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FOLDER DEzE WEEk 
BBQenzo Alleen in Nistelrode en Heesch

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

Openingstijden winterperiode
26 november t/m 23 februari
Maandag t/m Vrijdag 13.00 - 18.00 uur
Zaterdag  09.00 - 13.00 uur

VandenAkker-adv53x53_wk47.indd   1 16-11-2012   18:48:28

Nieuwe openingstijden zaterdag op de Misse
 in Heesch van 10.00 tot 15.00 uur

VenrooyVis_109x53_wk44.indd   1 25-10-2012   21:33:58

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

Bomenfeest in Bernheze

BernHeZe - De boomfeestdag van de Gemeente Berneze, kende in oktober en november een aantal activiteiten op de basisscholen rond het 
thema ‘boom’. De kinderen kregen op school veel kennis over bomen. De soorten, hun nut, de natuurlijke omgeving en hoe te planten. Boom-
kwekerij Van den Broek uit Heeswijk-Dinther zorgde voor een waardige afsluiting. elk kind kreeg een typische nederlands boompje, een es of 
beuk, mee naar huis.

Revue: ’t li op stroat

De teksten voor de revue zijn ge-
schreven door ria van Zeeland en 
de liedjes en muziek door Maaike 
Hendriks die op haar accordeon, 
samen met ely Dominicus op gi-
taar, de revue muzikaal zal omlijs-
ten. “Het concept is eenvoudig: de 
humor ligt op straat. Ook in Bern-
heze. en dat is flink uitvergroot in 
vrolijke sketches die afgewisseld 
worden met humoristische liedjes. 
soms ietsepietsje pikant in combi-

natie met voor iedereen herken-
bare situaties waar een lach in ver-
borgen zit, is de kracht van deze 
revue. De teksten van ria zijn door 
een 5tal personen doorgelezen en 
waren eigenlijk meteen goed. 

We hebben wat sketches toege-
schreven naar bekende inwoners 
uit verschillende kernen. er zitten 
sketches bij die daadwerkelijk zijn 
gebeurd, maar er komt ook de no-

dige fantasie om de hoek kijken,” 
leggen Adrie en Henk uit.

De regie is in handen van Piet van 
Dinther die al jaren in Loosbroek 

regisseert en nu voor de tweede 
keer de spelers van deze revue 
ondersteunt. er wordt sinds 16 au-
gustus wekelijks geoefend bij Mar-
tien v.d. Lee op zolder. “Dat gaat 
gepaard met veel plezier. elke re-
petitie wordt afgesloten met z’n al-
len bij de open haard met een glas 

wijn of bier. Wij hebben er zin in 
en dat hopen we op toneel ook uit 
te stralen. Wij nodigen u van harte 
uit op zaterdag 8 december om 
20.00 uur of op zondag 9 decem-
ber om 14.00 uur in de stuik, Vor-
stenbosch, om een avondje lekker 
te lachen!” besluiten de heren. De 

revue is gratis te bezoeken voor 
iedereen! Om het bezoekersaantal 
in beeld te krijgen, vol is immers 
vol, zijn de kaartjes gratis af te ha-
len bij Bruna in Heesch, Paperpoint 
in Heeswijk-Dinther, Dagwinkel in 
Loosbroek en Vorstenbosch en bij 
’t Pumpke in nistelrode. 

De spelersgroep van de revue Tekst en foto’s: Hieke Stek

soms ietsepietsJe pikant

BERNHEZE – Met een knipoog naar het gegeven dat humor op straat ligt, is de titel van de Revue bedacht. 
De eerste revue zag het levenslicht bij het 10-jarig bestaan van zLTO Bernheze, en, na deze twee keer voor 
een uitverkochte zaal gespeeld te hebben, kwamen er alleen maar positieve reacties van de bezoekers. De 
mensen die toen niet geweest waren hadden spijt! De club enthousiaste spelers wilden vaker de bühne op. 
Dus riepen Adrie v.d. Berg en Henk van kessel de spelers weer bij elkaar voor een geheel nieuwe, tweede 
revue. En hierbij is iedereen welkom!

Maaike Hendriks

Repetities in volle gang

Kinderen van Basisschool Op Weg uit Vorstenbosch ontvangen een boompje

75 jaar
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COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
office@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Nina Mulder
Debby van Nistelrooy

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
office@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.

Eten, drinken & uitgaan

• bruiloften, bedrijfsfeesten en recepties
• vergaderingen, koffietafels en lunches
• winterBBQ binnen bij zaal D’n Haon

• snackmuur bij zaal D’n Haon

’t Dorp 148, Heesch • T 0412-451181 • www.tunneke-heesch.nl 

 facebook.com/tunneke •  @tunneke

IETS TE VIEREN..?
reserveer nu ONZE ZAAL

VOOR EEN fantastisch feest!

et is weer tijd voor wild!
In de aanloop naar de 
feestdagen, leven we op het 

moment volop in het wildseizoen, dat 
traditioneel loopt van 15 oktober tot 31 
december.
Ons assortiment aan scharrelvlees, is 
deze periode uitgebreid met een ruime 
keuze aan wild en gevogelte.
Ik deel graag mijn enthousiasme voor wild en gevogelte met u, 
door er wat meer over te vertellen.
Wild is een verzamelnaam voor dieren die in de vrije natuur 
leven. Zij zoeken zelf hun voedsel en moeten daarvoor arbeid 
verrichten. Daardoor is het vlees van wild doorgaans mager, het 
bevat meer proteïnen en het heeft een karakteristieke smaak. Het 
is een eerlijk, natuurlijk product dat rijk is aan ijzer en eiwitten. 
Om wild te bereiden hoeft u geen keukenprins(es) te zijn! 
Wildbereiding is eenvoudig doordat het vlees al zoveel smaak 
heeft. Doorgaans wordt wild geserveerd met aardappelpuree 
of gekookte aardappels, diverse wintergroenten zoals spruiten 

en rode kool, en ook stoofpeertjes en 
appelcompote. Een mooie rode wijn daarbij 
en uw Kerstmenu is gegarandeerd een succes. 
Sommige wildsoorten, zoals wilde eendenborst 
of wild konijn zijn ook koud of lauw heerlijk; 
als voorgerecht op een frisse salade met een 
lekkere dressing. U kunt bij ons ook terecht 
voor kant-en-klare wildsauzen, wildfonds en 
bijgerechten zoals Preiselbeeren.
Het is een welbekende traditie om kalkoen 
op het Kerstmenu te zetten. Naast onze 
Franse kalkoen, die het hele jaar door bij 
ons verkrijgbaar is, verkopen wij voor de 
Feestdagen de Kelly Bronze kalkoen. U 
trakteert daarmee uzelf en uw gasten echt op 
iets speciaals, namenlijk pure kwaliteit, een 

echte smaaksensatie. Deze kalkoenen worden gehouden op de 
farms van de familie Kelly rondom Danbury, Essex in Engeland. 
Met toewijding aan het traditionele houderijsysteem, samen 
met oog voor dierenwelzijn en voedselveiligheid, brengen ze 
de Kelly Bronze tot de hoogste standaard. Wat betreft het ras 
wordt er gebruik gemaakt van langzaam groeiende bronskleurige 
landrassen, de kalkoenen groeien buiten op en de voeding bestaat 
voor min 75% uit granen, mais, vitaminen en mineralen. De Kelly 
Bronze is geenszins droog, maar juist zeer sappig. U bent bij ons 
van harte welkom voor meer informatie over de Kelly Bronze, 
zoals de manier van bereiden. 
Graag wil ik een mooi recept onder uw aandacht brengen, 
‘gevulde eendenborst met uien en appels’. Met dit recept heeft u 
in een klein uurtje een heerlijk hoofdgerecht op tafel staan. De 
eendenborst wordt gevuld met prei, bleekselderij en wortel, dan 
10 minuten aanbraden in de pan en vervolgens gaat de borst 20 
minuten in de oven. Voor het volledige recept, verwelkomen we u 
graag in onze winkel. 

wist u dat...

H
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lu
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n

We begroeten u graag eens in onze 
slagerij-/poelierszaak, mijn team en ik zijn 
u graag van dienst.
Riny van Esch

HeesWijk-DintHer - Dit wordt 
gevierd met een feestelijke avond 
op zaterdag 24 november 2012. 

De ‘huis’ band tiLt zal er samen 
met de beste dj’s van de afgelopen 
15 jaar een groot feest van maken 
in zowel de grote zaal als in het 
café. Deze avond is vrij toeganke-
lijk voor jong & oud vanaf 16 jaar 
oud. Vanaf 21.00 uur gaan de deu-

ren open, ons advies is vroeg op de 
avond te komen voor een mooie 
plek in de zaal! Op onze website 
www.de-toren.nl en via facebook.
com/feestlocatiedetoren is een 
gratis fotoboek te downloaden 
van 15 jaar de toren & de toren 
Catering. 

Graag tot ziens op 24 november 
2012 bij de toren!

De Toren in Heeswijk-
Dinther bestaat 15 jaar!

the Beuk Brothers beheersen daar-
om niet alleen hun instrumenten 
tot in de puntjes, maar tevens de 
kunst van het weglaten. Zo krijgt 
iedere song de bewerking die hij 
verdient. na enkele beukloze jaren 
zijn the Beuk Brothers nu terug 
met een gedeeltelijk nieuw reper-
toire. Gebleven zijn natuurlijk de 
onvolprezen Hot Chocolate Med-
ley, de sabredance en vele andere 
krakers, maar wat dacht u van 
Prince, soundgarden, Manic street 
Preachers? 
Zaterdag 24 november in café De 
Zwaan in Heeswijk-Dinther. 
Zaal open 21.00 uur, vrij entree. 
info 0413-291575
www.dezwaanlive.nl

The Beuk Brothers met vernieuwd repertoire
HeesWijk-DintHer - Tussen 1990 en 2005 trokken The Beuk Brothers al met veel succes van kroeg naar 
festival en alles wat daartussen zit. Dit, met hun unieke mix van vertolkingen van - meer of minder - voor 
de hand liggende covers. Als zonen van verschillende moeders, maar dezelfde vader (de Beuk) kregen Peter 
(gitaar en zang), Rob (bas en zang) en Marcel (drums en zang) een harde opvoeding. Muziek maken mocht, 
maar het moest wel strak zijn! 

www.mooihdl.nl

hdl.nl
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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
50% kOrting

Lipstuincentrum_109x109_wk47.indd   1 16-11-2012   18:42:15

Shoppen tegen bodemprijzen
Zesde Outletbeurs

Het is de 6de keer dat deze succes-
volle beurs wordt georganiseerd. 

Uit voorgaande jaren is gebleken 
dat niet alleen de bezoekers en-
thousiast zijn over deze beurs maar 
ook de ondernemers. Hierdoor 
kunnen de bezoekers, jong en 
oud, genieten van een nog groter 
aanbod outlet artikelen. Het assor-
timent dat op de outletbeurs is te 
vinden is meer dan divers te noe-

men. schoenen, tassen, boeken, 
parfum en witgoed maar ook kunt 

u terecht voor een groot aanbod 
aan kleding voor groot en klein, 
tegen bodemprijzen. De onderne-

mers zullen doorlopend aanvullen 
zodat er op beide dagen volop 
koopjes te vinden zijn. 
Uiteraard zorgt de organisatie voor 
een gezellige en gemoedelijke 
beurs waar voordelig gewinkeld 
kan worden, maar waar ook ruimte 
is voor een praatje onder het genot 
van een lekker kopje koffie. 

Foto’s: Ad Ploegmakers

HeesCH – Noteer het vast in uw agenda. Op 12 en 13 januari 2013 barst de zesde editie van de Outletbeurs 
los in CC de Pas in Heesch. Ook dit jaar zijn er meer dan 50 ondernemers met een groot en aantrekkelijk 
aanbod van outlet artikelen.

een gezellige en gemoedelijke 
outletbeurs

D’n HaDeejer: 100e nummer op 28 november
Hobby, noodzaak of sociale betrokkenheid?

De opvolger van De Brug, de Bern-
hezer, had niet de lokale betrok-
kenheid die de Brug wel had. Ook 
de overige nieuwsbladen waren 
zeer matig met het brengen van 
wetenswaardigheden over Hees-
wijk-Dinther. Het niveau van de 
verhalen waren onder de maat en 
moesten met een zaklamp gezocht 
worden. De sociale betrokkenheid 
van De Brug werd node gemist en 
daar moest wat aan gedaan wor-
den.
in 2003 kwamen de eerste 5 men-

sen bij elkaar om te praten over een 
eigen blad. Het moest een eigen 
gezicht krijgen met eigen mensen 
en verhalen. Geen ingezonden 
stukken en geen persberichten. 
Gewoon het verhaal van de men-
sen op de hoek van de straat. On-
dertussen groeide de belangstel-
ling van de mensen uit Heeswijk 
Dinther en ook het aantal vrijwil-
ligers die mee wilden werken aan 
het blad. De naam, bedacht door 
Ad van schijndel, is nog steeds de-
zelfde. nu al 100 nummers lang en 

ondertussen is het aantal mede-
werkers –inclusief de 69 bezorgers 
– zo’n 80 man. 

De 6 mensen van de redactie: An-
nemieke van der Aa (hoofd-re-
dactie), jacques van der Meijden 
en Harry Mikkers (medeoprichters 
en acquisiteurs voor advertenties), 

rené kuijs (fotografie), Ad van 
schijndel (journalist) en Monique 
van de Ven (vormgeving) komen 
elke 2 weken samen om te zorgen 
dat het blad 1x per maand op de 
deurmat kan vallen. Onderwerpen 
worden besproken en over de 10 
schrijvers verdeeld, de fotografen 

worden aan het werk gezet en dan 
gaat het proces rollen. 

Voor de uitgave in november zijn 
er speciale verrassingen in het ver-

schiet. niet alleen zal het magazine 
dikker worden, ook zullen de in-
woners van Heeswijk-Dinther ge-
trakteerd worden op een blad met 
een nieuwe opmaak. 

De HaDeejer blijft gezellig, maar 
de opmaak wordt moderner. De 
rubrieken ‘Over de Grens’, ‘import 
over HD’, ‘Dorpspraat’, ’50 jaar 
terug’ en ‘Zakelijk bekeken’ wor-
den zoals altijd aangevuld met de 
columns van Henk Habraken en 
toon konings, maar voor het 100e 
nummer zullen er extra artikelen 
verschijnen, aangevuld met histo-
rische zaken. Dit 100e nummer be-
looft heel speciaal te worden voor 
een heel speciaal dorp. 

HEESWijK-DiNTHER – Als ‘De Brug’ die zijn oorsprong vond in de Abdij van Berne, verkocht wordt aan Van 
Helvoort Groep is dat voor de mensen uit Heeswijk-Dinther vreselijk wennen. Het weekblad De Brug sloeg 
een brug tussen de inwoners van Berlicum, Dinther, Heeswijk, Loosbroek, Middelrode, Vinkel en Vorsten-
bosch door het verhalen over lokale zaken. 

V.l.n.r.: Harry Mikkers, Monique van de Ven, Annemieke van der Aa, Ad van Schijndel, René Kuijs en Jacques van der Meijden Foto: Fons Baerken

‘d’n hadeejer blijft gezellig, maar de 
opmaak wordt moderner’

Advertorial

ER zijN NOG ENkELE PLAATsEN VRij, dus ondernemer hebt u nog 
artikelen die verkocht kunnen worden tegen bodemprijzen op de 
‘Outletbeurs’ neem dan contact op met rob Hoevenaars: 
0412-456703 of 06-47570367.

HeesCH - Zeven jaar geleden is de 
Petrus emmaus Parochie begon-
nen met een jaarlijks terugkerend 
Weekend van de Diaconie om de 
werken van barmhartigheid uit 
Matteüs 25 te herinneren als lei-
draad voor het leven. Dit jaar gaat 
in de Heesche kerk een nieuwe 
reeks werken van barmhartigheid 
van start.  

De stuurgroep Diaconie van de 
Petrus emmaus kerk aan de kerk-
straat 2 in Heesch nodigt u van 
harte uit voor de vieringen in het 
Weekend van de Diaconie: op za-
terdag 24 november om 19.00 uur 
en op zondag 25 november om 
10.00 uur. Voor meer informatie: 
(0412) 451215 / bergsma@petru-
semmausparochie.nl. 

Weekend van de Diaconie
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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.

Inloopmiddag Interzorg 
regio oss
Informatief en ontspannen

Voorzitter Fons van Lieshout van 
de cliëntenraad memoreerde de 
activiteiten van de raad in 2012. 
6 Mensen hadden een dringend 
probleem in hun communicatie 
met interzorg en deze zijn gelukkig 
goed opgelost. Communicatie van 
cliënten met interzorg is een aan-
dachtspunt en vanuit interzorg is 
daar actie in ondernomen door het 
aanstellen van een medewerker 
die telefonisch de eerste contacten 
legt. De acties zijn voortgekomen 
uit een enquête eind 2011. Ook nu 
weer kon een vragenlijst ingevuld 
worden.

Yvonne Althuizen, directeur/eige-
naar van interzorg sprak van trots 
op het initiatief van de vrijwilligers 
om een cliëntenraad op te richten 

en ook van trots op de medewer-
kers die zich al 25 jaar inzetten 
om de zorg op menselijke maat te 
houden. Zij zei ook bezorgd te zijn 
over de stappen die genomen zul-
len worden in vervolg op het re-
geringsakkoord, maar verklaarde 
de ontwikkelingen op de voet te 
volgen.
Het optreden van cabaretier Gert 
van Boxtel was bijzonder geslaagd. 
Zijn act als Driekus die 100 jaar 
is geworden, zijn buikspreek-act 
en zijn liedjes: Hoi, d’n urste keer, 
verjaardagsfeest en nog veel meer 
gekkigheid zorgden voor grote 
hilariteit. Vooral daar waar herin-
neringen en vergelijkingen heel 
herkenbaar waren. een mooie af-
wisseling van informatie en amu-
sement.

BerGHeM - Vrijdag 16 november was het druk in zaal De Merx in Berg-
hem. 200 cliënten van interzorg waren gekomen op uitnodiging van 
de cliëntenraad om te luisteren naar de nieuwe ontwikkelingen en te 
genieten van het optreden van cabaretier Gert van Boxtel.

Foto: Ad Ploegmakers

op leeftijd
Fusievoorstel getekend
BerneZorg en Zorggroep Dorus samen verder als Laverhof

BerneZorg en Zorggroep Dorus lig-
gen niet alleen in kilometers dicht 
bij elkaar, maar ook qua cliënten, 
werkwijze en omvang. een goede 
basis om samen verder te gaan. 
Met de toenemende eisen op het 
gebied van kwaliteit, kostenbe-
sparing en innovatie biedt samen-

werking betere garanties voor de 
toekomst. Doordat de organisa-
ties veel overeenkomsten hebben, 
kunnen ondersteunende diensten 
zoals iCt, inkoop en administratie, 
relatief eenvoudig worden samen-
gevoegd. 
Ook kennisdeling en uitbreiding 
van het huidige aanbod zijn be-
langrijke redenen voor de fusie. 
De samenvoeging zal dan ook 
ten goede komen aan de zorg- en 
dienstverlening aan de cliënten.

Laverhof, leven als thuis 
stichting Laverhof is de naam 
van de nieuwe organisatie. Ont-
leend aan Laverdonk, van ouds-
her een begrip voor de inwoners 
van Heeswijk en schijndel. Het 
verbindt beide organisaties en be-
nadrukt de lokale verbondenheid. 
De nieuwe zorgorganisatie wil het 
dorpse karakter behouden, her-
kenbaar en bereikbaar blijven. Le-
ven als thuis is de slogan onder de 
nieuwe naam. een motto dat ook 

een belofte inhoudt: wonen bij La-
verhof is zoveel mogelijk als thuis. 
De cliënt en de familie houden de 
regie; de medewerkers van Laver-
hof ondersteunen waar nodig en 
gewenst. 

Dit gaat ook op voor de thuiszorg 
die Laverhof biedt. thuis moet, 
ook met alle hulp en hulpmiddelen 
die soms van buitenaf nodig zijn, 
als thuis blijven voelen. 

HeesWijk-DintHer/sCHijnDeL - Op 2 november 2012 tekenden Bernezorg uit Heeswijk en zorggroep 
Dorus uit schijndel voor een gezamenlijke toekomst. De twee zorgorganisaties fuseren en gaan per 1 januari 
2013 verder onder de naam Laverhof.

HeesCH - Op donderdag 15 no-
vember was de grote zaal van ’t 
Tunneke in Heesch bijna te klein 
om alle mensen van de doelgroep 
van ziekenvereniging Horizon een 
plaatsje te kunnen bieden. 

er waren ruim honderd langdurig 
zieken, eenzamen en mensen met 
een beperking uit Heesch naar ‘t 
Dorp getogen om te genieten van 
een gezellige ontspanningsmid-
dag. Voorzitter jan vd Leest heette 
iedereen hartelijk welkom. terwijl 
‘t reusels Muziekske’ zich op het 
podium installeerde, kreeg ieder-
een een lekker ‘bèkske’ koffie met 

gebak. Daarna werden bekende 
oude meezingers en nostalgische 
Brabantse liedjes ten gehore ge-
bracht door het muzikale duo 
riet en Frans. Met hun prachtige 
muziek en zang van de liedjes die 
riet en Frans op ’t lijf geschreven 
staan, wisten zij alle gasten op een 
uitstekende manier te vermaken. 
Het duurde niet lang of enkele 
danslustigen waagden zich zelfs 
op de vloer. Om 17.00 uur werd 
deze geslaagde middag afgesloten 
met een lekkere Brabantse brood-
maaltijd, waarna iedereen met een 
tevreden gevoel weer huiswaarts 
keerde.

Ziekenvereniging Horizon
Geslaagde ontspanningsmiddag 

Behalve een bezoek van sint en 
Piet staat een optreden op het pro-
gramma van zanger/accordeonist 
niels swinkels uit Uden. Ook zal 
de sint enkele leden bij zich laten 
komen om hen extra in het zonne-
tje te zetten omdat zij zich, soms al 
jaren, vrijwillig inzetten voor onze 
kBO leden. kortom een gezellige 
middag die u niet mag missen. De 
middag is om 17.00 uur afgelopen.

Sinterklaasviering met 
optreden van Niels Swinkels
HeesCH - Op vrijdag 30 november organiseert kBO Heesch een sinter-
klaasmiddag voor senioren die lid zijn van kBO afdeling Heesch in CC 
De Pas, aanvang 13.45 uur.
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Zoon jan sr. werkte voor een trak-
tement bij zijn vader, maar kwam 
op andere gedachten toen hij zijn 
Marietje ontmoette. Ze wilden 
trouwen en er moest dus meer 
dan een traktement komen om 
voor vrouw en kinderen te zorgen. 
jan werd zelfstandig en werkte in 
’t begin ‘thuis’ in de loods aan ’t 
Dorp, waar hij de balenpers van 
zijn vader gebruikte. 

in de Zoggelsestraat zijn jan sr. 
en Marietje in 1968 pas echt van 
start gegaan, waarbij Marietje de 
administratie deed en jan de be-
drijfsvoering. Het was werken van 
’s morgens tot ‘s avonds laat, ook 
in de weekends, maar er werd ge-

bouwd aan een mooie toekomst. 
Zij kozen daarbij steeds ‘voor het 
beste van het beste om zodoende 
niet steeds tweede te worden’. Die 
wijze raad kregen ze mee van een 
papierpersleverancier en daarnaar 
hebben ze steeds gewerkt. 

HEDEN
nu, in 2012 is Van Munster recy-
clers een begrip. De balenpersen 
en sorteerinstallaties zijn gigantisch 
geworden en de hoeveelheden 
papier ook, maar liefst 1.500 ton 
papier wordt per week geperst. 
De broers jan jr. en Harold hebben 
het roer van hun ouders overgeno-
men. Ze zijn dankbaar voor de vrij-

heid in keuze, de mogelijkheid om 
zelf door ervaring wijs te worden, 
maar zeker ook voor het prach-
tige bedrijf dat jan sr. en Marietje 
achterlieten. Hoewel, jan sr. is nog 

elke dag in het bedrijf een graag 
geziene persoon!

Van Munster is nu een supermo-
dern recycling bedrijf met diensten 
als inzameling en recycling van 
metalen, hout en kunststoffen en 
natuurlijk papier. Bovendien levert 
Van Munster met reisswolf de ser-
vice aan bedrijven om archieven te 
digitaliseren, vertrouwelijk op te 
slaan of te vernietigen binnen een 
100% gesloten circuit. Dat daar-
voor strenge eisen gesteld worden 
aan het bedrijf en haar personeel 
moge duidelijk zijn.
Op advies van de ouders, hebben 
jan jr. en Harold meteen bij het 

begin de taken strikt gescheiden. 
kort gezegd zorgt Harold voor 
de aanvoer en jan voor de afvoer 
van de (afval)grondstoffen, met 
alle daarbij behorende facetten 

zoals interne logistiek, transport, 
verwerking van de stromen. Dat 
werkt plezierig en haalt het beste 
uit de twee mannen. 

TOEkOMsT
De groei in de onderneming kwam 
tot stand door in te spelen op ont-
wikkelingen in de maatschappij. 
isO certificering, uitbreiding van 
opslagmogelijkheden, nieuwe ver-
werkingsprocessen en logistieke 
aanpassingen zijn een paar van die 
ontwikkelingen. 
De toekomst is onzeker, maar Van 
Munster staat open voor nieuwe 
ontwikkelingen.
www.vanmunster.com

75 jaar 
Van Munster dankzij afval
‘Kies altijd voor het beste van het beste’

Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse leven.

Leontien

Daar zit ze dan, achter de desk bij RTL Boulevard. Veel te bruin, te 
veel Leco-gestyled. Met ernstige blik en quasi geïnteresseerd luistert 
ze naar de nieuwtjes over de sterren in binnen- en buitenland. Driftig 
bladerend tussen de items door, zoekt ze naar haar eigen teksten voor 
na het reclameblok. Na het reclameblok mag ze dan eindelijk: zelf 
een item van commentaar voorzien. Voor de televisie voel ik me net 
Jan Mulder die een aantekening maakt in zijn ergernissen-lijst. Zodra 
Leontien van Moorsel haar mond open trekt, komt ze bij mij met stip 
op nummer één. 

Dat mens komt toch uit Boekel? Het dorp met die talloze 
varkensboeren die zo heerlijk mals ‘GVD, da moet nie kanne!’ 
kunnen uitkramen. Die als ze echt plat gaan praten zelfs in Bernheze 
ondertiteling nodig hebben? Wat zit ze daar dan met haar ‘harde G’ 
en ‘Rotterdamse R’? 

Ik kan me goed voorstellen dat je op landelijke televisie wat meer 
Algemeen Beschaafd Nederlands wil spreken. Het lijkt me ook best 
ver gaan dat wanneer Leontien gaat kakelen RTL Boulevard een tolk 
in moet huren om het enigszins duidelijk te maken richting de kijkers. 
Maar mag het alsjeblieft een onsje meer Brabants zijn? 

Ik verdenk Leontien er ook van dat zodra ze weer voet op Brabantse 
grond zet een zucht van verlichting slaakt. Eindelijk hoeft ze niet 
meer na te denken over hoe ze er uit ziet, hoe bruin ze is, maar vooral 
hoe ze praat. Ze mag weer lekker plat ‘Neeeeeje’ roepen als ze het 
ergens niet mee eens is. Ze mag ’s ochtends weer ‘aanrijden’ in plaats 
van ‘vertrekken naar m’n werk. 

Ik hou niet van slechte acteurs op televisie. Ik hou van mensen die 
dicht bij zichzelf durven te blijven. Ik hou van mensen die schijt 
hebben aan wat de rest van de wereld van ze vindt. Maar zich niet 
schamen voor waar ze vandaan komen. 

Column
de bliekers

Harold en Jan van Munster  Foto: Marcel van der Steen

Advertorial

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn 
dan dat u heeft durven denken.

Kies voor 
uw voordeel

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Ons voordeel is ook 
uw voordeel!

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

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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eindelij k niet meer nadenken oVer 
hoe brUin ze is en Vooral niet oVer 
Hoe Ze praat

op leeftijd

HeesCH - VERLEDEN. Afval en recycling is hot. Maar niet toen grootvader Van Munster in 
1937 zich liet inschrijven bij de kvk als handelaar. toen ging het nog om todden, todden-
kruiers of toddenboeren. Dat in oud ijzer, papier en todden geld te verdienen was wist de 
1e generatie van Van Munster al snel. 

Gescheiden interesses een goede basis voor 
gescheiden taken
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Paparazzi Jo 
Na bijna 16 jaar de versnellingspook overgedragen

Deze maandag stapten onderweg 
met regelmaat bekenden in de 
bus. Zijn familie maar ook de be-
stuursleden van de buurtbus. Zijn 
officiële laatste rit was vorige week 
woensdag en toen hebben zijn 
kleinkinderen de route meegere-
den. Hij vind het heel jammer en 
zou best nog een paar jaar wat rit-

jes kunnen maken, maar regels zijn 
regels.

De mensen in Vorstenbosch zul-
len niet alleen moeten wennen aan 
een andere chauffeur, maar ook 
zullen ze de nieuwtjes moeten mis-
sen van jo, die een echte paparazzi 
nu eenmaal kenmerkt. 

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

VOrstenBOsCH – Maandag 19 november maakte jo vd Berg, beter 
bekend als ‘de paparazzi van Vorstenbosch’ zijn laatste rit op de buurt-
bus. Dinsdag werd jo 75 jaar en vanaf die leeftijd mag je helaas geen 
buurtbus meer rijden. Hij heeft op de kop af 15 jaar, 10 maanden en 
19 dagen mensen van A naar B gebracht, en weer terug. Ook was jo 
voorzitter van de buurtbus route 201 kruisstraat – Loosbroek.

GoT LooSe, de musical
waar Young Voices in schittert!

een musical is niet niks: het is een 
van de moeilijkste combinaties van 
zang, dans en toneel. “Dat is ook 
dit jaar weer onze uitdaging! Want 
er wordt heel veel in gedanst, dus 
daar hebben we extra op ingezet. 
Onze musical is, zoals de naam al 
aangeeft, geïnspireerd op de mu-
sical Footloose, maar met veel ei-
gen ideeën erin verwerkt. Zo heeft 
regisseur tom v.d. Ven het script 
herschreven, omdat er rollen bij-
geschreven moesten worden voor 
onze bezetting. We hebben 17 
meiden en die willen natuurlijk al-
lemaal meedoen! Daarnaast heeft 
tom van de bestaande musical 
nummers voorzien van een eigen 
tekst en die zijn nog mooier dan 
het origineel, vinden wij,” aldus 
Mirthe v. schaijk, kaylee rijkers en 
Laure van rijn.

Protest, liefde en humor
kaylee speelt Ariel: “ik zoek het 
avontuur op en wil het dorp uit. 
Onder het protestante juk van-
daan. De relatie met mijn moeder 
is ook niet alles. Het is een gave 

rol. Zingen is echt mijn ding en ik 
heb het geluk dat ik een paar solo’s 
mag zingen. Zelf vind ik het eind-
lied voor de pauze ‘Was dit mijn 
kans’ heel mooi. Het is een drie-
stemmige samenzang en elke stem 
heeft een eigen tekst.” 
Laure speelt de vrouwelijke domi-
nee en als moeder houdt ze vast 
aan het verleden. “toch bedoelt 
ze alles goed hoor, ook al is ze een 
echte controlefreak. Ze is eigenlijk 
alleen maar bezorgd. ik kan heer-
lijk in de rol kruipen. er komen veel 
emoties om de hoek kijken en om 
die uit te spelen is echt gaaf! ik 
heb ook een aantal solo’s en mijn 
mooiste lied is het duet met mijn 
dochter ‘Die film draait door mijn 
hoofd’”. Het onhandige meisje 
Wendy wordt gespeeld door Mir-
the. “Wendy snapt het gewoon al-
lemaal niet. We hebben zelf de rol 
wat opgevrolijkt, zodat er grappige 
situaties ontstaan. en die kwamen 
vanzelf op tijdens onze repetities. 
Als iemand per ongeluk iets fout 
deed, werd dat meteen in mijn rol 
geschreven.”

LOOsBrOek - Het decor is gebouwd. De kleding hangt klaar. De accessoires zijn verzameld. De dames van 
Young Voices zijn klaar voor ‘Got Loose de musical’ die ze 1 en 2 december gaan presenteren in De Blauwe 
kei, Veghel. in 2011 debuteerde het jongerenkoor succesvol met een eigen versie van ‘Mamma Mia’ en met 
deze ervaring op zak, wordt Got Loose nóg beter, want Young Voices heeft volop ambities en leggen de lat 
steeds een stukje hoger. 

Tekst en foto: Hieke Stek

sPEELDATA: 1 december 20.00 uur. 2 december 14.00 uur en 
19.00 uur. entree € 8,50 (incl. 1 consumptie) kaartverkoop: 
www.blauwekei.nl of bij restaria revival in Loosbroek. 
Meer info: www.youngvoices-bernheze.nl

BernHeZe – Wethouder Ad Don-
kers heeft afgelopen vrijdag het 
unieke boekje Monumenten & 
kunst in Bernheze gepresenteerd. 

Dit alles gebeurde in het monu-
mentale pand ‘de eijnderic’ in 

Heesch waar de kunstcommissie 
en afgevaardigden van de Heem-
kundekringen uit Bernheze aan-
wezig waren. in het boekje zijn 25 
monumenten en 25 kunstwerken 
beschreven en met een foto geïl-
lustreerd. een prima hulpmiddel bij 

het maken van een fietstocht of 
een wandeling in Bernheze. 

Het boekje is vanaf heden voor  
€ 11,95 te koop bij o.a. de VVV’s 
in Bernheze.

Naslagwerk Monumenten & Kunst

Foto: Marcel van der Steen
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Maatschappelijk Ondersteuningsfonds Bestrijding armoede (MOB)

extra vangnet voor mensen
buiten de standaardregelingen

De huishoudens in Bernheze kre-
gen t/m 2011 elk jaar _ 50,- uit 
het solidariteitsfonds, ongeacht 
grootte en inkomen. in 2012 is be-
sloten deze regeling stop te zetten. 
Het kapitaal voor dit fonds raakte 
op en nieuwe toevoer was er niet. 
Het resterende deel, _ 413.000, 
kan volgens de gemeenteraad 
beter aangewend worden om de 
nood te lenigen bij huishoudens 
waar dit nodig is. Vooral als kin-
deren dreigen de aansluiting met 
leeftijdgenootjes te missen is het 
cruciaal om die aansluiting te be-
werkstelligen.

Wat is mogelijk
Het fonds is een pilot van een jaar. 
Aan het einde van het jaar wordt 
de balans opgemaakt. Maar nu, na 
3 maanden, zijn al 6 huishoudens 
geholpen aan broodnodige onder-
steuning. Zo heeft het fonds mo-
gen bijdragen aan een nieuwe start 
in ’t leven van een medebewoner 
uit Bernheze. niks luxe, gewoon 
de simpele noodzakelijke zaken. 
ergens anders is een laptop aan-
geschaft om de studie te kunnen 
vervolgen. Het zijn soms dingen 
als een wasmachine of gasfornuis, 
maar het kunnen ook de contri-

butie voor een club of schoolbe-
nodigdheden zijn. Maar het maxi-
mum bedrag per gebeurtenis is  
_ 3.000.

Beheer van het fonds
Hoewel rein van Moorselaar eind-
verantwoordelijke is van het fonds 
en in 2013 zal rapporteren aan de 
gemeenteraad, is de uitvoering el-
ders neergelegd. Deze uitvoering 
ligt voor betrokkenen zeer gevoe-
lig en daar wil Van Moorselaar ook 
zo mee omgaan.

Optimisd uit Veghel is de ‘sociale 
dienst’ voor 4 gemeenten, waar-
onder Bernheze. Zij kennen de 
voorzieningen en de mensen die 
een uitkering krijgen vanuit de bij-
stand. Vanzelfsprekend is daar de 
taak neergelegd om het fonds te 
beheren. samenwerking is gezocht 
met kerkelijke instellingen, vluch-

telingenwerk, vrijwilligersorganisa-
ties, scholen, etc. 

Ambassadeurs
De genoemde organisaties is ge-
vraagd ogen en oren open te 
houden voor signalen waar men 
vermoedt dat hulp heel welkom 
zou zijn. Om dit verder gestalte te 
geven hebben een aantal mensen 
zich vrijwillig aangemeld als am-
bassadeur. 
De ambassadeurs worden opgeleid 
door Optimisd en weten dus waar 

voorzieningen vanuit de overheid 
mogelijk zijn en waar aanspraak op 
hulp of ondersteuning van toepas-
sing is. Momenteel worden onge-
veer 400 huishoudens bereikt van 
de 750 waarvan men – volgens 
ervaringscijfers – vermoedt dat zij 
in aanmerking komen voor onder-
steuning

BernHeZe - rein van Moorselaar, wethouder voor sociale zaken, onderwijs, jeugd & jonge-
renbeleid is zich bewust van de effecten die de economische crisis en bezuinigingen vanuit 
de rijksoverheid teweeg brengen. er zijn gezinnen in Bernheze die vallen onder de regelin-
gen van bijstand of bijzondere bijstand, maar er zijn ook mensen die net niet in aanmerking 
komen en juist daardoor in nood zitten. 

OPTiMisD: 0413 750390 of 
www.optimisd.nl

Rein van Moorselaar Foto: Ad Ploegmakers

Workshop ‘Dans naar de stilte’
In de Abdij van Berne

HeesWijk-DintHer -‘Dans naar 
de stilte’ is de titel van een work-
shop die Annemieke Brinkman op 
zaterdag 15 december van 10.30 
tot 16.30 uur in de abdij van Berne 
in Heeswijk-Dinther geeft. Het is 
een dag met dans (geïnspireerd op 
de 5 ritmes) en meditatie.

in de workshop werken we van-
uit dans, beweging en meditatie 
toe naar de rust en de stilte. net 

als in deze tijd van het jaar: de na-
tuur komt in een rustperiode, het 
lijkt of er nog maar weinig leven in 
zit. Maar, terwijl er rust is, ontstaat 
er onder de grond alweer de kiem 
voor iets nieuws, zonder dat we er 
moeite voor hoeven te doen.

Praktische informatie
Zaterdag 15 december van 10.30 
tot 16.30 uur in de Abdij van Berne 
in Heeswijk. kosten: € 40,- , inclusief 

koffie/thee/soep. Opgave: Anne-
mieke Brinkman, t 06-10298944/ 
0412-652745, info@commovare.nl, 
www.commovare.nl.

Dans en mandalatekenen
er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
de workshop met dans en manda-
latekenen op vrijdag 23 november 
van 10.00 tot 16.00 uur in nistel-
rode.

‘Vooral als 
kinderen dreigen 
de aansluiting te 
missen’

Ambassadeurs
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Boerderijkerstfair Goede Doelen
Idee werd evenement

Dit is het 2e jaar dat Maria Ha-
negraaf kerststukjes maakt voor 
de verkoop tijdens het kerstcon-
cert van het Afrika-engakoor. De 
opbrengst is voor goede doelen. 
Voor 2012 was er eigenlijk geen 
optreden gepland en besloot Ma-
ria kerststukjes te maken en zelf 
te verkopen, voor o.a. jolanda vd 
Broek die werkzaam is in kame-
roen. 

Deelnemers
Ondertussen heeft het virus naast 
man en kinderen vele anderen 
aangestoken. Het plan kerststukjes 
te maken voor goede doelen is uit-
gegroeid tot een complete kerstfair 
in de boomgaard van de boerde-
rij! Diverse stichtingen en particu-
lieren die goede doelen steunen 
hebben hun deelname aan de fair 
al toegezegd. Zo zult u 16 decem-
ber tussen 13.00-16.30 uur niet 
alleen kerststukjes vinden, maar 

ook verrassingen van o.a. MOV 
(Missie, Ontwikkeling, Vrede) uit 
Vinkel, rijk elkaar de Hand uit 

Geffen (Oostbloklanden), stich-
ting Freekenia uit nistelrode, Pax 
Christie kinderhulp, Van Mens tot 

Mens uit Heesch (Filippijnen), Cli-
niclowns (kinderhoek). Zij en nog 
andere instanties verzorgen een 
kraam op de kerstfair. U vindt er 
mooie, leuke en lekkere dingen 
tegen aantrekkelijke prijzen. De 
gehele opbrengst van de fair gaat 
voor de volle 100% direct naar de 
goede doelen.

Fijn
De goede doelen die u op de kerst-
fair vindt, hebben geen grote or-
ganisatie achter zich. Vaak zijn 

het particuliere initiatieven met 
directe lijnen naar de hulpverlener 
ter plekke. Achter de schermen 
wordt al veel werk verzet door di-
verse vrijwilligers. Bovendien zijn 
sponsoren te hulp gekomen. Zo 
zijn o.a. de tenten gesponsord, het 
springkussen voor de kinderen, ge-

luid (Hans kerkhof), de kinderhoek 
(Lidl) en de lekkere trek (C1000). 
Ook is er een kerstman aanwezig 
en een levende kerststal. Boven-
dien mogen kinderen in de speciale 
kinderhoek een kerststukje maken 
en mee naar huis nemen. in de kin-
derhoek is er bijvoorbeeld een kap-
ster, een schmink- en opmaakhoek 
en een knutselhoekje. stichtingen, 
particuliere initiatieven en vrienden 
voor goede initiatieven kunnen 
zich nog melden voor een kraam, 
die gratis voor gebruik wordt 
aangeboden (er zijn nog enkele 
kramen beschikbaar). De inbreng 
bestaat uit eigen producten. De 
entree is gratis.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan 
kunt u contact opnemen met Ma-
ria Hanegraaf via mwlhanegraaf@
kpnmail.nl of bellen naar 0412 – 
45 0811, 06 – 2120 0621 of 

HeesCH - 16 December zal het erf van B&B boerderij Hanegraaf aan de Vinkelsestraat 57 omgetoverd zijn 
tot één groot kerstgebeuren. Gelukkig is er nog even tijd voor Maria, Christ en familie Hanegraaf voor de 
voorbereidingen. 

Maria en Christ Hanegraaf; er zijn veel kerststukjes te maken 
 Foto: Marcel van der Steen

er zij n nog 
enkele kramen 
besCHikbaar

in 2012 is het aantal deelnemers 
behoorlijk gegroeid en komen de 
menners vanuit geheel Bernheze 
en omstreken. De arrensleetocht 
zal starten om 11.00 uur in Heesch. 
Wanneer u wilt meerijden met een 
van de arrensleeën is dit mogelijk, 

tegen een geringe vergoeding. 
Ook wanneer u zelf in het bezit 
bent van een arrenslee en mee wilt 
rijden, bent u van harte welkom. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Adriaan de Wit via 
06-51880385.

Arrensleetocht 2e kerstdag
Wilt u meerijden?

HeesCH- Elk jaar is er veel belangstelling voor de arrensleetocht welke 
wordt georganiseerd door enkele liefhebbers van het aangespannen rijden.

Lekker rondneuzen in de winkel, 
genieten van een glaasje glühwein 
en dan ook nog een prachtig ca-
deau kopen met een korting van 
20% maakt de Happy Hour Party 
wel helemaal compleet. De korting 
geldt op alle cadeauartikelen met 
uitzondering van reeds afgeprijsde 
artikelen en levensmiddelen. 
Verhinderd? Loop dan eens bin-
nen in de Wereldwinkel in Heesch, 
nistelrode of Heeswijk-Dinther. 
De vrijwilligers staan u graag te 
woord.

Happy Hour Party 
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther

HeesWijk-DintHer - De vrijwilligers van de enige fairtrade cadeau-
winkel in Heeswijk-Dinther nodigen u uit voor de Happy Hour Party die 
ze organiseren op vrijdag 23 november van 18.00 tot 21.00 uur. Geen 
happy hour zoals in de horeca maar een extra openstelling van de we-
reldwinkel gevestigd aan de jonker speelmanstraat 10. 
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06 – 1558 2278.

online
24 uur 7 dagen 52 weken

Via de MooiBernhezeKrant willen ook wij u aan het 
denken zetten en op de hoogte brengen over alles 
wat momenteel actueel is in de computerbranche. 

De nooDzaak van een GoeDe 
BaCk-up

Als u regelmatig een back-up maakt van uw persoonlijke 
bestanden weet u zeker dat u altijd verder kunt, mocht er iets 
met uw apparatuur gebeuren. Denk aan e-mailberichten, het 
adresboek, favorieten en uw documenten, foto’s en muziek, maar 
ook aan gegevens van e-mail accounts en e-mail berichten.
Maak uw back-up altijd op een informatiedrager buiten uw pc, 
bijvoorbeeld een usb-stick, beschrijfbare cd-rom of dvd, externe 
harde schijf of op opslagruimte ergens op uw netwerk. 
De reservekopie kunt u dan apart bewaren. Handig na brand of 
diefstal, maar ook als uw harde schijf verwoest wordt door een 
virus of domweg een crash!

Maak een reservekopie en verplaats niet uw bestanden om 
ruimte te maken op uw huidige harde schijf. De data moet 
namelijk altijd op twee plaatsen bewaard worden. Een externe 
informatiedrager kan ook stuk gaan.

Controleer of de gemaakte back-ups in orde zijn, ook als u 
een automatisch back-upprogramma gebruikt! Ga regelmatig 
na of u geen belangrijke bestanden over het hoofd ziet. Denk 
bijvoorbeeld aan nieuwe programma’s die u hebt geïnstalleerd 
en waarvan de data in een nieuwe map ergens op uw harde schijf 
bewaard wordt.

Tegenwoordig worden er ook goede online diensten voor back-
up aangeboden. Het maken van een back-up gaat vrij snel maar 
het terugzetten van de data is een tijdrovende zaak als het om 
een complete restore van alle bestanden gaat.

Indien het veiligstellen voor u een te grote uitdaging is, kan 
er uiteraard altijd bij de computerzaak in de buurt om advies 
worden gevraagd, of de back-up zelfs geregeld worden.

Column
mooi & online

zorgeloos bbq-feest regelenzorgeloos bbqzorgeloos bbq

barbecue

dranken

partyhuur
Bestel online op

BBQenzo.nl

Check de acties op
@BBQenzo_nl

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.

Badkamermarkt.nl
Dé grootste badkamer- en 
sanitairwinkel op internet!

Elektrototaalmarkt.nl
De grootste elektrowinkel
van Nederland op internet!

www.etagereshop.nl | info@etagereshop.nl

Plaats uw eerste bestelling
bij de etagereshop.nl

Actie geldig tot 31-12-2012 - Kortingscode: Bernheze

en ontvang

10%
KORTING
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Drie weken 
Bernheze
De tijd gaat snel. Ik werk al weer drie 
weken in Bernheze. Helaas is er geen 
tijd om eerst met alle verenigingen en 
organisaties kennis te maken. In de 
afgelopen weken kon ik gelukkig veel 
inwoners treffen bij onder meer de 
intocht van Sinterklaas en de recepties 
van de prinsen carnaval. 

Bernheze is een echte Brabantse gemeente. De sfeer ervaar ik als 
gemoedelijk en de ontmoetingen met inwoners zijn erg hartelijk. Ook 
de contacten met de bestuurders uit de regio zijn boeiend. Steeds 
vaker praten we met de burgemeesters van de As50-gemeenten (Oss, 
Uden, Veghel en Bernheze) om zaken op elkaar af te stemmen. Voor 
mij als nieuwkomer zijn dit soort gesprekken nuttig, omdat ik veel 
kan leren van de ervaren collega’s. Over een uurtje heb ik een afspraak 
met de burgemeester van Maasdonk. Het blijft belangrijk om een 
goede verhouding met de directe buren te hebben. Natuurlijk heeft 
het invloed gehad dat de fusiegesprekken met Maasdonk zijn gestopt. 
Toch werken de ambtenaren nog steeds goed samen. Volwassen 
bestuurders moeten een teleurstelling kunnen verwerken en daarna 
weer goed samenwerken. 

We leven in een bestuurlijk spannende tijd. De plannen van het 
kabinet hebben grote invloed op ons allemaal en zeker ook op het 
gemeentebestuur. Ik verwacht dat we de komende jaren op veel 
onderdelen minder geld te besteden hebben. We doen ons best om 
zo veel mogelijk bouwprojecten door te laten gaan. Dat is goed voor 
onze inwoners, de dorpsgemeenschappen, maar zeker ook voor 
de gemeente als geheel. Het besturen van een gemeente is altijd al 
een boeiende zaak, maar in economisch moeilijke tijden komt daar 
zeker nog een uitdaging bij. Als het slechter gaat, moeten wij als 
bestuurders het beter doen. U mag van ons verwachten dat wij daar, 
gesteund door onze ambtenaren, een uiterste poging voor doen.

Willibrord van Beek
Burgemeester van Bernheze

Column

Willibrord van beek

Foto: Marcel van der steen

Fietsverlichtingsactie
Veilig Verkeer Nederland afd. Maasland (regio Oss)

Wethouder Wijdeven geeft om 
17.30 uur het officiële startsein van 
deze actie in Bernheze door bij de 
Zwarte Pieten lampjes op hun pak-
ken te bevestigen. Ook de Zwarte 
Pieten moeten ervoor zorgen dat 
ze gezien worden! Verkeerspieten 

delen deze avond ‘thuiskomertjes’ 
(noodverlichting), kleurplaten, 
quizformulieren over de verlich-
tingsactie en gadgets uit.
Het komt te vaak voor dat fietsver-
lichting niet voldoet aan de wette-
lijk gestelde eisen. Gebrekkige ver-

lichting kan leiden tot gevaarlijke 
verkeerssituaties en ongelukken, 
soms zelfs met dodelijke afloop. 
reden genoeg voor Veilig Verkeer 
nederland afdeling Maasland om 
de jaarlijkse fietsverlichtingsactie te 
organiseren. Deze afdeling werkt 
in de regio nauw samen met an-
dere partners die zich bezighou-
den met veiligheid op de weg. Zo 
wordt er intensief samengewerkt 
met o.a. rijwielhandelaren en de 
Fietsersbond, afdeling Oss. 

Gratis reparatie fietsverlichting
Medewerkers van ‘Fietsplezier Mi-
chel van de Wetering’ Heesch en 
vrijwilligers van Veilig Verkeer ne-
derland afd. Maasland verzorgen 
de reparaties bij deze actie. Alleen 
de materialen worden in rekening 
gebracht. Personen van wie de 
fiets gerepareerd is, krijgen van 
VVn afd. Maasland een leuke at-
tentie. Voor de wachtenden staat 
chocolademelk en erwtensoep 
klaar.

BernHeZe - Gratis reparatie van fietsverlichting bij ‘Fietsplezier Michel 
van de Wetering’, ’t Dorp 108 in Heesch, op vrijdag 23 november van 
16.00 tot 20.00 uur.

en juist in deze tijd van bezuini-
gingen hebben we het nodig dat 
onze kernen solidair met elkaar 
willen zijn om voorzieningen in 
andere kernen te kunnen behou-
den. Als we zeggen “probeer zo-
veel als mogelijk je boodschappen/
inkopen in je eigen kern en waar 
dat niet mogelijk is elders in Bern-

heze te doen”, dan geldt dat ook 
voor de gebruikmaking van de 
voorzieningen zoals sporthallen en 
gemeenschapshuizen in Bernheze. 
Haal in den vreemde niet, wat uw 
eigen dorp of de gemeente Bern-
heze u biedt.
en nu het servicepunt in Heeswijk-
Dinther toch open blijft en de be-

zuiniging van € 22.000,00 daar-
mee niet is gehaald, zal ik daar in 
januari vanuit nistelrode naar toe 
trekken om mijn pas te verlengen.
Daarmee toon ik dan aan dat zelfs 
15 kilometer overbrugbaar is. Wat 
nistelrode mij terecht niet biedt, 
haal ik wel ergens anders in Bern-
heze.

Bernheze Solidair: Bezuinigingen vereisen 
solidariteit kernen

BernHeZe - Rondom het voorstel van de OPG en het CDA in de begrotingsvergadering 
om het servicepunt te Heeswijk-Dinther open te houden sprak ik van een dorpisme bij 
de voorstemmers ervan. Een dorpisme dat niets anders is dan belangen van het dorp 
waarin men woont stellen boven het algemeen belang van de gemeente, En hoewel 
de namen van onze politieke partijen zoals; OPG, CDA, sP, VVD, Bernheze solidair, 
ABB en VVD toch doen vermoeden dat die allemaal voor het algemeen belang staan, 
schijnen leden daarvan het belang van het eigen dorp daar toch boven te stellen.

Gerard van Dijk, Fractievoorzitter Bernheze Solidair

Gerrit van der kaap gaat een stapje 
verder in zijn carrière en zal dit in 
het voor hem nieuwe team, Veghel 
doen. Daar werd hij gevraagd voor 
zijn nieuwe functie: operationeel 
chef.   Bijna 7 jaar was hij jeugd- 
coördinator in het district Maasland 
en de laatste twee jaar in Vorsten-
bosch en nistelrode nam hij ook zijn 

functie als wijkagent heel serieus.   
Hij leerde leuke mensen kennen en 
er waren veel momenten die grote 
indruk op hem maakte. Leuke en 
niet zo’n leuke. 
Leuk waren bijvoorbeeld Pink-
sterfeesten en het contact met 
inwoners zoals de Molukse ge-
meenschap. Minder leuk waren de 

overvallen bijvoorbeeld. tegelijker-
tijd volgt Gerrit al enkele jaren een 
rechtenstudie, die hem tijdens zijn 
werk als wijkagent al veel opgele-
verd heeft. Ook als operationeel 
chef heeft hij hiermee wat extra’s te 
bieden aan zijn werkgever. 
in Bernheze vangen Wim klues-
sjens (Heesch) en Loek snijders 
(Heeswijk-Dinther) zijn vacante 
functie op. Op het moment dat de 
functie weer ingevuld wordt, zul-
len we u natuurlijk weer snel op de 
hoogte stellen. 
De politie is nog steeds een beste 
vriend.

De politie is je beste vriend!
Gerrit van der Kaap stopt als wijkagent in Vorstenbosch en Nistelrode

NiSTELRoDE/VoRSTENBoScH – En zo komt er een uitdaging voor-
bij waar je geen nee tegen kan zeggen. Gerrit van der kaap heeft zijn 
netwerk flink uitgebreid in Nistelrode en Vorstenbosch en nu is het 
tijd om verder te gaan. Hij was wijkagent van de twee kernen en afge-
lopen week kwam hij, in zijn laatste dienst, nog even de redactie van  
DeMooiBernhezekrant op de hoogte brengen.  

open innovatie festival
BERNHEzE - 26 t/m 30 november 2012
Voor het programma en informatie zie
www.bernheze.org en www.oif2012.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. 

Crisis? what Crisis?

Deze week waag ik me aan een afwijkende column en beperk ik me 
niet tot louter een Bernhezer beschouwing. Bernheze is tenslotte ook 
maar een speldenprik op de wereldkaart waar van alles aan de hand is.

Onze regering maakt veel drukte over hoe zij de lasten zo eerlijk 
mogelijk kunnen verdelen. Natuurlijk hebben we allemaal liever juist 
wat meer om te besteden. Maar met minder hebben de meesten 
nog heel veel. Gelukkig is de economische crisis in ons land geen 
probleem zolang je nog werk houdt. Het is te hopen dat dat zo blijft. 
Als we hier allemaal een bijdrage aan kunnen leveren door wat te 
minderen is dat goed. 

Een eventuele crisis hier 
verbleekt bij de crisis die 
veel mensen op deze wereld 
ondergaan omdat ze helemaal 
zonder inkomsten zitten, 
omdat ze weinig of geen eten, 
water of onderdak hebben. 
Omdat ze onder druk worden 
gezet, geen vrijheid van 
meningsuiting kennen of in 
oorlogssituatie moeten leven.
In het Midden Oosten wordt 
de situatie steeds grimmiger. 
Een burgeroorlog in Syrië. Een 

toenemende dreiging vanuit Iran. Een ongelijke strijd tussen Israël 
en de Palestijnen die escaleert. Daar maken onschuldige burgers zich 
niet meer druk om wat minder inkomsten maar om behoud van hun 
leven.

De wereldmachten kijken toe. Bang om stevige uitspraken te doen die 
bij andere machten verkeerd zouden vallen. Bang om in te grijpen en 
wie weet zo mogelijk een grote oorlog te ontlokken. We leren niet van 
ons verleden! We doen te weinig om de situatie van onze medemens 
te verbeteren.

Om dit wereldse probleem toch nog even te koppelen aan Bernheze: 
de gemeente ondersteunt lokale organisaties op het gebied van 
internationale samenwerking. De gemeente wil meer aandacht voor 
de activiteiten op dit gebied en de bewoners van Bernheze hiermee 
kennis laten maken. In Bernheze zijn zo’n 25 organisaties die zich 
inzetten voor minder bedeelden en onderdrukten elders in de wereld. 
Succesvolle druppels op een gloeiende plaat.

De cadeaus in de zak van Sinterklaas zijn maar een half procent 
duurder dan vorig jaar, aldus een nieuwsbericht afgelopen zaterdag. 
En de uitgaven eind dit jaar zullen die van vorig jaar wel weer 
evenaren. Denkt u daarbij ook aan hen die het echt minder hebben? 
Zoek de Bernhezer organisaties die daaraan werken eens op in deze 
laatste maand van het jaar en steun ze. Ze kunnen het heel goed 
gebruiken.

Met groet, Ad

informatie voor de kernen

Draaien aan de knoppen
De oplossing ligt in draaien aan 
alle beschikbare knoppen. De 
grondprijs is daar maar één onder-
deel van. Verder dienen alle ver-
antwoordelijke partijen mee aan 
tafel te zitten. Van woningbouw-
corporaties tot aannemers en ban-
ken. Daarmee kan gekeken wor-
den naar plaatselijk maatwerk om 

projecten op gang te krijgen. en-
thousiaste CPO bouwers hebben 
bijvoorbeeld wel financiering no-
dig. Banken kruipen nu helemaal 
in hun schulp. Dit, terwijl zij voor 
2008 de huizenbezitters met to-
renhoge hypotheken opzadelden. 
Hypocrisie van de bovenste plank! 
toen kon alles en nu ineens niets 
meer. Door de stilgevallen bouw-

activiteiten worden de recessie en 
de crisis alleen maar erger. Werk-
loosheid is het gevolg, waardoor 
de crisis enkel erger wordt. De sP 
Bernheze wil op zo kort mogelijke 
termijn met het maatschappelijk 
veld om de tafel om naar oplos-
singen te zoeken. Dit op de schaal 
van Bernheze. Onze jongeren en 
senioren hebben er recht op.

SP: Bouwen in Bernheze

BernHeZe - Door de kredietcrisis ligt de woningbouw helemaal plat. jongeren 
kunnen geen huis huren of kopen. senioren kunnen daarom hun huis niet kwijt. 
De doorstroming is volledig tot stilstand gekomen. Denken dat verlagen van de 
grondprijs alles oplost, is een illusie. Dat getuigt van weinig kennis van zaken. 
De problematiek heeft namelijk ook te maken met kosten van planvorming en 
uitvoeringsbeleid. Verder spelen de kosten voor onderzoek, overleg en infra-
structuur een rol. Om nog maar te zwijgen over de kosten voor de bouw zelf.

Geert Hanegraaf, Voorzitter SP Bernheze

investeren
De gemeente Bernheze voert pro-
jecten uit, opgenomen in het be-
stuursprogramma. De gemeente 
investeert in de centrumgebieden 
van de dorpen. Vorstenbosch is 
gereed, Heesch is in uitvoering, 
Loosbroek is gestart. in nistelro-
de geven de cijfers over het ver-
keerskundig onderzoek mogelijk 
de richting hoe het centrum moet 
worden aangepakt. in Heeswijk-
Dinther ligt de prioriteit bij de 
ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther 

Zuid. Projecten voor mens, dier en 
plant, in en rond de Maashorst zijn 
in uitvoering. Woonwijken worden 
opgeknapt in samenhang met het 
verbeteren van de riolering en de 
leefbaarheid. Bernheze is volop 
aan het werk. Progressief Bernheze 
steunt deze koers.

Vertrouwen
Duidelijk is dat het stimuleren van 
de werkgelegenheid in Bernheze 
niet voldoende is om de proble-
men op te lossen. Dankzij de inves-

teringen zijn veel mensen aan het 
werk. er zijn meer mensen aan het 
werk dan werkeloos. 

Maar ook bij de werkenden is on-
zekerheid. Zelf ben ik ook voor-
zichtig. Het vertrouwen in de toe-
komst moet terugkomen. er zijn 
genoeg redenen aan te voeren dat 
een mooie toekomst voor ons ligt. 
kennis, voorzieningen en gemoti-
veerde mensen zijn volop beschik-
baar. Laten we elkaar helpen posi-
tief te zijn.

Progressief Bernheze: Vertrouwen

BernHeZe - De werkloosheidcijfers lopen de laatste maanden op. Veel bedrij-
ven hebben lang personeel in dienst gehouden in de hoop dat de orderporte-
feuille aan zou trekken. Maar de economische crisis duurt lang en het einde is 
nog niet in zicht. Nieuw werk, daar snakken velen naar. Wat kan de gemeente-
raad er aan doen?

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Deze onderscheiding wordt sinds 
1988 uitgereikt aan Brabanders die 
zich gedurende langere tijd bijzon-
der hebben ingezet op een bepaald 

maatschappelijk terrein. Wim krijgt 
het eerbetoon uit waardering voor 
zijn maatschappelijke inzet voor de 
leefbaarheid van kleine kernen in 

noord Brabant. De onderscheiding 
bestaat uit een beeldje van Hertog 
jan te paard. 
Het afscheid van Wim vond plaats 
tijdens de aftrap van BrabantLab in 
de stuik in Vorstenbosch. Zes Bra-
bantse organisaties waaronder de 
vereniging van kleine kernen heb-
ben met de Provincie noord-Bra-

bant het initiatief voor BrabantLab 
genomen. Doel is om, vanuit de 
sociale sector, creatieve en vernieu-
wende samenwerking tussen niet 
voor de hand liggende partners tot 
stand te brengen. Op de bijeen-
komst afgelopen zaterdag stond 
de leefbaarheid in de kleine kernen 
centraal. Deelnemers, waaron-
der veel vertegenwoordigers van 
dorpsraden, konden deelnemen 
aan verschillende workshops. Het 
op peil houden van die leefbaar-
heid vraagt veel van burgers en 
verenigingen. Zij lossen veel pro-
blemen zelf op, maar soms heeft 
men behoefte aan ondersteuning. 
in die behoefte wil BrabantLab een 
bijdrage leveren.

Hertog Jan-onderscheiding voor Wim van Lith
VOrstenBOsCH - Op zaterdag 17 november ontving Wim van Lith van de commissaris van de koningin 
Wim van de Donk, de Hertog jan-onderscheiding. Wim van Lith kreeg deze onderscheiding voor zijn werk 
als voorzitter van de Noord-Brabantse vereniging van kleine kernen. Op zaterdag nam Wim na 12 jaar af-
scheid van deze functie.

Tekst: Frank Geenen  Foto: Jo van den Berg

‘eerbetoon uit 
waardering’



Woensdag 21 november 201212 
  

SUDoKU

mooIBernHeZertJe

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

ZoeKT U eeN WeRKSTeR? 
slechts € 12,95 per uur, 
zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of mail 
y.kroef@hulpstudent.nl. 

India Book 
Party 
Groot succes

HeesWijk-DintHer - Het aanbod 
van boeken en lp’s was op zon-
dag 11 november tijdens de india 
Book Party echt fantastisch. We 
wilden graag een gezellige sfeer 
creëren voor het hele gezin. 

Aan de reacties te horen is dit ge-
lukt. Ook de opbrengst van de 
verkoop was boven verwachting. 
We kunnen aan stichting solidair 
met india een mooi bedrag over-
handigen. De totale opbrengst was 
€ 3460,-.We bedanken degenen 
die hiertoe hebben bijgedragen en 
wensen ieder veel lees- en luister-
plezier. tot de volgende keer.

toen jos en Miek elkaar leerden 
kennen werkte jos bij Lips schroe-
ven in Drunen. Daarom gingen ze 
na hun huwelijk op 16 november 
1962 in Drunen wonen. Maar na 
enige jaren werd toch Heeswijk-
Dinther hun nieuwe adres, aan 
de Laverdonk. Daar wonen ze nu 
nog, met veel plezier. Ze kregen 
er twee kinderen, eddy en twan. 
Heel verdrietig was het overlijden 
in 1982 van zoon eddy, na een 
ernstige ziekte.

twan woont al 26 jaar in nu-
land   met zijn vrouw ella en hun 
drie zonen. Daar zijn jos en Miek 
heel trots op!
jos en Miek zijn bezige bijen, jos 
mag graag een potje biljarten en 
Miek speelt toneel. samen dansen 
en kaarten ze in het Cultureel Cen-
trum en ook in het vrijwilligerswerk 
staan zij hun mannetje. Zo genie-
ten ze samen van hun oude dag 
en zij hopen dit nog lang te mogen 
doen.

Gouden Bruidspaar
Jos en Miek van Schijndel-Voets 

HeesWijk-DintHer – Vrijdag 16 november was het 50 jaar geleden 
dat jos en Miek van schijndel–Voets in het huwelijk traden. jos werd 
op 7 september 1934 geboren op de Lofaert in Berlicum en Miek op 24 
juni 1938 in de Laverdonk, Heeswijk-Dinther. 

Het werd een zeer goed bezochte 
open dag. jacqueline, evert en hun 
drie kinderen konden genieten van 
veel aanloop in de prachtig inge-
richte kapsalon. De toepasselijke 
aankleding van Hanegraaf Bal-
londecoraties en de heerlijke kof-
fie van de Coffee Queen zorgden 
voor een feestelijke sfeer, waar alle 

bezoekers over te spreken waren. 
De kapster kan op een goed begin 
terugkijken waarbij de bloemen en 
cadeaus een vrolijke herinnering 
aan een goed begin in nistelrode 
geven. 

Op Delst 2 in nistelrode kunt u te-
recht voor al uw hippe knipwerk.

opening
Kapperij 
WirWar
’t Was een topdag

Kaartverkoop De Rooie Tesneuzik 
Zorg dat u dit evenement niet mist

De avonden zitten vol met muziek, 
sketches en buuts. Maar vooral vol 
met humor. Ook al bent u geen 
echte Hisse, de pronkzittingen zijn 
ieder jaar de moeite waard. Maar 
liefst 22 artiesten zullen voor u op-
treden.

Het 10-koppige bestuur is al vanaf 
september in de weer om alles tot in 
de puntjes te regelen, en daarnaast 
zijn nog zo’n 30 vrijwilligers die er 
voor zorgen dat zaal ’t tunneke 
tijdens deze dagen is omgebouwd 
tot een heus theater. De techniek 
is goed geregeld, de toneelmees-

ters staan klaar, de schminkdurskes 
zorgen voor de perfecte ‘look’ de 
strijkdames zorgen dat de kleding 
recht hangt, de fotograaf heeft de 
camera in de aanslag en zo kunnen 
we nog wel even doorgaan. 

De kaartverkoop start op woens-
dag 28 november a.s. om 19.00 
uur in ’t tunneke te Heesch.
De kaarten kosten € 12,50 per stuk 
Als er na de voorverkoop nog kaar-

ten over zijn, zullen deze gekocht 
kunnen worden bij boekhandel 
Ceelen aan ’t Dorp te Heesch.
Gelukkig worden we ondersteund 
door vele sponsoren, heeft u daar 
interesse in, neem dan gerust con-
tact met ons op. U vindt ons op 
www.rooietesneuzik.nl of mail 
naar bestuur@rooietesneuzik.nl

HEEScH – De artiesten van pronkzitting De Rooie Tesneuzik zijn al vol-
op aan het oefenen en in de weekenden van 11-12 en 18-19 januari 
2013 is het zover. Dan zullen zij 4 avonden lang een spetterend optre-
den verzorgen! 

een aVond Vol
Humor

HeesWijk-DintHer - Het be-
stuur van de zonnebloem afdeling 
H.D.L.V. wil iedereen bedanken 
voor het kopen van loten.

Onze vrijwilligers zullen het 
komende jaar weer vele be-

zoekjes  brengen aan de zonne-
bloemgasten en  tevens zullen er 
weer mooie evenementen georga-
niseerd worden. Prijswinnaars ge-
feliciteerd. De trekkingslijst is vanaf 
heden te vinden op de website.
www.mooihdl.nl 

HeesCH – Afgelopen zaterdag 
werd tijdens de viering geheel on-
verwacht An van Gogh-v.d. Heij-
den in het zonnetje gezet. Ze ont-
ving een medaille en oorkonde uit 
handen van Pastoor van Dijk om-
dat ze 40 jaar lid is van Dameskoor 
Petrus-emmaus Parochie.

Jubileum An van Gogh-
v.d. Heijden

Foto: Harry  Smits

Trekkingslijst loten Zonnebloem

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955
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Zin van Bernheze

BernHeZe - Vrijdag 23 novem-
ber organiseert de Bkk de 13e   
zin van Bernheze! ‘Poëzie en… er 
mag gelachen worden!’ 

Voor het dertiende jaar op ‘n rij 
wordt u de gelegenheid geboden 
optimaal gebruik te maken van uw 
‘vermogen tot beleving en waar-
dering van niet direct zintuiglijk 
waarneembare zaken’. Organisa-
tor de Bernhezer kunstkring (Bkk) 
pakt in samenwerking met de Bi-
bliotheken van Bernheze weer 

flink uit met de toppers die niet 
alleen het publiek aan zich weten 
te binden maar ook de kunst van 
het vermaken verstaan. Dichters 
en duizendpoten. Optredens met 
diepgang en humor wisselen elkaar 
weer ruimschoots af deze avond. 
Optredens van Victor Vroomko-
ning, Frank van Pamelen, juul van 
kempen, ellen Deckwitz, A.L. snij-
ders, steven Brunswijk (Brabone-
ger). Gemeentedichter Mas Papo 
uit Heesch zal met een maatwerk 
de avond openen.

toppers Die De kunst van het vermaken verstaan

Ellen Deckwitz A.L. Schnijders

Ontdek de zin van Bernheze in zaal kerkzicht, uiteraard tegenover 
de kerk in Loosbroek. Aanvang 20.30 uur. entree € 5,00. 
Meer info: www.debkk.nl, reserveren: info@debkk.nl.

Bernhezer omroep Stichting
in race voor geld Rabobank
Genomineerd in de categorie Cultuur en Natuur

Op dit moment kunnen de pro-
gramma’s van WantV op televisie 
enkel analoog bekeken worden. 
Hierdoor kunnen veel mensen niet 
kijken. en dat is erg jammer, want 
programma’s als Het Maandjour-
naal, De step, Focus en Uitgelicht 
zijn zeker de moeite van het bekij-
ken waard. Leden van de rabo-
bank die WantV een warm hart 
toedragen worden daarom ge-
vraagd te stemmen op de omroep. 
in het ledenmagazine ‘Dichterbij’ 
staat een persoonlijke code. Deze 
code is nodig om te stemmen. 
stemmen kan tot 10 december op 
de website van rabobank Bern-
heze Maasland. De BOs is geno-
mineerd in de categorie Cultuur en 
natuur. Links secretaris Eugène Theunissen en rechts voorzitter Thea Megens

LOOsBrOek – De Bernhezer Omroep stichting (BOs) is een van de genomineerden voor het coöperatief 
dividend van Rabobank Bernheze Maasland. De lokale omroep van Bernheze had zich aangemeld om in aan-
merking te komen voor een geldbedrag van _ 8.000 om in het digitaal pakket van ziggo te komen. 

Pretex Hobby Atelier Nolly van Uden houdt op 
vrijdag 23, zaterdag 24, en zondag 25 november 

vanaf 9.30 uur een
GRANDIOZE UITVERKOOP VAN PRETEX,

hobbymaterialen, beelden en 
schilderijen voor stuntprijzen.           

Middelste Groes 6 - Heesch - www.pretex.nl

OPHEFFINGS  UITVERKOOP
OP =  OP

De foyer in de stuik is een ontmoe-
tingsplek voor jong en oud en het 
bestuur onderstreept het belang 

om daar op een innovatieve ma-
nier, eigentijdse muziek ten gehore 
te kunnen brengen van een uit-

eenlopend genre. Middels muziek 
die legaal wordt “gedownload” 
van spotify op een laptop kunnen 
hierdoor bezoekers worden voor-
zien van een grote diversiteit in al-
lerlei muziek.

Vandaar dat het bestuur en beheer 
van de stuik, een aanvraag via 
rabo Coöperatief Dividend heeft 
gedaan voor een aantal richtmicro-
foons incl. toebehoren, een laptop 
en een abonnement op spotify. 
Voor een luttel bedrag van  
€ 1500,- kan alle bezoekers nog 
meer luisterplezier geboden wor-
den. 

Om het genomineerde project ‘De 
stUik GAAt VOOr een nieUW 
GeLUiD’ daadwerkelijk te kunnen 
realiseren is de steun, middels een 
stem van de leden van rabobank 
Bernheze Maasland hard nodig! 
stemmen op het project kan tot 
maandag 10 december. stem op 
de stuik voor een goed geluid !!! 
Meer informatie over dit project is 
te lezen op www.destuik.nl

De Stuik gaat voor een nieuw geluid
Genomineerd voor Coöperatief Dividend Rabobank Bernheze Maasland 

VOrstenBOsCH - Gemeenschapshuis de stuik streeft klantvriende-
lijkheid na en wil alle bezoekers en gebruikers graag zoveel mogelijk 
tegemoet komen en voorzien van goede en eigentijdse voorzieningen. 
Bij uitvoeringen, voorstellingen vergaderingen en presentaties is het 
van belang dat de weergave van het geluid zo optimaal mogelijk is, 
goed verstaanbaar en prettig in het gehoor ligt. 

Perceelsoppervlakte: 830m²
Inhoud: 595m³

Vrijstaand woonhuis met dubbele garage 
gelegen aan de rand van de bebouwde kom 
van Heeswijk-Dinther. Het bouwjaar van 
de woning is 1971, in 1985 heeft men de 
woning aan de voorzijde uitgebouwd met een 
slaapkamer en badkamer, dit heeft geresul-
teerd in een totale inhoud van ca. 595m³. De 
(slaap)kamer, met aansluitend een badkamer 

op de begane grond is ook prima geschikt te 
maken voor een aan huis gebonden beroep, 
zoals schoonheidsspecialiste of  pedicure. De 
woning is gelegen op een ruim perceel van 
830m². De woning is destijds gebouwd met 
duurzame materialen, is deels voorzien van 
rolluiken en is netjes onderhouden. 
De garage is, mede door de grootte voor 
meerdere doeleinden geschikt te maken. 
Uitbreiding hiervan tot 100m² is binnen het 
bestemmingsplan mogelijk. 

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER - (0413) 29 15 23
www.ketelaarsvanzutphen.nl - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Hoofdstraat 114a - HEESWIJK-DINTHER

Wie durft deze uitdaging aan?
Aantrekkelijk in prijs verlaagd:

TE KOOP
Wie durft deze uitdaging aan?Wie durft deze uitdaging aan?

NU € 349.000,= kk

Ketelaars van Zutphen_109x166_wk47.indd   1 16-11-2012   11:05:49

1. DE LEGENDE VAN kAsTEEL HEEsWijk
Locatie: OBs de Bolderik, Heeswijk-Dinther 
13.00 & 14.00 uur
2. HEiBEL iN HuBBELLAND
Locatie: Zorgcentrum Bernezorg, Heeswijk-Dinther
14.00 uur
3. RiTsELDAG EN NOTENTAART
Locatie: Parochietuin, Loosbroek, 15.00 uur
4. kikkER EN DE VREEMDELiNG
Locatie: Zorgcentrum Heelwijk, Heesch, 14.00 uur
5. LATER WORD ik EEN HELE PiET!
Locatie: Hondstraat 27, Vorstenbosch, 15.00 uur
6. HALLO
Locatie: BobZ, nistelrode, 16.00 uur
7. ANNE GEEFT EEN FEEsT iN HET BOs
Locatie: scoutcentrum, nistelrode, 16.30 & 17.00 uur

De afgelopen weken is er druk gerepeteerd op verschillende basis-
scholen en bij de BSO in Bernheze. Over een week is het zover: De 
voorstellingen van het KinderTheater Festival HALLO BERNHEZE!  
Meer informatie: www.cubebernheze.nl

Foto: Wim Roefs



Woensdag 21 november 201214 
  

Vorstenbosch - Lieve kinderen uit Vorstenbosch en 

omstreken. Zoals jullie weten slaap ik regelmatig in de 

mooie molen van Vorstenbosch. Meestal ben ik er niet als 

jullie langskomen want ik moet vaak op pad om kinderen 

te verrassen. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als 

jullie eens een keertje bij mij op bezoek zouden komen!

Daarom wil ik jullie allemaal uitnodigen om op vrijdag 

30 november tussen 17.00 en 19.00 uur op bezoek te komen 

in de molen. Je kunt dan misschien ook de pieten even een 

handje helpen met inpakken van de cadeautjes. Natuurlijk 

zal ik er voor zorgen dat het gezellig is met muziek en 

lekkere warme chocolademelk en koffie voor de ouders en 

opa’s en oma’s , want iedereen is welkom.

Nou hopelijk tot ziens op 30 november in de molen van 

Vorstenbosch.

Groeten van Sinterklaas (en ook van Zwarte Piet)

Brief van Sinterklaas voor alle kinderen

SINTeRKLAASINToCHTeN

HeesCH

Foto’s Heesch: Ad Ploegmakers
Foto’s Loosbroek: Tamara van Krieken

HeesWijk-DintHer

nisteLrODe

HeesWijk-DintHer

VOrstenBOsCH

HeesCH
VOrstenBOsCH

VOrstenBOsCH

HeesWijk-DintHer

LOOsBrOek

LOOsBrOek

nisteLrODe
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Sinterklaas wakker maken
24 November in de Meierijsche Museumboerderij 

Sinterklaas wil door kinderen wak-
ker gezongen worden. Daarna wil 

hij geholpen worden met het aan-
trekken van zijn rode mantel, zijn 

mijter, zijn handschoenen en ring 
en hij wil hulp bij het ontbijtje en 
de ochtendgymnastiek. Als Sin-
terklaas helemaal klaar is met zijn 
ochtendprogramma, mag elk kind 
ook nog een Pietendiploma halen. 
Daarvoor moeten bij de Pieten al-
lerlei ‘kunstjes’ en spelletjes ge-
daan worden. 
Ook worden er in de oude bakoven 
door een Zwarte Piet en gewone 
andere mensen ‘pepernotenbrood’ 
en worstenbroodjes gebakken. En 
dat is LEKKEr!! Oh ja, alle grote 
mensen krijgen een kopje koffie/
thee en alle kinderen een snoepzak 
en een glaasje ranja. 

Om lange wachttijden te voorko-
men willen we dat je je van tevo-
ren inschrijft. 
Hoe dat gaat lees je op de speciale 
sinterklaas pagina van: 
www.museumboerderij.nl

HEESWIJK-DINtHEr - In de Meierijsche Museumboerderij mogen kinderen Sinterklaas wakker komen ma-
ken. Sinterklaas slaapt dan, met de gordijntjes dicht, in de bedstee in den herd van de boerderij. Door het 
knapperende open haardvuur kun je het gesnurk van de Sint minder hard horen! De Zwarte Pieten slapen op 
de grond, tussen de cadeautjes. Het paard Americo slaapt in de stal. Die wil daar graag geknuffeld worden 
en hij houdt van lekkere wortels. 

ZATERDAG 24 NOVEMBER
10.00 – 14.30 uur. Entree: € 3,00 volwassenen/kinderen. Meerstraat 28 - Heeswijk-Dinther

Mocht u niet thuis zijn dan kunt u ook een pakket kopen bij 
de Jumbo en tegenover Van tilburg. Het Sinterklaaspakket be-
staat uit speculaas en mandarijnen en kost € 4,00. 

De verkoopdata zijn:
WOENSDAG 21 NOVEMBER: 18.30 – 20.30 uur, huis aan huis
ZATERDAG 24 NOVEMBER: 10.00 – 16.00 uur, tegenover 
Van tilburg en bij de Jumbo
WOENSDAG 28 NOVEMBER: 18.30 – 20.30 uur, huis aan huis
Van de opbrengst van de Sinterklaasactie worden Scouting-
activiteiten voor 2013 gefinancierd zoals het zomerkamp.

Sinterklaasactie Scouting Mira Seti
NIStELrODE - De Sint is weer in het land en dat betekent dat de Scouts van Scouting 
Mira Ceti uit Nistelrode hun traditionele jaarlijkse Sinterklaasactie houden. Hierbij gaan de 
scouts bij de mensen langs om een Sinterklaaspakket te verkopen.

Te koop: 
Nistelrode, laarhof 28
Semi bungalow

in de leuke nieuwe wijk aan de Tramstraat Kromstraat in nistelrode bieden 
wij u aan: laarhof 28. Dit is een geschakelde semi-bungalow met oprit en 
inpandige berging. indeling: hal, toilet, meterkast, trapopgang, woonkamer, 
toegang vaste kast, keuken, hal, berging met cv installatie, slaapkamer, bad-
kamer. Verdieping: overloop, hobbykamer. inhoud 395 m³, perceel 262m². 
De woning is opgeleverd en per direct beschikbaar. u kunt de woning nog 
helemaal naar eigen wens afwerken. nu extra aantrekkelijk geprijsd!

€ 328.845,- 

€ 260.000,- 
vrij op naam 

Bescherming
IVN Bernheze heeft bij het opstellen van het bestem-
mingsplan buitengebied aandacht gevraagd voor het 
beschermen van de landschapselementen. 
Zandwegen waren nog onvoldoende in beeld. Hier is 
de laatste maanden hard aan gewerkt. Ook Heem-
kundekring De Wojstap heeft hierbij geholpen. Nu het 
beeld compleet begint te worden gaan de gemeente 
en IVN Bernheze kijken hoe de waarden beschermd 
kunnen worden. Bent u bekend met het landschap 
van voor de ruilverkaveling dan bent u extra van harte 
welkom. Mogelijk kunt u helpen het beeld compleet 
te maken.

Groenling
Henk Buijks geeft de lezing in de Groenling, het vereni-
gingsgebouw aan de Veldstraat 4a, in Heeswijk-Din-
ther. De toegang is gratis en de aanvang is 20.00 uur. 
Ingang achterom. Voor meer informatie: John Davies, 
info@ivnbernheze.nl, 06 2434 7321.

Lezing IVN Bernheze: 
Landschapselementen
BERNHEZE – Dinsdag 27 november geeft Henk Buijks, regiohistoricus van het BHIC (Bra-
bants Historisch Informatiecentrum) een inleiding over de betekenis van landschapsele-
menten. Landschapselementen zijn houtwallen, houtsingels, bomen, lanen, zandwegen, 
enz. Het zijn deze elementen die het landschap mede aantrekkelijk en afwisselend maken. 
IVN Bernheze zet zich in voor het landschap. Het IVN en de gemeente Bernheze willen meer 
weten over de elementen in het Bernhezer landschap en ze beschermen. 

tijdens de bijzondere lezing van 
Stef Freriks geeft hij dieper in-
zicht in de nieuwste ontdekkin-
gen die hij de afgelopen periode 
heeft gedaan omtrent autisme. 
Hij geeft uitleg omtrent het mo-
gelijke ontstaan van autisme 
en tevens wordt er uitgelegd 
waarom het niet is op te lossen 
via medische en psychologische 
weg. Deze inzichten kunnen 
baanbrekend zijn in de behande-
ling. Stef denkt dat deze proble-

matiek in korte tijd is op te los-
sen.  

U kunt ook een bijdrage leveren 
door uw vragen en kennis te de-
len op deze avond.

Aanvang  20.00 uur. Verdistraat 
87, Oss. Kosten 10 euro. 
Aanmelden via 
www.dekrachtvanbewustzijn.nl 
of 0412-457444.

Oorzaak autisme bekend?

ZATERDAG 24 NOVEMBER:
Van tilburg en bij de Jumbo
WOENSDAG 28 NOVEMBER:
Van de opbrengst van de Sinterklaasactie worden Scouting-
activiteiten voor 2013 gefinancierd zoals het zomerkamp.

Freriks Energetisch Management
Verdistraat 87, 5343 VD Oss, 0412-457444
info@energetisch-management.nl

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19
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A u t o
R U B R I e K

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005

Citroen C3 nw model  2010

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007

Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004 

Ford Ka 2002

Ford C-Max 2007

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001

Hyundai Getz 30.000 km airco 2007

Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008 

Mini Cooper 2007

Mini Cooper 1.6 16V 2008

Opel Corsa 1,4 5 drs 70.000 km 2008

Opel Zafi ra 2.0 DTH 2003

Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 2011

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006

Peugeot 206 hdi 2001

Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001

Renault Megane Stationcar 2001

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006

Renault Clio 1.6 16V airco 2003

Volvo XC70 5-drs automaat 2005

Volvo c30 2.0d 2007

Volkswagen passat 1.9 tdi station 2007

Motor BMW K1200 RS 1999

WINTERCHECK voor € 9,95 incl. winterpakket! 

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Chevrolet Matiz 5 drs  2007  € 3.450,-

Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  € 4.750,-

Citroën C3 Difference  2004  € 4.950,-

2 x Citroën Xara 1.4 vanaf  1999  € 1.500,-

2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  € 5.750,-

Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-

Daihatsu Yong YRV zwart  2002  € 2.750,-

Fiat Panda  2005  € 3.950,-

Ford Fiesta stuurbekr blauw  2001  €  1.600,-

Een greep uit voorraad 
Ford Focus Stationcar 16 16v  2002  €  3.499,-

Ford Focus Stationcar zwart  2002 € 2.750,-

Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-

Peugeot 206 CC Cabrio  2006  €  6.950,-

Peugeot 308 1.6-16V 2007 Bord.met. € 8.950,-

Peugeot 106 1.1  106dKm   2000  € 1.750,-

Renault Clio airco elektr rm etc.  2004  €  3.500.-     

Renault Megane Classic   1998  € 1.450,-

VW Golf 1,4 5 drs  2001  €  2.750,-

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

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

Autobedrijf Minnaar_109x109_wk47.indd   1 19-11-2012   16:27:53

Opel Zafi ra 1.8 16v  2006 129.528 km  € 10.950
Peugeot 207 XS 1.4 16v 3-drs 2007 153.300 km € 6.750
Renault Twingo 2010 12.400 km € 8.450

Volkswagen Touran Cross 1.9 TDI 2007 115.750 km € 8.950 
Volkswagen Touran 1.6 TDI Comfort line 2011  15.021 km € 29.950
Volkswagen Golf Blue motion 1.6 2011 8.780 km  € 19.950

• Nieuwe Erven 20

• 5384 TB Heesch 

• T. (0412) 45 22 65

• M.(06) 54 61 43 62

• APK

• Onderhoud

• Reparaties

• in/verkoop auto’s

WWW.autobedrijfronnieheesakkers.NLautobedrijfronnieheesakkersautobedrijfronnieheesakkers
• 

• 

• 

• 

2006 129.528 km  € 10.950 Volkswagen Touran Cross 1.9 TDI 2007 115.750 km € 8.950 

HEESCH

AUTOBEDRIJF

RONNIE HEESAKKERS

M.(06) 54 61 43 62

Opel Zafi ra 1.8 16v 2006 129.528 km  € 10.9502006 129.528 km  € 10.950

Een greep uit onze voorraad

autobedrijfronnieheesakkersautobedrijfronnieheesakkers..

Onderhoud

NLNL

Nu met gratis set WINTERBANDEN

Deze aanbieding is geldig tot 15 december 2012 
of zolang de voorraad strekt

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Spaaractie:
* Bij 3 stempels van Eetcafe ‘t Pumpke tot 
 75% KORTING op een wasprogramma bij 

BP Servicestation van Duijnhoven 

* Bij 3 stempels van Servicestation BP in 
 Nistelrode of Heesch (vanaf 20ltr) een 
 GRATIS hoofdgerecht bij Eetcafe ‘t Pumpke
Actie is geldig van 1 oktober t/m 31 januari 2013 

BP_109x53_wk44.indd   1 29-10-2012   19:54:31

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

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

Uw auto 
winterklaar 
maken
Uw auto een beetje extra aandacht 
geven voor de winter kan naast 
het monteren van een set winter-
banden een hoop problemen voor-
komen. Want uw auto heeft het 
zwaar in de winter.

Wat is uw auto nog waard?
 Zodra er wordt nagedacht over een andere auto, dan rijst doorgaans vanzelf de 
vraag: Wat is mijn auto nog waard? 

Dat is uiteraard niet precies te zeggen. Want veel hangt bijvoorbeeld af van de 
populariteit van de auto in de tweedehands automarkt. evenals de uitvoering, 
het bouwjaar, de kilometerstand en de staat van onderhoud. 

een gebruikte 
auto kopen 
bij een garage
Mensen die zelf niet zoveel ver-
stand van auto’s hebben, of ge-
woon zeker willen weten dat ze 
een goede auto kopen, gaan vaak 
naar een garage of een merk dea-
ler als het tijd wordt voor een an-
dere auto. De oude auto wordt in-
geruild, de nieuwe wordt betaald 
en er kan weer jaren met plezier 
gereden worden. 

Bron: autogeschiedenis.nl
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Prinses Irene krijgt lesje in effectiviteit
Het was niet dat de Limburgers nu 
zo heel veel kansen meer kregen 
dan Prinses irene, maar ongeveer 
elke kans was raak. Prinses irene, 
dat behoorlijk gehandicapt was, 
verdedigde ook niet sterk. Het 
zou de Venlonaren te kort doen 
om te zeggen dat de uitslag alleen 
daaraan te wijten is. Vorig seizoen 
eindigde de ploeg van ex prof jay 
Driessen nog op de 2e plaats. nog 
een bijzonderheid is, dat ze nog 
geen uitwedstrijd hebben verloren 
dit seizoen. Vier keer werd er uit 
gewonnen en twee keer gelijk ge-
speeld. thuis werd maar een scha-
mel puntje binnen gehaald. in de 
omschakeling zijn ze dodelijk zo 
ondervond Prinses irene. De gena-
deklap kreeg Prinses irene feitelijk, 
toen op slag van rust en meteen 
na rust werd gescoord en het 1-4 
stond. in de 44ste minuut stond 
het ‘nog maar’ 1-2. 

nisteLrODe - Prinses irene verloor zondagmiddag kansloos van Ven-
losche Boys. Toen de voortreffelijk fluitende scheidsrechter Patrick Wil-
lems affloot stond er een korfbaluitslag van 3-7 op het scorebord.

voetbal

Trots op Vorstenbosch!
Plaquette aan gevel van nieuwe blokhut van de jeugd

Wethouder rein van Moorselaar 
nam het woord namens de ge-
meente en bedankte iedereen voor 
hun aanwezigheid. 
Het nieuwe onderkomen voor 
jong nederland in Vorstenbosch 
is onderdeel van het iDOP Vor-
stenbosch, waarbij de dorpsraad 
een grote rol gespeeld heeft. jan 
Daandels en Martien van tillaart 
werden genoemd, zij begeleiden 
de bouw, die op haar beurt weer 
begeleid wordt door karin van Hal, 

ambtenaar van de gemeente. 
Miel smits en Linda knippen- van 
kessel zijn vanuit hun functie als 
bestuurslid van jong nederland 
vele uren bezig geweest in de jaren 
van voorbereiding voor dit project. 
intussen zijn de eerste muren een 
feit en zijn vele vrijwilligers samen 
met de ondernemers uit de hechte 
gemeenschap een prachtig onder-
komen voor de jeugd in Vorsten-
bosch aan het realiseren. Ze zijn 
dan ook allemaal heel trots op het 

feit dat deze bouw van start ge-
gaan is. De kinderen gaven hier, bij 
de officiële handeling, de helpende 
hand en zo konden Miel en Linda 
de plaquette plaatsen. 

Linda sloot het formele deel van 
deze middag af met een opdracht: 
“Vergeet niet te stemmen voor de 
nominatie van het Coöperatief Di-
vidend, mochten we die winnen, 
dan krijgen we ook een kunstgras-
veld bij de blokhut.” 

VOrstenBOsCH - De bouwvakkers waren nog hard aan het werk deze middag terwijl de geïnteresseerden 
zich verzamelden voor het officiële moment. De schoolkinderen van ‘Op Weg’ kwamen rechtstreeks uit 
school voor dit feestelijke moment. Linda knippen-Van kessel en Miel smits zouden een gedenkplaat ont-
hullen die te zijner tijd de gevel van de blokhut aan de Tipweg zal sieren.

Jan Daandels, Rein van Moorselaar, Karin van Hal en Martien van Tillaart Linda en Miel

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

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

tips
Van de hoVenier

uw tuin in novemBer

Hoewel Sinterklaas heel veel Pieten heeft om te helpen, zult u toch zelf 
actief in de tuin moeten zijn. Maar wat is er mooier dan vroeg opstaan 
en even de tuin inlopen. Zelfs op mistige of miezerige dagen heeft de 
tuin toch nog iets betoverends. Als u niet alle planten met zaaddozen 
hebt afgeknipt, zult u meesjes en ook vinken druk doende zien om zich 
tegoed te doen aan de zaadjes om zich voor te bereiden op de kou die 
zeker komen gaat. 

Vaste planten en heesters zijn vorstgevoelig en planten als gunnera, fijn-
bladige agapanthus zult u tegen de vorst moeten beschermen met blade-
ren of compost. De planten die erg vorstgevoelig zijn kunt u beter binnen 
zetten of in een kas. Zorg ervoor dat de vrieskou of de schrale oostenwind 
de bladeren niet uitdrogen. om dit te voorkomen kunt u hoezen om de 
planten doen die hem beschermen tegen uitdroging en zelfs tegen lichte 
vorst.
Zolang het niet vriest kunt u nog fruitbomen of voorjaarsbollen planten. 
De bestaande fruitstruiken kunt u een verjongingssnoei geven zodra ze 
kaal zijn. ook knotwilgen kunnen nu geknot worden.
Als u toch nog wat kleur op de sombere winterdagen wilt in uw tuin, zorg 
dan voor winterviooltjes. U kunt ze op het terras of balkon zetten. ook 
herfstasters en winterjasmijn zijn een aanwinst. 
P.S. vergeet niet de buitenkraan af te sluiten. 

Fons Baerken, hovenier, 0654392701

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl
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Er werd lang aanvallend gespeeld, 
waar veel kansen uit kwamen. 
Doordat er veel kansen gecreëerd 
werden, groeide het vertrouwen in 
elkaar. De onderlinge verhoudin-
gen met de tegenstandsters gingen 
aardig gelijk op. Dit resulteerde in 
een stand van 3-5. Met een goed 
gevoel kwamen we de kleedkamer 

uit, klaar voor de 2e helft. Deze 
was niet veel anders dan de eerste 
helft. Over en weer waren er veel 
kansen maar beide teams konden 
lange tijd niet tot scoren komen. 
Met een eindstand van 6-8 kwa-
men we tevreden van het veld af. 
Het voelde alsof we de wedstrijd 
gewonnen hadden, helaas zonder 
de punten. 

Volgende week spelen we weder-
om thuis. Er word dan tegen SVOC 
’01 gespeeld. De wedstrijd zal om 
16.15 uur beginnen. 

Korloo 1 – Astrantia 1

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

LOOSBROEK - De eerste thuiswedstrijd in de zaal, werd vandaag ge-
speeld in de Zaert in Heeswijk-Dinther. Om 10.15 uur klonk het begin-
signaal van de wedstrijd. Met onze doelstellingen en iets lekkers in het 
vooruitzicht, begonnen we goed aan de wedstrijd. 

Heeswijk in spektakelstuk 
opnieuw naar winst

Via de binnenkant van de paal 
kaatste de bal het veld weer in, 
zodat Heeswijk een achterstand 
bespaard bleef. Binnen een mi-
nuut was het aan de andere kant 
wel raak. Frank Dobbelsteen werd 
door Van Doorn diep gestuurd, hij 
kapte zijn man uit en schoot met 

links tegen de paal. Jordy van Hou-
tum was echter attent en tikte de 
bal langs doelman Peter Bons. Tot 
de rust bleven grote kansen verder 
uit.

Na rust ontstond een waar spek-
takelstuk. Na ruim een uur moch-

ten de handen van de meegereisde 
Bladella-supporters op elkaar. Een 
indraaiende vrije trap werd bij de 
tweede paal binnengekopt door 
aanvoerder Leermakers. 1-1. 

Bij één van de gevaarlijke uitvallen 
van de thuisploeg werd Wouter 
van Dijke neergehaald. Hein van 
Nuland nam plaats achter de bal 
en krulde het leder over de muur 
in de korte hoek. 
Doelman Bons kon de bal stop-
pen, maar de mee ingelopen Lars 
Nuij was er als de kippen bij om 
de 2-1 binnen te tikken. Bladella 
ging hierna nog meer druk zetten 
en kreeg 12 minuten voor tijd een 
penalty. Ruud Leermakers was op-
nieuw succesvol. 2-2.

Beide ploegen waren op zoek naar 
de 3 punten en dit leverde nog 
spannende situaties op voor beide 
doelen. 
Eerst kopte Heeswijk-verdediger 
Van Druenen op de paal, even 
later legde hij de bal na een vrije 
trap terug op Van Houtum. De 
buitenspeler draaide zich knap vrij 
en schoot de bal strak in de korte 
hoek. Via doelman Bons en de on-
derkant van de lat verdween de bal 
in het net. Een zwaarbevochten 
maar nuttige zege.

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Scheidsrechter Van Beurden floot om 14.30 uur 
de wedstrijd op gang. Na 17 minuten spelen werd het voor het eerst 
echt dreigend, toen een Bladella-speler de bal vanaf 16 meter richting 
keeper Gerwin Hulsen afvuurde.

HEESWIJK-DINTHER
Altior 1 – Swift 1. Afgelopen zon-
dag 18 november mocht Altior sa-
men met pupil van de week Vera 
van Grunsven aantreden tegen 
Swift uit Velden. Altior begon niet 
scherp genoeg aan de wedstrijd en 
door foute passes en een slechte 
concentratie kwam er niets uit de 
eerste aanvallen. Swift wist dan 
ook weg te lopen tot 1-5. Hierna 
pakte Altior het weer op en de 
ruststand was 5-7. In de tweede 
helft lukte het, ondanks goede 
aanvallen en een scherpe verdedi-
ging, niet om langszij te gaan. De 
eindstand werd 8-12 in het voor-

deel van Swift. 
Altior 2-Avanti 2. Uitslag: 11-8
Altior 3-Flamingo’s 3. Uitslag: 13-6
Altior 4-Corridor 4. Uitslag: 14-10
Altior 5-Blauw Wit 2. Uitslag: 16-1
Altior 6-Korloo 2. Uitslag: 4-9
Korloo R1-Altior R1. Uitslag: 0-11
Altior A1-DDW A1. Uitslag: 6-13
Altior B1-Rietvogels B1.
Uitslag: 9-7
Altior B2-BMC B1. Uitslag: 17-1
Altior C1-Vessem C1. Uitslag: 6-2
Altior C2-BMC C1. Uitslag: 9-3
Altior C3-BMC C2. Uitslag: 5-11
Rosolo D3-Altior D1. Uitslag: 3-2
Concordia D1-Altior D2. Uitslag: 
12-1 
Concordia E1-Altior E1.
Uitslag: 3-1 
Be Quick E2-Altior E2. 
Uitslag: 2-1
Be Quick F1-Altior F1  
Uitslag: 8-1. Strafworpen 3-0
Concordia F1-Altior F2
Uitslag: 12-5. Strafworpen: 2-3
Be Quick F2-Altior F3
Uitslag: 0-2. Strafworpen: 2-3
De Korfrakkers W2-Altior W1
Uitslag: 2-0. Strafworpen: 5-6
BMC W1-Altior W2
Uitslag: 4 -. Strafworpen: 4-2

Wederom verlies Altior 1
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Vera van Grunsven 

Dries Heerkens matchwinnaar 
van Avesteyn bij D.V.G. (0-1)

In de 18e minuut was het Stefan 
v. Zutphen, die een pass gaf aan 
Dries Heerkens. Hij wist uit een 
moeilijke hoek bekwaam te scoren. 
De thuisclub legde zich er echter 
niet bij neer en bleef druk uitoefe-
nen op het doel van Dirk de Laat. 
In het begin van het tweede be-
drijf zagen de toeschouwers het-
zelfde spelbeeld. Er werd hard 
gewerkt en het sierde Avesteyn. 
In de 71e minuut werd een speler 
van de thuisclub met rood het veld 
uitgestuurd. Avesteyn kreeg ver-
volgens behoorlijke kansen maar 
wist helaas niet te scoren. Vier mi-
nuten voor tijd kreeg de aanvoer-
der en beste speler van Avesteyn 
Roy Wijlaars ook een rode kaart na 
hard inkomen op een speler van de 
thuisclub. Na 95 minuten waren 
de drie punten toch wel verdiend. 
Avesteyn is nu medekoploper in de 
4e klasse G.

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn heeft afgelopen zondag goede zaken 
gedaan na de ongelukkige nederlaag tegen Handel. Zelf won het bij 
D.V.G., terwijl de concurrenten punten morsten. Zoals altijd werd het 
een moeilijke wedstrijd op het veld van D.V.G. Werkvoetbal voerde de 
boventoon en daardoor wisten de oranjezwarten de drie punten mee 
naar Dinther te nemen.

voetbal

NISTELRODE - De vrouwen van 
Prinses Irene leken bij het rust-
signaal op een overwinning af te 
stevenen. Toen stond er een voor-
sprong van 10-7 op het scorebord. 
Het tweede deel verliep echter in 
mineur en uiteindelijk werd een 
pijnlijke 16-18 nederlaag geslikt.

Heumen, waar recent nog in de 
bekerstrijd van werd gewonnen, 
had twee goede schutters, waar 
Lieke van Griensven en Linda van 
Tilburg zich mee bezig moesten 
houden van coach Verwijst. Die 
tactiek pakte echter niet goed uit, 
want er werd juist door die speel-
sters veel gescoord. Opnieuw was 
Lotte Wilbers met vier doelpun-
ten trefzeker, ook Annelies Thijs-

sen (foto) wist haar stempel op de 
wedstrijd te drukken met drie bal-
len in het mandje.

Korfbalsters 
geven zege weg aan Heumen
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NISTELRODE - Afgelopen zater-
dag speelde Tornado dames 1 
weer een thuiswedstrijd in Nistel-
rode. Het ongeslagen team speel-
de tegen Were-Di D3 dat op de 4e 
plek staat in de competitie. 

De dames begonnen met veel en-
thousiasme aan de wedstrijd en 
nadat het begin van de set gelijk 
op ging wist Tornado uit te lopen 
tot een stand van 20-13. Op dat 
moment kwam Were-Di ook in het 
spel en stagneerde Tornado dat 
haar ruime voorsprong weg gaf. 
Na een achterstand van 24-25 wis-
ten de dames er toch nog een 27-
25 winst van te maken. Dat dit een 

waarschuwing was vanuit Were-Di 
werd in de tweede set duidelijk. 
Tornado kreeg geen controle over 
het spel en Were-Di speelde met 
steeds meer vertrouwen. Tornado 
kwam ruim achter en ook al maak-
te zij aan het einde van de set nog 
een knappe inhaalslag, de set werd 
verloren met 21-25. Daarmee ga-
ven de dames het eerste punt in de 
competitie af. Vanaf set 3 ging de 
knop om bij Tornado. Er werd weer 
met vertrouwen en enthousiasme 
gespeeld en daardoor konden de 
dames de wedstrijd weer controle-
ren. Tornado won beide sets met 
25-12 en de wedstrijd eindigde 
daarmee in een 3-1 winst.

3-1 winst voor Tornado Dames 1volleybal

Al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Hierna werden de sponsorbedrijven op het podium hartelijk bedankt 
voor hun steun in de vorm van trainingspakken en sporttassen.

De dames van E-Flex Personeelsdiensten B.V. werden enthousiast gemaakt 
door een van hun medewerkers, penningmeester Antwan van Keulen.

BvS designvloeren heeft de groep van dochter Jade van Schijndel ge-
sponsord met prachtige sporttassen.
Ook werden de leden die een 5- en 10-jarig lidmaatschap bij de DV 
Dancing Kids te vieren hadden door het bestuur gefeliciteerd: Marlon vd 
Berg (10), Floor Geurts (5), Vera Oomen (5), Lieke vd Ven (5), Cheyenne 
Willemsen (5), Sharona Willemsen (5).
De presentatie werd vervolgd met De pizzabakkertjes, Spirit, Lieke, Unt-
ouched, Melody, Euphoria (= modern jeugd), Sharona, Miracle, Kimber-
ley en Inspiration (= modern hoofd). Een prachtige avond met een loterij 
die door vele ondernemers werd ondersteund en zo voor de club een 
mooi extra inkomen realiseerde.
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serviceSki- & snowboard

OSS - Opnieuw veel succes voor 
de sporters van Van Buel Sports 
uit Oss, op zaterdag pakte Bob 
van den Hurk zilver en Jordi van 
de Snepscheut brons tijdens de 
Dutch Open Braziliaans jiujitsu.

In Wijchen werd op zondag uit-
stekend gestreden door de judo-
selectie. Maar liefst 8 ereplaatsen 
wisten zij weg te kapen tijdens het 
jaarlijkse judotoernooi. Goud was 
er voor Heeschenaar Majit Kho-
doyan en de uit Berghem afkom-
stige Mike Smits. Zilver was er voor 
Owen en Senna van de Veerdonk 
en Brendan Davids. Scott Sieliakus, 
Odin van der Linden en Eline Vrij-
sen sloten het rijtje af met welver-
diend brons!

Judoka’s grijpen goud

budo

Meteen in de tweede helft kreeg 
Dongen een penalty maar Keepster 
Nicole Maas pakte hem en groeide 
hierna in de wedstrijd. DOS’80 
pakte weer het spel van het begin 
van de eerste helft op en met soms 

oogstrelende aanvallen bereikten 
zij met 3x overspelen het net van 
de tegenstander en liepen uit naar 
20-11. Aan de zijde van Dongen 
wisten alleen de cirkelspeelster en 
de linkeropbouwer af en toe een 
gaatje te vinden in de dekking bij 
DOS’80 . 
Met een dik verdiende 24-13 werd 
de eindstand bereikt.

Ook de dames en heren 2 wisten 
dit weekend weer te winnen. Al-
lebei de teams speelden uit tegen 
HVW in Wanroy. De heren won-
nen met 16-19 en de dames be-
haalden met 9-24 de overwinning.

Dames van DOS’80 winnen 
handbal

HEESCH - Dos’80 begon zeer geconcentreerd aan de wedstrijd en al 
na een halve minuut was de voorsprong daar. Het was Kim van Erp 
die de score opende. Dongen kon er nog niet veel tegenover stellen en 
DOS’80 ging door met snelle mooie aanvallen die bijna allen met een 
doelpunt konden worden afgerond. Dos’80 liep uit naar een 9-1 voor-
sprong. Hierna kwam er een periode waarin de verdediging niet goed 
sloot en kon Dongen ook een aantal keren scoren. Ruststand 14-7

DV Dancing Kids 
presenteert een nieuw seizoen
NIStELrODE - In een volle zaal bij CC De Pas lieten alle dansgroepen 
en solo’s hun dansen zien die door voorzitter Rose-Marie van Heumen 
gepresenteerd werden. Om 19.00 uur startte het programma met voor 
de pauze: Gwen, Cheyenne, Diamonds, Guusje, Release, Vera en de 
gardegroep Touch.

dansen

Broos HVCH 
tenonder bij 
Sparta ’25

HEESCH – Het zou een mooie 
herfstavond moeten worden in 
Beek en Donk. HVCH ging goed 
van start en begon dominant. 

Na twintig minuten was dat ech-
ter over en stond het 2-0 voor de 
thuisploeg. In de resterenden tijd 
zwalkte HVCH over het veld, in-
casseerde de ploeg nog een straf-
schop, om er vervolgens zelf één 
te missen. In de 90e minuut red-
de Michael v.d. Heuvel met een 
mooie kopbal nog de eer, maar 
niet de punten. Sparta ’25 speelde 
het slim en won verdiend.

voetbal

Verlies voor 
Vorstenbos-
sche Boys
VOrStENBOSCH - Vorstenbosch 
moest vandaag toch echt punten 
gaan pakken om nog enigzins aan 
te kunnen sluiten bij de andere 
teams in de onderste regionen. Al 
na 1 minuut keken de boys ech-
ter tegen een 0-1 achterstand aan, 
gemaakt door Thomas Neaum van 
ASV.

In de 13de minuut was het we-
derom thomas Neaum die na een 
gemaskeerde schuiver de Vorsten-
bossche goallie kansloos liet. In de 
loop van de eerste helft kreeg Vor-
stenbosch nog wel enkele goede 
kansen maar gescoord werd er niet 
meer zodat er met 0-2 gerust ging 
worden.
De tweede helft gaf hetzelfde 
spelbeeld, een beter ASV. Vorsten-
bosch dat geen vuist kon maken 
tegen de mannen uit Aarle-rixtel. 
Het enige noemenswaardige uit 
de tweede helft was dat spits tho-
mas Neaum van ASV zijn derde en 
vierde doelpunt maakte waarmee 
hij persoonlijk de 0-4 eindstand op 
het scorebord zette.

voetbal

Voor de winnaars, die ook 1 intro-
ducé mee mochten nemen, was 
een speciaal programma samen-
gesteld bij het sportcentrum en 
zwembad. Op de woensdag, die 
in het teken stond van de win-
nende jongens, stond er naast 
judo en fitness ook vrij zwemmen 
op het programma. Voor de meis-
jes op vrijdag werd streetdance, 
fitness en ‘Joy to kick’ uitgelegd 

en gedaan. Hierna konden ze lek-
ker vrij zwemmen. Beide groepen 
deden vol overgave mee aan het 
programma en bewezen hierdoor 
echte winnaars te zijn. Na de wel-
verdiende versnapering gingen 
beide groepen voldaan huiswaarts.
Ook voor Pinksterloop 2013 is de 
stichting samen met Sjors Sportief 
al druk bezig voor een Bernheze 
breed programma. 

Sportieve prijs voor winnaars
‘Sjors Sportief’ Pinksterloop

NIStELrODE - Op woensdag 24 & vrijdag 26 oktober werden de win-
naars van de ‘Pinksterloop’ ontvangen bij Health center Nistelrode. 
Sjors Sportief beloofde een sportieve prijs aan de klas die het meeste 
leerlingen zou optrommelen voor de Pinksterloop in juni 2012. Na een 
welverdiende zomervakantie konden de winnaars gaan genieten van 
hun prijs. 

NIStELrODE - De vrouwen van 
Prinses Irene konden het in Ven-
ray net niet bolwerken tegen de 
gelijknamige tegenstander. 

Met in de basis twee 2e elftalspeel-
sters, talitha Groendendaal en Me-
lissa Scheepers, die beiden voor-

treffelijk speelden als aanvalsters, 
werd door een doelpunt net na de 
thee, met 1-0 verloren. 
De wedstrijd begon met één mi-
nuut stilte vanwege het overlijden 
van de moeder van Leonie Haag-
mans vorige week zondag. Het elf-
tal speelde ook met rouwbanden.

Prinses Irene redt het net niet
voetbal
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BERNHEZE
22 NOVEMBER 
Discussieavond CDA
Locatie: De Wis, Loosbroek

23 NOVEMBER 
Dag van de Plastische 
Chirurgie
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven

Zin van Bernheze
Locatie: Zaal Kerkzicht 
Pagina 13

25 NOVEMBER
Politiek Café Brug
Locatie: cc de Pas, Heesch 

27 NOVEMBER 
Lezing IVN Bernheze
Locatie: Heeswijk-Dinther 
Pagina 15

28 NOVEMBER 
HALLO BERNHEZE
Locatie: Bernheze
Pagina 13

HEESCH
T/M 29 DECEMBER 
Inschrijving Hisse Kwis

22 & 29 NOVEMBER
Handwerken KBO
Locatie: cc de Pas 

22 NOVEMBER 
Sinterklaaslezing 
Locatie: Heemschuur 

23 NOVEMBER 
The Young Ones - 
Optreden jonge bands
Locatie: cc de Pas 

Fietsverlichtingsactie 
Berheze 2012 
Locatie: Fietsplezier ‘t Dorp 108
Pagina 10

23,24 & 25 NOVEMBER
Opheffingsuitverkoop Prefex 
Hobby Atelier
Locatie: Middelste Groes 6
Pagina 13

24 NOVEMBER 
The Melody Rockers 
Locatie: ‘t Tunneke 

24 - 25 NOVEMBER 
Weekend van de Diaconie
Locatie: Petrus Emmaus Kerk
Pagina 3

25 NOVEMBER 
Kinderklas: Eerlijkheid
Locatie: Broekhoek 35 

Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 

27 NOVEMBER 
Vrije inloop Avondsoos KBO 
Locatie: cc de Pas

28 NOVEMBER 
Start kaartverkoop De Rooie 
Tesneuzik
Locatie: ‘t Tunneke 
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29 NOVEMBER 
Het Groot Niet Te Vermijden
Locatie: cc De Pas 

30 NOVEMBER
Sinterklaasviering KBO
Locatie: cc de Pas
Pagina 4

NISTELRODE
T/M 15 DECEMBER 
Inschrijving Nisseroise Kwis

22 NOVEMBER
Informatieavond 
Gemeente & Dorpsraad
Locatie: Zaal ‘t Tramstation

De Ontmoeting: 
Koor ‘Eigen wijs’
Locatie: Gasterij Laarstede 

23 NOVEMBER 
Chakra’s in dans en mandala
Locatie: Palmenweg 
Pagina 7

BOBZ Casino-avond 
groep 7-8
Locatie: Bobz

24 NOVEMBER 
Scouting Mira Ceti 
Sinterklaasactie
Locatie: jumbo en tegenover 
Van Tilburg
pagina 15

25 NOVEMBER 
Zwarte Pietentoneel
Locatie: Speelboerderij Hullie
 
27 NOVEMBER 
Sinterklaasviering KBO 
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 

28 NOVEMBER 
Scouting Mira Ceti 
Sinterklaasactie
Locatie: Nistelrode
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LOOSBROEK
23 NOVEMBER 
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 
 
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 

Happy Hour Party 
Locatie: Wereldwinkel 
Pagina 8

24 NOVEMBER 
Lezing door Pieter Oussoren
Locatie: Abdijkerk van Berne 

De Toren 15 jaar met Tilt 
en de beste dj´s 
Locatie: café Zaal de Toren 
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Sinterklaas in de bedstee
Locatie: Museumboerderij
Pagina 15

The Beuk Brothers
Locatie: café de Zwaan
Pagina 2

25 NOVEMBER 
Groot Sinterklaasfeest
Locatie: café zaal jan van Erp 

Kienen
Locatie: café Zaal Elsie

27 NOVEMBER 
Kasteelconcert: 
Škampakwartet met Maarten 
Mostert op cello
Locatie: Kasteel Heeswijk 

28 NOVEMBER - 
31 DECEMBER 
Expositie 100e HaDeejer 
Locatie: Bibliotheek 
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28 NOVEMBER 
Themamiddag KBO Dinther
Locatie: cc Servaes 

Themamiddag KBO
Locatie: cc Servaes

VORSTENBOSCH
24 NOVEMBER
Angklung-concert en 
workshop
Locatie: Kloosterkapel

25 NOVEMBER
Rommelmarkt
Locatie: De Stuik

Café Concert Notenkrakers
Locatie: café de Schaapskooi

27 NOVEMBER
Vraagbaak
Locatie: De Stuik 

28 NOVEMBER
Kindertheaterfestival groep 3
Locatie: Hondstraat 27 

30 NOVEMBER
Sinterklaas 
Locatie: de Molen
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