere erkennen 
in de gastheren. In zijn afscheids-
wedstrijd had Pieter Kuijpers een 
unieke kans om zijn ploeg weer in 
de wedstrijd te brengen, maar zijn 
poging ging in de 61e minuut voor 
open doel ver over. Twee minuten 
later werd het 4-0, waarna Ave-

steyn helemaal een geslagen ploeg 
was. De Dinthernaren bleven ech-
ter strijden om minimaal nog de 
eretreffer te produceren. 

Dat kon in de 74e minuut, maar 
Roy Wijlaars mistte een straf-
schop. In het laatste kwartier kreeg 
Achates diverse mogelijkheden 
om er nog een monsterscore van 
te maken, maar Hein v.d. Heuvel 
hield weer vele ballen vakkundig 
tegen. Twee minuten voor tijd 
kwam de eretreffer toch nog. In-
valler Hans v. Gerwen was de man 
die dit doelpunt achter zijn naam 
mocht schrijven, 4-1.

WHV pakt een punt tegen Constantia

LOOSBROEK - In de laatste wed-
strijd voor de winterstop heeft 
WHV met heel hard werken een 
verdiend gelijkspel behaald. WHV 
begon goed en ging voetballend 
mee met Constantia en liet zien 
aardig te kunnen voetballen. 

Het was echter Constantia die de 
score opende. In de 12e minuut 
werd het 0-1. WHV liet het kopje 
niet hangen en 2 minuten later 
was het alweer gelijk. 

Marco Lunenburg scoorde de 1-1 
voor WHV. Hierna golfde het spel 
op en neer, met meer kansen aan 
beide zijden, maar de toeschou-
wers moesten wachten tot de 40e 
minuut voordat er weer gescoord 
werd. 
Een aanvaller van Constantia werd 
gevloerd in de 16 meter en daar 
staat maar een straf op: Gele kaart 
voor WHV en een penalty voor 
Constantia. Deze werd snoeihard 
binnengeschoten 1-2 . 

Na rust eenzelfde spelbeeld. Een 
iets beter voetballend Constantia 
had het moeilijk met het keihard 
werkend WHV, wat loerde op een 
kansje. Dit kwam na 63 minuten. 
Een goede voorzet van Yorrick v.d. 
Rakt werd schitterend ingekopt 
door Tim Buunen, 2-2. Keeper 
Dave v.d. Ven wist met een paar 
goede reddingen de 2-2 vast te 
houden. 
Het was al bijna donker toen 
de scheidsrechter floot voor het 
einde van de wedstrijd. 2-2. Een 
uitstekend resultaat voor WHV. 
Een leuke wedstrijd met een ver-
diend punt voor het hardwerkende 
WHV, wat nu kan gaan genieten 
van de winterstop.

HEESCH/OSS - Judoka Ziggy Hor-
sten heeft in Nieuw Vennep het 
beslag weten te leggen op de eer-
ste plaats tijdens het Topjudotoer-
nooi. 

Horsten, die onlangs de overstap 
maakte naar -66 kilogram, wist 4 
partijen op ‘n rij met overtuiging te 
winnen. 

Senna van de Veerdonk greep 
bij de dames tot 52 kilogram het 
brons.

Goud en Brons 
voor Van Buel Sports

Heeswijk is 
toe aan de winterstop

Na rust ging Heeswijk op zoek naar 
de gelijkmaker. Een goede aanval 
door het midden via Danny Aarts, 
Dylan Davies en Camiel van Doorn 
leverde bijna de 1-1 op. Even la-
ter was het wel raak. De sterk 
spelende Wout Cuijpers stoomde 
weer eens op over rechts en zijn 
voorzet werd bij de 2e paal door 
rechtsback Graat achter zijn eigen 
doelman gekopt, 1-1. Daarna leek 
Heeswijk door te drukken richting 
een voorsprong, maar een kwar-
tier voor tijd viel de treffer aan de 

andere kant. De Heeswijk-defensie 
greep niet doortastend genoeg in, 
waardoor de bal in de zestien bij 
Vincent Buijssen terecht kwam. 
Middels een simpele kapbeweging 
en schuiver in de korte hoek zette 
hij de 1-2 op het bord. 

In de slotminuten liepen de gas-
ten via een vrije trap over de muur 
van Daniels en een counter via Van 
Bussel nog uit naar 1-4, waarmee 
de 4e nederlaag op ‘n rij voor de 
blauw-witten een feit was.

HEESWIJK-DINTHER - Vanuit Vierlingsbeek kwam ‘Volharding’ op de 
laatste speeldag voor de winterstop op bezoek. Op het moeilijk be-
speelbare hoofdveld ontstond direct vanaf de aftrap een boeiend ge-
vecht. Beide teams probeerden met verzorgd voetbal kansen op de 
openingstreffer te creëren, maar het duurde tot de 15e minuut, voordat 
het eerste doelgevaar ontstond. De gasten werden vooral gevaarlijk 
uit standaard situaties. Tien minuten voor rust leverde dit ook de ope-
ningstreffer op. Een kort genomen corner werd door linksback Chirino 
bij de eerste paal achter Gerwin Hulsen gekopt, 0-1.

William van Overbeek verlengt 
contract 
HEESCH - HVCH verlengt het contract van hoofdtrainer William van 
Overbeek met één seizoen. 

De Bossche trainer is op dit moment aan zijn eerste seizoen bezig bij 
de Heeschenaren. Zowel de club als de trainer zijn erg tevreden over 
de huidige samenwerking en de resultaten van de selectie. Met de 
overige leden van de technische staf zijn gesprekken gaande. 
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E V E N E M E N T E N

19 DECEMBER

Kerstpakkettenactie
Locatie: Kerken Bernheze 
Pagina 28

Kerstmarkt voor goed doel
Locatie: BS het Mozaïek 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 17

Interpreteren van waar-
nemingen bij Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn 
Heeswijk-Dinther 

Handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek

Talkshow RUR
Locatie: Café de Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Lezing gerechtigheid
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

20 DECEMBER

Kerstpakkettenactie
Locatie: Kerken Bernheze
Pagina 28

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode 

Kerst in de BOBZ 
groep 5-6 & 7-8
Locatie: Dorpshuis Nistelrode 

Winterwende 
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode 
Pagina 8

Kersttaferelen 
Locatie: De wijken rondom 
BS De Kiem Heesch 

Sterrenwacht Halley: 
De ‘Ster van Bethlehem’
Locatie: Halleyweg 1 Heesch 
Pagina 33

Gratis proefles 
bij de Eijnderic
Locatie: De Eijnderic 
Heeswijk-Dinther 

Heropening discozaal 
van Imeet
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 38

21 DECEMBER

Kerstpakkettenactie
Locatie: Kerken Bernheze 
Pagina 28

Groot.. Serious Request... 
Event
Locatie: Partycentrum 
‘t Maxend Nistelrode

Aurora GetsSerious
Locatie: ‘t Dorp 138 Heesch

Co-Incidental goes RUIG
Locatie: Heuvel 30 Oss 

Twenty Sicks 
Locatie: Café de Zwaan 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 28

Stiltedag
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

22 DECEMBER

Open zondag Centrum
Locatie: Heesch

Kerstconcert
Locatie: St. Lambertuskerk 
Nistelrode 
Pagina 2

Korenmiddag
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 35

Kerstconcert Aurora
Locatie: Petrus- Emmaus 
parochie Heesch
Pagina 12

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

23 DECEMBER

Kerstviering KBO Heesch
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 6

25 DECEMBER

Eerste Kerstdag

Hollandse avond
Locatie: Café in d’n Ollie 
Heeswijk-Dinther

26 DECEMBER

Tweede Kerstdag

Flügel avond
Locatie: Café in d’n Ollie 
Heeswijk-Dinther

Arrensleeëntocht
Locatie: Heesch
Pagina 33

27 DECEMBER

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode 

Filmhuis de Pas: 
Knoester - Kinderfilm
Locatie: De Pas Heesch 

Buurtschappen 
Jeu de Boules
Locatie: Gildenbergske 
Vorstenbosch 

Metalnight
Locatie: Café in d’n Ollie 
Heeswijk-Dinther

28 DECEMBER

Reiki 1 Inwijding
Locatie: De Palmen Nistelrode 

Nisseroise Kwis
Locatie: Nistelrode 

Filmhuis de Pas: 
Knoester - Kinderfilm
Locatie: De Pas Heesch 

Benefietwedstrijd SV Hedilo
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 16

Eindejaarsbridgedrive
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Buurtschappen 
Jeu de Boules
Locatie: Gildenbergske 
Vorstenbosch 

Sterrenlunch
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke 
Nistelrode 
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Indoor motorcross
Locatie: Stal ‘t Kantje 
Nistelrode 

29 DECEMBER

Open zondag Centrum 
Locatie: Heesch

TRV Winterwandeltocht 
Bernheze
Locatie: Bernheze 
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Nisserois Zaalvoetbal-
kampioenschap ‘13
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode 

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Hisse Kwis
Locatie: Heesch 

Buurtschappen 
Jeu de Boules
Locatie: Gildenbergske 
Vorstenbosch 

Lezing iconen schilderen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
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Indoor motorcross
Locatie: Stal ‘t Kantje 
Nistelrode

30 DECEMBER

Oliebollentoernooi Tornado
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode 
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Cugnonproject
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther 
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31 DECEMBER

New Years Eve met 
o.a. Darkraver
Locatie: De Toren 
Heeswijk-Dinther

Jong Nederland 
bakt oliebollen
Locatie: Meester Loeffenplein 
Vorstenbosch 

Scouting Heesch 
bakt oliebollen
Locatie: Leekenstraat 6 Heesch

Oliebollen drive-inn
Locatie: Laar 66 Nistelrode  

2014
1 JANUARI 

For Mineur 
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 38

Cugnonproject
Locatie: De Heische Hoeve 
Heeswijk-Dinther 
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2 JANUARI 

Biljartoernooi Libre
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 44

3 JANUARI 

Biljartoernooi Libre
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 44

Open huis Installatiebedrijf 
Van Dinther
Locatie: Weverstraat 22 
Nistelrode 

DeMooiBernhezeKrant gaat nieuwe inspiratie opdoen. Daarna kunnen we weer met frisse ideeën het nieuwe jaar in. 
Medewerkers, vrijwilligers, fotografen, redactie, vormgever, bezorgers en iedereen die zo fijn onvermoeibaar zorgt dat 

onze prachtige krant bij onze lezers op de deurmat valt, willen wij hierbij heel hartelijk bedanken. 
Wij zijn er in week 1, op 2 januari 2014 weer. Wij wensen jullie fijne feestdagen en graag tot volgend jaar. 

Team DeMooiBernhezeKrant


