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fOr MInEUr: Wijzer door de tijd

Wat speelt of speelde er het af-
gelopen jaar? Het vrij plotselinge 
vertrek van burgemeester Boel-
houwer naar Gilze-Rijen en de 
snelle benoeming van waarnemer 
Willibrord van Beek. Ook het niet 

doorgaan van de samenvoeging 
van Bernheze en Maasdonk na de 
uitslag van het referendum. Lege 
plekken voor de appartementen-
complexen aan het Kruispunt, 
of heeft u een oogje op een van 

de vrijstaande appartementen in 
Schoonrijk? Wacht u op de nieuw-
bouw in de Narcislaan? Of heeft 

u uw huis te koop staan, maar wil 
dat niet vlotten?

Heeft u dit jaar misschien een lintje 
gekregen, ons lied ‘Lintjesregen’ 
van een paar jaar geleden heeft 
daar wellicht aan bijgedragen, 
deze zomer voor de buis gezeten 
om onze lokale held Raymond van 
der Biezen te zien schitteren op de 
Olympische Spelen? Ook uw stem 
gegeven aan Rutte en Samsom en 
daar inmiddels, zoals vele anderen, 
weer spijt van? 

We hebben als FOR Mineur weer 
om ons heen gekeken en geluis-
terd en hebben het een en ander 
in ons programma verwerkt. 
Vaste onderdelen zijn de uitreiking 
van de Hisse Plusser en de Hisse 
Misser. Vorig jaar kreeg de Wereld-
winkel de Hisse Plusser en was de 

Hisse Misser voor ’t Kuipke. Voor 
wie zijn ze dit jaar?
We hebben de nodige repetities 

gehad onder de muzikale leiding 
van Henri van de Helm en met 
regieaanwijzigingen van Ine van 
Kempen. Bert engelbart heeft weer 
een leeuwendeel van de teksten 
voor zijn rekening genomen. Harm 
van Vucht zorgt deze keer met zijn 
video-opnames voor aankleding 
van het programma. Wie gaat de 
vrijgekomen plek op het podium 
invullen?
Ook deze keer zal het de moeite 
waard zijn om op 1 januari naar het 
Nieuwjaarsoptreden van FOR Mi-
neur te komen kijken. U bent van 
harte welkom in de Pas, aanvang 
13.00 uur. U kunt daar anderhalf 
uur gratis genieten van wat FOR 
u brengt. Na afloop is er uiteraard 
gelegenheid om elkaar Nieuwjaar 
te wensen, of om gezellig na te 
praten met een glas in de hand en 
een oliebol binnen handbereik.

HeeSCH - Op 1 januari 2013 zal in de Pas in Heesch weer het traditionele Nieuwjaars-optreden plaatsvinden van cabaret-
groep FOR Mineur. De rode draad van de voorstelling is ‘Wijzer door de tijd’. Als FOR hebben we recht van spreken, aan-
gezien we volgend jaar veertig jaar bestaan. Destijds begonnen op de platte kar bij de opening van de nieuwe rijksweg, 
tegenwoordig een programma warm en droog in de Pas. 
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De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 

E. info@rsautomobielen.nl - W. www.rsautomobielen.nl

De Oude Ros 18 - 5388 PM NistelrodeDe Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
Winterbandensets voor de kleinere auto’s

De Oude Ros 18 - 5388 PM NistelrodeDe Oude Ros 18 - 5388 PM NistelrodeDe Oude Ros 18 - 5388 PM NistelrodeDe Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
Winterbandensets voor de kleinere auto’sWinterbandensets voor de kleinere auto’s Zeer scherp 

geprijsd

RS Automobielen_53x26,5_wk49.indd   1 30-11-2012   21:10:26

zie pagina 9

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

Volgende week 
wordt

deMooiBernhezeKrant
op 27 december 

bezorgd

Hallo allemaal, ik ben Nina Mulder, 
18 jaar oud en woon in Nistelrode. 
Vanaf augustus studeer ik met veel 
plezier aan de Hogeschool voor 
Journalistiek in Tilburg. Daarnaast 
schrijf ik sinds een maand voor De 
MooiBernhezeKrant om zo veel 
nuttige én leuke ervaringen op te 
doen. Dit is de afgelopen maand al 
erg goed bevallen. Ik heb heel veel 
zin om ook in 2013 de krant te gaan 
voorzien van veel leuke stukken en 
wie weet jou wel te interviewen. 

Voor nu veel leesplezier, 
fijne kerstdagen en een heel 
goed 2013!

INA MULDER

fijne kerstdagen en een heel 

INA MULDERN
FOR Mineur heeft genoeg in petto om u te laten genieten  Foto: Ad Ploegmakers

VASTe oNderdeLeN zĲ N de UITreIkING 
VAN DE HISSE PLUSSER EN DE HISSE MISSER

fOr MInEUr:

kerstpuzzel  
DeMooiBernhezeKrant heeft voor u de mogelijkheid om een prijs 
te winnen. U zoekt de 21 kerstballen; met de letters en kleine 
woordjes die daarin staan, maakt u hier een zin van. Aan 8 van 
de goede inzendingen worden prijzen verloot.  Mail de zin naar 
info@demooibernhezekrant.nl. lees meer op pagina 3.

fotoWedstrijd Winter
Vorig jaar hebben vele foto’s onze redactie bereikt en hiervan 
werden drie fotografen beloond met een mooie poster van de 
ingestuurde foto. Dit jaar kunt u weer foto’s opsturen en mooie 
prijzen winnen die uw foto een extra waarde geven. Voor de 
voorwaarden kunt u kijken op pagina 5. 

We nestelen ons voor de haard,  tv, met een boek op 
de bank, al dan niet in gezelschap en nemen even 
de tijd om te ontspannen. Wij mochten vele lezers 
ontmoeten en mooie, grappige en gepassioneerde  

verhalen voor u brengen. De lezers, adverteerders 
en iedereen die zijn of haar verhaal deelde met 

ons willen wij een knusse kerstdagen wensen. 
Onze kersteditie van DeMooiBernhezeKrant 
draagt hier graag aan bij. 

   team DeMooiBernhezeKrant

aanlevertijden 
i.v.m. feestdagen

Week 52:
deadline 21 december 15.00 uur 

uitgave 27 december 

Week 1:
deadline 28 december 15.00 uur

uitgave 2 januari

Beste lezers van
demooiBernhezekrant
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COLOFON
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13.500 stuks
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Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
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office@demooibernhezekrant.nl
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office@demooibernhezekrant.nl
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Monique van de Ven
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Fotografie
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Aanlevertijden
Kopij/redactie:
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advertenties:
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familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

Eten, drinken & uitgaan

U  zult ons regelmatig terug 
‘zien’  met onze column 
‘Wist u dat’. We zullen uitgebreider 
ingaan op de producten die wij 
verkopen, tevens zal er met 
regelmaat een leuk recept geplaatst 
worden waar u, samen met uw familie 
van kunt genieten.

Onze keuze 
vOOr LimOusin 
rundvLees

ooit eerder hebben de smaak en de kwaliteit van 
rundvlees zo in de belangstelling gestaan als nu, 
vooral waar het de samenhang met uw gezondheid 

betreft. En terecht! 

De allerlaagste kwaliteitsnorm voor levensmiddelen en dus 
ook voor vlees, is toch wel dat je er gezond 
van blijft. Reeds jaren geleden heb ik de 
keuze gemaakt voor rundvlees uit de France 
Limousin streek en nog altijd sta ik daar voor 
de volle 100% achter. Want aan het France 
Limousin rundvlees mag u uw eisen een stuk 
hoger stellen er veel meer van verwachten. 
Heel veel meer! Op het gebied van smaak, 
kwaliteit en gezondheidsgaranties behoort het 
Limousin vlees tot de absolute top. Het vlees 
van het Franse Limousin is afkomstig van hun 
gegarandeerd raszuiver, ongekruist rund met 
een stamboek van meer dan een eeuw. 
De runderen grazen op grote gebieden schrale 
weidegrond in een prachtig natuurgebied dat 
totaal niet is aangetast door verkeer, industrie 

of andere milieu verontreinigende activiteiten. Kortom, een 
pastoraal paradijs met flora en fauna dat je elders nog nauwelijks 
aantreft in Europa. De kwaliteit van het Limousin vlees wordt 
bewaakt en gegarandeerd binnen de gesloten coöperatie Union 
France Limousin, die onvoorwaardelijke kwaliteitsgaranties 
kan geven. Dit dankzij scherpe controle op de uiterst strenge 
regels en voorschriften waaraan haar leden zich, op straffe van 
royement, moeten houden. Voorbeelden van de strenge regels 
en voorschriften zijn: het gebruik van alleen natuurlijke voeding, 
verbod op het gebruik van kunstmatige groeibevorderaars, 
elk dier krijgt zijn eigen dossier, het rigoureus naleven van de 
teeltrichtlijnen, de kalveren drinken moedermelk, de jonge dieren 
eten alleen gras en granen en de slachtdieren blijven zo lang 
mogelijk in de wei.  Met als resultaat dat het vee een normale 
lichaamsbouw heeft, een gezonde levensstijl, geen stress en 
veel lichaamsbeweging. Voor u, als consument, staat France 
Limousin synoniem voor een superieure kwaliteit fijn vezelig en 
overwegend mager vlees met veel smaak en een fijne dooradering 
van heel gelijkmatig verdeeld vet. Dit geeft een mals en sappig 
bereidingsresultaat en een minimaal gewichtsverlies van het vlees. 

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

Geniet van 2 t/m 13 januari 
van ons

 kleurrijk 2013-menu
€ 55,00 all-in

Zie voor de voorwaarden www.hetsentiment.nl/nieuws

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl Kom genieten 
van een culinaire 
kerst

Kijk voor de menu's op 
www.bomenpark.nl

Kerst 
proeverij

Kerstdiner
van 12 tot 17 uur

vanaf 18 uur

ooK voor 
grote groepen

Deense
Glühwein 

Boodschappenlijstje 

1 fles rode wijn
25 gr gedroogde sinaasappelschil 

1 kaneelstokje (gebroken)

10 hele kardemomzaden

5 hele kruidnagels
250 gr gepelde amandelen (grof gehakt)

250 gr rozijnen
50 gr suiker (naar smaak en afhankelijk 

   van de wijn)
glaasje wodka of brandy

Bereiding
Giet de wijn in een grote pan en verwarm met de 
suiker. Laat deze niet koken omdat dan de alcohol verdampt. Verpak 
de sinaasappelschil, kaneelstokjes, kardemom, en kruidnagels in een 
(kaas)doek, bind af met een stukje touw en leg dit in de pan. Laat 
het 30 minuten trekken onder af en toe roeren. Roer de amandelen 
en rozijnen erdoor en laat het geheel nogmaals 15 minuten trekken. 
Zet het vuur uit.

Roer goed en haal de kruidenzak eruit. Serveer heet in een beker of 
voorverwarmd glas (om het glas niet te laten springen) en ijslepel 
met de amandelen en rozijnen. Skål!

N

Wereldwinkels in kerstsfeer

Zo neemt de Wereldwinkel Nistel-
rode deel aan een kerstmarkt bij 
Van Tilburg Mode en Sport. Tot en 
met zaterdag 29 december vindt 
u in de winkel een stand van de 
Wereldwinkel waar dagelijks een 
vrijwilliger van de Wereldwinkel 
u kennis laat maken met de Fair 
Trade cadeaus en levensmiddelen. 

Ook de Wereldwinkel in Heesch 
is helemaal in de ban van kerst. 

Naast de Fair Trade cadeaus en 
lekkernijen hebben zij voor u ook 
cadeau-pakketten samengesteld. 
Hiermee maken zij het u extra ge-
makkelijk een passend cadeau te 
kopen voor uw familie, vrienden 
of relaties.

Op zondag 23 december opent de 
Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther 
van 12.00 tot 17.00 uur haar deu-
ren, lees hier meer over op pagina 

6. De pagina van de Open Zondag 
Heeswijk-Dinther.
In de Wereldwinkel gaan commer-
cie en idealen hand in hand. Met 
de verkoop van producten laat zij 
zien dat handel ook anders kan. 
Koopt u een cadeau in de Wereld-
winkel, dan draagt u bij aan de 
ontwikkeling van de makers ervan. 
Zo hebben ook de producenten in 
de derde wereld een fijne kerst. 

De vrijwilligers van de Wereldwin-
kels in Bernheze willen van de ge-
legenheid gebruik maken u pret-
tige kerstdagen toe te wensen en 
een Fair 2013!

BeRNHeZe - De gezellige kerstsfeer is overal terug te vinden. In de 
woonkamer staat de mooi aangeklede kerstboom en buiten versieren 
duizenden lampjes de tuin. Ook de Wereldwinkels in Bernheze zijn in 
kerstsfeer. Daarnaast zijn zij actief buiten de winkels.

aanlevertijden 
i.v.m. feestdagen

Week 52:
deadline 21 december 15.00 uur 

uitgave 27 december 

Week 1:
deadline 28 december 15.00 uur

uitgave 2 januari
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22 december om 17.00 uur sluit 
het tuincentrum voorgoed haar deuren.

 
Wij danken u allen voor de afgelopen 28 jaar en 

wensen u hele fijne feestdagen & een gezond en gelukkig 2013 toe.
Wim en  Marja Lips en alle medewerkers.

de hoveniersafdeling heeft van 23 december t/m 6 januari 
vakantie. daarna kunt u voor uw tuinontwerp, 

aanleg of onderhoudswerkzaamheden weer terecht 
bij Lipsgroen Hoveniers 0412-612713 Weijen 77 Nistelrode.

voor meer info zie www.lipsgroen.nl

KortiNgeN tot 80%

de laatste dagen van 

tuincentrum Lipsgroen

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

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

TrainingsbrOek

Kan ik de uitvinder van de trainingsbroek voordragen voor een 
Nobelprijs? Wat mij betreft moet deze man of vrouw in ieder geval 
een lintje ontvangen voor bewezen diensten. Hij of zij moet zelf een 
keer in de watten worden gelegd. Een grote prijs, zodat voor eens en 
altijd de grote waarde van dit gebruiksartikel vast staat.

Ik denk dat de uitvinder van de trainingsbroek wel een beetje zijn doel 
voorbij heeft geschoten. Het is namelijk de bedoeling dat je zijn broek 
alleen maar draagt als je van plan bent ook echt actief te doen. De 
reclamecampagnes voor deze broeken zien er ook altijd hetzelfde uit. 
Een afgetrainde hunk die zich met zijn strakke lijf in zo’n broekie hijst 
en dan lachend zich in het zweet gaat werken.

Deze reclamemakers moeten eens een kijkje in de keuken van de vele 
jonge huishoudens nemen. Dan merken ze dat de reclamebeelden die 
ze laten maken kant noch wal raken wat betreft het gebruik van de 
trainingsbroek. Als er een avond of weekend niks op het programma 
staat, gaat de trainingsbroek helemaal niet aan om eens lekker te 
sporten. 

Want wat heb ik er weer van mijn trainingsbroek genoten dit 
weekend. Niet omdat ik me zaterdag en zondag heb staan afbeulen 
op de sportschool of op het voetbalveld, maar omdat dit het weekend 
van het grote niets werd. Ik heb zelden zo a-sportief gedaan, terwijl ik 
er wel degelijk op gekleed was. 

Ik zie mezelf graag terug als doelgroep in de volgende reclame van 
Adidas. Het storyboard heb ik hier thuis al klaar liggen. Het ligt 
ergens tussen mijn trainingsbroeken in de wasmand. 

Column
De Bliekers

een vat vol ideeën
Speciaal voor jongeren: kunst- en cultuureducatieprijs

De Commissie kunst – die verant-
woordelijk is voor het realiseren 
van kunst in de Openbare Ruimte 
- komt ook eenmaal per jaar bij el-
kaar om ingezonden ideeën voor 
multidisciplinaire kunst of cultuur 
te beoordelen (theater, toneel, 
zang, dans, muziek, literatuur, 
media, cultureel erfgoed, beel-
dende kunst of kunsteducatie). De 
kunst- en cultuureducatieprijs van 
€ 2500 is bestemd om ‘amateurs’ 
tot midden 20 te stimuleren hun 
creativiteit en kunstzinnigheid ver-
der en breder te ontplooien. Het is 
een subsidie om een project te ont-
wikkelen en uit te kunnen voeren. 
Maar het is wel de bedoeling dat 
het project ook zonder het winnen 
van de prijs uitgevoerd wordt. 

Samenwerking
Natuurlijk is de opzet dat het pro-
ject in Bernheze wordt uitgevoerd 
door jongeren die niet beroepsma-

tig met de toegepaste kunstuitin-
gen en/of culturele activiteit bezig 
zijn. Daarbij is het niet belangrijk 
of de vereniging, stichting, organi-
satie al subsidie van de gemeente 
ontvangt. Wel belangrijk is dat 
samengewerkt wordt met andere 
disciplines aan de uitvoering van 
een totaalproject. 

Aanmelding
Het is nog mogelijk om een pro-
ject aan te melden voor de prijs. 
In eerste instantie kan, in overleg, 
volstaan worden met een ‘ruwe 
schets’ van het project. Maar voor 
de definitieve beoordeling dient 
een uitgewerkt plan ingediend te 
worden.

De commissie komt begin 2013 
weer bij elkaar om de projecten 
te beoordelen en een advies uit 
te brengen aan het College van 
burgemeester en wethouders. In 

maart/april zal in een toepasselijke 
setting de prijs uitgereikt worden 
in aanwezigheid van alle deelne-
mers, de commissie kunst, belang-

hebbenden en belangstellenden.
Tijdens de uitreiking van de cul-
tuur- en educatieprijs zullen ook de 
jeugdkampioenen op het gebied 
van cultuur en educatie gehuldigd 
worden. 

Aanmelden van projecten kan nog 
tot eind 2012!
Voor meer informatie is Karin 
van den Akker beschikbaar: 0412 
458888, afdeling Welzijn en On-
derwijs. Op www.bernheze.org is 
informatie te vinden.

Wethouder Ad Donkers slaat de grote trom voor Kunst en Cultuur Foto: Marcel van der Steen

een project 
aanmelDen kan nog 
tot einD 2012

BERNHEzE – In de beleidsnota ‘Prikkelende cultuur en kunst in Bernheze’ van 2006 is speciaal voor jongeren 
die eigenzinnige ideeën hebben op het gebied van cultuur en kunst en dan met name vernieuwende, origi-
nele en prikkelende ideeën, de kunst- en cultuureducatieprijs opgenomen.

ik heB zelDen zo a-sportief geDaan, 
terwijl ik er wel degelijk op gekleed 
was

De Mooi Bernheze
Krant 2013
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kerstpuzzelmet mooie prijzen
In DeMooiBernhezeKrant van deze week staan allemaal 
letters en korte woordjes in een kerstbal. Deze korte woordjes 
en letters vormen samen een volledige zin.  Krijgt u alle 
woorden en letters tot een complete zin? Dan maakt u kans 
op een prijs. U kunt het antwoord mailen t/m 6 januari 2013 
naar  info@demooibernhezekrant.nl  met in het onderwerp 
‘kerstpuzzel’. Vergeet uw naam en uw telefoonnummer niet 
te vermelden dan kunnen we u benaderen als u één van de 
winnaars bent.

Er worden onder de goede inzendingen 8 prijzen verloot:
• WaardeBon € 25,- OrAngErIE (nIStElrODE) 
• WaardeBon € 25,- MArSKrAMEr (HEESWIjK-DIntHEr) 
• WaardeBon € 25,- lIfE & gArDEn (HEEScH) 
• prinsess gourmetstel StrIjBOScH (nIStElrODE)
• strijkijzer StrIjBOScH (nIStElrODE) 
• elektr. peper & zoutmolen StrIjBOScH (nIStElrODE)
• spotless StrIjBOScH (nIStElrODE) 
• electrische flesopener StrIjBOScH (nIStElrODE)
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

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

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Beauty, Health & care

Tel. 06-30074272 - Niels van den Heuvel
www.podotherapievandenheuvel.nl

Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

schaijk - zeeland - nistelrode

‘Wie zich goed voelt, denkt helder en 
presteert beter’
Uw balans voor gezondheid door Balance for Health en Yogastudio Carla in Heeswijk-Dinther

René Crooijmans van Balance for 
Health komt naar Heeswijk-Din-
ther en gaat vanaf januari starten 
met workshops en lezingen. Van-
uit Mierlo breidt hij zijn praktijk uit 
om ook hier zijn bewezen oosterse 
benadering van genezing voor te 
stellen. Volgens de Chinese me-
thode waarbij de natuurlijke ele-

menten een belangrijke rol spelen 
in een gezonde lichaam en geest. 

“Met deze methode heb ik al fan-
tastische resultaten geboekt.”, ver-
telt René die ook aangeschoven is. 
De samenwerking met Carla heeft 
voor René het voordeel een nieuw 
werkveld aan te boren. René zocht 

een nieuwe werkruimte in deze 
buurt en Carla had ruimte over 
waar haar eigen yogalessen weke-
lijks gehouden worden. 

Balance for Health 
Balance for Health vond zijn oor-
sprong in Australie. René Crooy-
mans, geëmigreerd rond zijn 20ste 

jaar, woont nu in Mierlo maar de 
41 jaar in Australië hebben zijn di-
alect enigszins aangepast. Honder-
den cliënten vonden de weg naar 
de Chinese kunstbeoefenaar. Met 
aromatherapie, massage, skelet-
correction, vingerdruktechniek en 
moxibustion helpt hij mensen van 
hun fysieke en mentale spanning 
af. 
Bij de Chinese methode van pijn-
bestrijding en het verwijderen van 
‘blokkades’ door middel van krui-
den die diep doordringen in het 
lichaam gebruikt hij de 5 elemen-
ten van de natuur. De vijf elemen-
ten (vuur, aarde, metaal, water en 
hout) zijn gerelateerd aan de Zang 
Fu organen. Deze leer geeft inzicht 
in de processen die in het lichaam 
en de geest plaatsvinden en helpen 
René bij het vinden van oorzaak en 
herstel. 

Hierover kan René uren praten en 
dat doet hij ook tijdens de work-
shops en lezingen die hij gaat ge-
ven. Bij voldoende belangstelling 
start er ook een massagecursus. 
Daarnaast kunt u een afspraak 
maken voor de Oosterse meridiaan 
ontspanningsmassage. 

Het programma vindt u op 
www.mooihdl.nl bij bedrijven/ 
yoga of kunt u aanvragen via 
cvanhout@ziggo.nl of 0413-
294155. 

yogastudio carla 
Carla van Hout
Pastoor Lathouwerstraat 18
5473 GR Heeswijk Dinther

HeeSWIJK-DINTHeR - Al 22 jaar geeft carla van Hout de nodige handvatten aan haar yoga-leerlingen via 
ademhalingsoefeningen, bewegingsoefeningen en ontspanningstechnieken. Vele yogaliefhebbers weten dat 
de yoga een uitermate geschikte wijze is om klachten te verlichten, soms te verhelpen wijze om te ontspan-
nen, klachten te verlichten en soms te verhelpen om  zo het welzijn in balans te houden. carla vertelt enthou-
siast over haar ervaringen, maar staat ook te popelen om haar nieuwe collega voor te stellen. 

Carla van Hout en René Crooijmans in de yogastudio van Carla

De Mooi Bernheze Krant 2013
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fusie getekend
BerneZorg en Zorggroep Dorus

HeeSWIJK-DINTHeR - Met twee 
handtekeningen is maandag 17 
december 2012, de fusie tussen 
BerneZorg en Zorggroep Dorus 
een feit geworden. Vanaf 1 janu-
ari 2013 gaan beide stichtingen 
onder de nieuwe naam laverhof 
verder.

“Het is de formele afsluiting van 
een goed verlopen proces. Vanaf 
oktober 2011 is er hard gewerkt 
om alles voor te bereiden, op een 
manier die ook veel draagvlak 
heeft gegeven aan de fusie,” aldus 
Hans van de Wiel, bestuurder van 
BerneZorg.

“Het gevoel is van begin af aan 
goed geweest, dus ik heb er heel 
veel vertrouwen in. We zijn finan-

cieel gezond, de medewerkers en 
cliënten zijn tevreden en dat be-
tekent een goede start voor La-

verhof!”, vult Wim van Meijl, be-
stuurder van Zorggroep Dorus aan.

V.l.n.r.: dhr. H. van de Wiel, raad van bestuur van BerneZorg, en dhr. W. van 
Meijl, raad van bestuur van Zorggroep Dorus

De Mooi Bernheze
Krant 2013
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In balans 
 met aloë vera  
     dranken

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

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

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

Dus zorgt voor veel energie.

SIMOnE SnIjDEr
de Bongerd 33, 5345 JR Oss

06 - 51024664
Zelfstandige Distributeur
Forever Living Products 

‘BABY-PEUtEr ZWEMMEn’
je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. 

Er is weer plek in onze groepen.  
nu bij aanmelding 2 x gratis proeflessen.

Zwemschool, fitness & groepslessen
De Beekgraaf 58  5388 cV nistelrode

t 0412 617333   www.healthcenternistelrode.nl
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FotowEDstriJD DEmooiBErnhEZEKrant
HEt EInDE VAn HEt jAAr 2012 En DAArMEE HEt BEgIn VAn 2013 nADErEn MEt rASSE ScHrEDEn.
Een periode in het jaar waarin traditiegetrouw vaak wordt teruggeblikt en ook weer plannen worden gemaakt voor de toekomst. Een tijd waarin 
ook heel veel mooie ‘fotomomenten’ voorkomen. De redactie van DeMooiBernhezeKrant daagt je uit deze momenten vast te leggen en heeft een 
fOtOWEDStrIjD uitgeschreven met als onderwerp: 

Hiernaast ziet u enkele voorbeelden om je op gang te helpen.

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernheze-
Krant. Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBerneze-
Krant en de Mooi-sites zijn van deelname uitgesloten. 
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (In jpg formaat, reso-
lutie 300 dpi of tenminste 1mb groot). enkel recent gemaakte foto’s 
komen in aanmerking. Ook toelichtingen op of bij de foto’s zijn niet 
nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen.
Bedenk ook dat foto’s vaak pas mooi worden als er mensen (of mens-
jes) op staan!
Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 3 foto’s zenden 
naar de redactie van DeMooiBernhezeKrant.
Stuur hiertoe een email naar: info@demooibernhezekrant.nl met ver-
melding: fotowedstrijd.
Vergeet in de email niet duidelijk je naam, adres en telefoonnummer 
te vermelden. Insturen tussen 20 december 2012 en 13 januari 2013.
 
De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit de fotogra-
fen van DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan door fotograaf Wim Roefs 
uit Loosbroek. 
Zij kiezen uit de ingezonden foto’s de 3 mooiste. Deze worden 
beloond met een 1e, 2e en 3e prijs.

De foto’s worden beoordeeld op: originaliteit, creativiteit, 
compositie, kwaliteit.

ook heel veel mooie ‘fotomomenten’ voorkomen. De redactie van DeMooiBernhezeKrant daagt je uit deze momenten vast te leggen en heeft een 

Winter fotoWedstrijd

Winter

de te Winnen prijzen zijn:
1E PrIjS cadeaubon van de HEMA van € 50,00
2E PrIjS cadeaubon van de HEMA van € 25,00 
3E PrIjS cadeaubon van de HEMA van € 12,50

De winnende foto’s worden bekend gemaakt en gepubliceerd in 
DeMooiBernhezeKrant van week 4. Dit is de krant die op 23 januari 2013 
verschijnt. De ingezonden foto’s worden bovendien op de websites: 
www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl, www.mooihdl.nl en 
www.vorstenbosch-info.nl gepubliceerd.

Wij wensen u fijne feestdagen toe en kijken uit naar vele mooie inzendingen. 
Knip ze!   (Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!)

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl
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De afgelopen weken zijn de etalages van Heeswijk-Dinther omgetoverd tot een decor in 
kerstsferen. De kerst en jaarwisseling zijn vaak gezellig met vele activiteiten voor jong en 
oud. Op zondag 23 december is er een koopzondag waarop vele winkels in Heeswijk-
Dinther de deuren open zetten om u te voorzien van alles wat u nodig heeft. 
De kerstliedjes in de winkels zorgen voor een heerlijke ontspannen sfeer en met een week 
vol zondagen in het verschiet, kunt u een extra shop-dag vast gebruiken.

slagerij van Bokhoven, lunchroom/cafetaria halte 5, 
sterrin lingerie, WereldWinkel, restaurant het sentiment, 
paperpoint kantoorBoekhandel, marskramer en hedi meuBelen. 
De winkels en restaurants zijn geopend voor mooie cadeaus en lekkernijen. Zorg dat u er 
op tijd bij bent, dan heeft u ook voldoende tijd om een heerlijke oliebol bij de wereldwinkel 
te gaan proeven. Het is voor het goede doel en ook daar is de kerst voor; stilstaan bij wat 
we allemaal wel hebben. 
Openingstijden per winkel verschillen. Een fijne zondag!

HEESWIJK-DINTHER
23 decemberOpen zondag

Op het plein vindt u een stand 
waar u gratis kunt genieten van 
een glaasje glühwein, chocolade-
drank of een (h)eerlijke muffin. 
De muffins worden gebakken door 
Fleur, Kim en Marleen. Zij zijn op 
het moment actief voor de We-
reldwinkel in het kader van hun 
maatschappelijke stage. Daar-
naast ontvangen de vrijwilligers 
en medewerkers van Bernezorg 

bij besteding van minimaal 10 
euro aan vouchers 2 oliebollen. 
De Wereldwinkel zou een van de 
deelnemers zijn op de kerstmarkt 
van Bernezorg. Door het uitbreken 
van het noro-virus heeft Bernezorg 
besloten de kerstmarkt te annu-
leren, waarvoor de wereldwinkel 
vanzelfsprekend begrip heeft. Zij 
hoopt dat de door het virus getrof-
fenen inmiddels hersteld zijn. 

Naast de Wereldwinkel nemen ook 
de etos, Kleinigheidje, Marskra-
mer, Miranda’s Bloemensalon, Pa-
perpoint Boekhandel, Rita’s Naai-
schuurke en Sterrin deel aan deze 
actie. De oliebollen worden gebak-
ken door de firma Bok-Verkuijlen. 

Zij staan met hun oliebollenkraam 
op de markt (tegenover de Coop).

Wees welkom bij de 
Wereldwinkel 
HeeSWIJK-DINTHeR - Op zondag 23 december opent de Wereldwinkel 
in Heeswijk-Dinther van 12.00 tot 17.00 uur haar deuren. Om u alvast 
in kerstsfeer te brengen worden er (h)eerlijke muffins gebakken.

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Laag Beugt 1a,  Heeswijk-Dinther  T 0413 - 292875  www.hedimeubelen.nl  www.hedimeubelen.nl  

Open zondag 

23 december

en 2e kerstdag
van 12.00 tot 

17.00 uur

De Mooi Bernheze
Krant 2013
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2 Heren boxershorts Björn Borg   n35 
In  UItVErKOOPHOEK

BH vanaf   n10 
slip of string vanaf  n5 

Aanbieding

VOOr ElKE BEtAlEnDE KlAnt EEn lEUKE KErStAttEntIE OnDEr DE KErStBOOMlaag Beugt 1a -  Heeswijk-Dinther
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Voor een doorsnee behandeling 
van uw voeten moet u niet bij 
Francês zijn. Zij geeft luxe behan-
delingen voor voeten en geest. Bij 
het masseren van uw voeten of uw 
lichaam vertelt zij vanuit haar gave 
waar de blokkades zitten en zorgt 
zij voor afvoer van vastgelopen 
emoties en stress. U mag uw emo-
ties ervaren en tijd nemen voor de 
verwerking ervan. Niet een luxe, 

maar bittere noodzaak in een we-
reld waarin geen tijd en ruimte 
meer is voor emoties. 

troostgoed
Zelf heeft zij voor het verwerken 
van verdriet heel veel steun aan 
haar creativiteit. Zo heeft zij van 
kleding van haar nog maar pas 
overleden moeder een liefdevol 
kleed gemaakt en waren dingen 

vanuit haar jeugd de basis voor 
een prachtig schilderij, opgedragen 
aan haar jeugd en de tijd met haar 
overleden geliefden. Zij heeft erva-
ren dat het werken met kleding – 
dicht op de huid van een dierbare 
overledene gedragen – een manier 
is om je verdriet onder ogen te zien 
en vooral te verwerken, letterlijk 
en figuurlijk dus. Troostgoed!

creatief en kleurrijk
Deze ervaring en alle voorgaande 
ervaringen en studies hebben haar 
gemaakt tot een vertrouwde coach 
verlieskunde bij workshops waar 
u met haar en lotgenoten kunt 
werken aan uw eigen verwerking. 
Kennis en kunde zijn niet nodig. U 
schildert of naait met uw eigen be-
staande materiaal en op uw eigen 

manier. Francês helpt waar nodig, 
reikt aanwijzingen aan, geeft tijd 
en ruimte voor emoties en wijst de 
weg waar u vastloopt. U vertelt uw 

eigen verhaal in beeld en soms ook 
met tekst bij een schilderij, kleed of 
sieraad. 
De workshops zijn ook bijzonder 
geschikt bij verlies van werk, schei-
ding, ziekte, psychische klachten. 
Al werkende mag u ervaren waar u 
vastloopt en hoe u de doodlopen-
de weg weer open kunt maken. 
Dankzij de kleinschaligheid waarin 
Francês werkt, kunt u er zeker van 
zijn dat u niet aan haar aandacht 
ontsnapt. Daarom ook voor kinde-
ren bijzonder geschikt.

Francês heeft op 22 en 23 decem-
ber én op 5 en 6 januari van 11.00-
16.00 uur open dag. U kunt dan 
zelf kennis maken met Francês en 
haar manier van werken.

francês terwindt healthcare centre
Een mensgerichte aanpak door een veelzijdig mens

Francês’ trots op haar moeder straalt vanuit het kleed en schilderij Foto: Marcel van der Steen

werken met 
BestaanD materiaal

Meer informatie: www.frances-healthcare-centre.nl
Francês Terwindt
Binnenveld 12, 5476 LZ Vorstenbosch, Mobiel: 06-13304081

VORSTeNBOSCH - Een leven als een schilderij. Alle facetten zitten er in; alle opgedane ervaringen, van stu-
die en – vooral – levenservaringen. Aan het woord is francês terwindt in haar mooie en sfeervol ingerichte 
praktijkruimtes. In de ene ruimte heerst serene rust die nodig is voor massage, voetreflex en pedicure, in de 
andere ruimte beheersen kleuren de ruimte.

Advertorial

A very Lamers

ChristmasChristmasChristmas

* in sommige gevallen blijkt ons magazine, jammer 
genoeg meegevouwen te zijn in ’n andere folder.  
Dus het kan zijn dat u even moet zoeken.

Roomboter - 
amandelkerstkrans  

9,95 

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Bij ons is alles kerstvers…
Voor de kerstdagen staan wij allemaal extra vroeg op om te zorgen dat alle kerstlekkernijen 
supervers voor u in de winkel staan. En niet alleen supervers, het is ook 
allemaal superlekker… vinden wij zelf. Proef nu alvast van onze 
Weihnachtstol of onze krans en je wilt geen kerst meer 
zonder Lamers.
In ons kerstmagazine*  en op onze website vind u 
’n bestellijst. Deze kunt u thuis rustig invullen. 
Dan staat maandag voor kerst alles voor u klaar. 
Op www.debakkerslamers.nl vindt ook onze 
digitale kerstshop in de webwinkel. Onze
producten zijn maandag voorradig, maar 
de bestelling kan t/m vrijdag geplaatst 
worden.

Weihnachtstol 
groot, 1000 gram, 12,50

klein, 750 gram, 8,95

“ALLERLAATSTE KANS!?” 
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 

www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Wees er snel bij en profiteer nu nog van de vergoeding 
van uw zorgverzekeraar. 

In 2013 is er geen keuze vrijheid meer, er is een hoger 
eigen risico en verplicht 25% eigen bijdrage.

Wie zich voor 30 december aanmeldt kan op voorwaarden 
van 2012 de eerste 2 maanden van 2013 nog een 

hoortoestel aanschaffen middels een overgangsregeling.

Verder info in de winkel. 

De Mooi Bernheze Krant 2013
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Citroen C3 nw model  2010
Fiat panda 1,2 stuurbekr. 80000km 2004
Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004 
Ford Ka 2002
Ford C-Max 2007
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008 
Mini Cooper 2007
Opel Corsa 1,4 5 drs 70.000 km 2008
Opel Zafi ra 2.0 DTH 2003
Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 2011

Opel Vectra 1.8  2004
Opel Agila 1.2 20000 km airco  2011
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Peugeot 207cc cabrio 50.000 km  2007
Renault Megane Stationcar 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
Seat Ibiza Cupra supersnel 156pk 
   80.000 km  2002
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volvo c30 2.0d 2007
Volkswagen passat 1.9 tdi station 2007
Motor BMW K1200 RS 1999

WINTERCHECK voor € 9,95 incl. winterpakket! 

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Chevrolet Matiz 5 drs  2007  €  3.450,-
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  4.750,-
Citroën C3 Difference  2004  €  4.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 x Citroën Xara 1.4 vanaf  1999  €  1.500,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Daihatsu Yong YRV zwart  2002  €  2.750,-
Fiat Panda  2005  €  3.950,- 
Fiat Scudo combi 8 pers. ex btw 1997  €  1.999,-
Ford Fiesta stuurbekr blauw  2001  €  1.600,-
Ford Focus Stationcar 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus Stationcar zwart  2002  €  2.750,-
Ford Transit Connect ex btw 2004   €  3.250,-

Een greep uit voorraad 
Hyundai Coupe 2.0  2000  € 1.950,-
Mercedes 250 TD autom.Youngtimer  1996  €  5.950,-
Mercedes 220 diesel Yountimer  1998  €  3.900,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC Cabrio  2006  €  6.950,-
Peugeot 308 1.6-16V Bord.met.  2007  €  8.950,-
Peugeot expert 1.9d Rolst.verv. ex btw 1997  €   1.999,-
Renault Clio airco elektr rm etc.  2004  €  3.500,-
Renault Megane Classic  1998  €  1.450,-
Renault megane scenic lgp g3  1999  €  1.999,-
Volkswagen Kever belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf 1,4 5 drs  2001  €  2.750,-
VW Golf Cabrio LMV  1995  €  2.900,-

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

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

  

TUSSEN KERST EN 
OUD OP NIEUW GEOPEND

Deze aanbieding is geldig tot 10 Januari 2013

PERSONENAUTO’S  
Audi A3 Sportback 5drs. 2.0 TDI Pro Line  2007  € 12.950
Citroën C1 5 Drs., Airco, CV, Elek. Ramen, W.B. vrij! Grijs. Met.  2008  Verkocht
Ford Mondeo Wagon 2.0i Titanium Navi, PDC, Clima Zwart m.  2008   € 10.950 
Kia Rio 1.6 Cvvt X-ecutive, Climate, Park.sen.  2008  €  5.950
Mercedes-Benz E200 Kompressor Aut. Climate  2005  €  11.750
Nissan Quashqai 2.0 Premium, Navi, Keyless etc.  2007  €  14.650
Peugeot 307 1.6 XSI, Leer, Airco, Trekhaak, CV  2003  €  4.750
Opel Zafi ra 1.8 Executive, 7Pers., Clima, Navi, 87.000km  2008  €  12.850
Seat Altea XL Stylance Climate Vol!  2007  Verkocht 
Volkwagen Golf 2.0 GTi TFSI, Airco, 200PK!  2008  €  15.950
Volkswagen Polo 1.4 TDi Comfortline, Airco   2008  €  7.150
Volkwagen Polo 1.4i Comfortline Climate, Elek. Ramen  2008  €  7.150 
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI Highline, Leer, Navi  2009  €  17.250
Volvo S60 2.5 Turbo 210PK! Lux.Line, Navi, Climate, Leer, LmVlg.  2008  €  14.950

BEDRIJFSAUTO’S
Ford Transit Connect T230HL 1.8 TDCI Boekjes erbij  2004 Excl. BTW  €  3.950
Ford Transit 280M 2.2 TDCi VH VL Dubbel Cab. Airco Blauw  2007 Excl. BTW €  8.450
Volkswagen Caddy 2.0 SDi elek. Ramen /spiegels  2004 Excl. BTW  € 4.400
Volkswagen Caddy 2.0 SDi Donker blauw met. Dubbel Schuifdeur  2009 Excl. BTW  €  7.500

 5drs. 2.0 TDI Pro Line  2007  € 12.950
 5 Drs., Airco, CV, Elek. Ramen, W.B. vrij! Grijs. Met.  2008  Verkocht

 2.0i Titanium Navi, PDC, Clima Zwart m.  2008   € 10.950 
VERKOCHT

(06 ) 53 21 39 23 / (0412 ) 48 34 40, Vinkelsestraat 5b, 5384 SB Heesch

WWW.PEPERSAUTOS.NL

1.8 Executive, 7Pers., Clima, Navi, 87.000km  2008  €  12.850
 Stylance Climate Vol!  2007  Verkocht 

2.0 GTi TFSI, Airco, 200PK!  2008  €  15.950
VERKOCHT

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

De winter is begonnen, 
houd ook de onderkant van 

uw auto vrij van pekel!

In heel December GRATIS 
stofzuigen bij een wasbeurt 

in onze Carwash!

De Mooi Bernheze
Krant 2013

B L Ĳ F T

U A M U S

E R E N

Betaal ik minder belasting 
(bpm) bij de aanschaf van een 
zuinige auto?

Hoogte bpm
De hoogte van de bpm voor perso-
nenauto’s wordt bepaald door de 
CO2-uitstoot en de catalogusprijs 
van de personenauto. Vanaf 2013 
is de bpm alleen nog gebaseerd op 
de CO2-uitstoot van de auto.
De catalogusprijs bepaalt de hoog-
te van de bpm voor bestelauto’s, 

kampeerauto’s en motoren.
Op de website van de Belasting-
dienst kunt u de bpm berekenen.
Korting bpm of vrijstelling bpm
Koopt u een zuinige personen-
auto, dan krijgt u een korting van 
€ 500,- op de bpm. Het gaat om 
benzineauto’s met een CO2-uit-
stoot tussen 110 en 120 g/km en 

dieselauto’s met een CO2-uitstoot 
tussen 95 en 120 g/km.
U krijgt ook korting op de bpm 
als u een dieselpersonenauto aan-
schaft die voldoet aan de euro-6 
norm. De korting bedraagt in 2012 
€ 1000,- en in 2013 € 500,-. In 
2015 wordt deze norm verplicht. 
Dan vervalt de korting.
In sommige gevallen hoeft u geen 
bpm, bijvoorbeeld omdat uw voer-
tuig geen CO2 uitstoot.

Bron: www.rijksoverheid.nl 

De hoogte van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) 
hangt onder meer af van de cO2-uitstoot. Als u een zuinige auto koopt, 
betaalt u dus minder bpm. Elektrische auto’s en zeer zuinige auto’s zijn 
vrijgesteld van bpm.
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Vanaf 19 januari 2013 gaat de gel-
digheid van rijbewijs C en D bin-
nen de europese Unie terug van 
10 naar 5 jaar. Moet je binnen de 
komende 3 jaar het groot rijbewijs 
laten verlengen, en ben je 60 jaar 

of jonger, zorg er dan voor dat je 
dit vóór 19 januari 2013 doet. 
Je profiteert dan nog van een gel-
digheidsduur van 10 jaar. 
Ook DeMooiBernhezeKrant let op 
de kleintjes!

• Velgen en 
sportvelgen

• Zomer- en 
winterbanden:

 wij leveren 
 alle merken

• Opslag van 
zomer- en 
winterbanden

 Balanceren

• Gespecialiseerd 
in uitlijnen

Audi A3 1.9TDI 77KW 3D Ambition 
 2006 139.204 km € 11.950,-
Citroen Berlingo 1.6HDI 75 600 
 2007 49.346 km € 5.950,-
Ford KA 1300 44KW Collection
 2008 11.585 km € 5.250,-
Mercedes-Benz E-Klasse E 320CDI Avantgrd 
 Combi AUT5 2004 203.935 km € 14.500,-
Opel Zafi ra 1.8 16V Cosmo
 2006  129.528 km  € 10.950,-
Peugeot 207 XS 1.4 16V 3-Drs
 2007  153.300 km € 5.950,-

• Nieuwe Erven 20

• 5384 TB Heesch 

• T. (0412) 45 22 65

• M.(06) 54 61 43 62

• APK

• Onderhoud

• Reparaties

• in/verkoop auto’s

WWW.autobedrijfronnieheesakkers.NL

HEESCH

AUTOBEDRIJF

RONNIE HEESAKKERS

in/verkoop auto’s

Nu met gratis set WINTERBANDEN

Renault Twingo 1.2 16V ECO2
 2010  12.408 km  € 7.950,-
Seat Arosa 1.4 44KW 3D Stella 
 2003   31.184 km  € 4.750,-
Suzuki Alto 5-Drs 1.1 16V GLS
 2005   63.695 km  € 3.950,-
Volvo V70 T5 Momentum 2006   
179.985 km  € 15.950,-
Volkswagen Touran 1.6 TDI 77KW 
 Comfortline BMT 2011 15.021 km  € 28.950,-
Volkswagen Golf 6 1.6TDI 77KW 5D 
 Trendline BMT 2011 8.780 km € 19.950,-

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of 
de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste 
openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

*Verwacht *Verwacht 

 RDW 

gecerti� ceerdDe Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen!
inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

¤450,-

Winterbandensets voor de kleinere auto’s
Winterbandensets voor de kleinere auto’s
Winterbandensets voor de kleinere auto’s

Zeer scherp 
geprijsdMerk: Ovation € 450,- incl BTW en montage W586 & 

Firestone Firestone € 475,- incl BTW en montage Winterhawk 2 EVO  
Bandenmaat 155/65/14. 4 x winterband band inclusief  4 x stalen velgen, incl. btw. 
Zolang de voorraad strekt!!!!

Geschikt voor de: Toyota Aygo model 2005 t/m 2012, Citroën C1 model 2005 t/m 
2012, Peugeot 107 model 2005 t/m 2012, Nissan Pixo model 2009 t/m 2012, Suzuki 
Alto model 2009 t/m 2012.

Deze actiesets kunt u bestellen via onze ‘webshop’ op www.rsautomobielen.nl of 
06 17 22 63 92. Bovenstaande sets zijn uit voorraad leverbaar zolang de voor-
raad strekt tegen dagprijzen. Winterbanden actiesets worden in een straal van 
10 km rondom Nistelrode gratis gemonteerd op locatie.

Merk Km Jaar Prijs
BBMW 118 Coupé High Executive M-pakket 18”LMV Start/Stop  3.270 km  02/2011  € 22.900,-
BMW 320 320 Executive Navi full map leder S & S  194.199 km  02/2007  €  11.850,-
Chevrolet Matiz 1.0 Class 5drs Airco Full options!!  32.671 km  01/2007 €  4.450,-
Fiat 500 1.2 Pop Start en Stop W.belastingvrij!  5.508 km  01/2012  € 10.450,-
Fiat 500 0.9 TwinAir Pop Baby-blue W.belastingvrij S & S  21.598 km  05/2011  €  9.550,-
*Fiat 500 0.9 Twinair Rock-Star Airco 16” LMV Elektr. Pan.dak* 2.710 km 8/2012 € 12.600,-
Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Trend 5 drs W.belastingvrij!  13.308 km  08/2011  € 12.900,-
Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Titanium X-Pack W.belastingvrij!  24.200 km  08/2011  €  12.750,-
Ford Fiesta 1.25 16V Champion 5 drs airco Winterpakket  16.475 km  03/2011  VERKOCHT
*Ford Fiesta 1.25 82 pk 5drs Trend airco  3.181 km 6/2012 € 12450,-
*Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Super Pack 5drs Clima W.belastingvrij*  18.800 km  01/2012 €  12.250,-
Mazda 2 1.3 Cool 5 drs Airco  8.614 km  03/2011   €  10.750,-
Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco  87.953 km  01/2004  €  5.250,-
Mercedes-Benz A 170 Avantgarde Automaat Airco 5 drs Half leder  41.006 km  01/2008  €  14.250,-
*Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs Airco Wbelastingvrij!*  14.802 km  07/2011  €  7.350,-

Merk Km Jaar Prijs
Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 5drs Edition Airco W.Belastingvrij  34.908 km  04/2011  €  10.700,-
Opel Corsa 1.3 CDTi 3 drs EcoFlex Selection W.belastingvrij  16.805 km  03/2011  €  9.450,-
Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 3drs Edition Airco W.Belastingvrij  17.280 km  09/2011  €  10.700,-
Peugeot 207 1.4 XR Airco 5 deurs  38.202 km  03/2010  €  8.600,-
Peugeot 207 CC 1.6 VTi Bruin leder interieur  31.384 km  06/2009  €  11.950,-
Peugeot 5008 1.6 Vti 120 pk ST 5-pers Full options  3.274 km  04/2011  €  17.990,-
Suzuki Alto 1.0 comfort 5 drs wbelasting vrij!  3.355 km  04/2012  €  7.350,-
Suzuki Alto 1.0 Cabrio-top comfort 5 drs W.belasting vrij!  32.645 km  06/2010  €  7.300,-
Suzuki Alto 1.0 Comfort Cabrio-Top W.belastingvrij!  8.340 km  08/2010  €  7.550,-
Suzuki Swift 1.2 5drs Ici Paris XL Leder LMV Airco Full options  508 km  08/2012  €  13.450,-
*Suzuki Swift 1.6 136 pk sport Clima, Xenon, LMV, Full opt.* 3.860 km 8/2012 €  17.750,-
*Suzuki Alto 1.0 Comcort 5 drs W.belasting vrij *  31.780 km   11/2010    €  6.450,-
Suzuki SX 4 1.5 Comfort Airco LMV (Euro 5, B-label zuinig)  35.636 km  11/2010  €  12.400,-
Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Trendline BlueMotion Clima PDC  7.358 km  06/2011  €  17.800,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI 5 drs Trendline Airco Rcd/Mp3  44.264 km  01/2010  €  11.750,-
Volkswagen Passat 2.0 20V 131 pk Variant Comf.Cli. Trekhaak  191.024 km  06/2003  €  3.650,-

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoudt van fouten en wijzigingen.

VERKOCHT

VERKOCHT

De Mooi Bernheze Krant 2013
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groot rijbewijs
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In het centrum van Heesch rondom de fontein ligt ’t Dorp en daar heerst al enkele weken 
een kerstsfeer. een gezellig winkelcentrum begint bij samenwerken en vele winkeliers 
werken 23 december samen aan een gezellige zondagmiddag. een middag waarbij u 
heerlijk kunt genieten van alle winkels die open zijn om uw kerstinkopen te doen. Op uw 
gemak kunt u allerlei kerstgerechten proeven bij verschillende ondernemers. een muzikale 
noot van de Krulkapel en kerstmannen op de arrenslee zorgen voor vrolijkheid. 

De volgende bedrijven zetten hun deuren open: Blokker Bv, acar dÖner, 
Bonita, restaurant de keuken, schoenmakerij tommy, o’chelle, 
alBert heijn, Brasserie ‘t oude raadhuis, zazi’s lingerie, shoeBy 
shoes Bv,  hema en c-1000 Wiegmans. Ook: BaBy en kinderkleding 
53-84, toBme fashion, Bon fromage, van herpen kapsalon ByjouX, 
Bloemsierkunst de rank, scapino heesch, Bruna, slagerij h. van 
orsouW, kantoorBoekhandel ceelen, ter stal teXtiel, takko 
nederland Bv, catWalk, roses of avalon, dressup instyle, 
slagerij poelier r. van esch, heerkens lekker en gezond, 
faunaland en amsonia. 

Deelnemende ondernemers uit diverse branches hebben leuk aanbod met voor elk wat 
wils. Hier, op deze pagina, vindt u daar een paar voorbeelden van zoals een heerlijke kopje 
koffie. Wilt u zeker zijn van de open zondag van de winkel die u zoekt, kijk dan op de sites 
van ondernemend Heesch.

Open zondag

kerstslag-
roomtaart

deze actie is geldig van 12 december t/m 24 december 2012

HEMA Heesch, Schoonstraat 2 B
HEMA Oss, Kruisstraat 5

het lekkerste 
kerstgebak 
bij HEMA

8.-

‘t Dorp 86a - 5384 MC Heesch
Tel.: 0412 455216

‘Een mooie kerst 
begint met 

Zazi’s lingerie’

Catherine

Catherine

w
w

w
.m

ar
ie

jo
.c

o
m

Your address
Opening hours

‘YOUR
LOGO’

MJ_Color_Catherine_A5_H.indd   1 7/10/11   10:38

3 + 1

3 + 1 gratis

HEESCH
23 december

To B Me fashion
Schoonstraat 24 - 5384 AP Heesch 
www.tobme.nl

BIJ UW AANKOOP 
EEN KERSTCADEAUTJE 
VAN TO B ME FASHION 
*zolang de voorraad strekt

53-84 Schoonstraat 2A-01  Heesch |  telefoon 0412 - 450503  |  info@5384.nl  |  www.5384.nl

23 DECEMBER23 DECEMBER

KOOPZONDAG

voor een FEESTELIJKE
FEESTCOLLECTIE
of  voor de LEUKSTE 

KADOOTJES
  
 kom dan naar 

 53-84

www.5384.nl

23 DECEMBER23 DECEMBER

FEESTELIJKE

 kom dan naar 

53-84

FEESTCOLLECTIE

 kom dan naar  kom dan naar 

KOM GEZELLIG LANGS!

KADOOTJES
  
 kom dan naar 

53-84

KOM GEZELLIG LANGS!

De Mooi Bernheze
Krant 2013
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De Mooi Bernheze Krant 2013
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Open zOndag heesch

nieuwe franchisenemer
shoeby fashion in heesch

HeeSCH - Sinds kort is de Shoeby 
Heesch in handen van een nieuwe 
eigenaresse: Bianca de Bekker. 

Bianca de Bekker werd geboren in 
Den Bosch en woont nu in eind-
hoven. Zij wilde na haar MBO 
opleiding maar één ding; een ei-
gen zaak. Tijdens haar opleiding 
Bloemen Detailhandel, zat het 
ondernemen er al dik in en begon 

ze tijdens het laatste jaar van haar 
opleiding met een eigen bloemen-
zaakje: Flower Creations in Vught. 
Na 6 jaar wilde zij iets nieuws.

Ze kwam terecht bij Shoeby.  
Bianca: “Ik heb 1,5 jaar als fili-
aalmanager in Shoeby Heesch 
gewerkt. Daarna ben ik nog fili-
aalmanager van 2 andere winkels 
geweest. Toen ik hoorde dat Shoe-
by in Heesch een franchise winkel 
zou worden, werd ik meteen en-
thousiast. Na bijna 7 jaar gewerkt 
te hebben voor Shoeby, ben ik 

nu trotse eigenaar van Shoeby in 
Heesch.”
Bianca vertelt waarom Shoeby: “Ik 
vind het assortiment van Shoeby 
geweldig. 
De service die we bieden is net 
dat beetje extra, wat je bij andere 
winkels niet ziet. Mijn team en ik 
geven dan ook graag kledingad-
vies met alle extra services die ge-
boden worden binnen het Shoeby 
concept”. 
Ga gerust eens langs bij Shoeby 
in Heesch, de koffie en thee staan 
voor u klaar.

Shoeby
’t Dorp 22 - Heesch

Zondag 23 december
 geopend van 8.00 uur tot 20.00 uur.

C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

Kerst 
     maak je Samen

C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

www.C1000.nl/Wiegmans

voor een feestelijke outfit of leuke kerstcadeaus 
Bent u Bij shoeBy aan ‘t juiste adres

Graag tot ziens bij Shoeby Heesch‘t Dorp 22 te Heesch.

V.l.n.r.: Loes, Kimberley, Bianca, Linda, Maria en Lotte

HeeSCH - Het was druk op zondag 16 december op het erf van de boer-
derij van de familie Hanegraaf aan de Vinkelsestraat 57. Ondanks de 
regen die af en toe een spelbreker probeerde te zijn, waren er ruim 500 
mensen op de kerstfair afgekomen.

Verschillende kramen waren volledig uitverkocht en de totale op-
brengst is € 4000,-. een vollediger verslag en meer foto’s zijn te zien op  
www.mooiheesch.nl

druk, knus en gezellig

Foto: Marcel van der Steen
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Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn van één van 
onze  commissarissen, zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de raad van 
 commissarissen van onze bank.

De raad van commissarissen van Rabobank Bernheze Maasland is op zoek naar 
een nieuwe commissaris die een positief-kritische én inspirerende bijdrage 
levert aan de veranderende rol van de bank in de samenleving.
Wij zoeken kandidaten die midden in de samenleving staan en in staat zijn een 
optimaal evenwicht te zoeken tussen financieel en maatschappelijk  rendement. 
Onze nieuwe collega is een analytische, verbindende en mensgerichte 
 persoonlijkheid. Hij of zij heeft affiniteit met bankieren vanuit het perspectief 
van de particuliere klant. 

Daarnaast zoeken wij iemand die bedrijfsmanagement een warm hart 
 toedraagt. De  toenemende regeldruk in de bankensector maakt het  nodig 
dat de raad van  commissarissen aangevuld wordt met een persoon die 
ervaring heeft met auditing, control, bedrijfsmanagementsystemen en 
 risicomanagement.

De nieuwe commissaris is een persoon die krachtig kan doorvragen en 
 tegelijkertijd positief kan stimuleren. Hij of zij heeft een duidelijke visie en 
mening en kan goed in een team samenwerken. Verbondenheid aan het 
 werkgebied (Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving) is een must.

Belangstellenden voor de functie kunnen tot uiterlijk 11 januari 2013 via mail 
een  motivatiebrief en cv sturen aan:   
directie@bernhezemaasland.rabobank.nl. Aan dit adres kunt u ook uw 
 eventuele vragen richten.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Rabobank Bernheze Maasland zoekt 
een nieuwe commissaris

Rabobank. Een bank met ideeën.

Vacature commissaris

De Winnaars Cooperatief Dividend Rabo Bernheze 2012 Foto: Wim Roefs

dertien gelukkige winnaars van het 
coöperatief dividend van rabobank 
Bernheze maasland

vereniging/stichting project
1. Stichting Vrienden van BerneZorg (Heeswijk-Dinther) Beweeg/speeltoestel
2. Stichting Jong Nederland (Vorstenbosch) Duurzaam kunstgrasveld voor de jeugd
3. Zeskampcomité (Lith) Aanschaf zwembad
4. Gemeenschapshuis de Wis (Loosbroek) Geluidsinstallatie grote zaal
5. Katholieke Ouderenvereniging van de Meander (Lith) Geluidsinstallatie met headsets
6. Stichting Meierijsche Museumboerderij (Heeswijk-Dinther) Brabants monument met een boodschap
7. KBO afdeling Nuland Ringleidingsysteem
8. Stichting Jeugdvakantiewerk (Geffen) Jeugdvakantiewerk
9. ZLTO afdeling Midden Maasland QR fietsroute
10. Fietscross Club (Nuland) Vele handen maken licht werk!
11. Vivaan Centrum voor Participatie (Bernheze) Leeskring laaggeletterden: ‘een stap verder’
12. Gemeenschapshuis De Stuik (Vorstenbosch) De Stuik gaat voor een nieuw geluid!
13. Bernhezer Omroep Stichting (Bernheze) Digitalisering lokale omroep televisie en radio

Uit de vele deelnemers aan de 
actie, was Luuk Hekerman (23)
uit Heesch de gelukkige winnaar. 
Luuk kreeg de cheque uitgereikt 
uit handen van Tom Korsten (23), 
lid van de jongerenraad van Rabo-
bank Bernheze Maasland 
De jongerenraad is een klankbord 
voor de bank én een belangrijke 

schakel naar de jeugd in het werk-
gebied. De groep bestaat uit 13 
jongeren die erg betrokken zijn bij 
hun woon- en leefomgeving. 

Zij komen verspreid uit de ge-
meentes Maasdonk, Bernheze en 
Lith & omgeving en zijn tussen de 
18 en 25 jaar oud.

Winnaar jongerenactie 
rabobank bekend! 
Stort je eerste salaris en maak kans op een
kledingcheque van Van Tilburg Mode en Sport

BeRNHeZe - rabobank Bernheze Maasland ondersteunt jonge mensen 
graag bij een goede start op de arbeidsmarkt; een belangrijke stap rich-
ting een succesvolle toekomst. Van augustus tot november liep een 
actie bij deze bank waarin jongeren die starten met hun eerste baan, 
het eerst verdiende salaris konden storten bij de bank en hierdoor kans 
maakten op een kledingcheque ter waarde van 250 euro. Een cheque 
die kan worden besteed bij Van tilburg Mode en Sport in nistelrode, 
onder het motto: goed gekleed van start bij je eerste werkgever.

Luuk kreeg de cheque uitgereikt uit handen van Tom Korsten 
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

Tot 48 uur voor levering 
te bestellen

Zorgeloze Feestdagen

Gourmet
Tapas
BBQ

Zorgeloze Feestdagen

GRATIS
THUISBEZORGD

GEEN AFWAS

GRATIS
THUISBEZORGD

GEEN AFWAS

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

Elektrototaalmarkt.nl
De grootste elektrowinkel
van Nederland op internet!

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip

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

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow center
• Beautytheek
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Deurtotaalmarkt.nl
De voordeligste deurenwinkel
van Nederland op internet!

 

  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
Tel. 0413 21 28 30

W O N E N  •  S L A P E N

TOT 

80%
KORTING

  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

VANAF NU 
STAAN ONZE 
MAGAZIJN-
VOORRADEN 

IN DE WINKEL!

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N
 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

ALLES 
MOET
WEG!

Wij gaan stoppen met onze Meubelwinkel!
Topmerken met Megakorting

DIEZ • SCHUITEMA • 3B • BAAN • MACHALKE  
MACAZZ • VI-SPRING • KARAT • HOFSTEDE

     alles tegen bodemprijzen
OP = OP!

DIEZ • SCHUITEMA
MACAZZ • 

     alles tegen bodemprijzen
 2E KERST-

DAG 
GEOPEND 

VAN 11.00 
TOT 17.00 UUR

Tekening kerst Gerard Bont, Nistelrode

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

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

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

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

Hier had uw
reclame

kunnen staan.

H e e s c h

hdl.nl

Voor al het actuele nieuws
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InformatIe
 voor de

KeRnen

FeesTdagen in een 
mOeiLijke Tijd

Het eind van het jaar nadert. 
Terugkijkend kan geconstateerd worden
dat het geen eenvoudig jaar is geweest. 
Vooruitkijkend weten we niet 
of we het dieptepunt al gepasseerd zijn. 
De economische problemen
worden steeds duidelijker voelbaar. De 
werkeloosheid stijgt en het aantal mensen

dat daadwerkelijk de gevolgen van de verslechterde economie voelt, 
groeit.

De kerstdagen en de jaarwisseling zijn in zicht. Juist in deze tijd 
zijn deze dagen belangrijk. Even alles loslaten en in familieverband 
genieten van elkaar en de gezelligheid. Even uitblazen na gedane 
arbeid maar ook weer energie opdoen om aan het nieuwe jaar te 
beginnen. Ik hoop dat u veel nieuwe uitdagingen weet te creëren, 
veel zaken die voor u persoonlijk van belang zijn maar ook veel zaken 
waar de gemeenschap als geheel baat bij heeft.

De gemeenteraad heeft zijn laatste vergadering van 2012 inmiddels 
gehad. De begroting voor het komende jaar is vastgesteld. Nieuwe 
plannen staan in de steigers, komende bezuinigingen worden 
uitgewerkt. Op 2 januari 2013 beginnen de vergaderingen van de 
raadscommissies al weer. Ook voor de lokale politiek is 2013 een 
belangrijk jaar. Het laatste jaar voordat in 2014 opnieuw het 
oordeel van de kiezers zal worden gevraagd. Het komende jaar 
zullen we moeten laten zien dat we ook in staat zijn onder slechtere 
omstandigheden ons werk naar behoren te doen.

Maar nu eerst de feestdagen. Ik wens u allen fijne kerstdagen en een 
gezellige jaarwisseling toe. 

Willibrord van Beek
Burgemeester van Bernheze

Column

Willibrord van beek

Foto: Marcel van der Steen

Maar eerst Kerstmis en Oud en 
Nieuw vieren. Ik hoop dat het on-
danks de mindere economische 
tijden, voor iedereen een gezellige 
tijd wordt. Ook ben ik heel be-
nieuwd of we dit jaar met oudjaar 
weer voor een nieuw record de 
lucht in gaan schieten. Op zich is 
daar niets mis mee. Nieuwjaar zou 
zonder een fel verlichte hemel van-
af middernacht en enig geknal en 
geknetter, niet hetzelfde zijn. 
Maar zijn we allemaal wel zo ge-
lukkig met de rest er omheen? 

Uren en soms al dagen van tevoren 
is de overlast niet van de lucht. en 
wie doen we daar een plezier mee? 
Behalve de vuurwerkhandelaren 
en degenen die het afsteken, niet 
zo heel veel mensen. Dus moeten 
we dit allemaal maar blijven tolere-
ren. Ik denk het niet.
Zal het dit jaar minder zijn? Ook 
dat denk ik niet. er is weer meer 
illegaal vuurwerk ingevoerd dan 
voorgaande jaren en dan zullen 
alle gevolgen daarvan ook niet 
meevallen.

en als op nieuwjaarsdag de rook 
is opgetrokken zitten we met de 
schade. Van alles en nog wat aan 
openbaar en particulier bezit is 
vernield en zal voor vele duizen-
den euro’s weer vervangen moe-
ten worden. Geld wat we ook aan 
nuttige of leuke dingen hadden 
kunnen besteden. 

Toch wens ik iedereen een heel 
goed 2013 en ook komend jaar 
zullen wij er voor u zijn. Fijne feest-
dagen.

Bernheze Solidair: 
een knallend uiteinde

BeRNHeZe - Het einde van 2012 nadert. Een jaar waarin op ruimtelijk gebied 
het nodige gerealiseerd is. nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld voor 
de kommen en voor het buitengebied en de herinrichting van het centrum van 
Heesch gaat door. goede zaken om op terug te kijken. Maar er ligt gelukkig ook 
genoeg op ons te wachten. Daar gaan we in 2013 zeker weer mee verder. 

John van den Akker, Commissie RZ Bernheze Solidair

Kortmaar KraChtigGeld uitgeven is geen KUNST 
De 4x3 coalitie heeft besloten ook in tijden van crisis geld te blijven uitgeven. Dat was al lang duidelijk. Vorig jaar werden nog een aantal fondsen leeg 
gemaakt om voor algemene zaken te gebruiken. Het opgebouwde fonds voor kunst en cultuur bleef echter onaangetast. In de laatste raadsvergadering 
heeft de coalitie besloten maar liefst € 20.000 aan een nieuw kunstwerk te besteden terwijl we op andere zaken moeten bezuinigen. Minder groen 
in de gemeente, minder middelen voor bibliotheekwerk, huren voor binnensportaccomodaties gaan omhoog en er gaat minder geld naar jeugd en 
ouderen. Kunst en cultuur vinden wij zonder twijfel heel belangrijk. Maar het CDA vindt nú geld uitgeven aan dit soort zaken niet gepast. Denk goed 
na en zet het geld in waar het echt nodig is, is ons devies. Bij de mensen die het nodig hebben en niet door een kunstwerk in één wijk te realiseren.

Fractie CDA Bernheze: Margriet, 
Jolanda, Ruud, Wim, Antoon en 
Peter 

Volksgezondheid
De gemeente heeft belangrijke ta-
ken voor een gezonde leefomge-
ving. De Q-koorts en het burgeri-
nitiatief Megastallen-Nee hebben 
duidelijk gemaakt dat een transitie 
in de landbouw onafwendbaar is. 
In 2012 heeft de gemeenteraad 
een nieuw bestemmingsplan bui-
tengebied aangenomen. Hiermee 
is een einde gekomen aan onge-
controleerde uitbreidingen en in-
tensivering van de veehouderij in 
Bernheze. De komende jaren zal 

de ommekeer in de landbouw ver-
der inhoud krijgen.

Samenwerking
Het rijk en de provincie dragen 
steeds meer taken over naar de 
gemeenten. Kennis en geld ont-
breken in Bernheze om deze taken 
alleen op te pakken. Steeds vaker 
is samenwerking en kennisdeling 
nodig. Bernheze zal taken met an-
dere gemeenten organiseren en 
gemeenschappelijke regelingen 
afsluiten. Samenwerking is ook 
nodig om nieuwe werkgelegen-
heid naar de regio te krijgen. De 

regio moet zich profileren met een 
gezonde leefomgeving, onderwijs, 
natuur, voorzieningen en bedrij-
ven. een sterke regio helpt de wel-
vaart te continueren.

2013
De komende feestdagen zijn een 
unieke gelegenheid om uit te rus-
ten en nieuwe energie op te doen. 
De veranderingen gaan in 2013 
door. Progressief Bernheze zet zich 
volop in voor een optimaal woon, 
leef- en werkklimaat. Progressief 
Bernheze wenst u fijne dagen en 
een goed 2013.

Progressief Bernheze: kerst

BeRNHeZe - Donderdag 13 december was de laatste raadsvergadering van 2012. 
Op de vraag wat 2012 voor een jaar was zeg ik dat 2012 het jaar van de om-
mekeer was. Op weg naar de toekomst slaat Bernheze nieuwe wegen in. Volks-
gezondheid en samenwerking zijn de thema’s die de ommekeer symboliseren.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

aangepaste openingstijden gemeentehuis
BeRNHeZe - In verband met de 
komende feestdagen gelden an-
dere openingstijden.

Het gemeentehuis is op 25 en 
26 december 2012 en op 1 janu-
ari 2013 gesloten. Tussen Kerst en 
Nieuwjaar is het gemeentehuis op 
de normale tijden geopend.

Op 2 januari 2013 is het gemeen-
tehuis vanaf 10.30 uur telefonisch 
bereikbaar.
De balies zijn van 10.30 tot 19.00 
uur geopend.
Servicepunt Heeswijk-Dinther
24 december 2012 geopend van 
13.30 tot 17.00 uur;
31 december 2012 geopend van 

13.30 tot 17.00 uur.
Milieustraat
De Milieustraat is gesloten op 25 
en 26 december 2012 en op 1 ja-
nuari 2013.
groendepots
De groendepots (fa. Van Schaijk 
en fa. Dijkhoff) zijn gesloten op 25 
december 2012.
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Column
aD

Informatie voor de kernen

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

mOOi OF LeLijk bernheze 
Het einde van het jaar is traditioneel ook het moment van de lijstjes 
en overzichten. De top 2000, de beste voetballer of sporter van het 
jaar, de beste website, winkelketen, bakker, slager enzovoorts van het 
jaar. Maar ook het slechtste autojaar, de irritantste reclame en ga zo 
maar verder.

Ook Bernheze komt met zijn varianten sportkampioenen jeugd 
en senioren en natuurlijk een beste Bernhezer die tijdens de 
nieuwjaarsreceptie bekend wordt gemaakt. 

Als ik zo regelmatig rijdend door Bernheze de kwaliteit van de 
gebouwen bekijk zou een lijst met de mooiste en lelijkste gebouwen in 
de gemeente nog een aardige toevoeging zijn. Nu is soms wat de een 
mooi vindt voor de ander lelijk en omgekeerd. Een verkiezing onder 
inwoners zou wel eens heel bijzondere en heel verschillende reacties 
op kunnen leveren. 

De dichtgespijkerde voormalige chinees in Heesch zal hoog scoren 
op de lijst van lelijke gebouwen. Daar zal niet te veel discussie over 
zijn. Het nieuw sociaal cultureel centrum in Nistelrode, de ‘zwarte 
doos’, zou ik persoonlijk op de lijst van lelijke gebouwen zetten. 
Vooral het gesloten karakter aan de Parkweg en een niet passende 
vormgeving en kleur in zijn omgeving vind ik storend. Architect en de 
welstandcommissie denken daar anders over. Anders was het gebouw 
zo niet ontworpen. Ook u vindt dit misschien wel een mooi gebouw. 

In Loosbroek is Lunenburg geen fraai gebouw meer. In Heesch 
was er bij de bouw van de drie leliën een aantal jaren geleden nogal 
wat commotie over dat gebouw op die plek in een dorp waar de 
gemeenteraad zich had uitgesproken over behoud van het dorpse 
karakter. Door het verdwijnen van de bomen is het gebouw nog 
zichtbaarder geworden. In Heeswijk-Dinther wordt het complex 
van de abdij en Bernrode als fraaie bebouwing gezien en is op dit 
moment vooral het ontbreken van gebouwen op de voormalige locatie 
Ter Weer en d’n Tol geen fraai beeld. In Vorstenbosch vinden velen 
het gebouw tegenover de kerk niet passend in zijn omgeving. In het 
buitengebied tenslotte vinden we veel fantasieloze lelijke stallen en 
schuren. Veel mooie gebouwen zijn door sloop of verbouw vernield. 
Mooie nieuwe gebouwen worden zelden gebouwd. Waarom niet? 

Mooi of lelijk, er kan lang over gediscussieerd worden. Uiteindelijk 
willen we allemaal toch een mooi Bernheze.

Prettige feestdagen en een mooi 2013 toegewenst,
Met groet, Ad.

De workshops worden gehouden 
op dinsdagmiddag 8 januari en 
donderdagavond 10 januari 2013.
Apps zijn kleine programmaatjes 
die je op de iPad kunt installeren. 
De toepassingen zijn eindeloos: 
een reis met het OV plannen, inter-
netradio luisteren, e-books lezen of 

bijvoorbeeld een goed restaurant 
in de buurt zoeken. Iedere maand 
verschijnen er weer 8000 nieuwe 
Apps voor de iPad; in de workshop 
leer je hoe je handige nieuwe Apps 
zoekt. De workshops worden ge-
geven door digitaal bibliothecaris 
Jan de Waal op dinsdag 8 januari 

van 14.00-16.00 uur en op don-
derdag 10 januari van 19.30–21.30 
uur. er kunnen maximaal 12 perso-
nen deelnemen aan de workshop. 
Deelname kost € 2,50 voor bi-
bliotheekleden; niet-leden betalen  
€ 5,-. 

U dient zelf een opgeladen iPad 
mee te nemen én uw gebruikers-
wachtwoord van de Apple store. 
Toegangskaarten zijn te koop in 
alle vestigingen van Basis Biblio-
theek Maasland of via de website 
www.bibliotheekmaasland.nl.

ipad workshops in Bibliotheek heesch
HEEScH – tablets, zoals de iPad zijn helemaal ‘in’. In de eerste helft van 
2012 werden er in nederland ruim 1 miljoen verkocht. Heeft u een iPad 
en wilt u er meer mee kunnen doen? tijdens een 2 uur durende work-
shop in de Bibliotheek Heesch maakt u kennis met applicaties (Apps) 
die u waarschijnlijk nog niet kent en andere bekende en onbekende 
mogelijkheden van de iPad. 

LOOSBROeK - Donderdagochtend 13 december werden de 3 nieuwe speeltoestellen op de speelplaats van 
de St. Albertusschool geopend. De weken hiervoor is er door ouders en vele vrijwilligers hard gewerkt om de 
grond rondom de speeltoestellen in orde te maken. Hartelijk dank hiervoor.

Bedankt ouders en vrijwilligers

De Mooi Bernheze
Krant 2013

B L Ĳ F T

U A M U S

E R E N

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

handwerkcafé 
  
LOOSBROeK - Het is geen cursus, 
maar een inloopcafé waar ieder-
een verder werkt aan een eigen 
handwerk. 

Het is dé plek voor liefhebbers van 
textiele werkvormen en handwerk 
om elkaar te ontmoeten, inspireren 
en verder te helpen.
Wie een naald, een draad en een 
goed humeur meebrengt is wel-
kom.
Voor de kosten hoeft je het niet te 
laten....deelname is gratis! Alleen 
de consumpties die je gebruikt zijn 
voor eigen rekening.

locatie: De Wis, Loosbroek
Wanneer: 20 december 2012 
tijd: 19.30 uur
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Woordzoeker
N S R W F O I F C G H S S G R M 
E H P E S X R S R U A R O N L R 
R P D S N D E K C U I B E I E Y 
E L O T S T S R E K T K N R E S 
D N O V A T S R E K A E K E S M 
N T R I D A E V T T R R E I E Y 
I Y B N A M T S R E K S R S K O 
K N T E T H C A D E G T S R E K 
T F S H K H A E B G O B T E R E 
S Z R S C K I R I O W O B V S R 
R K E G T L I E O M M O A T T S 
E H K S T J D N N I I M L S M T 
K E R S T V A K A N T I E R A S 
K E R S T M U Z I E K A E E R T 
K E R S T F E E S T L M X K K E 
K E R S T S T A L O P I G F T R 

Zoek de volgende woorden:
kerst, kerstavond, kerstbal, kerstboom, kerstbrood, kerstfeest, kerstgedachte, kerst-

kaart, kerstliederen, kerstman, kerstmarkt, kerstmuziek, kerstster, kerststal, kerststol, 
kerstvakantie, kerstversiering, kerstkinderen 

mooIBernhezertje

Wilt u een zOeKeRtje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

zoekt u een Werkster? 
Slechts € 12,95 per uur, 
zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl. 

Bootcamp instructeur
Wij zijn op zoek naar een 
bootcamp instructeur in de 
regio Heeswijk. Kijk voor de 
volledige vacature op 
www.denboschbootcamp.nl

Breng uW oud ijzer 
naar van tuyl 
metaalrecycling
Wij zijn te vinden in 
Heesch op de 
Nieuwstraat 5a
www.oudijzerbrengen.nl
06-46326467

trouWen of zWanger 
Gaat u trouwen, of bent u 
zwanger? Vraag nu het gratis 
pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke 
ondernemers met vele leuke 
aanbiedingen!

te koop dolce gusto 
van krups. 
Voor koffie, espresso en 
cappuccino. 
Met cups. Nieuw in doos. 
€ 45,- tel. 0413-224000.

gevraagd
Gebruikte/oude wenskaarten
Voor het maken van nieuwe 
wenskaarten om te verkopen. 
De opbrengst gaat naar een
opvanghuis in Borneo.
Inleveren: Heibloem 11, 
Nistelrode.
Binnenveld 38, Vorstenbosch

VORSTeNBOSCH - Bart van Dommelen is 25 jaar en woont in Vor-
stenbosch. Hij is tweedejaarsstudent laborant Klinische neurofy-
siologie. De opleiding volgt hij op het jeroen Bosch Ziekenhuis in 
’s-Hertogenbosch.

Wat is Klinische neurofysiologie?
De studie draait om het onderzoeken van mensen. Neurologie staat 
voor alles wat het lichaam aanstuurt. Daarbij moet je denken aan 
de hersenen, zenuwen en spieren. In het eerste jaar maken we 
voornamelijk hersenfilmpjes om epilepsie op te sporen. Vanaf het 
tweede jaar komen daar zenuwgeleidingsonderzoeken bij. Die kun-
nen spierkrachtverlies en gevoelsklachten aantonen. Het derde jaar 
is een combinatie en ook uitbreiding van beide onderzoeken. Je leert dan ziektes als Alzheimer en 
MS te ontdekken. We worden ook getraind in slaaponderzoeken.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Ik heb voorheen een andere opleiding gevolgd, maar daar ben ik voortijdig mee gestopt. Toen 
heb ik tijdelijk gewerkt. Dat beviel me goed, maar ik wilde ook graag nog studeren. Daarom ben 
ik op zoek gegaan naar een HBO-studie waarbij ik tegelijkertijd kon werken en studeren. Ik werk 
nu vijf dagen in de week en studeer daarnaast elke week nog vijftien uur. er loopt een formele 
afspraak met het Jeroen Bosch Ziekenhuis dat ik er, na het behalen van mijn diploma, meteen vast 
aan de slag kan. Die zekerheid is fijn.

je werkt vijf dagen per week van negen tot vijf uur. Daarnaast moet je ook je theorie bijhouden. 
Is het een zware studie?
In het begin zag ik er tegenop, want het is toch een vrij pittige studie. Het voetbal heb ik er bij-
voorbeeld voor moeten opgeven. Gelukkig leer je in het ziekenhuis in de praktijk erg veel. Ik ben 
iemand die in de praktijk sneller leert. Daardoor gaat de theorie me ook iets gemakkelijker af. Al 
met al bevalt de studie me erg goed!

naam: Bart van dommelen 
leeftijd: 25
Woonplaats:
vorstenBosch
studie: laBorant 
klinische neurofysiologie

disco-zwem-
festijn
Vrijdag 28 december wordt van 
19.00-21.00 uur een discoavond 
gehouden bij AquaReST te Hees-
wijk-Dinther.
Speciaal voor jeugdigen van 7-14 
jaar wordt onze nieuwe onder-
waterdiscoverlichting in werking 
gezet. De muziek wordt verzorgd 
door DJ Thijs V.
er is gratis ranja voor alle kinderen.
entree € 5,- (er worden 100 kinde-
ren toegelaten). Vooraf reserveren 
is mogelijk. Bel 0413 291800 of
info@aquarest.nl

Meerstraat 30b
5473 VX Heeswijk-Dinther

zoek de volgende Woorden:
kerst, kerstavond, kerstbal, kerstboom, kerstbrood, 
kerstfeest, kerstgedachte, kerstkaart, kerstliederen, 
kerstman, kerstmarkt, kerstmuziek, kerstster, kerststal, 
kerststol, kerstvakantie, kerstversiering, kerstkinderen 

Woordzoeker

Bluumkesbuurt 
stopt met de 
omniquiz 
HeeSCH - na 20 jaar leggen we 
de pen neer, de boeken gaan in de 
kast en we sluiten de laptop. Het 
is gedaan. Voor de eerste quiz-
zen maakten we de vragen nog 
met behulp van encyclopedie en 
plaatselijke bibliotheek. Daarna 
uitwerken op de typemachine en 
al snel maakten ook wij gebruik 
van computers, internet, laptops, 
smartphones en iPad. 

Op zaterdag 22 december zal de 
laatste quiz plaatsvinden en is er 
dezelfde avond nog de prijsuitrei-
king.
er zijn steeds meer quizzen in onze 
omgeving in dezelfde periode. 
We begrijpen dat de animo bin-
nen onze buurtvereniging minder 
werd. We hebben de quiz 
met veel plezier gemaakt en 
wellicht zit er iets anders in 
het verschiet. Langs deze 
weg willen wij iedereen 
bedanken die het elk jaar 
weer mogelijk hebben 
gemaakt om de quiz suc-
cesvol te maken.Martien 
& elly, Annette & Arno

Bikers verdubbelt 
assortiment vuurwerk

De afgelopen jaren werkte Bikers 
maar met 1 leverancier en dat zijn 
er nu ineens drie geworden. en 
niet de minsten volgens John de 
Mol: “Door Rubro en Wolff toe te 
voegen aan ons assortiment kun-
nen we ons nu qua prijs meten met 
elk verkooppunt in de regio. 

en op prijs- kwaliteitverhouding 
steken we er nu gewoon boven-
uit, het is niet voor niets dat Rubro 
maar ook Wolff in 2011 met diver-
se prijzen aan de haal gingen; on-
der andere dat van ‘Beste product 

van Nederland: de Secret Salute’.”
Ze richten zich dit seizoen vooral 
op betaalbare producten, John 
gaat verder: “We merken dat de 
klanten kwaliteit voor hun geld 
willen en dat kunnen we nu volop 
bieden. Je hoeft echt geen € 80,00 
kwijt te zijn om een mooie Cake te 
kopen. Kijk maar naar onze Cake 
Ready to Rumble 500 gram van de 
beste kwaliteit voor maar €25,-. 
Ook ideaal: voor vrienden, familie 
of mensen uit de buurt die samen 
geld bij elkaar leggen om vuurwerk 

te kopen hebben wij het Buurtas-
sortiment, u hebt het mooiste 
vuurwerk, staat niet te lang buiten 
met kleine potjes en dit voor een 
scherpe prijs. Nu een speciale actie 
van € 129,00 voor € 99,00. 

We nodigen iedereen uit om een 
kijkje te nemen in onze showroom 
of bezoek onze website. Daar vindt 
u onze volledige collectie. Onze 
folder is maar een deel van ons as-
sortiment en met de beschrijvingen 
en filmpjes op de website kunt u  
zien wat u koopt. en uiteraard kunt 
u in onze webshop direct uw be-
stelling plaatsen.“

www.bikers.nl

HeeSWIJK-DINTHeR - rijwielzaak Bikers verkoopt net als voorgaande 
jaren weer vuurwerk, maar heeft voor dit seizoen een flinke verrassing 
in petto. Het assortiment is meer dan verdubbeld en daarmee is ook de 
showroom veel groter ingericht.

Advertorial

‘assortiment meer 
Dan verDuBBelD’
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Advertorial
the travel cluB

een persoonlijke reisadviseur, zonder extra kosten

genieten staat voorop
Het is voor Gaby niet belangrijk 
of u een gezinsvakantie wilt, een 
groepsvakantie, of juist heel indi-
vidueel. Maatwerk in reizen is voor 
Gaby heel vanzelfsprekend. Of dit 
nu naar Kaap Verdië is of een ander 
zonnig oord, naar het cultureel rijke 
China, een rondreis door Amerika 
of de hectiek van een stadsbezich-
tiging. Voor Gaby is het belangrijk 
dat uw reis tot in de puntjes is ver-
zorgd. Het enige dat u moet doen 
is: Genieten!

Bestemmingen
Kaap Verdië wint aan populariteit 
als zonbestemming. Maar hebt u al 
eens gedacht aan vakantie in Fins 
Lapland. In de winter sprookjes-
achtig met oneindige witte verge-
zichten en mysterieus licht. Door 
de heldere nachten zijn de sterren 
goed zichtbaar en als u geluk hebt, 
maakt u kennis met het fascineren-
de noorderlicht. Iets dichterbij, in 
Zweden kunt u de prachtige natuur 
in de zomer vanaf het water ont-
dekken of in Stockholm de typische 

bouwstijlen. Of wat te denken van 
La Réunion in de Stille Oceaan met 
haar indrukwekkende basaltkliffen 
en kleine vissers- en bergdorpen die 
nog ongerept zijn? 

the travel club
Gaby Boonstra is aangesloten bij 
The Travel Club. een organisatie 
die samenwerkt met alle gerenom-
meerde reisorganisaties in Neder-
land, België en Duitsland. Zeker-
heid wordt geboden door ANVR en 
SGR en ervaring via een netwerk 
van ervaren reisadviseurs die zelf 
ter plaatse zijn geweest, zoals Gaby. 
Door de centrale inkoop van The 
Travel Club kunnen mooie reizen 
aangeboden worden tegen scherpe 
prijzen en u krijgt daarbij een per-
soonlijke benadering. 

Voor een groot aantal op maat 
gemaakte reizen betekent dit een 
volledig uitgestippelde vakantie, 
met omschrijving van hotels, be-
zienswaardigheden en meer wat er 
bij een onbezorgde vakantie komt 
kijken.

flexibiliteit
Zo flexibel als de invulling van uw 
vakantiebestemming is, zo flexibel 
zijn ook de mogelijkheden tot con-
tact. Reserveren of bespreken van 
uw reis kan telefonisch, per e-mail, 
op haar kantoor en zelfs bij u thuis. 
Wilt u thuis achter uw computer re-

serveren met de vertrouwde afhan-
deling door iemand die u kent? 

Ook dat kan via haar boekbare 
website.

Gaby Boonstra   Foto: Marcel van der Steen

the travel cluB
Gaby Boonstra, Lisztgaarde 85, 5344 eC Oss
06 21702690/0412 856985, gaby.boonstra@thetravelclub.nl
www.thetravelclub.nl/gabyboonstra

OSS - gaby Boonstra heeft reizen in haar bloed. niet alleen het actief 
rondreizen, maar in hoge mate ook het adviseren bij de reizen van ie-
dereen die van plan is op vakantie te gaan, een huwelijksreis te maken 
of om andere redenen te gaan reizen. na 16 jaar reisbureau-ervaring in 
Heesch heeft zij haar sporen verdiend. Maar wat nog belangrijker is: Zij 
vraagt eerst wat uw wensen zijn en pas daarna komen de bestemmin-
gen in zicht. Uw reis wordt indien gewenst compleet op maat gemaakt.

uw reis tot in De 
puntjes verzorgD
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Wij wensen u
fijne feestdagen

Nu ook pasfoto’s

Heeswijk-Dinther

23 & 26 decemBer geopend
Laag-Beugt 1a, 5473 KB Heeswijk-Dinther 

0413 292 875

Laag-Beugt 1
5473 KB Heeswijk Dinther

0413 291 590

fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2013

laar 27 - 5388 HB nistelrode

Vrede 
en veiligheid;
woorden 
die leven

zargona anWari hai-
darzada woonde in Mazar i 
Sharif en was lerares. Haar man 
was militair voordat de Mudja-
hedin aan de macht kwam en 
had vervolgens een goede baan 
in Mazar i Sharif. Dat werd an-
ders toen in 1994 de Taliban de 
macht in handen kreeg. Zargona 
kon haar beroep niet meer uit-
oefenen en moest binnen blijven 
of een boerka dragen. Maar het 
ergste was dat oud-militairen 
werden vermoord. Dat beteken-

de dat Zargona en haar familie 
moesten vluchten; met achterla-
ting van alles.

KErSt En AnDErE fEEStEn
Hoewel de Hollandse bloemen 
bekend zijn over de hele wereld, 

geldt dat niet voor zaken als poli-
tiek, taal en gewoontes in Neder-

land. Het lot bracht Zargona met 
familie hier in een asielzoekers-
centrum en later in Ravenstein. 
Daar werden ze warm welkom 
geheten en hebben er nog steeds 
vrienden. Die vrienden brachten 
onze feesten binnen in huize 

Anwari Haidarzada. Op school 
was en is Zargona actief en wor-

den de (christelijke) feesten mee 
voorbereid en ook thuis staat nu 
een kerstboom; voor de kinde-
ren. Die kinderen studeren en 
hebben mooie toekomstplannen. 
Natuurlijk missen ze hun eigen 
cultuur, maar de situatie in Af-
ghanistan is slecht en gevaarlijk.

gEZEllIgHEID
Ook al kennen Zargona en haar 
man onze christelijke feesten 
niet, zij vinden de gezelligheid 
van samen met vrienden eten 

met Afghaanse en Nederlandse 
gerechten bijzonder. Integratie 
is voor Zargona belangrijk. Oud/
nieuw viert de familie op 31 de-
cember, hoewel in Afghanistan 
oud/nieuw op een ander mo-
ment in het jaar valt. 

De familie Anwari Haidarzada 
kijkt uit naar de feestdagen. Sa-
men met hun Nederlandse vrien-
den gaan ze op kerstavond eten 
en cadeautjes uitwisselen.

GezeLLIGHeId, Vrede eN VeILIGHeId

Zargona Anwari Haidarzada  Foto: Marcel van der Steen

e bevolking van Afghanistan (Zuid-Azië) is voor 
84% Soenitisch Moslim en men viert het Sui-
kerfeest, het Offerfeest, maar ook de geboorte-
dag en hemelvaart van Mohammed. Het begrip 

geboorte van een groot profeet en ook Hemelvaart zijn 
zowel in Nederland als Afghanistan dus bekend. 

D

kerst in Afghanistan

De Mooi Bernheze
Krant 2013
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Fijne feestdagen en een super 2013

Kanaaldijk-noord 14
Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-291451
www.barones.info

Het bestuur van 
Ondernemersvereniging 

Heesch wenst u 
fijne feestdagen toe

kerst in mexico anders, maar ook weer niet

In MEXIcO WOrDt KErSt An-
DErS gEVIErD DAn HIEr In 
nEDErlAnD. BEgInt KErSt 
VOOr jOU VOlgEnS DE MEXI-
cAAnSE trADItIE OP 16 DE-
cEMBEr, Of IS DAt MAAr In 
SOMMIgE DElEn VAn HEt 
lAnD?
In de kleinere steden en dorpen 
hebben ze inderdaad van 16 tot 
en met 24 december Posada’s. 
Dat zijn optochten van kinderen 
en volwassenen, waarbij beel-
den van Maria en Jozef worden 

meegedragen. Op de laatste dag 
wordt de baby Jezus meegedra-
gen en wordt hij vervolgens in 
een kribbe gelegd. Ik kom uit 
Mexico-stad, dus voor mij geldt 
dat niet. Daar heb je veel te ma-
ken met Amerikaanse invloeden, 
waardoor de Mexicaanse tradi-
ties jaarlijks afnemen.

WAt ZIjn VOOr jOU PEr-
SOOnlIjK DE grOtE VEr-
ScHIllEn?
In Nederland is de kerststal voor 

de kerstboom zo klein! In Mexico 
is de stal veel belangrijker dan 
de boom zelf, omdat de stal 
staat voor de geboorte van Je-
zus. Daarnaast kennen wij geen 
tweede kerstdag. Waarom dat zo 
is weet ik niet. Op kerstavond en 
eerste kerstdag gaan we net zoals 
in Nederland met zijn allen samen 
eten. Daarna wordt er onder het 
genot van een hoop drank nog 
een flink feestje gebouwd. Het 
feest is meer bedoeld om goed 
dronken te worden dan om de 
geboorte van Jezus zelf te vieren.

In nEDErlAnD WOrDEn Er 
tIjDEnS KErSt StEEDS VAKEr 
cADEAUS gEgEVEn. IS DAt In 
MEXIcO OOK ZO?
In Mexico worden de cadeaus 
van oorsprong tijdens Drieko-
ningen gegeven. Dat kun je een 
beetje vergelijken met Sinter-
klaas in Nederland. Maar door de 
Amerikaanse invloeden krijgen 
we in Mexico tegenwoordig ook 
tijdens kerst cadeaus. Toen ik nog 
een kind was kreeg ik dus zowel 
met Kerst als met Driekoningen 
cadeaus! 

WAAr gA jE KErSt DIt jAAr 
VIErEn?
Ik vier Kerst dit jaar opnieuw 
in Nederland. Gezellig eten bij 
vrienden. Met mijn familie in 
Mexico heb ik tijdens de kerst 
nog telefonisch contact, zodat 
we toch een beetje bij elkaar zijn!

umBerto cordero (26) komt uit Mexico 
en woont sinds ruim een jaar in Vorstenbosch. 
Hij staat aan de vooravond van zijn derde kerst 

in Nederland. Wij vroegen hem de Nederlandse en de 
Mexicaanse kerst naast elkaar te leggen. 

elk jaar is er veel belangstelling 
voor de arrensleetocht welke 
wordt georganiseerd door en-
kele liefhebbers van het aange-
spannen rijden. Niet alleen de 
enthousiaste omstanders, maar 
ook de fanatieke menners kijken 
uit naar het spektakel. In 2012 is 
het aantal deelnemers behoorlijk 
gegroeid en komen de menners 
vanuit geheel Bernheze en om-
streken. 

Dit jaar zullen 20 arrensleeën te 
zien zijn met een aantal deelne-
mers van ruim tachtig personen. 
De deelnemers laten zich ieder 
jaar weer van hun beste kant 
zien door zich geheel te kleden 
in kerstsfeer. Ook de paarden, 
van Shetlander tot Belgisch Trek-
paard, worden ingespannen met 
bijpassende optuiging en feeste-
lijke belletjes.
De arrensleetocht zal starten bij 
Stal de Flierefluiter bij familie 

van de Wetering aan de Wijst-
straat 16 te Heesch. Om 11.00 
uur vertrekt de vrolijke stoet, 
voorafgegaan aan de sponsor-
wagen met muziek, richting het 
centrum van Heesch. Rond de 
klok van 13.00 uur wordt een 
pauze ingelast bij Huize Heel-
wijk, waarna de ‘Kerstmenners’ 
met een volle buik de terugtocht 
zullen inzetten naar Stal de Flie-
refluiter.

De arrensleetocht op tweede 
kerstdag 2012 is hoe dan ook 
niet te missen! Wanneer u wilt 
meerijden met een van de arren-
sleeën, is dit mogelijk tegen een 
geringe vergoeding. Ook wan-
neer u zelf in het bezit bent van 
een arrenslee en mee wilt rijden, 
bent u van harte welkom. Be-
langstellenden kunnen zich aan-
melden bij Adriaan de Wit via 
telefoonnummer 06-51880385.

voor 11e keer sfeervolle 
winterse tocht in heesch
Arrensleetocht op tweede kerstdag

HeeSCH- Hoefgetrappel en klingelende belletjes zullen ook dit jaar 
op tweede kerstdag in de stille straten van Heesch klinken. Wat 
ooit begonnen is als een spontaan initiatief, is inmiddels uitge-
groeid tot een ware traditie. ruim van tevoren kondigt de arren-
sleetocht zijn komst al aan.

kerst in Mexico

H

LOOSBROeK – Ook tijdens 
Kerstmis kan iedereen kijken 
en luisteren naar de lokale om-
roep van Bernheze.

WantV
Op WanTV is van vrijdag 21 
december tot en met woensdag 
26 december een kerstuitzen-
ding te zien met in de hoofd-
rol koor Vivace uit Heeswijk-
Dinther. In de sfeervolle special 
die is opgenomen op kasteel 
Heeswijk zijn drie kerstliedjes te 
horen. De uitzending wordt op 
de bewuste dagen steeds her-
haald.

WanfM
Op WanFM is op eerste en 
tweede kerstdag een speciale 
uitzending van Muzikaal Ont-
waken. Tussen 9.00 en 12.00 
uur laat presentator Micbel van 
Zuijlen de mooiste kerstplaten 
horen. 
Ook zijn er kerstgroeten te ho-
ren van inwoners uit Bernheze. 
Op tweede kerstdag is van 
14.00 tot 18.00 uur de Winter-
se 50 te horen, met de grootste 
kersthits aller tijden. 

De presentatie is in handen van 
John van der Donk.

Wanfm en Wantv in 
het teken van kerstmis

succesvolle 
kerstmarkt
HeeSCH /LOOSBROeK – Af-
gelopen weken heeft de St. 
P.e.P. Bernheze verschillende 
verkooppunten gehad voor het 
verkopen van kerststukjes. De 
opbrengst van dit weekend is 
€ 1400,00. Vrijwilligers bedankt, 
zonder jullie was dit niet gelukt 
St. P.e.P. Bernheze 

De Mooi Bernheze Krant 2013
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Aangesloten bij Fleurop Interflora.

Kerst bij Ari-Jenne 
in Heesch en Nistelrode

Kerstmis wordt heel traditioneel 
gevierd; een echt familiefeest. 
Op 24 december beginnen de 
festiviteiten met de voorberei-
dingen van het kerstmaal en het 
versieren van de boom in huis. 
De boom blijft licht en leven 
geven tot 2 februari. Onder de 
kerstboom komen de cadeautjes 
te liggen. Maar, geen kerststal in 
huis. Dat is voorbehouden aan 
de kerk. 

DElEn IS BElAngrIjK
Zodra de eerste ster verschijnt, is 
het tijd voor festiviteiten. De fa-

milieleden gaan aan tafel, waar 
een lege stoel gereserveerd is 
voor een onverwachte gast. U 
zou zo aan kunnen schuiven, 

heel gastvrij. De oplatek (soort 
hostie) die elk familielid in de 
kerk gehaald heeft, wordt met 
anderen gedeeld onder het uit-
spreken van een kerstwens. Dan 
is het tijd om te eten. De traditie 

Polen 
kerstmis met 
veel tradities

TĲ deNS de NACHTMIS zITTeN eN STAAN 
MeNSeN oVerAL IN de BoMVoLLe kerk

Foto: Ad Ploegmakers

ORSTeNBOSCH - Kerst is in Polen (97% rooms-
katholiek) een familiefeest. teresa noWac-
ka uit Wielcopolskie vertelt enthousiast over kerst 

in Polen. De familieband is hecht. Teresa kwam in Neder-
land 6 weken voor vakantiewerk om haar rechtenstudie 
te betalen. Het werden 6 maanden en daarna pendelde 
ze regelmatig tussen Polen en Nederland heen en weer 
voor studie en werk. Nu is ze afgestudeerd en heeft hier 
de liefde gevonden.

Foto: Ad Ploegmakers

volgend komen er bij de familie 
Nowacka 12 gerechten op tafel. 
Ze houden van eten en je weet 
maar nooit of er een gast aan-
schuift. De gerechten zijn geva-
rieerd, maar karper is een essen-
tieel onderdeel van het menu. 
Ook andere vissoorten worden 
opgediend. Daarnaast is er zuur-
kool met paddenstoelen, maan-
zaad met noten, rozijnen en 
amandelen en ook zoetigheden. 

KErStMIS
Als de familie dan om midder-
nacht in de bomvolle kerk zit 
voor de kerstmis van 2-2,5 uur, 
met veel gezang, kan er nie-
mand van de honger omvallen, 
ook niet van alcohol. Op kerst-
avond wordt traditioneel geen 
alcohol geserveerd!

1e en 2e kerstdag zijn ook aan 
de familie voorbehouden. Om-
dat de jongere generatie zorgt 
voor de oudere generatie, en 
de oudere generatie taken van 

de jongeren overneemt is dat 
een warm samenzijn. er wordt 
gelezen uit het evangelie van 
H. Lucas over de geboorte van 
Christus en er wordt gebeden. 
Natuurlijk wordt er weer gege-

V

kerst in Polen

ten, er zijn veel lekkere gerech-
ten met de vele koolsoorten die 
Polen rijk is. 
Dit jaar viert Teresa kerst met 
haar vriend; een combinatie van 
culturen en tradities. Met karper 

en andere vissoorten, met nacht-
mis en samenzijn. Teresa hoopt 
vurig dat de tradities in Polen 
niet verloren gaan en wenst ie-
dereen eenzelfde harmonie toe 
als zijzelf ervaart.

kindje wiegen
Op 1e kerstdag is er om 12.00 
uur in de Heilige Willibrordus-
kerk (Heeswijk) en in de Sint 
Servatiuskerk (Dinther) een 
speciale kerstviering voor peu-
ters en kleuters met hun broer-
tjes, zusjes, vaders en moeders, 
opa’s en oma’s.
 
Thema: een engel met een blijde 
boodschap. In deze korte vie-
ring vertellen we een kerstver-
haal en zingen we kerstliedjes!
De kinderen mogen verkleed 
komen als een figuur uit het 
kerstverhaal.
Allemaal hartelijk welkom!

Voor vragen kun je bellen naar 
Lonneke van Vessem: 
0413-291315

La Colline
Hans en Marie-José 
Egelmeer

Iedereen fijne kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar toegewenst

Voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant

Bedankt voor 
het vertrouwen 

in ons!
Team fysiotherapie 

Hoogstraat

Hoogstraat 11 - 5384 BJ Heesch
Tel.:  0412 - 453608
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Eigen ontwerp gekoppeld aan kleinschalige productie 

geeft een meubel van Heerkens Interieurs een uniek 

karakter. Wij bieden u de mogelijkheid om een meubel 

te vervaardigen dat voldoet aan uw wensen en ideeën. 

Daarnaast zijn de kleurmogelijkheden onbeperkt. 

Kortom alles is bespreekbaar
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Laag Beugt 1  -  5473 KB Heeswijk-Dinther  -  www.heerkensinterieurs.nl 

Pepi is geboren in het kleine 
dorpje extremaduras in het wes-
ten van Spanje. Ze heeft hier tot 
haar 9e jaar gewoond en herin-
nert zich de kerst daar nog goed. 
“We woonden ver van de stad. 
De gemeenschap was erg hecht 
en we deden heel veel samen met 
de kerst; het was één groot feest,” 
vertelt Pepi. Het geloof speelde 
een grote rol in het dorpje. Zo 
gingen de kinderen langs de deu-
ren om eten en geld op te halen 
voor de kerk, die het vervolgens 
verdeelde onder de armen. Pepi: 
“We maakten rommelpotten van 
een varkensblaas, een bloempot 
en een rietje. De vrouwen ston-
den in de keuken en maakten 

heel veel eten en drinken. De 
hele tafel stond vol met lekkers 
en heel de buurt kwam langs.” 
Favoriet van Pepi waren de hele 
speciale zelfgemaakte koekjes en 
de ‘ranja’ die gemaakt werd van 

sinasappel -of citroensap met sui-
ker en water. 

Op haar 9e verhuisde Pepi naar 
Catalonië, in het noord-oosten 
van Spanje. “Daar was de kerst 
heel anders. Het leek veel meer 

de kerst zoals we die in Neder-
land kennen. De tafel stond nog 
steeds vol met eten en drinken, 

maar nu stond er onder andere 
cola, champagne en koekjes 
uit de fabriek,” vertelt Pepi. Ze 
woonde in een nieuwe wijk en 
in plaats van een kerk was er 
een klooster. Pepi: “Ik keek mijn 
ogen uit toen ik voor het eerst al 

die lichtjes en ballen zag! Ook de 
kerststallen vond ik zo mooi! en 
om de kerststallen lagen riviertjes 

van spiegelstukjes die glinsterden. 
Ik zou ze meteen kopen als ik ze 
nog zou kunnen krijgen hier.” 
Het gemeenschapsgevoel was er 
wel minder, er kwamen wel men-
sen langs maar deze bleven niet 
zitten. Ze wensten je een fijne 

kerstfeest, pakten iets lekker van 
de tafel en gingen vervolgens 
weer weg.

Tegenwoordig is de kerst in Span-
je vergelijkbaar met die in Neder-
land vertelt Pepi: “De jongeren 
gaan op stap en de familie komt 
wel bij elkaar, maar toch is ieder-
een meer op zichzelf tegenwoor-
dig.” Hoe Pepi en Theo de kerst 
doorbrengen? Gezellig samen 
met de kinderen en kleinkinderen 
lekker eten, cadeautjes uitpakken 
en kerstfilms kijken. 

ISTeLRODe – pepi janssen - fernandez woont 
alweer 42 jaar met haar man Theo in Nistelrode. 
Voordat ze de liefde van haar leven ontmoette en

       met hem meeging naar Nederland, woonde ze in het 
zonnige Spanje. Met een twinkeling in haar ogen denkt 
Pepi terug aan haar kerst in Spanje, aan de ‘zanbomba’ 
ofwel rommelpotten en de bijzondere kerstkoekjes. 

kerst in

Spanje

MeT TWINkeLING IN HAAr oGeN deNkT PePI TerUG AAN 
‘zANBoMBA’ eN BĲ zoNdere kerSTkoekJeS

Pepi Janssen met de kadootjes bij de boom

Rien Romme 
en Anke van Dijk
www.eifel-vakantie.nl

Vanuit een sprookjesachtig 

wit Gerolstein, wensen wij

iedereen een gezond en 
succesvol 2013!

N

kerst in Spanje

De Mooi Bernheze
Krant 2013
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Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl
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10%premie voor 10 jaar sparen

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

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

variabele 
rente

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412-613544
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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Bij Rivez kunt u

ook gebruik 

maken van de 

bankdiensten 

van RegioBank. 

elke klant heeft andere wensen 

en behoeften en wij vinden dat u 

recht heeft op een persoonlijke, dus 

op u afgestemde en servicegerichte 

dienstverlening. Dat de producten 

van RegioBank zich kenmerken 

door gunstige tarieven en heldere 

voorwaarden staat natuurlijk voorop.

laar 16 in nistelrode 
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rivez assurantiën & risicobeheer Bv
laar 16
5388 HE nistelrode
t 088-8000 999
e info@rivez.nl
i www@rivez.nl

In de Zwaan

twenty-
sicks en 
Woodstock 
tribute 
Band

HeeSWIJK-DINTHeR - Vrijdag 28 
december, twenty Sicks is een 
energiek cover trio gewapend met 
contrabas, akoestische gitaar en 
drums. Hun muziek wordt vaak 
vergeleken met ‘the Baseballs’.

Alom bekende nummers uit de 
hitlijsten van de afgelopen 50 jaar 
worden in een Rock ´n Roll / Roc-
kabilly jasje gestoken en krijgen 
een totaal ander karakter. Maar 
Twenty Sicks is meer dan alleen 
rock&roll en rockabilly. De man-
nen schuwen er niet voor om er zo 
nu en dan een fijne ballad tussen-
door te gooien of uitstapjes te ma-
ken naar een heerlijke surf-sound. 
Hierdoor blijft hun repertoire zeer 
afwisselend en verrassend.

Zaterdag 29 december, Woodstock 
Tribute Band. De 9-mans formatie 
zal ‘NON STOP’ het overgrote 
deel van het woodstock reper-
toire live ten gehore brengen. een 
groots spektakel waarbij het hippie 
tijdperk zal herleven. Alle muziek 
uit de Woodstock film passeert de 
revue; nummers van Country Joe 
Mac Donald, Melanie, Ten Years 
After, Janis Joplin, Jefferson Airpla-
ne, the Who, Tim Hardin, Santana, 
Crosby-Stills-Nash & Young, Joe 
Cocker, Santana en vele, vele an-
deren. 
een groots spektakel waarbij het 
hippie tijdperk zal herleven.
Beide dagen zaal open 21.00 uur, 
vrij entree, info 0413-291575 
www.dezwaanlive.nl

Twenty-Sicks

Woodstock Tribute Band

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 
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Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Open Zondag Heesch

pag. 10

Sportief Bernheze
pag. 26

Open Zondag Heeswijk-Dinther

pag. 6

FOR MINEUR: Wijzer door de tijd

Wat speelt of speelde er het af-

gelopen jaar? Het vrij plotselinge 

vertrek van burgemeester Boel-

houwer naar Gilze-Rijen en de 

snelle benoeming van waarnemer 

Willibrord van Beek. Ook het niet 

doorgaan van de samenvoeging 

van Bernheze en Maasdonk na de 

uitslag van het referendum. Lege 

plekken voor de appartementen-

complexen aan het Kruispunt, 

of heeft u een oogje op een van 

de vrijstaande appartementen in 

Schoonrijk? Wacht u op de nieuw-

bouw in de Narcislaan? Of heeft 

u uw huis te koop staan, maar wil 

dat niet vlotten?

Heeft u dit jaar misschien een lintje 

gekregen, ons lied ‘Lintjesregen’ 

van een paar jaar geleden heeft 

daar wellicht aan bijgedragen, 

deze zomer voor de buis gezeten 

om onze lokale held Raymond van 

der Biezen te zien schitteren op de 

Olympische Spelen? Ook uw stem 

gegeven aan Rutte en Samsom en 

daar inmiddels, zoals vele anderen, 

weer spijt van? 

We hebben als FOR Mineur weer 

om ons heen gekeken en geluis-

terd en hebben het een en ander 

in ons programma verwerkt. 

Vaste onderdelen zijn de uitreiking 

van de Hisse Plusser en de Hisse 

Misser. Vorig jaar kreeg de Wereld-

winkel de Hisse Plusser en was de 

Hisse Misser voor ’t Kuipke. Voor 

wie zijn ze dit jaar?

We hebben de nodige repetities 

gehad onder de muzikale leiding 

van Henri van de Helm en met 

regieaanwijzigingen van Ine van 

Kempen. Bert Engelbart heeft weer 

een leeuwendeel van de teksten 

voor zijn rekening genomen. Harm 

van Vucht zorgt deze keer met zijn 

video-opnames voor aankleding 

van het programma. Wie gaat de 

vrijgekomen plek op het podium 

invullen?

Ook deze keer zal het de moeite 

waard zijn om op 1 januari naar het 

Nieuwjaarsoptreden van FOR Mi-

neur te komen kijken. U bent van 

harte welkom in de Pas, aanvang 

13.00 uur. U kunt daar anderhalf 

uur gratis genieten van wat FOR 

u brengt. Na afloop is er uiteraard 

gelegenheid om elkaar Nieuwjaar 

te wensen, of om gezellig na te 

praten met een glas in de hand en 

een oliebol binnen handbereik.

HEESCH - Op 1 januari 2013 zal in de Pas in Heesch weer het traditionele Nieuwjaars-optreden plaatsvinden van cabaret-

groep FOR Mineur. De rode draad van de voorstelling is ‘Wijzer door de tijd’. Als FOR hebben we recht van spreken, aan-

gezien we volgend jaar veertig jaar bestaan. Destijds begonnen op de platte kar bij de opening van de nieuwe rijksweg, 

tegenwoordig een programma warm en droog in de Pas. 

¤450,-

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

T. (0031)-(06) 17 22 63 92 

E. info@rsautomobielen.nl - W. www.rsautomobielen.nl

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

Winterbandensets voor de kleinere auto’s

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

Winterbandensets voor de kleinere auto’s

Winterbandensets voor de kleinere auto’s
Zeer scherp 

geprijsd

RS Automobielen_53x26,5_wk49.indd   1

30-11-2012   21:10:26

ZIE PAGINA 9

Ridderhof 100

Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64

F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl

M: 06 11 72 70 28

Volgende week 

wordt

DeMooiBernhezeKrant

op 27 december 

bezorgd

Hallo allemaal, ik ben Nina Mulder, 

18 jaar oud en woon in Nistelrode. 

Vanaf augustus studeer ik met veel 

plezier aan de Hogeschool voor 

Journalistiek in Tilburg. Daarnaast 

schrijf ik sinds een maand voor De 

MooiBernhezeKrant om zo veel 

nuttige én leuke ervaringen op te 

doen. Dit is de afgelopen maand al 

erg goed bevallen. Ik heb heel veel 

zin om ook in 2013 de krant te gaan 

voorzien van veel leuke stukken en 

wie weet jou wel te interviewen. 

Voor nu veel leesplezier, 

fijne kerstdagen en een heel 

goed 2013!

INA MULDER

INA MULDER

N

FOR Mineur heeft genoeg in petto om u te laten genieten  Foto: Ad Ploegmakers

VASTE ONDERDELEN ZĲ N DE UITREIKING 

VAN DE HISSE PLUSSER EN DE HISSE MISSER

FOR MINEUR:

KERSTPUZZEL  

DeMooiBernhezeKrant heeft voor u de mogelijkheid om een prijs 

te winnen. U zoekt de 21 kerstballen; met de letters en kleine 

woordjes die daarin staan, maakt u hier een zin van. Aan 8 van 

de goede inzendingen worden prijzen verloot.  Mail de zin naar 

info@demooibernhezekrant.nl.

FOTOWEDSTRIJD WINTER

Vorig jaar hebben vele foto’s onze redactie bereikt en hiervan 

werden drie fotografen beloond met een mooie poster van de 

ingestuurde foto. Dit jaar kunt u weer foto’s opsturen en mooie 

prijzen winnen die uw foto een extra waarde geven. Voor de 

voorwaarden kunt u kijken op pagina 5. 

We nestelen ons voor de haard,  tv, met een boek op 

de bank, al dan niet in gezelschap en nemen even 

de tijd om te ontspannen. Wij mochten vele lezers 

ontmoeten en mooie, grappige en gepassioneerde  

verhalen voor u brengen. De lezers, adverteerders 

en iedereen die zijn of haar verhaal deelde met 

ons willen wij een knusse kerstdagen wensen. 

Onze kersteditie van DeMooiBernhezeKrant 

draagt hier graag aan bij. 

   Team De MooiBernhezekrant

AANLEVERTIJDEN 

I.V.M. FEESTDAGEN

WEEK 52:

deadline 21 december 15.00 uur 

uitgave 27 december 

WEEK 1:

deadline 28 december 15.00 uur

uitgave 2 januari

Beste lezers van

DeMooiBernhezeKrant

De

Mooi

Bernheze

Krant

2013
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Canadabaan 2 Nistelrode Tel. (0412) 61 72 99

 Gereedschappen
 Klimmaterialen
 Veiligheidsmiddelen
 Bedrijfskleding
 Reparatie & Onderhoud

TECHNISCHE GROOTHANDEL
Voor de echte vakman en de kwaliteitsbewuste klusser

Kwaliteit zie je 
niet daar werk 

je mee!

Onze service en 
onderhoud van uw 

machine zorgen voor 
blijvende kwaliteit 

Wĳ  wensen u 

prettige feestdagen en een 
gezond en voorspoedig 2013 

waarin wĳ  ook weer graag 
voor u klaar staan.

kwaliteit zie je niet, daar werk je mee
MG-Service ook ingericht voor de particuliere markt

De verkoop en service is gericht 
op een voor de klant doelgerichte 
totaaloplossing. Om deze dienst-
verlening optimaal te verzorgen 
heeft men de bedrijfsruimte meer 
dan verdubbeld. Nu is het zover, 
de winkel is ruim en overzichtelijk 
geworden en er is een gesloten 
magazijn gecreëerd met laad- en 

losruimte. Ook de werkplaats is op 
alle fronten uitgebreid en voorzien 
van alle faciliteiten.
‘’Wij leveren de juiste gereed-
schappen die geschikt zijn voor de 
toepassingen waarvoor deze wor-
den ingezet door de klant, zelfs 
als dat betekendt dat we het be-
staande gereedschap aan moeten 

passen. en mochten er defecten of 
storingen optreden dan repareren 
we die zelf. Dit is voor de klant 
goedkoper en sneller dan bijvoor-
beeld terugsturen naar de fabriek, 
of zomaar een nieuwe of een an-
dere machine aanschaffen. Dat is 
wat we bedoelen met service’’ ver-
duidelijkt Van Grinsven.

Het bedrijf is landelijk bekend door 
de service en kwaliteit die het le-
vert. Klanten krijgen zakelijke ex-
pertise over alle gereedschappen. 
Ook voor keuringen en certifice-
ringen van alle gereedschappen 
volgens de laatste wettelijke nor-
men heeft MG Service alle deskun-
digheid in huis.

Service is het motto van dit be-
drijf, ‘’Mensen behandelen zoals je 
zelf behandeld wenst te worden, 
en daarbij het juiste product op 
de juiste plaats inzetten voor een 
passende prijs, zodat de klant het 
goedkoopst uit is’’. Dat is waar het 
in dit familiebedrijf om draait geeft 
de eigenaar aan.

“Kwaliteit zie je niet, daar werk je 
mee” dat is de visie van MG Ser-
vice.

NISTeLRODe – Van spijker tot draaibank maar ook werk-, bedrijfskleding en veiligheidsschoenen of gewoon 
een goed advies. Bij Mg-Service vind je vooral goede service!. Mari van grinsven is blij dat de nieuwe win-
kel bijna klaar is. Mg-Service is een groothandel, maar staat ook klaar voor de particuliere klant. Mg service 
houdt zich bezig met de inkoop, verkoop, import en export van machines, gereedschappen en aanverwante 
artikelen en verricht ook de onderhoud en service hiervan.

V.l.n.r.: Jorn, Pim, Randy, Eelco, Mari en Conny

nieuW in heesch van tuyl metaalrecycling

Al diverse bedrijven en particulie-
ren hebben de weg gevonden naar 
Van Tuyl Metaalrecycling. 

De bedrijven die hem weten te 
vinden zijn sloopbedrijven, elek-
trabedrijven, loodgieters, bouwbe-

drijven, maar ook Centerparcs en 
fanfares brengen vanuit Oss, Uden 
Den Bosch, Sint-Oedenrode en na-
tuurlijk Bernheze hun (metaal)af-
valproducten naar de Nieuwstraat 
in Heesch. 

Snelle service en eerlijke prijzen
Bij Van Tuyl Metaalrecycling kun 
je alle soorten oud ijzer inleveren 
voor een eerlijke dagprijs. Niet 
voor niets heeft Ferry een geijkte 
weegschaal in zijn loods staan om 
de metalen te wegen. U kunt zelf 

zien hoeveel kilo’s u inlevert. Het 
metaal wordt keurig gesorteerd 

en schoongemaakt voor verdere 
verwerking. Of dit nu ijzer, koper, 
lood, zink, aluminium, rvs, kabel, 
wasmachines, drogers. fietsen, 
keukenapparaten of elektromoto-
ren zijn.

Ophaalservice en bakken op locatie
Naast de mogelijkheden voor het 
brengen van metalen heeft Van 
Tuyl Metaalrecycling ook een ei-
gen ophaalservice. 

Via de website www.oudijzerbren-
gen.nl kunt u heel gemakkelijk de 
door u gewenste ophaaldatum en 
-tijdstip doorgeven. Bij bedrijven 
of voor grote hoeveelheden kun-
nen bakken worden neergezet die 
van tijd tot tijd opgehaald worden. 

Schoon en systematisch
er wordt hard en netjes gewerkt bij 
Van Tuyl Metaalrecycling de vloer 
is schoon en de bakken staan vol 
met gesorteerde metalen, moto-
ren, koperen leidingen die van de 

messing koppelingen ontdaan zijn, 
bewerkte en onbewerkte alumi-

nium profielen, frames van fietsen 
en noem maar op. 

Het team
Whitney van Nuland, ondersteunt 
hem in diverse werkzaamheden. 
Zij streven naar een klantgerichte 
aanpak met servicegerichte dienst-
verlening en vormen het gezicht 
van het bedrijf. Vertrouwen, eer-
lijkheid en duidelijkheid staan 
voorop. Ook een kop koffie hoort 
daarbij.

U moet beslist een keer zelf gaan 
kijken en vragen naar de mogelijk-
heden.

‘Uw ijzer is geld waard’

 Foto: Ad Ploegmakers

Van tuyl Metaalrecycling
Nieuwstraat 5a 
5384 TC Heesch   
T: 06-46326467 
e: info@oudijzerbrengen.nl
www.oudijzerbrengen.nl

HeeSCH – Aan de Nieuwstraat 5A (achter op het terrein) staat een grote loods. Daar heeft de 
trotse eigenaar van Van Tuyl Metaalrecycling zijn onderkomen gevonden vanaf 1 september 
2012. Maar ook vóór 1 september was Ferry van Tuyl al heel actief in de recycling.
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7,-

3

OOk via 
webshOp

OOk via 
webshOp

OOk via 
webshOp

Phalaenopsis 
met 1 bloemtak
Minimaal 9 bloemknoppen. 
Pot Ø 12 cm.
Excl. sierpot.
van 8,95 
voor 6,95

 
Volg Life & Garden op Facebook

www.lifeandgarden.com4

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

Geldig in week 50 (t/m 18 december 2012)  zolang de voorraad strekt. Prijs- en/of modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden. 

Cadeau tip!

genieten met groen

De leukste cadeaus kiest u zelf

www.lifeandgarden.com

De Nationale Tuinbon 
met keuze uit 2 gratis 
cadeau enveloppen. 

Nu ook verkrijgbaar via de webshop.

Kerstcactus. 
Diverse kleuren. Excl. sierpot.
Pot Ø 10,5 cm.
Per stuk 3,75 
2 voor 5,-

Kistje platmos. 
Ideaal decoratiemateriaal.
Van 2,95 voor 1,99

2 voor 
5,-

De Nationale Tuinbon is bij alle  vestigingen van Life & Garden te koop en in te wisselen. 
De bon is verkrijgbaar met een bedrag naar keuze: van 10,- tot 150,-. De cadeaubon kan in 
meerdere keren worden besteed. De Nationale Tuinbon is een cadeau dat altijd uitkomt!*

Nog geeN groeipashouder? 
Kijk voor info op www.lifeandgarden.com

exclusief voor groeipashouders*
groei     geNiet

doos met 40 theelichten. 
Brandduur tot 6 uur.
Per stuk 3,89

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

3 dozen voor 

8,95

s

OOk VIa 
wEBsHOP

Kerststuk
In diverse modellen.
van 17,95 
voor 9,95

2

Sfeervol
OOk via 
webshOp

OOk via 
webshOp

OOk Via 
wEbsHOp

OOk Via 
wEbsHOp

7,-

3

OOk via 
webshOp

OOk via 
webshOp

Porseleinen kersthuisje 
met verlichting
Hoogte 11 cm. 
Keuze uit verschillende modellen.
van 5,95 voor 3,99

Decoratie kaars 
met LED verlichting
Hoogte 12 cm.
van 3,50 voor 2,99

7,-

3

OOk via 
webshOp

OOk via 
webshOp

Kersthuisje met LED verlichting
Hoogte 13 cm. Keuze uit verschillende 
modellen. Excl batterij.
van 6,95 voor 4,99

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

Binnen onze KBO hebben we zo-
juist een presentatie van het voor-
genomen beleidsplan 2012-2017 
achter de rug. 
Alle leden zijn in het bezit ge-
steld van dit plan. Het geeft een 
inzicht in wat er leeft onder onze 
KBO-leden. Aan de hand van de 
antwoorden op de enquête heeft 
het bestuur, met medewerking van 
vele vrijwilligers, dit voorgenomen 
beleidsplan kunnen opstellen. Wij 
zullen dit plan ter goedkeuring 
voorleggen aan de leden tijdens 
de algemene ledenvergadering in 
maart 2013.
We zijn nu midden in de Advents-

tijd. De naam Advent komt van 
het Latijnse woord Adventus, dat 
‘komst’ betekent. In de Adventstijd 
bereiden de christenen zich voor 
op het kerstfeest, wordt de ge-
boorte van Jezus herdacht en zijn 
wederkomst verwacht. 
Ook in onze tijd worden de weken 
vóór Kerstmis gebruikt als weken 
van voorbereiding. Voorbereidin-
gen vooral binnenshuis om met 
elkaar straks mooie kerstdagen 
te beleven. Maar laten we vooral 
in de aanloop naar Kerstmis onze 
eenzame medemens niet vergeten.
Zij die gebukt gaan onder verdriet, 
armoede en levensgevaar. Zij zijn 

het die juist een mooi Kerstfeest 
verdienen!
een feest waarin ook zij iets mogen 
‘proeven’ van vrede. Het is immers 
de geboorte van het Kind van de 
Vrede dat we vieren.
Zou het niet geweldig zijn wanneer 
we ieder jaar, telkens weer mogen 
beleven dat het Kind van de Vrede 
in onszelf geboren wordt ? 

Wij wensen u allen een mooie 
kerst toe.

Met vrede gegroet namens alle 
bestuursleden,Wil de Jong, voor-
zitter KBO-Heesch

kBo heesch groet u

kBo Bernheze

HEEScH – Het is een turbulent jaar geweest. We denken daarbij aan recente gebeurtenissen zoals de ver-
kiezingen in zowel ons eigen land als ook in de V.S., de langdurige burgeroorlog in Syrië en de storm aan de 
oostkust van Amerika. Daarbij zijn er misschien in uw eigen leven ook wel ingrijpende momenten geweest 
in het (bijna) afgelopen jaar.

HeeSCH - traditiegetrouw houdt 
KBO-Heesch ook dit jaar haar 
kerstmiddag voor de leden op 20 
december in café-zalen ‘t tunneke.

De bijeenkomst belooft een mooie 
sfeervolle, stemmige gebeurte-
nis te worden met een gevarieerd 
programma. Sociale en informele 
contacten zijn bij zo’n bijeenkomst 

vanzelfsprekend. er is een uitge-
breide lunch en de kerstgedachte 
wordt uitgesproken door Pastoor 
Van Dijk. De aanwezigen wor-
den getrakteerd op de kerstmusi-
cal ‘Prinses eigenwijs’, opgevoerd 
door ouders van leerlingen van 
basisschool De Toermalijn. Daarna 
zal koor ‘Zang en vriendschap’ uit 
Loosbroek de middag afsluiten. 

kerstmiddag kBo-heesch

“Ook in onze tijd worden de weken vóór Kerstmis gebruikt als 
weken van voorbereiding”

verkoop oliebollen voor stal Bertus 

Onze heerlijke zelfgebakken olie-
bollen kosten: • 10 voor € 5,00 
(bij bestelling voor 21 december) 
• 10 voor € 6,00 op zaterdag 29 
december bij de kraam.

De oliebollenkraam staat zaterdag 
29 december op het plein bij Dag-
winkel Schouten en de verkoop is 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Wanneer u er zeker van wilt zijn 

dat er oliebollen gebakken voor 
u klaar staan, bestel dan tijdig en 
noteer op een briefje uw naam, 
adres, telefoonnummer, aantal 
oliebollen en hoe laat u ze wilt op-
halen. Tussen 11.00 en 12.00 uur 
of tussen 14.00 en 15.00 uur. Le-
ver het briefje in op School of bij de 
Dagwinkel Schouten.

LOOSBROeK - Ook dit jaar worden er weer oliebollen gebakken en 
verkocht. De inkomsten van deze dag zullen geheel ten goede komen 
aan de kinderboerderij Stal Bertus.

          SP-Bernheze
      wenst alle inwoners
fijne kerstdagen en
   een voorspoedig

                    2013
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WinterWandeltocht 2012
Zondag 30 december in Bernheze

Ook zo’n behoefte om bij te 
komen van de decemberfeest-
maand? TRV-Bernheze organiseert 
voor u een knusse, natuurrijke 
winterwandeltocht in Bernheze op 
zondag 30 december aanstaande, 
vanuit drie startpunten. Voor de 
wandelaars die al vaker met onze 
winterwandeltocht hebben mee-
gelopen, let op, we hebben dit jaar 
2 nieuwe startpunten!
TRV is er weer in geslaagd om voor 
u mooie tochten uit te zetten én 

er kan gestart worden vanuit drie 
verschillende plaatsen:
• Kasteel Heeswijk, Kasteel 4, 
Heeswijk- Dinther 
• Eetcafé ‘t Pumpke, Raadhuisplein 
7, Nistelrode 
• Gasterij de Pier, Schansweg 3, 
5406 TP Uden. 

Vanuit alle startpunten (Heeswijk-
Dinther, Uden en Nistelrode) heb-
ben we routes van ongeveer 5, 10 
en 20 km. In de routes zijn pauze-

punten opgenomen waar men de 
inwendige mens kan verzorgen. 
Voor de 20 km tocht kunt u starten 
tussen 8.30-11.00 uur en voor de 
5 en 10 km tussen 8.30-12.00 uur.
Buiten de drie gebruikelijke wan-
delroutes, heeft Heeswijk-Dinther 
ook een geocache route.

Meer info via www.geocaching.nl.
Deelname is € 3,00 per persoon, 
inclusief gezonde versnapering.

wandelen

BeRNHeZe - lekker wandelen na de feestdagen! juist tussen kerst en oud-en-nieuw is het gezond om wat 
aan beweging te doen, dus ‘doe mee met de trV’.

NISTeLRODe - Zaalvoetbalvereni-
ging d’n Haon organiseert op za-
terdag 29 december voor de 19e 
keer de nisseroise Zaalvoetbal-
kampioenschappen. De strijd zal 
dit jaar gaan tussen zeven nisse-
roise teams. 

De vorig jaar behaalde titel zal 
verdedigd gaan worden door zaal-
voetbalvereniging BBQenzo.nl. 
Maar de concurrentie gaat zeker 
een poging wagen om de fel-
begeerde wisselbeker in bezit te 

krijgen. Naast de titelverdediger 
nemen dit jaar de volgende teams 
deel: ADO D’n Haon, All Stars, 
King, Vrijgezellig, nieuwkomer ‘t 
Zusje & Twin en organiserend team 
D’n Haon. 
De wedstrijden vangen aan om 
10.00 uur in sporthal De Over-
beek, Nistelrode. Het toernooi zal 
rond 16.00 uur eindigen, waarna 
de prijsuitreiking plaats zal vinden. 
Iedereen is van harte welkom om 
hun favoriete team aan te moedi-
gen.

nisseroise 
zaalvoetbalkampioenschap

voetbal

van overbeek 
nieuwe hoofd-
trainer hvch

HeeSCH - William van Overbeek 
wordt de nieuwe hoofdtrainer van 
HVCH uit Heesch. De 37-jarige 
Bosschenaar is momenteel hoofd-
trainer van BMC uit Berlicum. 
Daarnaast is hij assistent-trainer 
van de A1 van FC Den Bosch. Voor-
heen was hij trainer bij FC engelen 
en Wilhelmina uit Den Bosch. Van 
Overbeek wordt de opvolger van 
Henry van Alebeek, die na zes jaar 
de club gaat verlaten.

voetbal

Kinderen vanaf 10 jaar die graag 
assistent willen worden kunnen 
een door de Koninklijke Neder-
landse Gymnastiekunie (KNGU) en 
het Ministerie van VWS erkende 
opleiding assistent-gymnastiek 

niveau 1 volgen. Met dit diploma 
mag je de trainster assisteren tij-
dens de les. Ook assistent worden? 
Meld je bij je train(st)er.
Op de foto een trotse Joëlle met 
haar turnsters.

joëlle mooten 
eerste assistent bij gympoint

NISTeLRODe - Ze heeft er hard voor moeten werken de afgelopen peri-
ode maar gisteren was het dan zover. Haar laatste opdracht heeft ze met 
goed resultaat afgerond. joëlle Mooten (12) heeft haar diploma KngU 
assistent niveau 1.

gym

Op donderdag 27 december ko-
men tussen 18.45 - 23.00 uur de 
teams van Avesteyn, Blauw-Geel 
‘38/Jumbo, Nooit Gedacht, Ollan-
dia en Prinses Irene in actie. Vrijdag 

28 december is op dezelfde tijd 
de beurt aan Den Dungen, Hees-
wijk, RKSV Schijndel, RKVV erp en 
VOW. 
en zaterdag 29 december starten 
om 19.00 uur de finale wedstrijden 
en om 21.00 uur de grote finale.
Volgens de organisatie gaat het 
een heel spannend toernooi wor-
den met mooie wedstrijden en 
heel goede teams die aan elkaar 
gewaagd zijn. er worden veel toe-
schouwers verwacht en zeker ook 
veel gezelligheid. Het 1e toernooi 
in 2011 werd door voetbalvereni-
ging Heeswijk gewonnen. 
Toegang is € 2,- per avond. Voor 
meer informatie zie ook www.
vvheeswijk.nl

2e editie 
gebroeders dijkhoff 
futsaltoernooi in de zaert 
HeeSWIJK-DINTHeR - Maar liefst 3 dagen zal er gestreden worden om 
de eer en de Dijkhoff futsaltrofee in sporthal De Zaert in Heeswijk-Din-
ther. De start is op donderdag 27 december en de finales op zaterdag 
29 december. tien voetbalverenigingen uit de regio die normaal hun 
kunsten vertonen op het veld strijden nu tegen elkaar in de zaal.

voetbal

De Collse Hoek Gerwen gaat sluiten 
met ingang van 1 januari 2013.

Op 22 - 27 - 28 - 29 en zondag 30 december open.
Alle laatste meubelen tegen een redelijk bod.

Open van 11.00 tot 16.00 uur.

Bedankt voor het 
in ons gestelde 

vertrouwen, 
wij wensen u 

prettige feestdagen
en een gezond 2013

De Collse Hoek Gerwen
Gerwenseweg 41 Gerwen

5674 SE Nuenen 
tel 06 29281266

www.decollsehoek.com

al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

De Mooi Bernheze Krant 2013
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Bernheze sportief

Na een tactische wissel van per-
soonlijke tegenstander in de verde-
diging wisten we het verdedigend 
beter op te lossen. Slechts één kans 
wisten we in de aanval te benut-
ten, resulterend in een ruststand 
van 8-1. Na de rust was het geluk 

nog steeds niet aan onze zijde. We 
hebben ons volledig ingezet en dit 
resulteerde in een betere tweede 
helft. De Merels benutten nog vier 
kansen en wij wisten er nog twee te 
scoren. Dit resulteerde in een eind-
uitslag van 13-3 in het voordeel van 
de Merels. Volgende week spelen 
we thuis in de Zaert in Heeswijk-
Dinther op 23-12-12 tegen Blauw-
Wit om 11.00 uur. Doelpunten: 
Marja Smits, Irma Steenbakkers, 
Charlotte van Lieshout.

de merels 1-korloo 1
LOOSBROeK - Afgelopen zondag speelden we uit tegen de Merels uit 
Horst. na het startsignaal kwamen we binnen tien minuten al op een 
kleine achterstand te staan. De Merels wisten hun kansen mooi af te 
ronden waar wij dat geluk niet hadden. 

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

HeeSCH - Afgelopen zaterdag 
moesten de heren van Dos’80 
tegen Saturnus spelen in Hapert. 
Dos’80 kon in het begin van de 
wedstrijd aardig meekomen. 

Aan het einde van de 1e helft be-
gon Saturnus uit te lopen tot 15-9. 
Dit werd vooral veroorzaakt door 
een reus van een opbouwer bij 

Saturnus. Ondanks dat hij man-
dekking kreeg kon hij regelmatig 
scoren. De opbouwer scoorde zelfs 
3 keer uit een 9 meter positie. In 
de 2e helft gaven de heren van 
Dos’80 wat meer weerstand. Se-
bastiaan Spetter wist met enkele 
mooie passeerbewegingen maar 
liefst 7 keer te scoren. Mede hier-
door wisten de heren zelfs terug te 
komen tot een verschil van 3 doel-
punten. Wel werden veel schoten 
gemist en werd er veel balverlies 
geleden. Saturnus kon hiervan 
profiteren door snelle breaks te lo-
pen vooral aan het einde van de 2e 
helft. Dit maakte de eindstand op 
een 29-22 nederlaag. 
De heren 2 moesten uit spelen te-
gen Bedo 3. De ruststand was hier-
bij 9-19 en de eindstand 19-38 in 
het voordeel van Dos ’80. 

titelkandidaat 
te sterk voor heren 1

Op het programma stond zaterdag-
avond de thuiswedstrijd tegen con-
current elshout genoteerd. Met een 
aantal goede aanvallen wist elshout 
al snel op een 0-3 voorsprong te 
komen. Hierna herpakten de DOS 
dames zich en kwamen zelfs op een 
4-3 voorsprong. Doelpunten vielen 
nu over en weer met net iets meer 
in het voordeel van elshout. Door 
een ongelukkige actie raakte Mo-
nique, die goed bezig was, gebles-
seerd aan haar enkel en moest de 
wedstrijd vroegtijdig verlaten. In de 

laatste minuut, in ondertal situatie, 
kwam het verschil op 3 doelpunten 
en was 9-12 de ruststand. 

Het begin van de tweede helft was 
in het voordeel van de dames uit 
elshout en zij dachten bij een stand 
van 13-17 dat de buit al binnen 
was. Langzaamaan kwamen de da-
mes uit Heesch terug in de wedstrijd 
en wisten ze de toegekende 7 meter 
op het einde foutloos te benutten. 
eindstand 20-20 en het publiek was 
wederom de grote winnaar.

gelijkspel voor de dames

handbalheeswijk vergeet zichzelf te 
belonen tegen theole

Tien minuten voor rust had een uit-
val van Heeswijk succes. Rob Tips 
werd diep gestuurd op rechts en hij 
gaf de bal goed mee aan de opsto-
mende Danny Aarts. Zijn strakke 
voorzet werd door een Theole-ver-
dediger over de eigen doellijn ge-
gleden, voordat spits Frank Dob-

belsteen in actie hoefde te komen. 
Helaas kon het thuisteam de voor-
sprong niet vasthouden tot aan de 
rust, omdat balverlies op het Hees-
wijk-middenveld razendsnel werd 
afgestraft. een voorzet van links 
werd bij de eerste paal nog gemist, 
maar bij de tweede paal werd deze 

onhoudbaar voor doelman Gerwin 
Hulsen ingeschoten.
Na rust eenzelfde spelbeeld. In 
de 60e minuut werd een slechte 
inspeelbal van Camiel van Doorn 
op Hein van Nuland vakkundig af-
gestraft door de Tielse aanvallers, 
1-2. De blauw-witten rechtten 
echter hun rug en gingen vol over-
gave op zoek naar de gelijkmaker. 
een kwartier voor tijd werd Hees-
wijk beloond. een corner van de 
ingevallen Turgay Arslan werd bij 
de eerste paal verlengd door Van 
Nuland en daardoor kon Rob Tips 
bij de tweede paal de 2-2 binnen 
koppen. De vreugde was echter 
van korte duur, want 4 minuten 
later kwamen de geel-zwarten 
opnieuw op voorsprong. een inge-
studeerde vrije trap aan de zijkant 
van de Heeswijk-zestien werd slim 
voor de goal gespeeld en bij de 
eerste paal binnengeschoten. In de 
slotminuten probeerde de thuis-
ploeg nog de verdiende gelijkma-
ker te forceren, maar echte kansen 
leverde het slotoffensief niet op.

voetbal

HeeSWIJK-DINTHeR - In de laatste wedstrijd voor de winterstop kwam 
het sterke theole op bezoek op sportpark De Balledonk. Om half drie 
floot de uitstekende scheidsrechter nijssen uit Middelburg de wedstrijd 
op gang en het eerste half uur ging het gelijk op. theole was met ver-
zorgd positiespel de bovenliggende partij, maar de thuisploeg hield re-
delijk eenvoudig stand.

langenhuizen glasservice 
kleedt hvch e5 in trainingspakken

Dit alles bij elkaar opgeteld, zorgt 
voor de sleutel tot succes: In pre-
cies dezelfde formatie zijn ze vorig 
jaar namelijk glansrijk kampioen 
geworden: ongeslagen met slechts 
7 tegendoelpunten. Deze najaars-
competitie zijn ze 2e geworden 
met slechts één nét verloren wed-
strijd. Twee prachtige prestaties! 
Onze gewaardeerde sponsor Lan-
genhuizen Glasservice is al langer 
actief, onder andere als shirtspon-
sor. Na het kampioenschap van af-
gelopen jaar kwamen er ook nog 
eens deze mooie trainingspakken 
bij. Dus Langenhuizen Glasservice, 
Marc & Fenny: ontzettend be-
dankt voor de mooie trainingspak-
ken! De e5 mannen gaan ‘in stijl’ 
naar de wedstrijd toe!

HeeSCH - HVcH E5 bestaat uit 10 enthousiaste mannen, stuk voor stuk 
kanjers! Het is een enthousiast en hecht team, dat uitstekend presteert, 
voor elkaar werkt en elkaar alles gunt. Het samenspelen is een belang-
rijk punt voor de jongens. tijdens de trainingen werken ze er hard voor. 
Er zijn zelden afmeldingen: iedereen is er eigenlijk altijd. We kunnen 
ook gerust zeggen dat ze het samen erg leuk en gezellig hebben.

voetbal

Locatie: De Pas in Heesch - Open: van 10u tot 17u - Entree: 2,50 euro

12 en 13 januari 2013

hvch vr 1 verliest voor rust 

Met snelle aanvallen, schoten van 
‘buiten de zestien’, goede combi-
naties gaven de Bossche voetballers 
na de eerste 10 minuten hun visite-
kaartje af. HVCH kon er maar wei-
nig tegenover stellen, te snel werd 
de bal verloren, de combinatie werd 
niet of te traag gezocht. Verdedi-
gend werd de ploeg ook overlopen. 

Wilhelmina opende de score met 
een streep van buiten de 16 meter. 
Daarna vielen er nog 3 doelpunten 
te noteren. Ruststand 4-0.
“Gebrek aan beleving en brutali-
teit”, stelde de coach van HVCH 
onder de rust. Meteen vanaf de 
start van de tweede helft startte 
de Heesche ploeg met beduidend 

voetbal

HeeSCH - De dames van HVcH hebben de laatste voetbalzondag in 
2012 gebruikt voor een wedstrijd tegen Wilhelmina. Die wedstrijd is 
verdiend verloren. HVcH begon de eerste helft tam en passief. Zowel 
Wilhelmina als HVcH leken nog in de wedstrijd te moeten gaan groei-
en. Dat ging Wilhelmina een stuk beter af. 

meer flair. Dat veroorzaakte een 
ander spelbeeld. De Heesche ploeg 
koos meteen de aanval, creëerde 
een 5- of 6 tal prima kansen door 
met name de centrumspits Sigrid 
van Buul. Sigrid behield het over-
zicht en bracht met een prima in-
dividuele actie Marij Romijnders in 

stelling. Deze kon mooi inschieten: 
De eerste verdiende treffer voor de 
Heesche ploeg. Na deze goal bleken 
beide ploegen aan elkaar gewaagd. 
In technisch opzicht was de Bossche 
ploeg wellicht wat verder als de He-
schenaren. Zij scoorden ook nog 
een keer. 5-1 was de eindstand.  

De Mooi Bernheze
Krant 2013
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Bernheze sportief

Altior 1 – Spes 1
Afgelopen zondag 16 december 
mochten de dames van Altior thuis 
aantreden tegen Spes uit Milsbeek. 
Spes is koploper in de topklasse en 
Altior wilde die dag graag vrijuit en 
vooral zonder druk korfballen. De 
scherpte bij aanvang van de eerste 
helft was onvoldoende en Altior 
liet Spes uitlopen tot een 1-7 voor-
sprong, voordat de concentratie 
verbeterde. Voor rust konnen de 
Heeswijkse dames nog wat terug-
doen en de ruststand was 5-11. 
Ondanks een moeizaam aanvals-
vak, ging de tweede helft gelijk op. 

Dit zette de eindstand op 11-17. 
Volgende week speelt Altior uit te-
gen DSV, om 14.30 uur in Diessen. 
een belangrijke wedstrijd, waarbij 
we alle support goed kunnen ge-
bruiken.
Altior 2-Oranje-Wit 2. Uitslag 11-9
Altior 3- Prinses Irene 2. 
Uitslag: 9-7
Altior 4 – Spes 4. Uitslag: 9-10
Alico 2 – Altior 6. Uitslag 2-3
Altior R1-Be Quick R1. Uitslag: 5-4
Altior B1-Avanti B1. Uitslag: 13-7
Altior B2-NDZW B1. Uitslag: 10-1
Altior C1-Tovido C1. Uitslag: 9-3
Altior C-RoDeBo C1. Uitslag 7-0

Altior C3-Avanti C2. Uitslag: 0-1                                     
DDW D1-Altior D1. Uitslag: 6-2                                    
emos D2-Altior D2. Uitslag: 4-1                                   
Prinses Irene e1-Altior e1.      
Uitslag: 3-2
emos e2-Altior e2. Uitslag: 0-6                                    
emos F1-Altior F1. 
Uitslag: 5-7. Strafworpen: 5-5 
Blauw Wit F1-Altior F2. Uitslag:4-1
De Korfrakkers F3-Altior F3. 
Uitslag: 1-1.Strafworpen 1-2

altior 1
hekkesluiter topklasse 

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

Tornado begon met enthousiasme 
aan de wedstrijd maar liet helaas 
de tegenstander met vlagen in 
het spel komen. Geen verrassende 
aanvallen van Peter Peters DS2, 
maar veel prikballen van de spel-
verdeler waar Tornado af en toe 
moeite mee had. Tornado kwam 
niet in het spel heeft geen toppres-
tatie geleverd maar is inmiddels 
toch 7 punten uitgelopen op de 
nummer 2 en mag zich daarmee 
periodekampioen noemen!!

De mooie actiefoto’s van deze 
wedstrijd zijn te vinden op 
www.vc-tornado.nl, met dank aan 
Wim van Tilburg.

Winst voor tornado dames 1
NISTeLRODe - na de prachtige overwinning tegen Skunk DS 2 had tor-
nado DS 1 deze week een uitwedstrijd in Schaijk tegen Peter Peters/trS 
DS 2. Wederom een overwinning van 0-4. De sets lieten een score zien 
van 14-25 , 15-25, 16-25 en 19-25. 

volleybal

voetbal hvch mc1 najaarskampioen
Zo is ook de promotie een feit en 
speelt MC1 in het voorjaar in de 
hoogste meisjes C-klasse.
Hierin mogen we wat verder en 
zullen toonaangevende vereni-
gingen in het meisjesvoetbal als 
UDI’’19, ASV, Blauw Geel en 
Schijndel de tegenstanders zijn.
een hele mooie prestatie, zeker 
omdat dit gehaald is met 12 eer-
stejaars C speelsters die dus debu-
teerden op een heel veld.
 
Meiden proficiat met het kampi-
oenschap en veel succes in 2013.

HeeSCH - Op de valreep zijn de meiden van HVcH Mc1 winnaar gewor-
den van de najaarscompetitie 2012. In een razend spannende competitie 
werd in de inhaalronde op 15 december het sterke DAW Mc1 ingehaald. 
Zo werd HVcH Mc1 kampioen in een hele mooie competitie met alleen 
maar derby’s tegen goede sportieve tegenstanders uit de regio.

De Mooi Bernheze
Krant 2013
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

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

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

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

BERNHEZE
25 & 26 deceMBeR 
gemeentehuis gesloten
Zie pagina 14

27 deceMBeR 
Bezorging 
deMooiBernhezeKrant 

30 deceMBeR 
WinterWandeltocht 
Locatie: Bernheze 
Zie pagina 25

t/M 31 deceMBeR 
aanmelden project kunst en 
cultuur educatieprijs 
Locatie: www.bernheze.org
Zie pagina 3

HEESCH 
t/M 29 deceMBeR 
inschrijving hisse Kwis

20 & 27 deceMBeR 
handwerken voor leden KBO
Locatie: de Pas 

21 deceMBeR 
publieksavond
Locatie: Sterrenwacht Halley 

22 deceMBeR 
de Omniquiz
Locatie: Bluumkesbuurt
Zie pagina 16

syndicate 
Locatie: ‘t Tunneke 

23 deceMBeR 
Open zondag
Locatie: Heesch 
Zie pagina 10

Kinderklas: naastenliefde
Locatie: Broekhoek 35

t/M 23 deceMBeR 
sale tot wel 50% bij 
dressup-instyle
Locatie: Dressup-Instyle 

26 deceMBeR 
arrensleetocht 
Zie pagina 19

28 deceMBeR 
presentatie over 
astrofotografie 
Locatie: Sterrenwacht Halley
 
29 deceMBeR 
de hisse Kwis
Locatie: cc De Pas 

31 deceMBeR 
Oud & nieuw | 
join the Kick Off
Locatie: ‘t Tunneke 

NISTELRODE
19 & 20 deceMBeR 
Kerstmusical de beekgraaf
Locatie: Beekgraafschool 

20 deceMBeR 
Oud papier buitengebied 
Locatie: Nistelrode

Kerst heilige Mis met koor
Locatie: Gasterij Laarstede 

Voorverkoop Weverszittingen
Locatie: Rainbow centre

21 deceMBeR 
Kerst voor groep 5-6
Locatie: Bobz 

Winterwandeling 
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 

Kerst voor groep 7-8
Locatie: Bobz 

26 deceMBeR 
Kerstkabouterpad met leuke 
opdrachten
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 

27 deceMBeR 
Oliebollentoernooi 
Volleybalclub tornado
Locatie: Sporthal de Overbeek 

28 deceMBeR 
2e editie nisseroise Kwis

laarstede houdt lichtjestocht
Locatie: Rondom de Laarstede 

29 - 30 deceMBeR 
6e indoor Motorcross
Locatie: Stal ‘t Kantje 

29 deceMBeR 
nisseroise zaalvoetbal 
kampioenschappen
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Zie pagina 25

30 deceMBeR
Open Oliebollen zondag
Locatie: van Mook de Echte Bakker

31 deceMBeR
Oliebollen drive-inn
Locatie: van Mook de Echte Bakker

LOOSBROEK
20 deceMBeR 
handwerkcáfe
Locatie: De Wis

26 deceMBeR 
Optreden la Orféon
Locatie: H.Antoniuskerk

HEESWIJK-DINTHER
t/M 31 deceMBeR
expositie 100e hadeejer 
Locatie: Bibliotheek 

20 deceMBeR 
Kerst driebandentoernooi 
Locatie: café zaal Jan van Erp 

stand-up comedy 
Locatie: café zaal Jan van Erp 

22 deceMBeR 
Frituurvet inzameling 
Locatie: Jumbo 

Barracuda 
Locatie: café de zwaan 

23 deceMBeR 
Kerstconcert door ensemble 
pur sang 
Locatie: Abdij van Berne 

Optreden la Orféon
Locatie: St. Willibrorduskerk 

Open zondag 
Locatie: Heeswijk-Dinther 
Zie pagina 6

23 & 30 deceMBeR 
Kienen
Locatie: café zaal Elsie 

25 deceMBeR 
speciale Kerstviering
Locatie: Heilige Willibrorduskerk 
en Sint Servatiuskerk 
Zie pagina 20

Flugel kerst après ski party
Locatie: café zaal de Toren 

26 deceMBeR 
indoor camping party
Locatie: café zaal de Toren 

27 - 30 deceMBeR 
slotmanifestatie 
‘Kids na Kerst’
Locatie: Kasteel Heeswijk 

27 t/M 29 deceMBeR 
Futsaltoernooi 2012
Locatie: Sporthal de zaert 
Zie pagina 25

28 deceMBeR 
twenty-sicks 
Locatie: café De zwaan 
Zie pagina 22

28 deceMBeR 
disco- zwemfestijn 
Locatie: AquaRest
Zie pagina 16

29 deceMBeR 
eindejaars Bridgedrive
Locatie: cc Servaes 

Battle in the pub
Locatie: café zaal de Toren 

Woodstock tribute Band
Locatie: café De zwaan 
Zie pagina 22

31 deceMBeR
(g)oud op nieuw!
Locatie: café zaal de Toren 

VORSTENBOSCH
26 deceMBeR
Kerstmis met Fanfare
Locatie: St. Lamberteskerk

31 deceMBeR
Oliebollen door jong 
nederland
Locatie: Meester Loeffenplein


