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Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

OOK VOOR MOOI
VUURWERK!

CERESLAAN 9    
T. 0412 - 47 48 18

Online bestellen = veel voordeel  
en gratis vuurwerk!

WWW.VUURWERKHEESCH.NL

IMPORTEUR HEEFT SAMENWERKING MET:

DO 29 DEC. 09.00 - 21.00 UUR
VRIJ 30 DEC. 09.00 - 21.00 UUR 
ZAT 31 DEC.  09.00 - 18.00 UUR

LOSSE VUURWERK VERKOOP & AFHAALDAGEN:

Vrijdag 30 december 
Winterwandeltocht 

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

Laatste ‘rondje’ in Loosbroek

Nadat in mei 1977 dorpshuis De 
Wis in Loosbroek opende, viel 
gelijk een maand later bij alle 
dorpelingen De Wiskrant op de 
mat. Een plaatselijk dorpsblad 
met alle ins en outs van wat er 
in de kleine, hechte gemeen-

schap speelde. “Het was om 
te beginnen ook bedoeld om 
ruchtbaarheid te geven aan de 
Wis-activiteiten. Verder werd 
het aangevuld met andere we-
tenswaardigheden”, blikt Riet 
van Dinther terug. Zij was vanaf 
dag één actief betrokken bij het 
blad, dat vanaf 2012 als ‘Rond-
je Loosbroek’ met een nieuwe 

redactie, waarin ook Ingrid Ha-
braken en caroline Lunenburg, 
verder ging. 

Terwijl De Wiskrant de eerste 
maanden het formaat van een 

‘kerkboekje’ had, werd het in 
1978 een A4-formaat. Het was 
niet het enige wat in de loop der 
tijd veranderde. “Toen we be-
gonnen, werd alles nog aangele-
verd in met de hand geschreven 
briefjes. Dat moest overgetikt 
worden met een typemachine. 
Er werden tekeningen bij ge-
maakt of gezocht. Aansluitend 

werd alles gestencild. Als alles 
klaar was, legden we alles op het 
biljart in De Wis en liepen we er 
met zijn allen in rondjes omheen 
om het op volgorde te krijgen, te 
bundelen en te nieten. Buurtver-

enigingen zorgden aansluitend 
voor de verspreiding”, zo wordt 
verteld. 

Bijna 40 jaar konden inwoners 
erop rekenen dat op de eerste 
dag van de nieuwe maand hun 
eigen maandblad op de mat lag. 
Zoals er in de begindagen vooral 
Wis-nieuws was, zo kwam daar 
al snel ander verenigingsnieuws 
bij, puzzels, columns, felicitaties, 
kookrubrieken. Van alles wat. De 
opkomst van de computer luidde 
het begin, maar nu uiteindelijk 
ook het einde in van het tijd-
perk. “Hoewel de aanvoer van 
kopij via mail of het achterhalen 
van informatie, het uitwerken en 
opmaken van het blad gemakke-
lijker werd, zijn we door de tijd 
ingehaald”, aldus Van Dinther, 
Lunenburg en Habraken. 

Volgend jaar zou Rondje Loos-
broek 40 jaar bestaan. Een ju-
bileum wat de dames graag ge-
vierd hadden. Zij liepen echter al 
langer tegen een onderbezetting 
in de redactie aan en hadden al 
geruime tijd moeite om het blad 
te vullen met echt nieuws. 

Door social media ligt alles wat 
er gebeurt datzelfde moment 
of slechts een fractie later al op 
straat. Dat heeft ertoe geleid 
dat besloten werd om ermee te 
stoppen. Recent viel het laatste 
‘Rondje Loosbroek’ bij dorpsge-
noten op de mat. 

De redactie kijkt met plezier te-
rug. “We hebben het met ple-

zier gemaakt, kijken met een 
voldaan gevoel terug en hebben 
gezellige jaren gehad”, stellen 
de dames. Dan: “Nu heeft ieder-
een het nog gehad. Het gemis 
moet nog komen.” 

LOOSBROEK – Bijna veertig jaar had Loosbroek zijn eigen krant. Recent viel echter het laatste ‘Rondje 
Loosbroek’ bij iedereen op de mat. De redactie stopt ermee. Zij maakten het blad met veel plezier, kij-
ken met een voldaan gevoel terug en hebben, zoals ze zelf stellen, gezellige jaren gehad.

Ingrid, Caroline en Riet Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Toen we begonnen werd alles 
nog aangeleverd in met de hand 

geschreven briefjes’

In week 52 - 28 december - verschijnt er geen krant

Rondje Loosbroek

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

* Volop wild en gevogelte in ons 
assortiment.

* Mogelijkheid voor afhalen op 
 1e en 2e Kerstdag.
* Luxe vlees - vis - en wild 

gourmetschotels.
* Bij ons verkrijgbaar ‘The Original 

Kelly Bronze’ kalkoen

Fijne kerstdagen en een smaakvol 2017

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

eten, drinken uitgaan

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda
Muziekavond met Tibetaanse 
klankschalen door Paul Vens, don-
derdag 15 december, aanvang 
20.00 uur. Kosten € 10,-. 
www.paulvens.nl. 
Tibetaanse klankschalen zijn in 
staat een verfijnde trilling uit te 
stralen, door onder andere een 
waaier van boventonen. Deze lang 
doorklinkende trillingen hebben 
een bijzonder aangenaam en ont-
spannend effect op de luisteraar. 
Het effect van de klankschalen op 
de luisteraar is persoonlijk, uniek en 
erg indrukwekkend. Graag wil Paul 

anderen laten delen in zijn positieve 
ervaringen. Het belooft een warm-
hartig, intiem en sfeervol concert te 
worden. Aanmeldingen: info@
kloosterkapelvorstenbosch.nl.

2017 
We starten weer met een nieuwe 
cyclus jeugdatelier. Zes lessen schil-
deren en tekenen voor kinderen 
van 6-12 jaar. Alles op woensdagen 
van 14.15 tot 16.00 uur. Kosten to-
taal € 30,-. De eerste les is op 18 
januari, daarna op 8 en 22 febru-
ari, 8 en 22 maart en 5 april. Meld 

jouw kind aan bij Sarah Linde: 06-
51641701 of info@sarahlinde.nl. 
Wees er op tijd bij!

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze- 
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Men weet pas wat 
Men Mist, als het 
er niet is...

Het eind is in zicht.... op naar 
een nieuw begin. De laatste 
maand van het jaar is alweer 
aangebroken. Daarmee blikken 
we altijd terug op het afgelopen 

jaar en met goede voornemens gaan we graag 2017 tegemoet. 
Het zal niet veel mensen zijn ontgaan, dat onze familie een 
zwaar jaar achter zich gaat laten. Afscheid moeten nemen van 
mijn lieve schoonvader Wim Lamers. Het is een schrale troost 
dat hij, een jaar na het overlijden van mijn schoonmoeder, bij 
haar is. Wat achterblijft is een enorme leegte. Het geen thuis 
meer hebben voor de kinderen, is met geen pen te beschrijven, 
maar ongetwijfeld zullen veel mensen dit herkennen. 
Men weet pas wat men mist als het er niet is...

Toch heb ik het gevoel dat mijn schoonouders dichtbij zijn. 
Elke dag is er wel een klant die vraagt hoe het met ons gaat. 
Het sterkt enorm te weten dat er zoveel lieve mensen met je 
meeleven. Onze dank is groot. Onder het genot van een kopje 
koffie en een sneetje weihnachtsstol, maak ik dan ook graag 
even tijd om te luisteren naar het verhaal van deze klant, heb ik 
ook meteen even een rustpauze op mijn lange werkdagen, in 
deze drukke maand :-) Ik ben niet de enige die geliefde mensen 
moet missen. Wat in je hart zit, raak je nooit kwijt. Mensen die 
niet meer het aardse bestaan hebben, lijken er toch nog steeds 
te zijn. Ze geven je advies als je het even niet meer zelf denkt te 
weten. Zo hoor ik mijn schoonmoeder tegen me zeggen, stop 
nu maar met werken, doe het morgen maar, dan ben je weer 
fris en uitgeslapen en heb je het zo gedaan. Gelijk had ze. Want 
op deze zondagmorgen vloeien de woorden zo uit de pen, 
hoewel… schrijven is inmiddels typen geworden. 
Maar ook mijn schoonvader blijft naast me lopen. Als de 
bakkers weer de eerste heerlijke kerstbroden uit de ovens laten 
komen, hoor ik hem in mijn oor fluisteren, laat maar snel aan 
de klanten proeven. Vandaar ook de reclame afgelopen week. 
Proef die stollen. Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen...
De grondleggers van het bedrijf te moeten missen is 
emotioneel, je mist ze enorm, maar zij hebben zo’n goede 
fundering gelegd in dit familiebedrijf, dat het echt wel goed zit. 
Uiteindelijk hadden ze het al eerder losgelaten. Alleen mis je dat 
ene bevestigende woord of die schouderklop...

Dat de familieband goed is, blijkt wel uit het feit, dat we ook 
dit jaar de kerst met zijn allen vieren. Ik hoef gelukkig niet te 
koken. Ik zorg voor het brood en het lekkers bij de koffie. Dit 
jaar is ons nieuwe taartje Red Velvet met frambozenmousse, 
mijn favoriet. Voor het dessert heb ik gekozen voor de glaasjes, 
gevuld met chocolademousse. Ik hoef het niet te bestellen 
in de webshop, hoewel het een enorme uitkomst is voor 
velen. Bestellen kan 24/7 en ophalen op een andere locatie is 
helemaal de toekomst. In Oss, Heesch, Maren-Kessel en Haren. 
Voor 2017 staan al nieuwe pick-up points op de nominatie. 
Mijn schoonouders zouden zo trots zijn, want dit is echt de 
toekomst! Mijn goede voornemen voor 2017? Dicht bij mezelf 
blijven. Met liefde er voor een ander zijn, maar vooral genieten 
van de dag, mooie herinneringen maken. 

Wat betreft de bakkers, vasthouden aan kwaliteit en het 
verschil maken door speciaal te zijn. Gezonde voeding met ons 
(volkoren) brood als een belangrijke start van de dag, maar 
daar in Januari meer over. 

En last but not least, wordt dit alles mogelijk gemaakt met een 
fantastisch team van werknemers.
Ik wens iedereen liefdevolle, warme en smaakvolle kerstdagen 
en een gezond 2017! 
Ilse Lamers-Dekkers

bakkerij
Column

SLAGERIJ MEAT STORY

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther - 0413-289350

Ook is er wild, kalkoen en gevogelte

De specialist in gourmet, fondue, 
steengrill en barbecue

Voor uw kerstdiner, 
diverse voorgerechten, 

rollades en diverse specials.

Henk, Cilia en 

medewerkers wensen 

u fijne feestdagen

‘Ik ben niet de enige die geliefde 
mensen moet missen. Wat in je 
hart zit, raak je nooit kwijt’

©SarahLinde

Aanmelden 
Glasvezel: 

www.trined.nl
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Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse 
herkenbare belevenissen.

reflecterend jasje

Ik denk dat reflecterende kleding in Polen gewoon niet bestaat. 
Interpolis heeft - naar mijn weten - geen vestiging in Polen, dus ze 
hebben ze ook nooit gratis uitgedeeld. Hier loopt elke Nederlandse 
wandelaar, die zich ’s avonds in de bebouwde kom en op donkere 
landweggetjes waagt, met zo’n lullig reflecterende overgooier, maar de 
Polen die zich wandelend naar de supermarkt begeven, hebben een 
voorkeur voor donkere en dus niet-zichtbare kleding. De paar keer dat 
ik ze wel van ver zag aankomen in mijn auto, is op de terugweg van de 
supermarkt. Die lelijke, felgele Jumbo-tas is dan toch ergens goed voor. 

Het heeft er voor gezorgd dat ik al een paar keer als verstijfd in 
mijn auto heb gezeten. Dan was ik op de automatische piloot mijn 
woon-werk verkeer aan het afraffelen, zag ik ineens een schim in 
de donkere berm staan, die ik ogenschijnlijk op een haartje na had 
gemist. In mijn achteruitkijkspiegel keek ik dan hoe deze wandelaar 
met gevaar voor eigen leven, maar - ogenschijnlijk - zonder enige 
angst, weer op de weg stapte om zijn weg te vervolgen. 
Ik weet dat een hoop mensen dat lullige veiligheidshesje dat ze van 
hun verzekeraar hebben gekregen, nog steeds ongebruikt in de kast 
hebben liggen. Met name jongeren die nooit gaan wandelen en zeker 
niet gezien willen worden met een onmodieus reflecterend jasje in 
het openbaar, hebben dat cadeaupakketje van Interpolis in het plastic 
laten zitten. 

Ik zou het een heerlijke kerstgedachte vinden, als iedereen die zijn 
veiligheidshesje nog nooit heeft gebruikt, het vandaag nog doneert 
bij de plaatselijke supermarkt. De supermarkt zou dan bij elke Poolse 
dorpsgenoot die aan de kassa komt, niet alleen een gratis felgele 
plastic zak moeten geven, maar ook een noodzakelijk felgeel/oranje 
reflecterend jasje cadeau moeten doen. In deze donkere maanden die 
komen gaan, moeten namelijk ook de Polen gezien worden. Zeker 
door de automobilist. 

Column
D’n blieker

HEEScH - Nog even en Heesch 
staat weer een avond lang op 
zijn kop. Hierbij nog even wat 
laatste praktische zaken, want 
het is zo 29 december!

Op 29 december luidt om 18.00 
uur het startschot van De Hisse 
Kwis. De kwisboekjes kunnen 
tussen 18.00 en 18.30 uur op-
gehaald worden in cultureel 
centrum De Pas. Wihabo zal 
hier ook aanwezig zijn voor de 
verkoop van kopieën van de 
kwis. Deze zijn verkrijgbaar op 
vertoon van het originele kwis-
boekje en kosten € 2,-. 

Ook dit jaar staat er om 19.00 
uur een geheime proef op de 
planning. Hiervoor mogen jullie 
weer één teamlid afvaardigen. 

Houd wederom de website in 
de gaten voor een gratis tip! In 

de afbeelding hiernaast zijn alle 
categorieën van de kwis van dit 
jaar weergegeven. 
Tussen 23.00 en 23.30 uur die-
nen de kwisboekjes weer inge-
leverd te worden in cultureel 
centrum De Pas. Aansluitend 
zijn jullie van harte welkom op 
de after-party. 
Tot slot, inschrijven voor de kwis 
kan nog tot en met 28 december 
via de website of op de kwis-
avond zelf tegen een contante 
betaling van € 12,50. 
Graag tot 29 december!

commissie van De Hisse Kwis 

Zijn jullie er al klaar voor? 

‘In deze donkere maanden, die 
komen gaan, moeten namelijk ook 
de Polen gezien worden’

uW kaPSter 
aan HuiS!

Petra van den Akker 
gespecialiseerd in alle 

haarbehandelingen o.a.: 
permanenten, watergolf, 
föhnen, verfbehandeling 

en knippen! 

Heesch, Nistelrode en omgeving 
Afspraak: 06-12263188, 0492-321323.

De ‘Finest Fast Burger’ 
van Lieke Deckers
‘IK gA VOOR De eeRsTe PRIjs’

Tijdens de horecabeurs Horeca-
va op dinsdag 10 januari worden 
er door Stichting De Lekkerste 
Wedstrijden diverse vakwedstrij-
den georganiseerd. In de cate-
gorie Finest (fast) burger oftewel 
de lekkerste en snelst bereide 
hamburger van Nederland, staat 
Lieke Deckers op het podium, 
om voor het oog van een zes-
koppige vakjury en publiek, haar 
zelf bedachte creatie in record-
tijd te gaan bereiden. 

Karakter
Deckers is al vanaf haar 15e jaar 
werkzaam in de horeca en vindt 
het nog altijd een wereldbaan. 
“Ik hou ervan om met mensen 
om te gaan en hoe drukker en 
hectischer, hoe leuker ik het 
vind”, verklaart ze desgevraagd. 
Waar de meeste mensen onder 
druk bezwijken, voelt Deckers 

zich dan, zoals ze stelt, in haar 
element en geeft het haar grote 
voldoening om iedereen zo snel 
mogelijk van dienst te zijn. Deze 
karaktereigenschap is een groot 
pluspunt voor deelname aan 
deze vakwedstrijd. 

Wedstrijd
Wie daarbij denkt aan een sim-
pele burger van gehakt, gele-
gen in een bedje van sla, een 
augurkje, tomaat, uitjes, mayo-
naise, ketchup en een doorsnee-

broodje, komt bedrogen uit. Het 
vlees of zelfs een combinatie van 
vlees, het broodje en zeker de 

aankleding is niet zomaar een 
standaard dingetje. “Het is niet 
gewoon een broodje hamburger. 
Het is écht anders en moet in 
alles perfect zijn”, gaat Deckers 
verder. 
Zij heeft slechts zes minuten om 
vijf hamburgers te bereiden. Vier 
dienen er identiek en compleet 
opgediend worden. 
De vijfde moet in vieren gesne-
den worden om te zien hoe het 
vlees er vanbinnen uitziet. Dat 
is echter nog niet alles. Alle in-

grediënten en calorieën moeten 
bekend zijn, Deckers moet haar 
broodje toelichten en dit tot slot 
ook nog een naam geven. 

Voorbereiding
Het was verleden jaar de eerste 
keer dat Deckers, op eigen initia-
tief, in naam van de lunchroom/
snackbar waar ze destijds werk-
te, meedeed. “Ik had me ook 
toen heel goed voorbereid en 
veel geoefend om het broodje 
tijdig en goed klaar te krijgen. 
Wie het niet redt binnen zes mi-
nuten, valt sowieso af”, vertelt 
ze en vervolgt: “Toen stapte ik 
er blanco in. 
Nu weet ik wat me te wachten 
staat en vind ik het eigenlijk veel 
spannender”, om te besluiten 
met: “Maar ik ben ook nu bezig 
me goed voor te bereiden en ik 
ga voor de eerste prijs.” 

HEESWIJK-DINTHER – Verleden jaar deed Lieke Deckers voor het eerst mee aan de vakwedstrijd ‘Finest 
(fast) burger’ oftewel de lekkerste en snelst bereide hamburger van Nederland en veroverde gelijk een 
mooie tweede prijs. Dit jaar gaat ze het kunstje tijdens de Horecava in Amsterdam overdoen en hoopt 
zij de eerste prijs mee naar huis te nemen.

Lieke Deckers Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Het is écht anders en 
moet in alles perfect zijn’

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther

info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

Last van 
obstipatie?

Al eens aan een 
voetreflexmassage gedacht.

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze favoriete, award winnende 
en volledig natuurlijke- en resultaat 
gerichte verzorging is exclusief 
verkrijgbaar bij Annelies Medi Spa.
Onze beauty & health concept store 
is dagelijks geopend voor advies over 
een geschikt product voor jou of als 
cadeau voor je geliefden.
Onderga de weldaad van een heerlijke 
en effectieve behandeling of maak 
kennis met de zeer doeltreffende en 

(h)eerlijke verzorging van Éminence.

In de maand december met
10%  introductie korting 
op alle producten

Nieuw in Nederland
Éminence organic skin care

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

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

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

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

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

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

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

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

Open dag Medi Spa Annelies druk bezocht

VORSTENBOSCH - ‘Een totaalconcept wordt gepresenteerd, zo groot en zo klein als mensen dat zelf 
willen’ was de aankondiging in de uitnodiging voor de open dag van Medi Spa Annelies. Paul en Annelies 
Aarts verkeerden met hun gezin en het hele team Medi Spa Annelies in een feeststemming, want ook 
het 25-jarig bestaan werd gevierd. De bezoekers werden ontvangen met een knapperend vuurtje buiten 
en ook bij binnenkomst werden zij warm onthaald. Bent u net als de vele belangstellenden op deze dag 
ook nieuwsgierig geworden? Ga dan kijken op www.annelies-aarts.nl of maak een afspraak, waar u vrij-
blijvend alle informatie kan krijgen over adviezen en behandelingen die uniek op u afgestemd worden.  

uist de oudere voet heeft extra aandacht nodig. 
Als men ouder wordt, ziet men dat de voeten ook 
veranderen. Er treden vaak standsveranderingen aan 
de voeten op, die ook weer drukplekken opleveren. 

De oudere huid is vaak dunner, waardoor er sneller wondjes 
optreden.

Voor mij als pedicure is het dan ook belangrijk om extra alert 
te zijn bij de ouder wordende voet. Door deze veranderingen 
aan de voeten is ander schoeisel vaak ook belangrijk, 
comfortabeler schoenen. Maar dat valt niet altijd mee, 
mensen hebben nog vaak de gedachte dat comfortschoenen 
lomp en lelijk zijn.

Nou gelukkig is dat niet meer zo. Er zijn vele comfort-
schoenen in de winkels te verkrijgen die goed voor de voeten 
zijn en mooi van aanzien. Want dat is wat de meeste mensen 
weerhoudt om voor dit soort schoenen te kiezen. 
Soms kan ook ik praten als Brugman, maar kiest men toch 
voor zijn eigen, niet comfortabele schoenen en neemt men 
de drukplekken en pijnlijke voeten voor lief. Maar ik zie ook 
dat men hiernaar gaat lopen. Niet alleen voor de voeten is 
dit niet goed, maar ook voor de rest van het lichaam. Men 
neemt een verkeerde houding aan en gaat andere klachten 
ontwikkelen.

De meest klanten gaan na een tijdje toch over op 
comfortabele schoenen als dit nodig is. Wisselen dit af met 
hun modieuze schoenen en merken op den duur wat beter 
is voor hun voeten. Het is dan een pluim op mijn werk als ik 
de klant steeds meer op schoenen zie lopen die wel goed zijn 
voor de voeten en drukplekken verminderen.
Je voeten zijn toch het draagvlak van je lichaam.

Dus…,
Zorg goed voor jezelf,
Zorg goed voor je voeten,
De groeten aan je voeten.

Pedicure Tinka van Nuland

COLUMN PEDICURE TINKA VAN NULAND

DE OUDERE VOET

J

‘t Broek 3 - Nistelrode - 0412-612743 - pedicuretinkavannuland@gmail.com

Bernhoven 
stapt vol-
ledig over 
op betaling 
met pinpas
UDEN – In Bernhoven kan vanaf 
1 januari 2017 niet meer contant 
worden betaald. Het ziekenhuis 
stapt volledig over op de pinpas. 
Wie voor zorg naar het zieken-
huis komt en verzekerd is, hoeft 
in principe geen portemonnee 
mee te nemen. Maar er zijn een 
paar uitzonderingen.

Dat betreft vooral patiënten die 
niet verzekerd zijn. In Nederland 
is iedereen verplicht verzekerd. 
Toch komt het voor dat mensen 
geen zorgverzekering hebben. 
Wanneer zij zich in het zieken-
huis melden voor bijvoorbeeld 
een polikliniekbezoek, voor 
zorg op de SEH (spoedeisende 
hulp), bij radiologie of wanneer 
zij moeten worden opgenomen, 
dan moet deze onverzekerde pa-
tiënt een voorschot betalen. Dat 
kan dus per 1 januari alleen nog 
met de pinpas.
Maar ook bij bepaalde keu-
ringsonderzoeken, voor bijvoor-
beeld het rijbewijs; ingrepen die 
vallen onder niet verzekerde zorg 
zoals bijvoorbeeld plastische chi-
rurgie in de Bernekliniek, moet 
de patiënt zelf betalen. 
Kortom: op het moment dat een 
betalingsverplichting geldt om-
dat sprake is van niet verzekerde 
zorg, kan dit alleen nog maar met 
de pinpas. Wie naar het zieken-
huis komt en weet dat bepaalde 
zaken betaald moeten worden, 
moet vanaf 1 januari de pinpas 
meenemen naar het ziekenhuis.

Het kopje koffie in de brasserie 
of het cadeautje in de zieken-
huiswinkel hoeft overigens niet 
per se gepind te worden. Het 
pinnen geldt alleen voor alles 
wat met zorg te maken heeft.

Niet alleen voor de voeten is dit niet goed, 
maar ook voor de rest van het lichaam.

Aanmelden 
Glasvezel: 

www.trined.nl
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
BESTEL IN ONZE WEBSHOP
haal op in onze winkels of onze pick-up points
in Maren-Kessel en Haren (bij Oss).

Merveilleux
Choco Chanel
hazelnootmerigue, 
chocoladeslagroom 
& kersen 

15,95

Bitterkoekjesstol 
(met een laagje witte chocolade) 
10,35

Florentines

ChocoSanta

Macarons

Mr. Frost
 frambozenmousse 
          2,50

Weihnachtstol 
groot (1000 gram) 13,50

klein (750 gram)  11,25
mini (400 gram) 4,95

Triviantje
   aardbeienmousse
     2,35

Kerst-
marsepeintaart

8-10 personen 
26,00Monchou 

& kersen-
taartje

 6 personen
9,95

Chocolademoussetaart
8 -10 personen  
26,00

Kerstkrans 
(roomboter-amandelspijs) 
11,25

Kerst
kroon-
juweeltjes 
4 stuks 
7,00

Kerst-
engeltje
chocolademousse
2,50

Profi terol
  20 soesjes 
   met witte chocolade
      12,95

Al dit lekkers en meer kunt u bestellen 
in onze webshop of via de bestellijst 
uit de winkel.
www.debakkerslamers.nl

Wish upon

Al dit lekkers en meer kunt u bestellen 
star

Wish uponWish upon

stara Christmas
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Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet 
kunnen winnen. Dankbaar dat hij niet verder hoeft te 
lijden, maar verdrietig om het verlies, geven wij u kennis 
dat rustig is ingeslapen mijn man, onze lieve vader en opa

Herman Hermans
* Uden, 28 april 1944                             † Nistelrode, 10 december 2016

echtgenoot van

Jet Hermans-Manders

Ingrid en Marc
Roy, Floor, Maud

Silvia en Ron
Anne-Sophie, Frederike, Yves

Jack en Nathalie
Robin

Mirjam en Arjan
Marijn, Silke, Linde

Blauwesteenweg 11
5388 BX  Nistelrode

De avondwake is op donderdag 15 december om  
19.00 uur in de St. Lambertuskerk te Nistelrode.

Op woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur en donderdag 
na de avondwake bent u welkom om thuis afscheid te 
komen nemen.

De crematie vindt plaats in besloten kring.

ZORg eN HuLP
spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BeRNHeZe
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THuIsZORg PANTeIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeesCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeesWIjK-DINTHeR
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NIsTeLRODe / VORsTeNBOsCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOsBROeK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

 
LEVATIO wordt gevormd door 
een team van mensen die 
via een zeer persoonlijke 
benadering, een sterke 

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

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

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

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Lichtpuntjes:
je hoeft ze niet 

te zoeken, 
je kunt er ook 

een zijn

PAROCHIeNIEUWS

Mocht je mensen uit jouw om-
geving kennen die het afgelopen 
jaar veel tekort zijn gekomen - 
de economische crisis eist nog 
haar tol - dan kun je dit de kerk 
in jouw woonplaats laten weten. 
Omdat respect voor mensen die 
op een minimaal bestaansniveau 
moeten rondkomen belangrijk is, 
wordt met deze informatie zorg-
vuldig omgegaan. 
In de week voor Kerst kun je 
jouw kerstpakket afgeven bij 
de kerk in jouw omgeving. In-
formeer ter plaatse wanneer en 
waar dit precies kan. Je kunt 
jouw kerstpakket ook in het por-
taal van het kerkgebouw of van 
de Mariakapel neerzetten als 
je dat wilt. De pakketten wor-
den rond de kerstdagen op een 
zorgvuldige en discrete manier 
rondgebracht in de kern waar ze 

door de plaatselijke kerk ontvan-
gen zijn. Mocht je daarbij mee 
willen helpen, neem dan contact 
op met de pastor van de betref-
fende katholieke of protestantse 
kerk.

De actie wordt dit jaar voor de 
zevende keer georganiseerd en 
is een initiatief van Lichtpunt 
Bernheze, de hulpdienst vanuit 
de kerken in de gemeente Bern-
heze: de parochies van Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek, de protes-
tantse gemeente van Dinther en 
de kerklocaties van de parochie 
De Goede Herder in Heesch:
0412-451215 (pastoraal werk-
ster Annemie Bergsma, ook te 
bereiken via email: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl)
Nistelrode: 0412-611067 en 
Vorstenbosch: 06-10402525.

Kerken Bernheze 
organiseren weer 
kerstpakkettenactie

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 kerstpakketten ontvangt, 
daarvan komen inleveren wat hij of zij overheeft of weg wil geven. 

BernhezeFAMiLieBeriChten

Vaak is dat het gevolg van ar-
moede op het platteland, aids, 
toenemende werkloosheid of 
lage koopkracht. De organisatie 
cecydar helpt kinderen die in de 
hoofdstad Kigali op straat leven. 
Hun doel is, om hen weer terug 
bij hun gezin te plaatsen. Als dat 
niet lukt, kunnen de kinderen in 
pleeggezinnen terecht. Voor ze 
in een gezin geplaatst worden, 
helpt cecydar hen om lichame-
lijk en mentaal te herstellen van 
hun tijd op straat. Dit project 
richt zich op 3.000 straatkinde-
ren - voornamelijk jongens - in 
de straten van Kigali. Het cen-
trum verwacht dat er in de pe-
riode 2016 - 2018 ongeveer 
220 kinderen weer thuis zullen 
wonen en dat er 330 kinderen 
opgevangen worden in daartoe 

ingerichte gebouwen.
In de parochies van Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek is geko-
zen om - in het kader van de 

adventsactie - meer specifiek 
aandacht te besteden aan straat-
kinderen in Rwanda. 
Daarom is er een tweede collecte 
in de weekendvieringen van 17 
en 18 december. 

Rechtstreeks doneren aan de 
adventsactie kan natuurlijk ook. 
Meer informatie? Kijk dan op 
www.adventsactie.nl.

straatkinderen in rwanda
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Zoals veel Afrikaanse landen, 
heeft ook Rwanda te kampen met het probleem van straatkinderen. 
Ondanks de inzet van de Rwandese overheid, de samenleving en 
internationale organisaties, leven veel kinderen op straat.

Weer terug-
plaatsen in het 

geZin

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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Kerst bij Van Mook: 
Smaakvol als altijd, makkelijker dan ooit!

 bij Van Mook:
dan ooit!

De mooiste tijd van het jaar staat weer voor de deur! Kerst betekent 
tijd voor elkaar. Samen met familie of vrienden genieten van de 
kerstsfeer en lekker eten. 

Ons kerstassortiment heeft ook dit jaar weer de 
vertrouwde hoogstaande ambachtelijke kwaliteit 
die u van ons gewend bent. En daarbij maken we 
het u nu nog makkelijker! Want u kunt uw 
bestelling plaatsen waar en wanneer u maar 
wilt via onze webshop.

Wij wensen u 
heerlijke feestdagen!

Het gemak van Van Mook:
• Bekijk & bestel ons (kerst)    
 assortiment waar en wanneer u wilt.
• Shop en betaal gemakkelijk online. 
•  Haal de bestelling een dag voor kerst 

zorgeloos op in Nistelrode of Uden.
•  U ontvangt uw webshop 

kerstbestelling in een 
 handige GRATIS big-
 shopper van uw 
 Echte Bakker.

•  Haal de bestelling een dag voor kerst 
zorgeloos op in Nistelrode of Uden.

•  U ontvangt uw webshop 
kerstbestelling in een 

 handige GRATIS big-

•  U ontvangt uw webshop 
kerstbestelling in een 

 shopper van uw 
Bakker.Bakker.

www.vanmook.echtebakker.nl

De Echte Bakker
Van Mook

Laar 66, tel (0412) 61 12 77, Nistelrode
Afhaalpunt: Wijdeven Gewoon Vers, 
Mgr. Bosstraat 3A, Uden
E-mail: van.mook@echtebakker.nl
Website: www.vanmook.echtebakker.nl

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 14 december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bestel tijdig uw
kerstbestellingen

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

PERSSINAASAPPELS 20+5 GRATIS
STOOFSCHOTEL 500 gram  € 1.50
KASTANJE CHAMPIGNONS 250 gram  € 1.25

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Kerstactie:
Laat (eenmalig) je naam achter, wanneer 
je je kerstbestelling komt ophalen en wie 

weet, win je ’t totaalbedrag terug!

De winnaar wordt 24 december 
na sluitingstijd bekendgemaakt.

VOLOP ParkeergeLegenheid
Ceelen Groente en Fruit speciaalzaak:
Zaterdag 24 december: 7.00-16.00 uur
Maandag 26 en dinsdag 27 december: gesloten
Zaterdag 31 december: 7.00-16.00 uur
Maandag 2 januari: 8.00-18.00 uur

Openingstijden tijdens de feestdagen

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 14 december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bestel tijdig uw
kerstbestellingen

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

PERSSINAASAPPELS 20+5 GRATIS
STOOFSCHOTEL 500 gram  € 1.50
KASTANJE CHAMPIGNONS 250 gram  € 1.25

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Kerstactie:
Laat (eenmalig) je naam achter, wanneer 
je je kerstbestelling komt ophalen en wie 

weet, win je ’t totaalbedrag terug!

De winnaar wordt 24 december 
na sluitingstijd bekendgemaakt.

Ambachtelijke slagerij Van den Tillart:
Zaterdag 24 december: 7.00-15.00 uur
Dinsdag 27 december: gesloten
Zaterdag 24 december: 8.00-15.00 uur
Maandag 2 en dinsdag 3 januari: gesloten

Van Mook, De Echte Bakker:
Maandag 19 t/m donderdag 22 december: 8.00-18.00 uur
Vrijdag 23 december: 7.30-18.00 uur
Zaterdag 24 december: 7.00-16.00 uur
Maandag 26 december:  gesloten 
Dinsdag 27 t/m donderdag 29 december: 8.00-18.00 uur
Vrijdag 30 december: 7.30-18.00 uur
Zaterdag 31 december: 7.00-16.00 uur
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KBO Bernheze

Heeft u thuis 
verpleging of 
verzorging nodig?

www.laverhof.nl

Laverhof biedt verpleging en 
persoonlijke verzorging, voor 
korte of voor langere duur, 
zodat u zelfstandig kunt 
blijven wonen. Een klein team 
van vaste medewerkers 
verleent deze zorg bij u thuis.

Wilt u contact 
met de wijkverpleegkundige?
U kunt hen op werkdagen bereiken 
op onderstaande telefoonnummers:
 
Ondersteuning Thuis Schijndel
Telefoon: 073 - 544 32 64

Ondersteuning Thuis Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 80

een goede bestemming 
voor je oude computer
Een aantal jaren terug gaf ik bij een sociaal werker van ONS welzijn 
aan dat, wanneer er problemen waren met hun computers, ik die 
wel wilde repareren. Indien mogelijk natuurlijk. De sociaal werker 
vroeg me toen of ik ook gebruikte computers had staan. Zij zou mij 
mensen aanwijzen die voor een gebruikt systeem in aanmerking 
kwamen, om die daar dan te plaatsen.

Maar hoe kom ik aan die systemen?
In eerste instantie kreeg ik een aantal systemen van het Koning Wil-
lem I college, waar ik altijd werkzaam ben geweest, daarna kwam de 
sociaal werker met het volgende idee. “Heel simpel” zei ze, “plaats 
een oproep in DeMooiBernhezeKrant en vraag naar oude systemen/
computers die men niet meer gebruikt. Probeer daar iets van te ma-
ken door eventueel onderdelen uit te wisselen.”
De reacties daarop waren overweldigend. Vele systemen kwamen 
binnen, soms bruikbaar, maar ook wat echt verouderd was. Oprui-
men kan ik natuurlijk ook. Na die eerste stroom van systemen, werd 
het minder, maar nog steeds komt er af en toe iets binnen.
Samen met ONS welzijn, zijn er vele computers her en der geplaatst 
bij burgers die geen geld hebben om een eigen computer aan te 
schaffen. Zo worden er veel mensen geholpen, waardoor men bij-
voorbeeld online een inburgeringscursus kan volgen.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Koersballen bij 
KBO heesch

HEEScH - Wanneer je het de ko-
mende maanden te koud vindt 
om buiten te fietsen of te wan-
delen, dan is er een leuk alter-
natief om binnen te spelen. Elke 
dinsdagmiddag komt een groep-
je KBO-leden bijeen om samen 
koersbal te spelen.

Op een groene mat wordt ge-
speeld met ieder vier ballen en 
een wit balletje. Het witte balletje 
wordt gegooid en daarna moet 
je proberen de asymmetrische 
koersballen zo dicht mogelijk bij 

het witte balletje te krijgen. Het 
lijkt dus een beetje op jeu de 
boules. Het is echt een spelletje 
voor jong en oud, waarbij af en 
toe heel hartelijk wordt gela-
chen. Daarbij is het een gezellig 
clubje, dat ruimte geeft wanneer 
je wat minder goed ter been bent 
en niet meer zo vlug.

Als je niet speelt, zit je gezellig 
aan de lange tafel en kun je het 
spel volgen en met de anderen 
een praatje maken onder het ge-
not van een kopje koffie of thee. 
Koersbal wordt gespeeld op ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur in D’n Herd in cc 
De Pas. Lijkt het je iets om mee 
te doen of wil je eens komen kij-
ken? Je bent echt welkom.
Meer informatie staat op de 
KBO-site www.kbo-heesch.nl of 
bel of mail met Emile Bonte: 
06-20301140 of
emile44@gmail.com.

De Heilige Mis werd opgeluis-
terd door het St. Barbara Gil-
dekoor. Zeker een vermelding 
waard is het gildevaandel. 
Het is exact tien jaar geleden dat 
het vaandel door Thea de Visser 
Munsters werd vervaardigd en 
overhandigd. De jeugd was in 
het gilde goed vertegenwoor-
digd, zowel in de vendeliers-

garde als de pages. Na de Hei-
lige Mis was iedereen welkom 
in het gildehuis, allen werden 
getrakteerd op worstenbrood, 
geschonken door schutsvrou-
we Paula Luijkx-Terlingen. Be-
dankt! Gehuldigd werden Dani-
que Blom voor haar periode als 
Barbarafiguur en Hans de Visser 
als lid van de overheid. Kren-

tenbrood werd geserveerd, ge-
schonken door Nicky Smits van 
Oorschot. Dank je wel hiervoor.

Er werd na het officiële gedeelte 
nog lekker nagepraat. Iedereen 
die zijn of haar steentje heeft bij-
gedragen aan deze viering, van 
harte dank, het was een mooie 
viering met een leuk vervolg.

st. Barbaraviering 

HEESWIJK-DINTHER - Een ander soort viering dan normaal, voorafgegaan door gildeheer joost jansen 
O.praem., geassisteerd door Fred van den Berg en Piet van den Akker. Tijdens de viering stonden voor het 
voetlicht de te installeren gildezusters Nicky Smits van Oorschot, Claudia La Noble en als gildebroeder 
Otto van Bouwdijk Bastiaanse. Uniek vooral, omdat nu de eerste dames van ons gilde zijn geïnstalleerd. 

Otto van Bouwdijk Bastiaanse, Nicky Smits van Oorschot en Claudia La Noble

een spelletje 
voor jong en ouD

Indien je nog oude systemen bezit waar je eigenlijk vanaf wil, laat het me even weten. Wie weet, 
kunnen wij weer anderen ermee helpen. Wim van Nistelrooij: w.v.nistelrooij@hotmail.com.

Aanmelden Glasvezel: 
www.trined.nl
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Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

Fit en Family voor lessen in leefstijl

Voor mensen in een drukke le-
vensfase is het volgens Melanie 
weliswaar lastiger, maar niet on-
mogelijk om gezonde keuzes te 
maken. Melanie: “Vaak zijn de 
nodige aanpassingen veel ge-
makkelijker dan je van tevoren 
denkt. 
Het helpt als je inzicht krijgt in 
hoe je je lichaam kunt geven 
wat het nodig heeft. Daar hoort 

voeding bij, maar ook bewegen, 
slaap en ontspanning.” 

De aanpak
Melanie werkt met het ‘Weg met 
de weegschaal 12-weken pro-
gramma’. De cliënt krijgt het boek 
van het programma en kan deel-
nemen aan webworkshops. Daar-
naast krijgt hij/zij individuele be-
geleiding van Melanie in de vorm 

van persoonlijke voortgangsge-
sprekken. Melanie: “Het gaat 
erom dat je gezonde gewoontes 
ontwikkelt. Je zet steeds kleine 
stapjes, die je zelf uitkiest. 
Als het niet bij je past, dan houd 
je het niet vol. Bijvoorbeeld, als 
je uren in de keuken moet staan, 
niet met je man en kinderen mee 
kunt eten of vaak honger moet 
lijden. 

De kilo’s vliegen er niet in razend 
tempo vanaf. Gewichtsverlies 
is uiteindelijk een gevolg van 
de betere keuzes die je leert 
maken. Als je dat kunt, 
hoef je nooit meer op di-
eet. In de voortgangsge-
sprekken bespreken we 
wat goed gaat en wat niet 
en denken we samen na 
over een oplossing.” 

Groepstraject
In januari 2017 biedt Melanie 
het programma als groepstraject 

aan bij Fitnesscentrum Heesch 
aan de cereslaan. De workshops 
zijn wekelijks op dinsdagavond. 
Melanie: “In een groep kunnen 
deelnemers ook van elkaar leren. 
Je kunt elkaar op ideeën bren-
gen. En het werkt stimulerend 
om te vertellen of te horen dat 
het gelukt is.” 

De intake vindt plaats bij de 
mensen thuis. Dat is gemakkelijk 
voor de deelnemers en handig 
voor Melanie bij het geven van 
tips, die aansluiten op de thuis-
situatie.

Kosten
Een individueel traject kost  
€ 299,- en bevat na de intake 
vier gesprekken. Het groepstra-
ject kost € 249,- en bevat een 
intake, een voortgangsgesprek 
en negen groepsworkshops.

Melanie is erkend gewichtscon- 
sulente en studeerde sport, ge-
zondheid en management. Ver-
schillende aanvullende verzeke-
ringen vergoeden de begeleiding 
door de gewichtsconsulent.

Meer weten?
Kijk op: www.fitenfamily.nl
of kom vrijblijvend kennismaken 
op vrijdag 20 december.

melanie@fitenfamily.nl
www.fitenfamily.nl
06-41935718

HEEScH – Melanie Swanenberg merkte dat veel mensen denken dat gezond leven ge-
paard gaat met regels en restricties, discipline en afzien. Een manier van leven die vaak 
niet goed vol te houden is en moeilijk valt te combineren met een drukke baan en een 
hectisch gezinsleven. Met het traject van Fit en Familiy, dat een programma en persoon-
lijke begeleiding bevat, helpt Melanie juist deze groep. 

Melanie vertelt enthousiast over Fit en Family Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van de Steen

SH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nlSH
Strijk en herstel service 

Corrie van Orsouw

Vinkelsestraat 107 
5384SE Heesch 

T. +31 (0)6 14801623
E. strijkenherstelservice@gmail.com

www.strijkenherstelservice.nl

• Naailes
• Kleding op maat maken

• Kleding herstellen 
• Kleding strijken

‘T  DORP  60B  HEESCH

KOOPZONDAG 18 december 12.00-17.00 uur
KOOPAVOND 22 en 23 december 9.30-21.00 uur

‘In een drukke levensfase is het 
lastiger, maar niet onmogelijk 
om gezonde keuzes te maken’

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Aanmelden Glasvezel: 
www.trined.nl



  
Woensdag 14 december 201610

 van 19.15 tot 20.30 uur.

Er is in het nieuwe jaar nog plaats bij de 
samenspellessen houtblazers. 
Lesdag: vrijdagmiddag/avond.

Graag snel aanmelden bij:  info@jacquelinearts.nl

e
o

Graag tot donderdag 22 december

Hou de site in de gaten! zieso-opmaat.nl - Mozartlaan 2 - Heesch

Kerstconcert de Blue stars

Donderdag 22 december 

Prentenboekentip van de bibliotheek: 
Jake en de T.rex / Thé Tjong-Khing

‘Jake en de T.rex’ is een groot prentenboek met een spannend verhaal over 
dinosauriërs. Jake woont op een ranch in Montana-VS. Zijn vader vindt 
op het land een dinosaurusbot. Archeologen graven vervolgens een heel 
skelet uit. Jake vindt het reuzenspannend en komt iedere dag kijken en 
droomt ’s nachts, in zijn kamer vol dinospeelgoed, over de oertijd. Hij gaat 
op avontuur met de T.rex in een wereld vol prehistorische dieren.

Trix leefde bijna 66 miljoen jaar geleden. Het skelet is te bekijken in Mu-
seum Naturalis. Veelbekroond illustrator Thé Tjong-Khing brengt haar tot 
leven in dit prentenboek voor alle leeftijden. Het boek begint met een 
overzicht van de dino’s. Op de laatste illustratie staat Jake afgebeeld, naast 
het tentoongestelde skelet.
Een prachtig verhaal voor alle dinoliefhebbers vanaf 4 jaar.

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Hullie 2
e
 Kerstdag Kindertaal

Serious Request steunt altijd 
een ‘stille ramp’. Dit jaar is dat 
kinderen die sterven aan de ge-
volgen van longontsteking. Tom 
nam met medestudent Kyma 
de illustraties voor het boekje 
voor zijn rekening. “Ik had al in 
mijn hoofd hoe de beelden er-
uit moesten komen te zien. We 
waren het met elkaar eens dat 
de tekeningen simpel moesten 
zijn”, vertelt Tom. De studenten 
hadden precies een week om 
hun idee uit te werken tot een 
bruikbaar product.

Verkoop
Alle eerstejaars studenten van 
SintLucas in Eindhoven krijgen 
twee boekjes mee, die ze voor 
€ 5,- gaan verkopen. Wil je ook 

het boekje ‘Momo & Mauris’ ko-
pen? Stuur dan een bericht naar 
communicatie@sintlucas.nl. 
Meer info over de actie voor Se-
rious Request is te vinden op de 
volgende website: 
www.kominactie.3fm.nl/
actie/sintlucas-verkoopt-
kinderboekje-momo-mauris.

student uit heeswijk-
Dinther maakt kinder-
boekje voor serious 
request 

HEESWIJK-DINTHER / EINDHOVEN - Een superheld die longont-
steking bij kinderen verhelpt. Dat verhaal staat in het kinderboekje 
‘Momo & Mauris’. Student Tom van Zutphen bedacht het idee, sa-
men met drie medestudenten van de creatieve mbo-vakschool Sint-
Lucas in Eindhoven. Hij start deze week met de verkoop van het 
boekje. De opbrengst gaat naar Serious Request, de jaarlijkse actie 
van 3FM en het Rode Kruis die dit jaar van 18 tot en met 24 decem-
ber plaatsvindt.

Momo en Mauris

HEESWIJK-DINTHER – De Ber-
ne Abdijconcerten besluiten op 
zondag 18 december de 65e cy-
clus met het kerstconcert. 

Dit concert vindt plaats om 
16.00 uur in de abdijkerk en 
wordt gegeven door het Kamer-
koor Ad Parnassum uit Tilburg 
onder leiding van Anthony Ziel-
horst en de organist van de Sint 
Servaaskerk in Maastricht, Mar-
cel Verheggen. Tijdens het con-
cert worden werken uitgevoerd 
van camille Saint-Saëns, Alp-
hons Diepenbrock, Sigfrid Karg 
Elert, Kurt Bikkembergs, Jeanne 
Demessieux, dr. Mathieu Dijker, 
Joop Voorn, Louis Toebosch en 
Johann Sebastian Bach.

Berne kerstconcert

zijn”, vertelt Tom. De studenten 

Verkoop
Alle eerstejaars studenten van 
SintLucas in Eindhoven krijgen 
twee boekjes mee, die ze voor 
€

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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Anthony van Bakel, eigenaar van Van Bakel Elektro, weet wel waar hij inspiratie vandaan haalt; hij loopt 

dolgraag hard in het Maashorst-gebied. Echt hard. Tegelijkertijd doet hij daar nieuwe ideeën op om 

opdrachtgevers te verrassen met innovatieve comfort-oplossingen. Anthony maakt met zijn ideeën Heesch 

extra aangenaam. Want wie houdt er nou niet van comfort?! Levensgenieters vinden het in Heesch.

ontdek hoe aangenaam heesch is op facebook.nl/aangenaamheesch

Genieten begint 
in Heesch

‘niet aaien, maar draaien!’ & ‘Krachtig naar de tachtig’

Huidig hoofdman van het St. 
Barbaragilde, ex-prins carna-
val, ex-vicevoorzitter Harmonie 
St. Servaes en sinds kort ex-rijs-
schoolhouder, want Jan heeft 12 
december zijn laatste leerlingen 
naar het examen geloodst. “Van 
timmerman werd ik rijschool-
houder, omdat mijn zwager, 
Harry Ketelaars (rijschoolhouder 
in Vorstenbosch) tegen mij zei: 

‘Jan, dat is ook echt iets voor jou. 
Je bent rustig en kan daardoor 
goed kennis overdragen’. En zo 
geschiedde. 
Samen met mijn broer Wim en 
dorpsgenoot Rien van den Berg 
reden we gedrieën elke week 
naar de opleiding. Na geslaagd 
te zijn, liet ik mijn eigen auto 
ombouwen tot lesauto en begon 
met lesgeven in september 1978. 
Het liep boven verwachting zo 
goed, dat ik een jaar later voor 
mijzelf begon en ik er eind jaren 
tachtig een auto bijkocht en per-
soneel aannam.”

Goede voorbereiding is essentieel
“Vroeger zat er tussen examina-
toren veel verschil, maar ik had 
met allemaal een goed contact. 
Je had er echte bullebakken tus-
sen zitten. Door de huidige kwa-
liteit van de examinatoropleiding 
liggen de examinatoren op één 
lijn qua gewenste rijstijl en zijn ze 
sociaal veel vaardiger. Dat zorgt 
voor een veel meer ontspannen 

sfeer in de auto tijdens het exa-
men en dat is fijn voor de kandi-
daat. Ervaring heeft mij geleerd, 
dat spanning en stress tijdens het 
examen soms van de meest uit-
muntende leerlingen stuntelaars 
maken. 

Daarom legde ik de lat tijdens de 
rijlessen hoog, om hen heel goed 
voor te bereiden. Die hogere 
lat, resulteerde in een hoger sla-
gingsresultaat. Ik besteedde ook 
aandacht aan mentale weerbaar-
heid, want met de juiste mentali-
teit en spontaniteit komt er van-

zelf kwaliteit en daarmee wordt 
ook de slagingskans vergroot. 
Met gepaste trots kan ik melden 
dat 75% van mijn leerlingen voor 
de eerste keer geslaagd is. ” 

Meer lessen
“Het verkeer is zeven keer druk-
ker nu dan 38 jaar geleden. Dat 
vraagt om veel meer inzicht in 
het totale verkeersbeeld en nog 

meer zelfstandigheid. Dat vraagt 
ook meer lessen dan vroeger. Het 
was mijn missie om goede chauf-
feurs af te leveren. 

chauffeurs die zich bewust zijn 
van het eigen rijgedrag en dat 
van medeweggebruikers. chauf-
feurs die zich zeker voelen op de 
weg en veilig anticiperen op ge-
vaarlijke situaties. Na 38 jaar heb 
ik mijn missie volbracht. Ik blijf 
wel de mogelijkheid aanbieden 
tot een opfriscursus voor dorps-
genoten die daar behoefte aan 
hebben,” besluit hij.

HEESWIJK-DINTHER - Wie bij Autorijschool jan van Eerd uit Heeswijk-Dinther gelest heeft, herkent 
de uitspraken van jan vast, zoals deze; ‘Bewust kijken is je rijstijl verrijken’ of ‘met rust en overleg rijd 
je veilig over de weg’. “Als alle leerlingen van de afgelopen 38 jaar ze niet alleen hebben onthouden, 
maar er ook naar handelen als ze achter het stuur zitten, dan kunnen we in Bernheze veilig de weg op. 
Hoeveel leerlingen er geslaagd zijn sinds ik in januari 1979 voor mijzelf begonnen ben?” Hij bladert in 
zijn multomap, waar de lijsten van alle leerlingen keurig met de hand in geschreven staan. “Dat zijn er 
totaal 3006, waarvan 44 voor het motorrijbewijs.” 

Bewust kijken is je rijstijl verrijken Tekst en foto: Hieke Stek

‘Spanning en stress maken soms van de 
meest uitmuntende leerlingen stuntelaars’
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Collateral Beauty 
18:45

De Zevende Hemel: 
19:00

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 21:45 

ZONDAG 18 DECEMBER 2016

Sing 3D (NL): 
13:00

Rogue One 

- A Star Wars Story 2D: 13:00 16:00

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:15 16:00

Vaiana 2D (NL): 
13:15

Kappen!: 
15:45

Sing 2D (NL): 
15:45

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 19:30 

Rogue One 

- A Star Wars Story 3D: 19:30

Soof 2: 
19:45

Collateral Beauty 
19:45

MAANDAG 19 DECEMBER 2016

Hacksaw Ridge: 
19:45

Rogue One  

- A Star Wars Story 3D: 19:45

Soof 2 
20:00

Collateral Beauty 
20:00

DINSDAG 20 DECEMBER 2016

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 19:45

Rogue One  

- A Star Wars Story 3D: 19:45

Soof 2 
20:00

Collateral Beauty 
20:00

WOENSDAG 21 DECEMBER 2016

Sing 2D (NL): 
13:15

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:30 15:45

Vaiana 2D (NL): 
13:30

Kappen!: 
15:45

Vaiana 3D (NL): 
16:00

Sing 3D (NL): 
16:00

Soof 2: 
19:30

 GIRLS NIGHT: 

 ONZE JONGENS: 
20:30

WOENSDAG 14 DECEMBER 2016

Vaiana 3D (NL): 
13:30

Sing 2D (NL): 
13:30

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:45 16:00

Kappen!: 
13:45

Rogue One 

- A Star Wars Story: 15:45

Sing 3D (NL): 
16:00

Vaiana 2D (NL): 
16:00

Soof 2: 
19:45 20:00

Rogue One 

- A Star Wars Story 3D: 19:45

De Zevende Hemel: 
20:00

DONDERDAG 15 DECEMBER 2016

Rogue One  

- A Star Wars Story 3D: 19:45

Collateral Beauty 19:45

Soof 2 
20:00

VRIJDAG 16 DECEMBER 2016

Hart Beat 
16:00

Mees Kees: Langs de Lijn: 16:00

Kappen!: 
16:00

Sing 2D (NL): 
16:00

Soof 2: 
18:45 21:15

Rogue One 

- A Star Wars Story 3D: 18:45 21:45

Collateral Beauty 
18:45

De Zevende Hemel: 
19:00

Hacksaw Ridge: 
21:30

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 21:30

ZATERDAG 17 DECEMBER 2016

Kappen!: 
13:00 15:45

Sing 2D (NL): 
13:00

Vaiana 3D (NL): 
13:15

Mees Kees: Langs de Lijn: 13:15

Sing 3D (NL): 
15:45

Rogue One 

- A Star Wars Story 2D: 16:00

Vaiana 2D (NL): 
16:00

Soof 2: 
18:45 21:15 21:30

Rogue One 

- A Star Wars Story 3D: 18:45 21:45

10 witte
of bruine
broodjes

3.50

Dikke
Dries

5.95

Schijndel • Boschweg 119 • 073-549 35 86
Boxtel • Breukelsestraat 59 • 0411-21 08 96
Heeswijk-Dinther • Hoofdstraat 74 • 0413-29 21 18
Sint-Michielsgestel • Rietzanger 1 • 073-551 22 46
Sint-Michielsgestel • Campanulastraat 11 • 073-551 77 01
's-Hertogenbosch • Graafseweg 179-181 • 073-822 33 15

Bestel nu gemakkelijk en online via www.bakkerijvandoorn.nl
Acties zijn geldig van 1 tot en met 31 december 2016.

NOUGATINE
  TAART
12 personen

ember 2016

17.50

In de loop der tijden zijn tal van theorie-
en uitgedacht om de ster te verklaren. De 
ster was kennelijk zo bijzonder, dat de 
wijzen daarin het goddelijke teken zagen 
dat er een koning was geboren. Zij be-
gonnen aan een lange reis om de koning 
te vinden en hem hulde te bewijzen. De 
ster leidde hen naar Jeruzalem, waar zij 
vernamen dat zij in Bethlehem moesten 
zijn. Zij gingen weer op weg en de ster 
ging hen voor, totdat die boven de plaats 
bleef staan waar het kind was.

Algemeen wordt aangenomen, dat Chris-
tus niet in het jaar 1 is geboren, en waar-
schijnlijk ook niet op 25 december, maar 
enkele jaren daarvoor. Wanneer precies, 

is niet bekend. In het decennium voor 
het begin van onze jaartelling waren er 
veel sterrenkundige fenomenen die voor 
astrologen van bijzondere betekenis ge-
weest zullen zijn, zoals kometen, een (su-
per)nova en nauwe samenstanden van 
planeten, zons- en maansverduisteringen. 
In de presentaties wordt een aantal van 
die bijzondere hemelverschijnselen naar 
voren gehaald en besproken. Wie weet, 
was een daarvan de ster van Bethlehem. 

Entree: € 5,- (kinderen t/m 12 jaar: € 3,-). 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
0412 - 45 49 99 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley
Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 16 december
voor publiek geopend van 20.00 tot 22.00 uur.

HEESCH – Met Kerstmis in het vooruitzicht, besteedt de sterrenwacht op deze pu-
blieksavond aandacht aan de ster van Bethlehem; het bekendste astronomische ver-
schijnsel dat in de Bijbel wordt beschreven. De ster die de wijzen uit het oosten naar 
de pasgeboren Christus leidde, is alleen bekend uit het evangelie naar Mattheüs. 

Foto: Urijan Poerink

Recordaantal katten bij Dierenopvangcentrum Hokazo

BERNHEZE - Nog nooit zaten er in december 
zoveel katten bij Dierenopvangcentrum Hoka-
zo in Uden als nu. Maar liefst 165 katten zoe-
ken nog een thuis. En dat zijn alleen de dieren 
die in het asiel zelf zitten. Ook in pleeggezin-
nen wachten nog zo’n 70 kittens op een nieuw 
baasje. Het enorme aantal katten is ongekend. 
Vermoedelijk heeft enerzijds de lange periode 
met relatief zacht weer gezorgd voor de ge-
boorte van extreem veel kittens. Anderzijds 
wordt Hokazo steeds meer benaderd door par-
ticulieren en gemeenten voor vangacties van 
(grote aantallen) schuwe zwerfkatten.

Hokazo heeft dierenwelzijn hoog in het vaan-
del staan. Alle zwerfdieren zijn welkom; hoe 
bang, schuw, gehandicapt, ziek of oud ze ook 

zijn. Hokazo maakt bij de opname van zwerfdieren geen onderscheid en 
biedt elk dier de aandacht en zorg die het nodig heeft. Daarnaast hanteert 
het opvangcentrum een strikt anti-inslaapbeleid. Dat betekent dat dieren 
bij Hokazo blijven wonen tot zij een goed thuis hebben gevonden, zelfs al 
duurt dat een jaar of langer. Alleen wanneer dieren onaanvaardbaar lijden, 
zonder kans op herstel, of wanneer dieren zodanig in hun gedrag gestoord 
zijn dat ze een groot gevaar vormen voor hun omgeving, wordt de enorm 
moeilijke beslissing tot inslapen genomen. 
Het enorme aantal zwerfdieren heeft wel de nodige gevolgen. 

De kosten voor verzorging (vooral de dierenartskosten) zijn extreem hoog. 
Hokazo ontvangt geen subsidie van de overheid of financiële steun van 
de Dierenbescherming en is grotendeels afhankelijk van giften van dieren-
vrienden. Daarnaast komt het opvangcentrum altijd vrijwilligers tekort. Ex-
tra hulp, in de vorm van een (eenmalige) financiële bijdrage, dierbenodigd-
heden (voer en kattengrit) of helpende handen, is dan ook zeer welkom. 
Neem bij interesse contact op met Hokazo (tel. 0413-260546 of admin@ho-
kazo.nl) of kijk op de website (www.hokazo.nl). Elke bijdrage, hoe klein en 
in welke vorm dan ook, wordt heel erg gewaardeerd. 

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546
e-mail: admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl – www.facebook.com/hokazo.



Woensdag 14 december 2016 13
  

HEEScH – In de julianastraat 
vind je, verstopt tussen de gara-
ges, een pareltje van een winkel. 
Sinds drie maanden runt Natha-
lie Markus er haar modezaak 
Nath’s Passion4fashion. 

‘Verrassend’ is het woord dat je 
te binnen schiet als je de winkel 
binnenkomt. Ruimer dan de bui-
tenkant doet vermoeden en zeer 
sfeervol en warm ingericht, met 
houten kasten, Boeddha- en an-
dere beelden en vachten op de 
kasten en op de vloer. Prominent 
aanwezig: een grote eettafel die 
uitnodigt om even te gaan zitten, 
te kletsen en een kopje koffie te 
drinken. 

Nath’s Passion4fashion
Mode is echt de passie van 
Nathalie. Als filiaalmanager bij 

Steps vond ze het geweldig om 
met mensen mee te kijken, naar 
wat hen goed staat of zou kunnen 
staan. Na Steps werkte Nathalie 
in de zorg, maar de mode bleef 
trekken. Nathalie: “Mensen voe-
len zich fijn in mooie kleding. En 
ik word er blij van, om daar aan 
bij te dragen.” 

Het aanbod
De winkel is gericht op een bre-
de doelgroep. Zowel meisjes van 
15, als vrouwen van 25 en dames 
van 50+ kunnen er iets vinden. 
En tegen een betaalbare prijs. 
Bijvoorbeeld een zwart jasje voor 
alle gelegenheden of een chique 
blouse voor de feestdagen en zo-
wel strakkere modellen als ruimer 
vallende kleding. “De Neder-
landse vrouw is nu eenmaal wat 
voller”, aldus Nathalie. 

Ook aan jongens en heren is ge-
dacht met het merk G-Brand. In 
stijl vergelijkbaar met My-Brand, 
maar dan goedkoper. 
Naast kleding, vind je in de win-

kel accessoires, zoals chokers, 
armbanden, horloges en riemen. 
Niet duur, dus leuk om je outfit 
mee af te maken. Ook de sleutel- 
of tassenhangers van Samenloop 
voor Hoop zijn in de winkel te 
koop. En voor wie een ander een 
plezier wil doen, zijn er cadeau-
bonnen. 

Vriendinnenavonden
Nathalie wil winkelen weer ge-
zellig maken. Niet alleen door 

een warme sfeer te creëren, maar 
ook met speciale activiteiten. 
Daarom organiseert ze regelma-
tig vriendinnenavonden. Tijdens 
zo’n avond kunnen vriendinnen 
gezellig bijkletsen, terwijl Natha-
lie een hapje en drankje verzorgt 
en een model de kleding showt. 
Verder kan iedereen naar har-
tenlust rondstruinen tussen de 

rekken en uiteraard ook kleding 
passen. De toegang is gratis, 
maar mensen moeten zich wel 
aanmelden. 
De eerste vriendinnenavond was 
op 12 december en was al snel 
volgeboekt. Via Facebook en In-
stagram maakt Nathalie bekend 
wanneer er weer een vriendin-
nenavond is. (Facebook: nath’s-
passion4fashion en Instagram: 
nath’s_passion4fashion).

De winkel is geopend van dins-
dag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. 

Nath’s Passion4fashion
Julianastraat 3
5384 KG Heesch
0412-745001

Plaza ‘t Supertje 
Stationsplein 4 - Heesch  0412-456476

www.supertje.com

www.plazafoodforall.nl

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
van 11.30 tot 21.00 uur

Zondag van 12.00 tot 21.00 uur

Openingstijden:

 

Gratis 
wifi

Openingstijden:

 aanbiedinG GeldiG t/m 24 december 2016.

Nathalie draagt graag bij aan een goede keuze Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van de Steen

Belasting betalen in Box 3? Echt niet!
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

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

nathalie Markus maakt winkelen gezellig 
met nath’s Passion4fashion

Nathalie organiseert regelmatig 
vriendinnenavonden

www.mooibernheze.nl

inFormeert, boeit 
en intereSSeert

Bezoek

Aanmelden Glasvezel: 
www.trined.nl
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AAN HET WERK

WIE?
•	 Ieder	die	zich	wil	inzetten	om	het	thuis	

sterven	mogelijk	te	maken.
•	 Er	is	geen	speciale	vooropleiding	

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

welkom.
•	 Mensen	die	een	uitkering	ontvangen	

kunnen	dit	zonder	gevolgen	doen.

WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?
•	 De	basistraining	VPTZ:		cursus		‘Palliatieve	

Terminale	Zorg’.	Deze	start	in	week	3	op	
maandag	16	januari	2017.

•	 Intensieve	persoonlijke	begeleiding.
•	 Groepsbegeleiding.
•	 Onkostenvergoeding.
•	 Een	zinvolle	invulling	van	een	gedeelte	

van	uw	vrije	tijd.
•	 Sociale	contacten.
•	 Door	professionele	aansturing	en	

begeleiding	is	persoonlijke	groei	
mogelijk.

•	 2	keer	per	jaar	themadagen.
•	 2	keer	per	jaar	een	ontspanningsdag.
•	 Na	een	jaar	praktijkervaring	zijn	

vervolgcursussen	van	de	VPTZ	mogelijk.

Vrijwilligers voor de 
Palliatieve Terminale Zorg

GEVRAAGD
Voor de regio 
Uden/Veghel

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

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

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

Vrijwilligers Palliatieve
 Terminale Zorg
  Regio Uden/Veghel

Als sterven dichterbij komt

 

 

Jacqueline Gerrits - Loopbaanbegeleiding - Coaching
Vleutloop 44 - 5384 WZ HEESCH - 06-23669373
info@in� usso.nl - www.in� usso.nl

Op weg naar….
• Een andere baan?
• Een boost in je loopbaan?
• Een check van je 
 CV & LinkedIn-pro� el?
• Een betere combinatie tussen 

werk en privé?
• Een nieuwe richting in je 

loopbaan?

Jacqueline Gerrits  ǀ Loopbaanbegeleiding – Coaching 
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ  HEESCH ǀ 06-23669373 ǀ info@influsso.nl 

www.influsso.nl 
 

 

Op weg naar…. 
 Een andere baan? 
 Een boost in je loopbaan? 
 Een check van je CV & LinkedIn-profiel? 
 Een betere combinatie tussen werk en privé?  
 Een nieuwe richting in je loopbaan? 

Influsso helpt je op weg door  loopbaanbegeleiding, coaching of 
workshops. 
 
Zet je eerste stap op 26 september en check je loopbaan 

op de Dag van de Loopbaan. Kijk op www.influsso.nl. 

In� usso helpt je op weg door 
loopbaanbegeleiding, coaching 
of workshops.

SKPO Novum verzorgt het onderwijs op de basisscholen in 
Loosbroek, Nistelrode, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther. 

Voor de Raad van Toezicht (in oprichting) 
is de stichting op zoek naar 

Twee Nieuwe LeDeN
met expertise op het gebied 

van onderwijs en / of personeelszaken

Vanuit een goede balans tussen betrokkenheid 
en bestuurlijke distantie toezicht houden

op de kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit 
van het onderwijs en de organisatie.

Stichting Katholiek Primair 
Onderwijs Novum

Reactietermijn: uiterlijk 14 december 2016
Informatie op te vragen bij:

vz. RvT i.o. de heer W. Tolboom
wim@zestolboom.nl / 06 21542208

Top 3 tips 
sollicitatiebrief
Wat mag je beslist niet verge-
ten als je een sollicitatiebrief 
wilt gaan schrijven? 

TIP 1. Lees de vacaturetekst 
goed door en noteer alle 
functie-eisen 
Markeer de drie belangrijkste 
eisen en kenmerken. Deze laat 
je terugkomen in de sollicitatie-
brief. Sluit aan op de bewoor-
dingen die de werkgever ge-
bruikt. Zo laat je zien dat je de 
werkgever echt begrijpt. 

TIP 2. Noem alleen ervaring die 
betrekking heeft op deze functie
Stel dat je solliciteert op de func-
tie van secretaresse. Dan zijn je 
ervaring als postbode en vak-
kenvuller niet relevant. Ervaring 
als notulist is dan wél relevant. 

TIP 3. Geef duidelijk aan waar-
om jij goed past bij deze functie 
Uit de sollicitatiebrief moet dui-
delijk blijken waarom jij de juiste 
persoon voor de functie bent. 
Toon dus aan met concrete bewij-
zen dat jij voldoet aan de eisen.
Bron: www.nationalevacaturebank.nl

Elektro van
Santvoort is een 
elektrotechnisch 
installatiebedrijf,
gevestigd in  
Berlicum.
Met ruim 40 jaar
ervaring adviseert 
en ontzorgt  
Elektro van 
Santvoort haar 
opdrachtgevers.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar

Werkvoorbereider 
Opleidingsniveau minimaal MBO elektrotechniek

Zelfstandig elektromonteur
Allround inzetbaar

Leidinggevend elektromonteur
Voor woningbouw en/of utiliteitsprojecten

Leerlingmonteurs 
BBL niveau 2, 3 en 4

Projectleider Service & Onderhoud
Teamleider gezocht

Kijk op onze website (tab organisatie) voor meer informatie.

Je sollicitatie richt je aan pz@elektrovansantvoort.nl

www.elektrovansantvoort.nl
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OP ZOEK 
NAAR EEN 

SMAAKVOL
 CADEAU?

Geef een Bomenpark 
Cadeaustammetje!

Kijk voor onze aangepaste 
openingstijden tijdens de feestdagen 

op onze website.

Vorsselweg 3 • 5384 RW Heesch • 0412 473074
info@bomenpark.nl • www.bomenpark.nl

MB_adv_kerst.indd   1 12-12-16   12:22

een bijzonder initiatief met mooie 
kunst en kunstenaars

Tien studenten of pas afgestu-
deerden aan de kunstacademie 
exposeerden hun werken in het 
voor sloop voorbestemde voor-
malige gemeentehuis van Schaijk. 

De werken waren even veelzij-
dig als de kunstenaars zelf. Peter 
van der Steen was uitgenodigd 
om de opening te verrichten. 
Hij hield een vurig pleidooi voor 

kunst: “Omdat het in en bij de 
samenleving hoort. Tijdens een 
eerste ontmoeting kijk je alleen 
of iets ‘mooi’ is, daarna sta je stil 
bij ‘wat het met je doet’. Als kun-

stenaar laat je jezelf zien in al je 
kwetsbaarheid. Aan de beeldtaal 
van een kunstwerk kun je uitein-
delijk de kunstenaar kennen.” Hij 
spoorde de aanwezigen aan om 
het gesprek met de kunstenaars 
aan te gaan om rijkdom te verga-
ren via begrip van het kunstwerk. 
Ook op zondag wisten vele be-
langstellenden de expositie/
atelierruimte van M-Art pop-up 
goed te vinden. Er werd volop 
met elkaar van gedachten gewis-
seld over de kunst en de opzet 
van deze expositie in pop-up stijl.
M-Art pop-up wil in het nieuwe 
jaar opnieuw exposities houden 
in een van de gemeenten van De 
Maashorst. De voucher, ontvan-
gen in het kader van het project 
de Groene Loper, waarbij IVN Bra-
bant ernaar streeft de belevings- 
en landschappelijke waarde van 
De Maashorst te vergroten, is een 
mooie aanzet voor de volgende 
stap. Het vinden van een vrije 
locatie, die gebruikt kan worden 
als atelier en als expositieruimte, 
is nog een voorwaarde voor het 
vervolgen van een kunstproject 
dat Maashorstgemeenten ver-
bindt. Weet je een locatie die be-
schikbaar is gedurende een aantal 
maanden? Laat het dat weten via 
m.artpopup@gmail.com.

MAASHORST/BERNHEZE – De derde M-Art pop-up expositie in Schaijk was een feit op 10 en 11 de-
cember. De aanwezige bezoekers werden tijdens de opening van 10 december ontvangen met klanken 
van hobo van Hans Verhoeven en dwarsfluit van juliëtte van Duren. Peter van der Steen, voorzitter 
museumbestuur jan Cunen was lovend over het initiatief van Maria van der Laar en Marion van de 
Schans en over de kwaliteit van de kunstwerken. “Oss kan jaloers zijn op een initiatief als dit en de 
mogelijkheden die de invulling van een leegstaand pand bieden.” 

‘een kunstproject
Dat De Maashorst-

geMeenten 
verbinDt’

Kort nieuws

geen Liede-
rentafel in 
december 
in CC De Pas 
in heesch

HEEScH - De bezoekers van 
de laatste liederentafel weten 
het al, maar voor alle anderen 
die mochten overwegen de 
maandelijkse liederentafel te 
bezoeken: in december zal er 
geen liederentafel zijn in CC 
De Pas. 

Belangstellenden zullen dus 
nog even geduld moeten 
hebben tot de derde woens-
dag van januari. Iedereen is 
dan weer van harte welkom. 
Vooralsnog prettige feestda-
gen toegewenst.

De exposanten v.l.n.r. zittend: Martha Daams, Angela Delisse en Anneke van Lee. Staand: Ine Gooren, Maria 
van der Laar, Paula Poels, Marion van de Schans, Saskia Laan en Maria Meijer. Ontbreekt op de foto, Michael 
Summerscales. Tekst: Martha Daams
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De boodschap van Kerstmis is 
natuurlijk niet het product dat we 
als consument voor het samen-
zijn met onze familie en vrienden 
afrekenen aan de kassa. Dan 
missen we duidelijk de betekenis 
van het kerstverhaal. Waarom 
is dat verhaal – het kindje in de 
kribbe, de herders in het veld, de 
engelen met hun lied en de wij-
zen uit het Oosten – zo belang-
rijk? Is het eigenlijk wel belang-
rijk? Heeft het kerstverhaal ons 
nog iets te zeggen? Iedereen die 
zichzelf een beetje herkent in de 
os en de ezel, zal zeker de clou 

van het kerstverhaal begrijpen en 
er een blijde boodschap in horen 
voor alle mensen van goede wil.

Die blijde boodschap is dit jaar 
niet alleen te horen in de Sint Pe-
trus’ Bandenkerk, maar ook bij de 
fontein aan ‘t Dorp. Daar wordt 
voor een levensgrote kerststal 
deze bruisende goed-nieuws-
boodschap opnieuw verteld voor 
wie het maar horen wil. Ieder-

een is van harte uitgenodigd om 
op zondag 18 december tussen 
13.00 en 16.00 uur met (klein-)
kind naar deze (vernieuwde) stal 
te komen. Ook op vrijdag 23 de-
cember zal daar, dan van 17.00 
tot 21.00 uur, zoals het in de Bij-
bel zo mooi staat opgetekend, 
opnieuw ‘de vreugdevolle bood-
schap verkondigd worden, die 
bestemd is voor heel het volk’.

Het kerstverhaal, nu in Heesch 
ook (weer) op straat te horen
HEESCH - Tijd met je familie en vrienden doorbrengen, velen van ons zijn 
voor Kerst drukdoende met het versturen van mooie wenskaarten en met 
recepten om straks de lekkerste gerechten op tafel te kunnen zetten voor 
onze dierbaren. Misschien gaan we op tweede kerstdag ook nog wel even 
winkelen, want je weet immers maar nooit wat je na deze dure dagen nog 
voor weinig geld op de kop kunt tikken. Die dingen horen bij het kerstfeest 
zoals dat tegenwoordig wordt gevierd. Maar ontbreekt in dat rijtje van leu-
ke-dingen-doen niet de boodschap van het feest zelf, ofwel de clou van het 
eeuwenoude kerstverhaal?

Voor meer informatie: parochie De Goede Herder: 
0412-451215 of bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Wij nodigen je uit om bij deze 
avond te zijn en onder het ge-
not van een drankje, met ons de 
traditionele kerstliedjes mee te 
zingen en natuurlijk te luisteren 
naar muziek van de Bokken-
bloazers en accordeonvereniging 
Ricochet. Deze avond begint om 
20.00 uur en de toegang is gra-
tis. 
Tevens heeft Amicanto op deze 
avond een kraam met zelfge-

maakte kerstartikelen die we 
willen verkopen. Om de kas te 
spekken, hebben enkele leden 
van Amicanto een knutselclubje 
opgezet, waar we leuke dingen 
maken voor Kerst om te verko-
pen.
 
Kom gezellig naar CC Servaes 
op woensdag 21 december om 
20.00 uur, we hopen je te ont-
moeten.

Kerstconcert Amicanto 
HEESWIJK-DINTHER – Koor Amicanto organiseert woensdag 21 
december, samen met de Bokkenbloazers en accordeonvereniging 
Ricochet, een avond in kerstsfeer in CC Servaes. Met deze muziek 
kom je al in de juiste stemming voor Kerstmis.

 

Wij presenteren u met trots onze vuurwerkcollectie 2016

Tijdens een spectaculaire vuurwerkshow!
Zondag 18 december - Aanvang: 19.30 uur

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - info@cvanlieshout.nl - www.cvanlieshout.nl
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Van vrijwilliger om de taal te leren naar een fulltime contract

Lizzy Lamers beaamt dat Marga-
rit graag en snel leert. En, hoewel 
er niemand extra nodig was in 
de winkel of de bakkerij, mocht 
Margarit enkele uren per week 
komen. Haar inzet en leergierig-
heid zorgde voor meer klusjes en 
het aantal uren groeide. 

De bakkers Lamers kregen het 
drukker en Margarit kreeg een 
jaarcontract. Het jaarcontract 
werd verlengd en omgezet in 
vast dienstverband. 

Een drempel over
Margarit benut de mogelijkhe-

den die de bakkers Lamers haar 
bieden. De taalbarrière van zes 
jaar geleden is al lang geslecht: 
“Ik durfde in het begin geen 
Nederlands te praten, was bang 
fouten te maken en verlegen, dat 
is nu gelukkig over.” Lizzy herin-
nert zich nog dat Margarit in het 

begin alle vragen met ‘ja’ of ‘nee’ 
beantwoordde. “Toen zijn we 
open vragen gaan stellen, waar-
bij ze niet met een ‘ja’ of ‘nee’ 
klaar was en moest ze over de 
drempel stappen!” 

Trots
Hoewel Margarit haar ouders in 
Armenië mist, is ze blij met de 
nieuwe wereld die ze met haar 
kinderen heeft opgebouwd. Trots 
ook op de dames van 18 en 15 
jaar, die goed hun best doen op 
school. Haar ambitie heeft haar 

gebracht waar ze nu is en ze 
wil datgene wat ze doet, steeds 
beter doen. “Ze is een aanwinst 
in de winkel, past zich snel aan 
bij nieuwe situaties en is een fijn 
mens”, bevestigt Lizzy de indruk 
die Margarit zelf al geeft. 

Aanwinst
Lizzy Lamers is zich zeer bewust 
van het feit dat het inhuren van 
vluchtelingen niet vanzelfspre-
kend is, toch hebben inmiddels 
ook anderen hun weg via de 
bakkerij gevonden. Een uit Ethio-
pië afkomstige vluchteling kwam 
met zijn buddy op gesprek voor 

een snuffelstage, hij moest nog 
alles leren, ook de taal. Maar hij 
had potentie en Harm nam hem 
onder zijn hoede. Inmiddels heeft 
deze jonge Ethiopiër zijn leer-/
werkopleiding tot bakker (BBL) 
met goed gevolg afgesloten. 

En ook een uit Irak afkomstige 
vluchteling kwam via zijn buddy 
voor het mooie vak, waar hij al 
enige ervaring in had vanuit zijn 
vaderland. En ook hij wilde de 
taal leren. Zijn contract duurde 
slechts ongeveer vijf maanden. 

Maar in die vijf maanden ging 
zijn kennis van het Nederlands 
met sprongen vooruit en had hij 
veel plezier in zijn werk. 

Lizzy Lamers: “Met sympathie 
alleen komen deze mensen niet 
verder. We moeten ze een kans 
geven zich te ontwikkelen en te 
integreren in hun nieuwe omge-
ving. 
Onze wereld is voor hen totaal 
nieuw en dat is op zich al moeilijk 
genoeg. Door ze goed in te zet-
ten en een beetje extra te bege-
leiden, kunnen ze goed terecht-
komen.”

HEEScH – Margarit Manoekjan kwam in 2009 met haar twee kinderen naar Nederland. Armenië was 
niet veilig. Na de eerste opvang in het asielzoekerscentrum wilde ze zo snel mogelijk integreren. Ze 
ging naar school, richtte het huis in Oss in voor haar en de kinderen en vroeg, via haar taalcoach, of ze 
bij de bakkers Lamers als vrijwilliger kon komen om de taal te leren in de praktijk.

Margarit begon als vrijwilliger in de winkel de taal te leren Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘Toen zijn we open vragen gaan 
stellen en moest ze 

wel de drempel over’

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 12 december t/m zondag 18 december 2016. Week 50. 

Coop 
luxe feeststol

met amandelspijs
doos 750 gram

1.99
3.99

50% KORTING
MET EXTRA 

1
bestek

ZEGEL

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Grolsch bierGrolsch bier
krat 16/24 flesjes à 300/450 ml 14.99 8.99

6 EURO KORTING

Varkenshaas 
culinair
naturel of bruschetta
per kilo 9.90

100 GRAM

0.99 HandperenHandperen
migo, doyenne du comice of conferencemigo, doyenne du comice of conference
per kiloper kilo 1.1.991.991. 0.991.1.491.491.
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NISTELRODE - Bij het Afrika-
Engakoor is het op maandag 19 
december van 19.00 tot 21.30 
uur ‘Kerst’.

Het is een eerlijk gebeuren
Eerlijke muziek en eerlijke pro-
ducten van eerlijke mensen voor 
eerlijke projecten in ontwikke-
lingslanden.

Locatie: Nistelrode, clubgebouw 
‘Ons Genoegen’         
Zwarte Molenweg 9 (links naast 
de tennisbanen)       
* open huis Afrika-Engakoor
* optreden om 19.30 uur
* kerstmarkt met eigen producten
De opbrengsten zijn voor beken-
den, zoals dorpsgenoten Toon 
van Kessel in Zambia en Yolanda 
van den Broek in Kameroen.

Kerst bij het afrika-
engakoor

10% korting
op alle

schapenvachten

‘t Dorp 21   Heesch

Geldig t/m 31 december 2016

LOOSBROEK - je kijkt er waar-
schijnlijk weer naar uit! Ook 
wij, vrijwilligers van Stichting 
Pep-projecten Bernheze, zijn 
weer enthousiast bezig met de 
voorbereidingen van deze actie. 

De stichting gaat samen met een 
aantal vrijwilligers en een bloe-
mist aan de slag om betaalbare 
kerststukjes te maken. Uiteraard 
hopen we daarmee een bijdra-
ge te leveren aan de kerstsfeer, 
maar tevens zetten we de op-
brengst in om verschillende pro-

jecten in ons werkgebied in Roe-
menië te kunnen bekostigen. 
We hopen dat je de moeite 
neemt om te komen kijken naar 
de prachtige kerststukjes en ui-
teraard hopen we dat je de stich-
ting een warm hart toedraagt 
door een of meerdere stukjes te 
kopen.
Je bent welkom in cc De Wis 
op:
zaterdag 17 december van 13.00 
tot 17.00 uur en op
zondag 18 december van 10.00 
tot 14.00 uur.

stichting Pep verkoopt 
kerststukjes in CC De Wis 

Fanfare aurora luidt de Kerst in

Naast de traditionele samen-
zang, wordt het aanwezige pu-
bliek getrakteerd op een breed 
muzikaal repertoire: van klas-
siek tot kerstklokken. ‘Do they 
know it’s christmas’ en ‘Merry 
christmas everyone’, zo maar 
een kleine greep uit de titels die 
Fanfare Aurora ten gehore zal 
brengen tijdens het concert. Di-
rigent Geert Jacobs en de leden 
van het fanfareorkest doen hun 
uiterste best om je in de kerst-
sfeer te brengen.

En Aurora staat er niet alleen 
voor deze avond! Dit jaar is een 
combinatie gezocht met Popkoor 
d’Accord. Popkoor d’Accord is 
een gemengd koor uit Oss, dat 
sinds 1996 bestaat. Het koor 
bestaat uit 45 leden uit de regio 
Oss, waaronder ook diverse le-
den uit Heesch. Het repertoire 
is veelzijdig en de meeste num-

mers zijn meer-, veelal vijfstem-
mig. Naast aantrekkelijke zang, 
worden de nummers verpakt in 
een aantrekkelijke choreografie. 
De optredens van popkoor 
d’Accord zijn telkens weer een 
lust voor oor én oog!
Kun je niet aanwezig zijn bij ons 

kerstconcert? 
Fanfare Aurora is ook te bewon-
deren op eerste kerstdag. Tijdens 
de kerstviering om 11.00 uur in 
de Petrus’ Bandenkerk brengt 
het jeugdorkest van Aurora je 
alsnog in de kerstsfeer.

HEEScH - Kerstmis is de meest sfeervolle periode van het jaar. Om je alvast in de kerstsfeer te brengen, 
nodigt Fanfare Aurora je uit voor haar jaarlijkse kerstconcert. Het concert vindt plaats op zondagavond 
18 december om 18.30 uur in de Petrus’ Bandenkerk en wordt dit jaar verzorgd door het fanfareorkest 
van de Heesche muziekvereniging in samenwerking met Popkoor d’Accord uit Oss. De kerk is open 
vanaf 18.00 uur en de toegang is gratis.

De Nistel zou dit jaar het geld 
graag willen inzetten voor de 
aanschaf van een negenpersoons 
bus waarmee we onze medewer-
kers kunnen vervoeren zodat zij 
niet meer afhankelijk zijn van het 
externe taxivervoer. De bedoeling 
van de Santa Run is om in een 
kerstmannenpak een kort par-
cours van 2 km te lopen/wande-
len door de binnenstad van Oss. 
Hilarische foto’s van eerdere edi-
ties zijn te vinden op oss.rotary-
santarun.nl. check hier ook de 
verschillende goede doelen, het 
programma, uitleg en tijden.

Zoveel mogelijk deelnemers
Wij gaan als ‘De Nistel’ met zo-
veel mogelijk deelnemers aan 
deze run meedoen! Onze vraag 
is dan ook: loop je ook met ons 
mee? Dat zou fantastisch zijn! 

Het is de bedoeling dat iedere 
deelnemer een kerstmanpak aan-
schaft. Deze zijn voor € 10,- te 
verkrijgen in het Koffiehuis van 
De Nistel. Op deze manier steun 
je het initiatief, sponsor je het 
goede doel en het is tevens je 
deelnamebewijs voor de run. 

Ludiek
Nogmaals: het is geen hardloop-
wedstrijd, maar een ludieke loop! 
Iedereen kan meedoen! Jong en 
oud. Dus neem je familie gerust 
mee! Mocht je niet kunnen of 
willen lopen, maar wel iets bij wil-
len dragen, dan is het natuurlijk 
ook mogelijk om een of meerdere 
pakken aan te schaffen en daar-
mee toch te sponsoren.

Heb jij altijd al een keer kerstman 
willen zijn? Of heb je gewoon zin 
in een onvergetelijke middag?
Schrijf je snel in via de mail: 
info@de-nistel.nl of breng een 
bezoekje aan het Koffiehuis. 
Openingstijden van woensdag 
t/m vrijdag van 11.00 tot 16.30 
uur. Paul, Kim en Paul en alle me-
dewerkers van De Nistel.

santarun, doe je mee 
met de nistel?
NISTELRODE/OSS – Samen met zoveel mogelijk vrienden, familie 
en mede-sympathisanten van de Nistel gaan wij, De Nistel, op za-
terdagmiddag 17 december om 15.00 uur de Santa Run lopen in 
Oss. Het wordt een super ludieke actie waarbij geld opgehaald 
wordt voor verschillende goede doelen, waar de Nistel er een van 
is! Het aantal mensen dat voor De Nistel meeloopt, bepaalt uitein-
delijk de hoogte van het sponsorgeld. Dus: elke loper telt en brengt 
ons dichter bij ons spaardoel!

HEESWIJK-DINTHER - De jaar-
lijkse kerst-in zal op zondag 18 
december om 14.30 uur in de H. 
Willibrorduskerk van start gaan. 

Dit jaar zal het muzikale gedeel-
te verzorgd worden door de Ko-
ninklijke Fanfare St. Willibrord 
onder leiding van Hans Thijs-
sen, het Gemengd Koor onder 
leiding van Delian corssmit en 
koor Vivace onder leiding van 
Rein Boeijen en ook is er de sa-
menzang met alle aanwezigen in 
de kerk.

Vicevoorzitter parochiebestuur 
Rob cremers, zal iedereen ver-
welkomen en pastoor Joost Jan-
sen en Jeannette Dekker zullen 
een kerstgedachte uitspreken. 

Het thema van dit jaar is: ‘Van 
duisternis naar licht’.
Na afloop van dit samenzijn, als 
voorbereiding op het komende 
kerstfeest, wordt iedereen uit-
genodigd voor een kopje koffie 
met heerlijke snee kerstbrood in 
de Jozefzaal van het Willibrord-
centrum.

Kerst-in 
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Het leek een gat in de markt, 
T-shirts met filosofische citaten 
erop. Martijn Hillenius liet er, zo 
vertelde hij ons, een heleboel 
drukken en probeerde ze al ja-
ren te verkopen. Op het toneel 

stonden de dozen met T-shirts 
en regelmatig haalde hij er één 
uit om het citaat voor te lezen. 
Lange filosofische teksten, ab-
soluut ongeschikt om op een 
T-shirt te drukken. Daarmee 
werd ook verklaard waarom zijn 
net gestarte bedrijf niet erg suc-
cesvol was.

Succes of mislukking
De rest van de voorstelling ging 
Martijn op zoek naar dat wat 
mensen succesvol en gelukkig 
maakt of waardoor ze misluk-
ken. Martijn was tekstueel heel 
sterk, een echt meeslepende en 
geestige verteller. Mooi taalge-
bruik wat erg boeide, het ver-
veelde geen moment. Hij wis-
selde zijn verhalen af met goede 
persiflages, zoals de Amsterdam-
se barman en de wereldvreemde 
homo.

Heel mooi waren de liedjes, die 
meer gezongen vertellingen wa-
ren. Martijn is gezegend met een 
hele mooie, heldere stem. Prach-
tig was de smartlap over Freek 
de Jonge. Het lied werd daar-

mee een hele bijzondere hom-
mage aan Freek. Eenmaal lukte 
het Martijn zelfs om van een lied 
een gezongen gedicht te maken. 

Uit alles kon je merken dat het 
een geschoolde artiest is, die na 
de kleinkunstacademie zijn weg 
in de theater-, televisie- en film-
wereld gevonden heeft. Want, 
behalve in het theater, kun je 
hem ook zien bij ‘Het Klokhuis’, 
‘Spijkers met koppen’ en in films. 
Daarnaast ontwikkelt hij mo-
menteel zijn talent als tekst- en 
scriptschrijver.

Het leek alsof hij al deze talenten 
in zijn avondvullende theater-
programma ‘De man van bonus’ 
samenbracht.

De programmacommissie van 
cc Nesterlé weet goede arties-
ten in huis te halen, die uiterma-
te geschikt zijn voor dit mooie, 
kleine theater. ’t Vijfeiken 14 Heesch (achter de Lidl)  Te l .  0 4 1 2  4 0 4 4 7 4

 ZONDAG 15 JANUARI 2017 VAN 10.00 - 14.00 UUR

* Schrijf je in vóór 16 januari 2017 en sport tot april 2017 helemaal gratis. 

 Alléén geldig op abonnementen van 6 of 12 maanden (vraag naar de voorwaarden).

 SPINNINGMARATHON & OPTREDENS KIDS

 OPEN DAG

EINDEJAARSKNALLER!

Meer info: www.meersports.nl

GRATIS
SPORTEN

TOT APRIL 2017

Fitness | Kids Fit | Les Mills | Xco
Zumba | Spinning | FunXtion

MEER dan alleen sport...

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch - 06-53657505

Heel graag tot ziens op zondag

18 december bij Trendzz Heesch, 

kleding voor hem en haar

Wie verdienen het om met de 
kerstdagen eens flink in het zonnetje
te worden gezet?
Wij geven maar liefst twee volle 
boodschappenkarren weg! 
Eén ter waarde van € 275,- en 
één ter waarde van € 100,-. 

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.

Zondag 18 december 
geopend van
12.00  tot  17.00 uur.
Actie samen met Jumbo Wiegmans

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.

Actie loopt  t/m 21 december, hierna 
worden de winnaars bekend gemaakt.

glasvezel, voor een betere 
toekomst van nistelrode

De jeugd gaat voor E-learning. 
Dat vraagt een netwerkver-
binding die meerdere kinderen 
tegelijk toegang geeft tot hun 
gekozen interactieve website. 
Dit terwijl jij interactief full HD 
tv kijkt of ook nog tegelijkertijd 
met laptop of iPad op het inter-
net wilt surfen. 

Het huis van de toekomst toont 
een aantrekkelijk geprijsd domo-
tica-pakket dat verschillende 
installaties in huis op afstand 
bestuurt. Diverse camera’s con-
troleren de veiligheid en jouw 
Smartphone stuurt en leest deze 
uit. Het geplande netwerk be-
vat een aantal publieke gratis 
hotspots, die gebruikers met het 
internet verbinden. Een extra re-
den om in te loggen op de site 
van de provider, www.trined.nl
en nog voor 31 december ge-

bruik te maken van hun ex-
tra voordeel van meer dan 
€ 500,- (gratis monteur voor de 
aanpassingen van je apparatuur-
aansluitingen, geen kosten voor 
je huisaansluiting). Dit voordeel, 
verdeeld over 12 maanden, 
geeft een voordeel van € 42,- 
per maand. 
Als je het vaste maandelijk-
se abonnement van € 48,50 
daarmee vermindert, resteert er 
slechts € 6,50 per maand voor 
het eerste jaar. Mocht je aanslui-

ting niet voldoen, dan kun je na 
een jaar weer terug naar je ge-
wenste netwerkbeheerder.

De dorpsraad vindt het jammer 
als Nistelrode deze kans voorbij 
laat gaan en de totale leefbaar-
heid van ons dorp tekort doet 
door het gemis van glasvezel. 

Grijp je voordeel door aan te 
melden bij www.trined.nl en 
draag je steentje bij om Nistelro-
de op de kaart te houden.

NISTELRODE - Ouderen kunnen de nu al beschikbare thuisinstallaties waarmee medisch specialisten 
en verzorgenden op afstand hun gezondheid en leefbaarheid bewaken, optimaal gebruiken. Bovendien 
biedt het uitstekende beeldcommunicatiemogelijkheden, waarmee je wereldwijd met je kennissen - 
zichtbaar - gezellig bijpraat. De trage verbinding met internet beperkt de Skype-mogelijkheden. Hoe 
rustgevend is het dat je werkende kinderen via hun Smartphone altijd zichtbaar op afstand bereikbaar 
zijn en een aantal veiligheidszaken bij jou in huis controleren?

het vakmanschap van Martijn 
hillenius als extra bonus
NISTELRODE - Martijn Hillenius speelde in CC Nesterlé zijn theaterprogramma ‘De man van bonus’ en 
liet hierin zijn vakmanschap als schrijver, verteller en zanger zien.

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Marcel van der Steen

‘Amsterdamse 
barman en 
wereldvreemde 
homo’

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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Koor Vivace in kerstsfeer 

HEESWIJK-DINTHER - Koor Vivace zal in de maand december drie optredens in kerstsfeer verzorgen. Op zondag 18 december zal het koor een aantal kerstliederen ten gehore 
brengen tijdens de Kerst-in in de H. Willibrorduskerk. Dit concert wordt mede opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare St. Willibrord.

Donderdag 22 december geeft Vivace samen met een gastkoor, een kerstconcert in dezelfde H. Willibrorduskerk. Dit keer zal koor Vivace uit Helmond samen met Vivace uit 
Heeswijk-Dinther een grote verscheidenheid aan kerstliederen laten horen. Een dubbel-Vivace-concert! Het concert vangt aan om 20.00 uur. Toegang is gratis. Een vrijwillige 
gift wordt op prijs gesteld. Op tweede kerstdag, maandag 26 december, zingt Vivace voor het derde jaar op rij in de Eucharistieviering van 10.30 uur in de kerk van de Abdij van 
Berne. Naast de liturgische gezangen zal Vivace ook enkele kerstliederen zingen. www.vivace-heeswijk-dinther.webklik.nl / www.vivacehelmond.nl.

Foto: Ronald van Hastenberg

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Leuke kerstpakketten

In week 52 - 28 december - verschijnt er geen krant

Gourmet, steengrill of fondue

•
 
• 
•
•

Groenteschotel met champignons, ui, paprika, 
tomaat, aardappeltjes en stoofgroenten
2 soorten rauwkost 
3 soorten saus: knoflook, cocktail en zigeuner 
Stokbrood en kruidenboter     

Biefstuk, kipfilet, varkenshaas, katenvarkenshaas, 
gerookte speenvarkenfilet, hamburgers & piri-piri 
reepjes

met gevulde eieren, augurk, uitjes, tomaten & fruit 

Extra’s:

Huzarensalade:

Vleesschaal:

Kerstdiner: (vanaf 15 personen)

Bestelling wordt op een afgesproken 
tijd warm afgeleverd. 

• 
•
•
• 
•

•

Varkenshaas in champignonroomsaus
Canadese ham met cumberland saus
Pilaf (kip in zoete saus met vruchten)
Kipsaté of gehaktballetjes in satésaus
3 soorten vis (zalm, kabeljauw, pangasius
met vissaus en broccoli)
Piri-piri reepjes in pikante saus (kip) 

Keuze uit 2 of 3 gerechten:

Keuze uit 2 of 3 gerechten:
• 
•
•
• 
•

Krielaardappeltjes
Rijst
Aardappelgrattin
Erwtjes en worteltjes 
Sperziebonen met of zonder spekblokjes  
     

Inclusief:

Huzarensalade:

• 
•

met gevulde eieren, asperges 
met ham, diverse soorten fruit

Huzarensalade met vis:
Paling, zalm, garnalen en makreel

Visschaal:
Nieuwe haring, paling, zalm, 
garnalen, makreel en forelfilet

2 soorten rauwkost  
Stokbrood en kruidenboter

Extra’s:
Worstenbroodjes uit eigen keuken
Soep: Chinees, Groenten, Champignon 

C a t e r i n g  &  B a r b e c u e
V E R H E I J D E N

Kilsdonkseweg 5 | 5473KK | Heeswijk-Dinther
Telefoonnr: 0413293187 | Mobiel: 0621917272

info@verheijdencatering.nl
www.cateringverheijden.nl

Wenst u fijne feestdagen!

Ophalen 1e en 2e kerstdag 
tussen 11:00 - 13:00 u

€ 3,-   p.p

€ 3,50 p.p

€ 7,-   p.p

€ 7,-   p.p

€ 5,-   p.p

€ 5,-   p.p

€ 8,-   p.p

€ 1,-
€ 3,-   p.liter

€ 7,50  p.p

p.s

Als extra service:

Bestellen vóór 20 december

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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Samen aan tafel tijdens een heerlijk kerstdiner. Wat wordt het dit jaar? 
Een bijzonder gerecht van varkenshaas van sterrenchef Jonathan 
Zandbergen, een mooie klassieker of een voorbereid gerecht? Wat je ook 
maakt, het wordt zeker helemaal kerst! Kijk in ons magazine Hallo Jumbo 
of op Jumbo.com/kerst voor deze recepten, kookvideo’s en nog veel meer 
heerlijke gerechten.

Geldig van woensdag 7 december tot en met zaterdag 31 december 2016

499
Per 500 gram

x7,95

Per 500 gram

Varkenshaas 
culinair

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Openingstijden
Zondag 18 december

Jumbo Wiegmans: 
8:00-20:00

Jumbo Nistelrode
10:00-18:00
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PraKtisChe inFOrMatie

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

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

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

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

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

Op elk vuurwerkproduct moet 
een goede Nederlandstalige ge-
bruiksinformatie staan. 
Legaal vuurwerk is te herken-
nen aan de aanduiding ‘bestemd 
voor particulier gebruik’.

De gemeente en politie controle-
ren of iedereen zich aan de regels 
voor het afsteken van vuurwerk 
houdt. De verkoopdagen van 
vuurwerk zijn 29, 30 en 31 de-
cember. Steek vuurwerk alleen af 
van 31 december, 18.00 uur tot 
1 januari, 2.00 uur. 
Voorkom een HALT-straf of een 
boete van minimaal € 100,-. 
Overlast? Meld dit bij de politie: 
0900-8844 of www.politie.nl.

Klaar met afsteken? Ruim vuur-
werk veilig en snel op: maak de 

resten van het vuurwerk nat, 
veeg het bij elkaar en deponeer 
het in een vuilniszak. Geef het 
mee met het gewone huisafval. 
Laat het buiten staan (tuin, bal-
kon) en zet het niet op de open-
bare weg. 
Fijne jaarwisseling! 

Vuurwerk afvalkalender 2017
Rond de jaarwisseling wordt veel vuurwerk afgestoken door parti-
culieren. Koop uw vuurwerk altijd bij een winkelier met een geldi-
ge vergunning, dan weet u zeker dat het vuurwerk legaal is. Deze 
winkeliers hebben in de etalage een poster met de tekst: Verkoop 
vuurwerk, roken en open vuur verboden.

OFFiCiËLe BeKenDMaKingen

Beleidsregels aanwijzen
belastingplichtigen

De heffingsambtenaar van de 
gemeente Bernheze heeft op 
6 december 2016 nieuwe be-
leidsregels vastgesteld voor het 
aanwijzen van belastingplichti-
gen voor WOZ-beschikkingen en

aanslagen gemeentelijke belas-
tingen. De regels gelden vanaf 
1 januari 2017.

De beleidsregels liggen tijdens 
openingstijden op afspraak ter 
inzage in het gemeentehuis in 
Heesch. Een afschrift is tegen be-
taling van leges verkrijgbaar. U 

kunt de beleidsregels ook raad-
plegen via www.bernheze.org.

Besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
de persoonsgegevens van de 
volgende persoon niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  F.F.P. van Bergen, 

geboren 23-04-1992
Besluitdatum: 08-11-2016
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of financiële gevolgen heb-
ben voor de betrokkene. Bent 
u op de hoogte van het huidige 
adres van genoemde persoon, 
neem dan contact op met de 
gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412.

Voornemen tot uitschrijving

U heeft verzuimd uw adreswijzi-
ging of uw vertrek naar het bui-
tenland door te geven. Op grond 
van artikel 2.38, 2.39, 2.43 of 2.47 
wet BRP, bent u daartoe verplicht.
Het college van burgemeester en 

wethouders is voornemens de 
persoonsgegevens van de vol-
gende persoon niet meer bij te 
houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  R.S. Betlejewski, geboren 

26-12-1988

Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of finan-
ciële gevolgen hebben voor de 
betrokkene. Bent u op de hoogte 
van het huidige adres van ge-
noemde persoon, neem dan con-
tact op met de gemeente Bern-
heze, telefoon 14 0412.

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

Op www.ikwilvervoer.nl vindt u 
alle landelijke, regionale en lo-
kale vervoersmogelijkheden. 

Met 2 klikken heeft u toegang 
tot alle informatie om van A naar 
B te reizen. Het digitale platform 
is toegankelijk voor iedereen met 
een smartphone, laptop, compu-
ter of tablet. 

De reisplanner van GoAbout 
geeft een compleet overzicht van 
de vervoersmogelijkheden op 
ieder gewenst moment, of het 
nu gaat om openbaar vervoer, 
buurtbus, trein, OV-fiets, huur-
of deelauto, Regiotaxi, vrijwilli-
gersvervoer, kleinschalig vervoer, 
eigen auto of taxi. Naast de reis-
mogelijkheden ziet u ook de ver-
trek- en reistijden en de kosten.

reizen met 
www.ikwilvervoer.nl
Alle vervoersmogelijkheden handig op een rij

Bernheze ondertekent Manifest 
voor duurzame inkoop

De Afvalkalender 2017 is klaar. Hij is op drie manieren beschikbaar. 

-  Download de Afvalstoffendienst app.

-  U kunt de Afvalkalender als pdf downloaden via www.bernheze.org 
en www.afvalstoffendienst.nl. Print de Afvalkalender zelf uit.

-  Vraag de Afvalkalender telefonisch op.

Lukt installeren van de app of zelf 
printen niet? Bel ons en wij stu-
ren een Afvalkalender naar u toe, 
telefoon 14 0412.

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

Openingstijden
rond 

de feestdagen

22 december 2016
Gemeentehuis 

vanaf 14.30 uur gesloten

26 december 2016
Gemeentehuis gesloten.

De ruim 60 miljard euro aan 
goederen en diensten die nu 
jaarlijks door alle overheden in 
Nederland worden aangeschaft, 
moeten veel duurzamer worden. 

Daarvoor hebben vertegenwoor-
digers van allerlei overheidsor-
ganisaties, waaronder gemeente 
Bernheze, op uitnodiging van 
staatssecretaris Dijksma (Infra-
structuur en Milieu) op 8 de-
cember hun handtekening gezet 
onder het Manifest Maatschap-
pelijk Verantwoord Inkopen. 
Hiermee verplichten zij zich met 
veel scherpere eisen voor hun in-
koop van goederen en diensten. 
Deze eisen variëren van effecten 
die de producten en diensten 

hebben op het milieu tot aan 
arbeidsomstandigheden in de fa-
brieken waar de producten wor-
den gemaakt.

Staatssecretaris Dijksma: ’Nu is 
het nog te vaak het prijskaartje 
waar overheden op afgaan. Door 
de nieuwe afspraken krijgen alle 
overheden nu een middel in han-
den om bij inkoop van producten 
en diensten oog te hebben voor 
mens en milieu. Maatschappelijk 
verantwoord inkopen moet de 
norm worden. Want wie betaalt, 
die bepaalt. Daarmee komen le-
veranciers in beweging om duur-
zamer te ondernemen en geeft 
de overheid het voorbeeld voor 
duurzaam ondernemen.’

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

kunnen in dezelfde zak
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Drank- en horecawet

-  Aan E.M. Scheepers is vergun-
ning verleend voor het uitoe-
fenen van horecabedrijf Het 
Sentiment, Raadhuisplein 7, 
5473 GC Heeswijk-Dinther. De 
vergunning is verzonden op 
2 december 2016.

-  Aan A.T.A.J. van Duren is ver-
gunning verleend voor het 
uitoefenen van het horecabe-
drijf ’t Bakhuys, Laar 8, 5388 
HE Nistelrode. De vergunning 
is verzonden op 9 december
2016.

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Verleende terrasvergunning
-  aan E.M. Scheepers is een ver-

gunning verleend om terras-
meubilair te plaatsen op het 
voor publiek toegankelijke (ver-
harde) gedeelte van de weg, 
gelegen bij restaurant Het Sen-
timent, Raadhuisplein 7, 5473 
GC Heeswijk-Dinther.

-  aan A.T.A.J. van Duren is een 
vergunning verleend om ter-
rasmeubilair te plaatsen op het 
voor publiek toegankelijke (ver-
harde) gedeelte van de weg, 
gelegen bij ’t Bakhuys, Laar 8, 
5388 HE Nistelrode.

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

Verleende vergunning plaatsen 
voorwerpen op of aan de weg
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
een vergunning te verlenen voor 
plaatsing van een koelcontai-
ner aan Slagerij-Poelier Riny van 
Esch, ’t Dorp 67 in Heesch voor 
de periode van 20 t/m 29 de-
cember 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Afwijking sluitingsuur
De burgemeester heeft in ver-
band met de viering van Oud en 
Nieuw besloten om voor alle re-
guliere horeca het sluitingsuur op 
1 januari 2017 vast te stellen op 
6.00 uur.
Procedure 1a is van toepassing.

evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting carnavalsviering Hee-

sch voor het organiseren van 
carnavalsoptochten op 25 fe-
bruari 2017 van 13.00 tot 
17.00 uur en 26 februari 2017 
van 12.30 tot 17.30 uur. Op 
25 februari 2017 worden in 
Heesch tijdens de optocht de 
volgende wegen (geheel of ge-
deeltelijke) afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers: Mozartlaan, Hoogstraat, 
Grenadierstraat, ’t Dorp, Kerk-

straat, John F. Kennedystraat, 
Schoonstraat en De Misse. Op 
26 februari 2017 worden in 
Heesch tijdens de optocht de 
volgende wegen (geheel of 
gedeeltelijk) afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers: Mozartlaan, Hoog-
straat, Grenadierstraat, ’t Dorp, 
Burg. Woltersstraat, John F. 
Kennedystraat, Schoonstraat en
De Misse. De beschikkingen 
zijn verzonden op 9 december 
2016.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door politiehondenver-
eniging ‘Steeds Paraat’ voor het 
organiseren van een Pilot Politie-
honden Praktijkwedstrijd op 14 
januari 2017 van 15.00 tot 22.00 
uur op locatie bij Lunenburg en 
in Lunenburg, Dorpsstraat 39, 
5472 PH Loosbroek. De toe-
stemming is verzonden op 8 de-
cember 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding maken uitweg
J.T.J.A. van Roosmalen, Weijen 
82, 5388 HR Nistelrode heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het verplaatsen van een 
uitweg naar Weijen 82 in Nis-
telrode. De melding is op 9 de-
cember 2016 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 9 december 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer

Milieueffectrapportage, 
kennisgeving ex. art. 7.8b
-  Het college van burgemeester 

en wethouders van Bernheze 
maakt als bevoegd gezag, gelet 
op artikel 7.17, lid 4.a., van de 
Wet milieubeheer, het volgen-
de bekend.
Op 2 november 2016 heeft Van 
den Broek Pluimvee V.O.F. me-
degedeeld dat hij voornemens is 
om de pluimveehouderij aan het 
Rukven 8a in Heeswijk-Dinther 
te wijzigen door de mogelijk om 
ook vleeskuikens binnen de in-
richting te mogen houden. De 
activiteit is onderworpen aan 
een milieueffectrapportagebe-
oordeling ingevolge het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 jo. 
artikel 7.2, lid 4 van de Wet mi-
lieubeheer.
Het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
heeft besloten dat door initia-
tiefnemer géén milieueffectrap-
port behoeft te worden opge-
steld, alvorens een definitieve 
beslissing wordt genomen op 
een aanvraag om een vergun-

ning ingevolge de Wet alge-
mene bepaling omgevingsrecht 
(Wabo) voor de voorgenomen 
activiteit.
Naar de mening van het college 
burgemeester en wethouders 
van Bernheze leidt de voor-
genomen activiteit, gezien de 
omstandigheden waaronder zij 
worden ondernomen, niet tot 
belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu.
Het besluit en de overige stuk-
ken liggen vanaf 14 december 
2016 gedurende zes weken 
tijdens openingstijden ter inza-
ge bij de frontoffice via telefo-
nische afspraak 14 0412. Het 
besluit dient te worden aange-
merkt als een voorbereidings-
besluit als bedoeld in artikel 6:3 
van de Algemene wet bestuurs-
recht en is niet vatbaar voor 
bezwaar en beroep van derden. 
Dit kan in het kader van de ver-
gunningverlening in het kader 
van de Wabo aan de orde wor-
den gesteld.

-  Het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
maakt als bevoegd gezag, gelet 
op artikel 7.17, lid 4.a., van de 
Wet milieubeheer, het volgen-
de bekend.
Op 8 augustus 2016 heeft Van 
der Lee Opfokbedrijf BV mede-
gedeeld dat hij voornemens is 
om de pluimveehouderij aan de 
Dintherseweg 23 in Nistelrode 
te wijzigen door de mogelijkheid 
om ook vleeskuikens binnen de 
inrichting te mogen houden. De 
activiteit is onderworpen aan 
een milieueffectrapportagebe-
oordeling ingevolge het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 jo. 
Artikel 7.2, lid 4 van de Wet mi-
lieubeheer.
Het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
heeft besloten dat door initia-
tiefnemer geen milieueffectrap-
port behoeft te worden opge-
steld, alvorens een definitieve 
beslissing wordt genomen op 
een aanvraag om een vergun-
ning ingevolge de Wet alge-
mene bepaling omgevingsrecht 
(Wabo) voor de voorgenomen 
activiteit.
Naar de mening van het colle-
ge van burgemeester en wet-
houders van Bernheze leidt de 
voorgenomen activiteit, gezien 
de omstandigheden waaronder 
zij worden ondernomen, niet 
tot belangrijke nadelige gevol-
gen voor het milieu.
Het besluit en de overige stuk-
ken liggen vanaf 14 december 
2016 zes weken tijdens ope-
ningstijden op afspraak ter in-
zage in het gemeentehuis van 
Bernheze, De Misse 6 in Heesch.
Het besluit dient te worden 
aangemerkt als een voorberei-
dingsbesluit als bedoeld in ar-
tikel 6:3 van de Algemene wet 
bestuursrecht en is niet vatbaar 

voor bezwaar en beroep van 
derden. Dit kan in het kader 
van de vergunningverlening in 
het kader van de Wabo aan de 
orde worden gesteld.

Procedure 1a is van toepassing.

Bezwaar kan alleen worden inge-
diend door de initiatiefnemer.
Eventuele bedenkingen van der-
den kunnen later worden inge-
bracht in het kader van de om-
gevingsvergunningsprocedure. 
Dit is een voorbereidingsbesluit 
op de vergunningverlening voor 
de activiteit milieu.
 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heesch
-  Goorstraat 16

Splitsen woning
Datum ontvangst: 05-12-2016

-  Beellandstraat 6
Uitbouwen woning tbv 
mantelzorg
Datum ontvangst: 06-12-2016

-  Berktstraat 4
Uitbreiden bijgebouw
Datum ontvangst: 07-12-2016

Heeswijk-Dinther
-  Droevendaal 1

Aanbouwen materiaalruimte 
en berging en kappen 3 bomen
Datum ontvangst: 04-12-2016

-  Heibloemsedijk 14
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 05-12-2016 

-  Teerlingstraat ong.
Oprichten 6 CPO-woningen
Datum ontvangst: 07-12-2016

Nistelrode
-  Donzel 80

Verbouwen woning
Datum ontvangst: 07-12-2016

-  Laar 66
Verbouwen gevelopening
Datum ontvangst: 08-12-2016

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
-  ’t Vijfeiken, t.h.v. nummer 32 

Kappen esdoorn (verval, 
verhoogde gevaarzetting)
Verzenddatum: 05-12-2016

-  Aardenbaan 8
Wijzigen pluimveehouderij 
(stal) (wijziging eerder 
verleende vergunning)
Verzenddatum: 07-12-2016

-  Buitenpas 58
Plaatsen erfafscheiding
Verzenddatum: 09-12-2016

Vorstenbosch
-  Derpt 14

Aanleggen rijbak (gebouwd)
Verzenddatum: 06-12-2016

-  Derpt 9
Bouwen garage
Verzenddatum: 13-12-2016

Loosbroek
-  Hanenbergsestraat 6

Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 13-12-2016

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat 
deze besluiten leiden tot een 
onomkeerbare situatie, treden 
ze zes weken na verzending van 
het besluit in werking. 
Loosbroek
-  De Hekkenslag t.h.v. 2

Kappen 4 sierkersen 
(belemmering verkeer)
Verzenddatum: 8-12-2016

Heeswijk-Dinther
-  Meerstraat 25

Kappen eik (belemmering 
verkeer en schade)
Verzenddatum: 08-12-2016

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

uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heesch
-  Huis Deelen 3

Beperkte milieutoets en 
plaatsen luchtwasser
Verzenddatum: 06-12-2016

Vorstenbosch
-  Nistelrodesedijk 15 en 15a

Revisie milieu (fase 1)
Verzenddatum: 06-12-2016

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Heeswijk-Dinther
-  Koffiestraat 1a

Vervangen rieten kap
Verzenddatum: 07-12-2016

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

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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PrOCeDUres
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

WWW.BernheZe.Org
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De man van mevrouw Schuurmans was onderwijzer in Oirschot in een 

dependance van Boxtel: Speciaal onderwijs. Hij moest in dienst naar Duitsland 

en dat wilde hij niet. Hij is toen ondergedoken in Oirschot, waar hij les gaf en 

als er onraad was kroop hij in de schoorsteen.

Hij volgde een opleiding voor hoofdakte in Tilburg en de broer van mevrouw 

Schuurmans ook. Ze leerde haar man dan ook via haar broer kennen. Op een 

dag kwam hij eten, toen mevrouw Schuurmans in de ‘goei kamer’ een Frans 

boek zat te lezen, dat stond wel erg interessant! Mevrouw Schuurmans was 

het contact voor haar man met de buitenwereld. Toen hij moest afstuderen 

zijn ze ‘s nachts naar Eindhoven gefietst om examen te doen. Zij bleef 

buiten weesgegroetjes bidden. Na het examen werd hij binnengeroepen 

door een Nsb-er en die zei hem: “U bent een heel evenwichtig persoon... u 

heeft 3 zevens!” In 1945 zijn ze getrouwd. Dit is de trouwring van mevrouw 

Schuurmans. De zus van haar moeder heeft bijgedragen om het ringetje te 

kunnen kopen. Ze droeg een Velourse chiffon jurk gemaakt door haar zus, die 

een zaak had in religieuze ornamenten en kazuifels.

De fotografen van DeMooiBernhezeKrant, 
Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers voorzagen 
de opgetekende verhalen van passende beelden.

Op een dag kwam hij eten, toen 
mevrouw Schuurmans in de ‘goei 
kamer’ een Frans boek zat te lezen, 

dat stond wel erg interessant!

HEESWIJK-DINTHER - Bij de bewoners van zorgcentra in Bernheze zijn heel veel herinneringen die 
zij koesteren. Persoonlijke en dierbare voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven 
dat bestond uit drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar waardevolle herinneringen. Om die 
herinneringen levendig te houden en te delen, is deze rubriek ‘familieschatten’. Bij de familieschatten 
vertellen de bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen.

Mevrouw Schuurmans uit Laverhof
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102 stuks

7.99*
70 stuks

8.99*

60 stuks

2.99*

48 stuks

0.99*

80 stuks

2.99*

60 stuks

2.99*
Per pakket

2.49*

25 stuks

3.99*

30 stuks

8.99*

207 stuks

2.99*

16 stuks

3.99*

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS www.aldi.nl

VERKOOP AAN PERSONEN VANAF 12 JAAR.VERKOOP AAN PERSONEN VANAF 12 JAAR.VERKOOP AAN PERSONEN VANAF 12 JAAR.

Natuurlijk Aldi!

Ratellinten
Circa 10 seconden een 
knetterend effect.

Vuurwerk-
veiligheidspakket
Bestaande uit:
- 1 vuurwerkbril
- 2 aansteeklonten
- 1 paar oordopjes
- 1 vuilniszak

Wondertollen
Rode en groene kleureffecten.

Vuurwerkfeest
Vooral geschikt om 
als ouder voor de jongere 
kinderen af te steken. 

Voetzoekers XXL
Grote draaiende grondtol 
met ingebouwde fonteinen.

Knetterballen
Knalt met een crackling 
(spetter) effect uit elkaar.

Knetterballen XXL

Fonteinen mix
3 soorten.

Sterretjes 
Lengte: 16 cm
en 30 cm.

Siervuur werkpakket

Vuurwerk pakket XXL

Kijk op www.aldi.nl/vuurwerk om de video’s van het vuurwerk te bekijken.

* 
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

De Bernhezer afspraken
Gemeente, huurdersorganisaties 
en woningcorporaties kunnen 
met elkaar afspraken maken over 
zaken als:
- nieuwbouw van sociale huur-

woningen;
- betaalbaarheid van de wonin-

gen;
- huisvesting van specifieke 

doelgroepen;
- kwaliteit en duurzaamheid van 

de woningen. 
In 2016 heeft de gemeente Bern-
heze, samen met de corporaties, 
de woonvisie ‘creatief naar een 
nieuw evenwicht’ opgesteld. 
Hierin is een duidelijke ambitie 

gesteld: een groei van het tota-
le woningbestand en extra inzet 
op de bouw van sociale huur-
woningen. Daarnaast is er aan-
dacht voor bijzondere doelgroe-
pen, zoals begeleid wonen voor 
mensen met een beperking, en 
extra ruimte voor ouderen om 
zelfstandig of gezamenlijk hun 
woonomgeving te ontwikkelen. 
Ook spelen de thema’s duur-
zaamheid en leefbaarheid een 
belangrijke rol in de woonvisie. 
De woningcorporaties Mooiland, 
Kleine Meierij en BrabantWonen 
bezitten de sociale huurwonin-
gen in Bernheze. Zij hebben op 
basis van de woonvisie een bod 

uitgebracht met hun bijdrage aan 
de gestelde doelen. Deze doelen 
zijn uitgewerkt in concrete pres-
tatieafspraken voor 2017, met 
een doorkijk naar de volgende 
jaren. Met deze afspraken com-
mitteren de partijen zich geza-
menlijk aan het realiseren van de 
gestelde doelen. Woningcorpo-
ratie, gemeente en huurdersor-
ganisatie houden elkaar aan de 
gemaakte afspraken. Komen ze 
er onderling niet uit, dan kunnen 
ze naar de minister voor Wonen 
en Rijksdienst stappen. De minis-
ter controleert de uitvoering van 
alle prestatieafspraken op hoofd-
lijnen.

SP: Prestatieafspraken woningbouw

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurders-
organisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in 
de herziene Woningwet van juli 2015. In die afspraken staat bijvoorbeeld 
welke woningen corporaties gaan bouwen en voor welke doelgroepen.

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

ik ben

Het draait om vertrouwen
Mark Verwijst uit Heeswijk-Dinther is eigenaar van BBQenzo.nl 
een eenvoudig concept, onderscheidend door de all-in service. 
“We helpen bij een feestje. je bestelt via onze website alle 
benodigdheden voor een barbecue, gourmet, tapas of pizzarette 
en wij bezorgen het aan huis. De afwas gaat weer mee terug. 
Ideaal voor deze feestmaand. 
Waar ondernemen en het leven elkaar altijd vinden, is 
vertrouwen. Daar draait het om. Dat is de basis van werken, 
van normen en waarden en gewoon van goed fatsoen. 

Ik heb de mensen achter D66 Bernheze leren kennen als 
betrouwbaar en integer. Als je het mij vraagt, zijn dat juist de 
bouwstenen waar de hedendaagse politiek om verlegen zit. 
Dat geldt niet alleen voor het werk en privé, maar eigenlijk 
voor alles. Heel veel zaken in het dorp draaien alleen maar 
met hulp van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren. 
je hebt elkaar nodig en dat begint met vertrouwen. 
Dat is broodnodig om samen dingen te doen, om samen 
een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Open en eerlijk. 
Daarom ben ik D66.

Al 15 jaar 
uw vertrouwde 

registeraccountant 
in Nistelrode

Onze dienstverlening:
• (loon)administratie
• Jaarrekeningen
• Aangiften (IB BTW VPB etc)
• Subsidieverklaringen
• Wettelijke controles

Voor een persoonlijk 
advies op maat

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Er schijnt maar geen einde te ko-
men aan de asielzoekers-soap in 
Bernheze. Begin 2016 lanceerde 
het college een plan voor een 
AZc voor 500 asielzoekers voor 
tien jaar in een weiland in Heesch.  

Dat leidde tot onrust en relletjes 
en de gemeenteraad schoot het 
plan af. Er werd gekozen voor 
het huisvesten van extra status-
houders.

Maar burgemeester en wethou-
ders lieten het er niet bij zitten 
en kwamen in juni met een plan 
voor een AZc voor 300 tot 500 
asielzoekers voor vijf tot tien jaar 
in de bossen bij Nistelrode. Lek-
ker ver weggestopt, dus iets min-
der onrust en relletjes. Maar het 

cOA liet weten geen belangstel-
ling te hebben.

Nog gaven burgemeester en 
wethouders de moed niet op en 
kwamen met een voorstel voor 
tijdelijke units voor veertien sta-
tushouders in Heesch en Nistel-
rode. Weer gedoe en onrust en 
weer gaat het niet door. Ik las in 
de krant dat het cOA een locatie 
zoekt voor een ‘Aso-AZc’, spe-
ciaal voor overlast bezorgende 
asielzoekers. 
De VVD Bernheze heeft vanaf 
het begin gepleit voor kleinscha-
lige opvang. Dat gaat namelijk 
wél goed. Ook in Bernheze.

Reageren:
www. bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Bernheze staat weer 
voor gek

Vorige week kwam het bericht dat ook de 
tijdelijke eenpersoons woonunits voor sta-
tushouders er uiteindelijk toch niet gaan 
komen. Het COA heeft ze niet nodig. Niet 
zo verrassend, want eerder had Oss al 
dezelfde boodschap gekregen. Het is een 
raadsel waarom dat in Bernheze twee we-
ken langer moest duren.

Paul Kremers, bestuurslid VVD Bernheze

Militaire oefening Bernheze
Van 13 t/m 16 december 2016 vindt een militaire oefening plaats in Bernheze

BERNHEZE - De oefening vindt 
plaats in het kader van lucht-
ruimbeveiliging. Dat houdt in 
dat voertuigen stellingen inne-
men om het luchtruim te ver-
kennen. 

Aan deze oefening nemen 19 
personen en 10 militaire voertui-
gen deel. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van oefenmunitie.

Als er door de oefening schade 
is ontstaan dan kunt u dit onder 
vermelding van de militaire een-
heid zoals kenteken voertuig, 

datum en tijd, plaats, soort scha-
de melden aan: Sectie claims 
Ministerie van Defensie, Post-
bus 90004, 3509 AA Utrecht, 

telefoon 030-21 80 444, e-mail: 
jvdclaims@mindef.nl
Meer informatie vindt u op 
www.landmacht.nl.

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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inFormatie voor de kernen

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Winnaar 

CCDNA 

Award 2016

‘banken’

cadeau bij onze betaal-rekening*

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Van heck assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Met steun van deze krant is vorige week een kleine opiniepeiling 
gehouden. Dan blijkt dat er nog best wat twijfelaars zijn. Vorige 
week werd door TriNed echter ook de eerste tussenstand van de 
inschrijvingen bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat we als Bernheze 
goed op dreef komen. 

Kleinste dorpen op kop 
Er is op basis van ervaringen met glasvezelaanleg in andere plaat-
sen een grafiek opgesteld. Die geeft een beeld van hoe het meestal 
gaat. Op die grafiek scoren wij goed. Beter dan Schagen, waar nu 
ook een campagne loopt. Uit de eerste cijfers blijkt ook, dat hier 
Loosbroek en Vorstenbosch nu op kop liggen. Heeswijk-Dinther 
en Nistelrode komen daarna. Heesch achteraan. Alles naar verhou-
ding van het aantal inwoners, natuurlijk. 

Zestig organisaties 
Uit het feit dat de kleinste dorpen de meeste inschrijvers hebben, 
concluderen deskundigen dat hier het sociale aspect ook mee-
weegt. Hoe meer samenhang er is in een dorp, des te zwaarder 
lijken de voordelen voor de gemeenschap te tellen. Dat wordt ook 
onderstreept door signalen uit onze peiling. 

En het feit dat zich nu zo’n zestig clubs aangemeld hebben om 
glasvezel te gaan promoten onder hun leden, zegt ook veel. Daar 
staat natuurlijk € 10,- of, bij meer dan vijftig inschrijvers, € 20,- 
voor de clubkas tegenover. Maar toch… Ook zíj zeggen dat ze 
horen dat men ook het belang van een gezamenlijke infrastructuur 
mee laat wegen. Goed bezig, Bernheze! 

Vraag? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl 
Krijg je antwoord. Glashelder. 
Aanmelden: www.trined.nl/netwerken/e-fiber/bernheze 
of 0800-8030.

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 

gLasheLDer 16
goed bezig, Bernheze! 

U kunt nu beslissen of Bernheze 
een belangrijke stap naar de toe-
komst zet. Een beslissing waar u 
zich nu misschien nog niet heel 
druk over maakt, maar die wel 
bepalend is voor de komende ja-
ren. 
Het gaat namelijk over de aanleg 
van een glasvezelnetwerk voor 
alle huizen in Bernheze. Het da-
taverkeer groeit elk jaar sterk, 
van de vertrouwde telefoonkabel 
zijn we gegaan naar ISDN, ADSL 

of kabel. Een snelle verbinding 
wordt een basisbehoefte. Daar-
om is het zo belangrijk dat voor 
1 januari zoveel mogelijk mensen 
zich aanmelden bij TriNed. Want 
bij een deelname van 40% van 
de huishoudens krijgt iedereen 
een gratis aansluiting (normaal 
€ 450,-). U betaalt dan alleen 
voor het abonnement en krijgt 
daarbij nog wat leuke extra’s.

Misschien denkt u dat u zo’n 

snelle verbinding (nog) niet no-
dig hebt, maar kijk eens terug in 
de tijd. Wanneer vond u een pc 
of een mobiele telefoon destijds 
noodzakelijk of later een draad-
loze verbinding (WI-FI) of een 
Smartphone? 

Vaak kun je zelf bepalen wanneer 
je de volgende stap wilt zetten, 
maar voor glasvezel is maar één 
moment; doe het nu! Bel 0800-
8030 of ga naar www.trined.nl.

Blanco: Voort in de vaart der 
volkeren

En alweer is er bijna een jaar voorbij. Een jaar waarin veel is gebeurd. De 
wereld draait door en wij draaien mee. Soms heb je invloed op dingen die 
gebeuren, soms niet. Als politieke partij proberen we zaken voor elkaar te 
krijgen die positief zijn voor de inwoners van Bernheze. Maar soms zijn de 
inwoners zelf aan zet, zoals nu. 

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Echter, nu 2016 bijna voorbij is, 
laat de bestuursrapportage zien 
dat er opnieuw een enorm be-
drag overblijft, in ditzelfde do-
mein. Dit keer 2,7 miljoen euro. 
Dit bedrag roept vragen op bij 
onze fractie. Hoe kan het dat er 
zoveel minder uitgegeven is dan 
begroot?

Als cDA hebben we, samen met 
de SP, op 3 november al een mo-
tie over dit overschot ingediend. 

We stelden dat er substantieel 
geld overblijft in het sociaal do-
mein. Een onafhankelijk onder-
zoek medio 2016 is ingezet door 
de bijeenkomst overschot sociaal 
domein eind oktober 2016. Wij 
vinden dat de overschotten direct 
aan zorg besteed zouden moeten 
worden. Wij willen dat het colle-
ge erop toeziet dat er voor 1 april 
2017 een uitslag van genoemd 
onderzoek ter bespreking voor-
ligt aan de raad. En dat het col-

lege komt met een concrete set 
aanbevelingen voor de besteding 
van zorggelden om te komen tot 
een maximaal volwaardige deel-
name van burgers aan de samen-
leving. Verder verwachten wij dat 
het college alles in het werk stelt 
om zorgmijding te voorkomen.

Het budget benutten voor direc-
te zorg voor onze inwoners. Daar 
maakt het cDA in Bernheze zich 
hard voor.

CDA: sociaal domein overschot
zorgbudget

In de jaarrekening van 2015 zagen we dat bij de transitieonderdelen en de 
daarmee gepaard gaande taken die door de gemeente moeten worden uitge-
voerd, er 2,5 miljoen euro over was aan budget. Dit bedrag is beschikbaar 
gebleven voor het sociaal domein in Bernheze door toevoeging aan geoor-
merkte reserves. Deze reserves zijn ook hard nodig om tegenvallers op te 
kunnen vangen.

Lidy van der Valk, Commissielid Maatschappelijke Zaken, CDA Bernheze

‘Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl’
Glashelder
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‘t Dorp 64
5384 MC Heesch
0412-457086 * Actie is geldig t/m 24 december 2016. Vraag naar de voorwaarden

van der Doelen

Hugo Boss
NUIT RUNAWAY EDITION
Eau de Parfum 75 ml

95,79  nú                     49.95

47%
KORTING

Paco Rabbane
1 MILLION
Eau de Toilette 200 ml

124,85 nú                    64.95

47%
KORTING

Estée Lauder
PLEASURES
Eau de Parfum 50 ml

65,00 nú                    44.95

30%
KORTING

Lancome
LA VIE EST BELLE
Eau de Parfum 50 ml
+ GRATIS Body Lotion 50 ml
+ GRATIS Shower Gel 50 ml

94,50  nú                     65.95

Paco Rabbane
LADY MILLION
Eau de Parfum 50 ml
+ GRATIS Body Lotion 100 ml

78,45  nú                     57.50

30%
KORTING

26%
KORTING

Paco Rabbane
1 MILLION
Eau de Toilette 50 ml
+ GRATIS Shower Gel 100 ml

63,55  nú                     44.95

29%
KORTING

Bvlgari
MAN IN BLACK
Eau de Parfum 60 ml
+ GRATIS After Shave Balm 40 ml
+ GRATIS Shower Gel & Shampoo 40 ml

73,85  nú                                           55.40

25%
KORTING

Giorgio Armani
CODE HOMME PROFUMO
Eau de Parfum 60 ml
+ GRATIS Shower Gel 75 ml
+ GRATIS After Shave Balm 75 ml

84,70  nú                                           63.50

25%
KORTING
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Tekst?

Winter Staat voor de deur Zie oplossing pagina 42

MooiBernhezertjes

te kooP

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

gourmetScHaal 
7 soorten vlees per persoon
€ 4.50 p.p.
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss. 
0412-454536

de mooiSte lamPen 
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht 
meenemen, is voor ons geen 
probleem. Wij hebben altijd 
leuke aanbiedingen en anders 
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12. 
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

kerStbomen, blauWSPar
100 cm € 5,- 
150/200 cm € 10,- 
250/350 cm € 15,-
Met of zonder kluit.
Zelf uitzoeken of reserveren 
op perceel Liniedijk 3
Heeswijk-Dinther. 
Gratis thuisbezorgd.
0413-292751, 06-53760087.

kerStbomen Mooie 
blauWSParren en 
nordmannen. Diverse 
lengtes, met of zonder kluit. 
De bomen kunnen voor u 
ingepakt worden. Verkoop 
vanaf 3 december, Antoon 
coolenstraat 5 te Heeswijk. 
Tel. 06-22827766.

mooie kerStbomen
Groen- en Blauwspar diverse 
maten met en zonder kluit, 
ook open op zondagen.
H. Donkers Kampweg 30 
Loosbroek 0413-229445. 

kleine Pakken Hooi en 
grote balen kuilgraS 
Heeswijk-Dinther, 06-13524390.

kerStbomen groen- 
en blauWSPar
Tussen de 1.50 en 3 meter 
groot. Prijs: € 7,50 per stuk.
J. van Houtum, Aa-brugstraat 
19, Heeswijk-Dinther, 
tel.: 0413-293200.

aangeboden

Pedicure niStelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

oliebollenkraam
Geopend t/m zondag 8 januari
op Plein 1969 in 
Heeswijk-Dinther
1e en 2e kerstdag gesloten.
Mario & christa Bok.

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

oP zoek naar een 
origineel cadeau voor 
de decembermaand?
Geef een kleuranalyse en/of 
kledingadvies cadeau.
Alleen of samen met enkele 
vriendinnen, gegarandeerd 
succes voor een gezellige en 
leerzame middag.
colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther 

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

een avondje uit. 
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t Koskojjer. Activiteit 

luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

uW kaPSter aan HuiS!
Petra van den Akker 
gespecialiseerd in alle 
haarbehandelingen o.a.: 
permanenten, watergolf, 
föhnen, verfbehandeling, 
knippen! Heesch, Nistelrode en 
omgeving Afspraak: 
06-12263188, 0492-321323.

danS de 5 ritmeS!
Elke maand in Schijndel
Vrijdag 16 december – thema 
Stilte. www.rian5ritmes.nl.
info@rian5ritmes.nl. 
06-26642181.

te Huur

oPSlagruimte 
± 125 m2 en 70 m2 Heesch
Grote deuren en een Wc 
aanwezig. 06-29302262/
06-53416269.

gevraagd

landbouWmacHineS. o.a. 
ploeg, schudder, maaier, hark, 
frees, bloter, weisleep, mesttank, 
tractor, enz. 06-19076959.

overige

keeztoernooi café Elsie, 
Heeswijk-Dinther.
Vrijdag 16 december. 
Aanvang 20.00 uur.Inschrijven: 
keezenelsie@gmail.com.

Uw oude videobanden 
op DVD, op USB-stick of op 
een harde schijf? Ook het 
ProFeSSioneel filmen 
van bedrijfspresentaties, 
productieprocessen, 
toneeluitvoeringen, speeches, 
optredens, etcetera.
Op een deskundige wijze 
verzorgd! Mail naar 
g.eerden@hotmail.nl of bel naar 
06-11355477.

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

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

 
Zoek: ATLeTIeK, sOFTBAL, BAsKeTBAL, BOBsLee, RODeLeN, BILjART, BOKseN, BOWLINg, 
CRICKeT, DAMMeN, DANseN, DARTs, gOLF, TuRNeN, PAARDRIjDeN, HOCKey, 
IjsHOCKey, juDO, KARATe, MOTORsPORT, ROeIeN, RugBy, sCHAKeN, sCHAATseN

WOOrDZOeKer

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Liesbeth Dalderop 
uit Heesch

Winnaar:
Afsaneh Sorkhabi
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19
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Zondag 
18 december
 in Nistelrode

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

GRATIS VERS GEMALEN 
KOFFIE OF 
HEERLIJKE THEE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

SALESALE
HEEL VÉÉÉÉÉL WINTERS VOORDEEL! 

OPEN 
ZONDAG!

18 DEC
VAN 12.00 - 17.00 UUR 

STAAN WE 
VOOR U KLAAR!

Kom, geniet en beleef op zondag 18 december
NISTELRODE – Er hoeft niet per se een meter sneeuw te liggen om in een kerstsfeer te komen, want 
tijdens de Open Zondag is het één en al Kerst wat de klok slaat. Van 12.00 tot 17.00 uur zetten tal 
van Nisseroise ondernemers hun deuren open voor het winkelend publiek. Genieten van het Sale-
seizoen en de kerstsfeer buiten, waarbij een heerlijk glas glühwein, appelcider en overheerlijke 
oliebollen niet mogen ontbreken. Maar er is meer! De horecabedrijven hebben de kerstboom staan 
en de winkeletalages hebben hun gezelligste kerstversierselen uitgestald. 

KOM EENS BINNEN KIjKEN!
Met de gezelligheid van de kerstbellen aan de arrenslee - die deze middag 
tijdens een frisse wandeling door het centrum klinken, is de toon gezet. De 
bezoekers kunnen onder het genot van een drankje en een overheerlijke 
oliebollen ontspannen bij een knapperend vuurtje. Waarna zij in de arrenslee 
het centrum kunnen verkennen; hartstikke leuk én praktisch! 
ORANGERIE VAN VAN TILBURG, ‘T BAKHUYS, RAVED BOUTIQUE, VAN 
TILBURG MODE & SPORT, jACOBS&jACOBS WOONSFEERMAKERS, MARYA 
SCHOENMODE, SHOES FOR KIDS, DIO/THE READSHOP/PRIMA SPARKLING, 
jUMBO, ONMOETINGSPLEK DE NISTEL en HORECA NISTELRODE heten u van harte welkom. 

Open Zondag Nistelrode 

Graag tot ziens 
in Nistelrode

op zondag 18 december!

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235
www.facebook.com/orangerievantilburg

Vers bereid en dat proef je

op zondag 18 december!

MARYA 

Muzikale kerstsfeer door koor Frappant
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Kerst op De Nistel!

www.de-nistel.nl        /OntmoetingsplekDeNistel

Open zondag 18 december a.s.
van 11.00 tot 17.00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Boxspring Sale
NU 30% korting*

Keuze uit een
ruime collectie

boxsprings!

Keuze uit een
ruime collectie

boxsprings!

€985,-

van €1407,-
nu vanaf

Boxspring StockholmBoxspring StockholmBoxspring StockholmBoxspring Stockholm

nlLaar 1, 5388 HB  Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl

Zondag 
18 december 
geopend van 

12.00 tot 
17.00 uur

OPEN ZONDAG NISTELRODE

De groep leerlingen bestaat uit 
eerstejaars leerlingen en leerlin-
gen die meerdere jaren les en 
ervaring hebben, zowel in slag-
werk- als blaasinstrumenten. 
Er is een leuk en gevarieerd pro-
gramma samengesteld. 
Iedereen is van harte welkom om 
te komen luisteren op zondag 18 
december van 11.00 tot 12.30 
uur in CC Nesterlé. 
Wil je zelf ook muziek maken? 
Kom dan kennismaken met mu-
ziek en doe gratis aan een proef-
les mee op een blaasinstrument 
of een proefles drummen! 
Vanaf groep 5 (8-9 jaar) van 
de basisschool ben je van harte 
welkom. Voor meer informatie: 
www.stlambertusnistelrode.nl of 
mail naar: opleidingen@
stlambertusnistelrode.nl.

Jaarafsluiting leerlingen Fanfare 
St. Lambertus

Graag tot ziens 
in Nistelrode

op zondag 18 december!

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235
www.facebook.com/tbakhuysvantilburg

Erwtensoep met desembrood en 
zeeuws spek. Daar is het weer voor.

Kerst bij 
De Nistel

van 11.00  tot 14.00 uur een 
kerst- knutselactiviteit voor 
jong en oud.
Vanaf 14.00 uur kerstliederen 
van Koor Saberdiosieja uit 
Nistelrode.

Vuurkorven en andere 
winterse gezelligheid en 
versnaperingen.

NISTELRODE - Tijdens de jaarafsluiting van de leerlingen van Fan-
fare St. Lambertus op zondag 18 december laten de leerlingen in 
groepjes horen wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. 

KerstfairLaar 56
11.00 tot16.00 uur

Aanmelden Glasvezel: 
www.trined.nl

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

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

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
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AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

ZORGVERZEKERING DUURDER? 
WIJ ADVISEREN U GRAAG OVER EEN 

VOORDELIGE EN GOEDE OPLOSSING
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uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!
Uw CZ-verzekering. Dicht bij u in de buurt? 

Om die personen toch nog even 
een beetje bij het robijnen feest 
te betrekken, heeft Ziekenver-
eniging Horizon Heesch beslo-
ten om hen een cadeaubon te 
bezorgen. Hiermee kunnen ze 
dan alsnog een cadeautje voor 
zichzelf aanschaffen. 

Onder de mensen die bezocht 
worden, bevinden zich ook be-
woners die in Heesch woon-
achtig zijn, in een tehuis. De 
ziekenvereniging hoopt dat zich 
hierdoor álle zieken, eenzamen 
en mensen met een beperking 
uit het dorp Heesch, op één of 

andere manier bij het jubileum 
betrokken voelen.

Wim van Nistelrooij
w.v.nistelrooij@hotmail.com.

Ziekenvereniging 
horizon heesch geeft 
cadeaubonnen weg
HEEScH - Ziekenvereniging Horizon Heesch sluit deze maand haar 
grandioze jubileumjaar af. Alle leden van haar doelgroepen hebben 
dit jaar aan extra evenementen kunnen deelnemen. Dit is dan ook 
met veel enthousiasme gebeurd. jammer genoeg zijn er altijd men-
sen die wel in één van de doelgroepen zitten, maar toch buiten de 
boot vallen. Er zijn namelijk enkele personen die door omstandighe-
den, waar ze zelf geen invloed op hebben, aan geen enkele activiteit 
kunnen deelnemen. 

samsam 
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - SamSam is een ‘markt-
plaats’ op het gebied van wel-
zijn, met gratis diensten voor en 
door alle inwoners van Bernhe-
ze.

Wil je iemand helpen met huis-
werk maken? Of een taal leren?
Wil je als student een helpdesk 
zijn? Of samen boodschap-
pen doen? Zoek je hulp bij het 
werken met computer, tablet of 
smartphone? Wil je gezelschap 
om koffie te drinken of te wan-
delen? Heb je bruikbare spullen 
die je gratis aan wil bieden?

Een gratis advertentie is snel 
geplaatst en kan je veel nieuwe 
mogelijkheden bieden. Gewoon 
doen!

Sociale Wegwijzer
Via onze site SamensterkHDL.nl 
kun je op de sociale wegwijzer al 
veel informatie vinden over wel-
zijn, gezondheid, wonen, zorg 
en overheidsdiensten.

De website is nog volop in ont-
wikkeling en we hopen deze de 
komende maanden steeds beter 
en completer te maken.

Wie zou ons daarbij willen hel-
pen? Kun je leuk schrijven en 
heb je een paar uurtjes per week 
tijd? Stuur een mail naar:
info@samensterkhdl.nl of bel 
06-10325361.

Samen Sterk
                            voor welzijn en zorg in HDL

Veel Nederlanders mijden tandarts
Kijkend naar de onderzoeksre-
sultaten, is het opvallend dat 
er ook sterke provinciale ver-
schillen bestaan. Zo is het me-
rendeel van de tandzorgmijders 
uit Noord-Brabant afkomstig 
(22%), terwijl ook Gelderland en 
Groningen sterk vertegenwoor-
digd zijn (beide 19%). Tandzorg-
behoevenden uit Noord-Holland 
meden de tandarts het minst 
vaak (12%).
 
Inkomen Nederlanders grote in-
vloed op mijding tandzorg
22% van de Nederlanders met 
een laag inkomen (tot € 1.600,- 
bruto per maand), heeft dit jaar 
een bezoek aan de tandarts ge-
meden. In 21% van de geval-
len gebeurde dit uit angst voor 
verwachte kosten. Anderzijds 
meden zorgbehoevenden de 

tandarts omdat zij de klacht zelf 
wilden verhelpen of van mening 
waren dat de klacht vanzelf over 
zou gaan.

Mensen met een hoger inkomen 
dan € 1.600,- bruto per maand, 
meden de tandarts minder vaak 
dan mensen met een laag inko-
men. 13% van de Nederlanders 
met een midden of hoog inko-
men, meed de tandarts het af-
gelopen jaar. Dit deed men in 
ruim 8% van de gevallen om 
verwachte kosten te besparen.
Alle onderzoeksresultaten, inclu-
sief overige onderzoeksvariabe-
len en grafische weergaven, zijn 
te vinden op de onderzoekspagi-
na van het Z.I.c.

Veel noord-Brabanders 
mijden tandarts uit angst 
voor te verwachten kosten
NOORD-BRABANT - 22% van de Noord-Brabanders heeft het af-
gelopen jaar een tandartsbezoek gemeden, terwijl deze groep pa-
tiënten wel tandzorg nodig had. In 8% van de gevallen werd de 
tandarts gemeden, uit angst voor de verwachte kosten. Dit blijkt 
uit het Nationaal Zorgonderzoek van het Zorgverzekering Informatie 
Centrum (Z.I.C.).

Korte kerstvakantie voor 
Dorpsplein heesch

Voor wie nog niet helemaal 
weet wat Dorpsplein Heesch 
is: Dorpsplein Heesch is een 
advies-, informatie- en ont-
moetingspunt voor alle burgers 
van Heesch, van jong tot oud. 
Dorpsplein Heesch heeft niet 
alleen goede contacten met de 

gemeente, maar ook met de 
verschillende dienstverleners op 
het gebied van jeugdhulp, zorg, 
welzijn en werk & inkomen. 
Als u er niet uitkomt, dan staat 
Dorpsplein Heesch u graag met 
raad en daad terzijde. Daarvoor 
zijn ook de spreekuren in cc De 

Pas, op dinsdag- en donderdag-
morgen van 9.30 tot 11.30 uur. 
In de kerstperiode dus even niet, 
maar in januari staan de vrijwilli-
gers weer paraat. Wel kunt u ons 
bellen via het gebruikelijke tele-
foonnummer of mailen via 
vraag@dorpspleinheesch.nl. 

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.dorpspleinheesch.nl.
Hier vindt u ook alles over 
SamSam en de Sociale Wegwij-
zer. Of bezoek onze Facebook-
pagina. Rest ons nog iedereen 
fijne feestdagen toe te wensen 
en tot ziens in het nieuwe jaar!

HEEScH - Terugkijkend op het afgelopen jaar kan Dorpsplein Heesch constateren dat het een goed jaar 
is geweest. We zijn in februari gestart met een bestuur van vier mensen én met de inloopspreekuren in 
het café van CC De Pas aan De Misse. Inmiddels is dit bestuur uitgebreid tot zeven personen en waren 
we al bij diverse activiteiten aanwezig. Dorpsplein Heesch krijgt dan ook steeds meer bekendheid in 
het dorp en dat is een goede zaak. Tussen 19 december en 7 januari komen de inloopspreekuren te 
vervallen, maar daarna is iedereen weer welkom.

klacht gaat 
VANZELF VERDWĲ NEN

Aanmelden Glasvezel: 
www.trined.nl
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Vier het leven… Vier de winter

Zo zullen er vuurkorven branden, 
zijn er kraampjes met eten, het 
kerstverhaal wordt voorgelezen 
door prior Joost Jansen, dames-
koor La Orféon zingt kerstlie-
deren, abt Denis Hendrickx di-
rigeert het Norbertijnenkoor en 
Jozef & Maria zoeken onderdak 
bij de abdij. Wie op deze bijzon-
dere avond de eerste Jozef & 
Maria zijn, is geheim en wordt 
pas op de avond zelf onthuld. 
Natuurlijk vloeit er ook Berne 
abdijbier, nu exclusief als glüh-
bier. Rond het proeflokaal zullen 
de bomen en abdijkerk feestelijk 
worden verlicht. 

Deze bijzondere avond start om 
18.00 uur en eindigt om 23.00 
uur op het adres Abdijstraat 
51. Wees welkom, de toegang 
is gratis. Doe een dikke jas aan 
en kom bij het proeflokaal mee 
toasten op deze kerstviering. 
Vier het leven...Vier de winter!

HEESWIJK-DINTHER - Op de eerste dag van de winter, 21 december, organiseert Berne Abdijbier de 
thema-avond ‘Vier het leven… Vier de winter!’ Het proeflokaal van Berne Abdijbier bij de abdij van 
Berne is normaal gesproken alleen overdag geopend, maar deze avondopenstelling wordt gevierd in 
een gezellige, warm aangeklede kerststijl. 

Kom je shoppen in Heesch, dan 
ontvang je bij de deelnemen-
de ondernemers een voucher, 
waarmee je kunt doorgeven 
wie volgens jou een kerstpakket 
verdient en waarom. Tijdens de 
kerstkoopzondag op 18 decem-
ber worden om 15.00 uur de 
winnaars van de pakketten be-
kendgemaakt bij de kerststal aan 
’t Dorp. Deze hartverwarmende 
actie, die loopt tot en met 17 
december, is mogelijk gemaakt 
door de deelnemende onderne-
mers en Aangenaam Heesch.

Kerstshoppen 
Aangenaam kerstshoppen met 
sfeer, proeven en beleven, 
kan op zondag 18 december 
van 12.00 tot 17.00 uur. Bij de 
prachtige splinternieuwe kerst-
stal wordt live het kerstverhaal 
voorgedragen, er is livemuziek, 
er rijdt een arrenslee, je kunt 
snuffelen bij gezellige kraampjes 
en genieten van allerlei heerlijke 
gerechtjes. Om 15.00 uur vindt 
bij de kerststal de uitreiking van 
de kerstpakketten plaats. Kom 
gezellig genieten!

Op vrijdag 23 december wordt 
de kerstkoopavond sfeervol op-
geluisterd door Aurora con Brio 
en het jeugdorkest, gecombi-
neerd met vertellingen van het 

kerstverhaal. Als extra service 
zijn op donderdagavond 22 de-
cember ook veel winkels geo-
pend. 
Voor alle kerstinkopen, dagelijk-
se verse boodschappen, heerlij-
ke en eerlijke producten of ont-
haasten met een kop koffie kun 
je terecht in Aangenaam Heesch. 

Er is een verrassend aanbod in 
een gezellige omgeving die ver-
trouwd aanvoelt. We heten je 
een aangenaam welkom!

Wie gun jij deze kerst 
een kerstpakket?
HEEScH – je kent vast iemand die iets extra’s verdient, iemand die 
altijd klaar staat voor anderen, of iemand die jij in het zonnetje wilt 
zetten. Aangenaam Heesch biedt de mogelijkheid een gratis kerst-
pakket te schenken aan iemand die jij het gunt. 

NISTELRODE – Na het succes van vorig jaar, wordt ook dit jaar bij 
de familie Van den Broek in Nistelrode een kerstfair gehouden. De 
opbrengst van de gratis toegankelijke fair is bestemd voor het project 
Babungo Kameroen van Yolanda van den Broek.
Zondag 18 december van 11.00 tot 16.00 uur, Laar 56.

Kerstfair voor Kameroen 

Oproep 
zangkoren 
voor 
Kerstival
HEESWIJK-DINTHER – Kas-
teel Heeswijk nodigt zang-
koren uit om donderdag 29 
december het kasteel gratis 
te bezoeken. 

Het is dan de laatste dag van 
het Kerstival. Voorwaarde 
voor de gratis entree is dat de 
koren in het kasteel het pu-
bliek verblijden met een uit-
voering van een kwartier. Een 
vleugel is aanwezig, kerstmu-
ziek geniet de voorkeur. Op-
geven kan tot 19 december 
via 
info@stichtingkasteelheeswijk.nl.

Tevens onderhoud
en reparatie

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

06-50453935

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

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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Cor Swanenberg is schrijver, ver-
teller en zanger van het Brabants. 
Humor in nostalgische en eigen-
tijdse anekdotes en prachtige 
liedjes, geschreven door hemzelf 
en door Ad de Laat, mede ver-
tolkt door Annelieke Merx en 
accordeonist Henk Verhagen. 
Het programma wordt compleet 
gemaakt met de verhalen van 
Nelleke de Laat, die garant staan 
voor een bijzondere Brabantse 
kerstvoorstelling, vol afwisseling.
Cor Swanenberg kreeg onlangs 
nog de Brabant Bokaal uitge-
reikt. Een onderscheiding die 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Brabant jaarlijks toekent 
aan personen die zich als vrijwilli-
ger op meer dan bijzondere wijze 

inzetten voor de Brabantse cul-
tuur en natuur.

Ouderwets
Boom gezet, inkopen gedaan, di-
ner voorbereid? Zorgen, jachten 
en jagen? Geen tijd voor jezelf? 
Nog slechts één avond voor de 
kerstnacht. Onthaast! Laat je in 
de Nesterlé herberg in ouderwet-
se kerstsfeer onderdompelen.
Op vrijdagavond 23 december 

kan iedereen komen genieten 
van een prachtig afwisselend 
kerstprogramma. Bij de entree is 
voor iedereen een kop koffie of 
thee met een kerstkransje inbe-
grepen. 

Cor Swanenberg over CC Nes-
terlé: 
“Wat Nesterlé betreft, kan ik al-
leen maar lof tuiten. Het is een 
bijzonder aangenaam en knus 
theater en wij hebben bijzonder 
goede herinneringen aan onze 
eerdere voorstelling ‘Humor op 
z’n Brabants’ en de Ad de Laat 
herdenking. 

Loop ditmaal niet het risico dat 
je ‘uitverkocht’ te horen krijgt en 
wees er als de kippen bij!” 

Kaartjes kosten € 10,- en zijn 
verkrijgbaar via www.nesterle.nl 
of 0412-859001.

NISTELRODE - Cor Swanenberg, Annelieke Merx, Henk Verhagen en Nelleke de Laat brengen vrijdag 23 
december in CC Nesterlé een sfeervol kerstmuziekprogramma, genaamd ‘Brabantse Kerst’.

LEZERSACTIE:
Wil jij kans maken op twee gratis kaartjes? 
Mail dan voor 13 december met wie en waarom je graag hiernaar-
toe zou willen gaan naar info@nesterle.nl en wie weet ben jij de 
winnaar. 

Kaartjes via www.nesterle.nl

Sfeervolle Brabantse Kèrst 

Wij hebben ons gespecialiseerd in:
 
- Aan huis verzorgen van belastingaangiften inkomstenbelasting/

premies volksverzekeringen voor particulieren. 
 Geen voorrijkosten binnen een straal van 10 km. 
 Kosten vanaf € 55,- per aangifte, fiscale partners € 65,- samen.
 
- Adviseren van ZZP’ers, startersbegeleiding, het verzorgen van 

boekhouding, salarisadministratie, aangifte BTW, jaarrekeningen, 
aangifte inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen. 

 Kosten vanaf € 50, - per maand. Ook de voor- en nadelen van 
Payrolling leggen wij u graag uit.

 
- Bewindvoering en budgettering.

John F. Kennedystraat 64 - 5384 GE Heesch - www.aafluit.nl

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.

Wij bieden u vrijblijvend eenkennismakings-
gesprek aan

14 oliebollen 
voor €7,-
tegen inlevering van deze bon 

(geldig tot en met 24 december)

Parkeerterrein ‘De Misse’ Heesch 
tegenover Jumbo en De Pas

OLIEBOLLEN



Wij zijn t/m 31 december elke dag geopend,
ook zondags,  m.u.v. 1e en 2e kerstdag.



Scouting Heesch winnaar 
prestigieuze Gouwe Kreuge
HEESCH - Tijdens een druk be-
zochte en supergezellige prin-
senreceptie in Krullendonk is 
bekendgemaakt dat de Scouting
Heesch in 2017 de winnaar 
is van de prestigieuze Gouwe 
Kreuge. 

Stichting Carnavalsviering Heesch
feliciteert het bestuur en de le-
den van Scouting Heesch van 
harte met deze unieke prijs, wel-
ke prins Porcus XLVI op 28 ja-

nuari 2017 uitreikt. Aansluitend 
barst het Gouwe Kreugebal los, 
wat zal resulteren in een feeste-
lijke happening. Een nieuwe ac-
tiviteit wordt hierbij geïnitieerd: 
een carnavalsliedjesfestival. En-
thousiaste mensen worden uit-
gedaagd om een vrolijk liedje ten 
tonele te brengen. 

Noteer deze datum alvast in je 
agenda!
De avond zal worden vervolgd 

met een spetterend feestje waar 
je bij MOET zijn.
Meer info: zie www.krullendonk.nl.

UCE ONBEZORGD
Het adres voor uw computeronderhoud

De Doorgang 11
5473 HZ  Heeswijk-Dinther

0413-293131
info@uce.nl

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek

In week 52 - 28 december - 
verschijnt er geen krant

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl

Luxe Kerstbuffet € 37,50 
1e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 18-21u 
2e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 17-20u 

Om teleurstelling te voorkomen svp tijdig reserveren. 
——————————————————– 

Eindejaars- & Nieuwjaars- diner € 32,50 
4-gangendiner met gratis welkomstaperitief voor groepen  

——————————————————– 
Christmas Kookworkshop € 50,- 

3-gangendiner met gratis drankenarrangement voor groepen 
——————————————————– 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 
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Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

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

prijsopgave aan huis

Nu gratis afstandsbediening bij afname 
rolluik

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

www.bouwservice
pvdzanden.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl 06-11955220

johndortmans@home.nl

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Samen � erker 
bouwen

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

Tevens grooT aanbod nieuwe en gebruikTe machines en onderdelen T.b.v. bouw, landbouw en indusTrie

hYdrauliek service - slangen Persen

hansan bouwmachines b.v. - middelste groes 5 heesch - tel. 0412-454727

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Bernhoven heeft oplaadpunt 
voor e-bikes

Ongeveer in het midden van de 
fietsenstalling staat nu een op-
laadpunt waaraan maximaal vier 
fietsen tegelijkertijd opgeladen 

kunnen worden. Wellicht ten 
overvloede: het ziekenhuis stelt 
dit oplaadpunt beschikbaar, fiet-
sers moeten natuurlijk zelf zorg 

dragen voor een kabel waarmee 
ze de accu van hun elektrische 
fiets kunnen opladen.

Dit oplaadpunt past bij de gast-
vrijheid die het ziekenhuis haar 
gasten zo veel als mogelijk wil 
bieden.

UDEN - Een langgekoesterde wens van bezoekers van Bernhoven 
ging afgelopen week in vervulling. Bij de fietsenstalling van het 
ziekenhuis aan de voorzijde kunnen gasten die met hun elektrische 
fiets naar het ziekenhuis komen, voortaan hun e-bike opladen.

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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Dintherserweg 9 Nistelrode Tel: 06-46111667 

TE HUUR
VOORDELIGE

opslagunit.eu
rieswillems.nl

OPSLAGUNIT
TE TE vanaf

25 m2

INFO:

herinrichting van ’t Dorp, 
alle bomen weg
Onlangs, op 29 november, presenteerde de gemeente het plan 
voor de derde fase van de herinrichting van ’t Dorp in Heesch. Als 
Stichting Heesch Historie en Toekomst, die zich inspant voor het 
behoud van waardevolle zaken in de openbare ruimte van onze 
woonplaats, waren wij daar natuurlijk ook bij aanwezig. 

Zo’n 35 jaar geleden waren we in Heesch erg blij met de 
totale herinrichting van ’t Dorp. De oude Rijksweg kreeg het 
karakter van een dorpsstraat. Niet al te brede rijstroken, volop 
parkeergelegenheid en royaal voorzien van bomen.   
      
Algemeen werd en wordt de situatie als prettig en redelijk veilig 
ervaren. Om na die betrekkelijk korte tijd de zaak helemaal op 
z’n kop te zetten, moet toch een erg goede reden hebben. De 
huidige situatie zou onacceptabel moeten zijn of het nieuwe 
plan zou een grote verbetering moeten zijn. Wij zien beiden niet. 
Over de uitvoering van de vorige fase, nabij het oude raadhuis, 
horen wij weinig positieve meningen. De nieuwe opzet wordt als 
minder veilig, kaal en ongezellig ervaren.  
                 
In het gepresenteerde plan worden de twee gescheiden rijstroken 
teruggebracht naar één, midden over het huidige parkeerterrein. 
Dat geeft volgens ons veel meer onveiligheid, door hogere 
snelheid van het autoverkeer en meer oponthoud bij inparkeren 
en uitrijden. Vooral fietsers komen daarbij in het gedrang.
De parkeergelegenheid neemt in grote mate af en bovenal is een 
groot nadeel die geweldige kaalslag. Al die mooie bomen van 
goed dertig jaar oud moeten eraan geloven en verdwijnen uit 
‘t Dorp. Wat er voor in de plaats komt, zijn wat - zo genaamd 
- meerstammige boompjes. Dat zijn eigenlijk maar struiken, 
die niet passen voor etalages en woonhuisramen en die door 
hun geringe hoogte hinder opleveren voor voetgangers en bij 
parkeerplaatsen.         

Ook de lei-linden die in de vorige fase zijn geplant, zijn niet 
aantrekkelijk voor de ramen van bovenwoningen. Tegen de 
kapvergunning hebben wij als stichting dan ook formeel bezwaar 
gemaakt. We rekenen er daarbij op dat de gemeente geen gebruik 
maakt van de verleende vergunning voordat het plan uitvoerig 
is overwogen en vastgesteld en de bezwaarprocedure geheel is 
afgerond. Als toch gekozen wordt voor één rijbaan, dan is die 
ook wel te situeren tussen de twee rijen bomen en kunnen deze 
nagenoeg allemaal behouden blijven.

Maar naar onze mening doet de gemeente er goed aan het gehele 
plan fundamenteel te herzien.
Stichting Heesch Historie en Toekomst, Martin Smits en 
Ger Fransen.      
mnsmits@kpnplanet.nl, 06 - 53 391625

 RUBRIEK

Normaal 1 liter 
Wĳ zonol interieurlak 
voor € 39,70 

NU 2 LITER 
VOOR

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl

€ 39,70

- 10 liter wit
- matte muurverf
- zeer goede dekking
- geen aanzetstrepen

Projectlatex (muurverf)

Professionele muurverf van Wĳ zonol 
voor een bouwmarktprĳ s van € 93,95 voor

- goed afwasbaar
- schrobvast klasse 2
- lichte kleuren een kleine toeslag (€ 5,00)

€ 39,95

Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Marcel van den Akker

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56. 
Of kijk op www.johnheesakkers.com  

Aanmelden Glasvezel: www.trined.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

HEEScH - Sinds het najaar van 2014 wonen Henk en Sjan Verschuur in een patiowoning aan de Nelson 
Mandelastraat in Heesch. Beiden zijn midden zestig en deden mee aan een CPO-project (Collectief Parti-
culier Opdrachtgeverschap) voor 50-plussers. Alle patiowoningen zijn uitgevoerd met een grondwarmte-
winning systeem (warmtepomp) en zijn optimaal geïsoleerd. “Dat was de eerste stap naar minder gebruik 
van de schaarse energiebronnen”, zeggen Henk en Sjan. Zonnepanelen was de volgende stap en nu gaan 
ze duurzame groene energie van BECO afnemen.

“Als adviseur voor cPO-bouw-
projecten adviseer ik altijd om 
energiezuinige of energieneutra-
le woningen te bouwen”, zegt 
Henk. Thuis wordt ook al lang 
gesproken over energiebesparing 
en zijn ze kritisch op energiever-
bruik. Volgens Henk wordt er nu, 
met de warmtepomp, een opti-
male isolatie en tien zonnepane-
len, nog minder dan een vijfde 
deel aan energie gebruikt dan ze 
gewend waren. “Het kost uitein-
delijk ook minder, maar voor ons 
is het terugdringen van ons ener-
gieverbruik vooral een belangrijke 

bijdrage aan duurzaamheid en 
milieu”, zeggen Henk en Sjan. 
“Bovendien is het met zo’n lage 
rentestand extra interessant om te 
investeren in energiebesparing.” 

Een logische volgende stap was lid 
worden van BEcO, de Bernhezer 
Energie coöperatie. “Zo’n lokaal 
initiatief willen we ondersteu-
nen en we hoorden van buren 
en anderen positieve ervaringen. 
Omdat BEcO ook groene stroom 
levert, zijn we ook klant gewor-
den. We krijgen de meest groe-
ne stroom van Nederland, 100% 

groene stroom van wind en zon. 
Bovendien, volgens onderzoek 
van consumentenorganisaties, is 
BEcO een van de beste groene 
stroomleveranciers. Als cPO-ad-
viseur in Bernheze en omliggende 
gemeenten, gebruik ik nu mijn ei-
gen situatie als voorbeeld, om een 
belangrijke bijdrage te leveren 
aan duurzaam energiegebruik”, 
zegt Henk. “Groen is net een tik-
keltje duurder, maar wij hebben 
dat graag over voor een groen 
milieu”, besluiten Henk en Sjan.

de volgende stap is duurzame groene 
energie van beco 

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Henk Verschuur Foto: Jan Gabriëls

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

gebruik zo min 
mogelijk elektriciteit

• Droog je kleding aan een 
wasrek in plaats van in een 

droger

• Gebruik handmatige 
keukenartikelen, dus 
bijvoorbeeld de garde

• Gebruik handmatige 
tuinartikelen zoals de 

heggenschaar

• Sport zonder naar de 
sportschool te gaan of jouw 

eigen loopband te gebruiken.

DUUrZaaMheiD
tiP

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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HEESWIJK-DINTHER - Dit sei-
zoen zijn vier samengestelde 
meidenteams gestart binnen 
Voetbalvereniging Heeswijk en 
RKSV Avesteyn. Een unieke sa-
menwerking, die onder meer 
met speciale tenues vorm heeft 
gekregen. Beide verenigingen 
danken alle sponsors voor hun 
belangrijke bijdrage. Mede 
dankzij hen stralen de meiden-
teams echt een eenheid uit. 

Voorzitters Joep Adank van RKSV 
Avesteyn en Peer Verkuijlen van 
VV Heeswijk spreken hun dank 
en grote waardering uit naar de 
huidige én nieuwe sponsors: Hein 
Korsten Bouwservice, Tianka’s 
Sportmassage, Bakkerij Doomer-
nik, Zwemschool Sandra, Krul 
en Streep, Mar(di)eet en shirtbe-
drukken.nl. 
De meiden staan er prachtig op 
en leuk om te noemen: de resul-
taten zijn tot nu toe over het alge-
meen goed! 

Meidenteam jO13-4M
Sponsors MarDi(eet) en Zwemschool Sandra hebben ervoor gezorgd 
dat de meiden van JO13-4M in een prachtig nieuw tenue zijn gesto-
ken! Dit team is een van de vier samengestelde meidenteams binnen 
Voetbalvereniging Heeswijk en RKSV Avesteyn, die dit seizoen van 
start zijn gegaan. 

Meidenteam MO15-1
De meiden van MO15-1 staan er mooi op, dankzij de sponsoring van 
shirtbedrukken.nl en het creatieve bureau Streep en Krul. Dit team 
is een van de vier samengestelde meidenteams binnen Voetbalver-
eniging Heeswijk en RKSV Avesteyn, die dit seizoen van start zijn 
gegaan. De sportieve resultaten zijn goed, want de meiden zijn nog 
in de race om herfstkampioen te worden!

Meidenteam MO17-1
Het team MO17-1 heeft aan het begin van dit voetbalseizoen prach-
tig nieuwe tenues gekregen, dankzij de sponsoring van Bakkerij Doo-
mernik. Dit team is een van de vier samengestelde meidenteams bin-
nen Voetbalvereniging Heeswijk en RKSV Avesteyn, die dit seizoen 
van start zijn gegaan. 

Meidenteam MO19-1
De meiden van MO19-1 staan er in prachtig nieuwe tenues mooi op, 
dit dankzij de sponsoring van Tianka’s Sportmassage en Hein Korsten 
Bouwservice. Dit team is een van de vier samengestelde meiden-
teams binnen Voetbalvereniging Heeswijk en RKSV Avesteyn, die dit 
seizoen van start zijn gegaan. De sportieve resultaten zijn goed, want 
de meiden draaien boven in de competitie mee.

Voetbalvereniging heeswijk en rKsV avesteyn

LOOSBROEK - Voor de dames 
van Korloo stond zondag 11 de-
cember de thuiswedstrijd tegen 
Eyckelkorf op het programma. 
Na een goede warming up gin-
gen de dames uit Loosbroek vol 
goede moed de wedstrijd in.

In de eerste paar minuten kreeg 
Korloo al legio kansen, maar wist 
er geen te benutten. Het was 
Eyckelkorf dat na 18 minuten 
spelen wel twee keer tot scoren 
wist te komen. Na de 0-2 wist 
Fleur het enige doelpunt van 
de eerste helft te maken, 1-2. 
Het spel was goed en ook ver-

dedigend stond Korloo als een 
huis, maar als je de kansen niet 
afmaakt, maak je het jezelf heel 
lastig. Hierdoor gingen de dames 
uit Loosbroek met een 1-3 ach-
terstand de rust in.

De tweede helft bleef het spel-
beeld hetzelfde, goed spel, ver-
dedigend goed, maar geen kan-
sen afmaken. Korloo kon nog 
wel bijblijven maar niet de mar-
ge verkleinen. Eva, Inge en Ilona 
maakten nog wel een doelpunt. 
De wedstrijd eindigde met een 
eindstand van 4-6 in het voor-
deel van Eyckelkorf.

Korloo speelt 
goed maar vergeet te scoren

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Lucky shot voor Maxx van Uden en team JO9-10
HEEScH – Maxx van Uden 
gaat met zijn team van HVCH 
zijn goal bespreken op televi-
sie. Maxx, speler in het jongste 
jeugdteam jO9-10, maakte een 
fantastische goal. 

Zijn vader en trouwe supporter 
had een lucky shot met zijn film-
camera en filmde dit wedstrijd-
fragment. 
De film viel in de smaak bij de 
redactie van Eretribune van Fox 
Sports, dat tijdens de uitzending 
ook altijd aandacht besteedt aan 
een bijzondere goal van een 
amateur jeugdspeler. 
De prijswinnende goal van Maxx 
wordt beloond met prachtige 
trainingspakken voor het hele 
team. En dat niet alleen. Als 
prijswinnaar en goalgetter gaat 

Maxx zijn goal, met het hele 
team van HVcH JO9-10 bespre-
ken tijdens ‘Eretribune’ op zater-
dag 17 december. Wil je Maxx 

en zijn medespelers zien? Kijk 
dan zaterdag naar Fox Sports 
van 18.00 tot 19.45 uur (Ziggo 
kanaal 421).

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Wedstrijdseizoen van 
sine-Cura begint met mooie resultaten
HEESWIJK-DINTHER - Op za-
terdag 10 december en zondag 
11 december begon in Valkens-
waard het wedstrijdseizoen 
voor de turnsters van divisie 3. 
Van Sine-Cura turnen er twee in 
deze divisie, namelijk Lynn van 
Doorn en Nina Eijmberts. 

Op zaterdag 10 december kwam 
Lynn in actie. Lynn turnde vorig 
seizoen nog een niveau lager, 

dus het was nu extra spannend. 
Ze begon haar wedstrijd op 
sprong, hier liet ze een mooie 
overslag over pegasus zien. Ze 
turnde een goede wedstrijd. Op 
brug en vloer werd ze zelfs be-
loond met 12.00 punt. Uitein-
delijk belandde Lynn op de 15e 
plaats. Heel knap gedaan in een 
hoger niveau! 

Op zondag 11 december was 

het de beurt aan Nina. Nina 
begon haar wedstrijd ook op 
sprong en werd hier beloond 
met een 11.625 punt. Op brug 
behaalde Nina al haar eisen, een 
knappe prestatie. 
Ondanks een kleine tegenslag 
op balk, eindigde Nina heel knap 
op de 6e plaats. Gefeliciteerd 
met deze mooie plaats! Eind ja-
nuari is de volgende voorwed-
strijd, alvast heel veel succes! 

turnen

...bedanken 
sponsors 
samengestelde 
meidenteams

Aanmelden Glasvezel: 
www.trined.nl
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DE NR.1 IN WINTERSPORT!
150
verschillende 

SKIHELMEN
vanaf 49,95

100
verschillende 

SNOWBOARDS
vanaf 179,95

100
modellen

SKISCHOENEN
vanaf 79,95

130
verschillende 
SKISETS
vanaf 179,95

50
modellen 

SNOWBOARDSCHOENEN

vanaf 129,95

179,99
349,99

199,-
259,-

17,50

Campagnolo 
Ski jack heren, waterafstotend en ademend.

Atomic Hawx 1.0 100 X
Skischoen heren voor de licht gevorderde  
tot gevorderde skiër

Sinner 
Combipack
Lost Trail skihelm 
+ Toxic skibril matte black

Fresh ’n Rebel 
Selfi e stick

Uitschuifbaar tot 80 cm
Bluetooth 3.0

Fischer 
Koa 73
Allround 
dames ski.

Dopper 
Van Gogh Special 
Drinkfl es en beker in één, 
in cadeauverpakking

Morrow 
Mountain 
Wide 
Snowboard 
incl. binding

229,-
299,-

119,99
174,99

15,-
29,99

199,-
259,-

incl. binding

Luhta Isla
Dames puffjas

89,90
incl. binding

Enorme collectie 
snowboards en 

snowboardschoenen!
o.a. 

Arbor, Burton
en Vans

etc.

184,95
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Op het onderdeel tuls werden de 
volgende prijzen behaald:
3e plaats: Imke van der Zande, 
Ken Dekkers.
2e plaats: Bjorn van Krieken uit 
Nistelrode. 
1e plaats: Danique Boelhouwer, 
Esli van Leuken uit Heesch. 
Op het onderdeel sparring be-
haalden alle deelnemers van 

Taekyon Berghem een prijs:
3e plaats: Wessel Gremmen, Stef 
van den Berk, Niels Vasterink.
2e plaats: Benthe Matthieu, Niek 
Landman, Jesse Broeren.
1e plaats: Danique Boelhouwer, 
Imke van der Zande, Bjorn van 
Krieken uit Nistelrode, Esli van 
Leuken uit Heesch en Ken Dek-
kers.

taekyon Berghem presteert 
goed op eindejaarstoernooi
BERGHEM - In Zoetermeer was zondag 11 december het traditionele 
eindejaarstoernooi ITF Taekwondo. Op dit toernooi kon gestreden 
worden op de onderdelen tuls en sparring. De leden van Taekyon 
Berghem deden mee en behaalden goede resultaten. 

budo

NISTELRODE - Prinses Irene 
kwam tegen de nieuwe koplo-
per SC ’t Zand na vier minuten 
al op voorsprong via Sharron 
van Os.

De Tilburgse vrouwen scoorden 
daarna in de 21e en 22e minuut 
via Wintermans en De Jong. Het 

geloof in een goed resultaat leek 
daarna weg bij de Nistelrodese 
vrouwen. 

Helemaal toen in de 30e en 32e 
minuut er weer twee doelpunten 
vielen van Kuijpers en cools. In 
de 2e helft scoorde Van Lieshout 
vlak voor tijd, eindstand 1-5.

Vrouwen Prinses irene ver-
liezen ruim van sC ‘t Zand

voetbal

Heesch - HVCH JO9-4Elias, Dinand, Teun, Ernest, Sten, Stan, Thijmen, Lars, Daan en Luuk

WhV verliest van superieur Boxtel

Hierna nam Boxtel het heft in 
handen, om het in de volgende 
80 minuten niet meer los te la-
ten. In de 17e minuut was het 
Haike van Heesch die de 0-1 
scoorde, waarna uitblinker Jes-
se van Hommelen in de 20e 
minuut, met een schitterend 
afstandsschot, de 0-2 maakte. 
WHV probeerde het wel, maar 
Boxtel was gewoonweg een 
maatje te groot. De kansen van 

Boxtel regen zich aaneen. In de 
35e minuut was het weer Haike 
van Heesch die de 0-3 maakte 
en dit was nog niet de ruststand, 
want in de 41e minuut, was het 
Daniel Mensah die de 0-4 maak-
te. Na rust was het geen wed-
strijd meer, want Boxtel geloof-
de het wel en WHV was niet bij 
machte om daar iets tegenover 
te stellen. Enkel een tweetal af-
standsschoten van Tim Buunen 

en Marco Lunenburg waren nog 
enigszins gevaarlijk, maar scoren 
kon WHV vandaag niet. In de 
laatste tien minuten ging Box-
tel nog even op het gaspedaal 
staan en in de 81e minuut werd 
het 0-5, na een goed genomen 
corner. 
Het slotakkoord voor de wed-
strijd kwam in de 87e minuut, 
toen Michel Vogels de eindstand 
scoorde voor Boxtel: 0-6. 

Een verdiende overwinning van 
de gasten uit Boxtel die lieten 
zien zeker een kampioenskandi-
daat te zijn in de 4e klasse. WHV 
was gewoonweg een maatje te 
klein.

LOOSBROEK - In een eenzijdige wedstrijd heeft WHV een duide-
lijke nederlaag opgelopen tegen een uitstekend voetballend Boxtel. 
Na 90 minuten stond er een duidelijke 0-6 op het scorebord, in het 
voordeel van Boxtel. De eerste kans van deze wedstrijd was nog 
wel voor WHV, maar Twan van der Doelen wist net het net niet te 
vinden.

voetbal

www.meermaashorst.nl



  
Woensdag 14 december 201640 BernheZe sPOrtieF

sponsoren Prinses irene
NISTELRODE - Prinses Irene en het Nistelrodese bedrijfsleven zijn 
een goede match, zo bleek maar weer eens. Hierbij wederom twee 
teams die nieuwe kleding in ontvangst hebben mogen nemen van 
royale sponsors.

B1 Korfbal Prinses Irene in het nieuw door Bouwbedrijf Berghege
Het B1 korfbalteam van Prinses Irene kreeg onlangs van bouwbedrijf 
Berghege nieuwe shirts. Het gerenommeerde bouwbedrijf is al van-
af 1924 in deze regio, en inmiddels ook ver daarbuiten, actief. De 
achterkleinzoon van oprichter Hent Berghege, Jan (jr.), kwam naar 
ons sportpark om de shirts te overhandigen. Het contact met het 
gerenommeerd bedrijf werd gelegd door Bart van den Brand, die bij 
Berghege werkt. Zijn dochter Guusje speelt in de B1.

Vrouwen 4 Prinses Irene krijgen shirts van Langenhuizen 
Schilderwerken
Ewoud Langenhuizen werkt als zelfstandig schilder, zowel voor parti-
culieren als aannemers. Het 4e (30+) vrouwenteam, waarin ook zijn 
echtgenote Marleen voetbalt, speelt sinds enige tijd in shirts die door 
zijn bedrijf zijn geschonken. Langenhuizen werkt al jarenlang als zelf-
standig schilder. Als opdrachtgever weet je dat je kwaliteit krijgt als 
hij een klus aanneemt. 

nieuwe trainingspakken hVCh JO11-1

Het team, uitkomend in de on-
der-11-competitie 9 x 9 hoofd-
klasse, staat op dit moment op 
de vijfde plaats. Met nog één 
wedstrijd in te halen, belooft het 
een spannende ontknoping van 
de competitie. 
Er strijden namelijk nog vier kan-
didaten om het najaarskampi-
oenschap. Het is een mooi team, 
met sociale en leuke jongens, die 
veel voor elkaar over hebben. 
Heel veel succes! 

Mostako Staalbouw BV 
Mostako Staalbouw BV heeft 
sinds 1971 een solide reputatie 
opgebouwd in het vervaardi-
gen en monteren van lichte- tot 
middelzware staalconstructies 
waarbij vakmanschap hoog in 
het vaandel staat. Naast het ver-
vaardigen van staalconstructies, 
zijn ze ook thuis in het aanbren-
gen van stalen dak- en gevelbe-
platingen. Wherever you go, go 
Mostako! 

Van der Heijden Dakkappellen
Van der Heijden Dakkapellen 
plaatst vakkundig en snel dakka-
pellen op zolder of eerste verdie-
ping. Zij plaatsen jouw dakkapel 
altijd binnen één dag. Bovendien 
blijf je niet met oude dakplaten 
en dakpannen zitten of andere 
restmaterialen, want die voeren 

zij gratis af. Van der Heijden le-
vert en plaatst dakkapellen in di-
verse uitvoeringen, van klassiek 
tot modern, geheel op maat ge-
maakt.

HVcH JO11-1 dankt Mostako 
en Van der Heijden Dakkappelen 
voor de mooie trainingspakken.

HEEScH - HVCH jO11-1 heeft van de sponsoren Mostako en Van Der Heijden Dakkappellen nieuwe 
trainingspakken ontvangen. De meeste jongens spelen al enkele jaren met veel plezier bij elkaar in het-
zelfde team. Met de toevoeging van een aantal spelers aan het begin van het seizoen, is HVCH jO11-1 
uitgegroeid tot een collectief, dat goede resultaten neerzet. 

nederlaag Prinses irene

Armand Selmani dacht daar in 
de 87e minuut anders over en 
schoot zijn tweede goal van de 

middag prachtig binnen. Jul-
lie verslaggever meende dat de 
uitblinkende scheidsrechter Brie-

ne daarbij een te hoog geheven 
been over het hoofd zag. De 
man deed echter de hele wed-
strijd alles goed. Hij vertelde na 
afloop, dat je het ook kon in-
terpreteren als te laag inkomen. 
Na afloop beaamden spelers van 
Prinses Irene zijn visie en beslis-
sing. Prinses Irene kwam na zo’n 
25 minuten op 1-0 door een be-
auty van de uitblinkende Martijn 
van Vught. Twee onachtzaam-
heden rond de 40e minuut zorg-
den ervoor dat Selmani en Balta 
konden scoren. Na rust was het 
opnieuw van Vught die doel-
man Poelstra verschalkte en 2-2 
scoorde. Dat was een terechte 
uitslag geweest, maar het werd 
nu een zure nederlaag. Vorig jaar 
was het net andersom tussen 
beide ploegen, toen wonnen de 
mannen van Van Tilburg Mode 
& Sport in de slotfase, waar een 
gelijkspel toen ook de verhou-
dingen beter had weergeven. 

NISTELRODE - In een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd won BVV 
met 2-3 van Prinses Irene. Het was een gelijk opgaande wedstrijd, 
waarbij beide ploegen en het publiek zich al verzoend hadden met 
een gelijkspel. 

voetbal

Foto: T. Bevers

slamdunk ’97 verliest thuis, 
maar pakt de winst uit

De achterstand bleef, met liefst 16 
punten verschil, 34-50. In het laat-
ste kwart ging het bij Slamdunk 
steeds beter lopen en kwam BV 
Rush bijna niet meer aan scoren 
toe, daarentegen ging Slamdunk 
wel scoren en kwam steeds dich-
terbij. Jammer dat de vrije worpen 
gemist werden, anders had Slam-
dunk BV Rush kunnen verslaan! 
Eindstand 50-52, super gespeeld 
dames en heren! 

Zaterdag 10 december was er een 
uitwedstrijd tegen OBc U14 mix. 
De eerste minuten van het eerste 
kwart domineerde de ploeg uit Oss 
en kwam Slamdunk moeilijk tot 
scoren, de verdediging liet te wen-
sen over. Toch slaagden Laurens, 
Rafael en Jelle erin om te scoren en 
dit bracht de stand op 16-8 voor 
Oss. Het tweede kwart werd de 
stand 30-18, door scores van San-
jar, Jelle en Rafael. In ‘t begin van 

het derde kwart kwam Oss niet aan 
scoren toe, door Slamdunk werd 
hard gewerkt in de verdediging, 
er werden goede screens gezet 
door Elina en Robbe, waardoor er 
kansen kwamen. Tussenstand 36-
38! In het laatste kwart kregen we 
door rebounds en goede verdedi-
ging meer balbezit, het werd super 
spannend. Door de bal steeds in 
bezit te houden en proberen rustig 
te blijven, werd de eindstand 51-
52 voor Slamdunk ’97. 
 
Proefles en ben je 6 jaar of ouder?
Elke woensdag om 17.45 uur 
welkom in sporthal ‘t Vijfeiken in 
Heesch. 
Info: www.slamdunk97.nl.

HEEScH – Slamdunk ’97 moest zaterdag 3 december thuis tegen 
BV Rush uit Uden spelen. Na een mager eerste kwart, met een ope-
ningsscore van Laurens, stonden we achter met 6-12. In het tweede 
kwart kwam Uden verder op stoom en liep uit naar 18-36. In het 
derde kwart scoorden jelle, Robbe, Mees, Rafael en Björre en pro-
beerde Slamdunk nog in te lopen, dat lukte helaas niet. 

basketbal
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Diploma turnen hgC heesch
HEEScH - Een zaal vol, met ze-
ventig jonge, zenuwachtige 
turnsters, ouders met het foto-
toestel in de aanslag, opa’s en 
oma’s genietend van een kopje 
koffie en reikhalzend uitkijkend 
naar de prestaties van hun klein-
kind: kortom, het diploma tur-
nen voor de recreantengroepen 
van HGC.

Afgelopen zondag was het zover. 
Na een aantal weken flink oefe-
nen, mochten alle recreanten 
turnsters hun kunsten laten zien 
in de Lindershof. Onder het toe-
ziend oog van iedereen die het 
wilde zien, maar vooral ook het 
scherpe oog van de juryleden. 

Die beoordeelden alle oefenin-
gen en gaven per onderdeel een 
score, wat uiteindelijk resulteerde 
in een bronzen, zilveren of gou-
den diploma. Alle turnsters heb-
ben erg goed hun best gedaan 
en kijken met zijn allen terug op 
een zeer geslaagde dag. 
Nu op naar de clubkampioen-
schappen van volgend jaar.

turnen

HEEScH - Het is al jaren een 
traditie; het scholenhandbal-
toernooi voor basisscholen uit 
Heesch in de kerstvakantie. 

Kinderen strijden om een beker 
én om de eer scholenkampioen 
te worden. Voor de leerlingen 
van basisscholen Emmaus, De 
Toermalijn en De Kiem een span-
nende en sportieve dag.

Het scholentoernooi vindt plaats 
op vrijdag 30 december in 
sporthal ‘t Vijfeiken. In de och-
tend spelen de groepen 7 en 8. 
Zij spelen op een groot, origineel 
formaat handbalveld. In de mid-
dag zijn de groepen 3 tot en met 
6 aan de beurt. Voor hen zijn er 
drie miniveldjes.
Het toernooi wordt gesponsord 
door XRc Services uit Nistelrode.

handbalvereniging DOs’80 or-
ganiseert XrC-scholentoernooi

Strafworp bij scholentoernooi 2015 Foto: Conny van Lokven

WAALWIJK/HEESWIJK-DINTHER 
Na bijna een maand zonder of-
ficiële wedstrijden, mochten de 
mannen van trainer Marc van de 
Ven eindelijk weer aantreden en 
wel tegen Baardwijk in Waal-
wijk. 

Onder de rook van het RKc-sta-
dion waren de Heeswijkers heer 

en meester op het veld, maar 
het overwicht kon helaas niet in 
doelpunten uitgedrukt worden. 
De aloude voetbalwet ging daar-
om ook hier op, want de thuis-
ploeg scoorde wel uit één van de 
twee kansen die ze kregen deze 
middag. Met een kiezelhard 
schot kroonde Giovanni Andjole 
zich tot matchwinner, 1-0.

heeswijk 
vergeet te scoren en verliest 

voetbal

heren DOs’80 grijpen naast 
een gelijkspel, winst dames

Groot verschil
Aanvankelijk leek er geen vuil-
tje aan de lucht te zijn voor het 
damesteam van coach Henri 
van Boxtel. Met een voorsprong 
van 6-2 na tien minuten, sloop 
er slordigheid in het spel van de 
Heesche dames. Roef pikte dat 
goed op en wist met een 12-12 
gelijke stand de rust in te gaan. 
De tweede helft zag er totaal an-
ders uit. 
Doelpunt na doelpunt werd 
aaneengeregen, met name Evi 
Hoeks speelde hierin een be-
langrijke rol, door in deze fase 
viermaal doel te treffen. Ook 
verdedigend had DOS’80 de 
zaakjes uitstekend op orde. Na 
17 minuten vond Roef uiteinde-

lijk een keer het net. Eindstand 
26-17.

Meer verdiend
In een gelijk opgaande eerste 
helft wist DOS’80 het hoger 
geklasseerde Zephyr goed bij te 
benen. Bij rust keken de gasthe-
ren tegen een kleine achterstand 
aan, 13-15. Zephyr wist vanaf de 
rechterhoek maar liefst acht keer 
te scoren. De Heesche verdedi-
ging had hier geen antwoord op 
en keek halverwege de tweede 
helft tegen een 16-20 achter-
stand aan. Met enkele uitmun-
tende reddingen hield keeper 
Roy Govers zijn team op de 
been. In de laatste minuut wist 
Dennis Gloudemans de gelijk-

maker te produceren, maar Zep-
hyr wist uiteindelijk de winnende 
treffer te maken. Een gelijkspel 
was verdiend geweest, maar een 
onbenutte strafworp gooide roet 
in het eten. Eindstand: 23-24.

HEEScH - Zaterdagavond speelden de teams van DOS’80 hun 
wedstrijden in sporthal ’t Vijfeiken. De dames namen het op tegen 
hekkensluiter Roef uit Moergestel en de heren hadden Zephyr uit 
Schijndel als tegenstander.

handbal

Evi Hoeks  Foto: Ruud Schobbers

Korfbalsters Prinses irene 
maken in tweede helft het verschil
MELDERSLO/NISTELRODE - De 
Prinses Irene korfbalsters ston-
den bij rust met 8-9 voor tegen 
Melderslo. Na rust waren ze op-
permachtig en liepen via 8-15 
uit naar 9-18, om uiteindelijk 
de 12-21 winst uit Limburg mee 
naar het Brabantse land te ne-
men. 

Marina van Venrooij en Lau-
ra van de Ven waren met ieder 
vier doelpunten bijzonder goed 
op schot. Ruim de helft van 

het team van coach Marijke de 
Veer, die na drie seizoenen, aan 
het einde van de competitie, de 
ploeg gaat verlaten, had een 
schotpercentage van rond de 
20% en dat is belangrijk als je 
wilt winnen op dit niveau. Vooral 
over de verdeding was coach De 
Veer erg tevreden. 

De tegenstander moest met re-
gelmaat een wanhoopsschot 
pakken om binnen de tijd van de 
schotklok te blijven.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen
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          autosport                      karten              motorsport

Laura van de Ven

‘het scherpe oog 
van De juryleDen’
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de oPloSSing

Dansvereniging Dancing Kids is klaar voor 
het twintigste seizoen!

Rose-Marie van Heumen, de 
voorzitter van de vereniging ver-
telt: “We hebben 62 leden; drie 
junioren solo’s, drie jeugd solo’s, 
twee hoofdklasse solo’s, een 
minioren garde, twee junioren 
gardes, een jeugdgarde en een 
hoofdklasse garde, twee mars 
groepen; waarvan één in de ju-
niorenklasse en één in de hoofd-
klasse. Twee Junioren modern 
groepen en één grote groep mo-
dern van 21 leden in de hoofd-
klasse, een showdans karakter 
met minioren en een show duo 
dans in de hoofdklasse! Twintig 

dansen in totaal.”
Het getal ‘twintig’ heeft wel iets 
bij de vereniging: begonnen met 
20 leden, nu het 20-jarig be-
staan en dit jaar hebben we 20 
dansen om trots op te zijn! 

27 November hebben vier solo’s 
al op het openingstoernooi van 
het Nederlandse Danssport Or-
ganisatie (NDO) gedanst. Drie 

jeugdsolo’s zijn erg aan elkaar 
gewaagd; dat liet zich al zien op 
het podium. Guusje van Thiel en 
Vera Oomen kregen van de jury 
allebei 279 punten en eindigden 
samen op de 2e plaats. Gwen 
Opstal danste - twee jaar op rij 
in de juniorenklasse Europees 
Kampioen - nu voor het eerst 
in de jeugd en zij won dit eerste 
toernooi met 282 punten!

“Onze solo in de hoofdklasse, 
Demi Gabriël, eindigde met 280 
punten op een mooie 2e plaats. 
Alle vier hadden ze nog fouten 
in hun dans, dus kan het alleen 
nog maar beter worden”, gaat 
de voorzitter enthousiast verder. 
Zaterdag 10 december hebben 

Gwen, Guusje en Demi ook ge-
danst op het internationale toer-
nooi in Königswinter (Duitsland). 
Dat was een eerste meting met 
de concurrenten uit Duitsland, 
België en Oostenrijk. Helaas kon 
Vera niet dansen vanwege een 
blessure. Guusje had niet haar 
dag en eindigde op een 8e plaats 
met 265 punten. In dezelfde ca-
tegorie werd Gwen 3e met 281 

punten. Demi behaalde in de ca-
tegorie solo hoofd een 5e plaats 
met 282 punten. 

Rose-Marie: “De presentatie 
hebben we dit jaar helaas moe-
ten verzetten van november 
naar januari, we waren nog niet 
klaar met alle nieuwe kleding en 
met de nieuwe dansen. Maar op 
zaterdagavond 28 januari kan 
iedereen komen kijken naar een 
hele mooie show van al onze 
danseressen. Deze avond is in 
cc De Pas te Heesch, waar ie-
dereen vanaf 19.00 uur welkom 
is en om half acht het program-
ma begint. Wij hebben er zin en 
we hopen dat er veel publiek 
komt kijken.”

NISTELRODE - Na een heel succesvol jaar, waarin de Europese kampioenschappen werden georgani-
seerd met Stichting Danssport Nistelrode, is dansvereniging Dancing Kids klaar voor het nieuwe sei-
zoen. Twintig jaar geleden begonnen met een klein groepje kinderen; twee junioren solo’s, een junioren 
gardegroep en een miniorengroep. De eerste showdans kreeg de titel ‘De Indische Waterlelies’ en ze 
hadden toen twintig leden. Inmiddels zijn ze uitgegroeid naar een vereniging met niet alleen kinderen, 
maar ook veel jeugd en volwassen leden.

Jean van Erp werd op 21 februari 
wereldkampioen, samen met Dik 
Jaspers, tijdens het wereldkam-
pioenschap voor landenteams 
driebanden in Viersen, Duitsland. 
Een feestelijke gebeurtenis, die 
omlijst wordt door een prachtige 
demonstratiepartij driebanden 
van negenvoudig wereldkampi-

oen en 23x Europees kampioen 
Ludo Dielis tegen diezelfde Jean 
van Erp. 
Als opwarming zal Jean van Erp 
een partij spelen tegen zijn va-
der Jan en broer Peter, die vori-
ge week Nederlands kampioen 
driebanden in de tweede klasse 
werd. 

VV Heeswijk, Marc van de Ven
Het volledige programma is:
13.30 uur: opwarmpartij tussen 
Jean van Erp en plaatselijke bil-
jarters
14.15 uur: kader 57/2 van Theo 
Geijbels tegen Jordy Kanters
15.15 uur: demonstratiepartij 
driebanden van Jean van Erp te-
gen Ludo Dielis
16.15 uur: huldiging wereld-
kampioen driebanden Jean van 
Erp door wethouder Rien Wijde-
ven van de Gemeente Bernheze.
Aansluitend libre/driebanden: 
Jan van de Heijden tegen Marc 
van de Ven, trainer VV Heeswijk.

Demonstratie biljarten door 
wereldkampioen Jean van erp
HEESWIJK-DINTHER – Biljarten is een prachtige sport, waar veel 
concentratie bij komt kijken. Tegelijkertijd is het een sport die be-
oefend wordt in een omgeving waar het goed toeven is; het café of 
een andere uitspanning. Op zaterdag 17 december worden in het 
Willibrordcentrum demonstraties gegeven om deze mooie sport te 
promoten en tegelijkertijd wethouder Rien Wijdeven de gelegen-
heid te geven om jean van Erp te huldigen.

     
       

      W
illibrordcentrum Heeswijk

Zaterdag 17 december
biljart promotiemiddag

Aanvang 13.30 uur
Programma
13.30 uur: opwarmpartij 
Jean van Erp tegen plaatstelijke biljarters.

14.15 uur: kader 57/2 
Theo geijbels tegen Jordy Kanters.

15.15 uur: demonstratie partij Driebanden
Jean van erp tegen Ludo dieLis

16.15 uur: huldiging wereldkampioen driebanden 
Jean van Erp door wethouder rien Wijdeven 
van de gemeente Bernheze.
aansluitend Libre/Driebanden: Jan van de Heijden 
tegen marc van de Ven (trainer VV Heeswijk)

SCHOONMAAK BV
&
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Gebruikte setjes winterbanden
Ook voor bedrijfswagens

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Te koop

Willibrordcentrum
Hoofdstraat 78 Heeswijk-Dinther
www.willibrordcentrum.nl

HOSSEGOR/HEEScH - Mike van Grinsven is op zijn cRQF machi-
ne op een zevende plaats geëindigd in de tweede wedstrijd om het 
Frans Strandrace Kampioenschap in Hossegor. Van Grinsven streed 
lang goed mee voor de podiumplaatsen, maar moest in het laatste 
half uur nog een aantal plaatsen prijsgeven en kwam moegestreden 
op een zevende plaats over de finish.

Mike van 
grinsven zevende in strandrace 

motorsport

grote gewestelijke vogeltentoonstelling met 
ruim 900 vogels in de gildenhof 

NISTELRODE - Vogelvereniging 
Vogelvreugd heeft de eer om dit 
jaar de vogeltentoonstelling van 
Gewest V van de Algemene Ne-
derlandse Bond van Vogelhou-
ders te organiseren.

In verschillende opzichten is dit 
een speciale vogeltentoonstel-
ling. Voor de Nistelrodese vogel-
liefhebbers betekent deze ten-

toonstelling de afsluiting van het 
jubileumjaar in verband met het 
50-jarig bestaan en voor het ge-
west de laatste tentoonstelling in 
haar bestaan. Per 1 januari 2017 
gaan de twee landelijke vogel-
bonden, de Algemene en de 
Nederlandse Bond, samen door 
als een Nederlandse bond van 
vogelliefhebbers.
Voor de leden van Vogelvreugd 
daarom redenen om er iets spe-
ciaals van te maken. De leden 
zijn al enkele weken in touw met 
de voorbereidingen. In totaal 
hebben zeventig inzenders uit 
de regio 925 vogels inschreven 
die gaan strijden om de felbe-
geerde kampioensprijzen. De 
keurmeesters, zo’n veertien in 
getal, gaan woensdag 14 de-
cember de vogels beoordelen en 
de prijswinnaars aanwijzen. Het 

mooie van deze tentoonstelling 
is, dat er een groot scala aan vo-
gels valt te bewonderen en te 
beluisteren. Naast kleurkanaries 
en postuurkanaries, zijn er ook 
allerlei soorten tropische vogels 
en parkieten te bewonderen. 
Speciaal op deze tentoonstelling 
zijn de zangkanaries, watersla-

gers om precies te zijn, die be-
oordeeld worden op hun zang. 
De vogel die aan alle eisen het 
beste voldoet, wordt met de titel 
‘meesterzanger’ bekroond. Tij-
dens de tentoonstelling bestaat 
de mogelijkheid om op gezette 
tijden deze vogels te beluisteren.
De tentoonstelling in kerstsfeer 
wordt gehouden in ‘de Gilden-
hof’, Hoge Akkers 1. De opening 
en bekendmaking van de kam-
pioenen vindt plaats op vrijdag 
16 december om 20.00 uur. De 
openingstijden zijn: vrijdag 16 
december van 20.00 tot 22.00 
uur, zaterdag 17 december van 
15.00 tot 22.00 uur en zon-
dag 18 december van 10.00 tot 
16.00 uuur. De entree is gratis. 

72 inZenDers 
STRĲ DEN OM 

kaMpioenstitel

Op zaterdagavond 28 januari kan iedereen 
komen kijken naar een mooie show
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De Nistel zou dit jaar het geld graag willen inzetten voor 

de aanschaf van een 9- persoons bus, waarmee we onze 

medewerkers kunnen vervoeren en zij zodoende niet 

meer afhankelijk zijn van het externe taxivervoer. 

De bedoeling van de Santa Run is om in een kerst-

mannen- pak een kort parcours (2 km) te lopen/

wandelen door de binnenstad van Oss. Zie hilarische 

foto’s van eerdere edities op oss.rotarysantarun.nl. 

Check hier ook de verschillende goede doelen, het 

programma, uitleg en tijden. 

 Wij gaan als ‘De Nistel’ zijnde met zoveel mogelijk deel-

nemers aan deze run meedoen!!! Onze vraag is dan ook: 

loop je ook met ons mee?!? Dat zou fantastisch zijn!!

 

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer een kerstman-

pak aanschaft. Deze zijn voor 10 euro te verkrijgen in 

het Koffiehuis van De Nistel. Op deze manier steun je 

het initiatief, sponsor je het goede doel en dit is tevens 

je deelnamebewijs voor de run. Ook krijg je op de dag 

zelf enkele consumptiebonnen, om na afloop nog wat te 

kunnen eten en drinken. 

Nogmaals: het is geen hardloopwedstrijd maar een 

ludieke loop! Iedereen kan meedoen! Jong en oud. Dus 

neem je familie gerust mee! Mocht je niet kunnen of 

willen lopen maar wel iets bij willen dragen, dan is het 

natuurlijk ook mogelijk om een of meerdere pakken aan 

te schaffen, en daarmee toch te sponsoren.

 

Schrijf je snel in via de mail: info@de-nistel.nl of breng 

een bezoekje aan het Koffiehuis. Openingstijden van 

woe t/m vrij van 11.00 - 16.30 uur. 

 

Dus heb jij altijd al een keer kerstman willen zijn? Of 

heb heb je gewoon zin in een onvergetelijke middag?

Vriendelijke groeten,

Paul, Kim en Paul en alle medewerkers 

De Nistel

Hallo vrienden van De Nistel!
Op zaterdagmiddag 17 december a.s. om 15.00u gaan wij, De Nistel, weer samen met zoveel mogelijk 

vrienden, familie en mede sympathisanten van de Nistel de Santa Run lopen in Oss. Het wordt een super 

ludieke actie waarbij geld opgehaald wordt voor verschillende goede doelen, waar de Nistel er een van is!! 

Het aantal mensen dat voor De Nistel meeloopt, bepaald uiteindelijk de hoogte van het sponsorgeld. Dus: 

elke loper telt en brengt ons dichter bij ons spaardoel! 

De Nistel is een sfeervolle ontmoetingsplek 
in een natuurlijke omgeving, waar men elkaar 

op een ontspannen manier ontmoet.

www.de-nistel.nl
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Schrijf je in, kom halen dat pak en wees erbij!

 WWW.MOOIBERNHEZE.NL INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte 
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt, 
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons 
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En 
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij 
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 1 januari 2017 naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van  
€ 25,- en staat over twee weken in de 
krant vermeld.
Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

De winnaar van week 48 is: Hans Eijkemans
Het antwoord was: WELSTAND en WORMENBRIJ

Home Nieuws

Agenda Bedrijven

VERENIGINGEN
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en 
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie 
komt gratis op de website.

BEDRIjVEN
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie, 
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar 
(prijs exclusief btw).

U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het 
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen. 

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van 
DeMooiBernhezeKrant.

Fotoalbum

nieuW: tweewekelijkse winactie
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in 
Bernheze een podium. Sinds januari 2016 doen we dit met een website 
www.MooiBernheze.nl. Kent u de website? Al tien jaar maken we er een sport 
van om de inwoners van Nistelrode, Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther en 
Vorstenbosch online op de hoogte te houden. 
Wij stellen de website www.mooibernheze.nl voor en introduceren ‘Mooi Gespot’.

Mooi
gespot

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl

Olympia/DOS 1-Altior 1: 15-11 
DDW 2-Altior 2: 20-7
Emos 2-Altior 3: 17-9
Altior MW1-De Korfrakkers  
    MW1: 10-8
Altior A1-Be Quick A1: 2-8
Be Quick B1-Altior B1: 2-6
corridor B1-Altior B2: 6-2
Altior B3-De Korfrakkers B3: 8-4
Altior c1-Flash c1: 8-3
Altior c2-ScMH c1: 5-3
De Peelkorf D1-Altior D1: 4-5
De Peelkorf D2-Altior D2: 1-10
corridor D1-Altior D3: 10-1 
Altior E1-Tovido E1: 5-15
Altior E2-Winty E2: 5-19
corridor F1-Altior F1: 9-12

Stormvogels F1-Altior F2: 21-3
Altior W1-Prinses Irene W1: 
    15-4.

Uitslagen altior

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

avesteyn verdient niet meer dan remise

Avesteyn startte sterk en was 
de eerste twintig minuten be-
duidend sterker dan de VB. Het 
was echter geen overwicht op 
basis van klasse, het was enigs-
zins geforceerd. Het resulteerde 
ook niet in echte kansen voor 
de Dintherse formatie. Uitein-
delijk keerde de situatie tegen 
Avesteyn, de Vorstenbossche 
gasten kregen de kans op een 
spaarzame uitval, die echter 
goed werd uitgespeeld, wat tot 
een totaal onverwachte goal van 
de gasten leidde. 
Avesteyn zette echter aan en 
kantelde de wedstrijd voor rust. 
Via doelpunten van Richard van 
Houtum en Stan de Laat kwam 
Avesteyn op voorsprong. Met 
een 2-1 voorsprong werd de rust 
aangevangen. 

Vorstenbosche Boys kwam ster-
ker uit de rust en creëerde forse 
druk op het Avesteyn doel. De 
tweede helft kreeg een ander 

gezicht en uiteindelijk scoorden 
de gasten uit Vorstenbosch de 
2-2. Daarna kon het alle kan-
ten op. De wedstrijd eindigde in 
2-2, waarbij gesteld kan worden 
dat Avesteyn zich echt tekort 
deed. Er kwam geen ‘schwung’ 
in de Dintherse formatie, waar-

door het definitief de kans op de 
eerste periodetitel verspeelde. 
Avesteyn gaat met 19 punten 
(vierde positie met een wedstrijd 
minder) de winterstop in. Het 
biedt nog vele kansen voor een 
goede positie in de tweede com-
petitiehelft. Avesteyn doet mee!

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn-Vorstenbosche Boys (VB), een derby waarbij Avesteyn goede zaken 
kon doen in het kader van het periodekampioenschap. Dit had alles te maken met de uitslagen van 
vorige week, waarbij Avesteyn niet speelde vanwege de kunstgrasproblematiek. 

voetbal

Foto: Ad van Dooren
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 15 DECEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

Centrum MAIA: Start 
training Elementenleer en 
workshop honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Raadsvergadering
Gemeentehuis Heesch

Klankschalen concert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

VRIJDAG 16 DECEMBER

Vogeltentoonstelling
De Gildenhof Nistelrode
PAGINA 42

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Kerstviering 
KBO Nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode

Kerst-Inn
Parochiekerk Loosbroek

BOBZ
Dorpshuis Nistelrode

Publieksavond bij 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 12

ZATERDAG 17 DECEMBER

Eretribune met Maxx
Ziggo kanaal 421
PAGINA 38

Santarun
Centrum Oss
PAGINA 18

Stichting PEP-projecten 
verkoopt kerststukjes
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 18

Vogeltentoonstelling
De Gildenhof Nistelrode
PAGINA 42

Centrum MAIA: 
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

Biljart promotiemiddag
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 42

Kerstconcert
Sint Lambertuskerk 
Vorstenbosch

Toneelgroep ‘Van alles we’ 
speelt de klucht: 
Pluche en Poespass
CC Nesterlé Nistelrode

ZONDAG 18 DECEMBER

Vuurwerkshow
Van Lieshout Dier & Tuin 
Meerstraat 32 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Open dag De Nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
PAGINA 31

Optreden Koor Vivace
H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 20

Stichting PEP-projecten 
verkoopt kerststukjes
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 18

Vogeltentoonstelling
De Gildenhof Nistelrode
PAGINA 42

Open zondag: 
Raamdecoratie-
totaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

Jaarafsluiting leerlingen 
Fanfare St. Lambertus
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 31

Kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

Kerstfair voor Kameroen
Laar 56 Nistelrode
PAGINA 33

Kerstkoopzondag
Heesch

Open zondag
Centrum Nistelrode
PAGINA 30

Kerstverhaal
Fontein 't Dorp Heesch
PAGINA 16

Kerst-in
H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 18

Kerstconcert: 
Kamerkoor Ad Parnassum
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Kerstconcert 
Fanfare Aurora
Petrus’ Bandenkerk in Heesch
PAGINA 18

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 19 DECEMBER

Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode

Creatief & Lekker 
workshop: Kerstbonbons
Den Hof 17 Nistelrode

Kerst bij het 
Afrika-Engakoor
Zwarte Molenweg 9 Nistelrode
PAGINA 18

DINSDAG 20 DECEMBER

Kennismakingsworkshop 
Weg met de weegschaal
Fitnesscentrum Heesch
Cereslaan 2 Heesch
PAGINA 9

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 21 DECEMBER

Kerstviering Zonnebloem
Zaal 't Tramstation Nistelrode

Vier het leven…
Vier de winter!
Proeflokaal Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 33

Centrum MAIA: workshop 
Tarot & Orakelkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

Kerstconcert Amicanto
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

DONDERDAG 22 DECEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Creatief & Lekker 
workshop: kersttaarten
Den Hof 17 Nistelrode

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Optreden Koor Vivace
H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 20

Kerstconcert De Blue Stars
Mozartlaan 2 Heesch
PAGINA 10

Gemeentehuis 
14.30 uur gesloten
PAGINA 22

VRIJDAG 23 DECEMBER

Kerstverhaal
Fontein ‘t Dorp Heesch
PAGINA 16

IMeet: Kerstbal
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Brabantse Kerst met Cor 
Swanenberg en artiesten
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 34

ZONDAG 25 DECEMBER

1e Kerstdag

MAANDAG 26 DECEMBER

2e Kerstdag

Optreden Koor Vivace
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 20

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Het Kerstkabouterpad
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Gemeentehuis gesloten
PAGINA 22

DINSDAG 27 DECEMBER

Eindejaars bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kerstival
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Film: Robinson Crusoë
Film: Brooklyn
Filmhuis De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 28 DECEMBER

Er komt geen 
DeMooiBernhezeKrant uit

Nisseroise Kwis 2016

Kerstival
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Kerstfilm
De Stuik Vorstenbosch

Film: Robinson Crusoë
Filmhuis De Pas Heesch

IMeet: Oliebollen
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

In week 52 - 28 december - verschijnt er geen krant


