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Wereldwinkel Onze Planeet in
Heeswijk-Dinther stopt ermee
‘WE STOPPEN MET OPGEHEVEN HOOFD’
een samenwerking met andere ondernemers. Wát
we ook bedenken, linksom of rechtsom zijn er
té weinig vrijwilligers om
een goede doorstart te
maken. Uiteindelijk hebben we moeten constateren
dat er voor ‘Onze Planeet’
geen toekomst meer is in het
dorp”, vertelt van Leeuwen. Volgens haar balen alle betrokkenen
er ontzettend van: “We zijn er
als wereldwinkel toch voor om
iets goeds te doen voor de wereld. Voor voeding is er het Max
Havelaar keurmerk. Fairtrade
voedingsproducten zoals koffie,
suiker en rijst zijn intussen volop
verkrijgbaar in de supermarkten.
Dat is heel goed en mede onze
verdienste. Het is jammer dat er
voor cadeauartikelen nog geen
keurmerk is. Als dat er wel zou
zijn, konden deze cadeautjes
herkenbaar ook in andere winkels dan een wereldwinkel verkocht worden.” Dan resoluut:
“We vinden het echt heel jammer maar uiteindelijk liggen er
fairtrade producten in de supermarkt, dus dat is in ieder geval
gelukt. Dan: “We stoppen met
opgeheven hoofd.”

‘Iets goeds
doen voor
de wereld’

Voorzitter Anke van Leeuwen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Onvoldoende klanten en niet genoeg vrijwilligers om het kleurrijke winkeltje
draaiende te houden, zorgen er samengevat voor dat wereldwinkel Onze Planeet aan de Jonker Speelmanstraat in Heeswijk-Dinther op zondag 31 december de deuren voorgoed sluit. Begin december start
de uitverkoop.
De sluiting van wereldwinkel
Onze Planeet gaat de circa 25
vrijwilligers die zich, vaak vele jaren, belangeloos hebben ingezet
aan het hart. Toch zit er, volgens
voorzitter Anke van Leeuwen, na
rijp beraad niets anders meer op.
“We hebben al enkele jaren last
van twee dilemma’s die elkaar
in negatieve zin versterken. We
zitten niet ‘in de loop’ dus er is
een gebrek aan spontane klanten. Verder vergrijzen onze vrijwilligers en lukt het ons niet om
nieuwe te werven die de winkel
willen bemannen”, stelt ze. Het
steekt wel dat ‘Onze Planeet’

wél de crisis overleefde en eigenlijk daarna pas in de problemen kwam. Iets waar niet alleen
dit winkeltje last van heeft. “Je
merkt in zijn algemeenheid dat
het dorp leeg loopt. Winkels sluiten en er komt niets nieuws voor
terug en met uitzondering van
kappers en supermarkten gaan
mensen meer buiten het dorp
winkelen”, aldus van Leeuwen.

Uitverkoop
en schrijfmarathon in
december

Uiteraard is niet over één nacht
ijs gegaan met deze beslissing.
“We hebben allerlei opties onder de loep gelegd zoals bijvoorbeeld een andere locatie of

Zaterdag 9 december wordt in
de winkel van 10.00 tot 15.00
uur nog een schrijfmarathon
voor Amnesty International gehouden. Het is een van de laatste wapenfeiten. Met ingang van
december begint de totale uitverkoop oftewel leegverkoop bij
‘Onze Planeet’. De bedoeling is
om de deuren definitief te sluiten
op 31 december, maar mocht
het zo zijn dat de schappen eerder leeg zijn, dan sluit de winkel
eerder.
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DV Dancing Kids heeft nieuwe naam:
Dance Team Nistelrode
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MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Een cadeautje voor jezelf
BERNHEZE - Soms is het tĳd om jezelf iets cadeau te doen. Even
lekker ontspannen in deze drukke tĳd.
Wat dacht je van de workshop
DE KRACHT VAN KLEUR. In twee
middagen leer je welke kleuren
het beste bĳ je passen. Dit komt
dan weer van pas bĳ de aankoop
van kleding of make-up. De
persoonlĳke kleurenkaart die je
kunt aanschaffen is hier dan een
handig hulpmiddeltje bĳ. Wat zul je stralen tĳdens de feestdagen!
Vrĳdagmiddag 1 en 8 december in Nistelrode.

Hartstikke leuk om te doen,
laat je fantasie maar werken
Je eigen SIERAAD VAN GLAS MAKEN? Dat kan op maandagavond 4
december in Nistelrode. Zo’n mooi sieraad wil iedereen wel. Kom naar
de workshop en je draagt binnenkort ook een prachtige eigen creatie.
Helemaal in jouw stĳl en in jouw favoriete kleuren. Hartstikke leuk om
te doen, laat je fantasie maar werken!

LEKKER (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
LEERZAAM open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk

FILMHUIS DE PAS: DATA VOOR
2018 ÉN GRATIS KAARTJES
HEESCH - De meeste data voor de nieuwe filmvoorstellingen voor 2018 zijn al bekend. Noteer ze alvast in je agenda. Maandag en dinsdag 15 en 16 januari, maandag
en dinsdag 19 en 20 februari, maandag en
dinsdag 19 en 20 maart, maandag en dinsdag 16 en 17 april, en maandag en dinsdag
7 en 8 mei. Verder ook nog op vrijdag 4
mei en zondagmiddag 21 jan en 4 februari.
Onder andere zijn dan te zien: ‘Tulipani’, ‘Oude liefde’, ‘Maudie’,
‘Victoria and Abdul’, ‘The Zookeeper’s wife’, ‘Viceroy’s house’, ‘Bram
Fisher’, ‘Wind River’ en ‘The Mountain between us’. Tot dan!
Misschien is het je nog niet opgevallen, maar Filmhuis De Pas stelt
telkens twee gratis kaartjes beschikbaar voor de komende film. Gewoon leuk en je hoeft er bijna niks voor te doen, want het enige dat
we van je vragen is om een mailtje naar info@de-pas.nl te sturen. In
dat mailtje schrijf je dat je graag twee gratis kaartjes wilt winnen.
Natuurlijk vermeld je daarbij je naam, adres en telefoonnummer. Uit
de inzendingen wordt op de vrijdag vóór de film de gelukkige winnaar getrokken. Zo simpel is het. Dit jaar nog kun je kaartjes winnen
voor:
* United Kingdom (11 en 12 december)
* Mees Kees (27 en 28 december)
* De zevende hemel (28 december)

Kans maken op twee gratis
‘United Kingdom’ kaarten?
Stuur vóór 8 december een mailtje naar info@de-pas.nl

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 1 december voor
het publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Het is bijna volle maan, dus de
maan staat de hele nacht aan de
hemel. Met de telescopen zijn de
bergen, ‘zeeën’ en talloze kraters
goed te zien. Ook worden de kijkers gericht op sterren, dubbelsterren en sterrenhopen.
Vanaf het dak van de sterrenwacht kijk je naar de Melkweg
recht boven je hoofd en leer je
sterren en enkele sterrenbeelden
herkennen met bekende en minder bekende namen, zoals Stier,
Zwaan, Draak, Grote en Kleine
Beer, Poolster en Capella. Het

moet wel onbewolkt zijn om de
maan en sterren te kunnen zien.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond:
€ 5,-, kinderen tot en met 12 jaar
betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
Heesch / Vinkel
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.

SLAGERIJ MEAT STORY
Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 14 december: Klankschalen Concert door Paul Vens.
Tibetaanse klankschalen zijn in
staat een verfijnde trilling uit te
stralen door onder andere een
waaier van boventonen.
Door de verdiepende werking
van ‘de zingende schalen’ beleeft
de luisteraar zijn innerlijk leven
rustiger en intenser en kan de
luisteraar worden meegevoerd
naar zijn eigen innerlijke stiltegebied, daar waar het denken, doen
en redeneren plaats maken voor
het voelend waarnemen. Aan-

vang 20.00 uur, entree € 10,-, te
betalen bij binnenkomst van de
zaal. Zie: www.paulvens.nl.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
Zaterdag 16 december: Dag met
familieopstellingen door Juno
Welter. Bij familieopstellingen
gaan we ervan uit dat iedereen
deel uitmaakt van een groter geheel, een systeem, zoals je huidige gezin, je familie van herkomst,
je werkomgeving. Tijdens een
opstelling maken we gebruik van

representanten.
Een representant is een persoon,
die voor de tijd dat de opstelling
duurt, in de schoenen gaat staan
van bijvoorbeeld een moeder
of grootvader van de persoon,
waarvoor de opstelling is.
Representant zijn is een prachtige manier om de kracht van een
opstelling te ervaren. Van 10.00
tot 17.30 uur. Kosten € 25,- voor
een representant en € 90,- voor
het inbrengen van een probleem.
Info en aanmelden bij Margareth
Bloemen via 06- 82350099.

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

Maandag 4 december
zijn wij extra open

O, kom er eens kijken...
bij Slagerij Meat Story naar onze overheerlijke
gourmet- fondue- steengrill schalen.
Alles uit eigen keuken.
Uitbreiding mogelijk met diverse sausjes, salades,
kruidenboter etcetera.

Ook vanaf nu elke week nieuwe eurotoppers
Diverse vleessoorten voor € 1
,En let ook op onze
dagaanbiedingen
Wij staan voor u klaar. Team van Slagerij Meat Story
Raadhuisplaza 8 - 5473 CX Heeswijk-Dinther- 0413-289350
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Fanfare Sint Lambertus
behaalt eerste prijs op concours

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Schriftje
M’n oog viel onlangs op een krantenartikel over een interessant
onderzoek. Wetenschappers toonden aan dat met de hand
notities maken, ervoor zorgt dat je informatie beter onthoudt dan
wanneer je een computer gebruikt. Eindelijk werd bewezen wat
ik (die liever de pen dan het toetsenbord hanteert) al jaren dacht.
Toch zijn we massaal aan het typen en appen. In een
willekeurige treincoupé is bijna iedereen in de digitale wereld
verzonken. Op middelbare scholen zijn iPads en laptops niet meer
weg te denken. In de supermarkt raadplegen we steeds vaker
onze boodschappenlijst via aantekeningen in de telefoon.

Fanfare Sint Lambertus

VELDHOVEN/NISTELRODE - Fanfare Sint Lambertus beet zondag 26 november het spits af in de derde
divisie tijdens het concours in theater De Schalm in Veldhoven. Het orkest gaf een goede uitvoering
van de concertwerken. De jury complimenteerde Sint Lambertus in haar rapport: mooi orkest, mooie
bezetting. De einduitslag: 83,25 punten. Een schitterende score. Het laat zien dat het fanfareorkest in
de juiste divisie blaast en dat zij hierin zeer mooie resultaten haalt.
Nieuwsgierig naar het orkest
in actie? Op zondag 7 januari
spelen jeugdorkesten, slagwerkgroepen en fanfareorkest tijdens
het traditionele Nieuwjaarsconcert. Wees welkom!

Welkom in de moderne tijd. Een tijd die ik omarm, maar waarin
ik op één vlak hopeloos ouderwets ben gebleven. Ik gebruik
namelijk schriftjes. Dat doe ik m’n hele werkzame leven al.
In zo’n schriftje maak ik aantekeningen van gesprekken en
vergaderingen en houd ik een ‘to do’ lijst bij, die ik afstreep als
een klus is geklaard. Zo’n schriftje is m’n houvast en geheugen,
waar ook anderen soms dankbaar gebruik van maken.
In de loop der jaren heb ik flink wat schriftjes versleten en
bewaard. Het is een bonte verzameling geworden, allemaal met
een andere kaft. Het uitkiezen van een nieuw schriftje is niet
gemakkelijk, want ik stel nogal wat eisen: met
lijntjes, stevig papier, moet ongeveer een half
jaar meegaan, soepel openvouwen en een
mooie buitenkant hebben. Het oog wil ook
wat.

DE JUISTE DIVISIE
MET MOOIE
RESULTATEN
De slagwerkgroep van St. Lambertus sluit het concoursjaar af
op zondag 10 december. Zij hebben dan hun concoursconcert
om 10.00 uur in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur.

‘Het is een bonte verzameling
geworden, allemaal met
een andere kaft’

Bugels en trompetten

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN

M’n nieuwste aanwinst bleek bij het
uitpakken op de omslag een mooie
boodschap te bevatten: ‘Live. Love.
Learn. Life is a beautiful journey.
Take notes.’ Ik zie dat maar als
een aansporing om de schriftjes,
in aanvulling op m’n iPad, in ere te
houden. Want wie schrijft die blijft.

uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE

www.mooibernheze.nl
DE OPLOSSING vOOr

Prijs: € 22,50 en € 15,- per kind van 8-12 jaar,
4-7 jaar € 10,-. Kinderen onder 4 jaar zijn gratis.
Aanvang beide Kerstdagen
tussen 11.30 en 12.00 uur.
Meer informatie:
www.restaurantdewaard.nl/kerst
Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl

S

Kerstbrunch 2017

S

****

op kwaliteit en prijs.
Hoofdstraat 100 A
LaatCZ-verzekering.
uw huidige verzekeringspakket
Uw
Dicht
Heeswijk-Dinther
eens
door ons geheel vrijblijvend
Loopvergelijken
Tel. 0413-291205
m
nen of nee
op kwaliteit enbinprijs.
of 0413-291980
contact op
S

Prijs: € 12,- per persoon. Met soep en toetje € 18,- per persoon.
Op aanvraag eventueel een pannenkoek voor de kinderen.
Aankomsttijd vanaf 16.30 uur.
Reserveren gewenst.

Loop eens
neem
Laat uw huidige verzekeringspakket
binnen of
act op
contvergelijken
door ons geheel vrijblijvend

EN

Met oa. verse- en rookworst,
spekjes en spareribs.

ZORGVERZEKERING
DUURDER?
ONzE
Taak!!
uw
vErzEkErINGSzaak
WEWIJ
HET
VERSCHIL,
ADVISEREN
U IS
GRAAG OVER EEN
VOORDELIGE
EN GOEDE OPLOSSING
ELKE
DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE

R RK

Nu zondag: stamppottenbuffet

DE
OPLOSSING
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SAMEN
ELKE
DAG MAKEN
OPNIEUW!
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Solist Femmie van Houting
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Solist Lisette Hoes

Laat uw huidige verzekeringspakket
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
SAMEN MAKEN
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
uw
vErzEkErINGSzaak
IS
WEop
HET
VERSCHIL,
kwaliteit
en prijs.
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Loop een 100 A
Hoofdstraat
neem
binnen of
Heeswijk-Dinther
ontact op
Tel. c0413-291205
of 0413-291980
Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980

bij u in de buurt?

Dat kan!
Als u al een CZ verzekerde bent
of een nieuwe CZ-verzekering
wilt aanvragen zijn wij u graag
van dienst als uw adviseur en
tussenpersoon van CZ.
Als NIEUWE CZ KLANT
van ons kantoor ontvangt u
een WELKOMSPREMIE van € 20,-
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Column

Organisaties in het socialeen zorgdomein in Heesch
bundelen krachten
Stephanie van Kempen

Herstel-Vitaal-Top

HEESCH – Dorpsplein Heesch heeft onlangs voor de derde keer een
bijeenkomst georganiseerd voor professionele- en vrijwilligersorganisaties die in het zorgveld actief zijn in Heesch. De opkomst was
groot en de vergadering leverde een belangrijke conclusie op. De
organisaties gaan bekijken op welke vlakken zij elkaar kunnen versterken en waarin zij overkoepelend kunnen samenwerken.
De vergaderzaal zat vol. Zo waren onder andere de professionele organisaties ONS welzijn,
de bibliotheek en BrabantZorg/
Heelwijk aanwezig. Wethouder
Jan Glastra van Loon was aanwezig en vele vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatjes,
Team Armoede Preventie Bernheze, KBO Heesch, Raad voor
Gecoördineerd Ouderenbeleid en
Bernheze Dementievriendelijk.

je van de sluier op van de plannen voor 2018 en verder. Tijdens
de vergadering werd het steeds
meer duidelijk dat er ook overkoepelende aspecten zijn, zoals
vervoersservice, verlaging van
de drempel voor allerlei voorzieningen zoals de WMO en ondersteuning van mantelzorgers.
De organisaties hebben afgesproken dat zij allen de speer-

De mensen in het veld weten
immers het beste waar
behoefte aan is
De wethouder gaf het belang aan
van al de organisaties in het zorgdomein en dat hij het goed vindt
dat de initiatieven ‘bottom-up’
tot stand komen. De mensen in
het veld weten immers het beste
waar behoefte aan is.
De organisaties lichtten een tip-

punten van 2018 gaan benoemen en men komt dan in januari
weer bij elkaar om te bespreken
hoe er op die speerpunten kan
worden samengewerkt. Het
zou wel eens kunnen dat deze
overkoepelende samenwerking
SamenHeesch Platform Sociaal
Domein gaat heten.

Alzheimer Café
BERNHEZE - Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en
andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang
en een kopje koffie zijn gratis.
Klinisch geriater
Mascha Kuijpers
Wanneer is er sprake van
dementie?
Wat zijn de oorzaken?
Wat is er aan te doen?
De dokter geeft hier uitleg over
en zij zal ook ingaan op uw vragen.
Hoe laat en waar?
Maandag 11 december vanaf
19.00 uur opent het Alzheimer
Café haar deuren, en start om

19.30 en duurt tot 21.30 uur.
De bijeenkomst is in de ontmoetingsruimte ‘Meteoor’, Oude
Litherweg 20 in Oss.
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel en
ONS welzijn i.s.m. BrabantZorg,
Interzorg Thuiszorg en Samen in
Zorg.
Voor meer informatie:
Eef Rubbens, bereikbaar via:
088-3742525.

In deze eerste column van Wolbert Fysio willen we je graag
kennis laten maken met onze werkwijze. Wolbert Fysio is een
fysiotherapiepraktijk die zijn expertise heeft op het gebied van
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Wij kijken breder naar de
persoon in kwestie dan alleen naar de medische hulpvraag van
de patiënt. De oorzaak wordt bij de kern aangepakt en daar wordt
een behandelplan voor opgesteld dat verder gaat dan het (tijdelijk)
oplossen van de klacht van de patiënt.
Dit doen we door gebruik te maken van drie pijlers:
Herstel, Vitaal en Top.

‘Weer genieten van de dingen
die je doet en wilt gaan doen’
Herstel: Deze pijler is bedoeld voor het moment dat je geblesseerd
raakt tot je blessurevrij bent.
Vitaal: Deze pijler staat voor het dagelijks klachtenvrij kunnen
blijven uitvoeren van activiteiten op basisniveau. Het werkt
preventief en voorkomt een terugval na een blessure. Er wordt
gewerkt aan een betere belastbaarheid, zowel fysiek als mentaal.
Top: Deze pijler zorgt ervoor dat je verantwoord en langdurig op
topniveau kunt presteren in de sport, op je werk of thuis.
Onze kernbelofte is dan ook om je dagelijks optimaal te kunnen
laten presteren en genieten. Soms lukt dat niet door een blessure,
aandoening of omdat je niet goed in je vel zit. Wolbert Fysio is er
voor jou om je hierbij te ondersteunen met diverse specialisten
onder één dak. Samen werken we aan je gezondheid, herstel van
een blessure of een betere sportprestatie. Zo kun je weer genieten
van de dingen die je doet en wilt gaan doen.

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar
Knippen tot 13 jaar

€ 12,50
€ 16,00

Heren
Wassen en knippen

€ 19,00

Dames
Knippen
Wassen + knippen + kleuren + blowen
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen
permanent all-in

€ 19,50
€ 54,50*
€ 62,50*
€ 67,50*
€ 79,50*
€ 74,50*

*Toeslag lang haar
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen

€ 10,00
€ 10,00

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a
Heesch
0412 - 47 49 95
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29
Uden
0413 - 28 89 46
info@haarmodefritz.nl
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Jos houdt van dames en Johan van de computer

Kantlijn al 30 jaar op haar best
presenteren al jaren met de
slogan ‘Tussen Sint en
Kerst, Kantlijn op
zijn best’.”

Johan krijgt
ongewild visit
e

Het
Willibrordcentrum
wordt
op genoemde data
omgetoverd tot theaterzaal. Zoals gebruikelijk
een klucht want: “Wij gaan altijd
op de komische toer. Wij maken

mannen Jos en Johan. Zij wonen
in exact dezelfde flat, maar daarmee houden de overeenkomsten
wel op. Jos omringt zich met veel
dames en Johan concentreert
zich op zijn computer. Toch krijgt
hij ongewild visite, want als toevallig meerdere dames zich bij Jos
melden, begint het circus. Wat
de klusjesman van de huurbaas
er verder mee van doen heeft is
aan iedereen om zelf te komen

‘Wij maken gruwelijk veel lol met
elkaar en willen ook dat het publiek
naar buiten rolt van het lachen’

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Ze wonen naast elkaar in eenzelfde huis, maar hebben niet ‘krek’ dezelfde voorliefdes. Jos houdt van veel dames en Johan geeft
de voorkeur aan zijn computer. Als eerstgenoemde er té veel op één moment
krijgt, worden er echter ook bij de buurman gedropt. Tel daarbij op de klusjesman en je hebt de ingrediënten van ‘In ieder badje, een ander schatje’, de
voorstelling van toneelvereniging Kantlijn die daarmee op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 december om 20.30 uur in het Willibrordcentrum (naast
de kerk) in Heeswijk haar 30-jarig jubileum viert.
Dertig jaar geleden werd in Heeswijk-Dinther
toneelvereniging
Kantlijn opgericht. Een groep
die de tand des tijds goed heeft
doorstaan. “We hebben momenteel circa 60 leden. Jeugd- en volwassen toneelspelers, souffleurs,
decor-, kleding- en grimegroep,
licht en geluid. Iedereen heeft
een rol bij Kantlijn en de mensen
achter de schermen zijn net zo
belangrijk als die ervoor”, claimt
regisseur Mano van Venrooij.

Hij stond samen met zijn vrouw
Arna, Riny van Esch en René van
der Pas aan de wieg van de toneelvereniging. “We waren met
een aantal vrienden aangesloten
bij toneelvereniging Ons Dorp in
Dinther.
Op enig moment besloten we
‘voor onszelf’ te beginnen bij Jan
van Erp in Heeswijk. Marianne
Oosterveld werd gevraagd als
regisseur. “Zij had het té druk.
‘Nu nog niet. Zet het maar in

de kantlijn’, zei ze. Daarop hebben we onze vereniging zo genoemd”, doet Mano uit de doeken. Vanaf 1987 wordt jaarlijks
uitgepakt. Niet met slechts één
voorstelling voor volwassenen.
Al in 1988 werd ook een productie op de planken gezet gericht
op kinderen, gespeeld door volwassen spelers. In 2000 werd de
nog steeds actieve jeugdgroep
opgezet. Mano: “De jeugdgroep
speelt altijd in oktober en wij

gruwelijk veel lol met elkaar en
willen ook dat het publiek naar
buiten rolt van het lachen”, zegt
Mano resoluut.
In ‘In ieder badje, een ander
schatje’, draait het om de buur-

bekijken. “Het is een hilarisch
stuk, waarin een hele serie zeer
typische dames zich aandient en
er van alles gebeurt”, licht Mano
een tipje van de sluier op. Hij nodigt iedereen uit om in het warme bad van Kantlijn te stappen.

Kaartjes kosten € 8,50 per persoon en zijn te reserveren bij
Elrie van der Geijn via 0413-296008 of aan de kassa, maar
let op... vol is vol!

’n heerlijk avondje
om harm’s burgers te eten
de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

www.debakkerslamers.nl
in Haren (bij Oss)
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels
in Oss en Heesch

Harm’s Burgers
6 stuks

4,

95

normaal 6,60

Voor de gezellige Sinterklaas avonden met familie
en vrienden heeft Harm iets lekkers bedacht.
Makkelijk , snel klaar en ù gooit hoge ogen.
Een mini hamburger gebakken in ’n broodje.
Even in de oven en klaar!
Serveer ze met ’n curryof chili sausje.
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PAROCHIENIEUWS

Drie boogschutters
Heeswijk succesBezinningsochtend met actuele onder- gilde
werpen over de toekomst van de kerk vol in Duitsland
BERNHEZE - Heeft de kerk toekomst? Zo ja, wat voor kerk zal
dat dan zijn? Kan de kerk, de
parochie, in een seculiere wereld iets betekenen voor haar
omgeving?

zing verzorgen over dit boeiende
en actuele onderwerp. Het is zijn
hoop dat dit zal leiden tot een
hoopvol perspectief op wat geloven inhoudt en wat het betekent om kerk te zijn in deze tijd.

van 10.00 tot 13.30 uur. Wil je
deze lezing bijwonen, dan kun
je je hiervoor opgeven bij pastoraal werkster Annemie Bergsma:
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

En hoe vind je als gelovige hierin
je plaats? Mgr. Gerard de Korte,
bisschop van ’s-Hertogenbosch,
zal in de Advent voor het bestuur, de pastoraatsgroep van de
parochie De Goede Herder en
andere geïnteresseerden, een le-

Jij kunt daar ook bij zijn, als parochiaan behorende bij de kerk
in Geffen, Heesch, Nistelrode,
Nuland, Vinkel en Vorstenbosch
of als betrokken dorpsgenoot.
Het gaat om een bezinningsochtend op zaterdag 9 december

De kosten zijn € 15,- per persoon inclusief koffie/thee en de
lunch. Je kunt je opgeven tot en
met 20 november.
Na aanmelding ontvang je informatie over de locatie.

Jubilarissen tijdens Ceciliafeest

HEESWIJK-DINTHER - Het gilde van Heeswijk trok afgelopen
zaterdag voor het tweede jaar
naar Kasteel Merode bij Aken in
Duitsland, om daar deel te nemen aan een aantal activiteiten
en wedstrijden.

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 26 november vond in de parochiekerk in Dinther het jaarlijkse St. Ceciliafeest plaats, gevierd door het Mannenkoor. Met het slotlied ‘Ecce Quomodo Moritur’ werden alle overleden leden van het mannenkoor herdacht. Tevens had een tweetal leden, Toon van Dijk en Ad Driessen,
hun jubileum op deze dag.
Toon is 50 jaar lid van het koor
en Ad 60 jaar. Toon kon er echter
jammer genoeg niet bij zijn omdat hij afgelopen vrijdag een TIA

heeft gehad en moest rusten. Ad
kreeg de insigne (gouden draagspeld) door pastoor Joost Jansen
o.Praem opgespeld. Vergezeld

Er was die dag een processie
met een kerstverhaal vanuit de
toren van het kasteel, waaraan
het gilde ook deelnam. Rondom het kasteel was een prachtige kerstmarkt, die in 2011 nog
uitgeroepen is tot de mooiste
van Duitsland. Het gilde werd
ontvangen door Prins de Merode, voorzitter van de Europese
Historische Schuttersgilden en
tevens bewoner van het kasteel.
Een aantal gildeleden nam deel
aan het boogschieten op doel.
Het was een spannende strijd die

nog voortduurde in de avondschemering. Drie leden van het
gilde lieten alle andere Europese
deelnemers achter zich en stonden na een spannende strijd alle
drie op het erepodium om de felbegeerde erepenning en drieko-

HET GILDE WERD
ONTVANGEN DOOR
PRINS DE MERODE
ningentitel te ontvangen. Keizer
Gerard Oskam werd derde, Raymond van der Cammen werd
tweede en Bart Lucius werd eerste. En na een geweldig onthaal
ontvingen zij de eretekens. Een
prima succes met de felicitaties
van de gildeoverheid.

van een bosje bloemen, een hapje
en een drankje is het een feestelijk
geheel geworden. Toon wordt op
een later tijdstip gehuldigd.

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Dierenliefhebber
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

50% Cyaan • 100% Magenta

Dierenverblijf Heelwijk zoekt
vrijwilligers voor de dierenweide

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

50% Magenta • 100% Yellow

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Korte omschrijving werkzaamheden:
Het voeren van de dieren, het schoonmaken van de
hokken en het uitvoeren van voorkomende klusjes.
Je draait 1 keer per zoveel weken een weekdienst
waarbij je in het weekend zowel ’s ochtends als
’s avonds voert en door de week alleen ’s avonds.

Tel. 0413 820390

Gevraagd wordt:
Iemand die het leuk vindt om met dieren om te gaan,
verantwoordelijkheidsgevoel heeft, zelfstandig kan
werken, maar het ook leuk vindt om samen met
anderen de schouders eronder te zetten.
Het is belangrijk dat je in Heesch woont.
Je moet het niet erg vinden om op zaterdag
een aantal uren bezig te zijn om werkzaamheden
uit te voeren.

7 dagen per week
24 uur per dag

Werktijden:
In overleg in een poule van vrijwilligers.
Aannameprocedure:
Kennismakingsgesprek

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

VrijWilliGersWerK VersterKt
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Winkel van Van Mook,
de Echte Bakker bekroond
met vijf sterren

Aanbiedingen
Aanbiedingen
geldig vangeldig
18 t/mvan
24 juli 2014
30 november t/m 6 december

Van Mook scoort hoog in winkelbeoordeling Echte Bakkersgilde

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Hausmacher
100 gr.

€ 1,10
Kipfilet

Gehaktballen

€ 0,80

100 gr.

100 gr.

€ 1,10

Van Mook, de Echte Bakker trots op hun vijf sterren. V.l.n.r.: Mandy, Karin en Monique

NISTELRODE – Van Mook, De Echte Bakker heeft een prachtig resultaat behaald bij de landelijke winkelbeoordeling van het Echte Bakkersgilde. De winkel van Van Mook werd onaangekondigd bezocht
door de beoordelaar van Beko Advies die de winkel uitmuntend vond en vijf sterren toekende.
Perfecte productpresentatie
Alle winkels van De Echte Bakkers worden verplicht één keer
per drie jaar onaangekondigd
bezocht en beoordeeld door
een onafhankelijke inspecteur.
Belangrijke onderdelen die in de
winkels moeten kloppen zijn de
productpresentatie en de sfeer
van de winkel. Ook de beleving

Vijf sterren
als alles
precies
klopt

voor de klanten wordt beschreven in het rapport. De winkel
van Van Mook scoorde in het totaal hoger dan 95% en behaalde
daarmee vijf sterren.
Teamprestatie
Een winkelbeoordeling van vijf
sterren kan alleen maar gehaald
worden als alles precies klopt.
Naast de aantrekkelijke presentatie van de producten en de
uitstraling van de winkel, wordt
ook gekeken of de verlichting in
orde is en of alle communicatie
in de winkel duidelijk is.
Om dit allemaal voor elkaar te
hebben en te houden is de inzet
van het hele team winkelmedewerkers onmisbaar. Karin: “Ik
heb een groep medewerkers die

zich heel goed inzet. Dat we nu
deze vijf sterren hebben verdiend
is dan ook aan het team te danken.” Ook de bakkers verdienen
natuurlijk een compliment, want
zonder de verse en mooie producten, die iedere ochtend vroeg
uit de bakkerij komen, is de winkel helemaal niet te beoordelen.
Kwaliteit verhogen
Van Mook is aangesloten bij het
Echte Bakkersgilde. Dit gilde
heeft kwaliteit van producten en
de winkel hoog in het vaandel
staan. De verplichte productkeuringen, extra competities en
deze winkelbeoordeling hebben als doel deze onderdelen te
verbeteren. Bij Van Mook ben
je dan ook altijd verzekerd van
topkwaliteit.

Bewegen
naar gezondheid!

bewegennaargezondheid.nl

PERSSINAASAPPELS 20+5 GRATIS
ANANAS per stuk € 1.50
SALADE VAN DE WEEK 200 gram € 1.50
Voor ieder kind een wortel
voor het paard van Sint
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Bij aankoop van 1 brood naar keuze:

Sintstaf voorgebakken stokbrood
+ kruidenboter
Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel

Verdilaan 48 Heesch, Knolgroenveld 1 Berghem,
Lijsterlaan 2 Oss - 0412-724920

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

VIER JAAR
GARANTIE!

Heeft je kind:
• een voorkeurshouding?
• moeite met schrijven, kleuren, knippen?
• moeite met rennen, springen, sporten?
• last van te veel prikkels?
Denk dan eens aan kinderfysiotherapie

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

Taai taai

25% korting op alle soorten

1,50

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO BERNHEZE

KBO Bernheze
Cohda-KREK bij
Sinterklaasmiddag
KBO Nistelrode

Foto: Ignace van Dommelen

NISTELRODE - Zo’n 200 leden
van KBO Nistelrode kwamen opdagen voor de jaarlijkse ontmoetingsmiddag met Sinterklaas.
Sint en Piet werden hartelijk
ontvangen door de aanwezige
leden.
Sint zette de vrijwilligers in het
zonnetje en ook riep hij de leden
op zich actief in te zetten voor de
realisatie van nieuwe activiteiten,

waar het bestuur en de onlangs
gevormde commissie een aanzet
toe hebben gegeven. Voor de
bezorgers van de ‘Ons’ was er
weer een leuke attentie.
De rest van de middag werd
gevuld met een optreden van
Cohda-KREK met liedjes ‘in ons
eigeste taol’, geschreven door
Hans Lakwijk en op muziek gezet door Sjef van Rooij. De groep
heeft met Ellen van der Ven-Timmers en Roan Raymakers twee
leden van Nisseroise komaf. Nel
Kanters uit Vorstenbosch is onlangs de groep komen versterken. Het repertoire was wat serieuzer, dan wat we de laatste tijd
gewend waren, maar viel toch
goed in de smaak.
Meer foto’s op kbonistelrode.nl.

KBO Heesch
viert Sinterklaas
HEESCH - KBO viert het Sinterklaasfeest met haar leden op

Sint zet vrijwilligers in het zonnetje
vrijdag 1 december vanaf 13.30
uur.
Je bent vanaf die tijd welkom in
CC De Pas waar de grote zaal
feestelijk is ingericht en natuurlijk is het ook dit jaar weer gratis entree. Dus vrije inloop vanaf
13.30 uur en... de koffie met gevulde speculaas staat voor jullie
klaar! In de loop van de middag
is er ook nog eens een gratis consumptie.
Natuurlijk is er voor muziek gezorgd. Gerry van Houtert luistert
de middag op met zijn accordeon en af en toe ter afwisseling
met een ander instrument. Gerry
speelt ook dansmuziek. Voor het
podium wordt een ruimte vrij gehouden zodat er veelvuldig gedanst kan worden.
Speciale aandacht is geschonken
aan de act van de Sint en zijn Pieten die voor de nodige hilariteit
zal zorgen. Enkele KBO-leden
zullen voor de Sint verschijnen
om speciaal in het zonnetje te

worden gezet.
Tegen 17.00 uur gaat iedereen
weer met het bekende gratis pak
verse speculaas op huis aan. Heb
je dus zin in een gezellig feestje?
Kom dan op 1 december naar CC
De Pas.

ook willekeurig enkele vrijwilligers in het zonnetje zetten.

Sint Nicolaasviering senioren
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - De KBO Sint
Nicolaasavond van 23 november
kende zoals gewoonlijk een grote opkomst.
De zaal zat nagenoeg vol. Na een
uurtje koffie drinken en buurten
konden de aanwezigen, onder
het genot van een drankje, genieten van een muzikale show
met veel gekkigheid en verkleedpartijen van de groep ‘Kneut’.
Als sluitstuk bracht Sint Nicolaas
een bezoekje. Hij kwam speciaal
voor de loterij maar wilde vooraf

Foto’s: Jo van den Berg

De eerste prijs van de loterij ging
naar Ine van Kessel. Ook de andere prijsjes konden door Sint,
met humor en een kwinkslag,
uitgereikt worden.

Gouden bruidspaar
Wmo koffiemiddag Heesch
Hans en Hedwige Hanegraaf informatiemarkt
HEESCH - De werkgroep Dementievriendelijk Bernheze organiseert in samenwerking met De Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch, KBO en het Dorpsplein een informatiemarkt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vandaar dat de werkgroep Wmo koffiemiddag Heesch haar medewerking
verleent bij de organisatie hiervan.
De informatiemarkt vindt plaats
in CC De Pas op vrijdagmiddag
8 december van 14.00 tot 16.00
uur. De toegang en koffie zijn
gratis.
Doel van de markt is mensen met
dementie, hun mantelzorgers
en familieleden zo laagdrempelig mogelijk te informeren
over allerlei zaken waar zij mee
te maken krijgen op het gebied
van zorg, welzijn, ontspanning
en wonen en waar zij terecht
kunnen met hun vragen. Het is

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Hans Hanegraaf en Hedwige Dappers gaven op 22 november 1967 elkaar het jawoord. Hans opgegroeid in Nuland en
Hedwige in Heesch, besloten in Heesch te gaan wonen. Dit huwelijk werd bezegeld met de komst van een zoon in 1970, Johnny, en
in juni 1973 volgde hun tweede zoon Edwin. Door de jaren heen
werd het gezin alsmaar groter; er kwamen twee schoondochters en
vier kleinkinderen bij: Damian, Myron, Iris en Glenn.
Hans werkte als bouwvakker en
was heel veelzijdig in zijn werk.
Hierdoor heeft hij twee huizen
zelf kunnen bouwen en was
daar altijd erg trots op. Dertig
jaar geleden kreeg hij een zwaar
bouwongeluk en kon daardoor
zijn werk, wat hij graag deed,
niet meer uitvoeren.
Zijn Hedwige heeft al die jaren
het gezin, maar zeker ook Hans,
met veel liefde verzorgd. Hans
houdt van een biertje op zijn tijd

TWEE HUIZEN
ZELF KUNNEN
BOUWEN
en met zijn biljartvrienden speelt
hij graag een balletje bij hem
thuis. Hedwige is een bezige bij
en altijd aan het redderen met
van alles en nog wat. Ze maakt
graag sieraden en houdt erg veel
van bloemen.

belangrijk dat men weet welke
voorzieningen er voor hen zijn.
Groots opgezette markt
Wie kun je zoal verwachten?
Diverse zorgorganisaties, dagbesteding-aanbieders, wmo-consulenten, ergo- en fysiotherapie,
diëtiste, beschermingsbewindvoerder, Armslag, stichting Alzheimer, dementie-consulenten,
de bibliotheek en natuurlijk KBO,
ONS welzijn en het dorpsplein.
Het wordt ongetwijfeld ook een
gezellige middag. Tot dan!

Geslaagd Jubileumconcert
‘De Maashorst Suite’
NISTELRODE - Tijdens een druk bezocht concert in CC Nesterlé heeft mannenkoor de Karawanken zondagmiddag 26 november zijn tweede jubileumconcert gegeven: ‘De Maashorst Suite’. Verrassend was
de combinatie van de liederen met de filmbeelden van natuurgebied De Maashorst.
Verrassend waren de gesprekjes
van opa (Pieter Jansen) en kleinkind (de 12-jarige Midas Claus).
Bijzondere waardering was er
voor de muzikale begeleider,
pianist Frans van Tuijl, die naast
de begeleiding van de liederen
ook een paar mooie intermezzo’s speelde. En verder de (vier)
Dames van het Hoornkwartet
die met name het Jägerchor een
extra dimensie gaven. De 65
mannen van het koor, leden en
gastzangers, zongen toegewijd
en geconcentreerd. Het publiek
reageerde enthousiast. In zijn

slotwoord bedankte voorzitter
Theo van Asseldonk alle mensen
die aan dit geslaagde concert
hebben meegewerkt, alsmede
de vele bezoekers, waaronder
de burgemeester van Bernheze,

Marieke Moorman, die onlangs
nog geïnstalleerd werd als beschermvrouwe van het koor. Het
eerstvolgende jubileumconcert
is op zondag 14 januari 2018 in
het Wapen van Reek.
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Overdracht tiende elektrische transporter
door Van Liempd Tuin & Parkmachines
EEN RUIGE AUTO MET EEN HOGE FUNFACTOR

V.l.n.r.: Jan, Dennis en Reinier

een Nederlandse fabrikant van
elektrische werk- en voertuigen.

een roadbook een route door de
Maashorst. Niet standaard over
verharde wegen, maar ook over
bospaadjes met rul zand en ander
moeilijker begaanbaar terrein.
Dat hebben we lang gedaan met
wagens met een verbrandingsmotor.
We willen volledig energieneutraal werken bij alles wat we
doen. We hebben inmiddels 400
zonnepanelen, zonneboilers voor
warm water en warmtepompen
voor de verwarming. Als voorlopig sluitstuk zijn we doende geweest met het vervangen van ons
wagenpark door 100% elektrisch
aangedreven transporters. Deze
zijn geleverd door Van Liempd
Tuin & Parkmachines. Zij zijn dé
regionale specialist op dat gebied”, vertelt Dennis Hurkmans,
eigenaar van De Heische Hoeve.

Als onderdeel van een pakket
aan activiteiten biedt conferentiecentrum De Heische Hoeve
in Heeswijk-Dinther al vele jaren
een Eco-trail aan. “Daarbij rijd je
in teamverband aan de hand van

Hij is, net als directeur van Van
Liempd Tuin & Parkmachines,
Reinier van Liempd, enthousiast
over de Frisian Leffert FM-50. De
100% elektrische transporter met
het stoere uiterlijk die zich geruis-

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

NISTELRODE – De oplettende Bernhezenaar heeft ze nog niet gehoord, maar mogelijk wel al zien rijden.
Een van de tien splinternieuwe elektrische en stoere Frisian (terrein-) wagens die Van Liempd Tuin &
Parkmachines aan Weijen 77A in Nistelrode geleverd heeft aan conferentiecentrum De Heische Hoeve
in Heeswijk-Dinther. Een ruige auto met een hoge funfactor. Terwijl er al negen dagelijks door de omgeving zoefden, was afgelopen week de officiële overdracht van de tiende en tevens laatste.
Van Liempd Tuin & Parkmachines
is een groot en gerenommeerd
bedrijf in tuinmachines, tuingereedschap, beregeningsmaterialen en eigenlijk alles voor tuin
en/of park. Naast verkoop van
genoemde online en in de winkel, heeft het bedrijf de allround
kennis en kunde voor onderhoud

en reparatiewerkzaamheden in
de werkplaats grenzend aan de
showroom in Nistelrode.
Ook is Van Liempd Tuin & Parkmachines officieel dealer van de
bekendste A-merken in eigen
land en de rest van Europa. Onder andere van Frisian Motors,

loos en milieuvriendelijk een weg
baant door het buitengebied in
Bernheze. “Je betaalt geen wegenbelasting, geen brandstof
en de onderhoudskosten zijn
beheersbaar. Er zijn slechts 200
onderdelen, terwijl een voertuig
met verbranding er wel 2.000
telt”, zeggen de heren enthousiast. De transporters werden door
Jan van Erp, die hoofdmonteur is
bij Van Liempd Tuin & Parkmachines, na overleg omgebouwd
naar wens van deze klant.
Zo werd bijvoorbeeld de snelheid teruggeschroefd en gezorgd
voor ingebouwde (accu)opladers
en afschermkappen. Afgelopen
week werd de tiende transporter officieel overgedragen. De
overige zoeven al enige tijd door
de omgeving. Hurkmans is meer
dan tevreden over de geboden
service en de transporter. “Mijn
klanten zijn écht enthousiast over
deze wagen”, meldt hij om te
constateren: “Het is een ruige
auto met een hoge funfactor.”

Weijen 77A, Nistelrode
0412-611004
www.vanliempdtuinenpark.nl
info@vanliempdtuinenpark.nl
Elke week geopend van maandag tot en met zaterdag.

Nisseroise Kwis presenteert categorieën zevende editie
NISTELRODE - De zevende editie van de Nisseroise Kwis vindt op
donderdag 28 december alweer plaats. Er zijn al veel teams die zich
hebben ingeschreven om mee te doen. Ook dit jaar weer een aantal
nieuwe teams die bij deze van harte welkom worden geheten! Om
alle teams in de gelegenheid te stellen om de juiste kennis en kunde
binnen te halen, worden hier alvast de categorieën bekendgemaakt.
Een categorie minder, dit jaar 10
categorieën en 100 vragen!
‘Waarom maken jullie al zes jaar
110 vragen?’ Die vraag hebben
de makers van de quiz zichzelf de
afgelopen periode gesteld. Voor

hen staat voorop: de Kwis moet
leuk, gezellig en uitdagend zijn.
Daarom dit jaar 100 vragen!
Ook is er weer een uitdagende
geheime opdracht die ongeveer

een uur van de tijd van de deelnemers in beslag zal nemen.
De categorieën die dit jaar zijn
bedacht, zijn:
- Achter de vurdeur
- Rondje kuieren
- Dees Joar
- Ta tu ta tu
- Show bizz
- Tussen Donzel en Menzel
- Tradities
- Tussen de soep en de erpels
- Feiten en fabels

- Ter land, ter zee en in de
lucht.
Inschrijven tot 15 december
Deelname aan de Kwis kost
€ 10,- per deelnemend team.
Meedoen kan door je vóór 15
december aan te melden via
www.nisseroisekwis.nl.
Like de Facebookpagina
www.facebook.com/nisseroisekwis,
volg de Kwis op Instagram en
blijf op de hoogte van het laatste

NK-nieuws. Tot 28 december bij
de vernieuwde locatie ‘t Tramstation! De Nisseroise Kwis... denk
daar maar eens over na!

Unieke en revolutionaire behandelmethode
voor gezicht en lichaam op het gebied van
huidverbetering en -versteviging door een
combinatie van Radio Frequentie en
Magnetische Pulsen (MP2) technologie.
VenusFreeze is dé oplossing voor:
– Huidverstrakking en -versteviging
– Rimpelreductie
– Anti-cellulitis en striae-vermindering
– Algehele contourverbetering
Kom langs voor een vrijblijvend adviesgesprek
en gratis proefbehandeling.
Bel of mail: 06 104 33 489 / info@salonintense.nl

feel good — look amazing

06 - 104 334 89
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Intense
Kromstraat 3
5388 ES Nistelrode
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DE OPLOSSING
SAMEN MAKE

Uw zorgverzekeraar dichterbij metuw
ons
vErzEkErINGSz
WE
HET VERSC
kantoor als uw aanspreekpunt! ONzE
ELKE DAGTaa
OPNI

‘Wij helpen om de juiste keuze te maken,
voor een verzekering die bij u past’
Dat betekent dat u uitgenodigd
wordt om uw zorgverzekering
weer eens onder de loep te nemen. Ziet u in de nabije toekomst
bijvoorbeeld dat een bepaald aspect van uw gezondheid meer
zorg nodig heeft, waardoor er
hogere kosten aan komen? Dan
kunt u zich hier het komende jaar
voor verzekeren.
“Maar u kunt dit het jaar erop
ook eenvoudig weer stopzetten,
als u die extra zorg dan niet meer
nodig heeft. Dat is een voordeel
van aan het einde van elk jaar

moeilijkst kiezen! Wij willen u
graag helpen om de juiste keuzes
te maken, zodat u kiest voor een
verzekering die bij u past. Een
goede verzekering kiezen is best
een complex proces. In de eerste
plaats worden er door allerlei verschillende verzekeraars diverse
pakketten aangeboden.
Hierdoor is vergelijken niet alleen
heel veel werk, maar is het ook
zaak dat u geen appels met peren
vergelijkt qua inhoud en prijs van
de pakketten. Wij kunnen voor u
een duidelijke wegwijzer zijn in
zorgland.”

EEN VERZEKERING DIE U PAST
Ieder mens heeft eigen wensen
met betrekking tot zorgdekking.
“De een zoekt een verzekering
die hen bevalt inzake bevalling
en kraamzorg. Een ander heeft
een verzekering nodig die hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een
bril, steunzolen of hoortoestellen,
dekt. Iedereen heeft persoonlijke
wensen op gebied van lichamelijke, geestelijke, medische en/of
therapeutische ondersteuning en
u kunt dat in een eigen zorgpakket samenstellen.
Denk aan bijvoorbeeld fysiotherapie, oefentherapieën, psychotherapie of alternatieve therapieën. De basisverzekering is
voor iedereen wettelijk verplicht.
Hiervan zijn de inhoud en de vergoedingen vastgesteld door de
overheid. Echter, ook hier moet u
al keuzes in maken want er zijn
drie verschillende soorten. Dan
kunt u uw zorgverzekering uitbreiden door uzelf aanvullend te
verzekeren. U kunt dit invullen

Goed eten zonder koken

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Bijna iedereen kent het onder de naam ‘Tafeltje Dek Je’ en bijna
iedereen denkt dat het bedoeld is voor ouderen die niet meer zelf
kunnen koken. De Maaltijdservice (dat is de eigenlijke naam) is
echter bedoeld voor iedereen die er moeite mee heeft om elke dag
een warme maaltijd op tafel te krijgen. Niet alleen ouderen, maar
bijvoorbeeld ook mensen met een handicap. En er kan ook tijdelijk
van de Maaltijdservice gebruik gemaakt worden, denk hierbij aan
herstel na een ziekenhuisopname.
Wat zijn dat voor maaltijden?
Het zijn koelversmaaltijden, wat betekent dat ze na het koken snel
gekoeld worden tot twee graden. Hierdoor houdt de maaltijd zijn
voedingswaarde en zijn conserveringsmiddelen zoals (te veel) zout
niet nodig. Even in de magnetron en klaar. Naast een uitgebreide keuze uit hoofdgerechten zijn er ook soepen en toetjes. Zowel
buitenlands als ouderwetse Hollandse pot.
Hoe werkt het?
Op een vast dagdeel brengt de bezorger de maaltijden en een lege
bestellijst. De lijst die je de vorige keer gekregen hebt, lever je in
voor de volgende bezorging. Op vakantie? Geen punt, maar geef
het tijdig door. Een weekje overslaan? Ook geen punt. En je kunt
zoveel bestellen als je wilt, voor een paar dagen of voor de hele
week, maakt niet uit.
Wat kost het?
Een hoofdgerecht kost tussen de € 4,- en € 6,-. Soep en toetjes zijn
natuurlijk goedkoper.
Interesse?
Je kunt meer informatie vragen via telefoonnummer 088-3742544
(lokaal tarief). Of mailen naar maaltijdservice@ons-welzijn.nl. Vrijblijvend een proefpakket bestellen kan ook. Je kiest dan vijf hoofdgerechten voor de prijs van twee.

ZORGVERZE
ONzE
Taa
uw
vErzEkErINGSz
WEWIJ
HET
VERSC
ADVISERE
VOORDELIGE
ELKE
DAGTaa
OPNIE
ONzE

Loop
Laat uw huidige verzekerin
binnen
contv
door ons geheel vrijblijvend

op kwaliteit en prijs
LaatCZ-verzekerin
uw huidige verzekering
Uw
Heeswijk
door ons geheel vrijblijvend
Loopv
Tel. 041
nen
op kwaliteit enbinprijs
of 0413
cont

Het team van Van Grunsven & Haerkens

Foto: Wendy van Hoofdstr
Lijssel

EN
S

nieuwe keuzes te kunnen maken. De zorgverzekeraars en de
overheid maken jaarlijks nieuwe afspraken, waarop u andere
keuzes kunt maken. Doch in het
land der keuzes… is het vaak het

DE
OPLOSSING
SAMEN
ELKE
DAG MAKE
OPNI

naar eigen wensen en behoeften.
Door met elkaar goed in gesprek
te gaan worden er beslist zaken
duidelijk en kunnen wij, met onze
kennis en ervaring op dit gebied,
een goede vertaling maken naar
de
zorgverzekeringspakketten
die CZ aanbiedt.
Altijd voordeel voor ondernemers
Ben u zelfstandig ondernemer?
Dan is het altijd voordeliger
om via Assurantiekantoor van
Grunsven & Haerkens verzekerd
te zijn. U kunt dan namelijk profiteren van collectiviteit. Kortom,
particulier óf ondernemer? Neem
vrijblijvend eens contact op zodat
u uw zorgverzekering weer eens
onder de loep kunt nemen.

V
V
AS AN
AS AN
SU GR
SU GR
RA UN
RA UN
N SV
N SV
TI E
TI E
EK N
EK N
AN &
AN &
H
TO A
TO HA
O ER
O ER
R K
R K
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S
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Iedereen is verplicht een zorgverzekering te hebben, maar aan
het einde van het jaar wordt u
de kans geboden om opnieuw
een keuze te maken tussen de
verschillende zorgverzekeraars.

DE OPLOSSING

Laat uw huidige verzekering
SAMEN MAK
door ons geheel vrijblijvend v
uw
vErzEkErINGSz
WEop
HET
VERSC
kwaliteit
en prijs

V
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RA UN
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EK N
AN &
TO HA
O ER
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HEESWIJK-DINTHER - Assurantiekantoor van Grunsven & Haerkens in Heeswijk-Dinther is niet alleen
een betrokken, maar ook een persoonlijke schakel tussen u en uw zorgverzekeraar CZ. Van Grunsven
& Haerkens overbrugt de afstand tussen u, als verzekerde, en uw zorgverzekeraar, omdat u voor het
assurantiekantoor geen nummer bent, maar een mens. “Wij proberen, als die persoonlijke schakel, nét
dat stapje extra te doen, door samen met u te kijken naar uw huidige zorgverzekering. Past deze nog
wel bij uw situatie? Kunnen we u goedkoper verzekeren? Wellicht is het interessant om over te stappen
naar CZ! Als u via ons uw zorgverzekering afsluit kunt u altijd met vragen bij ons binnenwandelen. Wij
helpen u met het invullen van nieuwe zorgaanvragen zodat uw arts slechts nog een handtekening hoeft
te zetten. Daarin maken wij het verschil en halen uw zorgverzekeraar veel dichterbij!”

Loop
Hoofdstr
binnen
Heeswij
ont
Tel. c041
of 0413
Hoofdstr
Heeswij
Tel. 041
of 0413

Hoofdstraat 100a
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413-291980 / 0413-291205
www.vangrunsvenhaerkens.nl
info@vangrunsvenhaerkens.nl.

Praktijk
voor
KINDERFYSIOTHERAPIE

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl
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Al 20 jaar Brabantse gezelligheid
bij restaurant De Waard

HEESCH – Anja en Hans Rombouts begonnen twintig jaar geleden aan een groot avontuur: een eigen
restaurant en zaal. Een restaurant waar mensen kunnen genieten van Brabantse gezelligheid, lekkere
gerechten en een zaal waar men terecht kan voor allerlei gelegenheden. En twintig jaar later doen zij dit
nog steeds met veel plezier.

Hans en Anja tijdens het bereiden van de huisspecial: Nougatine ijs

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van de Steen

Hans is verantwoordelijk voor de
keuken en zorgt ervoor dat de
lekkerste gerechten op tafel staan.
Zij zijn zelfs uitgeroepen tot hét
Aspergerestaurant van 2017, wat
een mooi compliment is voor het
werk van het echtpaar. Anja zorgt
voor een warm welkom van alle
gasten en bovendien voor een
persoonlijke service.
Het twintigjarig bestaan van De
Waard wordt feestelijk aangepakt in de maanden december
en januari. Zo is er een speciaal
driegangenmenu
samengesteld
tegen een speciaal tarief van
€ 20,-. De ‘draaitafel’, een ronde glazen plaat met verschillende
kleine gerechtjes verdeeld over
vier gangen, heeft de feestelijke
prijs van € 26,- per persoon.
Hans en Anja organiseren, verdeeld over de maanden, verschillende leuke acties. Op 3 december
is er een stamppotbuffet en op 21
januari kun je er onbeperkt de lekkerste spareribs uit Heesch eten. In
de zaal van De Waard vindt op 17
december een receptie plaats waar
je het echtpaar Rombouts kunt
feliciteren met deze mijlpaal en
tevens kunt genieten van diverse
proeverijtjes.
Zoals gezegd heeft De Waard ook
zalen waar je terecht kunt voor allerlei gelegenheden, zoals feesten,
diners, koffietafels of vergaderingen. Hans en Anja helpen je graag

met het samenstellen van een
uniek dagprogramma dat past bij
jouw wensen. En ook voor de zaal
gelden voor de komende maanden feestelijke tarieven.
Ook maatschappelijk zijn Hans en
Anja actief. Zo hebben zij een eigen dames volleybalteam, zijn ze
het clubhuis van twee carnavalsverenigingen en organiseren ze al
vijftien jaar de avondbraderie op
de Heesche kermis. Ook al vijftien
jaar komen leden van de KBO iedere tweede woensdag van de
maand genieten van een driegangendiner, bedoeld om niet altijd
alleen te hoeven eten.
Wil je meer weten over het restaurant of de zalen? Wil je eens kennismaken met De Waard of ben
je benieuwd naar het jubileummenu? Hans, Anja en hun team
heten je van harte welkom! Op
www.restaurantdewaard.nl vind je
alle informatie hierover.

Kerkstraat 3 Heesch
0412-451755
www.restaurantdewaard.nl
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Sinterklaas en Zwarte Pieten in Bernheze
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Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

Foto’s: Yvonne Rosenhart

Foto’s: Michel Roefs
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Comité Sinterklaasintocht
krijgt € 3.000,Boerenbruiloft levert jaarlijks een mooie bijdrage aan een goed doel

Werken met 3D-printerpen
Nieuw! Werken met een 3D-printerpen maakt de creativiteit los in
elk kind. Een unieke kans!
Vanuit een platte tekening of
eigen ontwerp maak je zelf een
3D-creatie zoals een maquette,
sieraad of sculptuur: het kan
allemaal met de 3D-printerpen!
Ben je niet zo goed in tekenen?
Geen probleem, wĳ zorgen voor
verschillende afbeeldingen die je
kunt gebruiken.
Uiteraard neem je na de workshop
je eigen unieke creatie mee naar
huis.
Geschikt voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
De workshop duurt anderhalf uur en wordt gegeven op donderdag
7 december, vrĳdag 8 december en maandag 11 december.
Kĳk op www.eĳnderic.nl voor meer informatie.
Prĳs: € 19,50 (inclusief materiaal).

LEKKER (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
LEERZAAM open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk

Sint koopzondag in Heesch
Boerenbruidspaar en Stichting Sinterklaasintocht Heesch

HEESCH - Vlak voor de komst van die ene man, waar vele Heesche
kinderen elk jaar met smart naar uitkijken, ontving het organiserend
comité van de Sinterklaasintocht in Heesch een cheque van maar liefst
€ 3.000,- uit handen van Bo van Hintum en Jordie van Buul.
Het boerenbruidspaar werd be- dit breed gedragen evenement
gin 2017 in zaal ’t Tunneke in voor kinderen. Heel toepasselijk
‘d’n onecht verbonden’. Op was de locatie waar de GoedheiCarnavalsmaandag is de boe- ligman zijn feest vierde, namelijk
renbruiloft waar jaarlijks de op- dezelfde zaal waar ook het geld
brengsten van de veiling voor voor het goede doel verkregen
het goede doel zijn. Dit jaar werd,
voor de overEIDhet decor
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Winter
Decoratieshow

middag de zaal afgeladen vol
zou zijn met kinderen en hun
ouders.
Een prachtig voorbeeld van lokale initiatieven die elkaar een
warm hart toedragen. Voor het
boerenbuidspaar was dit de laatste handeling als ‘on-echtpaar’,
want tijdens de prinsenreceptie
in CC De Pas op 10 december
zal bekend worden wie hun opvolgers zullen zijn in het nieuwe
carnavalsseizoen.

INSPELLIGHEID
& GEZ

Gratis enAtrTIEee

IR EID
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LIGH
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ingstijden Winter Decoratieshow
15:00 - 22:00

Di. 28 november

Openingstijden
Winter Decoratieshow
15:00
- 22:00

15:00 - 22:00

15:00 - 22:00
28 november
Wo. 29 november
15:00
- 22:00Di.
Wo. 22 november 15:00 - 22:00
Wo. 29 november

Openingstijden Winter Decoratieshow
Di. 21 november

Do. 23 november

15:00 - 22:00

15:00 - 22:00
15:00 - 22:00

Do. 30 november 15:00 - 22:00

Do.
30 november
15:00
15:00
- 22:00
Di. 21 november
15:00
- 22:00Vrij. 24 november
Di. 15:00
28- -22:00
november
- 22:00
22:00
Vrij. 1 december 15:00
15:00 - 22:00
&2 december 11:00 - 17:00
Za. 25 november
11:00 - 17:00
Za.
Kom,
kijk
proef
Vrij.
1 en
december
15:00
- -22:00
15:00
22:00
17:00
Zo. 3 december 15:00
11:00 - 17:00
Wo. 22- november
15:00
- 22:00Zo. 26 november
Wo.11:00
29
november
- 22:00
onze gezellige sfeer
Ma. 27 november
GESLOTEN
Za.15:00
2 december
11:00
- 17:00
11:00
17:00
Do. 23-november
- 22:00
Do. 30
november 15:00 - 22:00
Met lekkere
hapjes van

Zo.15:00
3 december
11:00
11:00
17:00
Bezoek
onze
sfeervolle show aan
de Karlingerweg
1 (op Slabroek) te 15:00
Uden
Vrij. 24- november
- 22:00
Vrij.
1- 17:00
december
- 22:00
Kijk voor onze workshops en arrangementen op SfeerhuysUden.nl

GESLOTEN
Za. 25 november
11:00 - 17:00
Za. 2 december
11:00 - 17:00
Zo. 26 november

11:00 - 17:00

Ma. 27 november

Kom, kijk en proef
GESLOTEN
onze gezellige sfeer

Zo. 3 december

11:00 - 17:00

Met lekkere
hapjes van

Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden
Bezoek onze sfeervolle show aan de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden
Kijk voor onze workshops en arrangementen op SfeerhuysUden.nl
ngementen op SfeerhuysUden.nl

olle show aan de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden
workshops en arrangementen op SfeerhuysUden.nl



HEESCH - Op een aangename manier je Sint- en surprisecadeautjes
kopen? Dat kan op zondag 3 december van 12.00 tot 17.00 uur
in het centrum van Heesch. Gratis én dichtbij parkeren. Kom ook
Sintshoppen in Aangenaam Heesch! De kids kunnen zich vermaken
met een Pietenspeurtocht.
KERSTACTIE: Voor wie wil jij
een wens doen? Wie gun jij een
kerstpakket?
Aangenaam Heesch heeft dit
jaar weer een hartverwarmende actie. Je kunt een wens doen
voor een ander! Wie weet gaat
deze wens in vervulling. Onder
alle overige inzendingen worden
kerstpakketten verloot.
Hoe werkt de Kerstactie?
Kom je shoppen in Heesch dan
ontvang je bij de deelnemende ondernemers een voucher,
waarmee je kunt doorgeven
voor wie je een wens wilt doen
en welke wens dit is. Tijdens de
kerstkoopzondag op 17 december wordt om 14.00 uur bij de
kerststal aan ’t Dorp bekendgemaakt welke wens in vervulling
zal gaan en wie er een kerstpakket wint.

Deze hartverwarmende actie,
van 3 tot en met 15 december, is
mogelijk gemaakt door de deelnemende ondernemers en Aangenaam Heesch. De ingevulde
vouchers kun je inleveren bij
Depot, CC De Pas, Albert Heijn,
Jumbo Wiegmans, DressUp-Instyle en Karwei.
Voor al jouw Sint-aankopen, je
dagelijkse verse boodschappen,
heerlijke en eerlijke producten
of onthaasten met een kop koffie kun je terecht in Aangenaam
Heesch. Er is een verrassend
aanbod in een gezellige omgeving, wat vertrouwd aanvoelt.
Ben jij een levensgenieter? Volg
de social media van Aangenaam
Heesch.
aangenaamheesch

14

Woensdag 29 november 2017

e
l
l
o
v
r
e
e
f
S Decembermaand
Brabants grootste speelgoedhuis

Parkeerplaats
Sinterklaas

wij hebben een groot assortiment
speelgoed, alle bekende merken hebben
wij in huis.

NISTELRODE - Van Tilburg Kids

Kado

LEGO 420

zak

17.50

1.99

heeft voor de komende weken
een extra parkeerplaats.

60

Een VIP-parkeerplaats voor
Sinterklaas en zijn paard

bal

knor

0
22.5

Amerigo. Met een eigen bord
voor de Sint en zijn paard.

Kom het kerstgevoel
bij ons beleven.

luxe pa
p
3 voor ier
1,-

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914

www.coppenswarenhuis.nl

Wij hebben alles in huis
om de feestdagen
gezellig te maken
van de mooiste kerstbal
tot de
grootste kerstboom

Luxe Kerstbuffet € 39,50

1e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 18-21u
2e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 17-20u
Om teleurstelling te voorkomen svp tijdig reserveren.
——————————————————–

Eindejaars- & Nieuwjaars- diner € 32,50
Lagenheuvelstraat 11 Volkel
0413 272914

www.coppenswarenhuis.nl

4-gangendiner met gratis welkomstaperitief voor groepen
——————————————————–

Christmas Kookworkshop € 50,-

3-gangendiner met gratis
drankenarrangement voor groepen
——————————————————–
0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Met opa naar de Sint /
Stefan Boonen en Marja Meijer
Een vrolijk prentenboek uit de bekende serie prentenboeken
over een opa en zijn zeven kleinkinderen. ‘Met opa naar de Sint’
is het zesde deel dat los van de andere prentenboeken gelezen
kan worden.
Opa gaat met zijn kleinkinderen naar de intocht van Sinterklaas,
maar ze komen te laat bij de kade. Sinterklaas is al op het grote
plein. Dus op naar het grote plein, alleen is opa niet meer zo
snel. Ze staan helemaal achteraan en kunnen Sinterklaas niet
goed zien. Koud en somber lopen ze terug. Opa stelt voor om
warme chocolademelk te gaan drinken. Als ze gezellig in een cafeetje zitten, komen Sint en Piet ook binnen. Zij hebben het ook koud, maar Sinterklaas heeft eigenlijk
geen tijd om rustig op te warmen. Daar weten de kinderen wel een oplossing voor.
De vele en grote illustraties laten goed zien wat er in het verhaal gebeurt en daarom is het ook voor
jongere kinderen goed te volgen. Sinterklaas is zelf ook groot fan van dit prentenboek. Op YouTube
leest hij het zelf voor!

Inschrijven
kerstworkshops
De data voor de kerstworkshops zijn bekend.
Voor foto’s en meer informatie kijk op de geheel vernieuwde
site www.bloembelevingegie.nl
Eerstvolgende kerstworkshop:

6 december om 19.30 uur
en
12 december om 13.30 uur.
Kosten € 27,50. Hiervoor hoeft u alleen een
pot mee te brengen.
Inschrijven via: info@bloembelevingegie.nl

Hazelberg 2, Veghel
info@bloembelevingegie.nl
www.bloembelevingegie.nl
www.facebook.com/BloemBelevingEgie
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Vol verwachting klopt mijn hart...
BERNHEZE - Ook al ben ik volwassen, toch blijft de Sinterklaastijd een spannende tijd. Afgelopen weekend
heb ik totaal onverwachts een kadootje gekregen van de Goedheiligman. Een fijn gevoel dat ik zomaar onverwacht verrast werd met een cadeau waar ik heel blij mee ben. Een cadeau waar ik niet om gevraagd heb, want
een verlanglijst had ik niet ingediend.

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach
en eigenaar van Influsso in Heesch

Dat maakt het voor mij extra speciaal. Want vaak werkt het zo niet.
Ik geniet ervan als ik kinderen hoor
zeggen wat er op hun lijstje staat.
Kinderen kennen de kunst om te

Berne Anders activiteit in de Abdij

vragen wat ze willen. En ergens op
de weg naar volwassenheid raken
we dit kwijt.
In mijn coachgesprekken krijg ik regelmatig te maken met cliënten die
niet weten wat ze willen of die niet
uitspreken wat ze willen. En in beide gevallen teleurgesteld zijn dat ze
niet krijgen waar ze naar hun idee
recht op hebben. Of niet krijgen
wat ze eigenlijk toch wel heel graag
hadden gewild. In deze gesprekken
breng ik ‘De Wet van Sinterklaas’
ter sprake. Deze wet staat ervoor
dat als jijzelf geen verlanglijstje indient, je ook niet moet klagen dat
je iets niet krijgt.
Ik besef me dat het niet altijd een-

voudig is om te vragen. Maar toch,
door te vragen creëer je mogelijkheden en duidelijkheid.
Heb jij je verlanglijst klaar wat werk
betreft? Weet jij wat je wilt? Spreek
het uit.
Ben je nog niet zover? Ik wil je
graag ondersteunen bij je vraag.
Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

Expositie Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - In de voormalige jongensschool,
nu Galerie ‘De Meesters’, aan de Hoofdstraat 100b is een
prachtige expositie ingericht met kunstwerken van diverse disciplines. Schilderijen, beelden en glaskunst van gerenommeerde kunstenaars.
Een mooie gelegenheid voor een sfeervol kerstuitje om te
genieten van mooie kunst. De expositie vindt plaats van 6
december tot 7 januari.
Info en openingstijden: www.leoniedekker.nl.

NISTELRODE – De aftrap van Oudejaarsavond, die op 29 december wordt gehouden in CC Nesterlé,
wordt verzorgd door ‘Striepke Veur’. Deze vrolijke carnavaleske cabaretgroep geniet grote bekendheid
via de Helmondse Keiekletsavonden.
kunnen draaien voor de Oudejaarsconference door Laurens
Timmers.

‘Striepke Veur’ is vier maal winnaar van de Carnavalsschlager in
Helmond en behaalde de tweede
plaats bij het Liedjesfestival van
Omroep Brabant. Zij staan voor
op en top Brabantse humor met
veel grappige, gezonde zelfspot
waarbij de lachspieren warm

HEESWIJK-DINTHER - Anna Heddes verzorgt op donderdag 7 december een concert op kristallen klankschalen. Deze klankschalen
hebben een krachtige, pure klank en laten je lichaam mee resoneren
op de trillingen van het geluid. Als ze samen bespeeld worden ontwikkelt zich een wonderbaarlijk harmonisch energetisch klankspel.
Het luisteren naar klankschalen wordt ook als rustgevend
ervaren. De klanken van deze
klankschalen ervaar je niet alleen
met je oren, maar met heel je
lichaam. Daarom worden klankschalenconcerten ook gegeven
voor zieken en mensen in hun levenseinde. De avond in de Abdij
van Berne in Heeswijk-Dinther
begint om 20.00 uur en duurt
een klein uur.

avonduur in de aanloop naar
Kerstmis. Kom luisteren en ervaar zelf wat een concert van
klankschalen losmaakt. Aangeraden wordt voldoende warm
gekleed te zijn om stil zittend in
de Abdijkerk dit concert te ondergaan.
Toegang is € 5,- inclusief koffie/
thee na afloop in de Abdijzaal.
Kaarten zijn verkrijgbaar door
een mailtje te sturen naar
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Test je muziekkennis tijdens de
jaarlijkse popkwis in CC De Pas

Aftrap met Helmonds Striepke Veur

toegetreden. Tot vandaag staat
het trio jaarlijks met een nieuw
programma op de planken, alles
in onvervalst Helmonds dialect.

Anna Heddes

Deze avond is een meditatief

Lachend het jaar uit

In 1982 namen René van Luytelaar en Mario Cortenbach de beslissing om mee te doen met de
plaatselijke Carnavalsschlagerverkiezing, zongen zich regelrecht
de finale in en werden gekroond
tot Carnavalsschlager 1983. Een
jaar na deze succesvolle start
voegde pianist Henk-Jan Verkers
zich bij het gezelschap en besloot
het drietal ook carnavalesk cabaret te gaan brengen. Inmiddels is
Bram Bosmans als nieuwe pianist

Meditatief concert met
kristallen klankschalen

Tweeduzend ‘zever’ 10
Laurens Timmers blikt met jou
terug op de landelijke en lokale
gebeurtenissen van 2017. Geen
filosofisch geneuzel, maar licht
maatschappelijk kritisch en bovenal satirisch. Het belooft een
ouderwets gezellige ‘feel good’
conference te worden, waarna
je vol positieve energie het jaar
2018 tegemoet kunt gaan. Voor
een uitgebreid interview met
Laurens Timmers houd de volgende DeMooiBernhezeKrant in
de gaten!
Neem de tijd om terug te blikken
op 2017 en bestel tickets voor de
eerste Nisseroise Oudejaarsconference via www.nesterle.nl.

HEESCH - In het cafe van CC De Pas wordt op vrijdag 8 december de jaarlijks Popkwis georganiseerd. Hoe staat het met
je kennis van de popmuziekgeschiedenis en wat weet je van
de hedendaagse popmuziek? De popkwis is een mooie gelegenheid om je kennis te testen en de strijd aan te gaan met
andere muziekliefhebbers.
Er zijn teams die nu al dagelijks de popencyclopedie raadplegen of internet afstruinen om hun kennis van de popmuziek op te halen of te verbeteren. Er zijn ook teams die nog niks hebben ondernomen en die ook niet
van plan zijn om iets te gaan ondernemen.
Deze teams vertrouwen op hun goede basiskennis van de popmuziek.
Daarnaast zijn er teams waarvoor meedoen veel belangrijker is dan winnen. Deze teams hopen er op dat wellicht het geschonken gerstenat bij
zal dragen aan een goede eindklassering en mocht dit niet het geval zijn,
dan hebben zij in ieder geval genoten van een avond vol met kwisplezier.
In welke categorie van deelnemers je valt is niet
belangrijk, het enige wat je nu nog moet doen is
je opgeven voor de Popkwis via info@de-pas.nl.
De kwis begint om 20.00 uur en om 19.30 uur
dienen te teams hun aanwezigheid te melden.
Een team bestaat uit twee personen en deelname is geheel gratis.

29 december
Aanvang 20.15 uur
Entrée € 7,50.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL
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GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Woensdag 29 november 2017

Grond kopen van de gemeente
Inloopbijeenkomst
bedrijventerrein Heesch West Project grondgebruik van start in Heeswijk-Dinther
Op woensdag 6 december 2017 is er in Hotel Nuland aan de A59
in Nuland een openbare inloopbijeenkomst over bedrijventerrein
Heesch West. De bijeenkomst is van 17.30 tot 20.30 uur. Er zijn
die avond geen presentaties. U kunt binnenlopen op elk gewenst
moment.
Waarom deze bijeenkomst?
Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch beginnen met het opstellen van een Milieu Effect Rapport en het bestemmingsplan
Bedrijventerrein Heesch West. U
kunt op woensdag 6 december
2017 vragen stellen over Heesch

West. Medewerkers van de drie
gemeenten zijn aanwezig om
uw vragen te beantwoorden en
met u in gesprek te gaan over
Heesch West.
Meer informatie op
www.s-hertogenbosch.nl/
bedrijventerreinheeschwest.

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

Dementievriendelijk Bernheze

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

Op vrijdag 8 december 2017, 14.00-16.00 uur is in Cultureel Centrum de Pas in Heesch een informatiemarkt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

AGENDA
6 december 2017
Inloopbijeenkomst
Heesch West
Hotel Nuland
17.00-20.30 uur
8 december 2017
Informatiemarkt
Dementievriendelijk Bernheze
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch
14.00-16.00 uur

Informatiemarkt 8 december 2017

De markt is voor iedereen die
geïnteresseerd is in activiteiten,
zorg en steun bij geheugenproblemen en dementie. De toegang is gratis. U bent van harte
welkom.
Meer informatie
Facebook: Dementie Vriendelijk
Bernheze, email: dementievriendelijkbernheze@gmail.com, telefoon 06-53 34 12 87.
De informatie en ontmoetingsmiddag wordt georganiseerd
door de Raad Gecoördineerd
Ouderenwerk Heesch, de KBO

afdeling Heesch, Het Dorpsplein en de werkgroep Dementie
Vriendelijk Bernheze.

Verpakkingen van plastic,
blik en drankkartons
kunnen in dezelfde zak
Waterleidingen Loosbroek-Heesch-Oss
vernieuwd
Brabant Water gaat de waterleidingen vervangen van Loosbroek naar Oss. Aannemer Heijmans voert
de werkzaamheden aan de waterleidingen uit.
De werkzaamheden
Op 13 november 2017 is Brabant Water begonnen met werkzaamheden aan de grote waterleiding (transportleiding) die
loopt van het waterproductiebedrijf Loosbroek naar Heesch/
Oss.
In totaal wordt ongeveer 5.600
meter watertransportleiding bij u
in de buurt vernieuwd. De werkzaamheden duren zes maanden
(tot eind april 2018).
De waterleiding is in de jaren 60

aangelegd en aan vernieuwing
toe. Brabant Water zorgt ervoor
dat u zo min mogelijk merkt van
de werkzaamheden. Toch is enige overlast soms helaas onvermijdelijk. Wij vragen uw begrip
daarvoor.

In mei 2016 is de gemeente Bernheze gestart met het project ‘verkoop reststroken en ongeregistreerd grondgebruik’. U kunt nog
steeds vrijblijvend een verzoek tot aankoop van een reststrook indienen. Dat geldt voor alle inwoners van de gemeente Bernheze.
We starten het project nu in Heeswijk-Dinther. Tijdens de projectperiode gelden verlaagde verkoopprijzen.
Wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond
die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen en
die deel uitmaken van het openbare groen. Als u vraagt om een
stukje grond te kopen, kijken we
of er sprake is van een reststrook
en of de grond verkocht kan
worden.
Uit een inventarisatie blijkt dat
sommige inwoners al stroken
grond van de gemeente bij hun
tuin hebben getrokken. Bij de
start van het project ging het in
de gemeente Bernheze om ongeveer 40.000 m². In Nistelrode
en Loosbroek zijn al deze situaties behandeld. De gemeente
start nu in Heeswijk-Dinther.
Weet u dat u een strookje gemeentegrond gebruikt? Meld u
dan bij de gemeente zodat we
met elkaar in gesprek kunnen.
Project
In het afgelopen jaar hebben
meer dan 100 inwoners uit de
hele gemeente een verzoek tot
koop ingediend. Daarnaast hebben we 210 locaties bezocht in
Nistelrode en Loosbroek. Dit
heeft op ongeveer 50 locaties
geleid tot de verkoop van gemeentegrond. Op andere locaties is een andere oplossing

gevonden of zijn we nog in gesprek.
Verkoopprijzen
Bent u eigenaar van een woning
en grenst uw perceel aan een
reststrook van de gemeente?
Dan kunt u nu uw kavel uitbreiden en deze strook tegen een
verlaagde prijs kopen. De verkoopprijs tijdens de projectperiode is € 95,- per m2 voor grond
naast of achter de woning. Voor
grond die voor de voorgevel ligt,
is de verkoopprijs € 50,- per m2.
De reststrook moet wel kleiner
zijn dan 125 m². Is de strook groter, dan stellen we de prijs vast
met een taxatie.
Meer informatie
Het bedrijf Intersolum uit Asten
voert dit project uit voor de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met Ruud Krol
(06-46 95 41 27,
r.krol@bernheze.org) of Bauke
Brouwer (06-15 41 23 47,
b.brouwer@bernheze.org).
Als u nu al belangstelling heeft
voor een strook grond kunt u via
www.bernheze.org (zoekterm:
reststrook) een verzoek indienen.

Op de hoogte blijven?
Informatie over de voortgang en
planning van de werkzaamheden vindt u op
www.waterstoring.nl/brabantwater en www.brabantwater.nl.

Doe gft-afval niet bij restafval
maar in de gft-container;
goedkoper en beter voor het milieu
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Besluiten ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar hij/
zij volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staan
ingeschreven. Dit blijkt uit het
adresonderzoek van de afdeling
Burgerzaken. Het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Bernheze heeft
daarom besloten om de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden
en deze personen uit te schrijven
uit Nederland. Hierop volgt een
inschrijving in het RNI (Registratie Niet Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.
- P.W. Komanski, geboren 29-031987, besluitdatum 24-10-2017
- A.M. Piwoda, geboren 05-121991, besluitdatum 12-10-2017
- A.C. Piwoda, geboren 23-012017, besluitdatum 12-10-2017
- J.A. Jawtoszuk, geboren 20-041995, besluitdatum 24-10-2017
- J.M. Rincon Aguilar, geboren 2811-1991, besluitdatum
18-10-2017
- J.A. Dworak, geboren 14-091993, besluitdatum 25-10-2017
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
Hebt u nog vragen over de inhoud van dit besluit, dan kunt u
contact opnemen met afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze, telefoon14 0412 of via
gemeente@bernheze.org.

- K. Bekiotis, geboren 10-08-1979
Heeft u informatie over de feitelijke verblijfplaats van deze persoon of heeft u vragen, neem
dan contact op met het afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412 of
via gemeente@bernheze.org.

Commissie Bezwaarschriften
Bernheze
Op woensdag 6 december 2017
komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
De commissie behandelt dan de
volgende bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkene
is ingediend tegen het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2017, waarbij een last onder
dwangsom is opgelegd wegens
het zonder vergunning veranderen van een inrichting op het
adres Kantje 40-42 in Nistelrode.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat betrokkene heeft ingediend tegen het besluit van
het college van burgemeester en
wethouders van 15 september
2017, waarbij aan hem een last
onder dwangsom is opgelegd,
gericht op het opheffen van een
aantal strijdigheden op het adres
Sint Servatiusstraat 13 in Heeswijk-Dinther.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij/zij
volgens de Wet basisregistratie
personen (BRP) staat ingeschreven. Het onderzoek van afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van de persoonsgegevens van de volgende persoon ambtshalve te beëindigen.
Dit kan voor deze persoon grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant en op www.officielebekendmakingen.nl.

Ontheffing paracommerciële
rechtspersoon
De burgemeester heeft op 21
november 2017 besloten aan de
paracommerciële instelling
Cultureel Centrum de Pas, 5384
BZ Heesch ontheffing te verlenen op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
Bernheze 2014 voor een nieuwjaarsfeest op 31 december 2017
in deze inrichting.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
J. Hendriks, Broekhoek 23, 5384
VP Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1 onder
a, van de APV Bernheze 2014
een melding gedaan van het ver-

plaatsen van een dubbele uitweg
naar Zoggelsestraat, kadastraal
bekend als HEE02 F 481. De
melding is op 23 november 2017
geaccepteerd. Verzenddatum: 23
november 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Samen de Hoef 1 voor het organiseren van ‘Opmaat naar
kerst’ op 19 december 2017 op
een veld naast de jeu-de-boulesbaan, Langven, 5384 PT
Heesch. De toestemming is 23
november 2017 verzonden.
- Cultureel Centrum de Pas voor
het organiseren van een concours van de Brabantse Bond
van Muziekverenigingen op
9 december 2017 in Cultureel
Centrum de Pas, De Misse 4,
5384 BZ Heesch. De Misse is
die dag afgesloten voor alle
verkeer, behalve voetgangers.
De toestemming is op 24 november 2017 verzonden.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Vorstenbosch
- Peelstraat 3a
Oprichten woning
Datum ontvangst: 20-11-2017
Loosbroek
Houtstraat 3
Datum ontvangst: 20-11-2017
Nistelrode
- Parkstraat 6
Plaatsen geld/pinbox
Datum ontvangst: 21-11-2017
- Raadhuisplein 1
Realisatie 11 huurappartementen in voormalig kantoorgebouw (achterste deel voormalig gemeentehuis)
Datum ontvangst: 21-11-2017
Heesch
- Deken van der Cammenweg ong.
Bouw woonhuis
Datum ontvangst: 21-11-2017
Heeswijk-Dinther
- Zijlstraat 24
Plaatsen reclamebord
Datum ontvangst: 21-11-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Molenhoeve 15
Huisvesten arbeidsmigranten/
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 20-11-2017

- Vorstenbosscheweg 10
(zweefvliegveld)
Rooien houtopstanden/dat
rooien en herplant plaatsvinden overeenkomstig bepalingen Wet Natuurbescherming
Verzenddatum: 21-11-2017
Heeswijk-Dinther
- Nabij Heeswijkseweg sectie E
nr.1771
Herplant populierenbos
Verzenddatum: 21-11-2017
- Abdijstraat 49
Verbeteren brandveiligheid
Verzenddatum: 23-11-2017
- Zandkant 7a
Plaatsen 2 tijdelijke (2 jaar)
containers/handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 22-11-2017
Heesch
- Deken van der Cammenweg ong.
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 23-11-2017
- Kerkweg 12
Verbouw woning
Verzenddatum:22-11-2017
- Wijststraat 12
Herbouw loods
Verzenddatum: 23-11-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat
deze besluiten leiden tot een
onomkeerbare situatie, treden ze
zes weken na verzending van het
besluit in werking.
Heesch
- ’t Vijfeiken bij 53
Kappen linde (ontsluiting woningen)
Verzenddatum: 21-11-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Onderstaande
omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Palmenweg 9
Gedeeltelijk vergroten loods
Verzenddatum: 22-11-2017
Vorstenbosch
- Bosweg 4
Oprichten vleesvarkensstal, luchtwasser, uitbreiden
rundveestal en aanbrengen
sleufsilo’s en grasplaten
Verzenddatum: 22-11-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.

Tijdelijke vergunningen
Heeswijk-Dinther
- De Dieppoel 1
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 21-11-2017
Vorstenbosch
- Kampweg 31
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 22 november
2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure verleend.
Deze besluiten treden in werking
na afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- Grolderseweg 15
Verbouw loods en veranderen
milieu
Verzenddatum: 27-11-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
Kennisgeving Waterschap Aa en
Maas, gemeente Bernheze
Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Brabant maken bekend
dat zij voornemens zijn in het
kader van de Wabo een besluit
te nemen op het verzoek voorschriften proefnemingen rwzi
Dinther.
De aanvraag betreft het toevoegen van proefnemingsvoorschriften aan de vigerende omgevingsvergunning. De inrichting
is gelegen aan de Hazelbergsestraat 5 in Heeswijk-Dinther.
De ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken zijn vanaf
22 november 2017 tot en met
2 januari 2018 in te zien bij de
gemeente Bernheze. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop
u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar www.bernheze.
org. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).U
kunt zich daarvoor wenden tot
mevrouw A. van de Laar-Geerts,
telefoon 0485-72 91 44. Het besluit is digitaal op te vragen via
het e-mailadres:
info@odbn.nl of terug te vinden
op de website van de Provincie
Noord- Brabant www.brabant.
nl/loketverleende-vergunningen.
De kennisgeving is te vinden op
www.brabant.nl/loket/
bekendmakingen. Iedereen kan
tot 2 januari 2018 schriftelijk of
mondeling zienswijzen inbrengen. Zienswijzen kunt u richten
tot Omgevingsdienst Brabant
Noord, Postbus 88, 5430 AB
Cuijk.
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

WWW.BERNHEZE.ORG

Sinterklaasfeest Vluchtelingenwerk
DELEN IS HET NIEUWE GEVEN

Stem voor
30 november!

vrijwilligers van Aktie Klaasje. Dit
jaar hebben zij een nieuw record
gehaald: 650 pakjes voor gezinnen met een smalle beurs en zieke mensen!

een handgemaakte Afrikaanse
pop of knuffel.
Dit feest was niet mogelijk geweest zonder de vele sponsors. En ook een dank aan alle

Ook dank aan Stichting FreeKenia en Jumbo Supermarkten.
Liesbeth Dalderop: “Een uur
voordat het feest begon ging bij
mij de bel. Er stond een meisje
voor de deur met een kleurplaat
in de hand. Ze wilde naar het
feest maar ze had geen kleurpotloden. Daar doen we het toch
voor?!”

Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Ongeveer 60 kinderen van Vluchtelingenwerk Bernheze hebben op zaterdag 25 november
weer genoten van een knalfeest met coole pieten en pakjes. Bij binnenkomst kregen ze een prachtige pietenmuts met hun naam erop. Om 13.00 uur was er koffie, thee, ranja, pepernoten, speculaas,
schuimpjes en een mandarijn. Piet Renee had een spetterende Spaanse openingsgroet (uno, dos, tres,
trommelen met de handen). Daarna zongen de kinderen Sinterklaasliedjes en maakte de fotopiet (en de
papa’s en mama’s met hun mobieltjes) een groepsfoto.

Salto’s,
peperkoek
happen
en andere
spelletjes

Piet Jenna maakte met tien vrijwilligers van Vluchtelingenwerk
de spieren los. In de gymzaal
van Checkpoint, die versierd was
met kleurplaten van de kinderen,
waren zes spelletjes uitgezet.
Balmera, Ruha en Alaa zitten onder turnen en maakten prachtige
salto’s op de mat.
De kaakspieren werden getraind
tijdens het Hollandse spelletje
peperkoek happen!

Ook was er een taalspelletje met
een verlanglijstje en cadeautjes.
Alle kinderen hebben hun Pietendiploma gehaald. Ook kregen
zij een cadeau van Aktie Klaasje:
een versierd pepernotenzakje en

MET OOG OP MADURODAM
Vluchtelingenwerk Bernheze doet mee aan de Specsavers goed doel actie.
Ga naar www.stichtingspecsaverssteunt.nl en stem op Vluchtelingenwerk Bernheze.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
BIEFLAPPEN
500 gr voor € 5,98
KROKETTEN
5 stuks voor € 2,50
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl

Nu ook pasfoto’s

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys
larue@scheidingshuys.nl
.nl
www.scheidingshuys
www.scheidingshuys.nl
.nl

ER IS
ST NA DE SCHEIDING
ER
ISTOEKOM
TOEKOMST
SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
ScheidingsHuys

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Puzzle #12662

Voor Het Vastleggen
Van een (dierBare) Herinnering

More Puzzles:

Beatrixstraat 18 - 5384 Ke HeescH
www.sudoku-puzzles.net
t 06 - 125 096 68

KERSTBOMEN
Uitzoeken vers uit de grond.
Prijzen vanaf € 10,Vinkelse Bunderstraat 6
(doodlopende straat
langs Vinkelsestraat Heesch
-Vinkel). Iedere zaterdag en
zondag open. 06-27651655.
MOOIE KERSTBOMEN
Diverse soorten en maten.
We pakken de boom graag voor
u in. Vanaf 2 december dagelijks
geopend.
Antoon Coolenstraat 5
Heeswijk. 06-22827766.
MOOIE KERSTBOMEN
Groen en blauwspar diverse
maten met en zonder kluit,
ook open op zondagen.
H. Donkers, Kampweg 30
Loosbroek. Tel. 0413-22944.
KERSTBOMEN MORICA’S
(blauwspar)
Dorpsstraat 13, Loosbroek.
Lengte ca 0,70 tot ca 2,25 m
Mooie modellen!
Open vanaf 2 december.
06-29129328.
KERSTBOMEN, BLAUWSPAR
1 meter € 5,- 1,5/2 meter € 10,2,5/3 meter € 15,-.
Zelf uitzoeken of reserveren op
perceel.
Liniedijk 3, Heeswijk-Dinther
Gratis bezorging.
EEN LEUK BOEK VOOR
EEN SINTERKLAAS- OF
KERSTCADEAU
Boek: De betekenis van de
Oostenrijkse Successieoorlog
(1740-1748) voor het
oostelijk Staats Brabant en Het
hoofdkwartier van de Hertog
van Cumberland te Nistelrode
Interessant historisch verhaal

info@marliesnederKoornfotografie.nl
www.marliesnederKoornfotografie.nl

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

Vanaf intakegespre
intakegesprek
k t/m afhandelin
afhandeling
g rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspr
aanspreekpunt
eekpun t tegen een vaste totaalprijs
totaalprijs

Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week
Rita van Beek
Jan Bouwman uit
kan de staatsloten
Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Paperpoint

3

AANGEBODEN

SCHEIDEN
SCHEIDEN
JESAM
SAMEN
DOE JE
EN

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

Easy

met rijke illustraties.
Prijs € 14,50.
Verkrijgbaar bij: Berneboek bij
de Abdij van Berne, Read Shop
Nistelrode, boekhandel Ceelen
te Heesch en boekhandel
Derijks in Oss.
U kunt ook mailen naar
bijgevoegd mailadres, het boek
wordt dan bij u thuis bezorgd.
Het mailadres is:
heuvel191@home.nl

PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
WWW.RADIONOSTOS.NL
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP
PAPIER?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

PERSONEEL
HULP IN DE HUISHOUDING
NISTELRODE
Meer informatie: 06-15192991.
ZOEK JIJ EEN BAAN
WAARIN JE ZELF JE UREN
KAN INDELEN?
Kom dan snel werken in ons
klantcontactcentrum.
Bel voor meer informatie
Logic-Call 073-5286700.

GEVRAAGD
PROBLEMEN MET UW
HOND?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
ENTHOUSIASTE
FOTOGRAAF
Voor Heeswijk-Dinther zijn wij
op zoek naar een fotograaf die
zijn/haar hobby in wil zetten
voor DeMooiBernhezeKrant en
mooibernheze.nl.
Vraag naar informatie over deze
mooie kans via:
info@demooibernhezekrant.nl
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK?
Dick van de Leest 06-55325484.
LEGE CARTRIDGES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
OUDE/KAPOTTE
COMPUTERS EN LAPTOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.

TE HUUR
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit
24m2 voor € 90,- p.m.
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
MOOI CHALET
op park De Wildhorst in
Heeswijk-Dinther.
Vanaf 1 januari 2018.
Meer informatie:
Geert van Doremalen
06-53338720.
CENTRUM NISTELRODE
In Lindestraat, ruimte geschikt
als kantoor, praktijkruimte, enz.
Prima parkeermogelijkheid.
Indeling en m2 bespreekbaar.
Redelijke huur.
Inlichtingen: 06 23 64 50 85
istehuur@gmail.com.

OVERIG
Uw VIDEOBANDEN op DVD,
op USB-stick of op een harde
schijf? Op een deskundige wijze
verzorgd!
Mail naar g.eerden@hotmail.nl
of bel naar 06 11 355 477.
O, KOM ER EENS KIJKEN!
Nieuwsgierig? Kijk op:
www.gildenistelrode.nl.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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De nieuwe gemeentegids Bernheze 20172018 volgende week
in de brievenbus
BERNHEZE - In samenwerking met de gemeente Bernheze presenteert Akse Media de nieuwe gemeentegids Bernheze 2017-2018,
een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over je gemeente. In de gids vind je informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. Tevens kun je gebruikmaken
van de digitale gemeentegids, de SmartMap, via
www.bernheze.smartmap.nl.
Mocht je na 4 december nog
geen gids hebben ontvangen,
dan kun je deze afhalen op het
gemeentehuis. Ook kun je op de
SmartMap een bladerbare versie
(E-book) van de gemeentegids
inzien.
De digitale gemeentegids heeft
wederom de hoogst mogelijke
drempelvrije status behaald. Dit
betekent dat de site goed toegankelijk is voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met
een functiebeperking. Ook is het
mogelijk om de gids in drie verschillende aangepaste leesvormen op te vragen: in braille, met
grootlettertype of gesproken als
daisy-cd-rom.
De gemeentegids is gedrukt

op FSC-gecertificeerd papier
en mede tot stand gekomen
dankzij de medewerking van
adverteerders, verenigingen en
instellingen. Wijzigingen kun je

OOK OP TE VRAGEN IN
BRAILLE, MET GROOT
LETTERTYPE
OF GESPROKEN
doorgeven aan Akse Media via
redactie@aksemedia.nl, onder
vermelding van gemeentegids
Bernheze, of bel 0223-673010.
Daarnaast kun je gebruikmaken
van de mutatiebon achterin de
gids of van de digitale gemeentegids
www.bernheze.smartmap.nl.

VVD: Verspilling

in de zorg

Jack van der Dussen, fractievoorzitter
VVD-Bernheze
Misschien heeft u afgelopen week in de
Telegraaf ook het bericht gelezen met de
kop ‘Woede om dump traplift’. In het artikel werd er schande van gesproken dat een
nog prima werkende traplift, die betaald
was met gemeenschapsgeld, zo maar werd
weggegooid.
Als VVD-Bernheze zijn wij, sinds
de transities, op gemeentelijk niveau bezig met het organiseren
van liefdevolle, maar ook doelmatige en efficiënte zorg. Het
weggooien van een traplift hoort
daar natuurlijk niet bij.

wethouders. Deze vragen kunnen er misschien ook toe bijdragen dat er door de betrokken
ambtenaren actief/actiever op
gelet gaat worden.

We moeten er voor waken dat
er in Den Haag weer allerlei extra regels bedacht gaan worden
om deze manier van handelen te
voorkomen. Nieuwe regels leiden immers vaak alleen maar tot
meer bureaucratie.

Misschien heeft u zelf ook een
voorbeeld(en) van verspilling in
de zorg. Wij willen u vragen ons
hierover te berichten. Op basis van de antwoorden op onze
vragen en de door u aangedragen voorbeelden, zullen wij onze
bevindingen doorsturen naar de
VVD fractie in de Tweede Kamer.

Het is daarom van belang om te
weten of er in onze eigen gemeente ook van dit soort verspilling plaatsvindt. Wij zullen
hierover vragen stellen aan het
college van burgemeester en

Ons doel is het voorkomen van
meer bureaucratie en het betaalbaar houden van de zorg. U kunt
reageren via email: jack.vanderdussen@planet.nl of via http://
bernheze.vvd.nl/contact.

SP: €

3.000.000,- staat klaar voor
Traverse Heeswijk-Dinther
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken
SP Bernheze is altijd zeer betrokken bij de leefbaarheid van de kernen. Al in
2007 pakte de SP daarom de problematiek van de Traverse Heeswijk-Dinther
op. De informatieavond in café de Zwaan zullen de bewoners zich nog zeker
herinneren. Daarna de rondgang met de toenmalige wethouder, Van de Ven.
Direct zijn noodzakelijke aanpassingen gedaan. Door de aanhoudende inzet
van de SP staat er nu € 3.000.000,- klaar om de Traverse op te knappen.

Traverse HD
Op donderdag 9 november heeft
de gemeenteraad de begroting
2018 vastgesteld. Hierin staat dat
er € 3.000.000,- is geoormerkt
voor de aanpak van de Traverse in
Heeswijk-Dinther. De SP maakte
zich al in 2007 zorgen en is direct
in actie gekomen. Niet klagen
en praten of anderen de schuld
geven. Nee, de ‘SP-manier’ is

aanpakken en naar een resultaat
werken. Zo kreeg ook de Componistenwijk in Heesch een opknapbeurt. Door initiatief nemen
en de bewoners betrekken. Dat
deed de SP in Heeswijk-Dinther
ook om de Traverse op te knappen. Een ander belangrijk project
voor Heeswijk-Dinther had voorrang: het ontsluiten van ’t Retsel.
Toen dat klaar was maakte de SP

Progressief Bernheze:

zich direct hard om voldoende
middelen vrij te maken voor de
Traverse. We zijn er trots op dat
het gelukt is die € 3.000.000,- in
de begroting te krijgen.
Het geld staat klaar, om in 2018
aan de slag te gaan. Praatjes vullen geen gaatjes, de ‘SP-aanpak’
wel. Denk daar 21 maart 2018
ook aan.

Samen plannen maken

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
De afgelopen maanden hebben we het meer dan eens gehoord: mensen die
graag zouden meedenken over plannen voor hun omgeving, maar daar de
ruimte niet voor kregen van de gemeente. Eeuwig zonde, want daarmee gaat
de gemeente voorbij aan veel denk- en mankracht waar buurten en dorpen
heel veel aan kunnen hebben.

Progressief Bernheze zou dat
graag anders doen. Wij willen
dat plannen aan de keukentafel
gemaakt gaan worden. Ambtenaren moeten vaker de straat op
gestuurd worden om plannen
samen met omwonenden en betrokkenen beter te maken. Maar
ambtenaren zouden ook veel vaker in de buurt moeten zijn om
aan inwoners te vragen wat zij
graag zouden zien gebeuren in

hun buurt en wat zij zelf zouden
willen doen om de eigen buurt
beter, fijner en mooier te maken.
Vaak kunnen en willen inwoners
aan de slag met de eigen directe
leefomgeving, onder andere met
het organiseren van activiteiten,
het voor elkaar zorgen en het onderhouden van groen in de wijk.
De gemeente kan daarbij veel
vaker helpen.
Als het aan Progressief Bernheze

DATE DOOR DE MIST IN
Tekst?

ligt krijgt iedere buurt daarom
zijn eigen contactpersoon die
spreekuur houdt in de buurten
en op pad is in de wijk. Iemand
die steeds aan de slag is om plannen uit het gemeentehuis in de
buurt te bespreken en plannen
uit de buurt in het gemeentehuis
voor te leggen. Een verbinder die
initiatieven én buurten versterkt.
Reageren?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.
Zie oplossing pagina 34
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Heel Bernheze

Vertrouwen bieden en vragen
HEESCH - Pascale van Heugten uit Heesch is bijna 25 jaar zelfstandig
onderneemster in de rol van onafhankelijk financieel adviseur.
Daarnaast is ze voorzitter van de ondernemersvereniging Heesch en
voorzitter van het Centrum Management Heesch.
De Stichting Centrummanagement Heesch vertegenwoordigt
de belangen van de ondernemers in het Heesche centrum, de
vastgoedeigenaren, de bewoners, de consumenten en de gemeente.
Sinds 2012 is de stichting actief om de aantrekkelijkheid van het
Heesche centrum te vergroten en het vestigings- en verblijfsklimaat te
verbeteren. “Door middel van een aangename samenwerking tussen
alle betrokken partijen is al veel bereikt”, weet Pascale. “Heesch heeft
een gastvrij en toegankelijk centrum, een verrassend aanbod en is een
dorp waar levensgenieters volop aan hun trekken kunnen komen.
Voor het beste resultaat heb je meerdere partijen nodig. Ondernemers
willen gehoord worden en ervaren soms grote afstand en regeldruk.
Samen willen wij hier verandering in brengen door meer vertrouwen te
bieden en te vragen.”

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

Ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Een fris centrum, voor en door
Nistelrode
Mart Smits, raadslid CDA Bernheze
Er wordt druk gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van
Laar: van de Heuvelstraat tot en met de Parkstraat. Het is belangrijk
en goed dat er afgelopen donderdag veel inwoners mee kwamen
praten over de schetsenplannen die er liggen. We willen weten wat
er kan verbeteren aan de plannen, zodat we die opmerkingen bij de
discussie over het ontwerp kunnen inbrengen.
We vinden het belangrijk dat iedereen op een veilige en prettige
manier van A naar B kan gaan.
Kinderen moeten naar school,
we doen de boodschappen, we
gaan werken of halen de vermaakte kleding op.
We willen dat allemaal gemakkelijk en snel kunnen doen, maar
het is moeilijk om dan de weg,
naar ieders wensen, goed in te
richten.

Weijen - Laar - Delst
Het onderhoud kan wel een impuls gebruiken: achter sommige
drempels liggen diepe dalen, wat
zorgt voor gestuiter met de auto.
Fijn en veilig is dat niet. Dat geldt
voor degenen in de auto en op
de fiets, maar zeker ook als je aan
deze straat woont. Kortom, het
wegenonderhoud in Bernheze
moet structureel beter, zowel in
de wijken als op de doorgaande

Er wordt overal gegraven. Je ziet in heel Bernheze het paars voor
de glasvezelkabel van E-fiber de grond in gaan. Heesch is al geactiveerd. Nistelrode ook. Daar kunnen ze vooruit: snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid. De andere dorpen volgen. En het buitengebied ook, want daar zijn ze nu overal aan het graven.
Losse eindjes
Het lijkt erop dat we als stichting de doelstelling, breedband in héél
Bernheze, gehaald hebben. Maar voordat de club bij de laatste
aansluiting opgeheven wordt zijn er nog wat losse eindjes. Zoals
de openbare beschikbaarheid via WiFi-punten, de mogelijkheden
om nog aan te haken én de dienstverlening op deze digitale snelweg.
Dienstverlening
De dienstverlening loopt goed. De meeste mensen die een aansluiting krijgen, lukt het zelf om zelf, indien nodig, hun mail over te
zetten. Bij degenen die er zelf niet uit komen, is het zo gepiept met
de inzet van vrijwilligers van de Eerste Hulp Bij Glasvezel.

routes. Heeft u nog suggesties,
laat het ons weten. CDA Bernheze zal zich er sterk voor maken.
cda.nl/bernheze

Jack: ‘Misschien heeft u zelf ook een voorbeeld(en)
van verspilling in de zorg’

Op 14 december besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan Raadhuisplein 20d in Heeswijk-Dinther. Ik vraag uw speciale
aandacht hiervoor omdat het bestemmingsplan de bouw mogelijk dient te
maken van een woon-zorgcomplex voor Buro Lima. Het gaat om het realiseren van gebouwen achter de huidige gebouwen die geschikt zijn voor
dagopvang, wonen en logies voor kinderen met een bijzondere en/of intensieve hulpvraag. De maximaal 22 te huisvesten kinderen hebben een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende problematiek, zoals ADHD.
Buro Lima is in 2008 opgericht en was vanaf 2010 gehuisvest in een boerderij aan de Fokkershoek in Heeswijk-Dinther. Zij mocht daar tijdelijk verblijven, maar uiteindelijk kon geen medewerking worden verleend aan een
bestemmingsplanwijziging aldaar in het buitengebied. Noodgedwongen is
Buro Lima in december 2016 verhuisd naar de pastorie in Dinther waar op
dit moment sprake is van tijdelijke huisvesting die de stichting graag wil omzetten in een permanente huisvesting.
Tegen de plannen is een viertal zienswijzen ingediend,
hoofdzakelijk neerkomend op een constante geluidsoverlast en de ligging van het complex zou ongunstig
zijn omdat dit grenst aan de tuinen van omwonenden. Deze bezwaren kunnen beargumenteerd worden
weerlegd.
Onze fractie Lokaal steunt het initiatief van deze professionele organisatie voor permanente huisvesting aldaar volledig, mede omdat zij geweldig werk verricht.
Wij vragen de andere partijen dit voorstel te steunen.

WiFi-punten
Zo kan iedere woning en elk bedrijf aangesloten worden. Maar
dan is nog niet heel Bernheze aan het glas. Want het is eigenlijk
de bedoeling om op openbare WiFi aangesloten te worden, zodat
ook bezoekers in de kern een gastvrij welkom krijgen op de digitale
snelweg. We zijn samen met de gemeente aan het verkennen óf
en hoe hier een mouw aan te passen is. En ook hierbij wordt er
gemikt op héél Bernheze. WiFi in élk dorp.
Vragen, suggesties, opmerkingen?
Mail dan naar mailhetfrank@gmail.com.
Aanmelden kan, nog steeds zonder instapkosten, bij www.trined.nl
en www.tweak.nl.

Blanco:

Afspraakjes…
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco

Buro Lima

Jan Bouwman, raadslid Lokaal
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Mijn dagen als meest begeerde vrijgezel
van Dinther liggen alweer een tijdje achter
me. Het was dus wel weer even wennen om
een fiks aantal afspraakjes in mijn agenda
te hebben. Maar liefst zeven speed-dates
op één avond, dat was zelfs voor mij aan de
forse kant. Plaats van handeling was het gemeentehuis, niet de meest voor de hand liggende plek voor een kennismakingsgesprek.

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

Vijftien personen hebben de afgelopen weken deelgenomen
aan de minicursus ‘politiek actief’. Als afsluiting hiervan hadden de deelnemers een speeddate met een aantal raadsleden.
Voor zowel de deelnemers als
voor de raadsleden was dit een
leuk onderdeel. Ik vond het boeiend om te zien wat voor verschillende insteken men had om aan
de cursus mee te doen. Sommigen waren al een beetje politiek
actief, anderen wilden dat misschien nog worden, of men wilde
als lid van dorpsraad of kerncommissie zijn/haar blik verruimen.
Als raadslid had ik naast de
speeddates afgelopen week on-

der andere ook een bijeenkomst
van de Toeristisch Recreatieve
Vereniging (TRV) in de agenda over de gebiedsvisie van het
Aadal en de jaarvergadering van
de kerncommissie Loosbroek.
Ontmoetingen met diverse belangengroepen staan ook voor
de komende weken in de planning. Zo blijf je als raadslid op de
hoogte van wat er speelt in de
gemeente. Deze input nemen
we mee in onze beslissingen als
partij en gebruiken we ook voor
ons verkiezingsprogramma.
Reageren kan via
info@ppblanco.nl of
06-11311713.

24

Woensdag 29 november 2017

Juf José neemt afscheid van
basisschool De Toermalijn

e
l
y
t
LifeS
Feestelijke
kapsels

José: ‘Samen iets voor elkaar krijgen’

HEESCH - Na ruim 42 jaar neemt José Smulders afscheid van De Toermalijn. Ze begon als jonge leerkracht in 1975 op de H.Hartschool, na de samensmelting van lagere school en kleuterschool in 1986
op De Tuimelaar en in 1992, na een fusie van De Schalm en De Tuimelaar, op haar huidige school De
Toermalijn.
José laat een stukje uit het
schoollied zien: ‘In Heesch daar
staat De Toermalijn, een basisschool voor groot en klein...
Toermalijn..., daar wil ik zijn!’
“Jazeker”, zegt José, “ik heb
hier altijd met heel veel plezier
en voldoening gewerkt. De eerste 18 jaar was ik leerkracht in
alle groepen. Belangrijk vind ik

prachtvak: zoeken naar datgene
wat de kinderen nodig hebben,
op welk gebied dan ook.”
In 1990 werd José adjunct-directeur. “Directielid zijn, dat is een
hele andere uitdaging. Maar ook
een waar ik me altijd heel prettig bij heb gevoeld. Zorgen dat
de randvoorwaarden voor ieder

‘Zoeken naar datgene wat de kinderen
nodig hebben, op welk gebied dan ook’
dat alle kinderen goed in hun vel
zitten, zich veilig en vertrouwd
voelen, zodat ze in staat zijn om
te leren. Het is prachtig als na
een leertraject de kinderen met
een stralend gezicht zeggen:
‘Ik kan het, ik weet nu hoe het
moet!’ Of trots op zichzelf zijn,
als ze gedanst, getekend, voorgelezen, of iets anders creatiefs
of sportiefs gedaan hebben.
Want dat maakt het onderwijs
voor mij interessant en tot een

Laat je gez
icht
stralen

teamlid zo zijn, dat zij optimaal
kunnen functioneren. Samen
met je team iets voor elkaar krijgen, dat is fantastisch, dat geeft
energie. Samen, ik denk dat ik
daar wel een verbindende factor
in ben geweest.”
José vertelt dat zij ook ontzettend trots is op de ouderbetrokkenheid bij de school. De
MR-geleding, de grote hoeveelheid ouderhulp in alle groepen,
en in het bijzonder de ouders

van de Oudervereniging die ongelooflijk veel werk verrichten bij
allerlei vieringen, feesten en bijzondere projecten.
Tot slot zegt zij geëmotioneerd:
“Wat zal ik de kinderen, de ouders en mijn lieve collega’s, samen met de hectiek en het bruisende van het onderwijs, gaan
missen. Maar ik kijk met een
enorm goed gevoel terug op al
die jaren! Dank jullie wel.”
Vindt u het prettig om José persoonlijk nog even te spreken,
dan bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie/thee
te komen drinken op maandagmiddag 11 december van 13.3015.30 uur op De Toermalijn.

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

grote collectie relaxstoelen
• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

STEL ZELF
JE IDEALE STOEL
SAMEN!
OOK STA-OP
STOELEN
LOOPKANTSTRAAT 30
UDEN
WWW.ADBOUW.NL

Team Trendzz wil alle klanten heel hartelijk bedanken voor
het bezoeken van onze speciale Italiaanse klanten dag, wij
hebben zeer zeker genoten en hopen dat jullie dat ook
hebben gedaan. Dit gaat zeker een vervolg krijgen.

Zondag 3 december hebben wij koopzondag.
Graag tot ziens
Groetjes team trendzz
Ga naar

Trendzz Heesch en doe mee.

y
t
u
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4 tips

‘t Dorp 60b Heesch
www.facebook.com/levillagebv / Instagram: le_village_heesch
www.levillagebv.nl

Openingstijden:
Maandag
13.00-17.30
Dinsdag
9.30-17.30
Woensdag
9.30-17.30
Donderdag 9.30-17.30
Vrijdag
9.30-21.00
Zaterdag
9.30-17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Koopzondagen in december:
Zondag 3 december
12.00-17.00 uur
Zondag 17 december
12.00-17.00 uur

Creëer de

perfecte look voor
de feestdagen
1. Ondergoed
Er goed uit zien begint met
goed ondergoed. Niet alleen
is een stevige BH nodig om
je decolleté wat extra pit te
geven, maar ook een goede
slip is belangrijk of corrigerend
ondergoed. Alle sterren zweren erbij, dus waarom zou jij
geen poging wagen?

2. Kapsel

Een goede
look, is een
mooie outfit

Heb jij al tijden dezelfde haarkleur? Fris je look dan op met
een nieuw haarkleurtje. Ga bijvoorbeeld voor een haarkleuring van de drogist. Deze kun
je makkelijk thuis aanbrengen
en door de combinatie van
twee kleuren, krijg je een mooi
natuurlijk effect net als bij de
kapper! Kies ook voor een origineel kapsel: steek je haar op,
maak een mooie visgraatvlecht
of een hoge knot.

De goedkoopste
tip om te stralen:
gebruik je glimlach
3. Outfit
Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl

Veilige en verantwoorde make-up voor kids

Delst 13 - 5388 ST Nistelrode
0412-613074 - info@cosmeticpro.nl

Eén van de musthaves voor
een goede look, is een mooie
outfit. Ga eens op zoek naar
dat jurkje waarin je er geweldig uitziet of kies voor iets wat
je normaal niet aan zou trekken. Even geen budget? Je
eigen kast is vaak een schatkist aan nieuwe outfits. Spit je
oude kleding door en combineer kledingstukken met elkaar. Zo ontstaat er een hele
nieuwe garderobe.

4. Make-up
Met de feestdagen is het extra
leuk om uit te pakken met make-up. Even net dat beetje extra mascara, eyeliner of lippenstift doet het vaak. Make-up
laat je gezicht stralen, je ogen
beter uitkomen en zorgt ervoor
dat je je sexy voelt. Probeer
daarom eens wat extra’s dan je
dagelijkse portie make-up. Je
kunt van te voren al verschillende looks uit proberen.
Bron: www.mamaenzo.nl.

ACCESSOIRES
zijn echt ideaal om
net die finishing
touch aan je
look te geven
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BERNHEZE BOUWT
Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

COLUMN
ONNO
VERTROUWEN
IS DE BASIS

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

Via mijn column heb ik u al een
aantal keren geïnformeerd over de
komst van de nieuwe Omgevingswet.
Vooral de technische verschillen
heb ik uitgelegd, zoals de bundeling
ONNO TRUSCHEL is
van 26 bestaande wetten en de
zelfstandig adviseur op het
vervanging van het bestemmingsplan
gebied van ruimtelijke
door het omgevingsplan. Maar veel
ordening en eigenaar van
belangrijker om te vermelden is de
RO Connect in Heesch.
gewijzigde basisgedachte ten aanzien
van ruimtelijke ordening, zoals die ten
grondslag heeft gelegen aan de nieuwe Omgevingset.
Naast minder regels in het ruimtelijk domein is in de Omgevingswet
ook gekozen voor:
• Grotere keuzevrijheid voor burgers en ondernemers;
• Meer duidelijkheid en gebruikersgemak door de een-loketgedachte;
• Integraal werken (de verschillende belangen in verband bekijken
en zo de beste en meest duurzame oplossing vinden) en
• Kortere en goedkopere procedures.
De meest fundamentale wijziging in de Omgevingswet vind ik
nog altijd, dat de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de
omgeving gelegd wordt bij de samenleving. Hierbij is vertrouwen het
centrale begrip. Iedereen wordt geacht bij ruimtelijke initiatieven de
zorg voor de leefomgeving in acht te nemen. Als die leefomgeving in
gevaar komt, dan moeten er maatregelen worden genomen om dit
te voorkomen. Dat betekent dat het uitgangspunt niet meer is, dat
iets in principe niet mag, maar dat iets in principe wel mag, mits de
leefomgeving daarmee niet in gevaar komt. Dus van ‘nee, tenzij’ naar
‘ja, mits. Een positieve grondhouding.

VERTROUWEN IS HET UITGANGSPUNT
IN DE OMGEVINGSWET: ‘NEE, TENZĲ’
WORDT ‘JA, MITS’

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Alvast
investeren
voor de
zomer

Dit uitgangspunt betekent automatisch ook, dat de
(spreekwoordelijke) schotten tussen een flink aantal wetten (en
beleidsvelden) weg moeten. Samen met een afnemend aantal
regels en wetten, maakt dit het omgevingsrecht eenvoudiger en
overzichtelijker. Er zal meer ruimte ontstaan voor duurzame en
innovatieve initiatieven.
De Omgevingswet biedt dus meer beleidsvrijheid en bestuurlijke
afwegingsruimte. Maar uiteraard zijn er grenzen. Grenzen door (hoe
dan ook) wet- en regelgeving. Maar ook grenzen die gesteld worden
door de rechter; een gemeente zal immers altijd in redelijkheid tot
een besluit moeten komen.
Zoals gezegd is vertrouwen de basis van de Omgevingswet. Met de
geboden ruimte op lokaal niveau zal echt niet onbezonnen worden
omgegaan. ‘Ja, mits’ betekent niet dat alles mag. ‘Ja, mits’ betekent
een positieve grondhouding, waarbij zowel initiatiefnemers als de
overheden de plicht hebben om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van
de leefomgeving gewaarborgd blijft. Tenslotte willen we allemaal een
veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005
De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Glasvezel komt eraan in Heeswijk-Dinther-Loosbroek
DAAROM IS ER NÚ EEN HDL-HELPDESK!
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Overal in Heeswijk-Dinther en
Loosbroek worden op dit moment de paarse glasvezelkabels ingegraven. Aansluiten duurt nu niet lang meer. Inmiddels blijkt in Heeswijk-Dinther van alle huisaansluitingen meer dan de helft te zijn
aangemeld voor overstap op glasvezel. Dat is erg veel, flink meer
dan gemiddeld in de rest van Bernheze!

contacten, zoals digiD, Bol.com
en banken kun je beter enkele
weken vooraf al omzetten. Veel
vakmensen adviseren daarom
om nu te kiezen voor ‘provider-onafhankelijke’ emailadressen, zoals jan.pieters@gmail.com
of jan.pieters@outlook.com. Dan
kun je nu meteen overstappen en
je nieuwe adres alvast gaan gebruiken én voorkom je ook in de
toekomst dit soort problemen.
Kortom, er gaat veel veranderen.
Dat glasvezel is echt een grote
stap vooruit, maar wel een hele
verandering. Het is dus wel belangrijk om dat zo goed mogelijk aan te pakken. Maar dat is
gemakkelijk gezegd, zeker als je
wat ouder bent of als internet
niet echt je hobby is.

Die overstap biedt betere kwaliteit en nieuwe kansen. Maar het
is ook echt een overstap. Je moet
een provider en een pakket kiezen. Er komt een monteur voor
het omzetten van alle aansluitingen. Daarvoor heeft hij ruim
de tijd, dus meestal kan hij ook
nog een tijdje helpen met zaken
als instellen van de televisie en
leggen van een nieuwe kabel.
Het helpt als je vooraf daarover
hebt nagedacht, informatie hebt
verzameld en, indien nodig, materiaal (bijvoorbeeld extra kabels)
hebt gekocht. Dan kan de monteur meer doen in dezelfde tijd.

Heel veel mensen in de kernen
van Bernheze hebben Ziggo of
KPN, voor telefoon en televisie
en voor hun emailadres (bijvoorbeeld jan.pieters@home.nl). Als
je overstapt sluit Ziggo op diezelfde dag je oude emailadres af.
In één klap ben je dan onbereikbaar en mis je mogelijk belangrijke berichten.
Voorbereiding
Het is belangrijk dat je vantevoren al je netwerk van familie
en vrienden hebt geïnformeerd
over je nieuwe adres en ook allerlei zakelijke- en persoonlijke

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

HDL-helpdesk
Daarom hebben de dorpsraden van Bernheze een helpdesk georganiseerd. Voor Heeswijk-Dinther en Loosbroek wordt
er samengewerkt in een eigen
HDL-helpdesk. Daarvoor is er
ook wat budget beschikbaar gesteld. En een aantal vrijwilligers
met veel kennis van internet
heeft zich bereid verklaard om bij
vragen of problemen rond aansluiting en installatie van glasvezel en internet te helpen. Vanuit
het potje met geld krijgen zij
daarvoor een bescheiden vergoeding. Voor de burgers van Hees-

Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

ter, door een vrijwilliger, teruggebeld op het nummer waarmee je
belde.
Die vrijwilliger luistert naar je
vraag en kan die vraag soms meteen aan de telefoon beantwoorden of oplossen. Lukt dat niet,
dan kan hij een afspraak maken
om even langs te komen om ter
plaatse het probleem op te lossen. Bij al te lastige problemen
zal hij je toch weer doorverwijzen naar de provider of naar de
HaDee computerwinkel. Maar er

Een hele verandering,
dus belangrijk om dat zo goed
mogelijk aan te pakken
en bijvoorbeeld het zelf maken
van een nieuw emailadres. Je kunt
je vraag ook opschrijven in een
email, graag met je telefoonnummer erbij, en die sturen naar de
helpdesk; voor Heeswijk-Dinther
is het emailadres van de helpdesk
glasvezelhelpdesk@actiefburgerschapHD.nl en voor Loosbroek
info@loosbroek.nu. Dan krijg je
zo snel mogelijk telefonisch of
per email antwoord. Vaak is dat
de snelste manier.
Je kunt ook bellen naar het helpdesknummer. Dat nummer is
06-49942038. Je kunt daar geen
berichten inspreken. Je wordt la-

is hulp! Als je vastzit kun je altijd
bellen en gaat men aan de slag
voor jou!
Als je probleem te lastig is voor
de vrijwilligers, of je wilt zelf
geen gedoe maar echt professionele begeleiding, die alles voor je
regelt, dan kun je je wenden tot
de computerwinkel UCE (aan de
Doorgang in Heeswijk-Dinther,
0413-293131, emailadres
info@uce.nl). Zij zijn ook betrokken bij dit hele project, werken
met de helpdesk samen en willen
je graag professioneel helpen.
Maar daaraan zijn wél kosten
verbonden.

Van der Sangen tuinhout
verhuisd naar Nuland
HEESCH – Van der Sangen Tuinhout is verhuisd! Vanaf nu kunt u voor al uw vragen over houtwerk in
uw tuin terecht in Nuland, aan de Bedrijfsstraat 24. “De toenemende vraag naar tuinhuizen, overkappingen, tuinafscheidingen en speeltoestellen vroeg om uitbreiding.” Eigenaar Roy van der Sangen vervolgt: “We willen graag verder groeien en innoveren. Onze nieuwe locatie is daar volledig op ingericht.
Het heeft alles in huis om onze klanten meer te laten zien van wat we kunnen en om hen een nóg betere
service te bieden.” Benieuwd naar die nieuwe locatie? Kom een kijkje nemen in de indoor-showroom.
Van der Sangen Tuinhout is dé
specialist op het gebied van
houtwerk voor uw tuin. U kunt er
terecht voor onder meer tuinhuizen, overkappingen, tuinafscheidingen, poorten en speeltoestel-

‘DE SPECIALIST OP
HET GEBIED VAN
HOUTWERK VOOR
UW TUIN’

• Kozijnen Deuren Ramen

wijk-Dinther en Loosbroek is die
hulp daarom gratis!
Als je een technische vraag hebt
die met de overstap te maken
heeft, kun je op verschillende
manieren hulp zoeken:
Je provider bellen is vaak de eerste stap: Trined (trined.nl of 0880803030), TWEAK (tweak.nl of
0800-8932543). Je kunt ook kijken op
www.actiefburgerschapHD.nl.
Op die website staat nu al flink
wat informatie over overstappen

len. Ook zijn alle houtproducten
los te verkrijgen voor klanten die
graag een eigen houtcreatie willen maken. Bij Van der Sangen
Tuinhout vindt u de nieuwste
trends op het gebied van hout in

en rondom uw tuin. We leveren
maatwerk en voorzien u van het
juiste advies.
Tuinhuizen en overkappingen
worden volledig naar uw eigen
wensen gemaakt. Van der Sangen Tuinhout werkt met verschillende houtsoorten en levert het

assortiment van onder andere
Woodvision en Hillhout.
Van der Sangen Tuinhout
Bedrijfsstraat 24
5391 LR Nuland
Tel.: 073-5321235
www.vandersangentuinhout.nl
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WONEN

woontrends

‘Kleur af en toe eens
buiten de lijntjes’
Durf te wonen! Dat is de boodschap die Miranda Laurenssen met
haar interieur- en styling adviesbureau uitdraagt. Sinds kort kun je
bij Woon-kunde terecht voor persoonlijk advies over de inrichting
van jouw huis. Hoe is het bedrijfje ontstaan en wie zit erachter?
“Zolang ik me kan herinneren
ben ik bezig met het combineren en verbinden van kleuren,
vormen, structuren en materialen”, vertelt Miranda op de
website van Woon-kunde. Ondertussen is ze al meer dan 25
jaar werkzaam als styliste en verkoopster van meubels bij onder
andere Hedi Meubelen in Heeswijk-Dinther. “Daar heb ik alle
ruimte gekregen om mijzelf te
ontwikkelen op het gebied van
meubels en accessoires.”
Met Woon-kunde put ze uit
haar ervaring en expertise om op
locatie interieuradvies te geven.
Wat kun je dan verwachten?
“Ik streef naar een persoonlijk
ontwerp dat de bewoner iets

Miranda Laurenssen
Tekst: Stern de Pagter

ruimte binnenstap ‘lees’ ik die
ruimte. Ik kijk naar het gekozen
materiaal, de kleuren en de samenstelling. Als deze kloppen
krijg ik letterlijk kippenvel. Een

‘Ik streef naar een persoonlijk
ontwerp dat de bewoner iets geeft’
geeft, zoals rust, inspiratie, balans of prikkeling. Ik kies graag
voor verbeelding en wat humor
in een ontwerp. Ook zijn tegenstellingen in materialen van belang om een bepaalde spanning
in huis te creëren. Net datgene
samenbrengen waardoor er een
geheel ontstaat dat verrast, inspireert of blij maakt. Als ik een

interieur ontwerpen dat in balans is geeft rust. Iets wat in deze
snelle wereld best belangrijk kan
zijn. Een gevoel van thuiskomen,
daar waar je kunt ontspannen en
weer opladen.”
Meer weten?
Kijk op www.woon-kunde.nl of
bel naar 06-42764360.

WOONINSPIRATIE BIJ VERBRUGGEN!
Nieuwe collectie!
Riverdale, Rivièra Maison en
PTMD lanceren hun nieuwe
collectie.

Norma boxspring
complete set incl. Luxe
latex topper elektrisch
v.a. € 2.499,Vlak v.a.

€ 1.599,-

Keuken Durante
compleet als opgesteld
incl. apparatuur

Hoekbank Joppa
v.a. €

999,-

v.a. €

Incl. lende kussen + € 99,-

Oss Woonboulevard
Frankenweg 25-27
T 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl

Maandag

gesloten

Di, wo, vrij

10.00 - 18.00 uur

Donderdag

10.00 - 21.00 uur

Zaterdag

10.00 - 17.00 uur

Zondag

12.00 - 17.00 uur

5.999,-

5000 m2 woonplezier
verbruggenoss.nl
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Frank: ‘Iedere klant kan erop vertrouwen dat alle zaken met betrekking tot
accountancy, salaris- en financiële administraties keurig afgehandeld worden.’

UW SPECIALIST
op FINANCIEEL &
FISCAAL gebied
Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van
15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in
Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, financieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer van het spreekuur, vertelt:
“Ik ben al jaren aanwezig op het
spreekuur van de KvK om ondernemers van raad te voorzien op
hun accountancyvragen.
Wij staan iedere eerste woensdag van de maand van 15.00
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens
een gratis toegankelijk spreekuur
op ons kantoor in Heesch (Ceres-

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

Foto: Ad Ploegmakers

ONZE DIENSTEN O.A.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

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

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

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname

Een Heerlijk Avondje... vol Ideeën
Houdbare Chocomel

2 pakken à 1000 ml
alle combinaties mogelijk

Witte
pitloze druiven
BAK 500 GRAM

IS*
T
A
R
G
1
+
1

2.49

bijv. 2 pakken
chocomel vol à 1000 ml

1.

79

MAX. 6
STUKS
PER KLANT

1.

2.94

47

Riblappen

0.99

0.

69

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 27 november t/m zondag 3 december 2017. Week 48. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Kampioenen Hockey HDL Twee uur badmintonnen op zondag
Daarmee biedt HBV haar leden
en andere geïnteresseerden nu
de kans om nog vaker én langer op de baan te staan. De
Heesche vereniging hoopt vooral ook nieuwe badmintonners
te mogen verwelkomen op de
zondagochtend. ‘Wij nodigen
iedereen dan ook van harte uit
om het badminton drie keer gratis uit te komen proberen’, aldus
voorzitter Lambert Lambooy.

ME1 6-tal

-tal

HEESCH - Sinds de start van dit seizoen biedt de Heesche Badminton Vereniging haar seniorenleden (18+) twee speelmomenten per
week. Naast de donderdagavond kunnen spelers nu ook wekelijks
op de zondagochtend een shuttle komen slaan in sporthal Lindershof in Heesch.

ME1 8

Door het grote spelplezier in de
eerste weken heeft de vereniging nu besloten dit speelmoment uit te breiden.
Vanaf nu kan iedereen elke zondag twee uur lang in Lindershof

Vanaf nu kan
iedereen elke zondag
in Lindershof terecht

terecht om te badmintonnen.
Elke zondag zullen de badmintonbanen in Lindershof van
10.00 tot 12.00 uur klaar staan
om bespeeld te worden.

Meer informatie over de Heesche Badminton Vereniging en
haar speelmomenten is te vinden op www.hbv-heesch.nl.

Nieuwe tenues voor HVCH 13
HEESCH - HVCH 13 komt uit in de 6e klasse en staat op dit moment op de 9e plek in de ranglijst. Uit
zeven wedstrijden zijn er 6 punten gehaald. Met nog twee wedstrijden te gaan voor de winterstop,
waarvan een tegen de hekkensluiter, liggen er nog kansen om een plekje te stijgen. Succes daarmee
heren! Graag bedanken wij de sponsoren, die zelf ook speler zijn van HVCH 13, voor de tenues!

MIX E2 8-tal

Me isjes A

1

budo

Taekyon Berghem scoort
goed op thuistoernooi
BERGHEM/BERNHEZE - Zondag 26 november was een belangrijke
dag voor de leden van taekwondovereniging Taekyon Berghem. Die
dag was het 15e Open Taekyon toernooi gepland. Aan dit door hen
zelf georganiseerde toernooi namen ruim 200 deelnemers uit Nederland, Schotland, Ierland en Noord-Ierland deel. Er werd gestreden op de onderdelen tuls en sparring.
Op het onderdeel tuls werden de
volgende prijzen behaald:
Een 3e plek was er voor Oscar
van der Wielen.
Een 2e plek was er voor Imke
van der Zande en Bjorn van Krieken.
Lieke van den Berk en Huberto
van de Wetering behaalden een
knappe 1e plek!
Op het onderdeel sparren werden nog veel meer prijzen behaald:
Een 3e plek was er voor Niek

Cornelissen, Niek Landman en
Huberto van de Wetering.
Een 2e plek was er voor Peet
Guelen, Jesse Broeren en Daiko
Martens.
Een 1e plek was er voor Imke
van der Zande, Bjorn van Krieken uit Nistelrode, Lieke van den
Berk, Oscar van der Wielen en
Ken Dekkers.
Met in totaal 20 prijzen werd het
laatste toernooi van 2017 goed
afgesloten.

VM Fijnmetaal is een toeleverbedrijf dat zich richt op de productie van (complexe) mechanische
onderdelen en samenstellingen met een hoge toegevoegde waarde. Dit betreft zowel
enkelstuks als seriefabricage.
Van relatief eenvoudig tot zeer
nauwkeurig en complex werk en
van kleine tot grote series. VM
Fijnmetaal bewerkt alle soorten
materialen.
Als ieder detail klopt – van invalshoek en belichting tot geluid
en montage – is geen middel zo
krachtig als film. Inpicto ís die
film. Voor uw bedrijfsfilm, commercial of productvideo. Voor informatieve, educatieve of commerciële doeleinden. Dat doen
ze met high end apparatuur en
oog voor detail, maar vooral met
ontzettend veel plezier.

voetbal

YourMacStore is dé online Apple expert van Nederland. Zij
staan bekend om het grote assortiment, scherpe prijzen en om
persoonlijke en betrouwbare service. Bij aankoop van een Apple
product bent u altijd verzekerd

van 3 jaar garantie. Daarnaast
hechten zij veel waarde aan het
oordeel van onze klanten. Deskundige specialisten staan altijd
klaar om al uw vragen te beantwoorden en u het beste advies
te geven.

Vrouwen Prinses Irene
vergeten zelf te scoren
NISTELRODE - De Prinses Irene
vrouwen verloren met 0-4 van
Trekvogels uit Nijmegen. Je zou
denken: ‘een kansloze nederlaag’,
maar dat was zeker niet het geval.
In de 1e helft was Prinses Irene
veel beter, maar vergat een vijftal geweldige mogelijkheden te
benutten. Trekvogels deed dat
wel al na 6 minuten, waardoor
met een 0-1 stand werd gerust.
In de 2e helft een heel andere
wedstrijd, waarbij Trekvogels het
beste van het spel had en geweldig effectief bleek. Zowat elke
kans was raak, waardoor het een
wat geflatteerde 0-4 nederlaag

BERNHEZE SPORTIEF
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Nieuwe tenues voor Avesteyn
HEESWIJK-DINTHER - RKSV Avesteyn toont veel waardering voor de bijdrage die sponsoren leveren.
Het is erg belangrijk voor de vereniging dat er betrokkenheid is vanuit de gemeenschap, waardoor de
leden in staat worden gesteld om in prachtige tenues de strijd aan te gaan.
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handbal

Dames 1
DOS’80/Olympia’89 winnen
spannende wedstrijd

Het tweede elftal
Zo speelt het tweede elftal van
voetbalvereniging RKSV Avesteyn
in mooie nieuwe tenues. Sponsor
Hedi Meubelen presenteerde zich
afgelopen weekend met het team.
Bij Hedi Meubelen vind je meubelen met een verhaal, geboren
uit de traditie en cultuur van het
land van herkomst. Ieder meubelstuk is uniek en wordt op
duurzame wijze met de hand
gemaakt door vakmensen in
Colombia. Bij deze gelegenheid
werden Evert en Sjanet Heerkens
van Hedi Meubelen vanuit de
vereniging toegesproken.

Tweede elftal

Het spel ging gelijk op waarbij
Heerle in de eerste helft vaak
een kleine voorsprong had. In
die eerste helft speelde DOS’80
erg slordig. DOS’80 miste de
nodige kansen, waardoor ze
niet de bovenliggende partij kon
worden. Net voor rust wisten de
DOS-dames terug te komen tot
een gelijk spel. De ruststand was
10-10. In de tweede helft namen de dames van DOS’80 het
voortouw. Lieke van de Akker
benutte de gekregen penalty’s.

De teams JO9-2/3/4/5 van voetbalvereniging RKSV Avesteyn
spelen in mooie nieuwe tenues.
Sponsor Intersport Veghel presenteerde zich afgelopen weekend met de teams.

JO9-2/3/4/5

voetbal

JO13-3
Het JO13-3 team van voetbalvereniging RKSV Avesteyn speelt
ook in mooie nieuwe tenues.
Sponsor Restaria Ritchie presenteerde zich met het team.
Restaria Ritchie is al sinds 1994
hét smakelijke adres voor alle
eetmomenten van de dag. Ze
heeft onder andere een vertrouwd assortiment frites en
snacks en daarnaast beschikt
Restaria Ritchie over een sfeervolle lunchroom. Bij deze gelegenheid werden Richard Opheij
en Bauke Lucius van Restaria
Ritchie vanuit de vereniging toegesproken.

beugelen

De dames van Heerle kwamen
nog terug tot een gelijkspel in de
eindfase van de wedstrijd. Maar
mede door Inge Turlings, die
super stond te keepen en vele
penalty’s heeft gekeerd, wisten
de dames het spel niet meer uit
handen te geven. Dit resulteerde
in een eindstand van 17-20.
Een mooie opsteker voor de
DOS-dames die nu op een gedeelde tweede plaats staan met
HV Heerle!

Al uw sport- en
verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

info@demooibernhezekrant.nl
boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

handbal

tafeltennis

Prinses Irene
korfbalsters stunten
korfbal

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

JO13-3

35+2e elftal

schaken

dammen

Het 35+ tweede elftal van voetbalvereniging RKSV Avesteyn
speelt in mooie nieuwe tenues.
Sponsor Heerkens Techniek presenteerde zich afgelopen weekend met het team.
Heerkens Techniek is gespecialiseerd in op maat levering en snelle service voor airless verfspuiten,
luchtbevochtiging, compressoren
en adembescherming. Bij deze
gelegenheid werden Rein en
Henny Heerkens van Heerkens
Techniek vanuit de vereniging
toegesproken.

Foto: Ruud Schobbers

WOUW/HEESCH - De Heesche dames mochten afgelopen zondag
naar Wouw voor een wedstrijd tegen Dames 2 van HV Heerle, de
koploper in de poule. Het werd een spannende wedstrijd!

JO9-2/3/4/5

Intersport Veghel is een bedrijf
dat sporters helpt met de invulling van hun ultieme sportbeleving. Zij heeft een groot
assortiment topmerken waarbij
kwaliteit en functionaliteit hoog
in het vaandel staan. Bij deze
gelegenheid werd Willy van Erp
van Intersport Veghel bedankt
vanuit de vereniging.

Inge Teurlings

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

NISTELRODE - De Prinses Irene
meiden waren zondagmiddag
in eigen hal 1,4cm
éénb collectief. Spes
mocht maar één keer op voorsprong komen met 0-1, maar
autosport nam Prinses Irene
karten elke
daarna
keer het initiatief tot scoren.

35+ 2e elftal

Tot de 3-3 ging het gelijk op,
maar Prinses Irene was vastbe-

raden de punten te behouden.
Met een 8-7 ruststand was de
race nog lang niet gelopen,
maar de kracht van Prinses Irene
zwakte ook na rust niet af.
motorsport
Na rust werd
de marge zelfs uitgebouwd tot uiteindelijk 4 doelpunten en een eindstand van
15-11 verscheen op het scorebord.
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badminton
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waterpolo
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Altior komt
moeilijk tot scoren
korfbal

biljarten

hardlopen

duivensport

paardrijden

jeu de boule

judo

vissen

schaken

dammen

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

REUSEL/HEESWIJK-DINTHER
- Altior ging op zondag 26 november
1cm b
op bezoek bij Rosolo in Reusel. Altior hoopt op betere tijden maar
de dames van Rosolo waren doeltreffender in de eerste helft, waar1,2 cm b tegen een fikse achterstand van 14-4 aankeek bij
na Altior al gelijk
de rust. Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Rosolo bleef gewoon
scoren en Altior kwam steeds verder achter.

Op zondag 3 december is er de
Bernhezer derby tegen Prinses
Irene uit Nistelrode. De wedstrijd
wordt gespeeld in sporthal De
Zaert en begint om 14.15 uur.
Rosolo 2 – Altior 2: 26-13
Avanti 2 – Altior 4 : 18-7

Prinses Irene in tweede helft
de betere in Bernhezer derby

HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE - In Heeswijk wonnen de
mannen van Van Tilburg Mode
& Sport, onder het toeziend oog
kano van hoofdsponsor Peter van Tilburg, met 0-2.

kaarten/bridgen

1,4cm b
Wat de dames
ook probeerden,
het lukte weer niet om veel doelpunten te maken. Altior ging
autosport
karten
huiswaarts
zonder punten
en
met een eindstand van 24-9 op
het scorebord.

Woensdag 29 november 2017

Flash MW2 – Altior MW1: 6-3
Altior R1 – Prinses Irene R1: 9-6
Altior A1 – ODC A1: 9-16
Altior A2 –motorsport
Avanti A1: 9-12
Altior B2-De Korfrakkers B2: 2-7
Emos B1 – Altior B3: 9-2
Altior C1 – Rosolo C1: 16-2
Korloo C1 – Altior C2: 3-3
Fortuna’74 C2 – Altior C3: 2-4
Altior D1 – Heumen D1: 10-3
Altior E1 – Be Quick E1: 6-12
Tovido E1 – Altior E2: 5-4
MOSA’14 E1 – Altior E3: 18-2
Altior E4 – SCMH E1: 6-7
Altior F1 – DOT F1: 3-11

Op het zware veld was het al
met al een matige partij, waarbij
in de eerste helft Heeswijk een
paar keer gevaarlijk werd maar
niet tot scoren kwam. In de
tweede helft hadden de oranjes
de controle over de wedstrijd en
gaven niets meer weg.
Zelf waren ze wel gevaarlijk, wat
uiteindelijk in de 65e minuut
de 0-1 betekende via uitblinker Tim van der Heijden. In de
slotfase bediende invaller Wout

Soetekouw de ook ingevallen
Jeroen Bekkers op maat, die de
0-2 binnenschoot. De uitstekende Verstappen floot na zo’n 95

minuten voor het einde van de
wedstrijd en zag Prinses Irene als
terechte winnaar van het veld
stappen.

voetbal

HVCH mede-koploper na gelijkspel
TILBURG/HEESCH - HVCH speelde in Tilburg met 1-1 gelijk tegen SC ‘t Zand. Deze stand gaf de verhoudingen goed weer en deed recht aan het spelbeeld. In de eerste 20 minuten waren de Tilburgers
de bovenliggende partij en kwamen ze uit een afgeslagen corner al in de vierde minuut op een 1-0
voorsprong.
Michael Boelen schoot vanaf 20
meter snoeihard raak. HVCH
werd daarna in het defensief gedrongen, maar de Heesche achterhoede weerde zich kranig en
SC ‘t Zand slaagde er niet in de
voorsprong te vergroten.
In de 35e minuut was het wel
raak toen een vrije trap van Jordy Veld door Lars van Lee werd
ingekopt, waarop ‘t Zand doelman Wouter Kogels een goede
reflex had. Op de inzet van Vince Minten daarna was hij echter
kansloos: 1-1.

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Direct na rust nam HVCH de
wedstrijd in handen en kreeg het
twee prima mogelijkheden om
op voorsprong te komen. Eerst
was Roy Vissers dichtbij een
doelpunt maar redde Kogels bekwaam en even later miste Lars
van Lee op een haar na. Ook ‘t

Hier al een goede kopbal van Vincent Minten die even later de gelijkmaker
zou binnentikken
Foto: Rudo Romijners

Zand had de kans op een doelpunt maar Rudy Pelhan schampte met een afstandsschot de lat
boven HVCH-doelman Brian Vialle. Toen Bram Wonders er zes
minuten voor het einde met een

erg gemakkelijk gegeven tweede gele kaart vanaf moest vond
HVCH een gelijkspel wel okay.
Door het verlies van Brabantia
en AWC komen de Heeschenaren mede aan de leiding in 1C.

voetbal

Kom
gerust
langs!

Avesteyn onderuit in glibberpartij
SCHIJNDEL/HEESWIJKDINTHER - Afgelopen zondag
stond voor Avesteyn de uitwedstrijd tegen WEC op het programma.

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Op een slecht bespeelbaar veld
begon de wedstrijd zonder spannende gebeurtenissen. Avesteyn
begon de wedstrijd met wat
mutaties ten opzichte van vorige
week door schorsingen.
In de 25e minuut kwam
Avesteyn op voorsprong via
Dries Heerkens die een assist
van Joost van Vugt verzilverde.
Avesteyn vergat echter door te
drukken en miste een paar grote
kansen. WEC kwam er sporadisch uit, maar verder dan een
aantal gevaarlijke voorzetten
kwam ze niet. Na de rust was
het Avesteyn dat de beste kans

kreeg om de score te verdubbelen, maar dat werd nagelaten.
Daarna kantelde de wedstrijd
en kreeg WEC een pingel na
fouten in de Dintherse defensie. Even later brak WEC door

en mede door een glijpartij (veel
uitglijdende spelers deze koude
middag) kwam WEC op 2-1.
Avesteyn kwam ondanks aanvallende impulsen niet meer in
de buurt van de gelijkmaker.

beugelen
badminton
Woensdag
29boksen
november
2017

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

korfbal

Korloo wint wedstrijd in tweede helft
korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

wielrennen
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Superaanbieding bij Tennisvereniging De Balledonk

LOOSBROEK - Korloo speelde zondag 26 november thuis tegen Diosa uit Balgoij. Vorig jaar werden
beide wedstrijden tegen Diosa nog verloren, dus het beloofde een zware wedstrijd te worden. De eerste
helft verliep moeizaam. Pas in de tweede helft wist Korloo op wilskracht langszij te komen.
biljarten
judoer vele
De
eerste duivensport
helft werden
kansen gecreëerd maar het geloof en de concentratie om deze
kansen af te maken ontbraken.
Aan de andere kant stond de
verdediging zijn mannetje maar
omdat in de aanval de doelpunschaken tegen
ten
uitbleven, liep Korloo
dammen
een 1-3 achterstand aan. Na een
slordige eerste helft was de ruststand 3-6.
Na een stevige
peptalk van
1cm b
coach Bart van der Burgt ging de

skien van start.
snowboarden
tweede helft
Het ver-kano
trouwen moest terugkomen! Na
het startsein kregen de tegenstander en het publiek een heel
ander Korloo te zien.

vissen

Na de 4-6 door Femke kon Diokaarten/bridgen
sa nog de
4-7 binnenschieten;
daarna was het vuur terug en
kon Korloo binnen vijf minuten
weer scoren: 5-7. Korloo kon
als team doorpakken. Ze kreeg
weer vertrouwen en de beleving

straalde ervan af. Het was een
genot om te zien. In een korte
tijd stond het weer gelijk: 7-7.
De dames bleven vechten, wat
uiteindelijk werd beloond met de
winst en een 10-8 eindstand.
Er kan met veel trots teruggekeken worden op een mooie en
krachtige tweede helft. De wedstrijd is echt als team gewonnen
en... Charlotte, bedankt voor het
invallen.

1,2 cm b

jeu de boules

Peter Ludwig en Rien
Verstegen clubkampioen Die Lé 2017
1,4cm b

NISTELRODE - Voor jeu de boulesclub Die Lé vond vrijdagavond 24 november weer de jaarlijkse feestautosport
avond
plaats met tevenskarten
de prijsuitreiking vanmotorsport
de zomercompetitie. Het team Peter Ludwig en Rien Verstegen werd die avond als winnaar gehuldigd en daarmee clubkampioen 2017. Met zo’n 75 aanwezigen
werd het een gezellige avond.
Rond 20.30 uur heette voorzitter Jos Bongers iedereen van
harte welkom en liet weten dat
vanwege het vijtienjarig bestaan
catering Peter van de Akker die
avond nog verschillende keren
zou langskomen met een lekkere
versnapering. Even na 21.30 uur
was het vervolgens tijd voor de
prijsuitreiking van de zomercompetitie 2017. In maart werd, verdeeld over drie poules, gestart
met 40 teams.
Omdat 3 teams zich gedurende de competitie terugtrokken,
werd uiteindelijk met 37 teams
tot oktober een volledige competitie gespeeld. Dit leverde een
eindstand op, waarvan de nummers 1 en 2 uit elk poule op 7 en
14 november in de finaleronde
samen streden om de titel clubkampioen 2017.
Het bleef spannend tot de laatste wedstrijd. Het team Peter
Ludwig en Rien Verstegen behaalde mede dankzij een beter

HEESWIJK-DINTHER - De jeugd heeft de toekomst! Daarom kijkt
TV De Balledonk vooruit. In 2017 heeft het bestuur al een aantal
acties uitgezet. Zo is er dit jaar voor het eerst een zomerabonnement aangeboden voor sportievelingen die in de zomermaanden
een balletje willen slaan. Dit aanbod is een groot succes geworden. Een flink aantal deelnemers beviel het zo goed bij de tennisvereniging, dat ze besloot lid te worden. Ook volgend jaar zal het
zomerabonnement weer worden aangeboden.
Daarnaast is er een eigen clubtrainer aangetrokken. Sinds begin van deze maand is Ben van
der Bruggen, een enthousiaste
gediplomeerd trainer, de vaste
trainer van de club. Hiermee
staat de tennisvereniging garant voor een uitgebreid kwalitatief trainingsaanbod.

doelsaldo de eerste prijs. Zij werden daarmee de clubkampioen
2017.
De eindstand ziet er uit als volgt:
1e plaats: Peter Ludwig en Rien
Verstegen, 8 punten (+26)
2e plaats: Jos van der Lee en Piet
van de Ven, 8 punten (+11)
3e plaats: Jos van der Heijden en
Gradje van de Meijde, 6 punten
(+9)

4e plaats: Toon Raaijmakers en
Rien van den Akker, 6 punten
(+8)
5e plaats: Theo van der Heijden
en Martien van den Elsen,
2 punten (-21)
6e plaats: Ad en Rien Kuijpers,
0 punten (-33).

De actieve sponsorcommissie
heeft betrokken bedrijven uit
Heeswijk-Dinther bereid gevonden de plannen voor de
jeugdleden mede te financieren. Deze financiële impuls
maakt het mogelijk dat er in
2018 een superaanbieding kan
worden aangeboden aan alle

jeugd: een all-inn pakket voor
€ 85,- voor kinderen tot en met
twaalf jaar en € 130,- voor kinderen van dertien tot en met
zeventien jaar. Het all-in pakket omvat lidmaatschapsgeld,
iedere week een uur training,
deelname aan competitie en
toernooien en allerlei leuke
activiteiten. Normaal betaal je
hiervoor € 300,-. Dus een mooi
moment om komend jaar kennis te maken met tennis!
Kom snel een kijkje nemen! En
meld je je nu aan, dan kun je
per 1 januari starten. Meer informatie vind je op
www.tvdeballedonk.nl.
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Kom jij ook
tennissen
bij ons?

Na de prijsuitreiking was het tijd
om te feesten.

Vogeltentoonstelling Vogelvreugd Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Vogelvreugd Dinther organiseert een Nationale vogelshow met maar liefst 70
inzenders die samen ruim 800 vogels brengen. Verdeeld in verschillende groepen en soorten, onder
andere kleurkanaries, postuurkanaries, cultuurvogels, exoten en kwartels, duifjes en parkieten.
De vogeltentoonstelling wordt
gehouden in CC Servaes. De vogels worden op donderdag 30
november gekeurd door twaalf
keurmeesters van de N.B.v.V. Zij
hebben de taak om de punten
en de prijzen toe te kennen. De
tentoonstelling wordt geopend
op vrijdag 1 december om 20.00

uur. Verder is de show geopend
op zaterdag 2 december van
13.00 uur tot en met 22.00 uur
en op zondag 3 december van
10.00 uur tot en met 16.00 uur
in een mooi aangeklede zaal,
waar de vogels uitstekend tot
hun recht komen. Bezoekers
kunnen tijdens de tentoonstel-

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

ling niet alleen de vogels bewonderen, maar er ook van alles over te weten komen. Er zijn
altijd leden van de organisatie
aanwezig, waar je met je vragen
terecht kunt. Ook kinderen zijn
van harte welkom. Bezoek onze
vogeltentoonstelling, het is zeker
de moeite waard!

Superaanbieding 2018 vanaf € 85,-

All-in pakket
Word lid van onze Tennisvereniging en profiteer van het all-in pakket bestaande uit:
•
36 trainingen
•
Deelname aan voorjaars- en najaarscompetitie
•
Deelname aan interne toernooien
•
Onbeperkt vrij tennissen
•
Leuke activiteiten

Voor wie?
Dit abonnement is speciaal samengesteld voor kinderen tot en met 17
jaar. Het lidmaatschap gaat in op
1 januari 2018.

Profiteer
van deze
unieke 2018
aanbieding

Profiteer
van onze
unieke 2018
aanbieding

Aanbieding 2018
Kinderen t/m 12 jaar:
Eerste jaar: € 85,--.
Tweede en daarop volgende jaren:
€ 190,-- per jaar.
Kinderen van 13 t/m 17 jaar:
Eerste jaar: € 130,--. Tweede en
daarop volgende jaren: € 190,-- per
jaar.

Meer weten?
Voor vragen kun je een mail sturen
naar ledenadmin@tvdeballedonk.nl of
contact opnemen met de Ledenadministratie via telefoonnummer
06-51934871.

Schrijf direct in via
tvdeballedonk.nl/lidmaatschap/
aanmelden

Tennisvereniging De Balledonk | Droevendaal 4 | 5473 BH | Heeswijk - Dinther | www.tvdeballedonk.nl
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Nieuwe naam: Dance Team Nistelrode
DV Dancing Kids viert groei naar volwassen vereniging met nieuwe naam

Nieuwe uitstraling Dance Team Nistelrode

Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Vrijdagavond was het eindelijk zover en na een bijzondere lasershow kwam het hoge
woord eruit. DV Dancing Kids maakte bekend dat zij de naam, die ze twintig jaar gedragen heeft, gaat
veranderen. De nieuwe naam is Dance Team Nistelrode en werd met de twintig nieuwe dansen gepresenteerd aan de uitverkochte theaterzaal van CC De Pas. Na een spectaculaire film over twintig jaar DV
Dancing Kids, kon voorzitter Rose-Marie van Heumen eindelijk de nieuwe naam gaan gebruiken: “We
wilden het echt voor iedereen een verrassing laten zijn en ik denk dat we daar aardig in geslaagd zijn!”
we tot onze nieuwe naam gekomen: Dance Team Nistelrode.”
Na deze spectaculaire opening
kon de presentie van de dansen
beginnen.

Het twintigste jaar voor DV
Dancing Kids zit erop. Met heel
veel hoogtepunten de afgelopen
twintig jaar, zoals in de openingsfilm te zien was. De vereniging is gegroeid van twintig
leden naar een vereniging met
zeventig leden. De kids waarmee
toen gestart is, zijn ondertussen
al lang geen kids meer, maar dames van ruim in de twintig en
ouder. Daarnaast de ontwikkeling van het niveau: van helemaal onderaan beginnen tot het
huidige presteren aan de nationale en internationale top, zegt
meer dan de oorspronkelijke
naam deed vermoeden. Dit alles
schreeuwde bij de oprichters om
een nieuwe naam. Rose-Marie
legt het waarom van deze naam
uit: “Nistelrode is onze ‘thuisbasis’ en in het buitenland staan
we al bekend als ‘Nistelrode’
in plaats van DV Dancing Kids.
Evenals onze sport: ‘dansen’ en
het feit dat we een teamsport
doen. Met deze drie punten zijn

Het bestuur, bestaande uit
Rose-Marie van Heumen (voorzitter), Antwan van Keulen (penningmeester), Inge Saka, Marieke van der Heijden, Nathalie
Danen, Rianne Pittens en Ingrid
Bouwmans (secretaresse), kreeg
hulp van Debby Schepers, Merle
Albers, Twan Pittens en Moniek

De Trols

Tilburg en Erik de Groot van Van
Tilburg Mode & Sport, Evelien
Arak-Groote van E-Flex personeelsdiensten en Ria Megens,

‘De kids waarmee toen gestart is, zijn
ondertussen al lang geen kids meer’
van Heumen bij de organisatie
van de naamsverandering en
presentatieavond.
Sponsoren
Een nieuwe naam, een nieuw
logo, een nieuwe website en
nieuwe kleding. Het lijkt niet op
te kunnen, maar het is bijzonder
hoe dit voor elkaar gekregen
is. Dit alles kan alleen met hele
trouwe sponsoren. Roland en
Mariëlle van Schijndel van Van
Schijndel Tegels, Angelien van

waren erg royaal voor de club
met hun bijdrage. En tijdens de
avond werden nog sponsoren
bereid gevonden om ook de tassen mee te realiseren.
Rian van Schijndel van Bernheze
Media heeft de website in een
moderne jas gestoken. Kijk op
www.danceteamnistelrode.nl.
Het wedstrijdseizoen gaat van
start en de toernooikalender is
op de website te vinden.
Het nieuwe seizoen kan beginnen!

budo

Van Buel trio goed voor drie keer goud

BERNHEZE - Afgelopen zaterdag is de jongste van Buel-telg Jadey (4 jaar) kampioen geworden tijdens
het jaarlijkse Sinterklaas judotoernooi in Gilze.
Op zondag was er goud in Beek en Donk voor haar oudere broers Jesse (11 jaar) en Senn (9 jaar). Ook was
er goud voor Pieter van Oort, Laurens Wilms en Abba Coly! Het zilver ging naar Mika Kemps en Yasper
van Tuijl. Brons was er voor Bente van Vugt, Bruce Tomasouw en Scott Sieliakus. De Taekwondoselectie
wist tijdens de open Britse kampioenschappen maar liefst dertien keer goud, drie keer zilver en twee keer
brons te grijpen!

voetbal

Gemiste kansen komen
Heeswijk duur te staan

Jules Heerkens kopt bijna de 1-0 binnen

HEESWIJK-DINTHER - In de eerste helft was Heeswijk de betere partij en kreeg het twee grote
kansen, maar vergat het om de
score te openen.
Dit kwam de ploeg van trainer
Marc van de Ven in het tweede
bedrijf duur te staan, toen Jerin
van der Rakt (uit de rebound van
een vrije trap) en Jeroen Bekkers
(vanuit een counter) wisten te
scoren voor Prinses Irene. Zo
wonnen de bezoekers weer een

Foto: Hans Heesakkers

spectaculaire editie van de Bernhezer derby. Zo werd Prinses
Irene winnaar van deze editie
van de Bernhezer derby, terwijl
Heeswijk in de eerste helft toch
uitstekend voor de dag kwam.
Er rest voor het team van trainer
Van de Ven, die Heeswijk aan
het eind van deze jaargang na
vijf seizoenen gaat verlaten, niets
anders dan keihard te knokken
om volgende week bij SSS ’18
een goed resultaat te behalen.

voetbal

WHV boekt monsterzege
LOOSBROEK - WHV heeft tegen Ruwaard eindelijk laten zien
dat het goed kan voetballen.
Alhoewel de thuisploeg in de
eerste helft nog moeite had
met het verdedigende Ruwaard,
walste men in de tweede helft
over de Ossenaren heen met uiteindelijk een 9-1 eindstand.
WHV-trainer Leon van Wanrooy

was uiteraard erg content. “Een
zeer sterke tweede helft bracht
ons deze ruime overwinning en
hier moeten we op voortborduren.” Collega Ger Romeijnders
van Ruwaard was minder vrolijk. “Ons spel is nog niet constant genoeg, want we wisselen
goede momenten te vaak af met
slechte fases waardoor we onnodige doelpunten tegen krijgen.”

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

DE OPLOSSING
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Contractverlenging Hugo van Bomenpark Winterloop
de Sande bij Avesteyn
HEESCH - Ook dit jaar wordt er een Bomenpark winterloop georganiseerd. Restaurant het Bomenpark
ondersteunt dit initiatief en samen met Marleen Frunt van Running Therapie Bernheze heet zij iedereen
van harte welkom op zondag 3 december vanaf 8.00 uur. Geen exacte afstanden, geen tijdregistratie
maar gewoon een vroege ochtendloop in een prachtige omgeving.

HEESWIJK-DINTHER - Hugo van
de Sande heeft zijn contract bij
Avesteyn met een jaar verlengd.

Wandelen (vijf en tien kilometer)
en hardlopen (vijf, tien en vijftien
kilometer).
Er is beperkte parkeerruimte dus
probeer zoveel mogelijk lopend
of op de fiets te komen of rijd
met elkaar mee! Er is geen omkleedruimte en geen garderobe.
Kosten: € 5,- inclusief thee/koffie. Dit dient contant en graag
gepast betaald te worden.
Opbrengst: Friends of Kurland.
Verzamelen: 8.00 uur.
Start: 8.30 uur: alle afstanden
starten op dezelfde tijd bij het
Bomenpark!
Eindtijd: 11.00 uur.
Friends of Kurland is een stichting die zich inzet voor een klein
township nabij Plettenberg Bay,
Zuid-Afrika. Marleen Frunt van
Runningtherapie Bernheze is in
2017 drie keer in dit township
geweest om het project ‘running and hiking’ op te starten

De Liempdenaar is bezig aan zijn
eerste seizoen bij de Dintherse
vierdeklasser en geniet het volste
vertrouwen van de spelersgroep
en het bestuur.

Heeswijk en hoofdtrainer
Marc van de Ven na vijf
seizoenen uit elkaar

en uit te bouwen. In 2016 is er
een groot aantal ingezamelde
schoenen en kleding mee naar
Zuid-Afrika gegaan. Inmiddels
zijn er vaste trainingsmomenten
en gaat er regelmatig een groep
lopers naar een evenement in
de omgeving. De kosten voor
startnummers en petrol worden
gedragen door de stichting. De
lopers zijn ware ambassadeurs
in het township, ze motiveren

steeds meer mensen om aan te
sluiten. Vooral jongeren trainen
met heel veel plezier en het biedt
hen structuur en helpt hen weg
te blijven van drank en drugs.
Ook in 2018 zal Marleen weer
naar Kurland gaan om trainers
op te leiden, te ondersteunen en
inspireren om door te gaan!
Meer info? Mail naar
info@rtbernheze.nl.

Autobedrijf Langens shirtsponsor JO13-4
Prinses Irene

HEESWIJK-DINTHER - “Vijf seizoenen heel fijn en succesvol samenwerken is mooi om op terug te kijken. Dat had zelfs nog langer kunnen worden, maar zowel het bestuur van voetbalvereniging Heeswijk als Marc van de Ven willen voorkomen dat dan de frisheid en
de uitdaging mogelijk minder zou kunnen worden.” Dit zegt voorzitter Peer Verkuijlen van voetbalvereniging Heeswijk. “Na vijf seizoenen zal de verbintenis in juni 2018 dan ook beëindigd worden.”
Dat hebben beiden in goed onderling overleg te besloten.
Het bestuur, de staf en de betrokken spelersgroep kijken samen met Marc van de Ven terug op een hele mooie periode.
Heeswijk speelt al enkele jaren
in de tweede klasse en doet bovenin telkens goed mee met drie
periodetitels in de laatste drie
seizoenen en telkens nacompetitie voor promotie naar de
eerste klasse als resultaat. “Op
voorhand denk je er niet aan om
vijf seizoenen als hoofdtrainer te
werken bij dezelfde club”, zegt
Marc. “Dat het wel gebeurt zegt
veel over de ontwikkeling, sfeer
en het vertrouwen over en weer.
Dat is fijn om mee te maken.”

Volgens de voorzitter en de
hoofdtrainer gaat Heeswijk ook
dit seizoen voor plaatsing bovenin de ranglijst en als het kan
voor de nacompetitie. Iedereen
gaat er alles aan doen om dat
ook nu weer te laten lukken.
“Dat zou een mooie afronding
van de samenwerking zijn.”

NISTELRODE - Wilbert Langens
(rechts op de foto) is met zijn
Autobedrijf Langens gevestigd
aan de Tramstraat in Nistelrode.
Het JO13-4 elftal ontving van
zijn bedrijf onlangs nieuwe shirts.
Het bedrijf staat bekend om zijn

Niet alleen voor onderhoud en
reparatie/herstel kun je terecht
bij Langens, ook voor occasions
ben je hier op het juiste adres.

Autobedrijf Langens heeft een
jarenlange traditie in Nistelrode.
Vader Jos was de grondlegger
van het bedrijf en ook toen al
kon Prinses Irene rekenen op de
steun van het autobedrijf. En dat
geldt nu dus nog steeds!

Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online
Actueel

goede service en kwaliteit. Eens
een klant betekent meestal een
klant voor het leven!

Betrokken

Nieuws

Fotoalbums

Bedrijven

Agenda

Verenigingen

www.mooibernheze.nl
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Fotograaf:
Marcel van der Steen

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Maak jij ook graag foto’s?
Hier plaatsen we drie foto’s van
een inwoner van Bernheze voor
Bernheze. Mail je foto’s van
Bernheze in hoge resolutie aan
info@demooibernhezekrant.nl.

DONDERDAG 30 NOVEMBER
Gratis bloedsuikertest
Service Apotheek Nistelrode

Hartje Maashorst:
Meditatieavond
Palmenweg 5 Nistelrode

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 2

Centrum MAIA: Workshop
Celzouten & Bloesems Herinner je wie jij bent...
Module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
PAGINA 13
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum
Vorstenbosch
Blik op fotografie:
‘Orden je foto’s’
Bibliotheek Heesch
Film: Manchester by the sea
CC Nesterlé Nistelrode
VRIJDAG 1 DECEMBER
Workshop Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum
Vorstenbosch
Extra koopavond Marya
Laar 9 Nistelrode
PAGINA 15
KBO Heesch viert Sinterklaas
CC De Pas Heesch
PAGINA 8
Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
PAGINA 13

Uurtje klassiek
Kapel Laverhof Heeswijk-Dinther

Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Centrum MAIA: Workshop
Honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode

Baby Blue
CC Nesterlé Nistelrode

MAANDAG 4 DECEMBER
Poedja-Bardo Onderricht-Meditaties
Boeddhistisch Centrum
Vorstenbosch

Start uitverkoop
wereldwinkel Onze Planeet
Heeswijk-Dinther
PAGINA 1

Slagerij Meat Story
extra geopend
Raadhuisplaza 8 Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

ZATERDAG 2 DECEMBER
Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
PAGINA 13

DINSDAG 5 DECEMBER
Sinterklaasavond

Vogeltentoonstelling
Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 33
Boekpresentatie: Hans en
Marie-José Egelmeer
Boekhandel Berne
Heeswijk-Dinther
Workshop Skincare & Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
ZONDAG 3 DECEMBER
Bomenpark Winterloop
Bomenpark Heesch
PAGINA 35

Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum
Vorstenbosch
Centrum MAIA: Yoga lessen
Palmenweg 5 Nistelrode
Gesloten in verband met
Sinterklaasavond
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Vogeltentoonstelling
Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 33

Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
PAGINA 13

Informatiebijeenkomst
Ruiters en Menners
Gasterij De Pier Uden

Sint Koopzondag
Centrum Heesch
PAGINA 13

Blik op Fotografie:
Zien is kunst
Bibliotheek Heesch
VRIJDAG 8 DECEMBER
Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Informatiemiddag Bernheze
dementievriendelijk
CC De Pas Heesch
PAGINA 8 EN 18

Kerstworkshop
BloemBelevingEgie Veghel
PAGINA 14

Hullie Pietenshow
Hullie Uden

Klankschalenmeditatie
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Vogeltentoonstelling
Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 33

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum
Vorstenbosch

Popkwis
CC De Pas Heesch
PAGINA 16

WOENSDAG 6 DECEMBER
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Spirituele avond
Hotel De Leygraaf
Heeswijk-Dinther

Kerstworkshop
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Stamppottenbuffet
Restaurant De Waard Heesch
PAGINA 3 EN 11

Sinterklaas slaapt
in de bedstee
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur Van
Soest & Partners accountants
en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 29
Centrum MAIA:
Reiki - oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode
Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum
Vorstenbosch
DONDERDAG 7 DECEMBER
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Uitvoering Kantlijn ‘In ieder
badje een ander schatje’
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
ZATERDAG 9 DECEMBER
Workshop Skincare & Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
Schrijfmarathon Wereldwinkel Onze Planeet
Heeswijk-Dinther
PAGINA 1
Uitvoering Kantlijn ‘In ieder
badje een ander schatje’
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

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

www.mooibernheze.nl

