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Online bestellen = veel voordeel  
en gratis vuurwerk!

WWW.VUURWERKHEESCH.NL

IMPORTEUR HEEFT SAMENWERKING MET:

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

LOSSE VUURWERK VERKOOP & AFHAALDAGEN:

Met heel veel passie en plezier 
zingen de leden van La Orféon 
elke woensdagavond in de Wis. 
De leden vertellen: “Maar daar-
naast willen we als leden ook 
graag muzikaal groeien en de 
kwaliteit van ons koor steeds 
iets omhoog tillen. Dat vraagt 
om een goede dirigent. En mede 
door de financiële ondersteuning 
van onze vrienden, hebben we 
die voor ons koor staan. 

Peter van Raak legt voor ons 
de muzikale lat steeds hoger en 
schrijft speciaal voor ons koorar-
rangementen op maat. Hij weet 
wat voor vlees hij in de kuip heeft 
en dus ook waar onze zwakke 
punten liggen. Onze muziek-
commissie zoekt liederen uit die 
bij ons passen qua muzikale sfeer 
en regelmatig komen er ook le-

den met verzoeken. Uiteindelijk 
heeft Peter een belangrijke vin-
ger in de pap qua samenstelling 
van ons repertoire, omdat hij 
weet welke muziekstukken ons 
voldoende uitdagen, zodat wij 
ons steeds weer met passie in 
kunnen zetten. Voor onze mu-
zikale ondersteuning kunnen we 
vertrouwen op onze trouwe pia-
nist Huub Sperber.”

Betrokkenheid 
“Elk koorlid draagt haar steentje 
bij door verantwoordelijkheid te 
nemen en actief te zijn in een of 
andere commissie of in het be-
stuur. Dat maakt ons een hech-
te groep. In ons thuishonk De 
Wis repeteren we elke woens-
dagavond van 20.30 tot 22.30 
uur en na afloop is gezelligheid 
bij ons troef. Als je ook van zin-

gen houdt en je een dameskoor 
zoekt, dan ben je bij ons van 
harte welkom. Je kunt altijd op 
onze repetitieavond binnenwan-
delen om te komen luisteren, 
maar je kunt natuurlijk ook ons 
vriendenconcert als voorluister-
gelegenheid gebruiken. Ter af-
sluiting van ons concert is het 
gezellig na-borrelen in De Wis, 
geheel volgens de traditie van La 
Orféon.” 

Vriend van La Orféon
“Er staan op het programma 
van ons concert verschillende 
‘geadopteerde’ nummers. Deze 
worden op speciaal verzoek 
gezongen, omdat ze een spe-
ciale betekenis hebben voor de 
desbetreffende ‘vriend’. Onze 
vriendenkring bestaat uit fami-
lieleden en vrienden van onze 

leden, maar gelukkig zijn er ook 
verschillende bedrijven die ons - 
als vriend - financieel ondersteu-
nen. Als je onze vriend wilt wor-
den dan horen wij dat natuurlijk 
graag.” 

Gastoptreden
Verder krijg je als luisteraar van 
alles wat te horen: sfeervol-
le liederen die vierstemmig of 
a capella gezongen worden of 
begeleid worden door de pia-

nist. “We hebben een gastop-
treden geregeld met een voor-
malig deelnemer van The Voice 
Kids. Wij ontvangen je graag in 
de winterse sfeer van ons vrien-
denconcert, maar omdat er nog 
maar een beperkt aantal kaarten 
is dien je wel even te reserveren 
via de mail: info@laorfeon.nl.” 

Aanvang concert 20.00 uur in de 
kerk. Kaarten € 7,50. De kerk is 
open vanaf 19.30 uur.

LOOSBROEK - Walking in the Air… klinkt er helder door de muren van de 
Loosbroekse Wis. La Orféon is druk aan het repeteren voor hun concert van 
7 december. Een koor vol vrouwen, dat haar publiek trakteert op een muzikaal 
winters cadeau in een warme sfeer. La Orféon wil vooral haar vrienden, die hen 
ook financieel een warm hart toedragen, bedanken. En hoe kan dat anders dan 
met dat waar ze goed in zijn… zingen! Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen 
over in de Loosbroekse kerk waar ze het concert houden, dus als je graag wilt 
komen luisteren, moet je er snel bij zijn. 

Tekst en foto: Hieke Stek

‘Peter legt voor 
ons de muzikale lat 
steeds hoger’

VRIENDENCONCERT ‘LA ORFÉON BY CANDELLIGHT’

Vrijdag 30 december 
Winterwandeltocht 

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl

MOOI
GESPOT
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Met zijn hilarische muzikale acts, 
rake typeringen en scherpe over-
denkingen neemt hij je mee op 
zijn zoektocht. Natuurlijk, om tot 
het positieve te komen, moet soms 
ook het negatieve worden onder-
gaan. Maar uiteindelijk zal je in de 
plus eindigen. Dat is beloofd.

‘De man in bonus’ is na ‘Martijn 
hillenius duidt de dingen’ en ‘Nu’ 
het derde soloprogramma van 
Martijn hillenius. 

Naast zijn cabaretvoorstellingen 
werkt Martijn onder andere voor 
‘het Klokhuis’, ‘Spijkers met Kop-
pen’ en ‘Kanniewaarzijn!’, was hij 
in een hoofdrol te zien in de met 
drie Gouden Kalveren bekroonde 
film ‘Aanmodderfakker’ en maakt 
hij deel uit van zangformatie Stan-
ley en de Menzo’s.

Martijn hillenius’ grootste kracht is 
een gezicht van elastiek, waarmee 
hij in totaal verschillende persona-
ges schiet. hij tapt uit veel vaatjes 
en laat personages en losse flod-
ders aan het slot slim terugkomen.

‘Niettemin is de tragiek tussen 
alle luchtige verhalen door mooi 
voelbaar in deze verrassende en 
op momenten hilarische cabaret-
voorstelling.’… ‘Dat hij kon acte-
ren wisten we. Dat hij ook mee-
slepend en geestig kan vertellen, 
is te zien in De man in bonus’ 
(de Volkskrant, november 2015).

CC Nesterlé – Nistelrode.
Vrijdag 9 december.
Aanvang 20.15 uur. 
Kaartjes à €12,50 verkrijgbaar via 
www.nesterle.nl. 

Winnaar van de prijsvraag: 
Adri heij 

eteN, DriNkeN uitgaaN

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

kunst- en cultuuragenda
Meditatieavond door ton Roumen op donderdag 
1 december van 20.00 tot 21.15 uur, daarna thee 
drinken en evalueren. Kosten € 10,-. Zie: 
www.bezinnen.com. Aanmelden via info@klooster-
kapelvorstenbosch.nl. 

Expositie schilderijen door Cor Melchers ‘Naïeve 
winterlandschappen in kerstsfeer’ op zaterdag 10 
en zondag 11 december. Zie: www.cormelchers.nl 
voor een impressie. Zijn stijl is opvallend vrolijk en 
bont van kleur. het laat ook de alledaagse en ge-
wone taferelen zien in een wat geromantiseerde en 
harmonische omgeving. Schoonheid ligt in oprech-
te eenvoud en draagt mede bij tot simpel geluk, zo 
lijkt zijn devies. Behalve een rijk kleurenpalet, doen 

de zwarte belijningen weldadig en verfrissend aan. 
De kleurvlakken worden daarmee op hun plek ge-
zet. Zijn werken zijn veel gevraagd door een brede 
en groeiende groep van liefhebbers en waren op 
verschillende exposities in eigen land en in het bui-
tenland te bekijken. Op 24 oktober 2008 kreeg Cor 
Melchers uit handen van de burgemeester van Lin-
gewaard in huissen de Mieke Bles Kunstprijs 2008 
uitgereikt. Van 11.00 tot 17.00 uur, toegang gratis.

cOLOFON
DeMooibernhezeKrant

Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Henriëtte Maas
Matthijs van Lierop

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne Gabriëls

administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTp
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

 Advertorial

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

bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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

Wist u dat:
* je bij ons heerlijk 

kunt lunchen en 
High Tea’en?

* je bij ons een 
feestje kunt geven 
in een huiselijke 
sfeer?

* wij 2 avonden per 
maand pop-up 
restaurant zijn?

* er dan steeds 
volgens een 
bepaald thema 
gekookt wordt?
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Kijk op onze website voor meer informatie
www.hofhoutstraatoss.nl

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

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

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

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

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

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

ZO, NU EERST EEN...

Oh nee…, dat mag niet meer! Een van 
Nederlands grootste bierbrouwerijen, 
Brabants’ trots nog wel, heeft zijn slogan 
veranderd. toen ik dat las, knipperde 
ik wel even met mijn ogen. Ik vond de 
oude slogan altijd wel pakkend en leuk. 
Was inzetbaar bij vele gelegenheden. 

Niet alleen voor een biertje, maar ook te gebruiken om de 
spanning te breken of de kou uit de lucht te halen. En nu 
gaat de Brabantse bierbrouwer voor een internationale tekst: 
‘Welcome to the family’.

Jammer dat veel oerdegelijke Nederlandse bedrijven - want veel 
bedrijven gaan tegenwoordig ‘internationaal’ met hun slogan - 
hun toevlucht zoeken tot een anderstalige tekst, meestal in het 
Engels. hoewel de meeste Nederlanders geen moeite hebben 
met de Engelse taal, wringt het bij mij toch een beetje. Ik begrijp 
dat er voor de wereldmarkt een internationale taal nodig is. 
Maar kan er ook een beetje rekening worden gehouden met de 
thuismarkt en de wervende kreet voor het eigen land gewoon in 
het Nederlands blijven? Ik zal in ieder geval de pakkende tekst 
”Zo, nu eerst een....” best missen.

Laten wij het in onze omgeving maar eenvoudig houden. Je 
bent van harte welkom om aan de gezellige bar van `t Pumpke 
een lekker biertje - dat ondanks de nieuwe slogan nog wel 
gewoon ouderwets lekker smaakt - te komen proeven. Je voelt 
je dan vast ook opgenomen in de familie en voor een goede 
lunch of smakelijk etentje ben je natuurlijk ook bij `t Pumpke 
aan het juiste adres. Ook tijdens de kerstdagen ben je van harte 
welkom bij ons. Wij zeggen dan, gewoon in het Nederlands; 
welkom bij de familie! 
Ach, we zijn, zeg maar, zo heerlijk gewoon gebleven…

En wij - van de Pumpke family - wensen jullie allemaal hele fijne 
feestdagen!

Met vriendelijke groet, 
Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke
www.eetcafetpumpke.nl

COLUMN
marita

NIStELRODE - Het gaat goed met Martijn Hillenius. Vindt hij zelf. En 
als je dat zelf vindt, vinden anderen dat vaak ook. En als anderen dat 
ook vinden, ja, dan zal het wel waar zijn. In ‘De man in bonus’ gaat 
Hillenius met hilarische muzikale acts, rake typeringen en scherpe 
overdenkingen op zoek naar het geheim van deze voorspoed. 

Martijn Hillenius met ‘De Man 
in bonus’ op 9 december 

baktip
Appeltaart
Om de bodem niet te zacht te krijgen kun je voordat 
de appels erop gaan de bodem bestrooien met wat 
custard. Geeft ook lekker vanille smaakje. Heerlijk
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Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse 
herkenbare belevenissen.

CHEF-KOK

Toen ik voor het eerst bij een restaurant met een open keuken kwam, 
durfde ik het bijna niet te vertellen aan mijn tafelgenoten. De vraag 
was waarom ik zo lang en vol verwondering naar de keuken had 
gekeken tijdens het diner. Het was echt niet zo dat ik vroeger een 
stille wens had om ook chef-kok te worden, verre van dat zelfs. 
Het was ook niet zo dat ik de hectiek in zo’n keuken fascinerend 
vond om naar te kijken, want ik had wel vaker paniek in de keuken 
meegemaakt. Mijn oog viel op iets anders wat er in die keuken aan de 
hand was. Het waren alleen maar mannen! 

In mijn ouderlijk huis was de rolverdeling tussen mijn vader en mijn 
moeder vrij overzichtelijk. Met name als het ging om het eten was het 
heel helder. Mijn moeder zorgde elke dag voor het eten, behalve als 
er voor een afhaal-diner werd gekozen. Dan stapte mijn vader in de 
auto om de gezinszak friet met snacks op te halen. Verder stond mijn 
vader nooit achter het fornuis. Zelfs zijn broodtrommel werd aan de 
keukentafel vakkundig gevuld door mijn moeder, zodat mijn vader 
zich kon richten op de ochtendkrant.

Ik snapte daarom niet waarom er alleen maar mannen aan het 
koken waren op die avond. Sowieso zijn over het algemeen koks 
in een restaurant mannen. In mijn beleving was eten bereiden een 
vrouwentaak, behalve als het eten door een frietboer gemaakt wordt. 
Toen ik schoorvoetend uitlegde aan mijn tafelgenoten dat ik daarom 
met open mond naar de keuken aan het kijken was, vonden ze me 
kleinburgerlijk en zelfs lichtelijk seksistisch. Toen ik vroeg of zij het 
antwoord wisten op de vraag ‘waarom kookt er in elk traditioneel 
gezin moeder de VROUW en is de chef-kok in elk traditioneel 
restaurant een MAN’, konden ze me dat ook niet zo snel uitleggen. 
Ik riep keihard ‘zie je wel’ en proostte daarna luid richting chef-kok. 
Heerlijk gekookt, man!

COLUMN
D’N BLIEKER

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

premies volksverzekeringen voor particulieren. Geen voorrijkosten 
binnen een straal van 10 km. Kosten vanaf € 55,-  per aangifte, 

 fiscale partners € 65,- samen. 
- Adviseren van ZZP’ers, startersbegeleiding, het verzorgen van 

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

 Ook de voor- en nadelen van Payrolling leggen wij u graag uit. 
 Kosten vanaf € 50, - per maand.
- Modelovereenkomst en de (on)mogelijkheden 
 van Payrolling.  Kosten vanaf € 50,- per maand.
-  Bewindvoering en budgettering.

John F. Kennedystraat 64 - 5384 GE Heesch - www.aa� uit.nl

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.

Bel 0412-475762 of mail 
info@aa� uit.nl voor meer

informatie
Wij bieden u vrijblijvend een 
kennismakingsgesprek aan.

Bert Driessen: 75 jaar koorzanger
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens 
de Sint Ceciliaviering van 27 
november is Bert Driessen in het 
zonnetje gezet. 75 Jaar koorzan-
ger van het mannenkoor Serva-
tiusparochie Dinther is voor-
waar niet niks. 

Het aantal traptreden naar bo-
ven is ontelbaar geworden. De 
gang naar boven is voor Bert de 
laatste tijd niet meer om te doen 
gezien zijn respectabele leeftijd. 
Als er een iemand is geweest die 
zijn steentje heeft bijgedragen in 
de liturgie voor wat betreft de 
koorzang dan is hij het wel.
Welke gezangen er door het 
kerkelijke gezongen dienen te 
worden, of juist niet, is voor hem 
appeltje - eitje. Een groot voor-
beeld voor ons allen binnen het 

Mannenkoor en wij zijn er trots 
op hem in ons midden te mogen 
hebben.

Bert namens alle koorzangers 
van harte gefeliciteerd met deze 
ongelooflijke mijlpaal.

Nisseroise Kwis presenteert 
categorieën zesde editie

110 Kwisvragen, elf categorieën 
en een geheime opdracht.
De kwis bestaat, net als vorig 
jaar, uit 110 vragen onderver-
deeld over elf verschillende ca-
tegorieën. Daarnaast is er een 
nieuwe, uitdagende, geheime 
opdracht. 
Sommige categorieën zullen je 

wellicht bekend in de oren klin-
ken, andere zijn geheel nieuw. 
De elf categorieën zijn:
- achter de vurdeur
- rondje kuieren
- dees joar
- in de volksmond
- santé
- snipperdag

- dhr. Bernhard
- onder de leden
- sm
- MIBDW
- Watt bell(t) Einstein

Nog een nieuwe Kwismaster 
Het is niet te geloven! Op de 
valreep sluit zich nog een nieu-
we Kwismaster bij onze organi-
satie aan. Welkom Maik van den 
Bos!

Inschrijven kan nog tot 15 de-
cember. Deelname aan de Kwis 
kost € 10,- per deelnemend 
team. Meedoen kan door je voor 
15 december aan te melden via 
www.nisseroisekwis.nl. 
‘Like’ onze Facebookpagina 
www.facebook.com/nisseroi-
sekwis en blijf op de hoogte van 
het laatste NK-nieuws. Tot de 
28e! 

De Nisseroise Kwis... denk daar 
mar eens over na! 

NISTELRODE – De Nisseroise Kwis beleeft haar zesde editie op woensdag 28 december. Er zijn al een 
aantal teams die zich hebben ingeschreven om mee te doen. Om alle teams in de gelegenheid te stel-
len om de juiste kennis en kunde binnen te halen, maken de Nisseroise Kwismasters de categorieën 
bekend.

Organisatie De Nisseroise kwis

 

DEZE WEEK VALT DE 
MEER MAASHORST KRANT 

IN DE BUS 
NIET ONTVANGEN?

Laat het ons weten via 
info@meermaashorst.nl.

www.meermaashorst.nl

Zelfs zijn broodtrommel werd aan 
de keukentafel vakkundig gevuld 
door mijn moeder
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HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

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

Een nieuw tijdperk van definitief 
ontharen is aangebroken. Met 
betere en snellere resultaten dan 
ooit. Voor nagenoeg alle huid- en 
haartypen. Nagenoeg pijnloos. 
Behandelen in de zomer, zelfs op 
een gebruinde huid. 

Deze advertentie is goed 

voor één gratis behandeling 

van de oksels

Soprano Ice
IJskoud de beste ontharingslaser van dit moment!

’t Broek 3 - 5388 XJ Nistelrode  0412-612743
pedicuretinkavannuland@gmail.com

Geef uw voeten in handen van

Extra zorg en aandacht voor uw voeten‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Ruime keuze horloges…

DKNY  |  Diesel  |  Oozoo
Fossil  |  Ikki  |  Kyboe  |  Prisma

Annelies Medi Spa
viert 25-jarig jubileum

opeN Dag op 
10 December
Deze mijlpaal willen we graag 
met u samen beleven, met een 
feestelijke open dag en in 2017 
een jaarprogramma vol activitei-
ten. Iedereen is van harte welkom 
op zaterdag 10 december tussen 
12.00 en 17.00 uur, om te zien 
welke behandelingen anno 2016 
populair en mogelijk zijn. Diverse 
leveranciers, specialisten en een 
cosmetisch arts staan klaar om 
u van advies te dienen of kennis 
te laten maken met noviteiten en 
bijzondere behandelingen.
 
laNceriNg orgaNische 
skiNcare lijN eXclusief 
voor NeDerlaND
Op die dag lanceren we de 

wereldberoemde organische skin 
care lijn, die staat voor een ge-
zonde huid én gezonde planeet. 
het geeft de huid een direct 
voelbare en zichtbare verbe-
tering, maar nog belangrijker, 
duurzame resultaten. Geliefd 
onder vele beroemdheden en 
veelvuldig award winnaar. Nog 
nooit was een organisch merk zó 
aangenaam en tegelijkertijd zó 
werkzaam.

beautY & health 
coNcept store
Op 10 december is ook de 
beauty & health concept store
compleet gerenoveerd, om onze 
gasten nog beter van dienst te 
kunnen zijn. Winkelen met be-
leving, door zien, voelen en uit-
proberen, aangevuld met een 
deskundig advies over de huid 
en/of het lichaam. Vrijblijvend 
en persoonlijk.

VORStENBOSCh – Met de missie om mensen te laten stralen, richt het team van Annelies zich al vijf-
entwintig jaar op duurzame verbetering van de huid en het lichaam. De wereld van beauty & health 
staat niet stil, de markt verandert. En wij innoveren mee, passend binnen ons concept en gebaseerd op 
onze inzichten.

Graag nodigen wij u uit om deelgenoot te zijn van deze 
innovaties, natuurlijk onder het genot van een hapje 
en een drankje in een gezellige Brabantse gemoedelijke 
sfeer. Dames én heren, laat u vrijblijvend informeren en 
inspireren.
 
Graag tot ziens, Team Annelies Medi Spa

bomenpark Winterloop
hEESCh - Loop je ook mee in de 
Bomenpark Winterloop op zon-
dag 4 december? Ontspannen 
wandelen en hardlopen in een 
prachtige omgeving en ook nog 
eens een goed doel steunen! 

Geen tijdregistratie, geen exacte 
afstanden. Wel laagdrempelig 
en winters gezellig. Deelname 
en een kop koffie, thee of war-
me chocomel kost je € 5,-. 

Afstanden: 3, 5 of 10 km rennen 
of 5 km wandelen.

Zondag 4 december
aanvang 9.00 uur
locatie: Vorsselweg 3 in heesch
De opbrengst gaat naar 
Zuid-Afrika! heb je nog oude 
maar bruikbare hardloopschoe-
nen, hardloopshirts of -broeken? 
Lever ze in en ze gaan mee naar 
Zuid-Afrika!

kom naar de kerstmarkt in 
Cunera/De bongerd!

Kerstmarkt
“Een van die festiviteiten is de 
kerstmarkt op 12 december-
van 18.00 tot 21.00 uur. Op 

de kerstmarkt biedt een groot 
aantal ondernemers en hobbyis-
ten producten aan. De Serre, de 
Plaza, de Promenade, de Aula 
en de tuinzaal zullen vol staan 

met kramen. Over de kerstmarkt 
loopt een zingende kerstboom 
en er is een koor aanwezig. Bui-
ten rijdt een arrenslee rond, waar 
je gratis een ritje mee mag ma-
ken. Lokale horeca-ondernemers 
bieden hapjes en specialiteiten 
aan tegen een kleine vergoe-
ding. De opbrengst hiervan komt 
ten goede aan de bewoners van 
Cunera/De Bongerd”, vertellen 
Marga en Annelies enthousiast.
De toegang is gratis. Kom gezel-
lig met familie en vrienden een 
kijkje nemen, iedereen is van 
harte welkom!

hEESWIJK-DINthER - Vanaf 12 december is locatie Cunera/De Bongerd van Laverhof omgetoverd tot 
een sfeervol kersthuis. “De week van 12 t/m 17 december staat in het teken van Kerst, saamhorigheid, 
ontmoeting en verbinding met elkaar en er worden diverse festiviteiten georganiseerd”, aldus Annelies 
Cornelis en Marga Goossens, medewerkers Welzijn van Laverhof. 

komt ten goede 
aan de bewoners 
cunera/de bongerd

Kort nieuws
zing zelf de muziek van Queen!
BERNhEZE – The show goes on! Breng zelf een ode aan de legen-
darische muziek van Queen! Met ongeveer twintig jonge zan-
gers tussen 18 en 35 jaar uit de omgeving van gemeentes Oss 
en Bernheze, zing je de muziek van deze onsterfelijke Engelse 
rockband. 

tijdens de repetities wordt 
ook aan zangtechniek, alle 
aspecten van het samen zin-
gen en aan stage performan-
ce gewerkt. Op het repertoire 
staan alle hits, van ‘Don’t stop 
me now’ en ‘Another one bi-
tes the dust’ tot ‘Bohemian 
rhapsody’, live begeleid door 
coverband DE LEUK. Kun en 
wil jij solo zingen? Ook dat 
kan in dit project! 

Dus: hou je van zingen en van de muziek van Queen? Meld je dan 
nu aan op www.letssingqueen.jimdo.com!

Repetities: zaterdagochtend om de veertien dagen van januari tot 
mei, locatie in Oss. Uitvoeringen in mei, locaties Oss/Bernheze 
(nader te bepalen). Kosten: € 150,-, inclusief bladmuziek.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

’t is op voor je het weet
Een o zo lekker stokbrood is dit. 
De gezellige (Sinterklaas) avonden komen er aan. 
Maak het uzelf gemakkelijk met ’n stokbrood 
waar je met z’n allen van kunt snacken.
Even in de oven en serveer het met 
kruidenboter of heksenkaas. 
Of heeft u ’n makkelijke avond 
wat eten betreft? Bij ’n kop soep 
smaakt onze kaas-uienkruier 
súper! 2,45

normaal 2,75

Kaas-
Uienkruier 

  

tips van de bakkers

1,00
bij aankoop van 2 broden:

4 HARDE BROODJES 

naar keuze

geldig t/m 7-12-2016

zorg dat je er
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zorg dat je erzorg dat je er
als de Pieten bij bent

Leefbaarheid Vorstenbosch en dorpsraad

Doelstelling van de dorpsraad is 
om te groeien van een kern van 
1890 inwoners naar 2.000 in-
woners. De jongeren binden aan 
Vorstenbosch door woonmoge-
lijkheden is een van de speerpun-

ten. De nieuw te bouwen senio-
renwoningen zijn uitvloeisel van 
de inzet van de dorpsraad, het 
bevordert de doorstroom van be-
woners. Een nieuw omgevings-
plan voor de vrijkomende agrari-

sche bedrijven en opvolging van 
de volgebouwde Dorpsrand, met 
betaalbare woningen voor star-
ters, zijn onderdeel van de huidi-
ge besprekingen met de gemeen-
te Bernheze. In de Rietbeemden 

komen mooie vrijstaande wonin-
gen, mede gewild door forensen 
die zich willen vestigen in de om-
geving van de A50. 

Voorzieningen
Sport, bibliotheek en openbaar 
vervoer zijn voorbeelden van 
voorzieningen die van belang 
zijn om een fijne leefomgeving te 
creëren en die ook voor jongeren 
een voorwaarde zijn om te kiezen 
voor Vorstenbosch als vestigings-
plaats. Die jongeren zorgen weer 
voor de garantie dat voorzienin-
gen gehandhaafd blijven; voor-

zieningen zijn afhankelijk van 
minimale aantallen bezoekers of 
leden. 
De dorpsraad is daarom blij dat 
eindelijk groen licht is gegeven 
voor de bouw van een nieuwe 
gymzaal als vervanging voor de 
gymzaal uit de jaren ‘60. 

De gymzaal vastgebouwd aan 
gemeenschapshuis De Stuik zal 
een win-winsituatie geven voor 
beide instanties. En de ruimte die 
vrijkomt door sloop van de hui-
dige gymzaal, kan mooi ingevuld 
worden door woningen. 

Glasvezel
De dorpsraad is voorstander van 
glasvezel. De snelle verbinding is 
een pluspunt, voor bewoners in 
het buitengebied én de bewoners 
binnen de kom. Voor (aanstaan-
de) senioren is de snelle verbin-
ding via deze nutsvoorziening 
welkom. Maar, benadrukken 
voorzitter Leo Somers en pen-
ningmeester Ruud Louter; de 
keuze is vrij. 

De dorpsraad, een belangrijke 
schakel tussen gemeente en leef-
gemeenschap, heeft zijn nut be-

wezen met het Integraal Dorps-
ontwikkelingsplan, de nieuwe 
blokhut voor Jong Nederland, 
herinrichting Mr. Loeffplein, wo-
ningbouw aan de dorpsrand (on-
der andere CPO-woningen voor 
jongeren) en de komst van de 
nieuwe gymzaal. Voor de toe-
komst is aanwas met nieuwe en 
jongere leden welkom. 

Kijk eens op 
www.vorstenbosch-info.nl
en kom 7 december naar de 
openbare jaarvergadering,19.30 
uur in De Stuik.

VORStENBOSCh – De dorpsraad van Vorstenbosch zet zich al sedert 1985 in voor de belangen van 
deze kleine, maar hechte kern binnen Bernheze. Voorzieningen in stand houden of verbeteren en ijveren 
voor woonmogelijkheden voor jongeren die zich in Vorstenbosch willen vestigen of er willen blijven. 
Daarvoor is in 2013 een convenant met de gemeente Bernheze getekend en is er regelmatig overleg met 
de gemeente.

De heren Louter en Somers van de dorpsraad bij de locatie waar binnenkort de nieuwe seniorenwoningen 
verrijzen Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘De dorpsraad, een belangrijke 
schakel tussen gemeente en 
leefgemeenschap’

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

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

ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

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

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

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

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

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Begin november rukte de brand-
weer massaal uit voor een grote 
brand in een bandenopslag in 
Someren. “De brandende au-
tobanden zorgden voor dikke, 
donkergrijze rookwolken. Daar-
op hebben we direct besloten 
NL-Alert in te zetten”, vertelt 
de woordvoerder van de Vei-
ligheidsregio Brabant-Zuidoost. 
“Zo konden we mensen in de 
regio gericht alarmeren en infor-
meren.” Veel mensen ontvingen 
het tekstbericht op hun mobiel. 
In het bericht stond dat alle ra-
men en deuren moesten worden 
gesloten en mensen uit de rook 
moesten blijven. 

De woordvoerder van Veilig-
heidsregio Brabant-Zuidoost 
vindt de gerichte informatie-
verstrekking één van de ster-
ke punten van NL-Alert. “Met 
NL-Alert kunnen we mensen in 
de buurt van een noodsituatie 
waarschuwen en hen direct la-
ten weten wat zij moeten doen. 
Bij de brand in Someren hebben 
we daarom meteen NL-Alert 
tekstberichten uitgezonden. Zo 
hielden we mensen in de directe 
omgeving op de hoogte van de 
ontwikkelingen.”

NL-Alert meer dan 
130 keer ingezet
NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid voor op de mobie-
le telefoon. Bij een noodsituatie 
in jouw omgeving wil je weten 
wat je moet doen. Daarom is er 
NL-Alert. Als bij jou in de buurt 
een ramp gebeurt, dan ontvang 
je een tekstbericht op je mobiel. 

Hierin staat precies wat er aan de 
hand is en wat je op dat moment 
het beste kunt doen. Bijvoor-
beeld dat je bij een brand ramen 
en deuren moet sluiten. Of dat 
je bij een terroristische aanslag of 
bij explosiegevaar uit het gebied 
moet blijven. 

NL-Alert is al meer dan 130 keer 
ingezet. Met name bij grote 
branden is NL-Alert veelvuldig 
gebruikt, maar ook bij explo-
siegevaar en onverwacht nood-
weer is NL-Alert ingezet om 
mensen in de directe omgeving 
te waarschuwen.

Controlebericht op 5 december
Op maandag 5 december zendt 
de overheid rond 12.00 uur een 
NL-Alert controlebericht uit. 
Aan de hand hiervan kunnen in-
woners van Brabant nagaan of 
hun mobiel juist is ingesteld om 
NL-Alert te ontvangen. Steeds 
meer mobiele telefoons zijn au-
tomatisch ingesteld. Op sommi-
ge toestellen, zoals de i-Phone, 
moet je dit zelf doen. Ga nu naar 
de instelhulp op nl-alert.nl, stel 
je mobiel in en help ook anderen 
met instellen.

Brabanders ontvangen 
controlebericht NL-Alert 
op maandag 5 december

BRABANT - Veel Brabanders hebben NL-Alert ingesteld op hun mo-
biele telefoon. Toch heeft nog niet iedereen dit gedaan. Dat is wel 
raadzaam om te doen. Want met NL-Alert weet je wat je moet doen 
in geval van een noodsituatie, bijvoorbeeld bij een grote brand of 
explosiegevaar. Op maandag 5 december zendt de overheid rond 
12.00 uur een controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand 
daarvan kun je nagaan of jouw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert 
te ontvangen.

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

NL-Alert al m� r 
dan 130 k� r 
ingezet om mensen 
te waa� chuwen

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Liefdevol en warm kijken wij terug op het leven 
van ons mam, schoonmoeder en oma

Riek Exters-van Oss
                    

        
echtgenote van  

Thé Exters †
 

Jan en Gerry
Danny en Chantal, Nicky

Elly en Ron
Sarah

Astrid en Johnny
Damian, Myron

Otto en Linda
Esmee, Jesse, Niek

Voor ons mam wordt de avondwake gehouden 
op woensdag 30 november om 20.00 uur 

in de H. Lambertuskerk te Nistelrode.

De afscheidsdienst voor haar vindt plaats op donderdag 
1 december om 10.30 uur in zaal ‘t Tramstation, 

Raadhuisplein 5 te Nistelrode. Aansluitend begeleiden wij 
ons mam in de besloten kring van ons gezin naar 

crematorium De Wende te Uden.

Correspondentieadres: Het Erp 19, 5388 CN Nistelrode

* Heeswijk,
5 juli 1934

† Nistelrode,
25 november 2016

Zeggen wat 
je denkt 
kan ook 

iets aardigs 
zijn
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 1 t/m 7 december

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Schouderkarbonade 
met of zonder been

Eigen gemaakte 
boterhamworst

100 gr. € 0,70

Nieuw  in ons assortiment:
Biologische granen, graanvlokken en 
muesli’s van Graanpletterij De Halm

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

WinterWortels 1kilo € 0.49
Uien 1 kilo € 0.49
Frieslanders 5 kilo € 2.50

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

100 gr. € 0,99

Biefreepjes 
gekruid of naturel

100 gr. € 2,45

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Sintstaf Stokbrood 
met kruidenboter

1,50

Speculaas-
caketaartje

Met zuiver amandelspijs

6,25
Even afbakken en genieten maar!

nu nu

Bami uit eigen 
keuken
100 gr. € 0,85

THECLA AMUKWAMAN
Indonesisch verrassingsbuffet
NIStELRODE – 
eetcafé ’t pumpke 
organiseert op 
15 december een 
indonesisch buffet, 
dat wordt verzorgd 
door thecla 
amukwaman. 

Wie is Thecla Amukwaman?
thecla Amukwaman-Irijanan 
woont al bijna haar hele leven 
in Nistelrode. Ze is onderdeel 
van de hechte Molukse ge-
meenschap en getrouwd met 
Pascal. Koken zit bij thecla in 
het bloed. thecla: “Ik kom uit 
een groot gezin, dus dan zijn 
er vaak gelegenheden om te 
kokkerellen, zoals bruiloften of 
andere feesten. Mijn moeder 
was Javaanse en kon heel goed 
koken. Zij heeft het mij geleerd. 
Ook haar recepten heeft ze aan 
mij doorgegeven.” 
Feesten en gelegenheden 
worden in de Molukse gemeen-
schap sowieso altijd gevierd met 

eten. thecla maakt deel uit van 
een kookgroep, met een vaste 
kern van drie of vier mensen, 
die dat meestal verzorgt. haar 
man en haar kinderen helpen zo 
veel mogelijk mee. 

Hoe komt ze bij ’t Pumpke 
terecht?
Omdat ze zo geprezen werd om 
haar kookkunst, trok thecla de 
stoute schoenen aan en sollici-
teerde ze bij ‘t Pumpke. helaas 
hadden ze geen vacature, 
maar het bracht Ron 
De Lorijn wel op 
een idee. hij 
vroeg haar om 
bij ‘t Pumpke 
een the-
ma-avond 
met au-
thentieke 
Indonesische 
gerechten te 
verzorgen. Ze 
prikten een da-
tum, 15 december, 
en ‘t Pumpke plaatste 
een advertentie daarover in 
DeMooiBernhezeKrant. het 

buffet was binnen twee weken 
volgeboekt.

Wat gaat ze maken?
thecla: “Dat is nog een ver-
rassing. ’t Pumpke geeft mij de 
vrije hand. Ze zeggen: ‘Verras 
ons maar!’ het zal wel uitge-
breid zijn, met veel verschillende 
soorten groente, rijst en vlees, 
een voorafje en een toetje. Mijn 
lievelingsgerechten zitten er 
natuurlijk bij. tempeh/tahu, een 

vegetarisch gerecht van 
notenpasta, dat ge-

malen of in plakjes 
kan worden 

gewokt. het 
kan apart of 
verwerkt in 
een gerecht 
worden 
gegeten. En 
daarnaast 

sambal go-
reng kentang, 

gefrituurde, fijn 
gesneden aardappel-

tjes met een pittig jasje. 
Ik hoop dat de mensen het 
lekker vinden.”

Molukse restaurants zijn in Ne-
derland spaarzaam. Of we in de 
toekomst nog meer van thecla’s 
kookkunsten gaan horen? thec-
la: “Ik vind het heel leuk om te 
doen. En je weet niet hoe een 
dubbeltje kan rollen…”

Tekst: Henriëtte Maas

Kort nieuws
The Young 
ones
hEESCh  - Het concept is in-
middels bekend en vele jon-
ge muzikanten hebben hun 
sporen achtergelaten op het 
Young Ones-podium.

In ons café krijgen jonge 
bands de kans om zich te to-
nen aan het publiek. Wellicht 
een eerste stap op weg naar 
een mooie carrière? Welke 
bands er voor deze editie van 
the Young Ones op de agen-
da staan wordt nog bekend 
gemaakt. Vrijdag 2 december 
21.00 uur, CC De Pas heesch
www.de-pas.nl.

Het buff et was 
binnen twee weken 
volgeboekt

‘T  DORP  60B  HEESCH

Openingstijden:
Ma.: 13.00-17.30 uur
Di.: 9.30-17.30 uur
Wo.: 9.30-17.30 uur
Do.: 9.30-17.30 uur
Vr.: 9.30-21.00 uur
Za.: 9.30-17.00 uur

Dit is Dikkie Dik: een flapjesboek / Jet Boeke
We kennen hem natuurlijk allemaal en nu kunnen we extra lang ge-
nieten van deze ondeugende kat, met een boek boordevol flapjes. In 
‘Dit is Dikkie Dik’ komen we van alles te weten wat met deze oran-
je kater te maken heeft: waar woont hij, waarmee speelt hij, waar 
slaapt hij en wie zijn z’n vriendjes? 
Er valt voor de peuter ontzettend veel te ontdekken, want op elke 
bladzijde vind je een aantal flapjes. De verrassingen achter de flapjes 
zorgen voor een leuke interactie tijdens het lezen. het boek heeft een 
lekker groot formaat en de flapjes zijn van stevig karton gemaakt, 
zodat ze goed bestand zijn tegen grijpgrage handjes. Een leuk flap-
jesprentenboek, dat steeds weer zal zorgen voor kijk- en leesplezier 
voor peuters vanaf 2 jaar.

je kater te maken heeft: waar woont hij, waarmee speelt hij, waar 

jesprentenboek, dat steeds weer zal zorgen voor kijk- en leesplezier 
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KBO Bernheze
kbo bernheze
Volle agenda van Sinterklaas

Volle bak bij 
’t kumt Vaneiges
NIStELRODE - Met circa 280 
aanwezigen zat de grote zaal van 
CC Nesterlé bomvol voor de sin-
terklaasmiddag van KBO Nistel-
rode. De groep ’t Kumt Vaneiges 
uit Berlicum blijkt een echte pu-
bliekstrekker te zijn. En terecht! 
Om iedereen een plaats te geven 
was een deel van het speelvlak 
ingeruimd voor publiek en was 
het podium voor de artiesten zo-
veel mogelijk naar achteren ge-
plaatst. Een goede oplossing van 
de beheerders. 

tijdens het bezoek van Sinter-
klaas werden diverse leden in het 
zonnetje gezet, onder andere de 
oudste leden Martien van der 
heijden en Corrie Kuijk, beiden 
96 jaar, en het 65-jarig bruidspaar 
Antoon en Riek Wijgers. Diverse 
vrijwilligers werden bedankt voor 
hun onmisbare inbreng. 
Daarna was het volop meezingen 
met ’t Kumt Vaneiges. Er werd 
zelfs een dansje gemaakt met 
iemand uit het publiek. tot be-
sluit werd een koor gevormd met 
KBO-leden, die actief betrokken 
zijn bij diverse koren in Nistelro-
de. Al met al een geslaagde mid-
dag.

Sinterklaas-
viering
kbo heeswijk
hEESWIJK-DINthER - De jaar-
lijkse sinterklaasviering voor de 
leden van KBO Heeswijk werd 
op donderdagmiddag 24 novem-
ber gehouden. In groten getale 
opgekomen leden, bestuursle-
den die zorgden voor een kop-
je koffie, thee en iets lekkers, 
een enthousiaste voorzitter en 
drie mannen uit Beek en Donk 
die voor de muzikale omlijsting 
zorgden; dit was het recept voor 
deze sinterklaasviering.

Voorzitter Cor Verberk heette 
iedereen van harte welkom en 
deelde mee dat het bestuur – in 
navolging van het succes van 
vorig jaar - ook dit jaar weer had 
gekozen voor een sinterklaasvie-
ring zonder de goedheiligman. 

hierna kondigde hij het optreden 
aan van het trio Waizennutmar. 
Met voor iedereen herkenbare 
anekdotes uit het verleden en 
liedjes op z’n Beek en Donks met 
een verhaal, kregen zij de handen 
van het aanwezige publiek op el-
kaar. Ook werd er uit volle borst 
meegezongen. 

Tijd voor een drankje
Na de pauze ging Waizennutmar 
vrolijk door met hun optreden. 
Aan het einde van het optreden 
dankte de voorzitter iedereen 
voor hun komst en hun enthou-
siasme. Een speciaal woord van 
dank was er voor alle vrijwilligers 
die deze middag mede mogelijk 
maakten. tot slot kreeg iedereen 
bij het naar huis gaan nog een 
leuke surprise mee en werd de 
middag afgesloten. 

kbo heesch 
ontvangt Sint 
en Piet
hEESCh - Vol verwachting klopt 
ons hart op vrijdagmiddag 25 
november! Sinterklaas in CC De 
Pas; de grote zaal loopt vol op 
de maat van de accordeonmu-
ziek van Niels Swinkels. Onge-
veer 180 leden zitten zingend te 
wachten als Loet Kuijlaars opent 
en Frans Eijsink vertelt wat er 
komen gaat. 

het smartlappenkoor de Sluis-
zangers uit Macharen, onder lei-
ding van dirigent/accordeonist 
Wil Bolenius, zingt meteen daar-
na een aantal nummers.
Maar Sinterklaas is onvindbaar 

en de Pieten zoeken hem! En 
dan… hij ligt nog te slapen in 
bed. hij wordt door zijn Pieten 
wakker gemaakt en aangekleed 
en gaat doen waar hij voor is ge-
komen: mensen uit het publiek 
naar voren halen en in het zon-
netje zetten. 

Als eerste komt Jan Ploegmakers, 
die door de twee Pietjes én Elly 
Verdiesen wordt toegezongen. 
Vervolgens Mariet Jaspers, ook 
zeer actief in Bernheze, gevolgd 
door tonnie hoefnagels. 
Als laatste komt Wil de Jong op 
het podium: oud-voorzitter van 
de KBO. 
Deze laatste drie mensen blijven 
op het podium om mee te doen 
aan de quiz: Wie is dit jaar Sin-
terklaas? Er worden vragen aan 
Sint gesteld en bij een positief 
antwoord trekt hij iets uit. Zoet-
jesaan verandert Sint in... Bert 
Wijnen! En dat is lachen. Door 
harrie Smits wordt dit meteen 
vastgelegd op mooie foto’s. 
Kijk voor zijn reportage op onze 
website: www.kbo-brabant.nl

Met een lekker pak speculaas on-
der de arm gaat iedereen tegen 
vijven, vrolijk en druk pratend op 
huis aan. De sfeer zat er lekker in; 
we kijken terug op een geslaagd 
feest.

Geslaagd 
kbo Cultureel
hEESWIJK-DINthER – Op de – 
inmiddels traditionele – culture-
le middag in CC Servaes op 19 
november was het weer zover. 
KBO Cultureel presenteerde zich 
met een scala aan activiteiten. 

Op het programma stonden de 
volksdansgroepen Kujawiak en 
Shaloom, Seniorenkoor Cantan-
do, Koor Zang en Vriendschap, 
het Gildekoor St. Barbara, dichter 
Ad van Schijndel, de troubadours 
henk en René habraken, accor-
deonclub Gruppo dal segno en 
het Bernhezer Senioren Orkest. 
Een volle middag. De organise-
rende KBO’s van Dinther en hees-
wijk hebben echt keuzes moeten 
maken uit het grote aanbod van 
al die culturele activiteiten voor de 
senioren in onze dorpen. In totaal 
waren er ruim 300 mensen bij be-
trokken. De ruimte in de toneel-
zaal van CC Servaes is eigenlijk te 
klein. We zijn met deze activiteit 
duidelijk uit ons jasje gegroeid. 
Maar wat het belangrijkste is: het 
was een zeer geslaagde middag, 
zowel voor de deelnemers als 
voor het publiek. Iedereen genoot 
volop. het is ook voor 2017 weer 
voor herhaling vatbaar! 

Na hun trouwen in 1956 gingen 
ze in het ouderlijk huis van Mar-
tien wonen en namen de boer-
derij over. Een gemengd bedrijf 
met kippen, varkens en rundvee. 
In de beginjaren was daar nog 
geen stroom, geen waterleiding 
en geen verharde weg, maar dat 

veranderde in de loop van de 
tijd. toen er stroom en waterlei-
ding was, kon een wasmachine 
worden aangeschaft en dat was 
wel de grootste vooruitgang.

het boerenbedrijf breidde zich 
in de loop der jaren uit en er 
werden nieuwe stallen en een 
nieuwe woning gebouwd. Later 
kwam hun jongste zoon Geert 
meewerken op de boerderij en 
nam deze over. Ze kregen ook 
meer vrije tijd en waren actief. 
Martien met voetballen, fietsen 
en tennis. Marietje met KBO, 

zwemmen en bridgen. En rikken 
natuurlijk. Dat doen ze nog vaak 
en graag, tot op de dag van van-
daag.
tot vorig jaar woonden ze nog 
op Rukven bij de boerderij. toen 
verhuisden ze naar een senioren-
woning in het dorp. Daar heb-
ben ze zeker geen spijt van. Ze 
zijn helemaal gewend en hebben 
het enorm naar hun zin.
Afgelopen zondag hebben ze 
het diamanten jubileum gevierd 
met familie en vrienden en hun 
vijf kinderen, twaalf kleinkinde-
ren en zes achterkleinkinderen.

Diamanten paar, 60-jarig 
bruidspaar Martien en 
Marietje van nuland
hEESWIJK-DINthER - Martien van Nuland en Marietje Lange-
huijzen gaven op 27 november precies 60 jaar geleden elkaar het 
ja-woord. Martien (86) en Marietje (86) woonden vlak bij elkaar, 
Martien op Rukven en Marietje op Kaathoven, maar toch vonden ze 
elkaar pas in de feesttent tijdens Vinkel kermis. 

BernhezefamilieBerichten

Gouden bruidspaar Ad en Dinie van 
Aspert–van der zanden

Eén keer had het zo hard gevro-
ren, dat ze met de fiets over het 
kanaal konden, dat scheelde een 
stuk fietsen! Na hun trouwen 
gingen ze samen in heeswijk 
wonen in de Ridder Robertstraat. 
En daar wonen ze nu nog steeds. 
Ad heeft jarenlang als drukker 
gewerkt en Dinie heeft in ver-
schillende interieurs ervoor ge-
zorgd dat alles er spik en span 
uitzag. Samen kregen ze twee 
dochters en inmiddels zijn er vijf 
kleindochters bijgekomen. Ad 
houdt erg van muziek maken, 
wat hij al 50 jaar doet bij de fan-
fare in heeswijk en ook al enige 
jaren bij de seniorenkapel. Dinie 
puzzelt graag en samen gaan ze 
graag een stukje fietsen, alhoe-
wel dat minder wordt, omdat 
de gezondheid soms te wensen 
overlaat. 

Deze bijzondere dag hebben ze 
samen met het gezin, familie en 
vrienden gevierd in zaal De toren 
in Dinther. het was een geweldig 
feest, met heerlijk eten, gezellig-
heid en een dj, die ervoor zorgde 
dat ook de voetjes van de vloer 
kwamen. Een mooie herinnering, 
waar met veel plezier op terug-
gekeken kan worden!

hEESWIJK-DINthER - Ad (71) en Dinie (70) van Aspert-van der Zanden traden 50 jaar geleden op 
vrijdag 18 november in het huwelijksbootje. Ze leerden elkaar kennen in de kroeg bij Adje Persoons in 
Schijndel. Ad woonde in Heeswijk en Dinie in Berlicum en ze hadden er veel voor over om elkaar te zien 
en op stap te gaan. 

Foto:

elkaar gevonden 
tijdens vinkel 

kermis
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uw gasspecialist
in de regio...

gewijzigde openingstijden vanaf 1 januari 2017

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22
Schaijk
0486-461956
www.gashandelwillemsen.nl

Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag geopend van 
8.30 tot 17.00 uur. Gesloten op 
woensdag, zaterdag en zondag.
In het kampeerseizoen mei t/m 
augustus zijn wij op zaterdag
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45
Oss 
0412-748888
www.gasserviceoss.nl

Maandag t/m vrijdag geopend 
van 8.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend van 9.00 tot 
12.00 uur. Gesloten op zondag.

robots op bezoek bij basisscholen

Vol verwachting kwamen de 
leerlingen sporthal De Zaert bin-
nen, waar de wereldkampioenen 
al klaar stonden. In de zomer van 
2016 is het team van tech United 
wereldkampioen robotvoetballen 

geworden en door middel van 
verschillende demonstraties lie-
ten zij aan de leerlingen zien wat 
de robots allemaal kunnen.
De demonstratie werd gestart 
met de vraag wat je allemaal 

moet kunnen om te voetballen. 
De leerlingen reageerden en-
thousiast: lopen, rennen, dribbe-
len, scoren en natuurlijk ook kij-
ken. Er volgde een demonstratie 
waarin tech United liet zien dat 
de robots zelf kunnen denken. Ze 
communiceren, kijken, rijden en 
schieten zonder tussenkomst van 
de mens. De leerlingen keken vol 
spanning toe hoe de robots met 
elkaar voetbalden.

Na de demonstratie kwam er een 
bijzonder verzoek: ‘Wie wil er 
penalties keepen?’ Alle handen 
schoten de lucht in en twee leer-
lingen probeerden om de beurt 
een bal van een voetbalrobot te 

stoppen, maar de robots waren 
te goed. Ook sommige juffen en 
meesters kregen de kans om te 
keepen tegen een robot.

het bleef niet alleen bij voetbal-
robots, ook kleine knuffelrobots 

in de vorm van dinosaurussen 
waren aanwezig. Ze sliepen nog, 
maar voorzichtig maakten de 
leerlingen de knuffelrobots wak-
ker door te aaien. Al snel gingen 
de ogen van de robots open, 
waarop de ogen en belangstel-
ling van de leerlingen alleen maar 
groter werden. Na het knuffelen 
werd er zelfs gewandeld met een 
Nao robot, een kleine robot met 
een mensachtig uiterlijk.

De demonstratie was niet alleen 
om aan de leerlingen te laten 
zien hoe goed de robots van 
tech United kunnen voetballen 
of hoe schattig de knuffelrobots 
zijn. Door de demonstraties werd 
duidelijk hoe ver de technologie 
rondom zelfstandig werkende ro-
bots al is. De toekomst van zorg-
robots is dichterbij dan wij den-
ken, dat is wat iedereen tijdens 
de demonstraties heeft geleerd. 

hEESWIJK-DINthER - Leerlingen van basisschool Het Mozaïek en 
basisschool Het Palet stonden dinsdag 22 november oog in oog 
met hun eigen toekomst. Drie medewerkers van het promotieteam 
van Tech United, een initiatief van de Technische Universiteit Eind-
hoven (TUe), gaven een demonstratie met robots die door Tech 
United gemaakt zijn.

Tekst en foto’s: Tamlyn van Lanen 

Kort nieuws

Mad Science 
komt naar 
heesch

hEESCh – Mad Science laat 
op zaterdag 3 december kin-
deren op een sprankelende 
manier kennismaken met 
wetenschap en techniek. 

tussen 13.00 en 17.00 uur 
geeft Mad Science op het 
plein aan ’t Dorp demonstra-
ties met droogijs en kinderen 
mogen zelf putty kneedgum 
maken. Nieuwsgierig? Kom 
een kijkje nemen!

Al snel gingen 
de ogen van 

de robots open
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aan HeT werK

Werk met voldoende 
beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals Trouw, 
AD, de Volkskrant en Brabants Dagblad. ’s Ochtends voor 7 uur de krant 
bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur 
per dag, van maandag tot en met zaterdag.

Wat staat er tegenover:

• verdienste ca. € 300,- per 4 weken;
• € 100,- startpremie na 3 maanden goed bezorgen;
• gratis de krant lezen;
• gratis regenpak.

  Heeswijk-Dinther & 
Vorstenbosch

Word bezorger!

*De minimumleeftijd is 15/18, afh van de wijkgrootte. Legitimatie verplicht.

€ 100,-
         
bonus!

www.krantenbezorgen.nl
Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

Aanstekelijk enthousiasme

Teleurstelling
Voor mij niet! Ik begeleid veel men-
sen die op zoek zijn naar werk. 
Iedereen wil graag aan de slag en 
spant zich daarvoor in. toch werpt 
het bij de een snel vruchten af en 
wordt bij een ander het geduld flink 
op de proef gesteld. ‘het valt niet 
mee voor een 50plusser’, ‘er zijn 

er zoveel die zoeken’ of ‘in mijn 
branche is weinig werk’ hoor ik. En 
wat denk je? Deze mensen horen 
en vangen alle signalen op die dat 
bevestigen. In hun onderbewuste 
zijn ze vaak op zoek naar die be-
vestiging. Ook als ze solliciteren. 
het zijn de beren op de weg die ze 
hinderen. 

Twinkeling
Mensen die mogelijkheden en 
kansen zien en die ervoor gaan, 
kunnen dat enthousiasme ook op 
anderen overbrengen. Je ziet de 
twinkeling in de ogen, je hoort het 
in de woorden die ze uitspreken. 
Enthousiasme is aantrekkelijk, zet 
aan tot enthousiasme en is lastig 
te weerstaan. Kun je enthousiasme 
maken? Alleen als het van binnen-
uit komt. Alleen als je echt ergens in 
gelooft, als je het voelt. Dan komt 

het natuurlijk over en geloven an-
deren erin. 
Wil je succes? Richt je energie op 
waarin je gelooft of pak de beren 
op de weg aan. 

Beste kaasboer en medewerker, be-
dankt voor de inspiratie die bij toe-
val ter sprake kwam. het enthou-
siasme waarmee jullie over kazen 
praten is aanstekelijk en daarom 
zien jullie me regelmatig! 

Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

Zoals altijd, mocht ik weer een kaasje proeven bij de kaasboer. Een kaas met een verrassende combi-
natie. De kaasboer was erg enthousiast over de kaas. Het enthousiasme was wederzijds, ik kon niet 
anders dan bevestigen dat het een lekkere kaas was. De kaasboer maakte meteen een grapje naar 
een andere medewerker in de winkel dat ook deze klant van hem de kaas lekker vond. Wat bleek? De 
collega was zelf niet enthousiast over de kaas. Ze laat hem aan anderen proeven, doet echt haar best 
om enthousiast en positief over de kaas te zijn. Toch is het merendeel van de proevers bij haar niet of 
minder enthousiast over de kaas. 
Vreemd? 

Column
Jacqueline

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

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Wij zijn op zoek naar een ervaren 

ALL-round CV-monteur
Functie-eisen:

- Relevante werkervaring
- Een opleiding installatietechniek, minimaal Nivo3

- Een geldig VCA certificaat
- In het bezit van een rijbewijs

Wat hebben we te bieden?
- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding

- Opleidingsmogelijkheden vakgebied
-Werkkleding

-Een fulltime baan waar je met trots over praat

Ben je enthousiast geworden van deze baan? 
Mooi! Dat is vast één. 

De tweede stap is nu jouw cv te sturen naar 
info@grinsveninstallatie.nl

Je mag natuurlijk ook altijd even bellen naar 0412-452072.

NIStELRODE - Ben jij een jonge zanger 
en op zoek naar een spotlight om in te 
stralen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

7 Januari organiseert jeugdkoor May 
Day een kosteloze workshop voor alle 
enthousiaste zangers en zangeressen. 
Wij nodigen je uit om eens te kijken naar 
wat wij doen. Daarbij geven wij jou de 
kans om te laten zien wat jij kan. Dus als 
je graag alleen of met een paar andere 
kinderen een liedje wil zingen, dan vin-
den we dat erg leuk. Dit is natuurlijk niet 
verplicht! 

Jeugdkoor May Day is voortgekomen uit 
kinderkoor de Nistelnootjes. In juli 2016 
gaven zij een spetterende show ‘I want 
to be in the spotlight’. Alle leden stonden 
samen en solo op het podium. Wegens 
het succes van deze voorstellingen wordt 
er aan het einde van dit schooljaar weer 
een show gehouden. Delian Corssmit
en Mirjam van Geelkerken gaan samen 
met de kinderen aan de slag om van 
deze voorstelling een groot succes te 

maken. Als kinderen plezier hebben en 
kunnen stralen in het licht van de spot, 
dan komt in ieder kind het beste naar 
boven. I want to be in the spotlight… jij 
ook? Meld je dan nu aan!

Waar: BOBZ, Laar 50 
Wanneer: 7 januari 2017 van 11.00 tot 
13.00 uur.
Voor wie: Kinderen van basisschool 
groep 4 t/m 8 en 1e klas middelbare 
school
Voor inlichtingen en aanmelden: 
Edith Visser: 0412-617028 of 
edith.visser@home.nl.

Jeugdkoor May Day zoekt jou 
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Goed en gezond slapen

Boxspring Sale

30% korting

Keuze uit een
ruime collectie

boxsprings!

√  Slaapadvies op maat         √  90 dagen slaapgarantie           √  Best getest door consumenten

€985,-

van €1407,-
nu vanaf

Boxspring StockholmBoxspring StockholmBoxspring StockholmBoxspring Stockholm

Keuze uit een
ruime collectie

boxsprings!

Slaapadvies op maat         √

nlLaar 1, 5388 HB  Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85

www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl/nistelrode

koud buiten? Lekker naar binnen!

Interieurstylisten
De broers twan en Bart Jacobs 
zitten al jarenlang in het vak. In 
2000 namen zij de zaak over van 
vader Carel Jacobs. Enkele ja-
ren later verhuisden ze naar een 
enorm pand aan de overkant van 
de weg en veranderden de naam 
in Jacobs&Jacobs. Die naam is in-
middels een begrip. twan en Bart 
kennen de kneepjes van het vak 
en weten waar ze over praten. En 
als je dan toch een nieuwe bank, 
tafel, eethoek, bed of een com-
pleet nieuw interieur nodig hebt, 
dan is dat toch een fijne bijkom-
stigheid. 

twan en Bart denken met je mee, 
maken voor jou een plan op maat 
en geven advies in kleur- en stijl-
combinaties, desgewenst in je 

eigen omgeving. Zodat jij straks 
kunt thuiskomen in jóuw huis. 
Een huis dat bij je past. 

Design en kwaliteit
Bij Jacobs&Jacobs kies je uit de 
uitgebreide collectie betaalba-
re designmeubelen. Design van 

topkwaliteit, ontworpen door 
topontwerpers, gemaakt door 
topmeubelmakers. Maar zonder 
dat dure merk erop. En dat voel 
je in je portemonnee. En je nieu-
we gordijnen? 

Die worden gewoon in het eigen 
atelier van Jacobs&Jacobs ge-
maakt. Professioneel, dichtbij en 
wel zo persoonlijk.

Gezond weer op
Wie goed slaapt, voelt zich fitter, 
energieker en levenslustiger. Dat 
snappen de gebroeders Jacobs 
helemaal. Met de slaapsystemen 
van Morgana zit dat slapen wel 
goed. De bedden worden exact 
afgesteld op jouw lichaamsbouw, 
gewicht en slaaphouding. Kom 
gerust even liggen en ervaar het 
zelf. 

Profiteer nu bovendien van een 
aantrekkelijke kortingsactie van 
Morgana: tijdelijk een complete 
boxspring al vanaf € 985,-. Gun 
jezelf dat jarenlange slaapcom-
fort!

Voor elk wat wils
Bart en twan stellen zelf hun 
collectie samen. Ze bezoeken 
de meubelbeurzen in Keulen en 
Brussel voor de allernieuwste 

items op woongebied. Alles voor 
de juiste sfeer, voor de nieuw-
ste trends, voor rust en comfort, 
voor die luxueuze uitstraling van 
design en kwaliteit. 

Of het nu om meubels, gordij-
nen, tapijt of bedden gaat: bij Ja-
cobs&Jacobs vind je wat je zoekt. 
Omdat jij jij bent. Kom snel langs 
in onze showroom. 
Welkom!

NIStELRODE - Buiten is het koud, nat en guur; de dagen worden korter, de avonden langer. En dat heeft 
zo zijn voordelen, want wat is het weer fijn thuiskomen! Thuis, op je eigen plek, helemaal afgestemd 
op jouw smaak en jouw voorkeur. Die plek die je koestert. Want binnen maak je het warm en gezellig: 
natuurlijk met woonwinkel Jacobs&Jacobs.

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers 

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode - 0412 61 11 85 - gratis parkeren - 
WWW.JACOBSENJACOBS.NL

Twan Jacobs Bart Jacobs

‘Wie goed slaapt, voelt zich fi tter, 
energieker en levenslustiger. Dat snappen 

de gebroeders Jacobs helemaal’

Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode, www.hartje-maashorst.nl, 0412-611577

Bed en Breakfast De Maashorst - Losdoorhetbos.nl
Centrum Maia - Mandalart - Natuurlijk Behandelen
Nellie Timmers Den Dekker Natuurgeneeskundige

VERBINDEN EN DIENSTBAAR AAN DE MAASHORST

Hartje Maashorst

Centrum Timmers

2 december
Meditatie- Healingavond • 20.00-22.30 uur

3 december
Tarot-dag • 10.00-16.00 uur • Reis door de chakra’s

4 december
Drumcirkel • 10.00-12.30 uur

22 december
Tarot-avond • 20.00-22.30 uur 
Het licht in onszelf.

Graag aanmelden.
info@nellietimmers.nl 

0412-611577
info@natuurlijkbehandelen.nl

06-16654708
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Kort nieuws

Publieksavond bij 
Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 2 december 
voor 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.

Van de planeten is op deze avond alleen Mars te zien, die laag 
aan de zuidwestelijke hemel staat. Ook wordt de grote telescoop 
gericht op (dubbel)sterren en sterrenhopen. Je maakt kennis met 
allerlei bekende en minder bekende sterren en sterrenbeelden, 
denk bijvoorbeeld aan de Poolster, Grote en Kleine Beer, Cassio- 
peia, Stier, Zwaan en Pegasus. Het moet wel onbewolkt zijn om 
de sterren en Mars te kunnen zien. In het auditorium en het pla-
netarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel.

Entree op de publieksavond: € 5,-, kinderen t/m 12 jaar: € 3,- 
Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1, 0412-454999. 
www.sterrenwachthalley.nl.

Rommelmarkt gilde 
Sint Antonius abt
VORSTENBOSCH - De jaarlijkse rommelmarkt van het gilde Sint 
Antonius abt wordt op zondag 5 februari 2017 gehouden. Eerder 
kwamen op deze markt al ruim 800 bezoekers snuffelen. 

Het is een markt vol met cu-
riosa, speelgoed, kleding en 
allerlei leuke snuisterijen. De 
rommelmarkt is van 9.30 tot 
15.30 uur op het Gildeberg- 
ske, Nistelrodesedijk 2. Wil je 
een kraam huren van 0,8x1,6 
meter voor € 15,-, dan kan je 
je nu inschrijven op 
www.gildevorstenbosch.nl.

Test je muziekkennis 
tijdens de popkwis
HEESCH – In het café van CC De Pas wordt vrijdag 9 december 
de jaarlijks Popkwis georganiseerd. Hoe staat het met je kennis 
van de popmuziekgeschiedenis en wat weet je van de heden-
daagse popmuziek? De Popkwis is een mooie gelegenheid om 
je kennis te testen en de strijd aan te gaan met andere muziek-
liefhebbers.

Er zijn teams die nu al dagelijks 
de popencyclopedie raadple-
gen 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 nog de 
teams waarvoor meedoen 

veel belangrijker is dan winnen. Deze teams hopen erop dat wel-
licht het geschonken gerstenat bij zal dragen aan een goede eind-
klassering en mocht dit niet het geval zijn, dan hebben zij in ieder 
geval genoten van een avond vol 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.

‘EEn avond vol kwisplEziEr’

M-Art exposeert met kunstenaars 
uit Maashorst en Bernheze

In de tijdelijke galerie aan het 
Europaplein 2 bieden Marion 
en Maria een groep studenten 
uit de Maashorst een podium. 
Dit keer komen de kunstenaars 
uit Oss: Anneke van Lee, Ine 
Gooren, Angela Delisse, Saskia 
Laan en Michael Summerscales; 
uit Zeeland: Maria de Meijer en 
uit Schaijk: Paula Poels en Ma-
ria en Marion zelf. Uit Heesch 
neemt Martha Daams deel aan 
de expositie met werken in 
aquarel, acryl en olieverf.

Studenten Styling; Rosanne 
Schuurmans en Carlijn Masselink 
zorgen voor een mooie presen-
tatie van alle ingebrachte kunst-
werken. Saskia Smith, studente 
fotografie, brengt het geheel in 
beeld. Op de Facebookpagina 
van M-Artpopup is een impres-
sie van Saskia van de vorige ex-
posites van M-Art te vinden. 
Vanuit het Museum Jan Cunen 
komt een afgevaardigde de ex-
positie op zaterdag tussen 17.00 
en 20.00 uur officieel openen. 

Op zondag staan de deuren van 
12.00 tot 17.00 uur gastvrij open 
aan het Europaplein 2 in Schaijk 
(ingang achterzijde!).

Het graffitiwerk, door de kinde-
ren van de basisschool gemaakt 
in juni, is uiteraard ook nog 
steeds te bewonderen. 

Om hun creatieve initiatieven 
te kunnen voortzetten als straks 
het voormalige gemeentehuis 
in Schaijk daadwerkelijk niet 
meer gebruikt kan worden, is de 
M-Art-organisatie op zoek naar 
locaties in één van de Maas-
horstgemeenten. Het doel is de 
kijker te blijven verwonderen. 

Mogelijkheden hiervoor zijn wel-
kom via m.artpopup@gmail.com. 

Voor nu nodigen wij je uit om de 
expositie op 10 of 11 december 
te komen bezoeken.

SCHAIJK/BERNHEZE - In het voormalige gemeentehuis van Schaijk wordt op zaterdag 10 en zondag 11 
december wederom een expositie gehouden. Naar verwachting is dit de laatste expositie in het voor 
sloop voorbestemde pand. Initiatiefneemsters Maria van der Laar en Marion van de Schans, beiden der-
dejaars student aan de Kunstacademie in Arendonk hebben nog ideeën voor dit pand, mocht de sloop 
van het pand nog even op zich laten wachten. 

Maria en Marion

Eervolle onderscheidingen voor 
Nistelrodese gildebroeders

Gildekoning Harrie Meulendijks 
ontving voor zijn koningschap 
een bronzen papegay.
Hoofdman Ruud van der Linde 
werd begiftigd met de gouden 
medaille voor zijn inzet bij gilde-
activiteiten gedurende dit jaar. 
Onder meer voor zijn activiteiten 
rond het 25-jarig jubileumfeest 

van het gilde, de ingebruikne-
ming van de fraaie kapel en de 
organisatie van de gildekringdag 
van de Hoge Schuts.

Gildeprins Rick van Berkel kreeg 
een bronzen medaille opgespeld. 
Rick is de jongste gedecoreerde 
die de eervolle onderscheiding 

van de Nobele Orde van de Pa-
pegay mocht ontvangen.

Uit diverse landen van Europa 
zijn hooggeplaatste personen 

onderscheiden. Daaronder de 
burgemeester van Gent, de heer 
Daniël Termont, operazangeres 
Marjon Lambriks uit Monaco, 
de heer Jacques Collot - voor-
zitter wapengilden in Frankrijk, 
de heer Peter-Olaf Hoffmann uit 
Duitsland - secretaris generaal 
van de EGS.

De plechtige ceremonie vond 
plaats in de pacificatiezaal waar 
in 1576 de toenmalige gewesten 
van Noord en Zuid Nederland 
een overeenkomst sloten om te 
strijden tegen de Spaanse Furie.

Het gilde heeft met een delegatie 
de indrukwekkende plechtigheid 
in Gent bijgewoond en is trots 
op hun gedecoreerde leden.

GENT/NISTELRODE - Tijdens de academische zitting afgelopen zaterdag van de plechtige investituur 
van de Nobele Orde van de Papegay in het stadhuis te Gent in België kregen drie gildebroeders van het 
Nistelrodese gilde St. Antonius Abt – St. Catharina een eervolle onderscheiding.

‘rick is dE 
jongstE diE 
dE EErvollE 

ondErschEiding 
ontving’

Voor de plaquette van het pacificatiepact staan de gelauwerden:
v.l.n.r.: gildekoning Harrie Meulendijks, hoofdman Ruud van der Linde en 
gildeprins Rick van Berkel.

hEt doEl is dE 
kijker te blijven 
vErwondErEn
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Field Sales Event
Het Field Sales Event is het ken-
nis- en netwerkevent voor de 
buitendienstmanagers van de su-
permarktbranche. Op die avond 
behaalde Maik zijn onderschei-
ding, een titel waar een uitge-
breid selectieproces aan vooraf-
ging: “Elk bedrijf met vijf of meer 
medewerkers in de buitendienst, 
kon zijn kandidaat nomineren 
voor de eerste selectie”, legt 
Maik uit. 
“Mijn leidinggevende vroeg hoe 
ik het zou vinden als ze mij voor 
zouden dragen. Ik heb toen een 
case ingestuurd die beoordeeld 
is op resultaat, klantgerichtheid, 
ondernemerschap en het functi-
oneren als teamspeler. Mijn case 
betrof een actie voor COOP tij-
dens de introductieweken voor 
studenten in Nijmegen. We heb-
ben COOP-tassen uitgedeeld op 
de informatiemarkt, met daarin 
spullen van verschillende leve-
ranciers, waaronder mijn werk-
gever Vrumona. De vraag was: 
wat doet dat met de omzet van 
de winkel? Na afloop van de actie 
werd duidelijk dat de omzet van 
de winkel daadwerkelijk was ge-
stegen.”

Unieke aanpak
Een driekoppige jury, met exper-
tise op het gebied van retail, be-
oordeelde de case als één van de 
beste vijf. Dat leverde Maik een 

plaats op in de volgende selec-
tieronde. Hij ging daarvoor naar 
Leusden, voor een half uur du-
rend vraaggesprek met de vak-
jury. Het goede gevoel dat hij 
had na het gesprek bleek terecht, 
want Maik mocht als één van de 
drie besten naar het Field Sales 
Event in Eindhoven om daar een 
pitch van 90 seconden te hou-
den. 

“Dat was een spannende avond. 
Ik heb tijdens mijn pitch uitge-
legd op welke manier mijn ver-
koopaanpak afwijkt van die van 
veel buitendienstmedewerkers. Ik 
stel de klant centraal en denk dat 
mijn klant veel meer gebaat is bij 
een goed advies, dan bij een ver-

koper die zijn target komt halen. 
Die houding wordt erg gewaar-
deerd door de ondernemers.” De 
vakjury beoordeelde zijn pitch 
(25%), in combinatie met het 

vraaggesprek (50%) en de in-
houdelijke case (25%), als beste 
en Maik mag zich daarom beste 
rayonmanager 2016 noemen.

Publiciteit
“Ik krijg nu veel publiciteit”, zegt 
Maik verheugd. “Ook van men-
sen intern, die ik normaal gespro-
ken niet zo vaak tegenkom, krijg 
ik appjes of ze komen naar me 
toe om me te feliciteren. Ook in 
het dorp zijn er veel mensen die 
me erop aanspreken. 

Zelfs mijn directeur had me de 
dag erna gebeld voor een felici-
tatie. Het is hartstikke leuk om 
mee te maken en om zo als eerste 
winnaar de boeken in te gaan.”

Maik van den Berg verkozen tot beste
rayonmanager supermarktbranche

HEESWIJK-DINTHER – Maik van den Berg is op het Field Sales Event van 11 oktober in Eindhoven geko-
zen tot beste rayonmanager. Distrifood, het nieuwsblad voor supermarkten, verkiest al jaren de beste bui-
tendienst van het jaar in de supermarktbranche en voegde daar dit jaar de titel voor beste rayonmanager 
aan toe. Maik gaat de boeken in als eerste winnaar van deze prijs.

Tekst: Ramon Kézér Foto: Michel Roefs

‘Klant is meer gebaat bij een goed 
advies, dan bij een verkoper die zijn 

target komt halen’

Succesvolle ‘walking
dinner’ met Amicanto 

HEESWIJK-DINTHER – In restau-
rant De Toren zong Amicanto op 
zaterdag 26 november tijdens 
een ‘walking dinner’, onder be-
geleiding van Ludwig Atteveld 
en pianiste Coby Wagemans. 

Twee dames van Amicanto zijn 
met Jeroen en Jehan van De 
Toren om tafel gaan zitten om 
invulling te geven aan een op-
treden in de zaal. Daar is een suc-
cesvolle, drukbezochte avond uit 
voortgekomen. De leden kregen 
het verzoek om kaartjes te ver-

kopen aan familie, vrienden en 
bekenden en binnen de kortste 
keren waren de kaartjes uitver-
kocht. Samen met vijf talentvolle 
jonge leden van Music Academy 
Glow, onder begeleiding van Ju-
dith van Erp en George Blanken 
en tonproater Peer van Daal, 
hebben we kunnen genieten 
van een afwisselend genre van 
muziek en na afloop nog een 
buut van René. Tijdens het zin-
gen werden acht gangen uitge-
serveerd en men genoot van de 
vele lekkere gerechten. 

Na de optredens van Amicanto, 
Glow en René was het nog lang 
gezellig in De Toren en volgens 
velen was het ‘walking dinner’ 
voor herhaling vatbaar. Ami-
canto wil iedereen die aan deze 
avond heeft meegewerkt bedan-
ken. 

NISTERODE - Tijdens het St. Ce-
ciliafeest van het RK gemengd 
koor van Nistelrode zondag 27 
november werden er drie jubi-
larissen gehuldigd in Partycen-
trum ’t Maxend.

De heer Christ van der Wielen: 
40 jaar
De heer Christ van der Wielen 
was 39 jaar lid van het gemengd 
koor, nu is hij alleen nog actief 
lid van het herenkoor van onze 
parochie. 
Hij is, met een paar onderbre-
kingen, 40 jaar actief lid van de 
verschillende koren.

Mevrouw Corry Steenhuis-
van Delst: 40 jaar lid
Mevrouw Corry Steenhuis is haar 
zangcarrière begonnen in Dru-
nen. Daar is ze ongeveer 15 jaar 
lid geweest van een kerkkoor. 
Toen ze in Nistelrode kwam wo-
nen, is ze lid geworden van het 
gemengd koor en het dameskoor. 
Het dameskoor is onlangs opge-
heven, maar Corry zingt nog met 
veel plezier in het gemengd koor.
 
Mevrouw Francisca (zus) 
Derks-van Delst: 25 jaar lid
Mevrouw zus Derks, zoals ze 
bij het koor genoemd wordt, 

heeft in de 25 jaar dat ze lid is 
van een koor, gezongen bij het 
onlangs opgeheven dameskoor. 

De laatste paar jaar was ze zo-
wel present bij het dameskoor 
als bij het gemengd koor. Bij het 
dameskoor had ze een sturende 
rol binnen het koor.
Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl/albums.

Jubilarissen gemengd koor

V.l.n.r.: Corry, Fransisca en Christ

40 JAAR ACTIEF LID 
VAN VERSCHILLENDE 

KOREN
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UW SPECIALIST 
op fInAnCIeeL & 
fISCAAL gebied

Frank hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik 
ben al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om on-
dernemers van raad te voorzien 
op hun accountancyvragen.” 

Wij staan iedere eerste woens-
dag 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 ba-
sisadvies. 

hierna kunnen we gezamenlijk 
bepalen of een verder adviestra-
ject volgt. Om te garanderen dat 
de specialist die u wilt spreken 

voor u beschikbaar is, is het aan 
te bevelen om van tevoren tele-
fonisch uw afspraak te reserver-
en 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.

Frank: ‘Naast het persoonlijke contact en klantenbezoek informeren wij 
klanten met digitale nieuwsbrieven en informatieavonden over belangrijke 
ontwikkelingen’ 

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-, finan-

cieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf Foto: Ad Ploegmakers

oNZe DieNsteN o.a.:

• Accountancy

• Belastingadvies

• Financiële administratie

• Salarisadministratie

• Personeelsadvisering

• Financiële planning

• Bedrijfseconomische 

ondersteuning

• Startersbegeleiding

• Fusie & overname

woensdagmiddag-
activiteiten 
jongerencentrum 
checkpoint
hEESCh - Bij jongerencentrum Checkpoint zijn er 
op woensdagmiddag activiteiten voor de groepen 
7 en 8. In de gymzaal wordt vaak gesport, in de 
grote zaal geknutseld en in de keuken worden re-
gelmatig hapjes gemaakt. 

Elke week hebben we een andere activiteit die door 
ons wordt georganiseerd. Maar als kinderen zelf 
ideeën hebben, dan zijn die ook van harte welkom! 
De activiteiten starten om 13.30 uur en duren tot 
17.00 uur. 

Op de flyer zie je de activiteiten die de komende 
weken op het programma staan, maar voor vragen 
mag je altijd bellen! Of loop eens binnen voor een 
kopje koffie! De jongerenwerkers staan je graag te 
woord.

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

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

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

In het kader van het Jaar van het boek 
2016 vertelt een keer per maand een 
medewerker van de bibliotheken over 
haar werk in de bieb. Deze maand is 
Annika Verhallen aan het woord. Ze 
werkt sinds september 2015 als mede-
werker informatie en advies jeugd in de 
bibliotheken van Bernheze en Veghel.

Mediawijsheid
Een onderdeel van mijn werk is het ver-
zorgen van workshops mediawijsheid 
voor het basisonderwijs. Internet en di-
gitale media spelen een steeds grotere 
rol in het hedendaagse leven. 

De bibliotheek geeft workshops aan volwassenen en kinderen om hun media-
wijsheid te vergroten en hen zo te leren gebruik te maken van de mogelijkhe-
den van digitale media.
“Kinderen zitten de hele dag met hun neus achter een tablet, die weten ge-
woon niet meer wat spelen is”, verzuchtte een bezoeker laatst tegen mij. Of 
deze mevrouw gelijk heeft of niet, daarover zullen de meningen verschillen. 
Maar het is een feit dat de manier van spelen door de jaren heen veranderd is; 
veel kinderen die ik spreek, brengen minimaal een uur per dag online door op 
social media of met gamen. In de workshops mediawijsheid voor het basison-
derwijs komen de mogelijkheden en beperkingen van digitale media aan bod 
en wordt besproken hoe je hier verstandig en sociaal mee om kunt gaan. Soms 
krijg ik tijdens zo’n workshop een vraag die even blijft hangen. Zo vroeg laatst 
een leerling: “Wie heeft een tip? Mijn vader zit altijd met zijn telefoon te spelen 
en als ik iets vertel, dan luistert hij helemaal niet!” Zijn klasgenoten kwamen 
met tot de verbeelding sprekende suggesties als ‘Spoel zijn telefoon door de 
plee!’ en ‘Schreeuw in zijn oor’. Tsja… het bleek nog best een lastig vraagstuk. 
Wat zou jouw tip zijn geweest? Voor 
meer informatie over mediawijsheid en 
ons aanbod mediawijsheid ben je van 
harte welkom bij de bibliotheek.

COLUMN EEN KIJKJE IN DE BIEB

Annika Verhallen
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VRĲ WILLIgER in Bernheze

Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch

Gelukkig met de inzet 
van vrijwilligers
Ongeveer achtmaal per jaar 
vergadert tanja met de andere 
bestuursleden; ook allemaal vrij-
willigers. Samen zetten zij tal van 
activiteiten op, zoals het bezoek 
van de poppendokter, Bedaf 
jeugdmiddag, fietscrossmiddag, 
halloween en de jeugdmarkt. De 
bestuursleden helpen zelf mee, 
maar hebben vooral een coör-
dinerende taak en functioneren 
als contactpersoon naar alle ou-
ders en andere vrijwilligers die 
hun schouders zetten onder een 
bepaalde activiteit. tanja is heel 
gelukkig met de grote bereidheid 
van vrijwilligers om zich in te zet-
ten voor de stichting. Ook is zij 

blij met meehelpende scholieren 
die zo hun maatschappelijke sta-
ge invullen. 

Vrijwilligerswerk leuk
om te doen
tanja vindt haar vrijwilligerswerk 
leuk om te doen. Bijvoorbeeld 
met halloween hebben de kin-
deren meegedaan aan een le-
vend Cluedospel in de bossen. 
Bij terugkomst op het jeugdhonk 
hebben zij marshmallows ge-
roosterd en was er warme cho-
colademelk. het doet haar goed 
om naderhand terug te horen 
dat de kinderen genoten hebben. 
Ook vindt zij het heel erg fijn dat 

zoveel ouders meedoen met het 
spel of als begeleider. honderd-
zevenentwintig kinderen van de 
ongeveer honderdzestig basis-
schoolkinderen hebben meege-
daan. hieruit spreekt een grote 
betrokkenheid.

Bezig bijtje
tanja is een bezig bijtje en ande-

ren weten haar te vinden als er 
iets gedaan moet worden, zoals 
onder andere schminken met 
carnaval en meerijden met excur-
sies. 

Met drie anderen heeft zij eens 
voor groep 3 een hele voorstel-
ling van Cube (Cultuuronderwijs 
Bernheze) in elkaar gezet. Verder 
is zij coördinator voor de Brand-
wonden Stichting en neemt zij 
deel aan de goede doelen actie-
week. 

Daarnaast coacht tanja het voet-
balteam van haar oudste dochter. 
het regelen van de wedstrijden 

is altijd wat complexer dan men 
zou vermoeden, maar uiteindelijk 
lukt het allemaal weer. Wetend 
dat andere zaken haar ook goed 
afgaan, heeft tanja voor zichzelf 
helder dat zij meer van het orga-
niseren en het creatieve is. In dat 
opzicht is zij graag de kartrekker 
als er iets bedacht en uitgevoerd 
moet worden.

tot besluit hoopt tanja dit jaar op 
vorst, want bij het jeugdhonk kan 
een schaatsbaan gemaakt wor-

den. Zij vertelt dat er altijd heel 
veel vrijwilligers betrokken zijn bij 
deze activiteit. Dus wie weet!

VORStENBOSCh - Naast haar hobby’s zingen en korfballen is Tanja van Heeswijk vrijwilliger bij Stich-
ting Jeugdbelangen Vorstenbosch. Zij is zes jaar geleden gevraagd als bestuurslid en is inmiddels voor-
zitter geworden. Tanja is getrouwd, moeder van twee jonge dochters en onderwijzeres op de basis-
school. Dit laatste stimuleert haar in haar bezigheden voor de jeugd van Vorstenbosch.

‘Grote betrokkenheid’

Tekst: Annie 

OP ZOEK 
NAAR EEN 

SMAAKVOL
 CADEAU?

Geef een Bomenpark 
Cadeaustammetje!

Reserveren voor Kerst?
Er zijn nog enkele plaatsen 

overdag beschikbaar!

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

adv_sint.indd   1 28-11-16   13:49
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Obesitas, overgewicht dus, is 
een groot probleem. Anders 
dan in het algemeen wordt ge-
dacht, is obesitas niet alleen een 
probleem van de ‘rijke’ westerse 
wereld. Het komt overal voor. 
Maar liefst 35 procent van de 
wereldbevolking kampt met dit 
probleem. Obesitas is een be-
langrijke veroorzaker van dia-
betes type 2. Op zo’n moment 
komt de patiënt naar de dokter, 
maar het kwaad is dan al ge-
schied. “Je wilt het probleem 
voor zijn,” zegt internist Anne-
miek Coremans.

Over dikmakers en over hoe je 
op een goede manier je eetpa-
troon kunt beïnvloeden, maar 

ook over een uiterst hulpmiddel 
zoals bariatrische chirurgie, in de 
volksmond bekend als maagver-
kleining. Je hoort er meer over in 
deze Dokter op Dinsdag @ Bern-
hoven op 13 december.

Aanmelden
Wil je de avond op 13 december 
bijwonen? Meld je dan op tijd 
aan. Vul het aanmeldformulier 
in op de website van Bernho-
ven: www.bernhoven.nl/formu-
lieren/aanmeldformulier-dok-
ter-op-dinsdag. Bellen mag 
ook, naar PatiëntService van 
het ziekenhuis, telefoon 0413-
402900. Toewijzen van plaatsen 
geschiedt op volgorde van bin-
nenkomst, aanvang 19.30 uur.

Dokter op Dinsdag over 
obesitas: Rust roest, 
overdaad schaadt 
UDEN – Internist Annemiek Coremans, diëtist Ellen de Gier en dia-
betesverpleegkundige Nicole Prein bespreken op 13 december obe-
sitas. ‘Rust roest, overdaad schaadt’ is de titel van deze editie van 
Dokter op Dinsdag @ Bernhoven.

Belang van reanimatie

Een hartstilstand is een levens-
bedreigende situatie als niet on-
middellijk hulp wordt geboden. 
Hulp kan bestaan uit reanimatie. 
Door bij een hartstilstand, bin-
nen zes minuten te reanimeren 
en een AED te gebruiken, ver-
groot je de kans op overleven 
aanzienlijk. Hiermee zijn veel 
levens te redden. Hoe eerder 
wordt gestart met reanimeren, 

hoe groter de kans op volledig 
herstel. 

Blijf niet langer hulpeloos toe-
schouwer, maar word een geoe-
fend hulpverlener! 
De meeste slachtoffers worden 
thuis door een hartstilstand ge-
troffen, vaak geheel onverwacht. 
Als familie, huisgenoten, vrien-
den en buren op dat moment 
kunnen starten met reanimeren, 
zullen jaarlijks honderden levens 
gered kunnen worden. Reani-
matie en het aansluiten van een 
AED zijn levensreddende activi-
teiten. Dit is te leren, maar niet 
alleen uit een boekje! 
Meld je aan voor een reanima-
tiecursus waar je leert reanime-
ren en een AED te bedienen. 
EHBO vereniging Nistelrode or-
ganiseert reanimatiecursussen 

en het omgaan met een AED. 
Je kunt je inschrijven voor de 
cursus van 6 en 12 december of 
de cursus van 8 en 13 december.
Plaats: ‘t Dorpshuis, Laar 50. Tij-
den: van 19.00 tot 22.00 uur. 

De kosten voor de cursus be-
dragen € 60,-. Inbegrepen zijn 
lesmateriaal, twee herhalingsles-

sen, lidmaatschap reanimatie tot 
1 januari 2018 en uiteraard een 
diploma.

Diverse zorgverzekeraars ver-
goeden de kosten voor een re-
animatietraining via de aanvul-
lende verzekering.

Aanmelden kan door te mailen 
naar ehbo-nistelrode@home.nl 
of 06-28770450.

NISTELRODE - Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct 
starten met reanimeren en het gebruiken van een AED redt levens. 
Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen buiten het zieken-
huis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn zo’n 15.000 mensen 
per jaar! 

‘ReanimeRen leeR 
je niet uit 

een boekje’

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

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

50% korting op

KINDERBRILLEN 

van allerlei merken zoals; 

RAY-BAN, LOOK@ME,

SIR-JOHN LOOKKINO, 

CATIMINIE

10% KORTING
OP GLAZEN  bĳ  aankoop van een complete bril

KKIINN
van allerlei merken zoals; 

RAY-BANRAY-BAN

SIR-JOHN LOOKKINO

SIR-JOHN LOOKKINO

Zaterdag 3 december 
9.00-16.00 uur
Kinderogen-specialist 
& orthoptist Mireille de Laat 
de hele dag aanwezig
in de winkel

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

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

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
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AERKENS
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NT
OO

R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

ZORGVERZEKERING DUURDER? 
WIJ ADVISEREN U GRAAG OVER EEN 

VOORDELIGE EN GOEDE OPLOSSING

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
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AERKENS
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NT
IE
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R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

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

Koffiemiddag en informatievoorziening
HEESCH – Doel van de koffie-
middag in CC De Pas op vrijdag 
9 december is om elkaar te ont-

moeten onder het genot van een 
bakje koffie/thee en daarnaast 
informatie uit te wisselen.

Op de negende kan men van-
af 13.45 uur terecht en vanaf 
14.00 uur start het programma. 
Uiteraard is er een pauze.

Onderwerpen zijn deze keer: 
- De Samen-uit-bus van ONS 

welzijn. Deze is vanaf 1 juni 
door de gemeenten Oss en 
Bernheze gaan rijden. Met 
deze bus kunnen ouderen 
samen boodschappen doen 
of een dagtochtje maken. De 
chauffeurs zijn vrijwilligers die 
de ouderen thuis ophalen en 
ook weer terugbrengen.

-  De OV chipkaart; het betaal-
middel voor het openbaar 

vervoer in Nederland. Met 
een OV-chipkaart op zak hoef 
je niet meer na te denken 
over losse kaartjes. Je laadt 
de kaart op met een saldo in 
euro’s of je zet er een reispro-
duct op, zoals een enkele reis, 
een maandabonnement voor 
woon-/werkverkeer of een 
trajectkaart. Daarna ben je 
klaar om te reizen.

- Regiotaxi/Valys; de regiotaxi 
is bedoeld voor de grote regio 
en de Valys voor sociaal-re-
creatief vervoer buiten de 
regio voor mensen met een 
mobiliteitsprobleem.

Van de regiotaxi en de Samen-
uit-bus zullen vertegenwoordi-
gers aanwezig zijn om de nodige 
informatie te verstrekken en vra-
gen te beantwoorden.

Beter 
onvolmaakt 
en echt, dan 

gemaakt 
volmaakt
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Gourmet groenten
specials
Alle soorten
Per verpakkingen

Gourmet groenten
specials
Alle soorten
Per verpakkingen

100

   Snel 
klaar en     
   maar 
   1, 2 of 3    
      euro. 

STEL ZELF EEN 

Heerlijke gourmet 

SAMEN. 

Gourmet vlees, kip 
& vega specials
Alle soorten
Per bakje

300

Gourmet vis 
specials
Alle soorten
Per bakje

NIEUW

 200

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Alles voor een heerlijk avondje...

Openingstijden 5 december
Wiegmans Heesch: 07:00-21:00 uur
Nistelrode: 08:00-20:00 uur

Openingstijden 5 decemberOpeningstijden 5 decemberOpeningstijden 5 december
Wiegmans Heesch: 07:00-21:00 uurWiegmans Heesch: 07:00-21:00 uurWiegmans Heesch: 07:00-21:00 uur
Nistelrode: 08:00-20:00 uurNistelrode: 08:00-20:00 uurNistelrode: 08:00-20:00 uur

Openingstijden 5 december
Wiegmans Heesch: 07:00-21:00 uur
Nistelrode: 08:00-20:00 uur
Wiegmans Heesch: 07:00-21:00 uurWiegmans Heesch: 07:00-21:00 uur
Openingstijden 5 december
Wiegmans Heesch: 07:00-21:00 uur
Nistelrode: 08:00-20:00 uur
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PrAkTISChe InforMATIe

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

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

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

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

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

We treffen steeds vaker hen-
nepkwekerijen in woningen, be-
drijfspanden of stallen aan. Een 
hennepkwekerij in een pand is niet 
zonder risico. Denk aan brandge-
vaar door illegale stroomaanslui-
ting en overbelasting van de be-
drading, bezoek van personen uit 
het criminele circuit en kans op 
legionellabesmetting. Gemeente, 
politie, Openbaar Ministerie, wo-
ningcorporaties, Belastingdienst, 
uitkeringsinstanties en de be-
heerder van het elektriciteitsnet, 
werken samen om hennepkwe-
kerijen te ontdekken, te ontman-
telen en de daders te vervolgen. 
Hennepkwekers riskeren een 
boete of gevangenisstraf, sluiting 
van het pand of huisuitzetting, 

naheffing van de energiereke-
ning of navordering van de Be-
lastingdienst. 

Verhuur aan henneptelers
Als u ruimte verhuurt aan ie-
mand en deze huurder teelt hen-
nep, is de kans groot dat u ook 
verantwoordelijk wordt gesteld. 
Ook als u nergens van af wist. 
De kosten kunnen oplopen tot 
tienduizenden euro’s. Het gaat 
om ontmantelingskosten, ener-
giekosten, maar ook verlies aan 
huurinkomsten. De huurder is 
meestal onvindbaar, zodat u als 
verhuurder voor alle kosten op-
draait. En de vraag is of de verze-
kering uw schade dekt. 

Ken uw huurder
Als u van plan bent uw woning, 
bedrijfspand of stal te verhuren is 
het belangrijk dat u schriftelijk af-
spraken maakt over de verhuur. 
Controleer uw huurder goed 
voordat u de huurovereenkomst 
aangaat. Een goede screening is 
belangrijk om de risico’s op mis-
bruik van uw pand te voorko-
men. Op onze website vindt u 
tips die u daarbij helpen: 
www.bernheze.org/nieuws

Hoe herkent u een hennep-
kwekerij?
Een hennepkwekerij is te her-
kennen aan stankoverlast (pe-
netrante hennepgeur zoals bij 
coffeeshops), mechanische ge-
luidsoverlast, warmteafgifte door 
vloeren en muren, condensvor-
ming op de ramen, kunstlicht 
dat altijd brandt, dichtgemaak-
te ramen (rolluiken, folie), bij 
sneeuw een onbesneeuwd dak 

of stroomstoringen (schomme-
lingen in stroomsterkte). 

Vermoedens van een hennep-
kwekerij?
Neem dan contact op met de po-
litie via 0900-8844 of Misdaad 
Anoniem (0800-7000). 

Hennep kweken? Het kan anders!
Laat u niet verleiden tot het kwe-
ken van hennep als u financiële 
problemen heeft. Vraag hulp bij 
de gemeente. U kunt ons telefo-
nisch bereiken via 14 0412 of via 
email: info@bernheze.org.

Wie hennep teelt…
Zal straf oogsten, want het telen van hennep is een misdrijf. Het lijkt 
een snelle manier van geld verdienen. Die ene financiële klapper 
maken of om uit de schulden te komen. Maar schijn bedriegt, want 
veel mensen komen als gevolg van hennepteelt juist (verder) in de 
problemen. 

in september ondertekenden twaalf gemeenten en de provincie 
Noord-brabant het contract met de nieuwe aanbieder voor het 
Wmo-vervoer en alternatief vervoer voor de OV-reiziger. De nieuwe 
vervoerder is ZcN Totaalvervoer. Vanaf 1 januari 2017 houdt het 
contract met Munckhof op.

offICIËLe bekenDMAkInGen

algemene plaatselijke 
Verordening (apV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Volleybalvereniging Tornado, De 
Hoef 23a, 5388 EL Nistelrode 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding 
gedaan van een activiteit op 29 
december 2016. Van deze mo-
gelijkheid mag door de inrichting 
maximaal zes keer per jaar ge-
bruik worden gemaakt. Tijdens 
de activiteit gelden er ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij u 
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van 
de APV, die te vinden is op www.
bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende standplaatsvergunning
- Het college van burgemeester 

en wethouders heeft op 22 
november 2016 besloten een 
incidentele standplaatsvergun-
ning te verlenen aan Jong Ne-
derland Vorstenbosch, Tipweg 
11, 5476 VA Vorstenbosch om 
olliebollen te verkopen op het 
Meester Loeffenplein in Vor-
stenbosch op 31 december 
2016.

- Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft op 

28 november 2016 besloten 
een incidentele standplaatsver-
gunning te verlenen aan Nati-
onale Postcode Loterij namens 
deze door de heer R.S. Ensel, 
Van Eeghenstraat 70, 1071 GK 
Amsterdam voor het uitdelen 
van de oliebollenwijkprijs op 
6 en 7 december 2016 op het 
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.

Procedures 1a, 4b 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:
-  M. Hanegraaf, voor het orga-

niseren van een winterse Kerst-
fair op 18 december 2016 van 
11.00 tot 18.00 uur op locatie 
Laar 56, 5388 HK Nistelrode. 
De toestemming is verzonden 
op 24 november 2016.

-  Stichting centrummanagement 
Heesch voor het organiseren 
van een workshop Madscience 
op 3 december 2016 van 13.00 
tot 17.00 uur op het plein, ’t 
Dorp, 5384 MC Heesch. De 
toestemming is verzonden op 
25 november 2016.

-  Stichting centrummanagement 
Heesch voor het organiseren 
van diverse activiteiten tijdens 
een koopavond op 23 decem-

ber 2016 van 18.00 tot 21.00 
uur op het plein ’t Dorp, 5384 
MC Heesch. De toestemming 
is verzonden op 25 november 
2016.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Voorbereidingsbesluit Jan van 
de boomstraat 5 en 6 in 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
de raad in zijn vergadering van 
3 november 2016 heeft ver-
klaard dat conform art. 3.7 van 
de Wet ruimtelijke ordening een 
voorbereidingsbesluit wordt ge-
troffen voor herbestemming van 
de locaties, kadastraal bekend 
gemeente Heeswijk-Dinther, sec-
tie D nummers 1158, 1159, 1188 
en 1189 aan Jan van de Boom-
straat 5 en 6 in Heeswijk-Dinther.
De herbestemming moet het 
mogelijk maken om op het per-
ceel de functieaanduiding ‘inten-
sieve veehouderij’ te veranderen 
in de functieaanduiding ‘bedrijfs-
bestemming’.
inzage: Het voorbereidingsbesluit 
ligt met ingang van 1 december 
2016 gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis in 
Heesch. De plannen zijn digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
(NL.IMRO.1721.VBJvdBoom-
str5-vg02).
inwerkingtreding: Het voorbe-
reidingsbesluit treedt in werking 
daags na de inzagetermijn.
Tegen het voorbereidingsbesluit 

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

De belangrijkste veranderingen:
-  De klanten van Regiotaxi 

Noordoost Brabant ontvan-
gen half december per post de 
nieuwe Regiotaxipas en folder. 
Deze pas is verbeterd en min-
der gevoelig voor slijtage en 
storingen. 

-  Vanaf 1 januari 2017 kunnen 
klanten in de Regiotaxi con-
tant, via automatische incasso 
en met pinpas betalen. 

-  Vervoerservice Van Driel rijdt 
alle ritten voor Regiotaxi 
Noordoost-Brabant, vanaf ja-
nuari 2017 voor ZCN Totaal-
vervoer.

-  De indeling van het vervoersge-
bied in zones vervalt. Net als bij 
het openbaar vervoer betalen 
reizigers vanaf 1 januari 2017 

een opstaptarief en een kilo-
metertarief. Zo betalen reizigers 
alleen de afstand die zij reizen. 

-  Tarieven in 2017: een reiziger 
met een Wmo-Regiotaxipas 
betaalt een opstaptarief van 
€ 0,89 en € 0,18 per kilometer. 
De reiziger met een OV-Regio-
taxipas betaalt een opstaptarief 
van € 3,05 en € 0,46 per kilo-
meter. 

-  Vervoerservice Van Driel rijdt 
vanaf januari met nieuwe mili-
euvriendelijke witte voertuigen, 
herkenbaar aan het logo van de 
Regiotaxi. 

Meer informatie? 
Kijk op www.regiotaxinoordoost-
brabant.nl of bel (0412) 
68 59 99.

nieuwe vervoerder regiotaxi 
noordoost-brabant 
rijdt vanaf 1 januari 2017

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

kunnen in dezelfde zak
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GeMeenTeberIChTen

is op grond van artikel 8:5 Awb 
geen bezwaar en/of beroep mo-
gelijk.

Ontwerp-wijzigingsplan beek-
graaf ong., Nistelrode, 
30 november 2016
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinza-
gelegging bekend van het ont-
werp-wijzigingsplan ‘Beekgraaf 
ong. Nistelrode’ (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening).
inhoud: Het plan betreft het rea-
liseren van drie woningen.
inzage: Het ontwerp-wijzigings-
plan ligt met ingang van 1 de-
cember 2016 gedurende zes 
weken tijdens openingstijden op 
afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch. Het plan 
is digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via www.ruimtelij-
keplannen.nl (NL.IMRO.1721.
WPCPOBeekgraaf-ow01).
reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerp-wijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze, Post-
bus 19, 5384 ZG Heesch.

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24, lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij op 23 november 
2016 een overeenkomst heeft 
gesloten waarin een onderdeel 
over grondexploitatie is opge-
nomen. Dit in het kader van het 
bestemmingsplan Horeca – Plein 
1969 in Heeswijk-Dinther. De 
overeenkomst heeft betrekking 
op een gedeelte van het perceel 
kadastraal bekend gemeente 
Heeswijk-Dinther, sectie C, num-
mer 5048, plaatselijk bekend als 
gelegen op Plein 1969 in Hees-
wijk-Dinther.

inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf donderdag na publicatie, 
tijdens openingstijden, op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis in Heesch. 

Wet milieubeheer 

algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen.
-  Heijberg B.V. heeft een melding 

Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van een 
rundveehouderij op het adres 
Hanenbergsestraat 4, 5472 LA 
Loosbroek.

-  Stal de Flierfluiter heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor de paardenhou-
derij op het adres Wijststraat 16,
5384 RB Heesch.

-  Van der Ven-de Mol V.O.F. 
heeft een melding Activiteiten-
besluit ingediend voor het ver-
anderen van de inrichting op 
het adres Aardenbaan 8, 5384 
SW Heesch.

-  J.O.L.M. de Bresser heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor de inrichting op 
het adres Oude Beemdseweg 2,
5473 NJ Heeswijk-Dinther.

-  J. School V.O.F. heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen 
van de inrichting op het adres 
Loosbroekseweg 4, 5384 SV 
Heesch.

-  Edinet B.V. heeft een melding 
Activiteitenbesluit voor het ver-
vangen van een gasdrukregel- 
en meetstation en het plaatsen 
van een afleverstation tegen-
over het adres Zijlstraat 16, 
5473 CL Heeswijk-Dinther.

-  S.J.W.M. Roefs heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen 

van de inrichting op het adres 
Dorpsstraat 92, 5471 NA Loos-
broek.

-  Verdi BV heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het oprichten van tun-
nelkappen met teeltgoten op 
het adres Vorstenbosseweg 4a, 
5473 NG Heeswijk-Dinther.

-  Edinet B.V. heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het vervangen van een 
gasdrukregel- en meetstation 
voor de inrichting op het adres 
Broekkant ten oosten van nr. 
22 in Vorstenbosch.

-  Edinet B.V. heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het vervangen van een 
gasdrukregel- en meetstation 
voor de inrichting op het adres 
Loosbroekeseweg, oostelijk van 
nr. 36 in Nistelrode.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heesch
-  Beukenlaan 24

Verbouwen woning
Datum ontvangst: 22-11-2016 

-  John F. Kennedystraat 11
Plaatsen veranda
Datum ontvangst: 23-11-2016

-  Buitenpas 58
Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 24-11-2016

Heeswijk-Dinther
-  Edmundus van Dintherstraat 

ong.
Bouwen woning
Datum ontvangst: 24-11-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Heesch
-  Mgr. van den Hurklaan 3

Plaatsen 3 poorten
Verzenddatum: 23-11-2016

Loosbroek
-  Bergmolen 48

Bouwen vrijstaande woning.
Verzenddatum: 28-11-2016.

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

rectificatie week 47:
Onderstaande is per abuis ge-
publiceerd als verleende vergun-
ning, maar moet zijn:
besluiten
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. 
Dit besluit treedt daags na 
verzending van het besluit in 
werking.
Heesch
-  ’t Dorp 13

Bouwen kantoor met 
appartementen
Verzenddatum: 15-11-2016

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat 
deze besluiten leiden tot een on-
omkeerbare situatie, treden ze 
zes weken na verzending van het 
besluit in werking. 
Heesch
-  Kasteellaan ong.

Kappen 3 eiken (slechte 
conditie)
Verzenddatum: 23-11-2016

Nistelrode
-  Waardsestraat t.h.v. 20, 22, 24

Kappen 5 eiken (overlast)
Verzenddatum: 28-11-2016

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

Tijdelijke Vergunning
Heesch
-  Deken van der Cammenweg 

ong.
Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 24-11-2016

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

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
-  Oude Beemdseweg 2

Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 24-11-2016

Loosbroek
-  Dorpsstraat 92

Wijzigen en uitbreiden rund-
vee- en varkenshouderij
Verzenddatum: 28-11-2016

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Heesch
-  Wijststraat 16

Beperkte milieutoets/uitbrei-
den paardenhouderij met 
pensionstalling
Verzenddatum: 24-11-2016

-  Narcislaan 2
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 23-11-2016

Heeswijk-Dinther
-  Liniedijk 1

Veranderen melkrundveehou-
derij
Verzenddatum: 23-11-2016

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

ProCeDureS

Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

Samenwerken staat centraal
Mario van der Miessen uit Nistelrode is samen met zijn vrouw Tomoko, 
eigenaar van mariosupersize.nl. Dé webwinkel voor XL-prints en signs, 
reclame, kleding en snijteksten. “Wij zijn dagelijks in de weer met 
reclameproducten”, vertelt Mario. “We leveren maatwerk door 
onze prints op grootformaat. De garantie voor een hoge 
attentiewaarde en lage kosten. Materialen van een goede 
kwaliteit staan garant voor een perfecte afdruk. 
Wij helpen graag een merk, naam of idee prominent 
naar voren te brengen. Van posters tot spandoeken, 
wissellijsten, roll-up banners, reclameborden, canvas, 
textiel, print en beletteringen op allerlei materialen. 

Voor het beste resultaat heb je meerdere partijen nodig. 
Samenwerken staat voor ons centraal, in onze gemeente en in 
de regio. Ondernemers ervaren grote regeldruk. D66 wil hier 
verandering in brengen door meer vertrouwen en een dienstbare 
overheid te bieden. Daarom is het mijn partij. Ook lokaal denkt D66 mee met 
ondernemers. Ze geven en vragen advies, nemen je mening serieus en doen 
daar ook wat mee. D66 vertrouwt op de innovatieve kracht van creatieve 
ondernemers, wil hun positie versterken en steunt zo de ondernemer die vooruit wil. 
Daarom ben ook ik D66.” 

In ons land en onze gemeente 
zijn er veel keuzes te maken. De 
burger kiest zijn vertegenwoor-
diging, waarbij de opties divers 
zijn. De Britten en de Amerika-
nen hoefden maar een keuze uit 
twee opties te maken, ja of nee, 
Clinton of trump. Wij hebben 
meer keuzes; partijen, emoties en 
verkiezingen. En ook hier voelt 

gemiddeld zo’n 50-60% zich niet 
geroepen om te gaan stemmen. 
Cultuurhistoricus David van Rey-
brouck schreef het boek ‘tegen 
verkiezingen’, een pleidooi voor 
loting van burgers om de de-
mocratie te vernieuwen. De ge-
meenteraad van de stad Utrecht 
heeft onlangs burgers door mid-
del van loting uitgenodigd om 

actief mee te praten. Loting zorgt 
ervoor dat de gewone burger aan 
het woord komt. Bovendien zul-
len door de loting te herhalen, er 
steeds meer mensen betrokken 
raken. Is dat wat we nodig heb-
ben? Lokaal gaat hier graag met 
u over in gesprek. 
Reacties: Marianne van Berloo, 
info@lokaal.nu.

Lokaal: Tegen verkiezingen

Wat niemand verwachtte, is toch gebeurd. De wereldpolitiek heeft een turbu-
lente zomer achter de rug, met een coup in Turkije, herverkiezingen in Spanje 
en Oostenrijk en zowel de Brexit als president Trump gaan werkelijkheid 
worden. Wat betekent dat voor de wereldeconomie, handels- en vredesver-
dragen? Maar de vraag is misschien nog wel meer: hoe kan dit gebeuren? Dit 
is toch democratie? Werkt het systeem van verkiezingen en referenda nog 
wel? Recente ervaringen leren ons dat de keuze gebaseerd wordt op emotie 
in plaats van de ratio. Ook blijkt dat nog steeds de helft van de kiesgerech-
tigden hun stem niet laat horen. 

Marianne van Berloo

Max Verstappen?
Op 17 november bezocht de SP 
Bernheze, op uitnodiging van de 
bewonersgroep, de Graafsebaan. 
ter plekke geldt een maximum 
snelheid van 50 km per uur. Door 
een aanwezige Smiley werden 
echter heel andere snelheden ge-
meten. 
Onverantwoord hard wordt er 
gereden. Zonder snelheidbeper-
kende maatregelen komen er 
grote ongelukken hier. Dat was 

wel te zien. Automobilisten wa-
nen zich Max Verstappen, lijkt 
wel. De duivel zit hen kennelijk 
op de hielen, zo hard werd er ge-
reden. 
Dat werd vastgesteld tijdens een 
kort onderzoek door de SP ver-
keersgroep. Gelijk ook maar een 
‘overtreder’ vastgelegd op de 
foto. Dan spreekt de zorg van 
de bewonersgroep voor zich. De 
veiligheid van iedereen, en met 
name van kinderen en ouderen, 

is in het geding. hier zijn tijde-
lijke maatregelen gewenst, tot 
de definitieve inrichting van de 
Graafsebaan gerealiseerd kan 
worden. Dan moet namelijk eerst 
de bouw van wijk de hoef II en 
III klaar zijn. 

tijdelijke maatregelen kunnen 
tot die tijd soelaas bieden en de 
veiligheid terugbrengen langs de 
Graafsebaan. De SP staat achter 
de bewonersgroep.

SP: Graafsebaan heesch een racebaan?!

De SP afdeling Bernheze is ernstig verontrust door alarmerende berichten 
vanuit de bewonersgroep Graafsebaan Heesch. Bezorgde bewoners no-
digden SP raadsleden uit voor een werkbezoek. Ter plekke werd aan de 
SP duidelijk gemaakt dat de situatie om actie vraagt. Snelheden gaan de 
limiet ter plekke (50 km per uur) ver te boven! De SP heeft dit zelf waar-
genomen en vastgelegd op de foto.

Jan Raaimakers, Raadslid SP Bernheze

Aan het einde van het jaar,
staan overal weer schoentjes klaar,
want dan komt de goede Sint,
de grote vriend van ieder kind.
Snoep of speelgoed in een pakje,
twee kaatseballen in een zakje.
De Sint vervult zo graag de wens,
van de kleine medemens.

Maar dan zijn er nog de grote mensen,
met hun hele grote wensen.
Een gymzaal of een mooi nieuw plein,
een betaalbaar huis liefst niet te klein.
Fijne buren en een mooie straat,
een subsidiekraan die wijd openstaat.
Met dit soort keuzes bemoeit de Sint zich niet,
daarvoor is de politiek correcte Blanco-Piet.

Blanco: 
o, kom er eens kijken…

Rekening houdend met de kwali-
teitscriteria die gaan gelden, had 
de rekenkamer aangegeven dat 
dit tot grotere investeringen zou 
gaan leiden, die wel tot een ver-
hoging van € 500.000,- structu-
reel per jaar kan oplopen voor de 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (Vth-taken).
Met ingang van 2016 heeft de 
gemeenteraad € 75.000,- be-
schikbaar gesteld en ook voor 
het jaar 2017 werd € 75.000,- 
structureel beschikbaar gesteld. 
Een bedrag van € 150.000,-, 
zijnde 30% van het aanbevolen 
bedrag. hierdoor moest de ge-
meenteraad in het vast te stellen 
beleidsplan veel concessies doen, 
waardoor er selectief moest wor-
den omgegaan met handhaving 
vanwege de huidige beschikbare 
capaciteit. 

Wel handhaven, niet handha-
ven! De VVD Bernheze is van 
mening dat er regels zijn die, bij 
overtreding, gehandhaafd moe-
ten worden en er daarvoor meer 
financiële middelen nodig zijn.
Om daar gehoor aan te geven, 
heeft de VVD Bernheze bij de be-
grotingsbehandeling 2017, be-
gin november, een amendement 
ingediend om extra € 150.000,- 
structureel in de begroting op te 
nemen.
De meerderheid van de raad 
steunde het voorstel van de 
VVD Bernheze. CDA en SP stem-
den tegen. Er zal vanaf 2017 
€ 300.000,- voor Vth-taken be-
schikbaar zijn. Wij zijn daar zeer 
content mee.

U kunt reageren via onze websi-
te www.bernheze.vvd.nl/contact 

VVD: Vergunningsverlening 
en meer toezicht en 
handhaving (VTh)

Naar aanleiding van ontwikkelingen in 
wetgeving en in vervolg op aanbevelin-
gen van de Provincie Noord-Brabant en 
onze rekenkamer in 2014/2015 heeft de 
gemeenteraad begin februari 2016 het be-
leidsplan vastgesteld. De rekenkamer had 
in haar rapport aan de gemeenteraad ge-
concludeerd dat de vergunningverlening, 
toezicht en handhaving in de gemeente be-
neden de maat was.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

DE WINTER KOMT ERAAN!
LAAT TIJDIG UW SCHOORSTEEN VEGEN al voor e45,-

Kapelstraat 1
Middelrode

T: 073-6129323
www.hendriksvegers.nl
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Winnaar 

CCDNA 

Award 2016

‘banken’

cadeau bij onze betaal-rekening*

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

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

De vraag is op iedere informatiebijeenkomst gesteld. En ook in 
de mail zien we de vraag steevast terug: ‘Is het tarief voor een 
abonnement van TrINed niet een tijdelijke aanbieding? Is het 
geen lokkertje?’ 

Geen lokkertje  
Het antwoord is steevast helder. De aanleg van glasvezel is nu 
gratis. De huisaansluiting ook. En ook de monteur erbij is het eer-
ste uur gratis. De abonnementsprijs voor een standaardpakket is 
€ 58,50. En die blijft de eerste jaren zo. Gegarandeerd. 

Toch een lokkertje. 
E-fiber en TriNed vinden het wél belangrijk dat we die 40 procent 
samen halen in Bernheze. Daarom willen ze ons tegenmoet ko-
men. Ze maken het ons aantrekkelijk om mee te doen. Daarvoor 
hebben ze nu toch een lokkertje. Een surprise.

Gratis extra pakket
Als je nú mee gaat doen voor de veertig procent. En als je een 
abonnement neemt met tv erin, dan krijg je één jaar lang één extra 
pakket gratis. Je mag zelf kiezen welk pakket. Ofwel het pluspak-
ket. Daarin zitten zenders als Discovery Science, Discovery Wor-
ld, Motors TV, RTL Crime en RTL Lounge. Ofwel het Fox Sports 
Eredivisie Pakket. Allebei de pakketten zijn € 10,- per maand. Nu 
gratis. En dit extra abonnement stopt na een jaar vanzelf. Je hoeft 
nu alleen maar mee te doen. En deze surprise geldt natuurlijk ook, 
als je al een abonnement genomen had. 

Vragen? 
Mail breedbandbernheze@xs4all.nl, krijg je ook antwoord. 
Glashelder. Aanmelden: e-fiber.nl of TriNed.nl.

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

GLASHELDER 14
Surprise: jaar lang 
gratis extra pakket

Terwijl ik dit schrijf ‘app’ ik enkele 
bekenden om eens te informeren 
wat daar de tussenstand is. De 
antwoorden; ‘Oh, hoe werkt dat 
dan?’, ‘Nee, ik heb me er eerlijk 
gezegd niet in verdiept’, ’Glasve-
zel? Is dat voor dat snelle inter-
net?’. Oeps, als dit is hoe de vlag 
erbij hangt, denk ik niet dat we 
glasvezel gaan krijgen in Bernhe-
ze. Dat zou op korte termijn een 
grote teleurstelling zijn voor onze 

vrienden in het buitengebied of 
aan de rand van het dorp, waar 
geen fatsoenlijke internetverbin-
ding mogelijk is. 

En op de langere termijn wordt 
het ook in de kernen een frustra-
tie, als je favoriete tv-serie eerst 
moet bufferen voordat je deze 
kan kijken. Omdat ook de huidi-
ge kabel, die veelal via Ziggo bin-
nenkomt, de groei van data die 

over het internet gaat dadelijk 
niet meer aankan. 
Ondertussen, al appende, wéér 
iemand overtuigd om in te schrij-
ven. Zie je zelf de voordelen van 
glasvezel ook al? Vertel het dan 
ook aan bekenden. Zodat ieder-
een een goed besluit neemt. Het 
zou jammer zijn als er geen glas-
vezel komt omdat niet iedereen 
voldoende op de hoogte is. De 
keuze is aan u.

CDA: Glasvezel, de tussenstand?

Glasvezel is belangrijk voor heel Bernheze. Snelle internetverbindingen zijn 
belangrijk in een gemeenschap die bij de tijd is. Wat zou de tussenstand zijn? 
Richting de 40% aanmeldingen of scoren we hooguit een magere 10%? Pas 
vanaf 40% wordt het aangelegd. Wij hebben er hard voor gewerkt dat deze 
kans er ligt, nu voert u de regie en bepaalt of u het nodig vindt of niet.

Mart Smits, raadslid CDA Bernheze

Het college geeft aan waaraan 
ze de komende tijd extra aan-
dacht wil besteden. Toerisme en 
recreatie zijn daar een onderdeel 
van. Omdat Progressief Bernhe-
ze daar meer over wil weten, zijn 
we onlangs op bezoek geweest 
bij de TRV (site: trv-bernheze.nl). 
Deze vereniging richt zich onder 
andere op het ontwikkelen van 
toerisme in onze gemeente.
Bernheze heeft enkele prachtige 
oude gebouwen, een paar klei-
ne pareltjes van musea en mooie 

natuur. Maar wat maakt ons nu 
anders dan de buurgemeenten? 
Hoe zorgen we ervoor dat men-
sen meer dan een paar uurtjes in 
onze gemeente willen doorbren-
gen?

We kunnen niet alles tegelijk, en 
zullen moeten kiezen waarop we 
de nadruk leggen. Net als de TRV 
kiest Bernheze voor de Maas-
horst én het Aa-dal. Beide gebie-
den hebben hun eigen charme 
en kracht en zijn in ontwikkeling. 

Meierijstad en Den Bosch heb-
ben al vergevorderde plannen 
voor het Aa-dal. We hopen dat 
Bernheze daarbij aansluit. 
De Maashorst is al 40 jaar een 
begrip in de omliggende ge-
meenten. Fijn om te zien dat het 
nu landelijk op de kaart komt te 
staan.
Nu moeten we kijken hoe we dit 
het beste aan kunnen pakken. 
Wij horen graag uw ideeën hier-
over: 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Mooi

Op radio 2 is de stemweek voor de Top 2000 gestart. Genieten van mooie 
muziek voor jong en oud. Op Facebook verschijnen stemlijsten. Ook in Bern-
heze valt er genoeg te genieten. Daar zou ook over meegepraat of wellicht 
gestemd moeten worden. Progressief Bernheze heeft daarover wel een idee.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

BERNHEZE - Internetprovider 
TriNed heeft een sympathieke 
win-winactie opgezet waarmee 
verenigingen uit Bernheze voor 
elk nieuw glasvezelabonnement 
sponsorgeld cadeau krijgen. 

Als 40% van de inwoners in 
Bernheze een glasvezelabonne-
ment afsluit, krijgt heel Bernhe-
ze glasvezel! Dat betekent dat 
iedereen in Bernheze voortaan 
supersnel kan internetten, HD tv 
kijken en voordelig bellen. 

Maar omdat nog niet iedereen 
dit weet, heeft TriNed een sym-
pathieke win-winactie opgezet, 
waarmee verenigingen voor elk 
nieuw glasvezelabonnement 
sponsorgeld cadeau krijgen van 
TriNed. Verenigingen kunnen 
zich hiervoor aanmelden bij ver-

koop@team.trined.nl. Het werkt 
heel eenvoudig.
 
Win-winactie tot 31 december 
Iedereen die voor 31 decem-
ber een glasvezelpakket afsluit 
bij TriNed, kiest een favoriete 
vereniging die hier vervolgens 
sponsorgeld voor krijgt van TriN-
ed. Dus hoe meer leden van een 

vereniging een abonnement af-
sluiten - en hun vereniging ver-
melden bij de inschrijving - hoe 
hoger het sponsorbedrag! 

Hoe werkt het?
Verenigingen melden zich aan 
via verkoop@team.trined.nl en 
ontvangen vervolgens een spon-
sorpakket waarmee ze de actie 
onder de aandacht van hun le-
den kunnen brengen. Hoe meer 
leden een glasvezelpakket afslui-
ten, hoe hoger de TriNed-bijdra-
ge voor de vereniging is. 

En heeft een vereniging meer 
dan vijftig aanmeldingen, dan 
verdubbelt TriNed de sponsorbij-
drage! Een mooie kans voor de 
verenigingen van Bernheze om 
op korte termijn een (financiële) 
wens te vervullen!

Supersnelle win-winactie voor 
verenigingen in Bernheze

Bellinda:‘Deze vereniging richt zich onder andere op 
het ontwikkelen van toerisme in onze gemeente’
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mooiBernhezertjes

te koop

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

shoarmareepjes
per 500 gram € 4,98. 
kipfilet € 4,98 per kilo. 
Slagerij Bert van Dinther
heistraat 8 Oss.

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

Zelfgemaakte 
poppeNkleDiNg 
voor Baby Born van 32 & 43 cm.
0412-453124 of 
anny@babybornkleren.nl.

kerstbomeN, blauwspar
100 cm € 5,- 
150/200 cm € 10,- 
250/350 cm € 15,-
Zelf uitzoeken of reserveren 
op perceel Liniedijk 3
heeswijk-Dinther. 
Gratis thuisbezorgd.
0413-292751, 06-53760087.

kerstbomeN Mooie 
blauwsparreN en 
NorDmaNNeN. Diverse 
lengtes, met of zonder kluit. 
De bomen kunnen voor u 
ingepakt worden. Verkoop 
vanaf 3 december, Antoon 
Coolenstraat 5 te heeswijk. 
tel 06-22827766.

kerstbomeN in alle maten, 
blauwspar. Muggenhoek 10, 
heeswijk-Dinther
0412-293023

aaNgeboDeN

peDicure NistelroDe
Dorien Visser-hanegraaf. 
tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

oliebolleNkraam
Vanaf 12 december t/m 
8 januari. Op Plein 1969 in 
heeswijk-Dinther
1e en 2e kerstdag gesloten.
Mario & Christa Bok

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

op Zoek Naar eeN 
origiNeel caDeau voor 
De DecembermaaND?
Geef een kleuranalyse en/of 
kledingadvies cadeau.
Alleen of samen met enkele 
vriendinnen, gegarandeerd 
succes voor een gezellige en 
leerzame middag.
Colorenta, hannie heesakkers
06-51110053 heeswijk-Dinther 

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

scheiDeN doe je samen. 
Vanaf intakegesprek tot en 
met afhandeling rechtbank, 
effectiever en goedkoper dan 
een advocaat. 
Eén aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. 
Astrid Larue tel.: 06-53972748, 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
Er is toekomst na de scheiding. 
het Scheidingshuys.

uw kapster aaN huis!
Petra van den Akker 
gespecialiseerd in al haar 
behandelingen o.a.: 
permanenten, watergolf, 
föhnen, verfbehandeling, 
knippen! Afspraak: 
06-12263188, 0492-321323.

te huur

opslagruimte 
± 125 m2 en 70 m2 heesch
Grote deuren en een WC 
aanwezig. 06-29302262/
06-53416269.

gevraagD

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

klassieke auto’s 
geZocht
heeft u een oldtimer staan die 
u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

overige

keeZtoerNooi Café Elsie, 
heeswijk-Dinther.
Vrijdag 16 december. 
Aanvang 20.00 uur.Inschrijven: 
keezenelsie@gmail.com.

pubQuiZZ in Café Elsie 
heeswijk-Dinther. 
Donderdag 1 december.
Aanvang 19.30 uur.
teams 2-5 personen.
Deelname € 2,50 p.p.

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

wilt u eeN Zoekertje plaatseN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

 
Zoek: aDDaX, aNNeX, aXeLS, bOraX, bOXer, cODeX, DeTOX, eXacT, 
eXceS, eXMaN, eXTra, piXeL, reLaX, reMiX, SaXeN, SOLeX, XeNON, 
XereS, XerOX.

WoorDzoeker

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONtACt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Stefan van Nuland
uit Nistelrode

Winnaar:
Dick van de Leest
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

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

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

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

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19
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De Bakkers Lamers bakken voor RTL

HEESCH – RTL4 Lifestyle Experi-
ence laat op zaterdag 17 decem-
ber zien hoe De Bakkers Lamers 
hun worstenbroodjes maken. 
Van het bereiden van het deeg 
tot en met de proeverij van deze 
heerlijke lekkernij.

Op donderdag 24 november 
kwam de filmploeg van RTL4 Li-
festyle Experience tussen 14.00 
en 16.30 uur bij De Bakkers La-
mers in de leer voor het maken 
van de beste worstenbroodjes in 
de wijde omgeving. Terwijl Bart 
Lamers en zijn collega’s lieten 

zien hoe dit allemaal in zijn werk 
gaat, gaf Lizzy een toelichting op 
de stappen die genomen wor-
den. Iris Rulkens van RTL voelde 
zich in de bakkerij bijzonder op 
haar gemak en werd meteen ook 
ingeschakeld bij de bereiding van 
de worstenbroodjes. 

Terwijl de broodjes de tijd kregen 
om te rijzen, nam het team van 
RTL4 Lifestyle Experience een 
kijkje in de winkel. Daar gaven 
Lizzy en Ilse Lamers hun kijk op 
kwaliteitsproducten en de passie 
die zij hebben om hiermee bezig 
te zijn. De geur van de worsten-
broodjes in de oven lokte het 
hele team weer terug naar de 
bakkerij. Want, ook het proeven 
is onderdeel van het bakproces! 

Na afloop liet het team van RTL4 
zich de worstenbroodjes goed 
smaken. 
Wil je zien hoe de worstenbrood-
jes gemaakt worden bij De Bak-
kers Lamers, kijk dan op 17 de-
cember naar Lifestyle Experience 
op RTL4. 

Ilse en RTL4 presentatrice Iris Foto’s: Marcel van der Steen

Lizzy Lamers vertelt vol enthousiasme

Trolls 2D (NL): 
13:15

Vaiana 2D: 
13:15

Hart Beat: 
13:30

Mees Kees:

Langs de Lijn: 
13:30

Vaiana 3D: 
15:45

Trolls 2D (NL): 
15:45

Hart Beat: 
16:00

Mees Kees: 

Langs de Lijn: 
16:00

Hartenstrijd: 
19:45

Fantastic Beasts and where

to find them 3D: 
19:45

Inferno: 
20:00

De Zevende Hemel: 20:00

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

DINSDAG 6 DECEMBER:

EXTRA

OPEN!

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

Programma DINSDAG 6 DECEMBER:

Naar wens houden wij uw website actueel
Laar 28 Nistelrode - 0412-795170

www.bernhezemedia.nl - verkoop@bernhezemedia.nl

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Het online visitekaartje 

•  Responsive design voor gebruik 
op smartphone en tablet

•  Eenvoudig zelf te beheren

Of is uw website aan 
vernieuwing toe?

Website nodig?

www.gastenverblijfhetvoorhuis.nl

Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl
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‘t Dorp 64
5384 MC Heesch
0412-457086 * Actie Pour Vous is geldig t/m 5 december 2016. Vraag naar de voorwaarden

Hugo Boss
BOSS BOTTLED
Showergel 150ml

13,94  nú                            9.99

Cacharel
NOA
Eau de Toilette 50ml

63,00  nú                     25.99

58%
KORTING

Lancaster
CONCENTRE
Eau de Toilette 100ml

50,66  nú                     24.95

Gucci 
Guilty
Showergel 200ml

40,96  nú                     19.99

50%
KORTING

51%
KORTING

28%
KORTING

van der Doelen
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duurzaam bouwen

hEESWIJK-DINthER - Het overstappen op duurzame groene energie was voor Jan van den Broek (74) 
al langer de bedoeling. Maar, zoals dat bij velen gaat, “het kwam er maar niet van”, zegt Jan. Nu is er 
werk van gemaakt. Groene stroom van BECO afnemen is voor Jan en zijn vrouw Thea vooral een bijdrage 
leveren aan duurzaamheid. “Verantwoordelijkheid nemen voor onze aarde en deze op een goede wijze 
overdragen aan de volgende generaties, daar doe je het voor”, zegt Jan.

Jan en thea woonden 40 jaar 
aan de Aa-brugstraat en sinds 
kort in de Julianastraat in hees-
wijk-Dinther. Ze zijn al langer lid 
van BECO. het overstappen op 
duurzame groene energie werd 
nog eens versterkt door het feit 
dat er steeds mensen aan de deur 
stonden die energie komen verko-
pen. “Waarom zou ik dat doen”, 
zegt Jan, “mijn reactie is steeds 
dat we vlakbij huis met BECO, 
de Bernhezer Energie Coöperatie, 
een uitstekende energiecoöpera-
tie hebben met de meest groene 
stroom van Nederland, 100% 

groene stroom van wind en zon. 
Maar ja, dan moet je wel die stap 
zetten en het niet uitstellen hè.”
Zo’n coöperatie past helemaal 
bij de eigen filosofie dat we op 
lokaal niveau initiatieven nemen 
en samen sterk staan. Ook sociaal 
heeft dat grote betekenis. Op tal 
van fronten zijn Jan en thea zelf 
ook actief in het vrijwilligerswerk. 

Ook thuis is duurzaamheid steeds 
een onderwerp. Energie als on-
derdeel van een duurzame omge-
ving. hoe ga je om met water en 
lucht, met afval, groen en flora en 

fauna. “Samen denken we aan de 
toekomst van kinderen en klein-
kinderen. Als consument kunnen 
we dat doen door een beetje be-
ter op te letten, minder voedsel te 
verspillen en ook te zorgen voor 
minder verlies aan grondstoffen. 
Dat kan door minder en groene 
energie te gebruiken, maar ook 
door bijvoorbeeld op te letten 
op verpakkingsmateriaal en keu-
ze van zuinige apparatuur. Goe-
de dingen doe je samen en in ‘t 
belang van de volgende genera-
ties”, besluiten thea en Jan.

‘beco is in belang van volgende 
generatie’

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Jan met kleinkinderen Veerle en Sander in de Aa-brugstraat Foto: Jan Gabriëls

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

• Professionele werkvoorbereiding
 in de tekenkamer 
•  Advies, ontwerp en realisatie
 is in dezelfde handen 
•  Grote knowhow op één toegankelijke 

plek 
•  Interne kwaliteitscontrole 
•  Bewaking en controle op afstand 
•  Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Waardsestraat 30 
5388 PP Nistelrode 
(0412) 61 21 06
service@bevers.net
www.bevers-installatietechniek.nl

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Ontwerpen, 
installeren en 
onderhouden

is ons vak

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Goed nieuws voor startende ZZP’ers. Ze hoeven  
niet meer de cijfers over 3 jaar te laten zien  
als ze een hypotheek aanvragen. Dankzij het  
Waarborgfonds Eigen Woningen kunnen net  
gestarte ZZP’ers al na  12 maanden in aanmerking 
komen voor ’n hypotheek met NHG.
Meer weten? Wij helpen je verder.

ZZP’er
geen bezwaar

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

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

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

hYdrauliek service - slangen Persen

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

Handige app om lang met je 
telefoon batterij te doen

Natuurlijk heb je een flink 
aantal apps draaien op 

je smartphone. Sommige 
vreten energie. En niemand 
wil zijn telefoon elke paar 

uur opladen. De app Battery 
Doctor laat je zien welke 

apps veel stroom gebruiken. 
Bovendien sluit hij andere 

apps die op de achtergrond 
actief zijn automatisch af. 
Ook kan hij instellingen 

aanpassen aan je behoeftes. 
Als je bijvoorbeeld je 

navigatie opstart, dan opent 
Battery Doctor automatisch 
je GPS. Zo ga je slimmer om 
met je stroom. Handig toch?

DuurzAAMheID
TIP
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bernHeze BOUWT

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ossbernheze

Rabobank Woonevent

donderdag 8 december
19.00 tot 22.00 uur

Win een
cadeaubon
t.w.v. €100,-

Rondom een verbouwing of verhuizing heb je een heleboel woonvragen.  Laat je informeren

en kom naar het Rabobank Woonevent op ons kantoor aan de Cereslaan 2 in Heesch. Een

informatieve en inspirerende avond met diverse sprekers, speeddates en een info-markt.

Wij hebben lokale experts uitgenodigd om hun kennis met jou te delen. Denk hierbij o.a. aan

een notaris, hovenier, diverse makelaars, architecten en interieurvormgevers.

Op onze site vind je een overzicht van de deelnemende experts.

Presentatie nieuwbouwplannen 

Ben je op zoek naar een  nieuwbouw woning? Er zijn verschillende nieuwbouwplannen in de

regio. Diverse makelaars zullen ook deze nieuwbouwplannen presenteren.

Speeddaten

Tijdens de avond kun je speeddaten met een financieel adviseur over je leenmogelijkheden.

Cadeaubon winnen?

Onder de bezoekers van het Rabobank Woonevent verloten we 2 cadeaubonnen t.w.v. €100,-.

Loop vrijblijvend binnen!

Aanmelden kan ook via onze site. Onder de aanmelders wordt een jaarabonnement verloot op

een woonmagazine.

In de Missezaal van CC De Pas 
zaten deze middag zo’n twintig 
kinderen van vier scholen. Ze ver-
tegenwoordigden samen onge-
veer 1.000 basisschoolleerlingen 
uit heesch. Burgemeester Moor-
man, die de kinderambassadeurs 
van de basisscholen Emmaus, 
Delta, De Kiem en De toermalijn 

welkom heette, vond het fantas-
tisch dat de kinderen op hun vrije 
middag hun ideeën voor de na-
tuurspeelplaats wilden toelichten. 

Wat willen de kinderen?
Aan de hand van posters en A4-
tjes met tekeningen en plaatjes, 
vertelden de kinderen enthousi-

ast over hun wensen: boomhut-
ten, tunnels, een doolhof, een 
zandheuvel, boomstammen om 
in te klimmen of mee te varen, 
een kabelbaan, een sportveld-
je, water met een trekpontje en 
veel losse takken, om zelf boom-
hutten te bouwen. Ze willen dus 
vooral klimmen en verstoppen, 
zelf iets bouwen van los materiaal 
én ze willen graag vies worden. 
‘Een sloot hoort erbij, als je erin 
valt, heb je pech’. 

Hoe gaat het nu verder?
Gelukkig is een kaartje kopen 
straks niet nodig. De toegang is 
gratis. Naar verwachting gaat de 
aanleg in maart 2017 van start, 
in mei zou het dan klaar moeten 
zijn. Dat duurt voor de kinderen 
nog erg lang. En ze willen graag 
meebouwen! Misschien kunnen 
ze worden uitgenodigd om iets 
mee te doen bij de aanleg. 
Marieke en Peter - van Buro Blad 
dat de ontwikkeling van de speel-
plaats begeleidt - nemen alle pos-
ters met ideeën van de kinderen 
mee. Ze maken een plan waar 
zoveel mogelijk ideeën in zitten 
en presenteren dat op 7 decem-
ber aan de kinderen. 

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

kinderambassadeurs leveren ideeën 
voor natuurspeelplaats

hEESCh - De gemeente wil aan de Schoonstraat, achter de hockey-
velden, een natuurspeelplek ontwikkelen. Het is een van de zeven 
‘Groene lopers’ richting natuurgebied De Maashorst. De basisscho-
len zijn uitgenodigd om met ideeën te komen. Op woensdag 23 
november presenteerden de speciale kinderambassadeurs de ideeën 
van hun school.

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers
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COLUMN
onno

30 KM-ZONE EN 
AANVAARDBAAR 
WOON- EN 
LEEFKLIMAAT
Goede ruimtelijke ordening
In de Wet ruimtelijke ordening staat 
dat de gemeente bestemmingsplannen 
moet vaststellen met oog op het bereik 
van een goede ruimtelijke ordening. 
Zoals ik al eerder heb aangegeven, 
staat niet letterlijk omschreven in de 
wet wat moet worden verstaan onder 

‘een goede ruimtelijke ordening’. De verdeling van de ruimte voor 
gewenste functies en de belangenafweging die daarbij hoort, vormt in 
ieder geval de basis van een goede ruimtelijke ordening. 
Een bestemmingsplan gaat daarom vergezeld van een toelichting: 
een ruimtelijke onderbouwing. In zo’n ruimtelijke onderbouwing 
moet worden ingegaan op relevant beleid en onderzoek naar allerlei 
milieuaspecten. Hierbij spelen vragen een rol als: Wat komt er? Waar 
komt het? Waarom daar? Kortom: de toelichting is de motivering 
van het plan. De toelichting is de verantwoording voor een goede 
ruimtelijke ordening.

Omdat de wet niet expliciet stelt wat onder ‘goede ruimtelijke 
ordening’ moet worden verstaan, is dit regelmatig onderwerp 
van discussie. Ook de rechter heeft zich hier meermaals over 
uitgesproken. Diverse uitspraken van de Raad van State over 
bestemmingsplannen geven daardoor een aardig beeld van wat onder 
een goede ruimtelijke ordening moet worden verstaan. 

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
Duidelijk is in ieder geval, dat bij de afweging of er sprake is van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’, ook de mogelijke gevolgen voor het 
woon- en leefklimaat moeten worden meegewogen. En dit kan best 
ver gaan. De rechter heeft verschillende keren uitgesproken, dat in 
het onderzoek of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, ook 
een afweging van milieuaspecten moet plaatsvinden, terwijl dit niet 
expliciet in de milieuwetgeving is geregeld.

Dit klinkt best technisch, maar het volgende voorbeeld maakt dit 
duidelijk: voor een straat waar een 30 km-zone geldt of gaat gelden, 
hoeft volgens de Wet geluidhinder geen akoestisch onderzoek te 
worden ingesteld. Maar, in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening, zal desondanks gekeken moeten worden of er sprake is 
van geluidbelasting. Dit om zeker te weten of er sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl
06-2909 9005

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

in een 30 km-zone moet toch bezien 
worden oF er sprake is van geluid-
belasting

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

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

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

prijsopgave aan huis

Nu gratis afstands-bediening bij afname rolluik

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Wandcloset compleet
Geberit + Sphinx rimfreeAktie

vAn de mAAnd

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 
vervennebv@outlook.com

€ 385,00

Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther 
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 - 455835  |  M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

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

Tijd voor een actie met

Chocoladeletters

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

4 voor 3

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Kinder 
pietenpakkenpietenpakken

€ 14,99

Bij CC De Pas 
en Depot is 
het moge-
lijk om een 
filmcadeau-
bon te ko-
pen voor het 

filmhuis. Leuk voor een verjaar-
dag of decembercadeautje.

tevens is het 
mogelijk een 
abonnement 
te kopen voor 
het filmhuis; 
negen films 
voor € 32,-.

Filmhuis De Pas: 
Decembertip

‘Wie zich gelukkig voelt met ’t geluk van 
anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen’
‘Klaasje’ zorgt weer voor blije gezichten

“Ik heb het grootste cadeau ge-
kregen!” juicht Elina van 11 jaar, 
“maar ik help Sinterklaas. Ik deed 
twee keer mee aan het toneel-
stukje en ik stond boven toen de 
Sint naar binnen kwam.” 
twee grote meisjes, Naima en 
Sonya van 14, kijken sip. Waar-
om hebben zij geen pakje ge-
kregen? ‘Klaasje’ geeft dit jaar 
alleen kinderen van 0 t/m 12 
jaar een cadeautje. Maar omdat 
deze meiden zo lief zijn, krijgen 
ze woensdag een pakje in hun 
schoen.
“Deze kinderen hebben al zo 
weinig” vertelt Judith Bergevoet, 
directeur van basisschool Delta, 
Vluchtelingenwerk mag zeker 
Sinterklaas vieren op OBS Delta, 
de deur staat altijd open.”
Juf Alexandra, sinds januari 2016 
gestopt met werken op OBS 
Delta, vindt het heerlijk beken-
de gezichtjes terug te zien. “Je 
was een stout meisje,” mopper-
de Sinterklaas “maar ik denk dat 

de pieten zich hebben vergist. Ik 
denk dat je juist een lief meis-
je bent, want je verhaal over de 
gastvrijheid van de turkse Ah-
med en Edibe en hun buren is 
fantastisch!”
tenslotte danken Claudia en 
Liesbeth graag de sponsors. Dat 
zijn Frans Eijsink van KBO hee-
sch, Ineke van der Ende voor 
de poppen, Mei Waegemakers 
voor de pepernotenzakjes en 
Anke Wiegmans van supermarkt 
Jumbo. En natuurlijk Petra van 
Buuren en ‘Actie Klaasje’ voor 
de pakjes. Sint Nicolaas is trots 
op deze mooie - bijna allemaal - 
Bernhezenaren!

Vluchtelingen die hier komen, 
kunnen op ons rekenen.
help ook mee en word vrijwilli-
ger: 0412-456909 of 
bernheze@vluchtelingenwerk.nl.

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl.

BERNhEZE - Sinterklaas was de weg kwijt. Hij stond met zijn schimmel op het dak van de Emmaus-
school en zag het kleine dak aan de achterkant niet. Waar lag basisschool Delta toch? Gelukkig hadden 
roetveegpiet Arno en glitterpiet Claudia in de gymzaal de pakjes bezorgd voor 72 kinderen van Vluch-
telingenwerk Bernheze. Fotopiet Ad stond klaar met zijn camera. 

Foto’s: Ad Ploegmakers
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Zoals de naam al laat zien, kun 
je er van alles vinden wat je no-
dig hebt voor een perfecte kerst. 
Van stijlvolle mode tot een visa-
giste en van een wijnproeverij 

tot mooie woonaccessoires. 
Deze dag bieden diverse onder-
nemers exclusieve kerstartikelen 
aan en word je ook nog verwend 
met een hapje en drankje van 

het huis.
Get Ready for Christmas is op 2 
december van 15.00 tot 21.00 
uur en wordt georganiseerd op 
Laag Beugt 1A.

GetGet
for

ChristmasChristmas30%
korting op
één artikel

2 december
save the date!

van 15.00 tot 21.00 uur
2 december

Locatie: Number 3 Lifestyle, Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther 

Tijd: 15.00 - 21.00 uur (met uitloop)

de leukste kerstdecoratie • make-up • kapsels • 
sieraden • delicatesse en mode voor de kerst

Gratis
entree

Proef de decembersferen bij Number 3 
hEESWIJK-DINthER - De dagen worden weer korter en we halen met alle liefde de gezelligheid weer 
naar binnen. Om deze tijd extra gemakkelijk en leuk te maken, organiseert Number 3 lifestyle samen 
met Hedi meubelen en Blèzi make-up; ‘Get Ready for Christmas!’ Of je jezelf graag van een mooie 
outfit wilt voorzien, speciale kerstmake-up zoekt of cadeautjes wilt kopen, deze avond wordt het je 
extra gezellig en makkelijk gemaakt.

Je kunt gezellig binnenwandelen en eens kijken wat voor moois en leuks er allemaal te shoppen 
is. Deelnemers zijn onder andere; ’t Wijnhuis, Kopjes Schijndel, Bloem by Marjan, BijJanet, 
Schoonheidsalon Et toi, Blèzi make-up, hedi meubelen en Number 3 lifestyle.

een mooie Sint of kerst 
dankzij de Wereldwinkel!

Mooi verpakt!
Al die prachtige, eerlijke produc-
ten moeten natuurlijk ook mooi 
verpakt worden. Daar zorgen de 
vrijwilligers van de Wereldwinkel 
voor. Al die producten passen in 
een rieten mand, op een dien-

blad of in een juten shopper uit 
India. Natuurlijk materiaal met 
een henna print, een bijzondere 
tekst, zoals ‘Bag to Basic’, ‘Fair 
& Fresh’ of zonder opdruk. Voor 
elk product een passende ver-
pakking.

Message in a bottle
Met al die feestdagen in het 
vooruitzicht wordt er veel ge-
dronken. De Wereldwinkel 
heeswijk-Dinther heeft sapgla-
zen ingekocht van gerecycled 
glas uit Vietnam. De verpakking 
van de glazen vertelt het verhaal 
waar en hoe het product ge-
maakt is. Combineer de glazen 
met een pak fairtrade sap of met 
een flesje earthwater en het sin-
terklaas- en kerstfeest kan niet 
meer stuk.

Wereldwinkels in Bernheze
In Bernheze zijn drie wereld-
winkels, te weten in Nistelrode, 
heesch en heeswijk-Dinther. 
het assortiment en de aanbie-
dingen variëren per winkel. Dat 
maakt het zo leuk om eens bin-
nen te lopen in een winkel in een 
andere kern. 

BERNhEZE - Als je een ander een plezier wilt doen met een mooi cadeau met Sinterklaas of Kerst, dan 
is dit je kans! De Wereldwinkel heeft alles in huis om er een prachtig feest van te maken. Door de verre 
herkomst van de producten die zij verkopen, zijn ze extra verrassend en heerlijk van smaak. Je verrast 
niet alleen de ontvanger, maar ook de mensen die de producten maken! Met jouw aankoop bied je hen 
de mogelijkheid om te werken aan hun toekomst en die van hun kinderen. Maak er een mooi sinter-
klaas- en kerstfeest van!

Komt u shoppen in heesch, dan 
ontvangt u bij de deelnemen-
de ondernemers een voucher, 
waarmee u kunt doorgeven 
wie volgens u een kerstpakket 
verdient en waarom. tijdens de 
sfeervolle kerstkoopzondag op 
18 december, worden om 15.00 
uur de winnaars van de pakket-
ten bekendgemaakt bij de splin-
ternieuwe kerststal aan ’t Dorp. 
Deze hartverwarmende actie, 
die loopt van 1 t/m 17 decem-
ber, is mogelijk gemaakt door de 
deelnemende ondernemers en 
Aangenaam heesch.

De deelnemers, herkenbaar aan 
de posters, zijn: 
Albert heijn, Automaterialen 
heesch, Baby- en Kinderkleding 
53-84, Boetiek24, Bon Fromage, 
Brasserie ’t Oude Raadhuis, 
Cultureel Centrum De Pas, 

De Bakkers Lamers, De Oude 
Schuur, Depot, Dio Drogist & 
Parfumerie van der Doelen, 
Dressup-Instyle, Gastronomia 
Italiana, haarmode-Bijoux van 
herpen, haarmode Fritz, hema, 
Jumbo Wiegmans, Karwei, 
Le Village Mode, Schoenmakerij 
heesch, Slagerij Poelier Riny van 
Esch, Slijterij Mitra ’t heuveltje, 
trendzz, Zazi’s Lingerie, Zeeman 
en Zegers Optiek.

De ingevulde vouchers kunt u 
inleveren bij Depot, Cultureel 
Centrum De Pas, Albert heijn en 
Jumbo Wiegmans.

Voor al uw sint-aankopen, uw 
dagelijkse verse boodschappen, 
heerlijke en eerlijke producten of 
onthaasten met een kop koffie, 
kunt u terecht in Aangenaam 
heesch. Er is een verrassend 
aanbod in een gezellige omge-
ving, die vertrouwd aanvoelt. 
Kom aangenaam kerstshoppen 
met sfeer, proeven en beleven 
op zondag 18 december van 
12.00 tot 17.00 uur. 

Bent u een levensgenieter? 
Volg de social media van 
Aangenaam heesch.
Voor vragen en informatie kunt 
u mailen naar: 
info@centrumheesch.nl.

Wie gunt u een 
Aangenaam kerstpakket? 
hEESCh - U kent vast iemand die iets extra’s verdient, iemand die 
altijd klaarstaat voor anderen of iemand die u in het zonnetje wilt 
zetten. Aangenaam Heesch is een hartverwarmende actie voor haar 
bezoekers gestart en geeft u de mogelijkheid een gratis kerstpakket 
te schenken aan iemand die ú het gunt. 
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uw zorgverzekeraar dichterbij! 
Met ons kantoor als úw aanspreekpunt

“Wij proberen, als die persoonlij-
ke 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 verze-
keren? Wellicht is het interessant 
om over te stappen naar CZ! Als 
u via ons uw zorgverzekering af-
sluit kunt u, als u vragen heeft, 
altijd bij ons binnenwandelen. 
Wij helpen u met het invullen van 
nieuwe zorgaanvragen, zodat uw 
arts slechts nog een handteke-
ning hoeft te zetten. Daarin ma-
ken wij het verschil en halen uw 
zorgverzekeraar veel dichterbij!” 

Iedereen is verplicht een zorg-
verzekering te hebben, maar aan 
het einde van het jaar wordt u 
de kans geboden om opnieuw 
een keuze te maken tussen de 
verschillende zorgverzekeraars. 

Dat betekent dat u uitgenodigd 
wordt om uw zorgverzekering 
weer eens onder de loep te ne-
men. Ziet u in de nabije toekomst 
bijvoorbeeld dat een bepaald as-
pect van uw gezondheid meer 
zorg nodig heeft, waardoor u ho-

gere kosten aan ziet komen? Dan 
kunt u zich hier het komende jaar 
voor verzekeren. “Maar u kunt 
dat ook eenvoudig weer, het jaar 
daarop, stopzetten als u die extra 

zorg dan niet meer nodig heeft. 
Dat is een voordeel van aan het 
einde van elk jaar nieuwe keu-
zes kunnen maken. De zorgver-
zekeraars en de overheid maken 
jaarlijks nieuwe afspraken, waar-
op u andere keuzes kunt maken. 

Doch in het land der keuzes… is 
het vaak het 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 al-
lerlei 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 hem/haar aanstaat inzake 
bevalling en kraamzorg. Een an-
der heeft een verzekering nodig 
die hulpmiddelen - zoals bij-
voorbeeld een bril, steunzolen of 
hoortoestellen - dekt. Iedereen 
heeft persoonlijke wensen op ge-
bied van lichamelijke én geeste-
lijke medische en/of therapeuti-
sche ondersteuning en u kunt dat 
in een eigen zorgpakket samen-
stellen. Denk aan bijvoorbeeld 
fysiotherapie, oefentherapieën, 
psychotherapie of alternatieve 
therapieën. 

De basisverzekering is voor ie-
dereen wettelijk verplicht. hier-
van zijn de inhoud en de ver-
goedingen 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 
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. Als u zich via 
ons, bij zorgverzekeraar CZ laat 
verzekeren, krijgt u ook een wel-

komstkorting van € 20,-. Uitein-
delijk wilt u toch goed verzekerd 
zijn voor goede zorg? Laat ons u 
daarbij dan helpen!” 

Voor zelfstandige ondernemers is 
het altijd voordeliger om zich via 

Assurantiekantoor van Grunsven 
& haerkens te laten verzekeren, 
omdat zij dan kunnen profiteren 
van collectiviteit. Kortom, parti-
culier óf ondernemer? Neem vrij-
blijvend eens contact op, zodat 
u uw zorgverzekering weer eens 
onder de loep kunt nemen. 

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. 

Tekst: Hieke Stek

Altijd voordeel voor ondernemers

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

hoofdstraat 100a
5473 At heeswijk-Dinther
telefoon 0413-291980
0413-291205
www.vangrunsvenhaerkens.nl
info@vangrunsvenhaerkens.nl

In het land der 
keuzes… is het vaak 
het moeilijkst kiezen!

Willem en Peter
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 28 november t/m zondag 4 december 2016. Week 48. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. Kijk voor de actuele openingstijden op coop.nl

Elstar of Jonagold appelen 0.9939

49Elstar of Jonagold appelen

39

49Elstar of Jonagold appelenElstar of Jonagold appelen
1.391.391.
1.491.491.

PER KILO

Chocomel
3 pakken à 1000 ml 
naar keuze 4.054.054. 2.49

3 PAKKEN

Jupiler, 
Warsteiner of Alfa bierWarsteiner of Alfa bierWarsteiner of Alfa bierWarsteiner of Alfa bier
krat 24 flesjes à 250/300 ml 9.9913.99

14.69

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Deze actie loopt t/m 31 december!

Alle gourmet mini’s
3 pakjes naar keuze

2+1 GRATIS*

bij elke €5,-  
aan boodschappen**

1
bestek

ZEGEL
*    Alleen geldig bij de dinerset bij inlevering van 3 volle spaarkaarten (60 zegels) bij inlevering van 3 volle spaarkaarten (60 zegels) 
** Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, 

koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, 
postzegels, loten en telefoonkaarten).
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hoe staat het nu met 
Stichting Sahelp?

Op 18 december zijn wij in Oss 
aanwezig op de Global Goals-
dag waar de verschillende stich-
tingen zich interactief zullen 
presenteren. Je wordt van harte 
uitgenodigd.

Zojuist hebben wij een bouw-
project van € 12.090,- voor een 
naaischool in Bobo Dioulasso 
goedgekeurd. En € 2.500,- is 
toegekend voor medicijnenver-

strekking tegen onder andere hiv 
en malaria. Er liggen nog aan-
vragen voor een waterbergings-
plaats (‘n bouli), een waterput, 
en leermiddelen. Als projectbe-
oordelaar ben ik, Paul Gevers uit 
heesch, betrokken bij deze be-
oordelingen.

Stichting Sahelp heeft een les-
pakket voor de basisscholen. 
Enerzijds om kinderen bewust te 

maken van de noden in de ont-
wikkelingslanden, anderzijds om 
op een speelse manier fondsen 
te werven. Diverse basisscholen 
zijn met ons hierover in gesprek. 
het gaat om een drietal acties:
 - trommelactie    
 - sponsorloop      
 - veiling.

De stand van de internetactie 
voor het leerlingenfonds be-
draagt € 730,-. Nog € 470,- en 
wij kunnen deze 105 leerlingen 
van huisvesting, voedsel, school-
behoeften en medicijnen voor-
zien. help jij ons dit laatste be-
drag rond te krijgen? 
Kijk dan op:
www.geef.nl/actie/
alfabetiseringsonderwijs-
in-burkina-faso.

BERNhEZE - Stichting Sahelp is al bijna veertig jaar actief in de ondersteuning van de bewoners van 
Burkina Faso met onderwijs-, gezondheids- en agrarische projecten. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers 
die hun werkzaamheden volledig onbetaald verrichten. Wij zijn nog op zoek naar een secretaris. Wil je 
hier meer over weten, neem dan contact op met onze voorzitter: Marieke Peters: 06 57395378 / marie-
kepetersoss@gmail.com. Zie ook: www:sahelp.nl.

De zeventig inzenders strijden 
om kampioen te worden op deze 
tentoonstelling. De vogels wor-
den op donderdag 1 december 
gekeurd door twaalf keurmees-
ters van de Algemene Neder-
landse Bond van Vogelhouders 
(ANBvV). Zij hebben de taak om 
de punten en de prijzen te be-
oordelen in goud, zilver of brons. 
Ook de hoofdgroep kampioenen 
voor de tentoonstelling wijzen zij 
aan.
Deze show is geheel gratis te be-
zoeken in CC Servaes, Raadhuis-
plein 24 in een mooi aangeklede 
zaal, waar de vogels uitstekend 
tot hun recht komen.
De opening van de show is op 
vrijdag 2 december om 20.00 
uur.

Openingstijden vrijdag 2 decem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag 3 december van 13.00 
tot 22.00 uur.
Zondag 4 december van 10.00 
tot 15.00 uur.

Bezoekers kunnen tijdens de ten-
toonstelling niet alleen de vogels 
bewonderen, maar er ook veel 
over te weten komen. tijdens de 
openingstijden zullen er altijd le-
den van de organisatie aanwezig 
zijn om je vragen te beantwoor-
den. Breng dus een bezoek aan 
deze mooie show.

Ook kinderen zijn van harte wel-
kom en voor een traktatie wordt 
gezorgd.
Kom je ook?

nationale vogeltentoon-
stelling met 780 vogels

hEESWIJK-DINthER - Vogelvreugd Dinther heeft, met maar liefst ze-
ventig inzenders, weer een geweldige show tijdens de vogeltentoon-
stelling op 2, 3 en 4 december in CC Servaes. Ruim 780 vogels zijn te 
bezichtigen, verdeeld in verschillende groepen en soorten: Kleur- en 
postuurkanaries, cultuurvogels, exoten, duifjes en parkieten.

Kinderen bewust 
maken van 
de noden in 
ontwikkelingslanden
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Korfbal B2 Prinses Irene werd in het nieuw gestoken door Van den 
Elzen Transport
Martijn van de Linden kwam recent hoogstpersoonlijk de shirts van 
Van den Elzen transport aan de meiden van B2 overhandigen. Jaren-
lang waren Martijn en eigenaar Albert van den Elzen de drijvende 
krachten achter het gestaag groeiende bedrijf. 
Na het overlijden van Albert, is Martijn verdergegaan op de inge-
slagen weg. het bedrijf is VCA gecertificeerd en gespecialiseerd in 
transport van bouwmaterialen en vervoer van materialen met een 
fysiek afwijkende vorm. 

Sponsoren Prinses Irene
NIStELRODE - Prinses Irene en het Nistelrodese bedrijfsleven zijn 
een goede match, zo bleek maar weer eens. Wederom mochten twee 
teams nieuwe kleding in ontvangst nemen van royale sponsors.

Prinses Irene JO9-1 kreeg nieuwe shirts van Van Schijndel Tegel- en 
Natuursteenhandel
Van Schijndel tegel- en Natuursteenhandel uit Uden heeft het JO9-
1 team onlangs nieuwe shirts geschonken. Roland van Schijndel uit 
Nistelrode is de eigenaar van het in bedrijf in Uden. Roland heeft ook 
een webshop ‘tegelprofshop.nl’. 

Roland is een bijzonder actief lid van onze sponsorcommissie en op 
het sportpark zien we op verschillende plaatsen uitingen van zijn be-
drijf. Onlangs is het bedrijf verhuisd naar een prachtige nieuwe loca-
tie met een grote showroom op Vluchtoord 37A.

nieuwe tenues korloo b1 en 
korloo D2

LOOSBROEK - Alle senioren- en jeugdteams van Korloo werden dit 
jaar in het nieuw gestoken, zo ook Korloo B1 en Korloo D2. De B1 
speelt haar wedstrijden in tenues gesponsord door Lunenburg Events 
& More en de D2 draagt tenues gesponsord door Van der Locht 
Bouwbedrijf. Korloo bedankt de Loosbroekse ondernemers Rob Lu-
nenburg en Frank van der Locht voor hun sponsoring en wenst de 
speelsters veel succes met hun competitiewedstrijden.

Korloo B1

Korloo D2

Taekyon 
berghem 
scoort goed op 
thuistoernooi
OSS – Aan het jaarlijkse Open 
Taekyon toernooi in Oss op zon-
dag 27 november deden jong en 
oud mee aan de onderdelen tuls 
en sparring. 

Aan dit toernooi deden niet al-
leen Nederlandse deelnemers 
mee, maar ook deelnemers uit 
Spanje, Schotland en Noord-Ier-
land. Uiteraard deden er vanuit 
de organiserende vereniging veel 
leden mee die zeer goede resul-
taten behaalden.
Op het onderdeel tuls werden de 
volgende prijzen behaald: 
3e prijs: Imke van der Zande, 
Sam Broeren en Ken Dekkers.
1e prijs: huberto van de Wete-
ring
Op het onderdeel sparring wer-
den veel meer prijzen behaald:
3e prijs: Oscar van der Wielen, 
Lieke van den Berk, Stef van den 
Berk, Bjorn van Krieken, Romy 
Staal, Dave Dekkers.
2e prijs: Imke van der Zande, 
Niels Vasterink, Esli van Leuken, 
Jesse Broeren, huberto van de 
Wetering.
1e prijs: Danique Boelhouwer, 
huberto van de Wetering. 
De coaches zijn enorm trots op 
deze resultaten en het zeer ge-
slaagde toernooi!

budo

ruud fleskens 
verlengt in 
Vorstenbosch
VORStENBOSCh - Ook het ko-
mende seizoen zal Ruud Fles-
kens actief zijn als hoofdtrainer 
van voetbalvereniging Vorsten-
bossche Boys. 

De spelersgroep, de technische 
commissie en de trainer zijn allen 
positief gestemd en gaan graag 
samen verder. het komende sei-
zoen wordt het derde seizoen op 
rij voor de oefenmeester op ‘De 
Bergakkers’ en het vijfde seizoen 
in totaal voor de Vorstenbossche 
Boys.
 
In het afgelopen seizoen wist 
Vorstenbossche Boys onder 
Ruud Fleskens te promoveren 
naar de 4e klasse. Momenteel 
staat de formatie in de 4e klasse 
I op een 8e plek.

Melderslo 1 – Altior 1: 19-12 
Be Quick 2 – Altior 2: 14-8
Flamingo’s 2 – Altior 3: 20-13
Springfield 3 – Altior 5: 2-17
Altior A1 – Oranje Wit A1: 7-12
DAKOS B1 – Altior B1: 4-6
Rooi B2 – Altior B2: 4-4
Altior C1 – De Korfrakkers C2:
11-4

Altior C2 – tovido C1: 5-6
VIOS D1 – Altior D1: 5-10
Avanti D2 – Altior D2: 1-2
Avanti D1 – Altior D3: 14-0
Altior E1 – Odisco E1: 4-17
Altior E2 – Vessem E2: 11-3
Altior E3 – Quick Up E1: 0-7
Avanti F1 – Altior F1: 2-18.

Altior MW1 tegen be Quick 
MW1 en andere uitslagen

hEESWIJK-DINthER - In de spannende eerste helft van Altior MW1 
tegen Be Quick MW1 ging de stand gelijk op. Be Quick trok wel aan 
het langste eind bij het ingaan van de rust. Met een stand van 5-6 
denderden de dames uit Nuland ons in de tweede helft voorbij. Met 
de nodige missers aan onze kant en benutte kansen van de tegen-
standsters, kwam de stand uiteindelijk uit op 7-14 in ons nadeel.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De oplossiNg
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Turnsters hGC in de prijzen
hEESCh - De open Tilburgse 
turnkampioenschappen voor de 
4de divisie werden afgelopen 
weekend gehouden. Een aantal 
turnsters van HGC uit Heesch 
had hier ook op ingeschreven.

het weekend begon met de ju-
nioren. hier mochten Samantha 
en Anneke hun oefeningen laten 
zien. Dit hebben ze allebei erg 
goed gedaan. Anneke haalde 
een puntentotaal van 45.025 en 
eindigde als 4e.
Samantha eindigde met een 
puntentotaal van 45.050 en be-
haalde daarmee een knappe 3e 
plaats en de bronzen plak.
In de laatste wedstrijd waren 
de senioren aan de beurt. hier 
hebben Joska, Nadine en Lisa 
hun oefeningen laten zien. Jos-

ka behaalde een puntentotaal 
van 40.250 en werd daarmee 
10e. Nadine scoorde uiteindelijk 
43.975 en is daarmee als 4e ge-

eindigd. Lisa had een topdag en 
behaalde met een puntentotaal 
van 46.000 de 1ste plaats en een 
welverdiende gouden medaille.

turnen

Lisa eerste plek Samantha derde plek

Voordat iedereen in de gaten 
had wat er gebeurde, lag de bal 
op de stip. Avesteyn kreeg een 
penalty nadat Rens van Vugt 
ongelukkig werd gevloerd. Mar-
tijn Swartjes scoorde de 1-0. Dit 

was een opmaat voor meer en 
de supporters zullen gewacht 
hebben op de 2-0, dat was het 
krachtsverschil op dat moment. 
Keldonk scoorde de 1-1 na een 
onachtzaamheid in de Dinther-

se ploeg. Avesteyn hernam 
het initiatief en scoorde de 2-1 
door Joost van Vugt, na een 
messcherpe counter. Dit was 
de stand waar de tweede helft 
mee begonnen werd. Avesteyn 
was sterker, maar kon dat in 
eerste instantie niet in de score 
uitdrukken. Uiteindelijk werd de 
druk op het Keldonkse doel te 
groot en scoorde Stan de Laat 
de belangrijke 3-1. Op dat mo-
ment brak Keldonk en het was 
aan Avesteyn hoe hoog de score 
uiteindelijk uit zou vallen. Bij-
na historisch was de drive van 
Avesteyn om dit ook vorm te 
geven. 

Door doelpunten van Rens van 
Vugt en Robin Verheijden werd 
de einduitslag op 5-2 bepaald. 
Avesteyn speelde een behoorlij-
ke wedstrijd en het was een te-
rechte eindstand die - gezien de 
kansenverhouding - nog groter 
uit had kunnen vallen. 

Avesteyn in ‘linker rijtje’

hEESWIJK-DINthER - Avesteyn trad dit weekend aan tegen Keldonk.
Avesteyn, dat nagenoeg volledig op sterkte was, begon voortvarend 
aan de wedstrijd en greep de tegenstander direct ‘bij de strot’.

voetbal

Foto: Ad van Doorn

hVCh hard onderuit in Tilburg 

Op het half uur maakte hVCh 
toch nog de 1-1 toen een schot 
van Gijs van der Voort werd ge-
blokt en Jordy van horrik er nog 
zijn schoen tegen kreeg. Even 
later leek aanvoerder Roy Vis-

sers van hVCh uit een corner 
zelfs de 1-2 te scoren, maar zijn 
kopbal ging net over de lat. De 
domper voor hVCh kwam ech-
ter vlak voor het rustsignaal toen 
RKtVV-spits Murat Er een vrije 

trap langs het hVCh-muurtje in 
de benedenhoek schoot: 2-1. 
Na de hervatting probeerde 
hVCh wel de gelijkmaker te 
forceren maar RKtVV bleef ra-
zend gevaarlijk in de counter. Zo 
werd Murat Er weer eens op pad 
gestuurd en kon deze zijn der-
de van de middag maken: 3-1. 
hVCh wist nu zeker dat het erg 
lastig ging worden maar bleef 
toch de aansluitingstreffer zoe-
ken. Dat gebeurde een kwartier 
voor het einde toen Gijs van der 
Voort een vrije trap fraai over de 
muur in de bovenhoek plaatste: 
3-2. Om er nog een gelijkspel 
uit te slepen moest hVCh veel 
risico nemen en werd verdediger 
Willem Roefs naar de frontlinie 
gedirigeerd. 
Met twee flitsende counters be-
sliste RKtVV de partij: 4-2 en 
5-2 door Soufiane Allach en Bob 
Vroom.

hEESCh - HVCH is bij RKTVV tegen een stevige nederlaag opgelopen. De Tilburgers waren HVCH 
fysiek en in voetbalvernuft te slim af. Diverse Heeschenaren haalden hun normale niveau niet deze 
middag en dan wordt het altijd moeilijk. RKTVV kwam na een kwartier uit het niets op voorsprong toen 
Murat Er keurig werd bediend met een steekbal: 1-0. 

voetbal

Foto: Ruud Schobbers 

6.99

2.99
van 3.99

0.99
van 1.29

0.79
van 1.09
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van 0.99

1.99
van 2.79

1.99
van 2.99

2.990.89

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

MANDA-
RIJNEN 
IN KIST

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling. 

Maandag
28-11 t/m 

zondag 
04-12

Natuurlijk 
Aldi!

Per bos

250 g

2,2 kg 2 kg

KIPPEN-
VLEUGELS*

SNOEP-
TOMAATJES

AMBACHTE-
LIJKE BOL

PERS-
SINAAS-
APPELEN

1 kg

BOSPEEN

4 chipolata’s tuinkruiden

5 gemarineerde biefstukjes

5 fi letlapjes tandoori

4 beefburgers

4 varkenshaasmedaillons

4 slavinken

150 g varkensreepjes

LUXE GOURMET-
SCHOTEL*

Ca. 600 g430 ml 

SCHOUDER-
ROLLADE*

CALVÉ 
SNACKSAUS

Donderdag
 01-12 t/m 

zondag 
04-12

850 g

Wij willen vrij kunnen paardrijden en mennen binnen het gehele ge-
bied de Maashorst, dus niet alleen in herperduin. Dit kunnen we al-
leen bereiken met jouw steun! Sluit je bij ons aan en kom vrijblijvend 
naar onze informatiebijeenkomst. Want samen zijn we sterk... 

Wanneer: vrijdag 9 december om 20.00 uur. 
Waar: Den handwijzer, Berghemseweg 13, herpen*. 
Voor wie: ruiters, menners & hippisch ondernemers regio Maashorst 
(gemeenten Uden, Landerd, Bernheze en Oss) 
*gratis entree, consumpties voor eigen rekening.
Meer informatie: www.ruitersmennersherperduinmaashorst.nl.

Informatiebijeenkomst ruiters 
en menners De Maashorst

MAAShORSt - De Stichting Ruiters & Menners Herperduin/Maas-
horst behartigt de belangen van alle ruiters en menners ten aanzien 
van vrije recreatie in Herperduin en de Maashorst. Er is daarover 
momenteel veel gaande, maar... laat je stem horen, want het is nog 
niet te laat!

Ruiter in bos Foto: Ingrid den Ouden
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Dames 1 hockeyclub hDL 
kampioen

Martine van der Velden, Marloes van Mierlo, Michelle van Boxmeer, 
Marlein van de Wijgert, Caroline Lucius, Ilvy van der Wijst, Maud van de 
Wetering, Anneke Jacobs, Sharon van Mensvoort, coach Camiel Aarts en 
Iris Olivier. Onder: Caroline Aarts , Joyce Renting, Monique Boskamp, 
Lizanne van Driel en Kylie van Boxmeer.

hDL e2 Meisjes kampioen 

Het team en de coaches Edward en Olga. De trainsters konden er helaas 
niet bij zijn.

Jos van der heijden en Gradje van der 
Meijde clubkampioen Die Lé 2016

Voorzitter Jos Bongers heette ie-
dereen van harte welkom en te-
gen 21.30 uur was het tijd voor 
de prijsuitreiking van de zomer-
competitie. De laatste wedstrij-
den moesten de definitieve be-
slissing brengen. 

het team Jos van der heijden en 
Gradje van der Meijde verloor 
weliswaar de laatste wedstrijd, 
maar hun voorsprong op de rest 
was voldoende om de eerste 
plaats veilig te stellen. Zij werden 

daarmee clubkampioen.
De eindstand ziet er als volgt uit:
1e plaats: Jos van der heijden en 
Gradje van der Meijde
2e plaats: toon Raaijmakers en 
Rien van de Akker
3e plaats: Rien Verstegen en Pe-
ter Ludwig
4e plaats: Jos en Gerry Bongers
5e plaats: Ad Cuijpers en Rien 
Cuijpers
6e plaats: Jan Wijnen en Cherry 
Kocken

Na de prijsuitreiking was het tijd 
om te feesten. Er kan weer te-
ruggekeken worden op een ge-
zellige feestavond.

NIStELRODE - Voor jeu de boulesclub Die Lé stond vrijdag 25 november weer de jaarlijkse feestavond 
op het programma, met tevens de prijsuitreiking van de zomercompetitie. Het team Jos van der Heijden 
en Gradje van der Meijde werd die avond als winnaar gehuldigd en daarmee als clubkampioen 2016. 
Met tachtig aanwezigen werd het een zeer gezellige avond. 

kampioenen in wording

Bij de jeugd wist hBV 2 afgelo-
pen vrijdag thuis met ruime cij-
fers te winnen van BC de Maas-
shuttles uit ’s-hertogenbosch. 
Al na de eerste vier partijen, al-
lemaal enkelspelen, stonden de 
heeschenaren op een 5-3 voor-
sprong. 

Deze werd in de dubbelspe-
len alleen nog maar uitgebreid 
tot de eindstand van 10-6. Een 
stand waarmee de voorsprong 
op de nummer twee in de pou-
le vergroot is. Al in de volgende 
wedstrijd kan het heesche team 
de competitie definitief in haar 
voordeel beslissen. 
Ook bij de senioren is een team 
hard op weg naar het kampioen-
schap en wel in de vijfde klasse. 
Daar is wel nog een flinke strijd 
voor nodig. het derde senioren-
team van de heesche Badminton 
Vereniging staat in die klasse ge-

lijk met BV Sparrenburg uit Ros-
malen. Beide teams hebben nog 
twee wedstrijden te gaan, waar-
bij ze het in de allerlaatste van 
het seizoen, in heesch, tegen el-
kaar opnemen. Dat belooft een 

knaller van een seizoenseinde te 
worden. het wedstrijdschema, 
de competitiestand en uitslagen 
zijn te vinden op de website van 
de heesche Badminton Vereni-
ging: www.hbv-heesch.nl.

hEESCh - Acht competitieteams van de Heesche Badminton Vereniging (HBV) zijn dit seizoen gestart 
in de competitie van de Bossche Badminton Federatie. Twee teams draaien op dit moment mee in de 
hoogste regionen van hun competitiepoule en zijn hard op weg naar het najaarskampioenschap.

Tessa Hoeks (HBV 2) in actie

badminton

hDL MC1 kampioen 

Peter van erp nederlands kampioen
in Valkenswaard

VALKENSWAARD/
hEESWIJK-DINthER - Afgelo-
pen weekend hebben de acht 
sterkste spelers van Nederland 
in de tweede klasse tegen elkaar 
gestreden om de Nederlandse 
titel biljarten in de spelsoort 
driebanden.

Elke speler moet aantreden te-
gen de andere zeven deelnemers 
en na twee slopende dagen werd 
afgelopen zondag de finaleron-
de gespeeld. Na twee dagen 
stonden vier spelers gelijk met 
elk twee verloren partijen. Pe-
ter van Erp uit heeswijk-Dinther 

startte als favoriet en wist goed 
met deze druk om te gaan.
Peter, lid van de biljartvereniging 
Royal Events Palace, nam uitein-
delijk de beker mee naar huis. 
Op de tweede plaats eindigde 
Jan Dijksman, wiens moeder die 
ochtend was overleden. Klasse 
dat Jan nog heeft doorgespeeld. 
Derde werd Antonio havenaar.
Peter is de broer van Jean van 

Erp, die vorig jaar bij de grote 
jongens nog Nederlands kampi-
oen werd. Van huis uit is het bil-
jarten dus met de paplepel inge-
geven. Dit weekend moest Jean 
toch even in de schaduw staan 
van grote broer Peter.

De surprise party naderhand was 
erg gezellig, er werd nog lang 
gefeest in huize Van Erp.

kampioenen
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bernheze SPorTIef

 WWW.MOOIBERNHEZE.NL INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

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

Mail het antwoord voor 7 december naar info@mooibernheze.nl

De winnaar wint een waardebon van  
€ 25,- en staat over twee weken in de 
krant vermeld.

Jumbo Nistelrode
Jumbo heesch
Coop heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

Home Nieuws

Agenda Bedrijven

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

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

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

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

Fotoalbum

heren en dames DoS’80 verliezen
hEESCh - De heren van DOS’80 
speelden zaterdagavond hun 
wedstrijd tegen Tremeg in 
sporthal ‘t Vijfeiken. In de twee-
de helft walste de tegenstander 
over de Heeschenaren heen. 
Zondag speelden de dames te-
gen Avanti uit Drunen, ook zij 
speelden een verloren wedstrijd.

Verschil
De gehavende ploeg van coach 
Frank Schellekens moest zelfs 
tweede doelman Jurgen Raaij-
makers als veldspeler gebruiken 
om aan voldoende spelers te ko-
men. toch wist DOS’80 een uit-
stekende eerste helft op de mat 
te leggen. 

Dennis Gloudemans wist in kor-
te tijd vijfmaal doel te treffen, 
zodat er een 11-8 voorsprong 
bij rust op het scorebord prijkte. 
Deze stand was mede te danken 
aan het meer dan uitstekende 
keeperswerk van Roy Govers. hij 
pareerde maar liefst acht open 
doelkansen van de gasten uit 
Gemert. halverwege de tweede 
helft wist tremeg simpel uit te 
lopen naar een 20-27 eindstand. 
het hoge tempo deed DOS’80 
uiteindelijk de das om.

Goede start
Na een goede start, een 3-6 
voorsprong, wisten de heesche 
dames niet stand te houden. 
DOS’80 leed te vaak onnodig 
balverlies en riep daardoor het 
onheil over zichzelf af. Met de 
rust was er een kleine achter-
stand: 8-7. 

Wederom kwam de formatie van 
coach henri van Boxtel goed uit 
de startblokken bij het begin van 
de tweede helft. DOS’80 wist de 

achterstand om te buigen naar 
een 11-12 voorsprong. Dit door 
een sublieme break-out van Lisa 
turlings. Daarna wist DOS’80 
nog maar moeizaam te scoren. 
Avanti wist daarentegen het net 
wel met enige regelmaat te vin-
den en kon zo de wedstrijd weer 
ombuigen. Eindstand: 17-15.

handbal

Dennis Gloudemans
Foto: Ruud Schobbers

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

LOOSBROEK - Een hardwer-
kend WHV heeft niet kunnen 
winnen van DVG. Ondanks een 
goed begin kwam WHV aan het 
eind te kort. 

WhV begon goed aan de wed-
strijd en na een goede aanval, 
opgezet door Marco Lunenburg 
en harold Lunenburg, was het 
Roel Lunenburg die in de 10e 
minuut de 1-0 voor WhV scoor-
de. hierna ging het spel op en 
neer met een sterker wordend 
DVG dat WhV terugdrong op 
eigen helft. 
Een tegengoal kon niet uitblij-
ven en in de 18e minuut werd 
het 1-1 door Bas van houtem. 
In de 33e minuut was het weer 
raak voor DVG: 1-2 door Martijn 

Calles. Met deze stand werd de 
rust bereikt. 

Na rust dacht DVG dat ze het 
gemakkelijk konden uitspelen 
maar dat was niet zo. WhV 
drong aan en in de 52e minuut 
was het harold Lunenburg die 
met een vlammend schot bijna 
de 2-2 maakte, maar de bal ging 
net over. 

WhV knokte voor wat het waard 
was maar het was toch DVG dat 
de wedstrijd in twee minuten 
besliste. In de 79e minuut was 
het een penalty van Daan Voets 
die de 1-3 scoorde. In de 81e mi-
nuut was het Bart de Wind die 
de wedstrijd besliste in het voor-
deel van DVG 1-4.

WhV verliest van DVG
voetbal

Mooi
gespot

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl

Goed uit de 
startblokken in 
de tweede helft

www.meermaashorst.nl
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DoNDerDag 1 December

eetpunt hDl
CC Servaes heeswijk-Dinther

oud papier
Dorp Vorstenbosch

supersale strijbosch
heescheweg 29 Nistelrode

informatiepunt 
welzijn hDl
CC Servaes heeswijk-Dinther

‘t sfeerhuys 
winterdecoratieshow
Karlingerweg 1 Uden

inleveren schoenendozen
Menzel 32 Nistelrode

raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas heesch

meditatie-avond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

vrijDag 2 December

supersale strijbosch 
heescheweg 29 Nistelrode

‘t sfeerhuys 
winterdecoratieshow
Karlingerweg 1 Uden

koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Sint-Petrus’ Banden kerk 
heesch

get ready for christmas
Number 3 Laag Beugt 1a 
heeswijk-Dinther
PAGINA 29

kaartavond kbo-Dinther
CC Servaes heeswijk-Dinther

publieksavond 
sterrenwacht halley
halleyweg 1 heesch
PAGINA 12

the Young ones
CC De Pas heesch
PAGINA 7

Nationale 
vogeltentoonstelling
CC Servaes heeswijk-Dinther
PAGINA 31

ZaterDag 3 December

supersale strijbosch 
heescheweg 29 Nistelrode

kinderoogmeting & acties
hoogstede Oog- en Oorzorg 
Nistelrode
PAGINA 16

Nationale 
vogeltentoonstelling
CC Servaes heeswijk-Dinther
PAGINA 31

‘t sfeerhuys 
winterdecoratieshow
Karlingerweg 1 Uden

mad science
’t Dorp heesch 
PAGINA 9

ZoNDag 4 December

koffieconcert & slipjacht
Kasteel heeswijk 
heeswijk-Dinther

bomenpark winterloop
Vorsselweg 3 heesch
PAGINA 4

‘t sfeerhuys 
winterdecoratieshow
Karlingerweg 1 Uden

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Nationale 
vogeltentoonstelling
CC Servaes heeswijk-Dinther
PAGINA 31

Zondagmiddagconcert
CC De Pas heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes heeswijk-Dinther

DiNsDag 6 December

start: reanimatiecursus 
ehbo Nistelrode
‘t Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 16

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes heeswijk-Dinther

woeNsDag 7 December

kaartmiddag kbo-Dinther
CC Servaes heeswijk-Dinther

gratis inloopspreekuur 
van soest & partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 heesch
PAGINA 14

reiki oefenavond bij 
centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

vriendenconcert la orféon
Kerk Loosbroek
PAGINA 1

jaarvergadering 
Dorpsraad vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 5

DoNDerDag 8 December

eetpunt hDl
CC Servaes heeswijk-Dinther

start: reanimatiecursus 
ehbo Nistelrode
‘t Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 16

bouw- en installatiemiddag
Canadabaan 2 Nistelrode
PAGINA 27

informatiepunt welzijn 
hDl
CC Servaes heeswijk-Dinther

raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas heesch

rabobank woonevent
Cereslaan 2 heesch 
PAGINA 26

vrijDag 9 December

kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

koffie-informatiemiddag
CC De Pas heesch
PAGINA 16

reiki 2
Centrum MAIA, Palmenweg 5 
Nistelrode

popkwis
CC De Pas heesch
PAGINA 12

martijn hillenius: 
De man in bonus
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

hilarische klucht 
toneelvereniging kantlijn
Willibrorduscentrum 
heeswijk-Dinther

informatiebijeenkomst 
ruiters & menners 
De maashorst
Den handwijzer, 
Berghemseweg 13 herpen
PAGINA 33

boogie wonderland | 21+
Lunenburg Loosbroek

ZaterDag 10 December

expositie cor melchers
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

De stuik in kerstsfeer
De Stuik Vorstenbosch

kwartjesvolk: vur kersmus
CC De Pas heesch

hilarische klucht 
toneelvereniging kantlijn
Willibrorduscentrum 
heeswijk-Dinther

open Dag 
annelies medi spa
hondstraat 10 Vorstenbosch
PAGINA 4

expositie m-art
Europaplein 2 Schaijk 
PAGINA 12

ZoNDag 11 December

prinsenreceptie heesch
CC De Pas heesch

expositie cor melchers
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

koffieconcert
Kasteel heeswijk 
heeswijk-Dinther

koopzondag
Nistelrode

expositie m-art
Europaplein 2 Schaijk 
PAGINA 12

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

prinsenreceptie
CC De Pas heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes heeswijk-Dinther

hilarische klucht 
toneelvereniging kantlijn
Willibrorduscentrum 
heeswijk-Dinther

een wereldse kerst; 
kamerkoor mi canto
Gymnasium Bernrode 
heeswijk-Dinther

maaNDag 12 December

alzheimer café
St. Barbaraplein 6 Oss

film: the broken circle 
breakdown
Filmhuis De Pas heesch

kerstmarkt
Laverhof heeswijk-Dinther
PAGINA 4

DiNsDag 13 December

Zonneochtend
Zaal ‘t tramstation Nistelrode

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
heesch

Dokter op Dinsdag 
over obesitas
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 16

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes heeswijk-Dinther

film: the broken circle 
breakdown
Filmhuis De Pas heesch

woeNsDag 14 December

imeet: twinkeling
Raadhuisplein 21 
heeswijk-Dinther


