
  

DV Dancing Kids heeft leden uit 
bijna alle kernen van Bernheze. 
Met haar kern in Nistelrode zijn ze 
gezegend met veel vrijwilligers die 
heel veel werk verrichten om de 
vereniging mooi op het podium te 
laten stralen. Trainsters, schmink-
moeders, begeleiding, naaisters 
en  natuurlijk een bestuur dat elk 

jaar weer de taak heeft de nodige 
sponsoren te zoeken voor deze 
topsporters. Ook dit jaar weer 
trouwe en nieuwe sponsoren die 
ze tijdens deze avond zullen be-
danken. 

in de pauze zal een loterij gehou-
den worden, hiermee zijn leuke 

prijzen te winnen. Gesponsord 
door ondernemers, zodat ze wat 
extra inkomsten voor de club 
op kunnen halen. Het wordt een 
mooie avond. 

De entree: volwassenen € 2,50 
Kinderen tot 12 jaar € 1.00 
Zaal open 18.30 uur en start 19.00 
uur.

www.dvdancingkids.nl
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Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Nieuwe openingstijden zaterdag op de Misse
 in Heesch van 10.00 tot 15.00 uur
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OOK VERKOOP WINTERBANDEN!
Alanenweg 12, Oss  Tel. 0412 - 48 07 33

www.winterbandenhoteloss.nl

OPSLAG WINTERBANDEN
Heeft u gebrek aan ruimte of simpelweg wilt u

niet de banden bij u thuis?

Wij slaan graag de banden voor u op, voor slechts
50.00 per wissel/montage incl. 6 maanden opslag.

NIEUW IN OSS

Glamour Night

pag. 10

Bernheze bouwt

pag. 18

Sinterklaas

pag. 23

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Openingstijden
maandag van 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Prins Porcus XLII
Prins Porcus XLii, alias Roel Montei-
ro, is zoon van Guus Monteiro en 
Riet van Wim van Ties van Roel-
leve. Roel heeft zijn Hiske Haegens 
lief. Roels grootste hobby is muziek 
maken, bij Fanfare Aurora en bij 
Hofkapel De Dors(t)vlegels. Bij de 
Stichting Carnavalsviering Heesch 

zit hij in de sponsorcommissie, de 
Gouwe Kreuge commissie en de 
organisatie van de carnavalsmis en 
het carnavalsconcert. Zijn motto: 
“Da ut mar een gruw’lijk schôn 
carnaval mag worre!”  

Adjudant
Adjudant joost Verdiesen is zoon 

van johan en Elly Verdiesen en 
zielsgelukkig met vriendin Anne 
van Grinsven, die hij met carna-
val leerde kennen! Muziek maken 
(ook bij Fanfare Aurora) en moun-
tainbiken zijn z’n hobby’s. Hij is lid 
van Hofkapel De Dors(t)vlegels en 
betrokken bij de organisatie van 
het 3-jaarlijkse Carnavalsconcert. 
Hij is medeoprichter van de Krul-
lendonkse Carnavalsmis.
joost staat Porcus XLii bij om er 
“een gruw’lijk schôn carnaval van 
te moake!”
 
Porcellus XXXVI & Adjudant ont-
huld  
Porcellus XXXVi en zijn Adjudant, 
in het dagelijkse leven, Maarten 
van Orsouw en Wessel van Tilburg 
zwaaien komend seizoen de scep-
ter over de jeugd van Krullendonk.
Voor de onthulling moesten diverse 
opdrachten worden uitgevoerd; 
zingen, rekenen, Prins pimpen, ra-
cen. Daarna volgden de 11 hints 
voor het raden wie er Porcellus 
XXXVi en Adjudant zouden wor-
den. De hoogheden kwamen in de 
onthullingkokers het podium op, 
onder muzikale begeleiding van 
jeugdhofkapel “de Vlegels”. Hun 
motto: ”me veul geknal vieren wij 
carnaval”.
Prins Porcellus XXXVi, Maarten 
van Orsouw, is zoon van Mari en 
Rian van Orsouw-School. Maarten 
woont met ouders en broers in de 

Verdilaan. Maartens hobby’s zijn 
voetbal, buiten spelen en gamen.
Zijn Adjudant, Wessel van Tilburg 
is zoon van Erwin en Astrid van Til-
burg en woont met hen en broer 
aan de Eg. Wessels hobby’s zijn 
jiu-jitsu en computeren.
Ook de Huppelpupkes ontbraken 
niet en lieten hun mooie nieuwe 
dans zien.

Voor meer foto’s: 
www.carnaval-heesch.nl

Zie PaGiNa 21

Danstalenten uit Bernheze laten zich zien
Presentatie van DV Dancing Kids op 16 november in CC de Pas

Porcus XLII en Adjudant:
Roel Monteiro en Joost Verdiesen

Porcus XLII en zijn Adjudant, alias Roel Monteiro en Joost Verdiesen
 Foto’s: Ad Ploegmakers 

KRULLENDONK/HEESCH – De onthulling van Porcus XLii en 
zijn adjudant werd traditiegetrouw voorafgegaan door de 
Porquizz, met vele hints wie de scepter gaat zwaaien over 
Krullendonk.  Om 22.11 uur werden Porcus XLii en zijn 
Adjudant onthuld. 

nistelrode – Voor de Dancing Kids gaat het wedstrijdseizoen weer van start. Ze hebben aanstaande vrij-
dag in de CC De Pas een grote presentatie voorstelling waarin alle 17 dansen aan het publiek geshowd 
worden. Vanaf mei is hard geoefend. Vanaf 19.00 uur zal het knallen met 2 uur dans, prachtige pakken en al 
het nieuws dat Dancing Kids graag met u deelt.

Maandagavond werden de laatste puntjes op de i gezet

Alias Maarten van Orsouw en 
Wessel van Tilburg
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Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

Culinair

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch, T. 0412 - 453759 
en bij de bakkers Lamers in de Heihoek 

in Oss

Like onze facebookpagina, 
stuur uw recepten 

of andere tips en win een 
prachtig delicatessepakket            

Doe ook uw voordeel en koop bij de 
gecertifi ceerde speciaalzaken te 
herkennen aan het certifi caat en logo.

Voor meer informatie 

t.w.v. 
Ä75,00!

Bon Fromage Heesch heeft zich 
wederom weten te certifi ceren bij de 

BESTE NEDERLANDSE 
FOODSPECIALITEITENWINKELS

Bon Fromage_109x109_wk46.indd   1 12-11-2012   21:31:47

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

HaRT ONDeR
De RieM!
Wie geeft u een 
gratis Kerstdiner in 
De Keuken in Heesch?
Met de Kerst in het vooruitzicht, 
starten wij voorzichtig met de 
voorbereidingen van een overheerlijk 
Kerstmenu. Een leuke periode die 
telkens weer het uiterste vraagt van 
onze creativiteit. Wat gaan we dit jaar 

weer maken en hoeveel gangen in het Kerstmenu? Welke wijn 
past daar dan bij? Kortom we verheugen ons op een feestelijke en 
gezellige tijd.

Toch staan we ook in deze drukke tijd wel eens stil bij die mensen 
voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om eens een keer lekker 
uit te gaan eten. Ook niet wanneer het Kerstmis is. Daar willen wij 
iets aan doen.
Wij zouden het erg leuk vinden om dit jaar, tijdens Kerst, enkele 
mensen te laten genieten van ons bijzondere Kerstmenu in een 
sfeervolle ambiance. Gratis en voor niets, dus!

Kent u iemand die deze dagen wat extra aandacht verdient of een 
gezin dat wel eens in de watten gelegd mag worden? Wij willen u 
graag aansporen om iemand - een echtpaar, of een gezin - op te 
geven. Via www.facebook.com/DeKeuken kunt u ons een email 
sturen met daarin de naam van degene die u voordraagt, met 
daarbij een korte motivatie waarom zij of hij het verdient.
Uit alle inzendingen zullen wij de mensen selecteren die wij, 
namens u, kosteloos zullen onthalen op een onvergetelijk en 
overheerlijk Kerstdiner.

mick KooKT oVER

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

Openingstijden: 
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00  - 18:00 uur 

Een ander tijdstip? Bel ons even!
Bezoek onze landgoedwinkel
• ambachtelijke producten uit de streek 
• eigen zuivel zoals melk, karnemelk en yoghurt
• kaas uit eigen kaasmakerij 
• biologische compost en potgrond
• Verschillende soorten sauzen en jam
• verse marmelades, met fruit van vd Broek kleinfruit

‘Verse mooie producten leveren’
Heerkens Groente en Fruit BV een begrip in de regio

intussen is de kring horecaonder-
nemers snel gegroeid van snack-
bar tot toprestaurant, maar ook 
cateringbedrijven sloten zich aan. 
Hoe trouw de horecaklanten zijn 
ligt aan de continuïteit in kwaliteit. 
Ook belangrijk, de binding met de 
horecaondernemer, maar vooral 
met de chefkoks vertelt Mariëlle:  
“Hebben zij een goede groente- 
en fruitspecialist in je gevonden, 
dan blijven ze en ga je met de 

chefkok mee naar het eventuele 
nieuw restaurant.”

Heerkens Groente en Fruit levert 
52 weken in het jaar alles dagvers 
op het gebied van aardappelen, 
groente en fruit. Dit varieert van 
onbewerkte tot bewerkte produc-
ten. Alle bewerkte producten wor-
den gesneden in onze eigen eigen-
tijdse moderne snijafdeling. 
Een grote uitdaging om de dui-

zenden kilo’s vers, gesneden en 
verpakt bij de klanten te brengen, 
waarbij de kwaliteit, prijs en ser-
vice behouden blijven.  

Lekker gezond en gevarieerd
Een van de vaste klanten is het 
exclusieve cateringbedrijf Hutten.  
Onlangs werd duidelijk dat Hutten  
in het nieuwe ziekenhuis Bernho-
ven gaan faciliteren met een nieuw 
voedingsconcept in deze branche:  

‘Eten en drinken’ met als speer-
punten; lekker, gezond en geva-
rieerd met streek- en seizoensge-
bonden producten. Een verhaal op 
zich waar Mariëlle nog enthousi-
aster van wordt dan ze al is, hier 

komen we vast nog eens op terug. 
Want ook voor deze pilot gaat de 
groente- en fruitleverancier hun 
verse mooie producten leveren. 
De bedrijven bestellen de hele dag 
door, de nodige flexibiliteit is ver-
eist waarbij de routing moet wor-
den aangepast aan de vraag. Op 
het bedrijventerrein hebben ze een 
groot pand, waar ze enkele jaren 
geleden het aangrenzende pand 
bij betrokken. Ruim 25 mede-
werkers lopen op de arbeidsvloer.  
Gert-jan:  “We zijn vele uren in 
touw, het is heel druk, maar het 
werk is heel divers en dat maakt 
het extra leuk.”  
www.heerkensgroenteenfruit.nl

NiSTELRODE - Gert-Jan Heerkens nam 13 jaar geleden de groothandel over van zijn vader, Harrie Heerkens, 
die enkele groente- en fruitwinkels had, op de markt stond met groente en fruit en aan vele horecabedrijven 
de verse producten leverde.  Gert-Jan en Mariëlle wilden de groothandel uit gaan breiden en voortzetten. Dit 
blijkt vele jaren later een hele goede keuze te zijn geweest.  

Gert-Jan en Mariëlle Heerkens

Mick & Monique

52 weken per jaar 
alles daGvers
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LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM  Nistelrode, www.lipsgroen.nl

Openingstijden:  ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur, 
 za  8.00 -17.00 uur

Leegverkoop van alle 
kerstartikelen, woonaccessoires, potterie, kamerplanten, 
gereedschap, bestrijding- en voedingsmiddelen, 

bloembollen, zaden, rieten manden, tuinmeubels, 

vijver en tuinartikelen, Capi potten en Nesling doek.

LipsGroen Hoveniers en FeelGoodgarden blijven 
op hetzelfde adres doorgaan.

Voor meer info zie www.lipsgroen.nl

Opheffingsuitverkoop
2e rOnde

Lipstuincentrum_109x109_wk46.indd   1 12-11-2012   16:46:57

accordeongroep Ricochet 
zoekt nieuwe leden

Als je muziek kunt lezen, en ac-
cordeon kunt spelen, maar vooral 
als je van gezelligheid houdt, ben 
je bij accordeongroep Ricochet aan 
het goede adres. “Er is groot ver-
schil tussen thuis accordeon spelen 
en in een groep”, zegt een van de 
leden.

“Het is heerlijk om samen met an-
deren accordeonmuziek te maken. 
je moet in de groep goed naar el-
kaar luisteren en altijd doorgaan. 
Als je thuis oefent kun je even pau-
zeren, maar in een groep gaat de 
muziek door. je bent een team en 
daardoor onmisbaar tijdens repeti-

ties en uitvoeringen. Een stukje dis-
cipline komt er wel bij kijken want 
iedere dag moet je wat oefenen en 
je bent het aan je teamleden ver-
plicht de repetities te bezoeken.” 

Elke woensdagavond van 19.00 
tot 20.15 repeteert Ricochet (ge-
noemd naar een balgtechniek 
voor accordeon) in het Cultureel 
Centrum in Dinther. De zestien le-
den variëren  in de leeftijd van 14 
jaar tot 84 jaar. “Het is leuk om 
de verschillende muziekstukken 
te spelen, vanwege de diversiteit 
ervan. Zo varieert de muziek van 
Guus Meeuwis tot Elvis Presley en 
van de Amsterdamse Grachten tot 
Tango Amor.” 
Mocht je geïnteresseerd zijn, kom 
gerust een keer een kijkje ne-
men tijdens de repetitieavond, of 
neem contact op met de dirigent 
Wendy Baets. Dit kan telefonisch 
06-42087673 of via mail Wendy-
Gert@hotmail.com. 

BERNHEZE - Accordeongroep Ricochet bestaat bijna vier jaar en speelt muziek in vijf par-
tijen, maar ook muziekstukken in twee partijen en zelfs stukken, waarbij iedereen dezelfde 
partij speelt, komen voor. Speciaal voor de stukken in vijf partijen, is het zaak, dat alle par-
tijen goed bezet zijn. Met 16 personen zou dit voldoende moeten zijn. Echter bij ziekte of 
anderszins, dreigen enkele partijen in de gevarenzone te komen. Om dit, ook tijdens de 
incidentele optredens voor publiek te voorkomen, is de urgentie voor een betere bezetting 
erg hoog.

Wild Beheer eenheid aa en leygraaf
Met flora- en faunabeheer als onderdeel

Samenwerking 
De Wild Beheer Eenheid heeft een 
complexe organisatie die nodig is 
om alle taken uit te voeren binnen 
de richtlijnen en eisen die gesteld 
worden aan wildbeheer en schade-
bestrijding. De jagers van WBE is 

er veel aan gelegen dat het even-
wicht in de natuur blijft gehand-
haafd en dat er met respect voor 
flora en fauna wordt omgegaan. 
WBE Aa en Leygraaf werkt daar-
in samen met o.a. gemeenten, 
Staatsbosbeheer, Waterschap Aa 

en Maas, Brabants Landschap en 
grondeigenaren. Voor de verschil-
lende activiteiten zijn commissies 
samengesteld die weer samenwer-
ken met andere organisaties voor 
het uitvoeren van projecten. 

BernHeZe – WBe AA en leygraaf (1989) heeft haar werkgebied in Heeswijk-dinther, loos-
broek en Vorstenbosch. Bij Wild Beheer eenheid wordt vaak gedacht aan jacht. de achter-
liggende activiteiten en overwegingen voor de jacht zijn minstens even belangrijk. door 
ontginning van gronden, bevolking van gebieden en aanleg van wegen is er minder terrein 
voor het wild in nederland en bezorgen sommige dieren overlast en schade aan particuliere 
grondeigenaren en –gebruikers. 

Foto: Marcel van der Steen

Wild Beheer eenheid aa en leygraaf

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Overlast
Een natuurlijk evenwicht is niet 
vanzelfsprekend. Door de opruk-
kende bevolking, snelwegen en 
verandering van levenswijze zijn 
er dieren die in aantal afnemen, 
terwijl andere soorten explosief 
groeien bij gebrek aan natuurlijke 
vijanden. Zo is er momenteel een 
overbevolking aan duiven, kraai-
en, kauwen en vossen die nogal 
wat overlast bezorgen. Kwekers 
van mais, granen en tuinbouwpro-
ducten hebben veel schade door 
houtduiven en ook kraaien, kau-
wen en konijnen zijn bekend om 
hun vraatzuchtigheid. Particuliere 
grondeigenaren kunnen dan de 
hulp van de WBE inroepen. Deze 
zal op haar beurt in actie komen in 
samenwerking met de eigenaar en 
na machtiging van de Fauna Be-
heer Eenheid (FBE).

Projecten
Naast het bestrijden van schade, 
wordt door de WBE ook veel werk 
verricht om de flora in stand te 

houden. Zo organiseert zij de be-
kende ‘schoonmaakdag’, waarbij 

– samen met andere verenigin-
gen - in het buitengebied zwerfaf-
val wordt opgeruimd die anderen 
hebben achtergelaten. Door de le-
den worden singels uitgedund en 
terug geplant. in samenwerking 
met ZLTO, iVN en Brabants Land-
schap zijn nestkasten geplaatst 
voor steen- en kerkuilen Ook bij 
de realisatie van de knooppunten 
van de wandelroutes was WBE be-
trokken. 

Wist u dat de reflectoren langs 
de weg (wildspiegels) zijn aange-
bracht om het wild te beschermen 
tegen aanstormende auto’s en 
omgekeerd. Daar zit heel wat geld 
en tijd in. Vooral omdat de reflec-
toren nogal eens worden vernield 
door baldadige voorbijgangers en 
er nieuwe moeten worden gemon-
teerd. Zij beseffen waarschijnlijk 
niet het risico daarvan voor het 
wild én de automobilisten. 
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en politie 112
doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
langven 24
tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37
tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
mozartlaan 2
tel.: 0412-465500

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

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in oss.
tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
laar 40. tel.: 0412-407020

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& nistelrode.
de huisartsen uit de regio 
draaien diensten in loosbroek.

Beauty, Health & Care

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

‘Je bent niet ziek, je hebt dorst’ 
luidt de titel van het boek van 
F. Batmanghelidj. Hierin roemt hij water 
als het goedkoopste medicijn voor je 
gezondheid, voor genezing en voor je 
leven. Ik voeg daar nog een belangrijke 
aan toe; de huid.
Als we onszelf realiseren  dat ons 
lichaam voor 70% uit water bestaat, dan 
kun je je hier iets bij voorstellen. Onze 
huid is een omhulsel dat de vochtige 
binnenkant beschermt tegen uitdroging 

en verschrompeling van de droge lucht van buitenaf. Toch verliest ons 
lichaam vocht door de huidbarriëre en door de zweetklieren.
Sinds reclame en cosmetica elkaar gevonden hebben, horen we niets 
anders dan ‘hydrateren’, wat zoveel betekent als vocht in de huid 
brengen. Helaas is dit in werkelijkheid onmogelijk! De huid heeft een 
barrière die niet doorlaatbaar is voor water. Gelukkig maar, anders 
zouden we vollopen als we in bad liggen. Het werkt tegenovergesteld, 
water ontrekt vocht uit ons lichaam. Kijk maar naar je vingertoppen als 
je lang in bad gelegen hebt, ze zien er rimpelig uit… 
Zo hebben hydraterende crèmes  vaak een averechtse werking! Als er op 
de ingrediëntenlijst als een van de eerste ‘aqua’ staat, bestaat de crème 
voornamelijk uit water. Goedkoop, maar niet effectief.

De huid werkt van binnen naar buiten, voedt ook de nog levende cellen 
van de huidlagen. Door water (in dit geval crème) aan de oppervlakte 
van de huid, krijgt het lichaam een seintje en hoeft dus niets te doen. 
Sterker nog, de huid wordt lui en droogt nog meer uit.
Hydrateren betekent in werkelijkheid  zoveel als het watergehalte van 
de huid op peil houden en tegelijk de diepere waterreserves van ons 
lichaam van snelle verdamping vrijwaren. Gezien de bovenstaande feiten 
een complexe taak!
Het stoort me dan ook enorm dat er zoveel misleidende reclame is, en 
zie het als mijn missie om deze kennis te delen. Mensen mogen hun 
eigen keuze maken, maar dan wel uit op waarheid beruste uitlatingen en 
niet op marketingtrucs.
Hydrateren doe je op de volgende manieren;
• Veel water drinken, om reserves aan te vullen in het lichaam en de 

huid.
• Regelmatig scrubben van de huid voor aanmaak van jonge vochtrijke 

cellen
• Goede vetten eten (avocado, vette vis, olijfolie)
• Crémes gebruiken met onderbouwde ingrediënten die de 

huidfuncties stimuleren en cellen binden met vocht.
Dus beste mensen, probeer enkele liters gewoon ordinair water per 
dag  te drinken, dat overal verkrijgbaar en super effectief is. Je huid en 
lichaam varen er wel bij!
Vitale groet

de schoonheid van water

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

L’Oreal bracht afgelopen maand 
een revolutionair apparaat op de 
markt: The L’Oreal Professionnel 
Steam Pod. Kapsalon van Dinther 
zag meteen het voordeel van het 
apparaat. Een half uurtje bij de 
kapper en drie dagen mooi stijl 
haar, zo glad alsof het gepolijst is. 
Voor elk haartype, dus ook voor 
kroeshaar. 

22 Oktober werd de Steam Pod 
geïntroduceerd door L’Oreal. Mari-
anne van Dinther meldde zich aan, 
werd uitgenodigd en was meteen 
enthousiast. 23 Oktober had ze 
hem al in huis en er werd meteen 
mee geoefend. Als een van de 150 
kapsalons exclusief in Nederland. 
Met een verbluffend resultaat. 
Waar de stijltang bij veelvuldig ge-
bruik slecht voor de haren is, kan 

de Steam Pod het haar verbeteren 
en laat meteen een spoor van glans 
achter. “En het is ook nog leuk om 
te doen, omdat je weet dat het 
bijbehorende serum ook nog een 
goede verzorging is.”, Marianne 
is heel enthousiast en wil u graag 
laten weten dat het een prachtig 
sinterklaascadeau is of voor onder 
de kerstboom. 
Het effect van de Steam Pod blijft 
dagen zichtbaar. Marloes is blij 
en een voorbeeld voor veel men-
sen die een weekend lang willen 
genieten van een gladde stijlvolle 
coupe. Men hoeft niet bang te zijn 
voor vochtig weer, zoals bij stijlen. 
Ze ging paardrijden, dansen en ze 
kon met het goedverzorgde haar 
ook nog naar een feest.  Een groot 
Mooi! verschil.
www.kapsalonvandinther.nl

BERNHEZE – Met de MooiBernheze websites en deze kleurrijke krant laten we u graag zien wat Bernheze in huis heeft. We zijn 
gestart met een nieuwe reeks: MOOi! Hierin zetten we onze missie voort om u op een andere manier te laten zien welk effect het 
aanbod van Bernheze voor u kan hebben. 

Voor de ondernemers een mooie kans het verschil te laten zien. Heeft uw klant een nieuwe bril en maakt deze het verschil? Kreeg uw 
auto een opknapbeurt bij de autoschadehersteller? Hebt u een klant behandeld met een nieuw apparaat en wilt u het verschil laten 
zien? Laat het ons weten. Marianne van Dinther van Kapsalon van Dinther liet weten dat een nieuw apparaat een groot verschil 
maakte voor de haren van Marloes. Zij bijt de spits af en we vertellen u over de Steam Pod. Wil uw bedrijf in aanmerking komen 
voor de rubriek ‘voor & na’, laat het ons weten via: advertentie@demooibernhezekrant.nl

Onze missie in beeld

Steil met stoom exclusief  bij Salon van Dinther! 
Advertorial

VOOR

Na

nistelrode – Marloes heeft een prachtige bos haren. Maar zij zou 
graag zien dat de structuur van haar haren wat fijner was, haar haardos 
gaat gauw kroezen. Haar kapster, Marianne van Dinther heeft het haar 
met regelmaat verwend met een gezond masker, wat steeds een goed, 
maar kortdurend effect had. Toen Marianne aan Marloes vroeg of ze 
graag een demonstratie-behandeling wilde met de Steam Pod, was ze 
dan ook meteen enthousiast. 

Een terugkerend item met voorbeelden van producten, 
diensten en resultaten, die een MOOi ‘Voor & Na’ verhaal 
hebben. Een opgeknapt gebouw, een nieuwe bril of is het 
zo’n ander gezicht nu er 30 kilo vanaf is? 

aKTie
BiJ 100 liKeS OP FaCeBOOK:kapsalon-van-dintherwordt er een Steam Pod-behandeling verloot onder alle likers

Kerkstraat 26/28 in Heesch, 0412-451004
Weijen 11 in Nistelrode, 0412-612764
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse leven.

FRAtSeN

Afgelopen week ontdekte ik dat er veel meer naar je geglimlacht 
wordt als je met een reusachtige, rode speelgoedolifant in je 
fietsmand door de stad fietst dan wanneer je dat met een enorme, 
vervaarlijk zwiepende cactus doet. Het kan zijn dat het ook iets te 
maken had met mijn eigen hoofd achter de olifant dan wel de cactus, 
want met die laatste had ik het net iets moeilijker. Vooral toen ik in 
de stromende regen met mijn voet van mijn trapper gleed, ik bijna 
een oog of twee armer was en de wereld een stuk of tien nieuwe 
scheldwoorden rijker, zag ik er misschien wat grimmiger uit dan 
anders. 

Maar toch.

Als je met een olifant op stap bent, zien mensen je blijkbaar wel. Ze 
laten je voor in het verkeer, maken een grapje, lachen en groeten. 
Verfrissend. Ik wou dat ik dat vaker kon doen, maar dan verander je 
natuurlijk al gauw in het rare olifantenvrouwtje van de stad, bestaat 

je vriendengroep voordat je het weet uit de stringdragende skater 
en de man in de luier, word je gefotografeerd door hordes toeristen 
en helemaal nooit meer van je sokken gereden, omdat iedereen met 
een grote boog om je heen fietst. En zo bereik je uiteindelijk het 
tegenovergestelde van wat ooit je bedoeling was.

Nee. Dankjewel. 

Laat mij me voorlopig maar verbazen in de supermarkt over de man 
voor me die begint te schelden, omdat hij de enige op de planeet is 
die op de hoogte blijkt van ultrageheime lopendebandwetten die 
voorschrijven dat je, vóórdat je je boodschappen op de band legt, 
éérst het balkje-waarvan-niemand-weet-hoe-het-heet-zo-ongelofelijk-
geheim-is-het áchter de boodschappen van de persoon voor je moet 
leggen. Want anders......ontploft misschien niet de wereld, maar in 
ieder geval dan toch de persoon die voor je staat. Zo te zien. 

Column
de bliekers“ik geniet nog steeds van chocolade!”

Verlang naar meer bij Creatief & Lekker chocolade workshops

Voor jong en ouder
Naast de standaard workshops 
kun je bij Creatief&Lekker ook 
terecht voor het maken van ca-
deautaarten, kinderfeestjes of je 
vrijgezellenfeest geven. Naast een 
leuke locatie die Trudie u te bie-
den heeft, zijn ook workshops op 
locatie mogelijk. Trudie is gediplo-
meerd banketbakker en heeft haar 
beroep al op verschillende plaatsen 
uitgeoefend. Zo heeft ze onder an-
dere bonbons gemaakt bij de be-
kende Callebaut fabrieken uit Bel-
gië. Bernheze heeft rond 2000 al 
kennis gemaakt met haar heerlijke 
bonbons, want Trudie heeft vijf 
jaar haar eigen winkel in Nistelrode 

gehad. Momenteel is ze werkzaam 
bij bakkerij Bacu in Uden. 
Tijdens de workshop gaat iedereen 
aan de slag met een eigen recept. 
U leert met alledaagse materia-
len en gemakkelijk verkrijgbare 
ingrediënten, de lekkerste bon-
bons maken. Van de vulling tot de 
versiering, van vormbonbons tot 
spuitbonbons. Ook maakt u een 
prachtig bakje van chocolade om 
hierin de bonbons mee naar huis 
te nemen.
Lijkt het u ook leuk om deel te 
nemen aan een workshop bij 
‘Creatief&Lekker’? Dan kunt u zich 
opgeven voor een kerstworkshop 
op 14 of 18 december van 19.00 

tot 22.00 uur. Of voor de (groot)
ouder –en kindworkshop op 15 
december van 13.30 uur tot 16.30 
uur. Groepen (Max. 12 pers.) zijn 
ook altijd welkom. Ook voor kin-
derfeestjes en het maken van ca-
deautaarten. Of misschien hebt u 
een ander idee? U kunt contact op-
nemen met Trudie: 06-48546757, 
zij staat graag voor u klaar.

Advertorial

WORKSHOP WINNEN? 
Neem dan een kijkje op de 
Facebook: www.facebook.com/
creatiefenlekker en raad hoe veel 
bonbons er in de bonbonnière 
zitten.

Trudie Albers. Hoeveel chocoladebonbons zitten in het bakje

NiSTELRODE  - Na vele jaren ervaring 
in het maken van bonbons, wil Trudie 
Albers nu haar liefde voor het maken 
van chocoladebonbons met iedereen 
delen. “Onder de naam ‘Creatief & Lek-
ker’ ben ik vorig jaar begonnen met het 
geven van workshops en ik geniet nog 
steeds van wat je met chocolade alle-
maal kunt,” vertelt ze enthousiast.” En 
ik vind het prachtig om de hele dag cre-
atief bezig te zijn met chocolade maar 
ook om mensen te leren om mooie din-
gen van chocolade te maken. Ik vind 
gezelligheid belangrijk en met de work-
shops kan ik deze dingen combineren, 
dat is voor mij ideaal.” 

zo bereik je het teGenoverGestelde 
van wat ooit je bedoelinG was

Nu ‘all-in feesten’ bij de Waard
Dit houdt in 1 prijs per persoon voor een goed verzorgde avond met consumpties en o.a. saté, pizzapunten, 
spareribs, bami, nasi, bladerdeeghapjes, huzarensalade, vissalade, kaasplateau, complete visspiegel, ham met 

meloen, salades, sausjes, broodsoorten en nog veel meer. Dit is inclusief koffie, gebak en nootjes. 

Bijvoorbeeld bij 80 personen betaalt u € 27,50 per persoon. 
Graag tot ziens bij De Waard, Kerkstraat 3, Heesch

Kijk op de site www.restaurantdewaard.nl

Specialist in chocoladeworkshops

NiSTELRODE  - Na vele jaren ervaring 
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op leeftijd

Behalve een bezoek van Sint en 
Piet staat een optreden op het pro-
gramma van zanger Noud Bongers 
uit Lith. Hij brengt eigen werk van 
de 5 cd’s die hij tot nu toe heeft 
uitgebracht. Noud won in 2009 de 
Ad de Laat prijs. 
Tijdens de pauze is er een loterij. 
Natuurlijk zal ook de inwendige 

mens niets tekort komen. Voor een 
drankje en een hapje wordt ge-
zorgd. De middag is om 17.00 uur 
afgelopen.

Leden betalen _ 2,00 entree, niet-
leden _ 7,00. Men dient zich voor-
af aan te melden door de aanmeld-
strook in te leveren bij het bestuur 

of in de brievenbus van Paviljoen 
De Wevershof. Of mailen naar 
kbo.nistelrode@home.nl. 
Graag aanmelden vóór 21 novem-
ber.

Sinterklaasviering met optreden van 
Noud Bongers

nistelrode – Op dinsdag 27 november organiseert KBO Nistelrode 
een Sinterklaasmiddag voor senioren in Partycentrum ’t Maxend. Aan-
vang 13.30 uur. 

Noud Bongers

Project Rabobank Coöperatief Dividend
Project ‘Rock & Roll(ator)’ voor Heelwijk

Heesch - De Stichting ‘Vrienden 
van Heelwijk’ is heel actief als 
het gaat om het welzijn en wel-
bevinden van de bewoners van 
Heelwijk. Dat moet ook, want 
door bezuinigingen wordt er flink 
beknibbeld op ‘niet noodzakelijke’ 
uitgaven. 

De ‘Vrienden’ hebben al enkele 
keren een aanvraag ingediend 
voor het Rabobank Coöperatief 
Dividend. Tot nu toe helaas zonder 
succes! Gelukkig gaan de ‘Vrien-
den’ niet bij de pakken neerzitten 
en proberen ze via andere wegen 
de projecten te realiseren. De ene 
keer met succes en de andere keer 
moeten ze besluiten om het pro-
ject te laten vallen. 

Gerealiseerde projecten
Met hulp van de Lions club is in 
2008 het computerproject gereali-
seerd. Veel bewoners hebben daar 
plezier van. 
Sommigen hebben na de cursus 
zelf een computer aangeschaft, 
anderen gebruiken de openbare 
computer voor een Skype-gesprek 
met dierbaren die ver weg wonen, 
vaak geholpen door bezoekers, 
maar wat is er mooier om toch 

even gezicht te zien en stem te ho-
ren. 

Ook het fitness project met hulp 

van familie Dullaert, Stichting Na-
tionaal Ouderenfonds en Stichting 
Gezondheidsvoorlichting Heesch 
uit 2010 draagt in grote mate bij 

aan het welbevinden van de be-
woners. Na een intake door de fy-
siotherapeut kunnen de dames en 
heren onder toezicht aan de slag.

Gouden bruidsparen

Margriet van Esch en Nellie de Bruijn Fotograaf: Marcel van der Steen

Na de pauze zal dhr. van den Berg 
(KBO lid en voormalig hoofdamb-
tenaar bij de Belastingdienst)  in-
gaan op de hoofdlijnen van Erf-
recht, de verdeling volgens de wet 
en wie daarbij erfbelasting moet 
betalen. Ook het eigen huis in de 
erfenis, het hebben van een Twee-
TrapsTestament en de financiële 
gevolgen daarbij komen ter spra-
ke. Tevens zullen enkele Bijzondere 
Situaties worden behandeld, zoals 
onterven, blokkeren van de reke-

ning door de bank bij overlijden en 
mantelzorger en erfrecht. Een inte-
ressante middag voor alle ouderen 
én hun kinderen. Het bestuur van 
KBO Dinther hoopt dan ook velen 
te ontvangen!
Plaats: CC. Servaes in Dinther
Datum: woensdag 28 november 
2012
Tijd: 13.30 uur
Sprekers: de heer v. d. Akker, over 
‘lekker thuis blijven wonen’ de 
heer v. d. Berg, over ‘erfrecht.’

Themamiddag KBO
HEESWijK-DiNTHER - De heer v.d. Akker komt spreken over ‘Lekker 
thuis blijven wonen’. Ouderen willen allemaal zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. In de toekomst wordt 
zelfs van u verwacht dat u zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Daarom 
is het nodig dat u zich als (jongere) oudere goed laat voorlichten over 
de mogelijkheden die er zijn om de dingen te kunnen blijven doen die 
we belangrijk vinden. De heer Jan van de Akker komt uitleggen hoe dat 
op een prettige manier kan. 

Jukebox
Muziek werkt stimulerend op 
geest en lichaam, dat is bekend. 
Zeker als die muziek jouw keuze 
is. De bewoners zouden graag wil-
len luisteren naar klassieke muziek, 
muziek uit hun jeugd, of gewoon 
mee willen zingen met bekende 
liedjes. Daarvoor maken Nellie de 
Bruijn, Margriet van Esch en Bert 
Broeksteeg van de Stichting ‘Vrien-
den van Heelwijk’ zich sterk. 
Zij hebben een verzoek bij de Ra-
bobank ingediend voor de aan-
schaf van een jukebox voor het zelf 
draaien van CD’s of muziek van 
een MP3 speler. Hierop kunnen 
zij zelf muziek (laten) opnemen 
die hen aanspreekt. Het project 
is – naast 19 andere projecten uit 
de regio Rabo Bernheze Maasland 
– genomineerd en op 11 decem-
ber weten ze of ze gaan dansen bij 
Heelwijk.

Stemmen
Spreekt dit project u ook aan en 
bent u lid van de Rabobank, stem 
dan op dit project. De bewoners 
van Heelwijk, maar ook vele ande-
re ouderen die op Heelwijk komen 
voor wat gezelligheid, zullen er blij 
mee zijn.

informatie over Stichting ‘Vrien-
den van Heelwijk’ en het project: 
Bert Broeksteeg 0412 451953.

Op maandag 5 november waren 20 echtparen aanwezig in de Misse-Zaal 
van de Pas in Heesch. Waarnemend burgemeester Van Beek maakte het snelle 
optelsom van 1000 jaren huwelijk bij elkaar (20 echtparen x 50 jaar).
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17 november open dag bij Complement Reclame
“Het is een fijn gevoel als je thuis bent, en zo voelt ons nieuwe pand”

Complement helpt de onderne-
mers met vertrouwen naar buiten 
te treden door een passende uit-
straling te creëren. En er gebeurt 
nog veel meer bij Complement.  
“ik denk dat Vorstenbosch geen 
idee heeft wat er zich allemaal 
achter deze deuren afspeelt.”, ver-
klaart de eigenaar William, waarbij 
hij de uitnodiging voor de open 
dag voorhoudt. Hij is trots op het 
bijna 20-jarige bedrijf waarmee hij 
tot voor kort op de Rietdijk werk-
zaam was. Klanten uit de hele re-
gio komen bij hem, de koffie staat 
klaar en de jarenlange ervaring 
met de actuele kennis doet de rest.
“Het is een fijn gevoel als je thuis 
bent, en zo voelt ons nieuwe pand” 
zegt de uitnodiging. Ondanks dat 
ze nog maar net zijn verhuisd staat 
alles staat op z’n plek. De vier vaste 

medewerkers hebben hun plek en 
zo ook de stagiaires. Complement 
geeft zijn expertise graag door en 
werd daarom onlangs ook erkend 
leerbedrijf. 
Het bedrijf was al lange tijd uit 
het pand op de Rietdijk gegroeid, 
maar een pand naar wens was 
zomaar niet gevonden in Vorsten-
bosch. William: “ik wilde graag in 
Vorstenbosch blijven en dat is het 
wachten waard geweest.” Ze kun-
nen nu efficiënter werken en de 
ruimtes bieden de mogelijkheid 
tot eventuele groei van het jonge 
enthousiaste team.” ’t Komt zo-
als het komt”, William is duidelijk 
daar, waar hij wil zijn. 

Uitnodiging 
De open dag aan Hondstraat 5 in 
Vorstenbosch laat u zien hoe de 

voormalige kuikenboerderij van de 
familie Van Hoek getransformeerd 
is naar een moderne werkomge-

ving voor Complement Reclame.  
De gepresenteerde portfolio zal 
indruk maken, de verschillende ac-

tiviteiten geven een beeld van de 
werkzaamheden en ook kinderen 
zullen zich prima vermaken. 

Advertorial

VORSTENBOSCH - Al bij aankomst is de duidelijke huisstijl van Complement zichtbaar en het reclamebureau leeft duidelijk naar wat het preekt: ‘Een eerste 
indruk maakt men maar een keer.’  Voor William Verkuylen uit Vorstenbosch, leek lang geleden de keuken zijn werkterrein te worden. intussen runt hij 
al 20 jaar Complement Reclame. Met de juiste ingrediënten maakt hij onder andere pakkende logo’s en professionele huisstijlen.

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

ontwerp  |  drukwerk  |  belettering

Hondstraat 5, 5476 KT  Vorstenbosch  |  T 0413 364672  |  I www.complementreclame.nl

Het team van Complement nodigt u uit Fotograaf Liesbeth van Asseldonk 

Trouwerij tussen muzikaal Heeswijk & Dinther
HEESWijK-DiNTHER- De Koninklijke Fanfare St. Willibrod & harmonie Sint Servaes schrijven geschiedenis. Samen een seranade spelen voor het huwelijk bij Arnoud Boeijen 
(id van De Koninklijke Fanfare St. Willibrod) en Stephanie Verkuijlen lid van harmonie Sint Servaes.
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Spiksplinternieuwe praktijk in Nistelrode
Nieuwe mijlpaal voor podotherapeut Niels van den Heuvel

VEEL WERK VERZET
Niels geeft alle eer aan zijn vader 
als ik een compliment maak over 
de prachtige nieuwe ruimte. Het 
huis aan de Blauwesteenweg is van 
buiten en binnen aangepakt. in ok-
tober 2011 kregen ze de sleutel en 
gingen er in november al wonen. 
Vanaf het eerste moment heeft zijn 
vader Piet van den Heuvel veel tijd 
gestoken in de verbouwing. Niels 
wil dit nogmaals onderstreept heb-

ben, want zonder hulp van zijn va-
der en andere familieleden waren 
we nooit tot dit geweldige resul-
taat gekomen.  

De jonge ondernemer zal altijd 
binding met Vorstenbosch blijven 
houden. Hij voetbalt bij de Vor-
stenbosche boys 6 en is de shirt-
sponsor van zijn team. Ook zijn 
ouders en zus wonen er nog. 

PODOTHERAPIE VRIJ 
TOEGANKELIJK
Heeft u last van uw voeten? Plat-
voeten, holvoeten, drukplekken 
onder de voeten, likdoorns, na-
gelproblemen, teenafwijkingen, 
hielklachten (hielspoor) en/of 
voorvoetklachten? Dan bent u bij 
Niels aan het juiste adres. Met de 
modernste technieken biedt de 
praktijk ruimte aan alle werkzaam-
heden. Zoals de voetscan die een 

3D scan kan maken van de voeten. 
Deze zal dan computergestuurd 
nauwkeurig uw steunzool maken.  
Ook voor overbelasting en ver-

moeidheid in de benen en voeten 
kunt u sinds kort zonder verwijzing 
door een huisarts naar de podo-
therpeut. De aanvullende verze-
kering zorgt voor gedeeltelijke of 
complete vergoeding.  

NiSTELRODE – in juni 2003 studeerde hij af en al in 2005 vestigde hij zich als Podotherapeut 
van den Heuvel in Vorstenbosch. Al snel had hij een praktijk erbij in zowel Schaijk als in Zee-
land. Bijna 10 jaar later heeft hij zijn eerste klant in de spiksplinternieuwe praktijk in Nistel-
rode. Niels is voldaan en trots: “Het was een bewogen jaar, ik werd papa, ging verhuizen 
naar Nistelrode en mijn praktijk verhuisde mee.” 

Van den Heuvel Podotherapie Nistelrode - Schaijk – Zeeland 
Blauwesteenweg 39 - 5388  Nistelrode

uIT eiGenervarinG

het SPAhUYS

Genomineerd als ‘Beste Wellnesscentrum van Nederland’, zomaar net over de grens van 
Bernheze, vinden we het Spahuys, eigenaresse is een echte Bernhezer. De website vertelt 
precies waar ik naar op zoek ben: ‘U ervaart vrijwel direct een bijzonder gevoel van rust 
en ruimte. Ervaar het zelf!’. Dat is wat ik ga doen. En.. ik heb het nodig! We hoeven niets 
mee te brengen. We, want ik heb uit voorzorg een collega meegenomen. Ik zou weleens 
te enthousiast kunnen reageren, ik snak naar rust en ruimte en dat zou mijn objectiviteit 
kunnen beïnvloeden. 

Bij binnenkomst zet de geur van aromatische oliën mijn gedachte meteen in de ‘standby’-
stand, goed geprogrammeerd. Ik kan niet meer echt denken en het doet me niet veel, 
wanneer eigenaresse Wendy Vogels vertelt dat mijn huid wel wat extra reiniging kan 
gebruiken. Onderwijl wordt dit onderbouwd met een indrukwekkend huidmeetapparaat. 

Waar ik dacht eerst naar de hamam gedirigeerd te worden maak ik kennis met de face-
pitstop. In razendsnel tempo epileert ze de wenkbrauwen en zoekt ze naar oneffenheden 
op mijn huid, die er toch niet zo erg aan toe is als gedacht, want ze is in no-time 
klaar.  Na de noodzakelijke schoonheidsbehandelingen – tsja rijpe huid hé - volgt een 
ontspanningsmassage.  Als ik vraag naar haar achtergrond, wordt me verteld dat Wendy in 
Italië de massageopleiding heeft gehad en ik kan u melden: In Italië weten ze wat ze doen. Ze 
geeft antwoord en is weer stil. Heerlijk. Het masker volgt, waarbij je meestal denkt dat je de 
volgende dag pas weer gevonden wordt, maar niet hier. Hier gaan ze gewoon door. Terwijl 
mijn gezicht geniet van de frisse opkikker krijg ik een hoofdhuidmassage, armmassage en 
voetmassage. Wat een verwennerij. Ik geniet. Ze hebben gelijk: Ervaar het zelf!   

In de hamam-ruimte ontdek ik mijn collega met een heerlijk kopje thee. ‘Goddelijk’, zucht 
ze. Hoezo ik te enthousiast. Het voetenbadje staat klaar en we kunnen even bijkletsen. Het 
harde tegelbed ziet er niet echt uitnodigend uit, maar als we op commando de stap toch 
wagen, en hierop gaan liggen hebben ze hier zowaar een verwarming onder liggen! Na een 
schuimmassage sluiten we deze middag af. 

Vandaag doe ik niets meer, het was een goed initiatief, het leek even vakantie!

Een goede referentie naar 
een ervaring met een bedrijf, 
persoon of organisatie.

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

Wassen, knippen 
& kleuren
& Design Pulse glansspray, 
75 ml t.w.v. Ä9.95 CADEAU

ACTIE op dinsdag, woensdag en donderdag: 
* Heren knippen €13,95  
* Kind knippen €10,95

Ä50,45
Nu

Laar 23, 
5388 HB Nistelrode, 
(0412) 61 14 55

Kapsalon van Zutphen_109x109_wk45.indd   1 6-11-2012   7:56:47

Afspraken kunnen telefonisch ge-
maakt worden van maandag t/m 
vrijdag via 06-30074272. Maan-
dag en vrijdag is Niels in Nistel-

rode, de andere dagen is hij in 
Zeeland of Schaijk.   Mocht u het 
antwoordapparaat krijgen, spreekt 
u dan uw naam en telefoonnum-
mer in, dan belt Niels u zo spoedig 
mogelijk terug.

de 3d voetscan zorGt voor een 
nauwkeuriG passende steunzool

Geef

Collecteweek
19-24 november 2012

eefeefeef

www.nationaalmsfonds.nl

voor
Multiple 
Sclerose

Steun ons via

giro 5057

Nationaal MS Fonds,

Maassluis
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op de markt
mooi & op de markt

NISTELRODE - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

HEESCH - Woensdag 13.00 - 16.30 uur

HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

VORSTENBOSCH - Woensdag 08.30 - 12.00 uur

Ook leuk om kado te 
geven, een pot of blik met 
een pak stroopwafels.

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers 

wekelijks op
de Heesche markt

MARKT HEESCH

MARKT HEESWIJK-DINTHER

JONG BELEGEN ROMIGE KAAS
1 kilo 0 6,99

Iedere vrijdag van 
7.30 uur tot
12.30 uur in 
Heeswijk-Dinther

OUD ZWART
heerlijk pittig van smaak, 1 kilo 0 9,98

20+ JONG BELEGEN EN/OF PIKANT
500 gram 0 5,49 Let op: het is er weer: gerookte worst,

balkenbrij, zult en bloedworst

MARKT NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER

Oosterse visschotel   Normaal 450 gram voor € 5,95

 Nu 500 gram voor € 5,00

VenrooyVis_109x53_wk46.indd   1 11-11-2012   14:18:51

Venrooy’s Vis

Oosterse visschotel met salade en 
gepofte aardappel (4 personen)

BernHeZe – Elke week staat in Bernheze de verkoopwagens van Venrooy’s Vis 
voor u klaar met de beste vis. Kibbeling, Hollandse Nieuwe maar ook heerlijke 
visschotels. Deze week een recept met de Oosterse visschotel van Van Venrooy’s 
Vis zodat u niet meer hoeft na te denken wat u erbij wilt eten dan wel hoe klaar 
te maken.

 

Kaaskoningkaas aktie! 

VERS VAN HET MES 
Allemaal Noord-Hollanders uit de West Beemster! 

 Extra belegen no. 4   € 4.70 

 Hollandse Gaten kaas    € 3.95 
Per 500 gram 

Aanbiedingen! 
Geldig op vrijdag 

12 november 
t/m 17 november 2012 

Vrijdagochtend 
van 8.00 – 12.30 uur 

op de markt in 
Heeswijk-Dinther 

Uiteraard is er ook weer 
 Bloedworst 
 Zult  
 Balkenbrij 
 

Probeer ook eens onze 
 Olijven 
 Tapenades  
 Verse roomkazen 
 

AANBIEDING GELDIG MARKT HEESWIJK-DINTHER

COLOFON

• eetcafé ‘t pumpke
• restaurant 
 d’n Bonte Wever
• de Kriekeput 
• landgoedwinkel 
 petrus Hoeve
• los door het bos
• Heische tip

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• de Kaaskoning

• Beauté totale didi
• Van der Heijden
 dakkappellen
• Van schayk VoF
• orangerie Van tilburg
• rainbow Center
• Beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• WVe schilderwerk
• trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.o.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• m. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• etagereshop.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

BeReiDiNG
Verwarm de oven voor op 220 graden. 
Was de aardappelen en snijd een kruis over de lange zijde. 
Verpak ze per stuk in aluminiumfolie. Ongeveer 25-30 minuten 
in de oven.  Knoflook persen, bieslook in kleine stukjes en meng 
deze met peper en zout door de crème fraiche.
Snij de komkommer en cherrytomaatjes in kleine stukjes, voeg 
deze samen met de maïs door de rucola en maak deze af met de 
balsamicodressing en zet deze nog even in de koelkast
Doe 2 eetlepels olie in een wok of koekenpan  en roerbak de 
Oosterse visschotel in ongeveer 10 minuten gaar.
Vul de aardappels uit de oven met de crème fraiche. 

Eet Smakelijk

Boodschappenlijstje 
• 500 gram Oosterse Visschotel van Venrooy’s vis (zie aanbieding hieronder)• olie (olijf )
• 4 grote vastkokende aardappels• 1 grote teen knoflook
• 1 bakje crème fraiche
• stengel bieslook
• 250 gram rucola
• ¼ komkommer
• 10 cherrytomaatjes
• klein blikje maïs
• balsamicodressing 

Markten Bernheze Venrooy’s Vis
NISTELRODE Raadhuisplein 
woensdag van 10.00 – 12.45 uur
HEESCH ’t Dorp Woensdag van 13.30 – 17.00 uur
de Misse Zaterdag van 10.00 – 15.00 uur
HEESWIJK-DINTHER Plein 1969 
Vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Oosterse visschotel   Normaal 450 gram voor € 5,95

 Nu 500 gram voor € 5,00

VenrooyVis_109x53_wk46.indd   1 11-11-2012   14:18:51
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Tuincentrum

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

Deelnemers zijn:

Limo-Oss
Beauties by Rachel
‘t Snuffeltje: Kleding Boetiek Geffen 
Aloë Vera producten: Simone Snijders 
Energetix sieraden: Lizze van Uden
Visagie Inge van der Linden
Exclusive Weijenberg autobedrijf Heesch
Van Herpen: Haarmode & Bijoux Heesch
Rianka van Boxtel: met Optidee
Beddengoed en schoonmaakartikelen
C1000 Wiegmans Heesch

Radiator hangmat 
voor de kat.*  
In zwart, grijs of 
ivoor. 
Van 14,85 voor 
6,95

OOK VIA 
WEBSHOP

 
Volg Life & Garden op Facebook

www.lifeandgarden.com6

NOG GEEN GROEIPASHOUDER? 
Kijk voor info op www.lifeandgarden.comKijk voor info op www.lifeandgarden.com

EXCLUSIEF VOOR GROEIPASHOUDERS*
GROEI     GENIET

1,49

Hyacinten. 
Diverse kleuren. 
3 bollen per pot. 
Pot Ø 12 cm. 
Van 2,49 voor

Deze aanbieding is geldig in: Amstelveen, Appingedam, 
Den Helder, Etten-Leur, Gouda, Harlingen, Heesch, Hulst, 
 Leidschendam, Oostburg, Renesse, Tiel en Zuid-Scharwoude.

NEDERLAND Amstelveen Handweg 121, 020-6419441 Appingedam Woonplein, Farmsumerweg 136, 
0596-680640 Bladel (Fixet) Industrieweg 3, 0497-381795 Cuijk (Fixet) Lange Beijerd 20, 0485-312939 
Den Helder Texelstroomlaan 1, 0223-618858 Eemnes (Gebr. De Bruin) Goyergracht Zuid 1, 035-5382069 
Etten-Leur Lage Vaart kant 11, 076-5034956  Gouda Achterwillense weg 31, 0182-581337 Harlingen Fahrenheitstraat 5, 
0517-431755 Heesch Bossche baan 23, 0412-407030 Hulst  Abs  daalseweg 70, 0114-313738 Leidschendam 
Veursestraatweg 292D, 070-3203300  Losser (Multimate) Industriestraat 2, 053-5360534 Oostburg Nieuvelt weg 
56, 0117-452279 Opende (Fixet) De Wending 14, 0594-659013 Renesse Korte Moermondsweg 1, 0111-461031 
 Sint Maartensdijk (Fixet) Nijverheidsweg 4, 0166-667181 Tiel Lingedijk 7a, Wadenoyen, 0344-662133 
 Zuid-Scharwoude Potjesdam 1, 0226-314572. 

Geldig in week 47 (t/m 27 november 2012)  zolang de voorraad strekt. Prijs- en/of modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden. 
 *  Dit artikel is verkrijgbaar in: Appingedam, Cuijk, Den Helder, Eemnes, Etten-Leur, Heesch, Hulst, Leidschendam,  Opende, Renesse, 

Sint Maartensdijk, Tiel en Zuid-Scharwoude.

Ritselzak voor katten.*  
Bruin ivoor. 50 cm lang. Diameter opening 
ca 20 cm. Van 18,25 voor 8,95

* Appingedam (28 en 29 nov) en Sint Maartensdijk (22 nov) 

De Glamournight van Leidschendam heeft reeds plaats gevonden. 
Panningen en Staphorst hebben geen Glamournight.

OOK VIA 
WEBSHOP

Lekker luieren

Rianka van Boxtel: met Optidee
Beddengoed en schoonmaakartikelen
C1000

Tuincentrum

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, 0412 40 70 30

21 NOVEMBER van 17:00 tot 22:00 uur WOENSDAGAVOND 
21 NOVEMBER* bij Life & Garden.
Kom genieten van een gezellige 
avond vol acties en aanbiedingen 
en geniet van de nieuwste 
kersttrends voor de komende 
kerstmaand!
Tijdens deze Glamournight 
ontvangt elke betalende 
klant vanaf € 15,- een 
GRATIS Goodiebag.

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

GLAMOUR NiGHT
bij life & Garden Heesch 

Volop demonstraties van herfst- 
en kerststukjes maken, arrangeren 
met foam en demonstraties voor 
kerstdecoratie en aankleding.
Aan deze avond werken mee:
jan Weijenberg, exCluSiVe WeiJeNBeRG auTOBeDRiJF 
HeeSCH is deze avond te zien met verschillende sportauto’s. Het 
team van VaN HeRPeN: HaaR & BiJOux HeeSCH komt met 
sieraden, geeft demonstraties over speciale nagellak, geeft advies over 
haarverzorging. R&R WiJNeN ROSMaleN biedt u een heerlijke 
wijnproeverij. liMO-OSS komt met een grote limousine. Rianka van 
Boxtel heeft met OPTiDee, beddengoed, schoonmaakartikelen en 
geeft handige tips. 

C1000 WieGMaNS HeeSCH laat u heerlijke culinaire mogelijkheden 
zien. BeauTieS By RaCHel is schoonheidsspecialiste in Heesch en 
geeft demonstraties. ‘T SNuFFelTJe: Kleding boetiek uit Geffen laat 
u de mooiste kerstcreaties op modegebied zien. SiMONe SNiJDeRS 
heeft de Aloë Vera producten bij en liZZe VaN uDeN: demonstreert 
u Energetix sieraden. iNGe VaN DeR liNDeN is visagiste en geeft u 
mooie tips.

Advertorial

Life & Garden Heesch NODIGT U UIT VOOR EEN 
GLINSTERENDE GLAMOUR NIGHT OP

WOeNSDaG 21 NOVeMBeR 
VaN 17.00 TOT 22.00 uuR 

Kom genieten en laat u verrassen door de modeshow van 
’t Snuffeltje, de hairstyling van Van Herpen Haar en Byoux en 
visagie door een van de aanwezige professionele visagisten.
Tevens is er voor iedere betalende klant vanaf 15,- een dik 
gevulde gratis goody bag en profiteert u op deze avond ook nog 
eens van: 15% korting op het kerst- en sfeerassortiment*! 

Radiator hangmat 
voor de kat.*  
In zwart, grijs of 
ivoor. 
Van 14,85 voor 
6,95

OOK VIA 
WEBSHOP

 
Volg Life & Garden op Facebook

www.lifeandgarden.com6

NOG GEEN GROEIPASHOUDER? 
Kijk voor info op www.lifeandgarden.comKijk voor info op www.lifeandgarden.com

EXCLUSIEF VOOR GROEIPASHOUDERS*
GROEI     GENIET

1,49

Hyacinten. 
Diverse kleuren. 
3 bollen per pot. 
Pot Ø 12 cm. 
Van 2,49 voor

Deze aanbieding is geldig in: Amstelveen, Appingedam, 
Den Helder, Etten-Leur, Gouda, Harlingen, Heesch, Hulst, 
 Leidschendam, Oostburg, Renesse, Tiel en Zuid-Scharwoude.

NEDERLAND Amstelveen Handweg 121, 020-6419441 Appingedam Woonplein, Farmsumerweg 136, 
0596-680640 Bladel (Fixet) Industrieweg 3, 0497-381795 Cuijk (Fixet) Lange Beijerd 20, 0485-312939 
Den Helder Texelstroomlaan 1, 0223-618858 Eemnes (Gebr. De Bruin) Goyergracht Zuid 1, 035-5382069 
Etten-Leur Lage Vaart kant 11, 076-5034956  Gouda Achterwillense weg 31, 0182-581337 Harlingen Fahrenheitstraat 5, 
0517-431755 Heesch Bossche baan 23, 0412-407030 Hulst  Abs  daalseweg 70, 0114-313738 Leidschendam 
Veursestraatweg 292D, 070-3203300  Losser (Multimate) Industriestraat 2, 053-5360534 Oostburg Nieuvelt weg 
56, 0117-452279 Opende (Fixet) De Wending 14, 0594-659013 Renesse Korte Moermondsweg 1, 0111-461031 
 Sint Maartensdijk (Fixet) Nijverheidsweg 4, 0166-667181 Tiel Lingedijk 7a, Wadenoyen, 0344-662133 
 Zuid-Scharwoude Potjesdam 1, 0226-314572. 

Geldig in week 47 (t/m 27 november 2012)  zolang de voorraad strekt. Prijs- en/of modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden. 
 *  Dit artikel is verkrijgbaar in: Appingedam, Cuijk, Den Helder, Eemnes, Etten-Leur, Heesch, Hulst, Leidschendam,  Opende, Renesse, 

Sint Maartensdijk, Tiel en Zuid-Scharwoude.

Proline 
hondensnack.*   
Verschillende 
soorten. 100 gram. 
Van 2,99 voor 
2,49WOENSDAGAVOND 

21 NOVEMBER* bij Life & Garden
Kom genieten van een gezellige 
avond vol acties en aanbiedingen  
en geniet van de nieuwste 
 kersttrends voor de komende 
feestmaand!

Tijdens deze Glamournight 
ontvangt elke betalende 
klant een gratis Goodiebag.

GLAMOUR

NIGHT

Ritselzak voor katten.*  
Bruin ivoor. 50 cm lang. Diameter opening 
ca 20 cm. Van 18,25 voor 8,95

* Appingedam (28 en 29 nov) en Sint Maartensdijk (22 nov) 

De Glamournight van Leidschendam heeft reeds plaats gevonden. 
Panningen en Staphorst hebben geen Glamournight.

OOK VIA 
WEBSHOP

Lekker luieren
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In balans 
 met aloë vera  
     dranken

W O R L D  L E A D E R  I N  A L O E  V E R A

*aCTieVOORWaaRDeN:

15% KORTiNG
OP HeT KeRST- eN 

SFeeRaSSORTiMeNT

GLAMOUR NiGHT
1. Prijs-en/of modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden.
2. De korting is niet geldig op aanbiedingen en lopende acties, 

reeds geplaatste aankopen en bij aankoop van: diensten, boeken, 
cadeaubonnen, arrangementen en tuinhout 

3. De korting geldt niet op artikelen van de volgende merken: Oase, 
4-Seasons en Weber.

4. De actie is geldig op 21 november 2012 van 17.00-22.00 uur.
5. Life and Garden Heesch behoudt zich het recht voor, 
 de actievoorwaarden zonder opgaaf van reden aan te passen en/

of de actie vroegtijdig te beëindigen.

Hebt u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, dan heeft u 
waarschijnlijk nog geen groeipas van ons. Mis geen enkele aanbieding 
en kom dan met deze pagina naar onze winkel en schaf een groeipas 
aan zodat u altijd zeker bent van onze speciale aanbiedingen.

0027499.pdf   1 24-7-2009   9:54:36

Ussenstraat 69
5345 HH Oss
06-18814391
info@limoss.nl
www.limos.nl

*aCTieVOORWaaRDeN:*aCTieVOORWaaRDeN:

Power of Beauty
Lize van Uden
Uw Energetix Distributeur
06-22019984  Oss
lizevanuden@hotmail.com
www.energetix.tv/lize

Deze Aloé Vera Gel bevat 
200 voedingstoffen, 20 mineralen,
18 aminozuren en 12 vitamines. 

Aloé Vera Gel reinigt het maag darmstelsel 
en ondersteunt het afweersysteem.

Dus zorgt voor veel energie.

SIMONE SNIJDER
de Bongerd 33, 5345 jR Oss

06 - 51024664
Zelfstandige Distributeur
Forever Living Products 

aMBaCHTeliJKe FileTROllaDe 
uit eigen slagerij
Geserveerd met een 
vertrouwde rabarbercompote. 

GeBaKKeN VaRKeNSHaaS MeT 
ROMiGe CHaMPiGNONSauS 
beide geserveerd met rustiek 
stokbrood vers uit eigen oven met 
daarop een heerlijke ambachtelijke 
kruidencrème.

Een ‘Glamour Night’ 
om te proeven: 

RuSTieK STOKBROOD:  ‘TROTS VaN C1000’
Een product uit de selectie met zorg geselecteerd

De bezoekers krijgen deze avond een 
kortingsbon mee van het geproefde product! 

Deze kan de consument inleveren bij C1000 
Wiegmans in Heesch en zo het product met 
een aantrekkelijke korting meenemen.
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� 14,95
p.p

GOURMET

Gyrosvlees
Kipsaté

Hamburger
Biefstuk

Slavink
Bourgondische rib

standaard

gourmet

Oosterse vis
Tilapiafilet
Pangafilet
Zalmfilet

Gepelde gamba’s
Roodbaarsfilet

vis

� 16,95
p.p

� 19,95
p.p

GOURMET

Hamburger
Biefstuk

Kalfsoester
Kalkoenfilet
Varkenshaas
Lamskotelet
Kangeroefilet

GRATIS
THUISBEZORGD

ALL-IN
PRIJZEN

ZORGELOOS GENIETEN
tijdens de feestdagen, lekker makkelijk

Bĳgeleverd BBQ
Ambachtelĳke salades

Stokbrood kruidenboter
Zelfgemaakte sauzen

Bĳbehorend serviesgoed
Barbecue inclusief gas

standaard
Bĳgeleverd Gourmet

Ambachtelĳke salades
Diverse groentes

Stokbrood kruidenboter
Zelfgemaakte sauzen

Bĳbehorend serviesgoed
Gourmetstel

SINTERKLAASACTIESINTERKLAASACTIEACTIEA
Bij levering t/m 5 december

krijgt u 5% korting
op uw bestelling
Advertentiecode: sint2012

BESTEL MAKKELIJK EN SNEL OP WWW.BBQENZO.NL

� 13,50
p.p

GROEPSBBQ
vanaf 25 personen

Kipsaté
Varkensfilet
BBQ-worst
Speklap

Spare ribs
Hamburger
Drumsticks

Gepofte aardappel

Verdeeld over

5 stukken vlees p.p.

WINTERBBQ

Kipsaté
Hamburger
BBQ-worst

Kipfilet
Varkensfilet

Gepofte aardappel

� 13,95
p.p

STANDAARD
Plukbrood

Kruidenboter
Tapenade

Aïoli

WARM
Tortilla
Kipsaté
Gamba’s

Chistorritasworstje
Falafel

KOUD
Chorizoworst
Peppersweets

Wrap kruidenkkaas zalm
Paprikawrap gerookte kip

Mozzarellaspies met tomaat
Oude kaasblokjes

Olijven Mediterranee
Gehaktballetjes in saus

Kaas met spek
Fetakaasblokjes

TAPAS

� 15,95
p.p

maaltijdvullend

� 69,95
per box

TAPAS
partybox

KOUDE HAPJES
8 Gamba’s

8 Haringen met
frambozendressing

8 Gehaktballetjes in saus
10 Daadels met geitenkaas

10 Wraps met gerookte zalm
10 Peppersweets

8 Mozzarella- tomaat spies
Olijven Mediterranee

10 Chorizoworst
10 Wrap met tonijn

STANDAARD
Plukbrood

Kruidenboter
Tapenade

Aïoli

PARTYBOX
Ideaal voor een
Kant-en-klare en

Overheerlijke
tapascombinatie

GEEN AFWAS

www.facebook.com/BBQenzo
Volg @BBQenzo_nl 

en blijf op de hoogte
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Geurnormen 2012
De SP Bernheze wil graag kijken 
naar de stanknormen voor Bern-
heze. Zijn de normen goed? Of 
moeten er aanscherpingen komen 
op bepaalde plaatsen? Of op be-
paalde plaatsen juist niet. 

De normen liggen vast in OUe/
m3. Voor Bernheze varieert dat van  

3 OUe/m3 in de woongebieden tot 
25 OUe/m3 in Landbouwontwik-
keligsgebieden. (LOG’s) Soms ko-
men die LOG’s echter zo dicht bij 
woonkernen dat 25 OUe/m3 daar 
niet verantwoord overkomt. Op 
die plaatsen wil de SP naar aan-
scherping zoeken ter bescherming 
van de inwoners van Bernheze. 
Gericht onderzoek dient als basis 

te dienen. Onlangs heeft bureau 
Arcadis een rapport opgeleverd 
waarin aanbevelingen staan voor 
aanpassing van de normen. Na 
zorgvuldig bestuderen van de fei-
ten kan er nieuw beleid gemaakt 
worden. 
De norm van 25 OUe/m3 dient in 
elk geval ver genoeg van woon-
kernen te liggen.

SP: Geurbeleid Bernheze opnieuw vaststellen

BERNHEZE - In 2007 werd een nieuwe geurwet van kracht. Ook in Bernheze. 
Europese Odeur Units (OUe) per 1.000 liter (1 m3 ) lucht bepaalden vanaf 2008 
de mate van geuroverlast. Voorheen werden omwonenden beschermd door zo-
genaamde stinkcirkels. In het bestuursakkoord ‘Bernheze, gedreven en gedra-
gen’ werd een evaluatie van het beleid afgesproken. Die is nu aanstaande. Ter 
voorkoming van ongewenste effecten werd op 1 november 2012 een aanhou-
dingsbesluit genomen door de gemeenteraad. Het betreft een lastige problema-
tiek. Stankoverlast is zeer hinderlijk en 24 uur per dag aanwezig. Inwoners van 
Bernheze dienen goed beschermd te worden. De SP werkt daar graag aan mee.

Cor van Erp, SP raadslid

De effecten van alle maatregelen 
leken wel heel drastische gevol-
gen te hebben voor bepaalde be-
volkingsgroepen. Het volk roerde 
zich, ook ik, over de belasting op 
oldtimers, en zie daar het wordt 
allemaal nog eens herbekeken en 
afgezwakt.
Dat er iets gaat veranderen om 
deze economisch moeilijke tijden 
door te komen, is wel duidelijk. 
Maar iedereen wil dat natuurlijk 
zonder zelf veel schade te lijden. 
ik denk dat we op een punt zitten 

waar dat niet meer kan en waar 
iedereen naar vermogen de lasten 
zal moet dragen. Aan de nieuwe 
regering de taak om dat zo gelijk 
mogelijk  te verdelen.

Ook voor onze gemeenten zullen 
er gevolgen zijn. Op korte zowel 
als langere termijn. Minder bijdra-
ge vanuit de overheid waardoor 
onze begroting onder druk blijft 
staan de komende jaren. En de 
dreiging van een samenvoeging of 
herindeling op termijn, omdat deze 

regering dan geen kleine gemeen-
ten meer wil. Hoe ze dat zien zul-
len we over een tijdje wel horen. 
Voorlopig is ons eigen Bernheze 
nog sterk en gezond genoeg om 
nog een hele tijd zichzelf te red-
den. Dat we daarbij interen op 
onze reserves is niet meer dan lo-
gisch. Daar bouw je ze voor op in 
goeden tijden en niet om als bruid-
schat weg te geven.
Die zekerheid nemen ze ons niet 
af.

Bernheze Solidair: Schijnzekerheid

BERNHEZE - Aan de martelende onzekerheid, hoe het in ons land nu verder zal gaan 
met een nieuwe regering, had de afgelopen weken een einde moeten komen met 
een nieuw regeerakkoord. De zekerheid die we daarvan verwachten was de afgelopen 
week ver te zoeken. 

John van den Akker, Burgerlid ruimtelijke zaken

Recht 
dichtbij….
Weet u waar de geldigheid 
van uw handtekening 
wettelijk is geregeld? 
Eigenlijk nergens. Een 

handtekening is gewoon uw naam 
met de hand geschreven, om u te kunnen identificeren en om uw 
instemming met het stuk waarop de handtekening staat te laten zien. 
Naast de gewone geschreven handtekening heb je natuurlijk ook 
nog de gescande en de echte –met min of meer ingewikkelde codes- 
digitale ondertekening. Als u aan elektronisch bankieren doet dan 
weet u wat ik bedoel: het invoeren van een cijfercode (pin) is nodig 
voor een betaalopdracht; vroeger deed je die ondertekend in een 
enveloppe…. Hetzelfde geldt natuurlijk voor pinbetalingen aan de 
kassa; vroeger met betaalcheques en handtekening. Over de echtheid 
van handtekeningen is wel iets geregeld in de wet, maar dan vooral in 
de sfeer van ‘wie bewijst wat’. De zaak hieronder gaat daarover. 

Een cliënt van mij had een bijzonder handtekeningenprobleem. Na 
de scheiding van zijn partner werd hij door een kredietinstelling 
gesommeerd om een schuld te betalen. Cliënt wist nergens van 
en schreef dat hij de schuld niet erkende. De kredietinstelling 
liet vervolgens een ingescande handtekening onder een 
kredietovereenkomst zien. Maar dat was niet zijn handtekening! 
Hij leek er wel op, maar klopte niet helemaal. Had zijn ex-partner 
misschien een nagemaakte handtekening gezet? Ik heb gevraagd om 
een origineel getekend stuk of in elk geval inzage daarin. Maar dat 
kon allemaal niet zei de tegenpartij; er moest gewoon betaald worden. 
We kwamen bij de rechter uit.

In de zitting met partijen aan tafel kwam nog steeds geen origineel 
ondertekende kredietovereenkomst naar voren en mijn cliënt stelde 
nog maar eens dat hij de overeenkomst niet had ondertekend. Ik heb 
namens mijn cliënt gewezen op de wet waarin staat dat de echtheid 
van een handtekening moet worden bewezen door de partij die 
zich op de handtekening beroept. Dat hoeft trouwens alleen als de 
echtheid door de andere partij ‘stellig wordt ontkend’. Dat staat dan 
allemaal weer wel in de wet. En zoals gezegd: die ontkenning was 
er hier wel. Dat vond de rechter ook en de wederpartij moet dus 
nu aantonen dat er een echte handtekening is, die afkomstig is van 
mijn cliënt. Dat gaat gebeuren door aanwijzing van een handschrift-
deskundige, die het origineel gaat bekijken.  

Dus: ook bij twijfel over de echtheid van stukken en handtekeningen 
overleggen met je advocaat. 
Rob Haakmeester  (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column

Na het stranden van het fusie-pro-
ces met Maasdonk en het verschij-
nen van het rapport “Veerkrachtig 
bestuur in Noord-Oost Brabant” 
over de toekomst van de Brabant-
se gemeenten komen er een groot 
aantal vragen op ons af. (dit rap-
port kunt u trouwens vinden op 
onze website www.cdabernheze.
nl). 
Vragen over hoe de toekomst van 
de regio en de toekomst van Bern-
heze er uit zal zien. Hoe groot wil-

len we als gemeente zijn? Waar 
bent u als inwoner het meest bij 
gediend?   
De gemeenteraad zal binnenkort 
starten met een discussie over “de 
toekomstvisie van Bernheze”. 

Mevr. Danielle Aarts- van de Loo, 
CDA lid van Provinciale Staten zal 
een korte inleiding hierover ver-
zorgen. Naast de eigen leden zijn 
ook de CDA-leden uit de regio 
uitgenodigd en is verder eenieder 

van harte welkom die het CDA een 
warm hart toe draagt.  Hans van 
Sleuwen, oud wethouder en frac-
tievoorzitter van het CDA Bern-
heze zal de discussie leiden. Ook 
CDA prominenten uit Boekel (dhr. 
P. Ketelaars), Oss (dhr. T. jaspers) 
en Grave (dhr. E. Daandels) heb-
ben hun medewerking toegezegd 
en zullen hun mening geven.

Meer informatie: www.cdabern-
heze.nl

BERNHEZE - Op 22 november wordt door het CDA in Bernheze in de WIS in Loosbroek een discussieavond 
georganiseerd over de toekomst van de regio en meer in het bijzonder over de toekomst van Bernheze.  Vanaf 
20.30 uur is iedereen van harte welkom die Bernheze en het CDA een warm hart toedraagt. Praat mee over 
“de toekomst van Bernheze”! 

Fractie en bestuur CDA Bernheze. Namens deze; Henk Verstegen, Peter van Boekel

CDA: Samen in gesprek over 
de toekomst van Bernheze

www.facebook.com t-Maxend-partycentrum

Maxend 22a, Nistelrode, 0412-611251 info@partycentrummaxend.nl

PaRTyCeNTRuM ‘T MaxeND
Voor de 16e keer de enige echte 

‘NiSSeROiSe KleTSaVOND’
een avondvullend programma

vol lol en gein
Donderdag 10 januari 2013

aanvang 20.00 uur
zaal open vanaf 19.00 uur
entree € 11.00 inclusief ??

Spetterend programma mmv
Jan Strik

Berry Knapen
Ton Brekelmans

Rob van elst
andy Marcelissen

Harrie Hens
Onder begeleiding van

Nisseroise hofkapel
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Gemeenteraad Bernheze stemt in met 
reclamebelasting Centrum Heesch 

Om het centrum van Heesch een 
impuls te kunnen geven, heeft de 
stichting Centrummanagement 
Heesch de gemeente verzocht re-
clamebelasting in te voeren om 
hiermee een ondernemersfonds 
te kunnen voeden. De stichting 
Centrummanagement Heesch is 
een structurele samenwerking van 
publieke (gemeente) en private 
(ondernemers, vastgoedeigena-
ren) partijen met als doel de aan-
trekkingskracht en daarmee het 
economisch functioneren van het 
centrum van Heesch te versterken. 
Met het ondernemersfonds kun-
nen activiteiten worden georgani-

seerd die bijdragen aan een sterker 
economisch centrum. De raad van 
Bernheze heeft hier op 1 november 
2012 mee ingestemd. De belas-
ting wordt op 1 januari 2013 van 
kracht en geldt voor alle onderne-
mers in het centrum van Heesch, 
die een openbare aankondiging 
(‘reclame’) hebben. De basis van 
de heffing is de WOZ-waarde. 

Nu het ondernemersfonds een 
feit wordt, gaat het centrumma-
nagement op volle kracht vooruit. 
Promotie, PR en de organisatie van 
evenementen hebben prioriteit. 
Maar ook zaken als ambiance, ver-

keer, leegstandsbestrijding en aan-
bodversterking worden opgepakt. 
Alle centrumondernemers gaan 
vanaf 2013 meebetalen aan de 
activiteiten in het centrum van 
Heesch. Maar, zij beslissen ook 
over de besteding van de gelden 
uit het ondernemersfonds. Het 
centrummanagement hoopt op 
een actieve betrokkenheid van de 
ondernemers. 

Op onze website (www.centrum-
heesch.nl) kunt u onder het kopje 
‘nieuws’ het door BRO opgestelde 
business plan raadplegen.

HEESCH - Op 1 november 2012 heeft de gemeenteraad van Bernheze ingestemd met de invoering van recla-
mebelasting in het centrum van Heesch om hiermee een ondernemersfonds te creëren. Het geld uit het on-
dernemersfonds wordt gebruikt om activiteiten en evenementen in het centrum van Heesch te organiseren. 

Samen met de gemeente     wordt 
de totale verkeer- en parkeerpro-
blematiek met de resultaten van de 
laatste verkeerstellingen in beeld 
gebracht. Een verkeersonderzoek-
bureau, ingeschakeld door de ge-
meente, presenteert hierop zijn 
ontwerpvisie waarin een aantal 
maatregelen als oplossing voorge-
steld worden. De inwoners wordt 

gevraagd hierop te reageren zodat 
hun kennis en inzicht zo goed mo-
gelijk meegenomen wordt in het 
definitieve ontwerp. De informatie-
avond is gepland op 22 november 
in de nieuwe zaal van het Tramsta-
tion en begint om 19.30 met een 
kopje koffie. Voor meer informatie 
zie www.dorpsraadnistelrode.nl of 
bel met 06-53359017

informatieavond 
Gemeente & Dorpsraad
Parkeer- en verkeersproblemen centrum

NiSTELRODE -  De gemeente en dorpsraad organiseren samen een in-
formatieavond waarvoor alle inwoners uitgenodigd worden. De dorps-
raad presenteert de resultaten van o.a. de nieuwbouw van de Brouwers-
hoeve, het CPO woningbouwproject voor jongeren en de resultaten 
van de bereikte burgerparticipatievisie van de gemeente. 

Willibrord van Beek (Amsterdam, 
15 januari 1949) was onder meer 
jarenlang lid van de Tweede Ka-
mer en van de Provinciale Staten 
van Noord-Brabant.  Bij zijn vertrek 
uit de Tweede Kamer op 19 sep-
tember 2012 werd Van Beek be-
noemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. in oktober van dit 
jaar werd hij benoemd tot waarne-
mend burgemeester van Bernheze.
Tony van der Meulen (joure, 1946) 
was onder anderen hoofdredac-

teur van De Tijd en het Brabants 
Dagblad. Daarnaast heeft hij di-
verse boeken op zijn naam staan. 

De muziek wordt deze middag ver-
zorgd door de band Hout Simpel 
uit Heeswijk-Dinther, in de rubriek 
‘culinair’ presenteert ijsboerderij  
Cleefshoeve zich en ‘duurzaam 
spreker’ en cabaretier Theo van 
Duren geeft zijn visie op een actu-
eel onderwerp. De middag wordt 
traditiegetrouw afgesloten door 
dichter Ad van Schijndel. De pre-
sentatie is in handen van Hans 
Lakwijk en Annemieke van der Aa.
Politiek café Brug begint om 16.00 
uur en duurt tot 17.30 uur. De toe-
gang is gratis, voor kinderopvang 
wordt gezorgd. 
Het politiek café BRUG is een ini-
tiatief van de SP Bernheze. De re-
dactie wil een brug slaan tussen de 
inwoners van Bernheze en de poli-
tiek.

Burgemeester Van Beek te 
gast in politiek café Brug

Mede dankzij de OPG is een aantal 
jaren geleden de wegwijsdag in het 
leven geroepen. Een dag waarop 
de middelbare schooljeugd kennis 
kan maken met de gemeentelijke 
politiek. 
De wegwijsdag stond ook op het 
lijstje om te verdwijnen. Maar de 
OPG steunde een voorstel om het 
tweejaarlijkse evenement toch te 

blijven organiseren. Een voorstel 
van Bernheze Solidair om de jaar-
lijkse subsidie voor kasteel Hees-
wijk in te trekken steunden wij 
niet. Wij vinden dat dit unieke mo-
nument ondersteund moet wor-
den, niet alleen in woord maar ook  
in gebaar.
De OPG waarschuwde wel dat 
er komend jaar toch echt beleids-

matige keuzes gemaakt moeten 
worden. Wanneer de financiën het 
niet meer toelaten zul je namelijk je 
ambities bij moeten stellen. 

We kunnen niet al onze reserves 
opmaken of de belastingdruk voor 
de inwoners opvoeren. We zullen 
keuzes moeten maken, de OPG 
loopt daar niet voor weg.

OPG: Servicepunt 
Heeswijk-Dinther blijft open

BERNHEZE - Afgelopen week werd de begroting voor 2013 behandeld, hierbij 
was sluiting van het servicepunt in Heeswijk-Dinther als besparingsvoorstel op-
genomen. OPG is altijd tegen sluiting geweest, wanneer daar geen alternatief 
voor is. Daarom heeft de OPG een amendement gemaakt om de sluiting te 
schrappen uit de lijst met besparingsvoorstellen. 

Marko Konings, Raadslid OPG

Volksgezondheid
Voor het nieuwe bestemmings-
plan buitengebied is door de GGD 
(Gemeenschappelijke Gezond-
heidsdienst), in opdracht van de 
gemeente Bernheze, een gezond-
heidseffectscreening gemaakt. Dit 
onderzoek brengt de effecten van 
het bestemmingsplan op de volks-
gezondheid in beeld. De conclu-
sie uit dit onderzoek is dat in het 
grootste gedeelte van de gemeen-
te de milieugezondheidskwaliteit 
voor geur onvoldoende is. in het 
bestuursprogramma is opgeno-
men dat in deze bestuursperiode 

het geurbeleid geëvalueerd gaat 
worden. Er is dus een knelpunt en 
dat moet opgelost worden.

Voorkomen
De afgelopen maanden heeft de 
gemeente een evaluatie van het 
geurbeleid gemaakt. Deze evalu-
atie komt naar de gemeenteraad. 
Bij de bespreking van dit onder-
werp zal de gemeenteraad bekij-
ken of de huidige normen scherper 
moeten. 
Zonder een aanhoudingsbesluit 
moeten alle aanvragen die bij de 
gemeente binnenkomen behan-

deld worden conform het bestaan-
de, oude beleid. Het positieve ef-
fect van nieuwe normen voor geur 
treedt dan pas veel later op. De mi-
lieugezondheidskwaliteit blijft dan 
langer onvoldoende.

Bestaande rechten
Als een veehouderij een vergun-
ning vraagt waardoor een betere 
situatie ontstaat dan zal de ge-
meente deze vergunning verstrek-
ken. 
Een veehouderij met een vergun-
ning heeft rechten en deze worden 
niet afgepakt.

Progressief Bernheze: Geur

BERNHEZE - De gemeenteraad heeft op 1 november het aanhoudingsbesluit 
Wet geurhinder en veehouderij aangenomen. Dit betekent dat nieuwe vergun-
ningaanvragen voor het veranderen of oprichten van veehouderijbedrijven niet 
worden behandeld totdat het aanhoudingsbesluit is ingetrokken. De gemeente-
raad gaat de komende maanden praten over de evaluatie van het geurbeleid en 
het eventueel aanpassen.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

BERNHEZE - Op vrijdag 7 decem-
ber wordt in het café van CC de 
Pas in Heesch de jaarlijks popkwis 
georganiseerd.  Hoe staat het met 
je kennis van de popmuziekge-
schiedenis en wat weet je van de 
hedendaagse popmuziek? 

De popkwis is een mooie gelegen-
heid om je kennis te testen en de 
strijd aan te gaan met andere mu-
ziekliefhebbers. De vragen en ant-
woorden van deze kwis worden 
ondersteund  met beeld- en ge-
luidsmateriaal. Er wordt gespeeld 

in vier rondes en iedere ronde le-
vert een winnaar op. De vier win-
naars gaan in de, altijd spannende, 
finale bepalen wie de uiteindelijke 
winnaar wordt. Het winnende duo 
mag een jaar lang de titel van 
‘beste popmuziekkenner’ dragen. 
Toch blijft het motto van de kwis 
dat meedoen belangrijker is dan 
winnen.

je kunt je in tweetallen aanmelden 
voor de popkwis via  info@de-pas.
nl of telefonisch (0412-451634) 
tijdens kantooruren.

Popkwis in de Pas

BERNHEZE -  Het politiek café Brug start een nieuw seizoen op zondag 
25 november in CC de Pas in Heesch. Hoofdgasten deze middag zijn 
Tony van der Meulen en Willibrord van Beek. 

www.mooihdl.nl

hdl.nl
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Column
ad

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente 
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan 
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt 
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns 
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

tiS WÈ WANNe

Het kabinet buigt zich over een alternatief voor minder uitgaven en 
extra inkomsten om daarmee het huishoudboekje op orde te krijgen. 
In Bernheze stelde de gemeenteraad vorige week de begroting vast. 
In 2013 gaat de gemeente _ 65 miljoen euro uitgeven. Dat is 
_ 178.000 per dag of _ 5580 per huishouden. Daarvan komt via de 
belasting en heffingen volgend jaar gemiddeld _ 630 rechtstreeks uit 
uw portemonnee. Dat is _ 40 meer dan vorig jaar. De rest van het 
geld krijgt de gemeente van het rijk en komt van de door u betaalde 
inkomstenbelasting. En dat die ook nog gaat stijgen is al zeker. 

De begroting werd met het nodige gejammer en uiteindelijke 
tegenstem van de oppositie toch vastgesteld. Er was  slechts één 
wijziging. Het gemeenteloket in Heeswijk-Dinther blijft voorlopig 
open. De _ 20.000 of _ 1,70 jaarlijkse lasten per huishouden die het 
college dacht hiermee te besparen moeten nog wel ergens gevonden 
worden. 

Verder was het in Bernheze afgelopen week ‘business as usual’. 
In Heesch begint het door te dringen dat het herfst is geworden. 
‘Heesch baalt van bladeren’ kopte de krant naar aanleiding van vragen 
van raadslid Hannie over het 
opruimen van bladeren. Ook 
het carnavalseizoen is weer 
aangebroken, de eerste prins is 
bekend en 11-11 wordt gevierd. In 
Nistelrode vertelde het Brabants 
Historisch Informatiecentrum 
voor een volle zaal over het  leven 
vroeger in onze gemeente. Goed 
voor het besef dat we het nu heel 
goed hebben en een vermakelijke 
bijeenkomst bovendien.

Met groet, Ad

Prijswinnaar verkeersveilig opvoeden
Veilig Verkeer Nederland (VVN) Afdeling Maasland regio Oss

De winnende tip: een countdown. 
Zoon Thomas mocht steeds als de 
familie ging fietsen vooruit fietsen 
tot de eerstvolgende kruising. Daar 
moest hij wachten en uitleggen 
wat de regel is. Daarna mocht hij 
door naar de volgende kruising of 
rotonde. Als hij de regels goed be-
heerste, schrapte moeder Erica een 
stopplek. in het begin waren er op 
de route naar school wel dertig 
van die stopplekken. Later waren 
het er nog maar twee. Het systeem 
werkt dus. 
Bij Fietsplezier aan ’t Dorp had Mi-
chel vd Wetering op 7 november 

de fietsen al klaarstaan. Carlo van 
den Oever, projectleider Verkeers-
examens van VVN afd. Maasland 
(regio Oss), overhandigde de fiet-
sen aan de gelukkige winnaars 
met de wens voor vele veilige ki-
lometers. Thomas vertelde dat zijn 
moeder de fiets voor hem had uit-
gezocht, maar hij was het wel eens 
met de keuze; een hippe oma-fiets 
op de groei. Voor Erica zelf was er 
een super-praktische fiets die goed 
van pas kwam.

VVN had de fietsen, gesponsord 
door Gazelle, via Michel vd Wete-

ring besteld. Michel is al jaren ac-
tief voor VVN, op vrijwillige basis. 
Dat was ook de reden dat VVN 
Afdeling Maasland (regio Oss) 
voor Fietsplezier had gekozen als 
leverancier. Op 23 november is er 
weer zo’n samenwerkingsactie. Bij 
fietsplezier komen zwarte Pieten 
Michel aan ’t Dorp 108 bij Fietsple-
zier helpen om fietsen te voorzien 
van deugdelijke verlichting. Tussen 
16.00-20.00 uur kan iedereen gra-
tis de verlichting van de fiets laten 
repareren.

HeesCH – VVN had een prijsvraag uitgeschreven wie de ‘Gouden Tip’ kon geven hoe kinderen voor te berei-
den op het praktisch verkeersexamen. Erica Goedegebuure en haar zoon Thomas uit Oss mochten in Heesch 
elk een Gazellefiets in ontvangst nemen. 

Thomas en moeder Erica Goedegebuure met Michel vd Wetering en Carolo vd Oever op de achtergrond
 Foto: Marcel vd Steen

Nieuwe 
Dienstregeling 
Buurtbus
Vanaf  6 januari 2013

Buurtbuslijn 201 Rosmalen – Veg-
hel  vervalt en dit wordt Buurtbus-
lijn 251 Rosmalen – Uden

Er gaat gereden worden met twee 
bussen, dus elk uur komt er een 
bus. De bus rijdt langs het toe-
komstige nieuwe ziekenhuis Bern-
hoven in Uden. De buurtbus stopt 
ook buiten de vaste haltes, maar 
alleen daar waar het veilig is. De 
buurtbus wijkt niet af van de vaste 
route.

informatie voor de kernen

Schrijf je in voor
De Hisse Kwis 2012!

Op de website kun je ook vinden 
welke teams er al klaar staan om 
aan de kwis deel te nemen, en 
vind je ook een foto van de nieuwe 
commissie.  Naast Rick Wingens 
en Michelle van Dinther is nu ook 
Hans Verstegen bij de commissie 
gekomen en zijn we gelukkig weer 
compleet.

Op zaterdag 29 december kunnen 
de teamcaptains tussen 18.00 en 
18.30 uur de kwisvragen bij CC 
De Pas ophalen. Tussen 23.00 en 
23.30 uur moeten deze weer inge-
leverd worden. Ook dit jaar is er na 

het inleveren van de kwisboekjes 
een afterparty in het Cultuurcafé 
van CC de Pas. 
Vrijdag 25 januari vindt om 20.00 
uur de prijsuitreiking plaats van De 
Hisse Kwis. Hier wordt bekend ge-
maakt welk team gewonnen heeft 
en worden een groot aantal vra-
gen behandeld.
Vergeet niet om onze facebookpa-
gina te liken en twitter te volgen 
voor informatie en voorbeeldvra-
gen… het zou zo maar eens van 
pas kunnen komen!!  
Facebook.com/dehissekwis  
Twitter.com/dehissekwis

HEESCH - De inschrijvingen voor De Hisse 
Kwis zijn begonnen. De eerste 30 teams 
hebben zich ingeschreven en de teller 
blijft lopen, waar we erg blij mee zijn. In-
schrijven kan via de website www.dehis-
sekwis.nl onder het kopje ‘inschrijvingen’. 
Je kunt je inschrijven via internet tot 29 
december 12.00 uur, hierna kun je alleen 
nog meedoen door in te schrijven bij het 
ophalen van de Kwisvragen, bij contante 
betaling van €12,50 inschrijfgeld.2,4%* 
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Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

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

10%premie voor 10 jaar sparen

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

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
T  0413 - 29 19 80
E  info@vangrunsvenhaerkens.nl
I  www.vangrunsvenhaerkens.nl

Rivez assurantiën & risicobeheer
Laar 16 
5388 HC Nistelrode
T 0412- 613544
E info@rivez.nl 
I www.rivez.nl

www.mooiheesch.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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SuDOKu

mooIBernHeZertJe

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf  5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

GeMOTiVeeRDe 
STuDeNTeN gezocht voor 
goedbetaalde bijbaan, 
www.hulpstudent.nl, 
M: 06-14826000 of 
E: y.kroef@hulpstudent.nl. 

DaMeS, ZelF Je KleDiNG 
leReN HeRSTelleN eN 
MaKeN in deze dure tijd. 
Bel dan naar Sjannie Ruijs, 
Torfkamp 15, Heesch. 
Tel: 0412-453220

HEESWijK-DiNTHER - Zondag 18 
november zal er in Café zaal Jan 
van Erp voor de eerste maal een  
2e handse baby- en kinderkle-
dingbeurs plaats vinden. Op deze 
beurs kunt u alles vinden op het 
gebied van babykleding, baby-
speelgoed en nog vele andere ba-
byartikelen. 

Ook is er een zeer ruim assortiment 
2e handse kinderkleding aanwe-
zig, maar ook speelgoed. Dus een 
mooie gelegenheid om voor een 
prikkie de mooiste Sinterklaas en/
of kerstcadeaus te kopen. Meer 
dan 50 particulieren staan klaar om  
hun beste waar bij u aan te prijzen. 
De beurs is geopend vanaf 11.00 
uur t/m 13.00 uur en de entree be-
draagt € 2,00 per persoon.
 
Tevens staat er voor Café zaal jan 
van Erp een heus mobiel postkan-
toor van Sinterklaas, hier kunnen 
de kinderen hun verlanglijstjes, te-
kening, kleurplaten en alle andere 
post kwijt die ze aan Sinterklaas 
willen geven. Op deze zondag 
18 november zal de Postpiet per-

soonlijk aanwezig zijn om alle post 
van de kinderen in ontvangst te 
nemen. ieder kind krijgt een leuke 
attentie mee van de Postpiet. Het 
Sinterklaas postkantoor is deze 
zondag speciaal  geopend van 
11.00 uur t/m 13.00 uur. Dus kom 
je naar de Baby- en kinderkleding-
beurs breng dan ook je post voor 
Sinterklaas mee.

Baby- en kinderkleding-
beurs

Geslaagde 2e handse 
kinderkleding- en speelgoedbeurs

LOOSBROEK - Op 10 november is 
er door middel van een geweldige 
samenwerking tussen sport- en 
gemeenschapshuis voor de eerste 
keer een 2e handse kleding- en 
speelgoedbeurs gehouden. 

Vrijdag 9 november was het een 
drukte van jewelste in De Wis in 
Loosbroek. Alle kramen waren uit-
verkocht en de verkopers kregen 
op vrijdagavond de gelegenheid 
om hun kraam zo mooi mogelijk 
in te richten zodat op zaterdag de 
verkoop meteen kon beginnen. 
Zaterdag 10 november gingen de 
deuren om 09.00 uur open en al 

snel was het een gezellige drukte in 
De Wis. Veel kleding en speelgoed 
vond een nieuwe eigenaar en on-
der het genot van een vers kopje 
koffie werden de vele verkoopver-
halen uitgewisseld. Als snel bleek 
dat deze opzet zeer geslaagd was 
en dat zowel deelnemers als be-
zoekers de samenwerking voor 
herhaling vatbaar vonden.

Dit lieten de organisatoren dan 
ook niet ongezegd en zij hebben 
26 oktober 2013 gekozen voor 
de volgende 2e handse kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs. Hartelijk 
dank aan alle kopers, verkopers en 
belangstellenden en tot 26 oktober 
2013. Bestuur Korloo Loosbroek 
en Bestuur gemeenschapshuis de 
Wis Loosbroek.

MG-THe BaND 
HEESWijK-DiNTHER - Zaterdag 
17 november in De Zwaan: 
MG-The Band met de Heeswijkse 
zanger George Blanken. De door-
gewinterde muzikanten van MG 
spelen dansbare, Rocky, swingen-
de en vette covers van ‘vergeten’ 
nummers met een hoog oh ja-
gehalte, die iedereen kent, maar 
nooit meer hoort. 
MG speelt ook mashups, dat wil 
zeggen dat ze uit meerdere num-

mers een nieuw nummer maken. 
Knap! Swingend! Verrassend! 
Hoedoetiedatnou? Dat zijn de 
woorden die je te binnen schieten 
als je naar MG kijkt, luistert en met 
ze meeswingt. Zaal open 21:00 
uur, vrij entree, info 0413-291575 
www.dezwaanlive.nl

lieDJeSSCHRiJVeRS
iN De ZWaaN
Zondag 18 november, 
aanvang 18:00 uur in De Zwaan: 

Sanne van uden is  28 jaar oud, 
en oorspronkelijk afkomstig Hees-
wijk Dinther. 
Ze begon op haar 14e met het 
schrijven van Engelstalige liedjes. 
Haar inspiratie haalt Sanne uit 
het leven zelf. Filosoferen over de 
veranderende maatschappij en de 
keuzes die je moet maken. 
 
anniek Dortmans is 25 jaar oud 
en geboren in Heeswijk-Dinther. 
Anniek schrijft rijmpjes, gedichtjes 

en korte teksten. Als ruwe diaman-
ten schudt zij ze uit haar mouw in 
de hoop ze later nog een beetje bij 
te schaven. Of gewoon lekker niet. 
Niets is immers perfect. Anniek 
word geinspireerd door muziek, 
de zon, de wind, mensen, liefde en 
zichzelf. in de Zwaan maakt An-
niek haar debuut op het podium.

lichte Dichter. Met zijn vijfkop-
pige band brengt ‘Lichte Dichter’ 
jesse van den Elsen poëtische Ne-

derpop van eigen hand. De sound 
is melodieus en overwegend 
akoestisch. De songs hebben een 
sterk romantische invloed. The-
ma’s als ‘vrijheid, individualisme 
en vluchten uit de werkelijkheid’ 
worden in warmbloedige lyrics 
uitgewerkt, met verwijzingen naar 
de natuur en ontwikkelingen in de 
samenleving. Tussen de nummers 
door draagt jesse enkele van zijn 
puntige, vaak humoristische ge-
dichten voor.

17 en 18 november in de Zwaan

Sanne van Uden Anniek Dortmans Liche DichterMG-The Band

VERMIST
doepie

Vermist sinds: 19 oktober 2012
Diersoort: Kat
Geslacht: kater

Kleur: CYPERSGRIJS met WIT
Straat: Loo
Plaats: Nistelrode

Omschrijving: heeft een witte vlek op de zijkant van het lijfje richting
de rugegraat

Indien u informatie heeft over doepie neem dan contact op met
Suzanne van Orsouw op nummer 06 - 38937507

LOOSBROEK - Na een hele ge-
zellige, goed bezochte, openings-
avond van het handwerkcafé in de 
Wis is er met de bezoekers beslo-
ten om niet alleen de 1e maar ook 

de 3e donderdag van de maand 
het handwerkcafé te houden. De 
regels blijven ook hetzelfde. Meer 
informatie: 06-53180803. Hand-
werkcafé De Wis in Loosbroek. 

Openingstijden handwerkcafé 

Schoolstraat 22, 5476 KK  Vorstenbosch
Tel.: 06 - 20 48 02 77 

 Mail: info@brabantmassage.nl
Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage
Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

Openingskortingen*

Bij de eerste sport- of triggerpointmassage:

Op uw 1e Hammam 
naar keuze
Op uw 1e Hammam 
naar keuze
Op uw 1e Hammam 
naar keuze
Op uw 1e Hammam 50%

korting

1 x Hammam GRATIS

* De openingskortingen zijn geldig tot 1 maart 2013
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Zaterdag 17 november 
13.00 - 20.00

Zondag 18 november 
11.00 - 17.00 

Laat u inspireren. 

“T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20

Kerstshow 2012 Kerstshow 2012 

De Rank_109x109_wk46.indd   1 12-11-2012   17:11:57

FASE 1: 11 HOEK- EN TUSSENWONINGEN 

OPDRACHTGEVER

Jansen Bouwontwikkeling B.V.

T (024) 642 17 46

www.jansenbouwontwikkeling.nl

VERKOOPBEMIDDELING 

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 24 38 18

www.bernheze.nl

KOM LANGS OP ONZE INLOOPAVOND OP WOENSDAG 21 NOVEMBER VAN 19.00-20.30 UUR, BITSWIJK 10 UDEN

VERKOCHT

start bouw 

fase 1 

november 

2012

De bouw van de eerste fase van deze eigentijdse hoek- en tussenwoningen in Centrumplan Achterstraat start 

nog in november 2012! Met persoonlijke keuzes voor indeling en afwerking maakt u uw woning uniek. Koop 

één van de nog beschikbare woningen vóór 1 januari 2013 en profi teer van de aangepaste prijs, de huidige 

gunstige fi nanciële voorwaarden en een extra korting van maar liefst E 2.500,-!

TEVENS AANBOD VAN O.A. 

APPARTEMENTEN, VRIJSTAANDE 

WONINGEN EN BOUWKAVELS

PRIJZEN VANAF
E 191.000,- V.O.N.

Weergaloos wonen 
in Nistelrode! 

een boek vol bagage
Henk Geurts en zijn boek: ‘Personeelsdossier’

Toen Henk als jongeman startte 
met tekenen op een tekentafel en 
berekeningen maken met een re-
kenmachine, kon hij niet vermoe-
den dat de ontwikkelingen zo snel 

zouden gaan. De ontwerpen die 
vroeger met potlood op een te-
kentafel werden gemaakt, werden 
later met behulp van een compu-
tertekenprogramma gemaakt. Een 

hele omslag. De gegevens worden 
in de computer ingevoerd en die 
rekent in luttele minuten uit wat 
de prijs voor het ontwerp van het 
bagagesysteem moet zijn. 

NiSTELRODE - Bagagebanden maken een belangrijk deel uit van het leven van Henk Geurts. Hoe het was 
en hoe het nu is, waar de banden hem naar toe voerden, dat heeft  Henk in een boek opgeschreven; ‘Perso-
neelsdossier Henk Geurts’.

Nu werkt Henk nog steeds bij 
Vanderlande industries, maar ont-
werpt hij bagagesystemen voor 
internationale luchthavens in o.a. 
Rusland (Moskou) en indonesië. 

Als expert in bagageafhandeling 
heeft Henk veel gezien. Eerst op 
Schiphol en later in diverse landen 

overal ter wereld. Hij reist rond om 
nieuwe projecten en technieken 
te presenteren, toe te lichten en 
eventuele aanpassingen te bespre-
ken. En daarbij zijn eveneens de 
nodige ontwikkelingen en de no-
dige avonturen te vertellen. Ook 
daarvan verhaalt hij in zijn boek. 

Het boek is niet te koop. Het heeft 
ook geen iSBN nummer, maar wat 
een leuk idee om je eigen boek te 
schrijven als nalatenschap voor fa-
milie, vrienden en collega’s.

henk reist rond om 
nieuwe projecten 
te presenteren
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B O UW T
BeRNHeZe uW BOuWPeRiKeleN iN BeRNHeZe BOuWT?

iNFO@DeMOOiBeRNHeZeKRaNT.Nl

Een rondje in de bouw…

Centrumplan loosbroek:
Het begin is gemaakt

De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F. 0413-280183
M. 06-10069604

E. info@kerkhofmaatwerk.nl
w. www.kerkhofmaatwerk.nl

Maatwerk in oa.
•  Badkamermeubels
• Kasten en schuifkasten

• Kantoorinrichting
• Radiatorombouwen
• Keukens en keukenrenovaties

En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen aan uw woning of bedrijfspand

“Bij Sparrenweide wordt 
      ik nog beter gezien”  

Wouter van de Wetering

Goed netwerk en gezien worden 
Hypotheken - Verzekeringen - Pensioenen - Financieel Advies

Financieel Adviesburo Bernheze
Wouter woont in Heesch met zijn gezin, maar 
u zou hem ook kunnen kennen van Prinses 
irene in Nistelrode. Hij heeft een warm hart 
voor de club, hij is trainer van het 3e  en is 
sponsor voor de club met zijn bedrijf.
in januari 2011 kwam hij met zijn bedrijf 
in het pand aan Weijen zitten. Met zijn 10 
jaar ervaring in deze branche heeft hij vele 
bijzondere zaken op financieel gebied langs 
zien komen. Welke vorm van hypotheek 
past het beste bij uw situatie of waar ligt uw 
aansprakelijk bij een verzekeringskwestie. Dit 
zijn twee van de duizenden cases die we hem 
voor kunnen leggen, waar Wouter als finan-
cieel adviseur antwoord op heeft.  

De markt is groot 
Zijn verwachtingen die hij bij zijn start had, 

zijn 300% uitgekomen. Er blijkt veel nieuwe 
klandizie en deze groei heeft hem doen be-
sluiten een betere locaties te betrekken en zo 
nog beter vindbaar te worden.  
Een mooie kans kwam langs toen de gebroe-
ders de Lorijn een nieuw centrum in het voor-
uitzicht hielden met de plannen van de Spar-
renweide. intussen zijn we enkele maanden 
verder en zijn deze plannen al werkelijkheid. 
Wouter gaat weer verhuizen begin 2013, hij 
heeft de knoop doorgehakt en gaat met zijn 
bedrijf naar het Sparrenweide centrum. 

Hij heeft er erg veel zin in en als het klaar is 
om erin te trekken zal zijn meubilair, papieren 
en de koffie opgepakt  worden en kan hij zo 
weer aan de slag op de plaats van bestem-
ming. Waar hij voorziet, het nog tientallen 
jaren vol te houden. 

nistelrode – We stellen u voor Financieel Adviesburo Bernheze, een nieuwe 
bewoner in de nieuwe winkelstraat van Sparrenweide. Hiermee is er naast de 
jumbo, Rabobank, bloemisterij, kapsalon en het chinees restaurant nog één 
bedrijfslocatie vrij. Deze hoopt de D.i.O. drogisterij |parfumerie en The Read 
Shop in te vullen. Wouter van de Wetering heeft de knoop al doorgehakt en 
heeft zijn plaats gereserveerd. 

Wouter van de Wetering



Woensdag 14 november 2012 19
  

Column
onno

eeN NieUWe Wet: 
de Wet 
PLAtteLANdS-
WONiNGeN
We kennen in Nederland sinds de zomer 
een nieuwe wet. In de ‘volksmond’ heet 
deze wet de Wet Plattelandswoningen. 
De wet is al aangenomen door de 
Tweede kamer,   de Eerste kamer heeft 
hem goedgekeurd en hij is inmiddels 
gepubliceerd in de Staatscourant. Het 
is alleen nog niet duidelijk wanneer hij 
in werking zal treden. Toch wil ik hier 

alvast iets over deze wet vertellen.

Probleemschets
Het komt geregeld voor dat stoppende agrariërs hun bedrijf willen 
verkopen en zelf in de voormalige bedrijfswoning willen blijven 
wonen. Ook zie je regelmatig, dat de woning los van het bedrijf wordt 
verkocht aan personen die niet meer functioneel aan het bedrijf zijn 
gebonden. In beide gevallen is dan sprake van burgerbewoning van 
de voormalige agrarische bedrijfswoning. Dit is dan in strijd met 
het bestemmingsplan en deze bewoner loopt het risico de woning te 
moeten verlaten.

De oplossing
Kort gezegd komt het er op neer dat niet langer de feitelijke situatie 
(dus of een burger in de bedrijfswoning woont) bepalend is, maar hoe 
dit in het bestemmingsplan is geregeld.
Met de nieuwe wet wordt de mogelijkheid geboden om aan een 
dergelijke ‘plattelandswoning’ ruimere bewoningsmogelijkheden 
toe te kennen.  De agrarische bedrijfswoning kan als ‘agrarische 
bedrijfswoning’ bestemd blijven, maar in de regels wordt dan 
opgenomen, dat deze ‘plattelandswoning’ bewoond mag worden 
door iemand die geen functionele binding heeft met het nabijgelegen 
agrarisch bedrijf. 

Door de nieuwe wet gebeurt dit allemaal niet vanzelf: de gemeente 
moet hiervoor het besluit nemen om het bestemmingsplan aan te 
passen. Maar een particulier kan hier wel een verzoek voor indienen.
Uiteraard houd ik u op de hoogte als de nieuwe wet in werking treedt.

onno@roconnect.nl   
www.roconnect.nl

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

Ouderen kunnen langer in hun 
eigen koop- of huurwoning blij-
ven wonen en daarmee in hun 
vertrouwde omgeving. Zij hoeven 
dan, zolang dat niet echt nodig 
is, (nog) geen gebruik te maken 
van dure AWBZ-instellingen. Een 
ander voordeel is dat als er in de 
toekomst  lichamelijke beperkin-
gen komen, vaak tegen geringe 
kosten fysieke aanpassingen aan 
de woning mogelijk zijn. 
Minstens zo belangrijk is dat de 
oudere langer in zijn of haar so-
ciale omgeving kan blijven wonen 
en leven. Dat betekent meestal 
ook gebruik kunnen blijven ma-
ken van burenhulp en mantel-
zorg in de buurt of wijk. Het op 
oudere leeftijd kunnen wonen in 
speciaal daarvoor gebouwde en 
geschikte woningen biedt nog 
meer voordelen: Alle woon- en 
slaapkamers liggen op de begane 
grond, ook de badkamer. Wonin-

gen zijn voorbereid op toekom-
stige (lichamelijke) beperkingen 
en voorzieningen die het wonen, 
ook met gebruik van rollater en 
rolstoel, mogelijk blijven maken. 
Een veilige woonomgeving door 
sociale controle. Voor de doel-
groep medioren en senioren biedt 
de CPO-bouwgroep Heesch de 
mogelijkheid om aan de Hoogs-
traat in het centrum van Heesch 
‘op maat’ tegen een betaalbare 
prijs een patiobungalow te bou-
wen. in de nabijheid van winkels 
en alle maatschappelijke en zorg-
voorzieningen. 

Het bouwen gebeurt in samen-
werking met de stichting SiR55 
en de gemeente Bernheze. infor-
matie over dit bouwproject kunt u 
opvragen bij de voorzitter van de 
bouwgroep CPO-Heesch Henk 
Verschuur (mob. 06-16975237 of 
henvers@gmail.com).

Zelfstandig en toekomstbestendig 
wonen op oudere leeftijd
HEESCH - Steeds meer mensen kiezen er voor op oudere leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Ook wor-
den de mogelijkheden om in de toekomst met indicatie in een verzorgingshuis en/of aanleunwoning 
terecht te komen steeds kleiner. Het aantal beschikbare plaatsen wordt steeds verder beperkt. Voor de 
overheid, samenleving en belastingbetaler zitten er veel voordelen aan zelfstandig wonen op latere 
leeftijd.

Blokhut Vorstenbosch

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05  / www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / WoningbouwHeeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05  / www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw

06 52688134
Leharstraat 32

5384 CS Heesch
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Braderie in showroom van jarige liba Campers
Dat klinkt logisch, maar er zijn maar 
weinig bedrijven die voor een der-
gelijke opzet kiezen. De meesten 
openen hun showroom en laten 
mensen kijken naar de producten 
die er staan. Bart en Lisette gooien 
het over een andere boeg. Bart: 
“De campers die nu binnen staan, 
maken plaats voor de braderie. We 
geven onze vaste klanten de kans 
om campergerelateerde artikelen 
te verkopen en onze leveranciers 
mogen zich presenteren met hun 

producten. Er is van alles te bele-
ven; zo willen enkele deelnemers 
hun reisverhalen delen met het 
publiek en worden er demonstra-
ties gegeven in de werkplaats. Het 
moet een laagdrempelige sfeer 
zijn. Natuurlijk willen we campers 
verkopen, maar het belangrijkste is 
dat mensen gezellig een kijkje ko-
men nemen. Zodat ze weten wie 
we zijn en waar we zitten. Wellicht 
worden ze dan in de toekomst nog 
eens klant bij ons.”

Tien jaar geleden ontstond Liba 
Campers. Bart is oorspronkelijk au-
tomonteur. Hij had altijd al de am-
bitie om zelfstandig ondernemer te 
worden. Maar was het wel zo ver-
standig om de autobranche in te 

gaan? Alleen al in Liempde zaten 
al bijna tien autobedrijven. Bart, 
Lisette en hun naaste familiele-
den bedachten het volgende: een 
camperbedrijf dat alles kan bieden 

van A tot Z. Vooral destijds was er 
nergens in Nederland een onder-
neming die mensen kon helpen 
met verkoop en onderhoud  van 
campers, alles onder één dak. Het 

koppel verdiepte zich in de bran-
che, haalde de nodige papieren en 
pakte vanaf het begin de koe ste-
vig bij de horens. Binnen een mum 
van tijd was Liba Campers een ge-

vestigde naam.
in 2007 sloeg het noodlot toe. 
Op de plaats waar nu de show-
room staat, bevond zich destijds 
de werkplaats. Tijdens werkzaam-
heden overdag, vloog de loods in 
brand en brandde volledig af. Het 
was een dramatische gebeurtenis 
die veel impact had op het bedrijf 
en de mensen die er werkten. Toch 
kwam Liba campers uiteindelijk 
sterker uit de strijd. “Moeten we 
nog wel doorgaan? Dachten we 
destijds”, zegt Bart, terwijl hij foto’s 
laat zien van de zwarte dag. “Maar 
we herpakten ons en bouwden 
een dubbel zo grote showroom. 
De werkplaats verhuisde naar hier-
naast.” 

Een volgende tegenvaller – waar 
overigens iedereen mee te maken 
heeft – is de economische crisis 
waar het bedrijf nu mee om moet 
gaan. Bart vervolgt. “We merken 
natuurlijk wel dat het crisis is, maar 
toch groeit ons klantenbestand 
nog steeds. Er komen mensen 
vanuit heel Nederland, maar ook 
uit België. Ons concept is onze 
kracht. We kunnen alles bieden op 
het gebied van campers, met één 
vast aanspreekpunt. Dat is toch 
ideaal?” Liba campers heeft deze 
week te horen gekregen dat het 
hoort bij de beste tien kampeer-
autobedrijven van Nederland. De 
verkiezing is van NKC/BOVAG. in 
maart wordt de winnaar bekend 
gemaakt. www.libacampers.nl

Advertorial

Bart en Lisette Schoones in hun prachtige grote showroom die komend weekend het decor is van een braderie

liempde – “Natuurlijk hopen we zelf ook dat het druk wordt komend weekend, maar vooral voor de 
mensen die zich er flink voor hebben ingespannen”. Daarbij denkt Bart Schoones aan de goede klanten 
en leveranciers die hij heeft uitgenodigd. Deze maand bestaat het bedrijf van hem en zijn vrouw Lisette, 
Liba Campers, tien jaar. Speciaal daarom heeft het koppel een braderie/kofferbakverkoop georganiseerd. 
De markt wordt op 17 en 18 november gehouden in de prachtige showroom van Liba Campers aan de 
Hamsestraat in Liempde en zal draaien om het thema ‘Campers en vakantie.’

een camperbedrijf 
dat alles kan 
bieden van a tot z
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Twaalf jaar geleden vertrokken naar Zuid-Frankrijk, nemen Hans  en 
Marie-José Egelmeer u mee in een tour d’horizon naar de Drôme. 

Aan de hand van gedichten en vertellingen uit de bundels ‘Wilde Ro-
zen’ en ‘’n Drôme in kleur’ schetsen zij u achtergronden, beweging en 
inspiraties van hun vertrek naar de Drôme. Liefde, afscheid, muziek, 
schilderen, beeldhouwen, natuur, klank, kleur, begin en thuiskomen. 
Vie comme elle va, uitmondend in vakantieboerderij La Colline.
U bent van harte welkom op deze bijzondere avond, voor de gelegen-
heid ‘Frans’ aangekleed met hapje en drankje.

WOeNSDaG 21 NOVeMBeR
20.00 – 21.30 uur Cultuur Café Veghel 
(oude Gemeentehuis, plein Lambertuskerk)

‘Frans aangeklede’ informatieavond

leven in Frankrijk, thuiskomen in de  Drôme 

Egelmeer wist het altijd al. Eens  
zou hij in Zuid-Frankrijk een boer-
derij bezitten waar landschap, 
kunst, joie de vivre, een goed glas 
wijn, lekker tafelen en mensen die 
dat waarderen, samen zouden ko-
men in een streek met de toepas-
selijke naam Drôme.

Precies op 1000 kilometer van 
Vorstenbosch ligt la Colline, va-
kantieboerderij in de Drôme, Zuid-
Frankrijk, waar Hans Egelmeer 
(57) zijn droom heeft gevonden. 
Geboren in Dinther, opgegroeid 
in Vorstenbosch, werkte hij, na de 
middelbare school in Veghel en 
volgde de lerarenopleiding in Nij-
megen, leefde 24 jaar in de wereld  
van beurskoersen, financieringen 
en levensloopregelingen. in  2000 
gooide hij  het roer om en ging in 
Frankrijk wonen. Samen met zijn 
vrouw Marie-josé  raakten ze aan 
de ziel van de Drôme en ontmoet-
ten daarin  meer en meer zichzelf.

La Colline betekent in het Neder-
lands ‘de heuvel’. De boerderij zelf 

ligt in een ruime vallei, maar wordt 
door heuvels omringd. Dat geeft 
een beschermend gevoel. Vanuit 
elk raam zie je de bergen, er zijn 
bossen, beekjes en, belangrijk voor 
het God in Frankrijk gevoel; tijd en 
ambitie zijn stil blijven staan.

Er heerst rust, licht en ruimte. Ont-
haasten is een vorm van zijn ge-
worden.

Het bracht Hans en Marie-josé tot 
het benaderen van Brabantse kun-
stenaars als jan de Hoogh, Geert 
van de Vorstenbosch, jolanda van 
Doorn, ineke van Schijndel en Ad 
van Aart. ’s Avonds werd er na-
gepraat over eigen en andermans 
werk, kunst in het algemeen, mu-
ziek gemaakt en gedichten voor-
gedragen.  in deze ongedwongen 
sfeer ontstond voor Hans ruimte en 
inspiratie om zelf te schrijven. Na 
een eerste boekje, ‘Wilde Rozen’,  
waarbij ook het overlijden van zijn 
vader, terugblik naar Nederland en 
de doorloop van de seizoenen een 
rol speelden, vonden zij het tijd 

worden voor ‘een Drôme in kleur’.
De kleur en klank van de Drôme, 
dat bonte  palet van geuren, sma-
ken, licht en beweging, staat in de 
gedichten centraal. 

‘Vie comme elle va’. Los, makke-
lijk, vrij.  Marie-josé vertaalde dat 
gevoel in een aantal verbindende 
foto’s, die zij met genoegen met u 
wil delen. Veel leesplezier, kijkge-
not en mooie momenten met het 
doorbladeren van dit bijzondere 
boekje. Verkrijgbaar bij de boek-
handel in uw regio. 
www.lacolline.nl

Diffuus licht, witroze amandelstruiken. Een wandeling in de vroege 
ochtend. Het gevoel van vrijheid, felgekleurde vlinders,  paars rode la-
vendel,  zeeën van geel. Tsjilpende krekels, geurende bermen, strak-
blauwe luchten, heuvels oplossend in lila, mauve en goud.  

Advertorial

Uit eigen ervaring vertel ik jullie 
graag meer over dit immens grote 
en interessante land. Zelf heb ik 10 
maanden in Australië gewoond, 
gewerkt en rondgereisd. 
Een echte aanrader vind ik de stad 
Cairns, een gezellig stadje met een 
leuke boulevard en volop excur-
siemogelijkheden. Vanuit Cairns 
kunt u een dagje met de boot 
het Great Barrier Reef opgaan en 
snorkelend of duikend genieten 
van één van de mooiste koraalrif-
fen van de wereld. Gaat u liever 
een dag een regenwoud ontdek-
ken dan is Daintree Rainforest met 
Cape Tribulation een must see. 
Houdt u meer van cultuur dan 
raad ik u een dagje Kuranda aan. 
Met een stoomtreintje uit het jaar 
1751 gaat u de berg op, waarna u 
heerlijk kunt genieten van het pit-
toreske en authentieke dorpje Ku-
randa dat omringd wordt door het 
regenwoud. U vindt hier nog veel 
invloeden van de Aboriginals. Ver-
volgens gaat u met de Scenic Sky-
rail weer naar beneden, deze ka-

belbaan gaat over de toppen van 
het regenwoud en is een unieke 
beleving. 
Als u liever een grote stad wilt 
ontdekken dan is Sydney de ide-
ale stad. Natuurlijk mag een tour 
op de Harbour Bridge niet ontbre-
ken in deze veelzijdige stad. Vanaf 
deze bekende brug heeft u een 
geweldig uitzicht over de stad en 
beleeft u Sydney van een heel an-
dere kant. Ook het Opera House 
en de Botanical Gardens zijn zeker 
een bezoek waard. 
Graag geef ik u een persoonlijk 
reisadvies voor een reis naar Aus-
tralië. Wij verzorgen pakketreizen 
naar Australië, maar bieden tevens 
maatwerkreizen aan.

Ontdek het adem-
benemende australië! 

Advertorial

HeesCH – Het koude weer komt er hier in Nederland weer aan, een 
goede reden om er lekker tussenuit te gaan en waarom niet naar Aus-
tralië? In onze winter is het in Australië namelijk zomer. Het land be-
schikt over meerdere klimaten en heeft op cultureel en natuurgebied 
veel te bieden. 

Grenzeloos BeRNHeZe

John F. Kennedystraat 1a
5384 GA  Heesch
tel. 0412-473290
www.reisburodewit.nl

‘in The Spirit Of Rutter’
Kamerkoor Mi Canto o.l.v. Enrico van Schaik met Clara Lammers Lisnet, sopraan, en het Nederlands Begeleidingsorkest 

Een centrale plaats in het concert is voor het Requiem. Het bevat zeven delen en het 
koor en de sopraansoliste worden in de begeleiding ondersteund door een kleine or-
kestbezetting. john Rutter schreef het ter nagedachtenis aan zijn vader in 1985. Het is 
zijn meest uitgevoerde werk. Daaromheen krijgen fraaie meerstemmige anthems, en-
kele kerstliederen als ook de bijzondere Birthday Madrigals hun plek in het programma.
Kamerkoor Mi Canto, onder leiding van Enrico van Schaik, is de uitdaging aangegaan, 
in samenwerking met de sopraan Clara Lammers Lisnet, het Nederlands Begeleidings-
orkest en organist/pianist Huub Sperber. 

Zaterdag 17 november om 20.00 uur in de kerk van de Abdij van Berne in Heeswijk. 
Kaarten à € 15,00 zijn verkrijgbaar bij onderstaande voorverkoopadressen en via 
www.micanto.nl.

Voorverkoopadressen en kaart-reservering: 
Heeswijk-Dinther: Boekhandel Berne, Abdijstraat 53, 473 AC Heeswijk

HEESWijK-DiNTHER - ‘In The Spirit of Rutter’ is een uniek concert waarin de muziek 
van John Rutter centraal staat. John Rutter bedient zich als componist van diverse stij-
len en invloeden uit Engelse, Franse en Duitse koormuziek, vermengd met elementen 
uit de jazz en popmuziek. Kamerkoor Mi Canto durft het aan om dat scala aan genres 
te doorlopen in één concert.

Uitnodiging
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Brabants gevoel
Even alles vergeten en volledig 
tot rust komen met een heerlijke 

ontspanningsmassage met war-
me, heerlijk geurende olie.  Geen 
modern groot saunabedrijf, hier 

is een ruimte in de aanbouw van 
het huis tot in de puntjes verzorgd. 
Elk detail wijst uit dat er zorgvuldig 

over nagedacht is. De baden naast 
de massagetafel, de waterspleten 
die het overvloedig gebruikte wa-
ter weg laten lopen en de serene 
rust die gecreëerd is door de aan-
kleding. Het eeuwenoude reini-
gingsritueel kent zijn oorsprong 
in Centraal-Azië, hier in Vorsten-
bosch terug te vinden in de details.
 
Het Brabantse gevoel zit hem hier in 
de uitnodigende massagetafel, die 
voor de hammam voorzien wordt 
met een waterdicht dek. Zo komt 
u niet op een harde stenen onder-
grond te liggen. Dit geeft de ideale 
warme zachte ondergrond waarop 
u kunt worden gescrubd, ingezeept 
en heerlijk gemasseerd met schuim 
of chocolade, tijdens de behande-
ling van een half uur tot ‘n uur. Na 

afloop voelt u zich als herboren.

Bert blijft zijn werk als beheerder 
gewoon doen: “ik blijf gewoon als 
beheerder werken, dat bevalt me 
heel goed en het is bijna hetzelfde 
als de hammam-behandelingen, 
het is ook dienstverlenend wer-
ken.“ Dat Bert het serieus neemt 
is duidelijk te zien aan de wijze 
waarop hij ook zijn logo, huis-
stijl, afsprakenkaartjes en alles wat 
daarmee verband houdt, aange-
pakt heeft. 
Dit en enkele demonstraties 
kunt u gaan bekijken tijdens de 
open dagen die aanstaande zon-
dag 18 november van 13.00 tot 
17.00 uur en maandag 19 no-
vember van 19.00 tot 21.00 uur 
zijn. U bent van harte welkom.

Advertorial

een Brabantse hammam
in Vorstenbosch

“iPL staat voor intense Pulsed 
Light. Het ontharen geschiedt dus 
door middel van lichtflitsjes”, ver-
telt Sylvia. “in dit nieuwe concept 
rekent u slechts 1 euro per flits 

af. Het flitsoppervlak van deze 
apparatuur is circa 10 cm2. De 
combinatie van een groot flitsop-
pervlak en een lage prijs per flits 
betekent dat u significant minder 

betaalt dan bij de concurrent.” Het 
Pulzzz-concept is nog relatief jong 
in Nederland, maar verovert opwel 
haast ‘jumbo-achtige’ wijze in kor-
te tijd de markt. Sylvia: “Driemaal 

de letter ‘z’ op het eind verwijst 
naar ‘zeker, zichtbaar en zacht’. 
Het iPL-apparaat is helemaal op-
nieuw ontwikkeld om op de meest 
comfortabele en effectieve manier 
definitief te kunnen ontharen zon-
der allerlei vervelende bijwerkin-
gen.”
in gemiddeld acht behandelingen 

worden naar keuze de bovenlip, 
wangen, oksels, bikinilijn etc. be-
handeld en uiteraard zijn ook man-
nen welkom. Als u nu start ligt u 
volgend jaar onbezorgd op het 
strand! Dankzij de Pulzzz-methode 
worden de kosten per behandeling 
lager, eenvoudigweg omdat er al-
leen geflitst wordt waar haar zit. 
En, heel belangrijk, ook veel men-
sen met blond of rood haar kun-
nen bij Pulzzz terecht. Tot nog toe 
was ontharen voor deze mensen 
sowieso een probleem in verband 
met het pigment in de haar. Wie 
bij Sylk-Beauty even langskomt, 
kan gratis laten vaststellen of dat 
ook voor hem of haar geldt.

Zaterdag 17 en zondag 18 no-
vember houdt Sylk-Beauty van 
10.00 tot 17.00 uur open dagen. 
Bezoekers kunnen dan kennis ma-
ken met Sylvia en Willeke en hun 

Definitief en pijnloos ontharen, nu voor 
iedereen betaalbaar!

HEESWijK-DiNTHER - Met Pulzzz is definitief ontharen bereikbaar geworden voor iedereen. Men kan ontha-
ren op een veilige manier, zonder laseren, zonder pijn en met een definitief resultaat. En dat tegen een voor 
iedereen betaalbaar tarief. Aan het Hopveld 33 in Heeswijk-Dinther is Sylk-Beauty nu een paar maanden 
actief met de Pulzzz IPL-behandelmethode. En het loopt storm!

Advertorial

Sylk-Beauty
Hopveld 33, Heeswijk-Dinther, 
Telefoon 0413-293913. 
www.sylk-beauty.nl  
heeswijk-dinther.pulzzz.nl

Willeke en Sylvia

VORSTENBOSCH – In de Schoolstraat in Vorstenbosch creëerde hij een prachtige Brabantse hammam voor 
sportmassages, ontspanningsmassages en hammam-ontspanning.  Bert’s enthousiasme is aanstekelijk: “Ik 
gebruik tijdens de hammam echt veel water, dat zorgt voor totale ontspanning.”  Bert van der Linde, ooit een 
tuinder, gooide het roer om en sinds ’95 kent men hem in Vorstenbosch als de beheerder van de Stuik in Vor-
stenbosch. Daarnaast volgde hij de opleiding sportmasseur en werkt al enkele jaren als freelance-masseur 
met een hammamspecialisme. Bij beide is zijn doel: “Ik wil tevredenheid zien bij de mensen wanneer ze naar 
huis gaan.”

BRaBaNT MaSSaGe
Schoolstraat 22 - 5476 KK Vorstenbosch - 06-2048 0277

‘Ik wil mensen tevreden naar 
huis zien gaan’

Bert 
van der Linde:



Woensdag 14 november 2012 23
  

ZONDaG 18 NOVeMBeR 11.00 t/m 13.00 uur
WOeNSDaG 21 NOVeMBeR 14.00 t/m 16.00 uur
ZaTeRDaG 24 NOVeMBeR 14.00 t/m 16.00 uur
ZONDaG 25 NOVeMBeR 14.00 t/m 15.00 uur

OPeNiNGSTiJDeN POSTKaNTOOR VaN De SiNT

Het Sinterklaas Postkantoor 
en Grote Sinterklaasfeest bij 
Café zaal Jan van erp

Op gezette tijden zal de Postpiet de 
brieven persoonlijk aannemen. De 
openingstijden van het Sinterklaas 
Poskantoor vindt u terug op onze 
internet www.cafezaaljanvanerp.
nl Als het Sinterklaas Postkantoor 
open is krijgen de kinderen een 
leuke attentie. 

Pakjesboot 13 is weer aange-
meerd. Sinterklaas en zijn hele 
horde Zwarten Pieten pakken weer 

cadeautjes in en bakken veel lek-
kers. De Goed Heilig Man heeft 
het heel druk maar de Sint heeft 
Café zaal jan van Erp ook opgeno-
men in zijn schema. Sint heeft last 
van een Boot-leg en zijn Pieten zijn 
wel een beetje haastig. Ze hebben 
weinig tijd om te rusten. 

Op zondag 25 november wordt 
hij verwacht tijdens de voorstelling 
‘Geluk bij een Ongeluk’ van Kinder 

Muziek Tejater Speelgoetd. Vanaf 
14.30 uur is iedereen welkom en 
gaan we tekeningen en slingers 
maken om zo de Sint een warm 
welkom te geven. Om 15.00 uur 
beginnen we met muziek en gaan 
we veel liedjes zingen.

Het Groots Sinterklaasfeest 
‘Geluk bij een ongeluk’. Een voor-
stelling met veel muziek, interactie, 
humor en een spannend verhaal. 

Samen met Tejater Speelgoetd 
gaan we er één groot feest van 
maken. Wij nodigen de kinderen 
uit om verkleed als Sinterklaas en/
of Zwarte Piet te komen. Een te-
kening of verlanglijstje mag mee-
gebracht worden of kan gemaakt 
worden in onze super knutselhoek. 
Die hangen we dan op of na af-
loop van de voorstelling kan het 
overhandigd worden aan de Sint.
Verder willen we niet alleen de ver-

jaardag van de Sint vieren, we vin-
den het leuk om ook de kinderen 
die zondag 25 november jarig zijn 
of hun kinderfeestje tijdens deze 
voorstelling vieren, in het zonnetje 
te zetten. indien dat zo is, willen 
wij dat weten en mag de naam van 
de jarige jop doorgegeven worden 
via cafezaaljanvanerp@hotmail.
com. Voor onze jongste gasten is 
er gratis ranja, popcorn, suikerspin 
en een heuse ballonnenpiet. Kaart-
jes á € 2,50 zijn te reserveren op 
www.cafezaaljanvanerp.nl of via 
tel.: 0413-301972.

Wij zien u heel graag zondag 25 
november om samen met Tejater 
Speelgoetd, Sinterklaas en zijn Pie-
ten te verwelkomen.

Inleveren vanaf 18 t/m 30 november bij verschillende adressen in Bernheze, zie voor meer info achterkant.

HEESWijK-DiNTHER- Vanaf zaterdag 17 november t/m 4 december, staat er aan de voorzijde 
van Café zaal jan van Erp een heus Sinterklaas Postkantoor. Hier kunnen de kinderen hun 
verlanglijstjes, tekeningen, verhalen en gedichten afgeven aan de Postpiet en mocht deze 
slapen, dan kunnen ze in de grote brievenbus worden geworpen. 
De Postpiet zal er dan persoonlijk voor zorgen dat alles wat er in de brievenbus komt, afge-
geven wordt bij Sinterklaas. 

postkantoor van sinterklaas 
In HeeSWij K-dInTHer

Advertorial

Als het Sinterklaas postkantoor open is krijgen de kinderen een leuke attentie van de postpiet
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Eetcafé ’t Pumpke 
of Sinterklaas Slaapkamer
Raadhuisplein 7
Nistelrode 

Café Jan van Erp of Post-
kantoor van Sinterklaas
Abdijstraat 39
Heeswijk-Dinther

Van de Akker Verf & Wand
Broekhoek 20
Heesch

Restaria Revival
Schaapsdijk 36 
Loosbroek

De Schaapskooi
Heuvel 4
Vorstenbosch 

Naam:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Leeftijd:

Kleur de tekening van de Stoomboot van 
Sinterklaas en lever deze in bij het adres in je 
woonplaats. Maak de mooiste kleurplaat en 
win een leuke prijs! 

Uitslag zal in DeMooiBernhezekrant van 
5 december gepubliceerd worden.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

HEESCH

18 november begint Sinterklaas de dag 
met een bezoek aan de bewoners van Hui-
ze Heelwijk. Om 12:30 uur zal De Zwar-
te Pietenband,   Sinterklaas en zijn Pieten 
opwachten om vervolgens met zijn koets 
en paarden te vertrekken richting ´t Dorp. 
Vanaf ‘t Dorp zal Sinterklaas te voet ver-
der gaan richting het Oude Raadhuis. Alle 
kinderen kunnen   Sinterklaas op zijn rou-
te door Heesch opwachten. Bij het Oude 
Raadhuis wordt Sinterklaas welkom gehe-
ten door de Wethouder. 

CC de Pas 
Om 14.15 tot 15.00 uur   zal Sinterklaas 
eerst met enkele Pieten de kinderen en hun 
ouders verwelkomen in de leeftijd van 0 
tot 4 jaar in de Misse-zaal. Vanaf 15.00 tot 
15.30 uur is het Grote Sinterklaasfeest van 
4 tot 8 jaar in de grote zaal van CC De Pas.
Entree CC De Pas is gratis.

VORSTENBOSCH 

Sinterklaas is afgelopen jaar verrast door de 
muzikaliteit van Vorstenbosch. Hij hoorde 
in de gangen van het Sinterklaashuis steeds 
prachtige muziek vanuit een van de Pieten-
kamers galmen. Piet had via de regionale 
omroep gezien hoe er in Vorstenbosch ‘a 
hot summer night’ uitziet. Het is de droom 
van Piet om één keer mee te mogen spe-
len met de fanfare van Vorstenbosch. Piet 
vraagt aan alle kinderen van Vorstenbosch 
of ze samen met hem muziek willen ma-
ken, want hij vindt het wel een beetje 
spannend. Daarom nodigt hij alle kinderen 

uit om naar de intocht te komen op 18 no-
vember om 13.00 uur op het Gildebergske 
in Vorstenbosch.
En Piet zou het wel heel leuk vinden als alle 
kinderen ook een eigengemaakt  muziekin-
strument zouden meebrengen.

HEESWIJK-DINTHER

Natuurlijk brengt de goedheiligman ook 
dit jaar weer een bezoek aan Heeswijk-
Dinther. Dit bezoek zal plaatsvinden op 
zondag 18 november. Ook zijn Pieten 
zullen niet ontbreken. Sinterklaas en zijn 
Zwarte Pieten zullen deze zondag om 
14.00 uur vertrekken vanaf het kerkplein 
in Dinther. De route zal daarna als volgt 
zijn: Torenstraat, julianastraat, Donkeren 
Dijk, Koorstraat, Clemens van den Bergs-
traat, Zijlstraat, het pad tussen Bernezorg 
en Bernrode, Abdijstraat en Hoofdstraat 
naar het kerkplein in Heeswijk. De Sint zal 
hier ontvangen worden. We gaan er van-
uit, dat er veel kinderen langs de route en 
op het kerkplein in Heeswijk zullen staan, 
om de Sint een warm welkom te heten! 
Na afloop zijn de kinderen tussen de 0 en 
4 jaar, welkom in het Willibrord Centrum 
naast de Heeswijkse kerk. Daar zullen ze 
door de Sint en zijn Pieten worden ontvan-
gen. Zij zullen er voor gaan zorgen dat het 
ook daar nog een gezellig feestje wordt! 
Wij hopen jullie zondag 18 november al-
lemaal te mogen begroeten! 

NISTELRODE

Zaterdag 17 november, half 3 verzame-
len alle kinderen zich bij ‘t Tramstation tot 

Sinterklaas en zijn Pieten gearriveerd zijn. 
Stichting jeugdbelangen Nistelrode orga-
niseert een gezellig welkom voor de goed-
heiligman. 
De intocht heeft een nieuwe route: 
vertrek vanaf Tramplein Kromstraat, Over 
den Dries, Hoogstraat, H. van de Ven-
straat, Korte Veerstraat, Hoef en via ’t Laar 
terug naar de zaal op het Tramplein waar 
de kinderen Sinterklaas de hand kunnen 
schudden. 

De kinderen van ’t Kinderkoor de Nistel-
nootjes o.l.v. Delian Koenen zingen samen 
met alle kinderen voor Sinterklaas. Deze 
middag is o.a. in samenwerking met Bal-
letstichting Nistelrode en Fanfare St. Lam-
bertus. 
 
LOOSBROEK

Op zondag 18 november zullen de Sint en 
zijn Pieten om 13.30 in Loosbroek arrive-
ren. De route start bij Wim en Ria de Bac-
ker en zal om 14.00 uur eindigen bij ge-
meenschapshuis De Wis. Daar zal de Sint 
toegesproken worden en van 14.30-15.30 
uur mogen alle kinderen van 0 jaar t/m 
groep 5 aanwezig zijn. Na afloop krijgen 
alle kinderen een traktatie.  Ook ouders en 
belangstellenden zijn natuurlijk van harte 
welkom. 

De jeu de Boulesbaan is bereikbaar via de 
parochietuin (ingang Dorpsstraat).

Sinterklaasintochten in Bernheze 
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Frits Booy is bestuurslid van de 
Stichting Nationaal Sint Nicolaas 
Comite en expert op het gebied 
van Sinterklaashistorie en Sinter-
klaasgebruiken.
De lezing wordt gehouden in De 
Heemschuur, Schoonstraat 35  in 

Heesch en begint om 20.00 uur. 
De entree voor niet-leden be-
draagt € 4,- inclusief koffie of thee 
met speculaas en pepernoten.
Meer informatie over de lezing kijk 
op www.mooiheesch.nl

Sinterklaaslezing

HEESCH - Op donderdagavond  22 november 2012 organiseert Heem-
kundekring ‘De Elf Rotten’ een lezing over Sinterklaas. Historicus Frits 
Booy gaat uitgebreid in op de geschiedenis en tradities van Sinterklaas. 
In de lezing wordt ingegaan op de herkomst van Sint en Piet, hun voor-
lopers, gedrag, gebruiken, symboliek en andere achtergronden. Daar-
naast worden verklaringen gegeven voor surprises, pepernoten, letters, 
suikerbeesten en het gaan over de daken.

avesteyn komt net tekort

Dirk de Laat moest een paar keer 
zijn uiterste best doen om zijn club 
voor een achterstand te behoeden. 
Pas in de 24e minuut noteerden 
ze de eerste kans voor Avesteyn. 
Spits Nick v.d. Heijden kreeg toen 
net te weinig ruimte om gevaarlijk 
te worden. Uit een puntgave voor-
zet van weer Nick v.d. Heijden kon 
een Handelse verdediger ternau-
wernood redding brengen. in de 
31e minuut scoorde Bart Faro uit 
een hoekschop maar de scheids-
rechter keurde het doelpunt af.
in het tweede bedrijf was aanvan-
kelijk Handel wederom de betere 
ploeg. Avesteyn knokte wel voor 
iedere bal, maar het spel van Han-
del kostte Avesteyn veel energie. 
Het laatste kwartier was duidelijk 
voor de Dinthernaren. in de 88e 
minuut had Nick v.d. Heijden wei-
nig geluk, toen zijn inzet door de 
Handelse keeper werd gekeerd. 

Toen iedereen zich had neerge-
legd bij de puntendeling sloeg het 
noodlot voor Avesteyn in de aller-
laatste minuut toe. Een klein foutje 
van de Avesteyn-goalie werd de 

thuisclub fataal. Hij kon een bal 
niet goed onder controle krijgen 
en toen was de jonge spits van 
Handel er als de kippen bij om dit 
buitenkansje te benutten (0-1). 

voetbal

HEESWijK-DiNTHER - Avesteyn heeft afgelopen zondag het eerste thuisverlies geleden tegen het bezoeken-
de Handel. De bezoekers bezorgden Avesteyn een moeilijke middag. In het begin van deze titanenstrijd kwa-
men de gasten het beste uit de startblokken. Al in de 6e minuut lieten zij zien mee te doen in de 4e klasse G. 

HVCH pakt thuis drie punten
HEESCH – In een erg rommelige 
wedstrijd wist HVCH dan ein-
delijk thuis weer eens de volle 
buit te pakken. In het begin van 
de wedstrijd was er een jagend 
HVCH, dat echter werd ontregeld 
door veel blessurebehandelingen. 

De wedstrijd kwam daarna nog 
maar moeilijk op gang en GSV ’28 
kreeg in de eerste helft de beste 

kansen. Een heel droog schot van 
Robbert Stam bracht in de tweede 
helft verlossing. Met de 1-0 over-
winning heeft HVCH de brood-
nodige drie punten, maar het spel 
was maar zelden overtuigend.

Volgende week speelt HVCH op 
zaterdagavond 17 november om 
19.00 uur uit bij Sparta ’25 in Beek 
en Donk.

voetbal

Sponsoring avesteyn D2
HEESWijK-DiNTHER - In navol-
ging van een aantal andere teams 
van RKSV Avesteyn, was het op 
zaterdag 3 november de beurt aan 
de D2 om nieuwe shirts in ont-
vangst te nemen. 
Halte 5 en Van den Brand Lijm-
werken werden vertegenwoordigd 
door Monique Verkuijlen en Michel 
van den Brand. Zij waren bij de in-
gebruikname van de shirts aanwe-
zig. Voor hen waren de bloemen 
namens de spelers en het bestuur 
van Avesteyn: “Ook dit team staat 
er weer prachtig op. Via deze weg 
willen we beide sponsoren harte-
lijk bedanken en we hopen dat de 
D2 veel plezier zal hebben van de 
schitterende shirts”, aldus het be-
stuur.

voetbal

Twee podiumplaatsen voor Pittens Racing
VORSTENBOSCH - Team Pittens 
Racing heeft het afgelopen week-
end twee podiumplaatsen in de 
wacht weten te slepen. 

Op zaterdag werd Wesley tijdens 
het ONK Enduro in Harfsen derde 
in de E3 klasse.

Zondag werden de gebroe-
ders Pittens tweede in de 
3 uursenduro in het Belgische 
Genk.

HEESWijK-DiNTHER - JES 1 – Al-
tior 1: Afgelopen zondag 11 no-
vember mocht Altior haar eerste 
top-klassewedstrijd spelen in de 
zaal. 

De dames begonnen scherp aan de 
wedstrijd en binnen een paar mi-
nuten werd het 0-2. Hierna zakte 
het spel volledig in, wat resulteer-
de in een ruststand van 11-4. De 
wedstrijd was nog niet gelopen, 
maar dan moesten de dames wel 
wat beter gaan korfballen. Helaas 
duurde het nog 15 minuten voor-
dat Altior zich herpakte en op dat 
moment bleek de tijd te kort om de 
winst nog naar zich toe te trekken. 
Met een eindstand van 16-11 en 
stof tot nadenken gingen de da-
mes huiswaarts. 

jES 2 – Altior 2. Uitslag:  7-8 
De Korfrakkers 4 – Altior 4
Uitslag:  8-10
Be Quick 4 – Altior 5
Uitslag: 10-7
Altior R1 – Prinses irene R1 
(oefenwedstrijd) Uitslag: 6-7
De Korfrakkers A1 – Altior A1                   
Uitslag: 17-8
Corridor B1 – Altior B1 
Uitslag:  2-7 
Bladella C1 – Altior C1                                 
Uitslag: 9-3
Boskant C1 – Altior C2
Uitslag: 4-2
Korloo C1 – Altior C3
Uitslag: 2-4
Altior D1 – Bladella D1
Uitslag: 3-10
Altior D2 – De Korfrakkers D4
Uitslag: 10-2
Altior E2 – Korloo E1
Uitslag: 1-0
Altior F1 – Korloo F1
Uitslag: 1-0 strafworpen 2-2
Altior F2 – BMC F1
Uitslag: 0-7 strafworpen: 3-0
Altior F3 – Korloo F2
Uitslag: 2-1 strafworpen 1-0
Altior W1 – De Korfrakkers W1 
Uitslag: 3-3 strafworpen 4-2
Altior W2 – De Korfrakkers W2 
Uitslag 3-7 strafworpen 0-3

altior 1 begint met nederlaag

korfbal
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Al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl



Woensdag 14 november 201226 
  

Bernheze sportief

Heeswijk haalt knappe zege weg bij PSV

Heeswijk bleef daarna de boven-
liggende partij en de volgende 
kans ontstond na opnieuw een pri-
ma aanval. De bal kwam via Van 

Nuland en Aarts bij de rechtsback 
Sten vd Berg terecht. Vanaf 16-me-
ter wist hij de bal hard langs Van 
Asseldonk in het doel te schieten 

0-2. Daarna was de thuisploeg nog 
niet wakker geschud. Na een bijna 
0-3 gebeurde er iets bij de rood-
witten. Ze gingen verder vooruit 
spelen en gaven volop druk. 

Na rust ging PSV met twee nieuwe 
krachten verder op zoek naar de 
aansluitingstreffer. Dit had al snel 
effect. in de 49e minuut was bui-
tenspeler Gurbuz voor het eerst 
zijn tegenstander Wout Cuijpers te 
snel af en zijn afgemeten voorzet 
werd bij de tweede paal binnen-
gekopt. Niet veel later kreeg Dob-
belsteen vanuit een vrije trap van 
Van Doorn de kans om de marge 
weer op twee te brengen, maar 
zijn poging ging net voorlangs. 
Daarna volgde een lange tweede 
helft voor de bezoekers. 
Na 93 minuten floot scheidsrech-
ter Van Hees voor het einde en 
konden de handen van de meege-
reisde supporters definitief de lucht 
in. Een knappe zege voor Heeswijk 
waardoor het team van Ton Be-
rens weer richting de middenmoot 
kruipt. 

HEESWijK-DiNTHER - De bezoekers uit Heeswijk begonnen sterk aan 
de wedstrijd en creëerden ook de eerste kans in deze wedstrijd. Bij een 
mooie aanval door het midden werd Danny Aarts door Frank Dobbel-
steen vrij voor PSV-doelman Van Asseldonk gezet en met zijn linker-
been kegelde hij de bal in de verre hoek, 0-1. 

voetbal

Na rust hetzelfde spelbeeld. Twee 
hardwerkende ploegen zonder 
daarbij goed voetbal te laten zien. 
Het was echt een 0-0 wedstrijd. 
Of zoals veel mensen zeggen, de 
ploeg die scoort is winnaar van-
middag. Gelukkig voor de suppor-
ters van WHV was het de thuis-
ploeg die scoorde. Een snoeihard 
schot van Cor Lunenburg kon de 
keeper van SCMH ternauwernood 
verwerken en Thijs Lunenburg was 
er als de kippen bij om met een 

bekeken kopbal de 1-0 te scoren. 
Na dit doelpunt probeerde WHV 
verdedigend de 3 punten te be-
houden. Dit lukte wel al was het 
de laatste minuten echt billen-
knijpen voor de supporters van 
WHV. SCMH probeerde van alles 
en WHV loerde op de counter. De 
beste kansen waren uiteindelijk 
nog voor WHV maar een schot 
van Roel Lunenburg schampte de 
lat en john Lunenburg vond de 
keeper op zijn weg. 

WHV verslaat SCMH
LOOSBROEK - WHV heeft in een meer spannende dan goede wedstrijd 
weten te winnen van SCMH uit Mariaheide.  In de eerste helft ging het 
spel op en neer zonder dat het in het eerste half uur doelkansen ople-
verde.  Na een half uur probeerde WHV door extra druk te zetten wat 
lukte. Een schot van Thijs Lunenburg werd door de keeper van SCMH 
vakkundig onschadelijk gemaakt. Ruststand 0-0. 

voetbal

LOOSBROEK – Dagwinkel John 
en Anne Schouten hebben de jon-
gens van WHV D1 voorzien van 
winterjassen. Gezien de koude 
periode die er nu aan zit te komen 
was dit een leuk gebaar van Dag-
winkel John en Anne Schouten . 

WHV D1 wordt al jaren door dit 
bedrijf gesponsord en het was 

daarom ook geen verrassing dat 
de winterjassen naar dit team zou-
den gaan. Het had in ieder geval 
al meteen succes want de aan-
sluitende wedstrijd tegen SBV D1 
werd door WHV D1 met 2-1 ge-
wonnen. Namens WHV en in het 
bijzonder namens de jongens van 
WHV D1 willen wij john en Anne 
hartelijk danken voor deze leuke 

WHV D1 warm de winter in
voetbal

OSS - Afgelopen weekend werd in 
Gilze het Zuid Nederlands Kampi-
oenschap voor judoka’s onder 12 
jaar gehouden. De judoka’s van 

Van Buel Sports uit Oss wisten de 
volgende resultaten te behalen.

Zilver voor Mike Smits, Roy van 
Leur en jesse van Buel
Brons voor Scott Sieliakus, Eline 
Vrijsen, Sophie Spijkers en Owen 
van de Veerdonk.
Duane van Helvoirt wist in Parijs 
Goud en Brons te veroveren tijdens 
het Naga Championship. jordi van 
de Snepscheut mocht zich tevre-
den stellen met tweemaal Zilver!

Van Buel Sports grijpt 7 medailles

budo

NiSTELRODE - De Prinses Irene 
vrouwen deden zondag wat ver-
wacht werd, ze wonnen van rode 
lantaarndrager Desk met 3-0.  

Bij Prinses irene ontbraken door 
blessures een aantal gevestigde na-
men, zoals jody van Kessel, Nikki 

van Wijk en Leonie Haagmans. in 
de basis begon 2e elftal speelster 
Tahlita Groenendaal, die in het 2e 
elftal veel scoort. Dat deed ze ook 
zondagmiddag. Het blijft jammer 
dat zij niet de ambitie lijkt te heb-
ben, om in het 1e elftal te spelen. 
Ze zou daarin zeker niet misstaan.

De dames 
doen wat ze moeten doen

voetbal

VORSTENBOSCH - De dressuur-
wedstrijden was er een in handen 
voor de ponyruiters georganiseerd 
door de Herpense Duinruiters 
gehouden in Nistelrode en voor 
de paardenruiters georganiseerd 
door RSV Vorstenbosch in Uden. 

Tijdens de dressuurwedstrijd van 
de pony’s te Nistelrode waren er 
wederom punten te verdienen 
voor de indoor Brabantse Kampi-
oenschappen 2013. Beide wed-

strijddagen hebben de dressuur-
ruiters kunnen genieten van fijne 
manegebodems en de vele vrijwil-
ligers die dit wederom mogelijk 
hebben gemaakt: de uitslagen van 
onze leden: categorie D-L1 Pony’s 
Nistelrode. 6e Abe Litjens met Or-
chid’s Tigersun 
categorie D-Z2 Pony’s Nistelrode. 
1e Bauke Litjens met Orchid’s joel 
categorie B 1e proef. 1e Lisanne 
van Heck met Camare. 5e judith 
Geurts met Umbra Livia. 10e Mi-
chele Maes met joris. 15e Anne-
miek Timmermans met Winnet. 
24e Shirley Zwinkels met Bente.
categorie B 2e proef. 6e Lisanne 
van Heck met Camare. 15e judith 
Geurts met Umbra Livia. 21e  Mi-

chele Maes met joris. 10e Anne-
miek Timmermans met Winnetou. 
18e Karin Teunissen met Camiro. 
14e Shirley Zwinkels met Bente 
categorie L1 1e proef
11e Heidi van Vugt met World 
Greatest 
categorie L1 2e proef. 7e Heidi van 
Vugt met World Greatest 
categorie L2 1e proef. 12e Karin 
Teunissen met Bartje. 14e Baukje 
Litjens met Cappuccino 
categorie L2 2e proef. 11e Karin 
Teunissen met Bartje. 9e Baukje 
Litjens met Cappuccino 
categorie Z1 1e proef. 11e s Erik 
Timmermans met Zesil. 
categorie Z1 2e proef. 6e Erik Tim-
mermans met Zesila

Nistelrode en uden dressuur-
wedstrijden 10 & 11 november 2012

paardensport
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Ook de heren senioren 2 behaal-
den zaterdagavond hun eerste 
overwinning tegen jupiter. in een 
gelijkopgaande wedstrijd trok-
ken zij in de laatste 5 minuten aan 
het langste eind en wonnen met 
27-25. De dames van DOS’80 
speelden zondag tegen Apollo. 
Steffie Kant opende de score 
voor DOS’80. Apollo zette daar 
een goede aanval tegenover die 
niet correct werd afgestopt door 
DOS’80. Keepster Nicole Maas 

wist echter de toegekende 7 me-
ter te stoppen. Apollo wist in de 
aanval daarop wel de gelijkmaker 
te scoren en nam zelfs een voor-
sprong. Hierna ging het spel even 
gelijk op, maar uiteindelijk nam 
Apollo weer een voorsprong. Rust-
stand 12-10. Coach joop Baltussen 
had een goede peptalk gehouden 
in de rust en zag zijn team strijd-
baar uit de kleedkamer komen. 
De verdediging klopte en sluitpost 
Lieke Reinders maakte vele goe-
de stops. Met mooie treffers van 
DOS’80 boog de achterstand om 
naar een 15-20 voorsprong.  
De overwinning kwam niet meer in 
gevaar en met een stand van 21-
23 behaalde DOS’80 hun vierde 
overwinning.
Ook dames 2 van DOS’80, dat dit 
seizoen voor het eerst meedoet 
aan de competitie, behaalde zater-
dag een prima 15-4 overwinning 
op Niobe.

Dames en Heren HV DOS’80
HEESCH - De heren van DOS’80 begonnen matig aan de wedstrijd, er 
werd niet secuur gepassed en ook de dekking liet te wensen over. Na 
ongeveer 10 minuten spelen hadden de heren van DOS’80 hun zaakjes 
op orde en werd de achterstand ingelopen en de rust bereikt met een 
7-12 voorsprong. Met mooie snelle aanvallen wisten zij de voorsprong  
uit te breiden tot 9-21. White Demons gaf zich niet zomaar gewonnen  
en door niet meer zo attent te verdedigen en te veel en te snel afronden 
aan de zijde van DOS’80, scoorde white Demons nog 6x en DOS’80 2x. 
Eindstand 15-23.

handbal

eerste plaats voor turnmeiden Gympoint

Voor heel veel turnsters een eerste 
kennismaking met de wedstrijd-

sport en dat brengt natuurlijk wel 
wat spanning met zich mee. De 

Turnontmoeting, georganiseerd 
door het district Zuid KNGU, is een 
wedstrijd bedoeld voor turnsters 
die maximaal 2 uur per week op 
de club trainen. in 6 categorieën 
werd gestreden om het ereme-
taal. Verrassend was de uitslag in 
de categorie niveau 12. Gympoint 
Nistelrode 1e plaats met 232,30 
punten. Het team, bestaande uit 
ilse Langens, Babette Hulsmann, 
Sara Theunisz  en debutanten 
Linde Oldenkamp, Laura van Bree-
maat, Suus van den Broek en Elisha 
Leijten behaalden een uitzonderlij-
ke teamprestatie. 

Trainster Meriam van Rijswijk was 
na afloop dan ook blij verrast. De 
kinderen nog meer.  
Ook Gympoint Schijndel behaalde 
een 1e plaats in de categorie ni-
veau  R1.

NiSTELRODE -  Een beetje zenuwachtig waren ze wel, wat onwennig 
ook, maar het was spannend en ontzettend leuk. Dat waren afgelopen 
zaterdag de ingrediënten voor de turnmeiden van Gympoint Nistelrode. 
Bijna 300 kinderen van 12 verenigingen uit Brabant Oost namen deel 
aan de ‘Turnontmoeting’ in Cuijk.

gym

LOOSBROEK – Afgelopen zondag 
vertrok Korloo 1 vanuit Loosbroek 
naar Schaijk, waar de wedstrijd 
tegen Emos 1 op het programma 
stond. Deze tegenstander was een 
bekende, want ook in de buiten-
competitie spelen we tegen elkaar 
in dezelfde poule. 

Met die wedstrijd in onze gedachte 
gingen we goed van start. De ver-
dediging deed goede zaken door 
de eerste 16 minuten geen doel-
punt tegen te krijgen. Maar helaas 
lukte het het aanvalsvak niet meer 

dan 1 keer te scoren. De aanvallen 
waren goed, hielden soms lang de 
bal over wat resulteerde in de 0-1. 
Daarna kwam er te veel druk op de 
verdediging en waren we het kwijt. 
Met 5-1 gingen we de rust in. 

Het lukte niet de scherpte terug 
te krijgen waar we mee begonnen 
waren, doelpunten vielen niet, ter-
wijl er zeker wel kansen gecreëerd 
werden. Het geluk was niet aan 
de zijde van Korloo. Emos kreeg 
de smaak wel te pakken en er vie-
len een aantal afstandschoten in, 
waardoor ze verder uitliepen. De 
scheidsrechter liet veel toe aan 
beide kanten, waar Emos goed ge-
bruik van wist te maken, zij waren 
feller en niet te lief. Korloo heeft 
zich daarin laten aftroeven, te lief 
in directe duels. Eindstand 14-2.

emos 1 te sterk voor Korloo 1 

Mariahout – Vorstenbossche Boys
in de 2e helft moest er uit een 
ander vaatje getapt worden. Nu 
werden de kansen aan beide zijden 
groter. in de 58e minuut mag Roy 
van den Broek alleen op de keeper 
af, speelt dit netjes uit en tike de 
1-0 binnen. Vrij snel hierna krijgt 
Vorstenbosch een corner die bij 
jordy van Heeswijk terecht komt 
en het net wordt gevonden de 1 
– 1. 
in de 64e minuut krijgt Mariahout 
een terechte penalty en Martijn 
vd Linden weet deze kans wel 
te benutten 2 -1. Een buitenspel 
goal van Mariahout wordt afge-
keurd. Daarna wordt een bal door 
Vorstenbosch goed voorgegeven 
en goed getimed zodat Luuk van 
Kessel de bal netjes binnenkopt. 
2 – 2. Mariahout krijgt nog en-
kele opgelegde kansen waarvan 
er 1 benut wordt. 3 – 2 eindstand. 
Een wedstrijd waarbij vooral de 2e 
helft interessant was vanwege de 
vele kansen maar waarbij Vorsten-
bosch weer met 0 punten naar huis 
moest.

voetbal

VORSTENBOSCH - Een wedstrijd uit de kelder van deze klasse. Voor 
beide teams was winnen broodnodig om nog enigszins aansluiting te 
vinden. Er werd door Vorstenbosch in de 1e helft voorin veel te weinig 
druk gezet. Hierdoor moest de verdediging veel opknappen. Het spel 
ging over en weer met een licht overwicht voor Mariahout. De 1e grote 
kans was voor Vorstenbosch, een terechte penalty die zonder zelfver-
trouwen ingeschopt werd. Dus makkelijk houdbaar voor de keeper van 
Mariahout. Vandaar een ruststand van 0 – 0.korfbal
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Vrienden van avesteyn sieren accommodatie op
HEESWijK-DiNTHER - Ieder jaar 
komten de Vrienden van Avesteyn 
bij elkaar in de kantine van de 
Dintherse voetbalclub. Zo ook op 
zondag 11 november. Deze Vrien-
den dragen Avesteyn een warm 
hart toe en brengen in dat kader 
jaarlijks een geldbedrag bij elkaar. 

Voor dat geld wordt ieder jaar een 
bijzondere bestemming gezocht 
voor de voetbalvereniging. Eerder 
werd bijvoorbeeld een AED en mu-
ziekapparatuur geschonken. Voor 
2011 en 2012 werd een groot ca-
deau uitgezocht. De speeltoestel-
len voor de jonge bezoekers en 
leden waren versleten. Vandaar 
dat de Vrienden een schitterend 
speelhuisje en dubbele schommel 
aangeboden hebben die, de toch 
al prachtige accommodatie van 
de Dintherse voetbalclub, extra 
sieren. Beide speeltoestellen, die 

aan alle veiligheidseisen voldoen, 
werden onder professionele be-
geleiding van Ad Kapteijns van KS 
Service en Onderhoud, een bedrijf 
dat zich op tuin- en speeltuinon-

derhoud richt, geplaatst. Vandaar 
dat voetbalvereniging Avesteyn, 
dankzij de vrienden van Avesteyn 
nu de beschikking heeft over een 
tweetal prachtige speeltoestellen.

voetbal

NiSTELRODE - De eerste wedstrijd 
van de zaalcompetitie in de hoofd-
klasse is geëindigd in een over-
winning voor Prinses Irene. De 
winst werd geboekt tegen een van 
de sterkste tegenstanders in deze 
poule, het Schijndelse Avanti. 

De eindstand werd, na een rust-
stand van 5-8, uiteindelijk 10-12. 

Door het nodige blessureleed, 
stond opnieuw A- junior Laura v.d. 
Ven in de basis. 
Lotte Wilbers en Lieke van Griens-
ven wezen Prinses irene de weg, 
zij scoorden respectievelijk vier en 
drie keer. 
Opvallend was dat de Nistelro-
dese vrouwen maar liefst acht keer 
scoorden van (erg) grote afstand.

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

Goede start 
Prinses irene korfbalsters

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant



Woensdag 14 november 201228 
  

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

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

Wilt u als vereniging of stichting ook uw evenement op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze vanaf heden aanmelden via onze websites. 
www.mooinisseroi.nl       www.mooihdl.nl       www.mooiheesch.nl

BERNHEZE
16 NOVEMBER 
Presentatie-avond 
Dancing Kids
locatie: CC de pas, Heesch 
Pagina 1

18 NOVEMBER
Intochten Sinterklaas
locatie: Bernheze
Pagina 24
 
21 NOVEMBER
Informatieavond 
thuiskomen in de Drôme
locatie: Cultuur Café Veghel
Pagina 21

22 NOVEMBER 
Discussieavond CDA
locatie: de Wis, loosbroek
Pagina 13

25 NOVEMBER
Politiek Café Brug
locatie: CC de pas
Pagina 14

HEESCH
T/M 29 DECEMBER 
Inschrijving Hisse Kwis
Pagina 14

15, 22 & 29 NOVEMBER
Handwerken voor leden KBO
locatie: CC de pas 

15 NOVEMBER 
Howard Komproe 
is terug en hoe!
locatie: CC de pas 

16 NOVEMBER 
Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
locatie: Halleyweg 1 

17 NOVEMBER 
Jeugddisco Remix
locatie: CC de pas 

Peter Beense en Henk Bernard 
i.s.m. Tilt
locatie: ‘t tunneke 

17 & 18 NOVEMBER
Kerstshow
locatie: locatie: de rank Bloemen 
& Woondecoraties 
Pagina 17

19 - 20 NOVEMBER 
The Help - Filmhuis de Pas
locatie: CC de pas 

20 & 27 NOVEMBER 
Vrije inloop Avondsoos KBO 
locatie: CC de pas

21 NOVEMBER
Glamour Night
locatie: life & Garden
Pagina 10
 
Liederentafel: Meezingavond
locatie: CC de pas 

22 NOVEMBER 
Sinterklaaslezing 
locatie: Heemschuur 
Pagina 25

23 NOVEMBER 
The Young Ones - 
Optreden jonge bands
locatie: CC de pas 

24 NOVEMBER 
The Melody Rockers 
(voorheen The Blue Moon 
Rockers)
locatie: ‘t tunneke 

25 NOVEMBER 
Heemschuur opengesteld
locatie: schoonstraat 35 

NISTELRODE
T/M 15 DECEMBER 
Inschrijving Nisseroise Kwis

15 NOVEMBER 
Oud Papier 
locatie: Buitengebied 

15 & 21 NOVEMBER 
Workshop Mandalatekenen
locatie: nistelrode 

16 NOVEMBER 
Workshop lippenbalsem 
en handcrème
locatie: praktijk marianne van lith 
 
17 NOVEMBER 
C.V. De Hossende Wevers: 
Elf-Elf-bal
locatie: partycentrum ‘t maxend 

Tonpratersfestijn
locatie: Zaal ‘t tramstation
Pagina 5

18 NOVEMBER 
Dubbelconcert i.s.m. 
Concordia
locatie: sint lambertus Kerk

21 NOVEMBER 
Workshop badolie en 
bodylotion
locatie: praktijk marianne van lith

Kinderactiviteit Sinterkijkdoos
locatie: natuurcentrum slabroek 

22 NOVEMBER
Informatieavond 
Gemeente & Dorpsraad
locatie: Zaal ‘t tramstation
Pagina 14

23 NOVEMBER 
BOBZ Casino groep 7-8
locatie: Bobz

LOOSBROEK
15 NOVEMBER 2012
Handwerkcáfe
locatie: de Wis 
Pagina 16

23 NOVEMBER 
Zin van Bernheze
locatie: Zaal Kerkzicht 

Jaren ‘90 Reunie 
locatie: Uitgaanscentrum 
lunenburg 

24 NOVEMBER 
Country line dance avond
locatie: Zaal Kerkzicht 

HEESWIJK-DINTHER
T/M 7 DECEMBER
Expositie Liesbeth van 
Beekveld 
locatie: Cunera/de Bongerd  

17 NOVEMBER 
Concert kamerkoor Mi Canto
locatie: Abdij van Berne
Pagina 13

Pizza Quick Band
locatie: Café Zaal de toren
 
17 & 18 NOVEMBER 
MG – the Band  & 
Liedjeschrijvers
locatie: Café de Zwaan
Pagina 16

Open Dag Sylk-Beauty
locatie: Hopveld 33
Pagina 22

18 NOVEMBER 
Kinder- babykleding en 
Speelgoed beurs
locatie: Café zaal Jan van erp 
Pagina 16

18 & 25 NOVEMBER 
Kienen
locatie: Café Zaal elsie 

20 NOVEMBER
Kaartavond (rikken)
locatie: Gildehuis de schuttershof

22 NOVEMBER 
Onderonsje Dinther: Lourdes
locatie: CC servaes 

Gerard van Maasakkers 
locatie: Café zaal Jan van erp

23 NOVEMBER 
Peter van der Hurk 
locatie: Café zaal Jan van erp 

24 NOVEMBER 
De Toren 15 jaar  
locatie: Café Zaal de toren 

Sinterklaas in de bedstee
locatie: museumboerderij 

25 NOVEMBER 
Groot Sinterklaasfeest
locatie: Café zaal Jan van erp 
Pagina 23

VORSTENBOSCH
17 NOVEMBER
Open dag  Complement 
Reclame
locatie: Hondstraat 5
Pagina 7 

18 NOVEMBER
Vogel en kleindieren ruilbeurs
locatie: riethoeve 

18 & 19 NOVEMBER
Open Dag Brabant Massage
locatie: schoolstraat 22
Pagina 22

20 & 27 NOVEMBER
Vraagbaak
locatie: de stuik


