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Tipje
Een tipje van de sluier licht de SP 

Bernheze alvast op. Het verkie-

zingsprogramma staat bol van de 

solidariteit en een sociale samen-

leving. Mensen moeten allemaal 

volwaardig mee kunnen doen. Dat 

kan niet als er bezuinigd wordt in 

het hart van het sociale domein. 

Daar kiest de SP Bernheze dan 

ook niet voor. Verder wil de SP 

verenigingen en clubs met veel 

jeugdleden tot steun blijven. Bij de 

SP zitten zij goed! Subsidies blij-

ven intact. Zeker in deze tijd van 

crisis. Tekorten op Waalboss en 

andere grondaankopen worden 

aangevuld vanuit de reserves (de 

spaarpotten). Geld in goede tijden 

verdiend, kan in slechte tijden in-

gezet worden. De sportclubs en 

andere verenigingen mogen niet 

het slachtoffer worden van pro-

jecten als Waalboss. Daar hebben 

zij part nog deel aan gehad. Er zijn 

weinig doordachte besluiten geno-

men in tijden van hoogmoed en 

roem! En die komen voor de val, 

weet iedereen. 

Binnenkort kan iedereen kennis 

nemen van het SP verkiezingspro-

gramma 2014-2018. De SP rekent 

19 maart 2014 op u.

SP: Verkiezingsprogramma 

naar ledenraad 

BERNHEZE - Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de SP Bernheze is ge-

reed. De leden van de SP Bernheze hebben nu het woord. Zij beslissen tijdens 

de ledenraad over de definitieve inhoud. Solidair en sociaal zijn kernwoorden in 

het programma. Verder verlies beperken op Waalboss. De zorg voor zieken en 

mensen met een beperking is onverminderd hoog bij de SP. De SP Bernheze wil 

mensen die leven op de rand van het bestaansminimum tot steun blijven.

Frenky Heurkens, Afdelingsvoorzitter SP Bernheze

Ze schenken, de een wat vaker dan 

de andere, bij gelegenheid alcoho-

lische dranken. Het bekende biertje 

bij de ‘derde helft’ of een ’jonge 

klare’ bij de kaartavond van een 

seniorenvereniging. Het beleid van 

de gemeente ten aanzien van het 

alcohol schenken door deze para-

commerciële organisaties staat in 

de APV. Het voornaamste doel is 

het beperken van het alcoholge-

bruik door jongeren. Het schenken 

van alcohol is nevengeschikt, een 

voetbalkantine is nu eenmaal geen 

kroeg. Dat neemt niet weg dat het 

drinken van een biertje ook deel 

uitmaakt van het hele verenigings-

gebeuren, daar bestaat geen twijfel 

over!
Bij de bespreking van dit onderwerp 

in de commissievergadering liepen 

de emoties hoog op. Schrikbeel-

den waarden al snel rond, als zou 

het verenigingsleven van Bernheze 

drooggelegd worden en zou het 

fundament onder het bestaan van 

organisaties worden weggeslagen. 

Dat kan niet, maar zal zo’n vaart 

ook niet lopen. Het is wel zaak om 

met elkaar in gesprek te gaan én 

blijven: gemeente, organisaties en 

de professionele horeca. Gezamen-

lijk kijken waar het knelt, en waar 

de mogelijkheden liggen. Zo moe-

ten we met elkaar komen tot ka-

ders die recht doen aan alle partij-

en. Wij roepen daartoe ook op. Om 

deze vervolgens wel te handhaven. 

Want waar papier geduldig is, blijkt 

de werkelijkheid weerbarstig.

Kijk ook eens op cdabernheze.nl of 

volg ons op Twitter.

CDA: Een paracommercieel biertje?

BERNHEZE - Paracommerciële organisaties, een verzamelnaam voor on-

der andere, sportkantines, buurthuizen, culturele centra, verenigingen 

en stichtingen. Deze organisaties hebben een specifiek doel en belang-

rijke maatschappelijke functie. 

Namens de Fractie CDA Bernheze, Ezra Leeger

Belangrijkst hierbij vindt D66 al-

lereerst de gezondheid van onze 

inwoners en het leefmilieu in het 

algemeen. D66 Bernheze streeft 

naar een duurzame ontwikkeling 

van Heesch-West, waarbij  ruimte 

is voor bedrijven in een milieu-ca-

tegorie tot en met 4. D66 wil dat  

Heesch-West ontwikkeld wordt als 

meest duurzaam bedrijventerrein 

van Noord-Brabant. 

De keuze die we nu maken heeft 

grote invloed op de lokale econo-

mie. Wij streven naar  een serieuze 

toename van werkgelegenheid 

voor onze inwoners. Bovendien 

dient er ruimte te zijn voor bedrij-

ven uit heel Bernheze die nu krap 

in hun jasje zitten, of om andere 

redenen op een minder wenselijke 

locatie gevestigd zijn. Zij verdienen 

een plek op Heesch-West.

D66 wil regie houden over een be-

drijventerrein dat grote invloed zal 

hebben op het toekomstig woon-, 

werk- en leefklimaat van onze in-

woners. Hiertoe is deelname aan 

de gemeenschappelijke regeling 

van groot belang. Als we door 

te lang dralen buitenspel wor-

den gezet, door bijvoorbeeld een 

grenscorrectie na opheffing van 

de gemeente Maasdonk, hebben 

we niets meer te zeggen over een 

bedrijventerrein in onze voortuin. 

Wel de lasten, maar niet de lusten, 

dat wil toch niemand? D66 wenst 

de gemeenteraad van Bernheze op 

12 december veel wijsheid toe.

Volg ons via www.D66Bernheze.

nl, Twitter en Facebook. Lid wor-

den kan ook: www.D66.nl.

D66: Meer duidelijkheid 

over Heesch-West

BERNHEZE - D66 vraagt wederom aandacht 

voor Heesch-West. Wij vinden het jammer dat 

er te weinig informatie over dit bedrijventer-

rein naar buiten komt. Onlangs was er een 

informatiebijeenkomst voor raadsleden waar 

D66 graag bij aanwezig had willen zijn, maar 

we kregen geen toestemming. Is er iets te 

verbergen? D66 vindt dat de gemeente beter 

moet communiceren over Heesch-West. De 

belangen op het gebied van welzijn en leef-

baarheid zijn groot, met name voor de inwo-

ners van Heesch.

Annemieke Boellaard, lijsttrekker D66 Bernheze

Wonen
De samenstelling en de behoeften 

van de bevolking veranderen. Het 

aandeel ouderen en eenpersoons-

huishoudens wordt groter. Meer 

mensen veranderen vaker van 

woonplaats. Het aantal inwoners 

groeit niet meer. De vraag naar 

kleinere en huurwoningen neemt 

toe. Dit heeft betekenis voor de 

nog te bouwen huizen. Signalen 

vanuit de bevolking zijn nodig om 

de gemeente goede keuzes te la-

ten maken.

Voorzieningen

Er zijn wensen in de dorpen. Loos-

broek wil graag tennisbanen en 

Vorstenbosch wil graag een nieu-

we gymzaal tegen het gemeen-

schapshuis aan bouwen. Progres-

sief Bernheze staat open voor deze 

initiatieven. 

De gemeente is niet in staat om 

alle wensen financieel te bekosti-

gen. Dorpen moeten zelf meeden-

ken en oplossingen aandragen om 

de wensen werkelijkheid te maken.

Betrokken

Samen met elkaar verantwoorde-

lijk zijn voor je dorp. Dit onderwerp 

krijgt veel aandacht omdat de ge-

meenten minder geld hebben om 

uit te geven. Maar voor Progres-

sief Bernheze zijn uw ideeën en 

uw stem bij de planvorming voor 

uw vitale dorp een belangrijkere 

reden. 

Uw mening is voor Progressief 

Bernheze de basis voor besluiten in 

de gemeenteraad. 

Progressief Bernheze: Vitale dorpen

BERNHEZE - De dorpen van Bernheze zijn belangrijk in ons leven. In de dorpen 

zijn scholen, winkels en verenigingen. Voorzieningen die er voor zorgen dat we 

belangrijke behoeften dichtbij huis in kunnen vullen. Progressief Bernheze sti-

muleert maatschappelijke verantwoordelijkheid in de vorm van dorps- en wijk-

raden, kerncommissie en actief burgerschap. De inwoners hebben een grote ver-

antwoordelijkheid om de dorpen vitaal te houden. De combinatie van mensen 

en voorzieningen bepaalt de vitaliteit van een dorp.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

De gemeenten zijn verplicht om 

per 1 januari 2014 een APV te 

hebben waarin duidelijk aandacht 

is voor het alcoholontmoedigings-

beleid voor minderjarigen (tot 18 

jaar) en dat komt ook in de APV 

tot uiting. De voetbalverenigingen 

(en ook andere sportverenigingen) 

kennen een dergelijk beleid al en 

in een gesprek met de burgemees-

ter werden afspraken gemaakt om 

onder andere deze problematiek 

nog wat strakker aan te pakken 

met een regelmatige evaluatie. 

De VVD-Bernheze sprak zich ook 

uit tegen de APV, maar kan zich 

na de uitleg en de afspraken (met 

De Kersouwe en De Pas wordt nog 

overlegd) nu vinden in de nieuwe 

regels. Overigens werden de ope-

ningstijden zelfs verruimd, maar zal 

de controle wat strenger worden. 

Dat kan natuurlijk geen kwaad. 

Regels zijn er om te worden na-

geleefd en handhaving hoort daar 

natuurlijk bij. De VVD-Bernheze is 

tevreden over de afloop en heeft 

vertrouwen in de naleving.

VVD: Nieuwe APV valt 

toch mee

BERNHEZE - De nieuwe APV, tot stand geko-

men door een samenwerking met de gemeen-

ten Oss en Maasdonk, zorgde onlangs voor 

veel commotie bij vooral de voetbalverenigin-

gen van Bernheze. Ook openluchttheater De 

Kersouwe en cultureel centrum De Pas waren 

ongelukkig met de inhoud van het speciale 

gedeelte over de schenk- en sluitingstijden. 

Dit werd vooral veroorzaakt door de ondui-

delijkheid en de aanduidingen ‘activiteit’ en 

‘bijeenkomst’, die voor verschillende uitleg 

vatbaar waren. Het leek er aanvankelijk op dat 

de openingstijden sterk zouden worden teruggebracht en dat leden, na 

thuiskomst van een verre uitwedstrijd, niet meer konden afsluiten in 

het eigen clublokaal.

Adri de Jong, Fractievoorzitter VVD Bernheze

In week 52,
25 december 

komt onze krant 
niet uit!

Kerstbestellijst Van mooK 
de echte baKKer 
NIsTElRODE, lOOsBROEK, 
VORsTENBOsCH EN GEDEElTE 
HEEsCH

Kerstmagazine de baKKers 
lamers NIsTElRODE EN HEEsCH

VuurwerK hubo Ketelaars  
BERNHEZE

Folders deze weeK

SUBAJO; voor de arme kinderen in Nederland?

Een op de negen kinderen leeft in 
armoede in rijk Nederland (bron: 
Kinderombudsman). Toch is er 
maar één gemeente met een be-
leid voor kinderen in armoede. Zij 
wonen in gezinnen die regelma-
tig geen elektriciteit of voldoende 
eten hebben. Bijna 7 jaar geleden 
besloot Ad lauwen subajo op te 
richten, gewoon om kinderen te 
laten merken dat ze er niet alleen 
voor staan.

subajo
De stichting subajo kent elk jaar 
twee acties. In de zomer is dat 
‘Zeester’, waarbij kinderen die 
bekend zijn via Optimisd, Jeugd-
zorg, VluchtelingenWerk, schuld-
hulpverlening en de Voedselbank, 

een dagje mee uit mogen naar de 
dierentuin. In de winter krijgen bij 
‘Kerstster’ 600 kinderen een ca-

deautje in de kersttijd. Ad en een 
clubje vrijwilligers, waaronder zijn 
kinderen, reiken de cadeautjes uit 
via Voedselbank, schuldhulpverle-
ning, sociale Diensten en AZC in 
de regio Veghel/Oss. soms wor-
den de cadeautjes thuis afgeleverd. 
Een hele organisatie, maar  “Er is 
zo weinig nodig om die kinderen 
even blij te maken”, aldus Ad.

Er is ook rechtstreekse hulp voor 
kinderen als dat nodig is. Zwemles, 
sport, een boek, ’n fiets om naar 

school te gaan, er zijn nog heel wat 
zaken niet opgelost als de steun 
vanuit andere organisaties opge-
droogd is. 

Ad: “Wat ook de achterliggende 
oorzaak is, kinderen zijn de dupe. 
De hulp gaat nooit in geld naar de 
ouders, maar in lesgeld naar in-
stanties of in natura”.

mensen met 
’n warm hart
Hulp zoekt Ad lauwen lokaal met 
een kleine organisatie. Toch gaat 
hij volgend jaar ook in ’s-Herto-
genbosch kinderen blij maken, 
gedeeltelijk met steun vanuit een 
actiedag van Essent. Het aantal 
kinderen zal dan groeien tot ver 
boven de 600! Gelukkig krijgt 
subajo ook steun van donateurs, 
zoals Hutten tijdens ‘Zeester’, be-
drijven, lions Club en Rotary Club, 
die acties opzetten om geld te ge-
nereren. 

Ook het zakelijk instinct van Ad 
helpt een handje. Er is een web-
shop waar u leuk speelgoed kunt 
kopen. De opbrengst van die ver-
kopen gaat naar speelgoed, boe-
ken en andere zaken om kinderen 
te steunen. 
Kijkt u eens op www.subajo.nl, wie 
weet maakt u binnenkort 2 men-
sen gelukkig met de aanschaf van 
een kerstcadeautje.

VORsTENBOsCH – Aan de Akkerweg 5 in Vorstenbosch vindt u Ad lauwen. Een betrokken mens 
die vindt dat er bar weinig wordt georganiseerd voor kinderen in armoede, in Nederland.

Ad Lauwen bij een paar speelgoedjes voor de kinderen Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

‘ER IS ZO WEINIG NODIG OM DIE KINDEREN 
even blij  te maken’

Krant niet op woensdag 
ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

HEEsCH - Een van de hoogtepunten tijdens de prinsenreceptie 
was voor Prins Porcus Marco Nelissen. Hij vroeg zijn vrien-
din, ‘zijn Yvonneke’ als echte ‘Prins op het witte paard’ ten 
huwelijk. Een echt top moment!

Wat was jouw top moment van 2013? 
Graag ontvangen wij je verhaal(tje) op 
info@demooibernhezekrant.nl. Geef in 
ongeveer 20 woorden weer wat voor jou 
hét moment van 2013 was. Het kan klein of 
groot zijn, als het maar indruk gemaakt heeft 
op jou!  
Heb je de baan van je dromen te pakken?
Die studie goed afgerond? Eindelijk die prachtige
fotocamera gekocht waar je zolang voor gespaard hebt? 
Of ging je op avontuur en vond je de liefde van je leven? Wij horen het 
graag en zullen deze komende week plaatsen in de kerstkrant. Deadline 
aanlevering 15 december om 17.00 uur. 

VORsTENBOsCH EN GEDEElTE 

VuurwerK hubo Ketelaars 

Die studie goed afgerond? Eindelijk die prachtige
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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.

Donderdag 12 december, aanvang 
20.00 uur, KlanKschalen-
concert door Paul Vens.    
Kosten € 10,-. 
‘Rust en Ontspanning met Tibet-
aans Klankschalenbad’. Tibetaanse 
klankschalen zijn in staat een ver-
fijnde trilling uit te stralen door een 
waaier van boventonen. Deze lang 
doorklinkende trillingen hebben een 
bijzonder aangenaam en ontspan-
nend effect op de luisteraar.

Donderdag 19 december, aanvang 
20.00 uur, lezing gerechtig-
heid, deel 2. ‘Het werk van 
het Openbaar Ministerie’, door  
advocaat-generaal mr. Jan-Willem 

Grimbergen. Entree € 5,-. In zijn 
lezing belicht hij de uiteenlopende 
werkzaamheden van het Open-
baar Ministerie met betrekking tot 
het oplossen van misdrijven en het 
berechten van verdachten. Hij geeft 
een kijkje in de complexe werk-
zaamheden van het OM, de dilem-
ma’s en de spanningsvelden waar-
binnen officieren van justitie hun 
werkzaamheden soms moeten ver-
richten. Hij was zelf direct betrok-
ken bij een aantal spraakmakende 
moordzaken. 

stiltedag, zaterdag 21 de-
cember, van 10.00 tot 16.00 
uur, o.l.v. Gerry Rooijakkers.                                                                                                                                

Kosten € 25,- inclusief eenvoudige 
lunch. Thema: ‘Vereenvoudig het 
leven’. Beleef de eenvoud van een 
stiltedag. Het programma van deze 
dag kent stilte-oefeningen, zowel 
fysiek als meditatief.                   

lezing iconen schilderen 
door liesbeth smulders, 
zondag 29 december, 15.00 uur, 
entree € 5,-. Tijdens de expositie 
op 14 en 15 december demon-
streert zij deze schildertechniek.                                                                                                                   
Op 29 december verzorgt zij een 
lezing, waarbij allerlei aspecten van 
iconen en de geschiedenis van de 
icoonschilderkunst aan bod zullen 
komen.

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

PEFC/30-31-421

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

1ste en 2e kerstdag:
 KERSTBUFFET 

(€ 39,50 incl. drankjes)

KERSTDINER 
(parade van amuses en 

5-gangen menu) 

Willibrordusweg 81 - 5342 LG Oss
info@restaurantzaalhetputje.nl - www.restaurantzaalhetputje.nl

3-gangen
najaarsmenu

€ 22,50

Voor meer informatie 
kunt u ons bereiken 

op het nummer 
0412-622821

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45
www.pannenkoekenhuisheesch.nl

2 halen 
1 betalen!

2e kerstdag 

geopend

pannenkoeken 
én meer...

Kijk op onze website voor de voorwaarden.

Van 18 t/m 23 december

4-gangen
Kerstballenmenu

b 35,00 p.p.
Meer informatie: www.hetsentiment.nl

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

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Raad je kaasje... wat weegt 
deze GEITENKAAS?

De winnaar 
ontvangt een 
pond kaas 
naar keuze.

Kerstgeschenk, kerst-
borrel of kerstproeverij

Kerstdagen zijn een 
aanrader bij ’t PumPKe
Eerste kerstdag heeft Mark Ver-
wijst, samen met chef kok Mar-
tijn een kerstproeverij op de kaart 
staan vanaf 17.30 uur. U wordt 
ontvangen met een heerlijke bin-
nenkomer.  Op tweede kerstdag 
kunt u vanaf 12.30 uur aanschui-
ven voor een à la carte menu of de 
kerstproeverij; een echte aanrader.
Wij raden aan te reserveren: 0412-
612956!

Wilt u uw personeel bedanken 
voor hun inzet, bespreek dan de 
mogelijkheden voor een kerstbor-
rel bij Eetcafé ’t Pumpke. U kunt 
dit zo uitgebreid maken als u wilt 
en ook voor mensen met speci-
ale wensen is er voldoende keuze. 
Hiernaast kunt u ook denken aan 
het samenstellen van een kerst-
pakket in de vorm van een diner-
bon of ‘n ‘tegoed Pumpke-bordje’.

www.eetcafetpumpke.nl

NIsTElRODE – Het is goed toeven bij Eetcafé ’t Pumpke, gedompeld 
in een gezellige kerstsfeer. Mark en zijn team doen er alles aan om het 
u naar de zin te maken. Met een heerlijk glaasje wijn of een speciaal 
biertje met een ambachtelijk kaasplankje komt u helemaal bij van de 
drukte van alledag.

kooktip   Spiegelei
Het is aan te raden om voor 

spiegeleieren verse eieren te gebruiken. 

Ze hebben een steviger vlies om de 

dooier dan oudere eieren.
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Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

 5388 GM  Nistelrode  0412 61 29 56

Open 12.30 uur

Open 17.30 uurHuisgemaakte 

Apfelstrudel & warme 

chocolademelk

Eerste Kerstdag - Kerstproeverij

Tweede Kerstdag - à la Carte kaart 
& Kerstproeverij

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 

& Kerstproeverij
Reserveer tijdig

Afgelopen week kreeg ik een vraag van een 
medewerkster van de bibliotheken van Bernheze. 
Wat ik ervan vond als op hun website een link 
geplaatst zou worden naar de blog met mijn 
Bernhezer gedichten. Daar hoefde ik niet lang over 
na te denken. Ik was vereerd.
Als tegenprestatie beloofde ik haar een sonnet over 
de bibliotheken in onze gemeente. Twee dagen 

later had ik dit gedicht klaar. 

Ik raad iedereen aan de site van de Bernhezer bibliotheken eens te 
bezoeken. Het is een mooie, informatieve site. Het adres is: 
www.nobb.nl/bernheze/home. 

Als leraar Nederlands en dichter hoef ik eigenlijk niemand uit te leggen 
hoe belangrijk ik het vind dat er in onze gemeente drie bibliotheken 
zijn. Toch heb ik dat in het onderstaande gedicht gedaan.

DE BIBLIOTHEKEN 
VAN BERNHEZE

We hebben hier een bieb in Nistelrode
En een in Heeswijk-Dinther aan het plein,
In Heesch daar moet je op de Misse zijn.
Ik breng aan alle drie die biebs een ode.

Geen gast is immers daar een ongenode
Of hij al hoogbejaard is of nog klein,
Voor ieder geldt dezelfde leentermijn 
En heeft elk boek dezelfde streepjescode.

Het is belangrijk dat die biebs hier blijven
En dat men in Bernheze boeken leest
Om vrije tijd zo zinvol te verdrijven. 

Wie boeken leest die houdt een frisse geest
En daarom wil ik hier met nadruk schrijven:
De bibliotheek, dat is een boekenfeest! 

mooI VAn Hans manders

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980
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Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe 
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst 
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.

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

Loop eens even binnen of neem contact op met:

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.

ELKE DAG OPNIEUW.

U wilt graag een aanspreekpunt 
voor uw CZ-verzekering dicht 
bij u in de buurt?

Dat kan!

de Voedselbank
Schakel tussen overschot en knorrende magen

Een hecht team dat hard werkt Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

Ad van Veggel werkt met 14 vrij-
willigers aan het stillen van knor-
rende magen. Dat doen zij niet 
alleen. In de regio zijn er diverse 
ondernemers die de voedselbank 
steunen. Ad wilde na 32 jaar bij 
de luchtmacht iets terugdoen voor 
de maatschappij die jaren belasting 
betaalde voor de krijgsmacht. Het 
werd de voedselbank!

Het werken voor de voedselbank 
hield Ad in het begin uit zijn slaap. 
Er zijn schrijnende gevallen van 
mensen die uit schaamte de drem-
pel niet over durven. “Dat is niet 
nodig”, vindt Ad. “Het tekort aan 
geld om rond te komen, is iets dat 
ons allemaal kan overkomen, door 
de crisis, een slepende ziekte of an-
dere oorzaken. 
Kinderen zijn vaak de dupe van 
een situatie die – even of langdu-
rig – oorzaak zijn van honger; ook 
in Nederland. Het is dan heel mooi 
om te kunnen helpen door 1x per 
week een pakket voeding mee te 
kunnen geven voor 4-5 dagen 
eten.” 

Bijna 10 jaar
In mei 2014 bestaat de voedsel-

bank in Oss 10 jaar, dankzij kunst- 
en vliegwerk van alle vrijwilligers. 
Het is een hecht team. Er wordt 
hard gewerkt en er blijft niets aan 
de strijkstok hangen. De gemeen-
te Oss verleent subsidie en de rest 
komt uit giften uit acties van o.a. 
de Rotary Club, lions, Rabobank, 
scholen, KVO. Hieruit wordt de 
huur van het pand betaald, de 

energiekosten, het transport van 
de voedingswaren, onderhoud 
en verzekeringen. Onlangs is een 
nieuwe koelauto aangeschaft, op 
afbetaling. Rotary Club uit Oss is 
bezig geld te genereren voor die 
afbetaling. 

Wensen
De club die regio Oss, Bernheze 
en Maasdonk bedient heeft nog 
tal van wensen. Uitbreiding van 
subsidie, meer bedrijven die pro-
ducten leveren, (delen van) kerst-
pakketten. Het zijn zomaar wat 
wensen. Gelukkig is de samenle-
ving zich meer bewust van het be-
lang van de voedselbank en mag 
Ad van Veggel bij scholen en orga-
nisaties als KVO zijn verhaal doen. 
Dat bewustwordingsproces over 

de waarde van saamhorigheid en 
de gemeenschapszin zijn positieve 
neveneffecten van de huidige eco-
nomische crisis. Het brengt ons 
terug naar het menselijke niveau. 
Maar het doet pijn.

Zit je echt krap bij kas en meen je 
in aanmerking te komen voor de 
voedselbank, laat je dan screenen 
bij Aanzet. Zij kennen de landelijke 
criteria om in aanmerking te ko-
men en geven de informatie door 
aan de voedselbank. De voedsel-
bank kan dan een uitnodiging stu-
ren voor het ophalen van voedsel-
pakketten. 

Voor donaties aggvanveggel@
hetnet.nl of 06-41600387. let op: 
niet voor aanvragen van voedsel-
pakketten.

Oss/BERNHEZE – De voedselbank regio Oss, Maasdonk en Bernheze ligt aan Elzeneind 3 in Oss. Wekelijks 
komen daar voedingswaren van bedrijven bij elkaar, om vervolgens weer verdeeld te worden over kratten 
met producten voor 268 monden van 95 gezinnen uit de regio.

Dankzĳ  kunst- en vliegwerk draait de 
voedselbank bĳ na 10 jaar
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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

THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
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 Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg 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.

Health, Beauty, Care

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Als het jaar ten einde loopt heeft 
iedereen het zo mogelijk nog drukker 
dan anders. Het lijkt wel of we dan met 
zijn allen een deadline moeten halen 
die op 31 december afloopt. Allemaal 
heel gezellig, maar ook stressvol. In 
de winkels staan rijen mensen aan 
de kassa en alles mag weer even in 
overvloed.  Volgeboekte agenda’s, 
het huis in kerstsfeer brengen, heel 
veel boodschappen doen, kerstdiner 
voorbereiden, mensen uitnodigen, 
kadootjes kopen om je naasten te 

verwennen. Dan zijn er ook nog tal van evenementen in kerstsfeer.  
Ook ik doe daar aan mee, want  je moet tenslotte hooien als de zon 
schijnt. Op de een of andere manier is dit toch een tijd om elkaar extra 
te verwennen, dicht bij elkaar te zijn. Traditie, nostalgie of hoe je het 
noemen wilt. 

Maar het is ook een tijd van bezinning. Wat is het jaar weer 
voorbijgevlogen. Elk jaar weer lijkt  1 januari  een nieuw begin, met 

nieuwe kansen en goede voornemens. Pure psychologie. Want is 
eigenlijk niet elke dag een nieuwe kans om er het beste van te maken? 
Ook ik overdenk mijn afgelopen levensjaar dat zeer bewogen was en 
totaal anders is gelopen dan ik maar enigszins had kunnen bedenken.
En dat is nou net hoe het leven is. Er komt van alles op je pad, wat je 
niet altijd voor het kiezen hebt, maar waar je wel voor kunt kiezen is de 
manier waarop je er mee omgaat. Ik tel mijn zegeningen en kijk met een 
visie naar de toekomst. Leuke plannen en idealen. Eruit halen wat erin 
zit. Maar toch is mijn voornemen om af en toe de rem erop te zetten  en 
iets meer stil te staan bij nu, in plaats van de toekomst. Ik heb tenslotte 
geleerd dat die weg soms heel anders kan lopen. En de weg ergens naar 
toe is immers zeker zo mooi als de eindbestemming van je doel. Dus 
probeer ik onderweg iets vaker stil te staan en te genieten van de kleine 
dingen van het leven. Dingen die er toe doen.
En voor diegenen die een zwaar jaar achter de rug hebben of er midden 
in zitten, achter elke wolk schijnt weer de zon! Wacht niet af tot die 
tevoorschijn komt, maar zoek hem op!

Ik wens jullie allen heel warme feestdagen toe 
met jullie naasten en een heel liefdevol 2014!

Eindejaarsstress….

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met maaltijdbezorging, 

hulpmiddelen, met kapper en pedicure aan huis én met een klusjes-

dienst. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor niet zo jonge mensen 

en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Werken, kinderen, sporten… 
het leven is vaak druk. 
Mien Thuis neemt de taken 
over die bij u blijven liggen.  
Dat kan poetsen, strijken of 
koken zijn, maar ook de kin- 
deren opvangen of de hond 
uitlaten.
Eenmalig, structureel of 
tijdelijk? U zegt het maar. 

EEN DRUKBEZET LEVEN

Bent u wat ouder? 
Mien Thuis biedt u passende 
hulp voor al uw huishoudelijke 
taken. 

Geen hulp (meer) vanuit de 
WMO of een te hoge bijdrage? 
Dan is Mien Thuis een prima 
oplossing.

WELVERDIEND GEMAK

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Op 17 december zal lambert 
Hendriks een voorlichtingsavond 
vuurwerk verzorgen. Tijdens deze 
avond zal lambert uitleg geven 
over de werking en gevaren van 
het afsteken van vuurwerk. De 
toegang is gratis voor alle jeugd 
van Nistelrode. Uiteraard zijn de 
ouders ook welkom. De avond be-
gint om 19.00 uur, zaal open om 
18.45 uur.

De bijeenkomst vindt plaats in het 
lokaal van EHBO in ’t Dorpshuis, 
ingang aan de lindestraat.

Vuurwerk; leuk maar kan 
gevaarlijk zijn
NIsTElRODE - EHBO vereniging Nistelrode heeft voor de laatste maand 
een interessante bijeenkomst georganiseerd. 

Op zaterdag 21 december orga-
niseert Fanfare Aurora in haar re-
petitieruimte aan  ‘t Dorp 138 in 
Heesch diverse activiteiten om geld 
op te halen voor 3FM serious Re-
quest. Om 14.00 uur starten de 
activiteiten waar jong en oud aan 
kunnen deelnemen. Denk daarbij 
aan diverse workshops, schminken, 
Wii-competitie, competitie voor 
de snelste drummer en de langste 
adem, laat een ‘te gekke’ foto ma-
ken en nog veel meer. Daarnaast 
zijn er mooie prijzen te winnen bij 
het rad van fortuin. Diverse Hee-
sche ondernemers hebben ervoor 
gezorgd dat wij leuke prijzen kun-
nen uitreiken, bedankt daarvoor! 
loop gezellig binnen om mee te 
doen met de leuke activiteiten, of 
gewoon voor een kopje koffie.

Vanaf 18.00 uur gaan we over 
naar de talentenshow Heesch’ got 
Talent. Iedereen mag hieraan mee-
doen. Dus, heb je talent in zang 
of dans, bespeel je een instrument 
of heb je een ander talent? laat 
je dan nu horen! Een jury gaat de 
optredens beoordelen, maar ook 
het publiek mag stemmen! schrijf 
je in via auroraheesch@hotmail.
com. Na Heesch’ got Talent zorgen 
de band syndicate en DJ Danny 
ervoor dat het nog een gezellige 
avond wordt! Alle opbrengsten 
van deze dag gaan naar 3FM se-
rious Request. Dus kom ook! En 
steun zo het goede doel.
Meer info op www.facebook.com/
auroragetsserious, voor vragen of 
aanmeldingen mail je naar aurora-
heesch@hotmail.com.

aurora gets serious

HEEsCH – 3FM Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor kinderen 
die jaarlijks onnodig sterven aan diarree. Dit is een stille ramp die het 
gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten. Elk jaar 
sterven ruim 800.000 kinderen aan diarree, elke dag 2.200 kinderen. 
Dat zijn ruim 70 volle schoolklassen per dag. In de week voor Kerst 
sluiten drie DJ’s van 3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio. 

Health Center Nistelrode
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

‘zomeraktie’
3 maaNDeN SPORTEN VOOR:

menu a € 70,00
Persoonlijk fitnessprogramma
Iedere week wegen en meten.

menu B € 109,00
Persoonlijk fitnessprogramma.
Iedere week wegen en meten. 
Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

PERSONAL TRAINING
Heeft u ook dat extra duwtje in de rug nodig.

1 MAAND PERSONAL TRAINING voor slechts  € 49,50 
1 maand onbeperkt sporten, 2x per week personal training, 

2 weeg- en meetmomenten.
Daarna keuze abonnementen vanaf € 17,50 per maand
Kom langs of neem contact op met onze sportschool.
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Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl | open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl € 25
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Jonge Ondernemer 

van het jaar!
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Op zoek naar een 
smaakvol geschenk?
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geen glazen huis in nistelrode
Wel een enthousiast team met een ‘Serious Request’

stichting serious Request zamelt 
dit jaar geld in voor kinderen die 
aan slechte hygiëne sterven door 
diarree: ‘let’s clean this shit up’. 
Drie DJ’s van 3FM sluiten zich zes 
dagen op, zonder eten, in een gla-
zen studio en maken 24 uur per 
dag live radio en televisie om geld 
in te zamelen. Er kunnen verzoek-
nummers ingediend worden, te-
gen betaling. sedert 2004 staat het 
glazen huis elk jaar voor de kerst 
met een ander aandachtsgebied 
van Het Rode Kruis op een andere 
plek in Nederland.
 
Bernheze en omgeving
Het team van serious Request 
Nistelrode laat zien dat ook dit 
begaan is met het lot van deze 
kinderen. Met 6 man sterk is een 
actie op touw gezet om het lande-

lijke serious Request te ondersteu-
nen. Bij Partycentrum ’t Maxend, 
Nistelrode wordt op 21 december 
vanaf 20.00 uur non-stop muziek 
gemaakt, dankzij sponsoring van 
de muzikanten, in een mix voor 
jong en oud. Django Wagner komt 
zijn puur Nederlandse hits zingen, 
waarop gedanst mag worden. En 
na 24.00 uur zal DJ Don-V laten 
horen dat muziek ook andere mo-
gelijkheden heeft. Entree: GRATIs.

Karaoke, verzoeknummers en vei-
ling
Verzoeknummer indienen en mee-
doen aan de karaoke kan tegen 
geringe vergoeding. Karaoke is na-
tuurlijk hilarisch. Vooral leuk om als 

club vrienden, collega’s of familie 
te doen. 
Diverse bedrijven doen mee via 
sponsoring, donaties voor de vei-
ling die tussen de bedrijven door 
doorlopend zal plaats vinden en 
diensten. Bakkerij Van Mook gaat 
serious Request cake bakken voor 
de veiling, RWP Audio & lighting 
verzorgt het geluid, Partycentrum 

’t Maxend zorgt voor zalen en 
aankleding, BBQenzo en Eetcafé 
’t Pumpke hebben verrassingen 
in petto, er komen echte Thaise 
loempia’s en nog veel meer. 
sponsoren worden vermeld op: 
www.seriousrequestnistelrode.nl. 
Items voor de veiling, nieuwtjes via 
facebook: serious request event 
nistelrode.

NIsTElRODE – De beste ideeën worden spontaan geboren. Peter en Mirjam van den Akker en de andere 
teamleden van ‘Serious Request Nistelrode’ weten daar alles van. Mirjam hoorde het doel van dit jaar van 
Serious Request, 3FM en bedacht: ‘Daar moet ik iets mee’. 

Peter en Mirjam bij de deur waarachter het de 21e gaat gebeuren 
 Foto: Fons Baerken

‘serioUs reQUest 
nistelrode belooft 
een feest te worden’

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

Wasmachine kapot?
Bel: 0412-451043

kijk voor meer info op
www.leeijen-electro.nl

Ook voor inbouwapparatuur, drogers, koel en vriesapparatuur

mirjam: “Karaoke is vooral leuk om met vrienden, collega’s of 
familie te doen”

De stijl laat zich het beste om-
schrijven als ‘Cock Rock’, rock 
met ballen dus! De set is opge-
bouwd rond een mix van pop-/
rockklassiekers, alleen met een 
lekkere jus overgoten en gemani-
puleerd, zodat ze het label ‘Rat-
tlesnake shake’ mogen dragen.

In dit leven zijn twee dingen ze-
ker, belasting betalen is er één 
van, uit je dak gaan bij Rattlesna-
ke shake een tweede.

Zaal open 21.00 uur, vrij entree, 
info 0413-291575 
www.dezwaanlive.nl

zaterdag 14 december in 
de zwaan: rattlesnake shake

HEEsWIJK-DINTHER - Al meer dan 20 jaar houdt Rattlesnake Shake 
een ongekende live-reputatie hoog. De balans tussen heftig en hit-
gevoelig is al jaren een schot in de roos en de in Oss gerijpte mannen 
weten telkens van elk optreden een spektakel te maken.

Advertorial

aangepaste openingstijden gemeente bernheze rond de feestdagen

Graag maken we u attent op de 
aangepaste openingstijden rond 
de feestdagen.

GEMEENTEHUIS HEESCH
17 december 2013 
open tot 15.00 uur.
24 december 2013 
open tot 13.00 uur.

25, 26 & 27  december 2013 
gesloten.
30 december 2013 open.
31 december 2013 
open tot 13.00 uur.
1 januari 2014 gesloten.
2 januari 2014 open 
vanaf 8.30 uur.
6 januari 2014 open 

vanaf 11.00 uur. De balies zijn 
dan open tot 15.00 uur.

MILIEUSTRAAT HEESWIJK-DIN-
THER EN GROENDEPOTS HEES-
WIJK-DINTHER EN NISTELRODE
25 december 2013 gesloten.
1 januari 2014 gesloten.
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Sint-Michielsgestel VinkelDen DungenBerlicum Middelrode Schijndel

Heeswijk-DintherHeesch VorstenboschLoosbroekNistelrode

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Johan Tibosch
06-51419167

Wilma Heerkens
06-10134352

Eerste en Tweede Kerstdag
‘ALL YOU CAN EAT’
Inclusief SASHIMI (zalm/tonijn) 
verschillende soorten IJS o.a.
Schatkistje, Ben en Jerry’s 
Kinderen 0-3 jaar gratis, vanaf 4 jaar 
per levensjaar € 1,50 (tot 12 jaar)

0412 - 617248  www.wokengonistelrode.nl

€  24,80 p.p.

Bestel makkelijk en snel op

www.BBQenzo.nl

COMPLEET BIJ U THUIS

®

Telefoon 0800-2008

BBQ
GOURMET
TAPAS

BBQBBQ

VOOR ZORGELOZE FEESTDAGEN

De Blauwe Zusters hebben hier 
een missiepost opgezet. Hun werk 
is erop gericht de samenleving te 
helpen. Ze helpen de allerarmste 
gezinnen met een voedselpro-
gramma. Ze geven onderwijs aan 
kinderen. Ze geven cursussen en 
trainingen. Ook catecheselessen. 
Ze geven eveneens taalcursussen 
en les in de eigen geschiedenis en 
cultuur van Tadzjikistan, tot volks-
dansen aan toe. Daarmee brengen 
ze de jongeren liefde voor hun 
land bij en motiveren ze de jeugd 
om een toekomst in hun eigen 
land op te bouwen.

De zorg van de zusters is toegan-
kelijk voor iedereen, ongeacht het 

geloof. De zusters zijn geliefd bij de 
overwegend islamitische bevolking 
van Tadzjikistan en krijgen respect. 
Ze leven en werken in een sfeer 
van solidariteit en vriendschap. 
De zusters wonen in een oud, 
vochtig en slecht gebouwd pand. 
Er wonen meisjes bij hen in die les-
sen volgen en er worden diverse 
groepsactiviteiten georganiseerd. 
Een ruim, nieuw gebouw is drin-
gend nodig. Moeder Maria Dela 
Grazie vraagt onze hulp bij de 
bouw ervan.
Op 14 en 15 december 2013 is er 
dus tijdens de vieringen een twee-
de collecte in de parochies Hees-
wijk, Dinther en loosbroek. Geef 
aan de mensen van Tadzjikistan!

tadzjikistan is project 
adventsactie

HEEsWIJK-DINTHER/lOOsBROEK - Heeft u een idee wat voor land 
Tadzjikistan is? Dit Aziatische land is een van de armste landen ter 
wereld. Van de bevolking leeft 60% onder de armoedegrens. Na de  
overheersing door de Sovjet-Unie werd het  in 1991 onafhankelijk. Een 
burgeroorlog tussen de verschillende etnische groepen volgde. De toch 
al zwakke economie van het land had er zwaar onder te lijden en heeft 
zich nooit hersteld. 

31 december: oliebollen-
actie scouting heesch

Mooi bedrag
scouting Heesch bakt de oliebol-
len tegen absolute bodemprijzen. 
Als u de oliebollen zelf komt halen, 
kosten 10 oliebollen € 4,-. Thuisbe-
zorgd kosten 10 oliebollen € 4,50. 
De oliebollen worden in plantaar-
dige zonnebloemolie gebakken. 
Da’s smullen en bovendien beter 
voor de gezondheid.

Scouting Heesch
Door oliebollen te kopen onder-
steunt u de scoutinggroep die ge-
durende het jaar veel verschillende 
activiteiten organiseert voor de 
jeugdleden. 
Ook dit jaar werken de scouts ex-
tra hard voor een geslaagde olie-
bollenactie. Uw bijdrage hieraan 
komt dan ook goed terecht bij 
scouting Heesch. 

Bestellen
Vanaf zaterdag 7 december komen 
de scouts in Heesch langs met be-
stelformulieren. Bij het bestellen 
hoeft niet betaald te worden, dat 
doet u pas bij de levering op 31 de-
cember. Op onze website 
www.scoutingheesch.nl is het dit 
jaar ook weer mogelijk om de olie-
bollen online te bestellen. 

Bezorgen of zelf halen?
Voor de bezorging is een wijkin-
deling gemaakt. Wij proberen de 
oliebollen tussen deze tijden te 
bezorgen. Mocht u niet thuis zijn, 
dan kunt u alsnog naar het scou-
tinggebouw komen om de oliebol-
len tegen de lagere ‘afhaalprijs’ 
mee te nemen. Oliebollen zelf ha-
len kan tussen 11.00 en 16.00 uur 
in scoutinggebouw ‘De Elleboog’, 

leekenstraat 6. Ook wie voor ou-
dejaarsdag niet heeft besteld, kan 
gewoon langskomen om oliebollen 
te kopen. 
De scouts hopen dat ook u dit jaar 
zult smullen van de zelfgebakken 
oliebollen!

HEESCH – Traditiegetrouw bakt Scouting Heesch op 31 december olie-
bollen. De leiding zorgt voor de organisatie en de leden zetten zich in 
voor de voorverkoop.

slagwerkers scoren op concours

De slagwerkers kwamen uit in de 
derde divisie en speelden 3 stuk-
ken. Het eerste stuk dat zij speel-
den was een verplicht nummer, 
Enigma, daarna volgde het num-
mer Freya. Als uitsmijter werd san-
torini gespeeld. Dit laatste nummer 
hoort eigenlijk thuis in een klasse 
hoger.

Bij het verlaten van de zaal hoor-
den we al een groot aantal enthou-
siaste reacties van de muzikanten 
zelf. Ze waren tevreden over de 
eigen prestaties. Vaak is dat al een 
goede indicator voor de kwaliteit. 
Het was nog even afwachten hoe 
de jury het optreden zou beoor-
delen. Om 13.15 uur volgde de 

uitslag, 88,83 punten! Een fraaie 
hoge score, waardoor promotie 
naar de 2e divisie mogelijk is. 

Er is ook een uitnodiging voor het 
Nederlands Kampioenschap in As-
sen in februari 2014.

Wat een mooi resultaat!

HEEsWIJK-DINTHER - De slagwerkgroep van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord heeft op zaterdag 7 
december deelgenomen aan een concours in Etten Leur. De muzikanten waren ingedeeld in het ochtendpro-
gramma als vijfde groep. 
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Mini 
weihnachtstol 
300 gram
4,30

3,95

Om in de stemming te komen bakken wij deze week de kleine weihnachtstollen 
  voor u. Even voorproeven van de heerlijke rijke vulling van zuiver amandelspijs,    
    rozijnen, vruchtjes en stukjes noot.  Besmeer ’n snee met roomboter… 
         ’n lekkerder traktatie kunt u niet hebben. 
              Deze week valt ons kerstmagazine bij u 
                 in de bus daarmee is de kerststemming 
                   compleet.

Tips van de bakkers:

SCHRIJF JE NU IN VOOR
HEEL OSS EN BERNHEZE BAKT
inschrijven kan op de website 
of haal een inschrijfkaart in onze winkel.

Bosvruchtenvlaai
10-12 personen   16,60             € 12,95

Bij aankoop van 2 broden

Knapperige maisbollen 

4 stuks € 1,00

’n voorproefje
uit ons

kerstmagazine

deze aanbiedingen gelden van 5-12 t/m 11-12-2013

Drie jaar geleden besloot Jan dat 
het tijd werd om het roer om te 
gooien. De vriezers werden steeds 
kleiner en de afname per ronde 
evenredig, omdat ook veel gezin-
nen kleiner werden. Jan besloot 
in Heesch aan de Kerkstraat zijn 

diepgevroren snacks te verkopen 
en daarnaast diepgevroren vlees. 
Totdat Martin begin 2012 zijn be-
drijf kwam versterken. 

uitbreiding assortiment
samen besloten ze de werkruimte 

achter te vergroten en in de win-
kel, naast de snacks, meer diepge-
vroren varkensvlees, rundvlees en 
kip te verkopen, voor de mensen 
met een kleine portemonnee. Door 
hun contacten met een vaste leve-
rancier, kunnen ze ook een mooie 

variatie aan goed vlees leveren te-
gen zeer gunstige prijzen. 
Achter maken Jan en Martin zelf 
hun gehakt, verse worst en rolla-
des. Bovendien worden de bestel-

lingen van particulieren en sport-
kantines klaargemaakt en in de 
koeling bewaard tot ze afgehaald 
worden. 

Er zijn diverse sauzen van Olie-
hoorn en andere merken, diep-
vriessoepen, diepvries kant-en-
klaar maaltijden en ijs.

bbQ
Voor de barbecue heeft HB Foods 
alles wat u nodig hebt, met uitzon-
dering van de dranken. Het vlees 
kan zo de barbecue op, de stok-
broden liggen klaar en de sauzen 
en salades hoeven maar op tafel 

gezet te worden. Het enige dat 
u moet doen, is op tijd bestellen. 
Ook in de winter is een barbecue 
lekker, zeker tijdens oud/nieuw 
viering, als niemand iets van het 

vuurwerk buiten wil missen. 

Feestdagen
Voor de feestdagen kunt u al ruim 
van tevoren uw bestelling doorge-
ven aan vlees, kant-en-klaar pro-
ducten of lekkere ijstaarten. Ze zijn 
er te kust en te keur en van Belgi-
sche kwaliteit ijs met chocola. Ook 
lams- of kalfsvlees is op bestelling 
leverbaar. Handig en aantrekkelijk 
geprijsd. 

Kijk op www.hbfoods.nl om u te 
oriënteren of stap de winkel in 
voor een bestellijst.

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

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

als u het toch niet meteen wilt eten
HB Foods – diepvries specialist: u hoeft alleen te bestellen voor de feestdagen, wij zorgen voor de rest

Jan van Hees en Martin van Bergen in hun winkel Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘U kUnt nU Uw bestelling voor 
de feestdagen al doorgeven’ 

HEEsCH – Jan van Hees en Martin van Bergen zijn beiden ervaren in de verkoop van diepvriesproducten. 
Jan verkocht voorheen diepgevroren snacks en Martin vlees. Die producten werden keurig bij u aan huis 
verkocht en konden meteen de diepvries in.

Advertorial

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

AANHANGWAGENS
25 JAAR

Verkoop • Verhuur/Lease • Zelfbouw/Speciaalbouw 
• Onderhoud, reparatie en keuring

In week 52,
25 december 

komt onze krant 
niet uit!
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zorgverzekering 2014, Fysiotherapie zonder zorgen!

Volwassenen
Het blijkt dat de meeste mensen 
kiezen voor een aanvullende ver-
zekering met fysiotherapievergoe-
ding, omdat men denkt hiervan 
gebruik te zullen maken. 
Op basis van uw gebruik van fy-
siotherapie in het verleden en de 
toekomstplannen (wellicht een 
operatie in het vooruitzicht?) kunt 
u een betere afweging maken welk 
aanvullend pakket  goed bij u past. 
Daarnaast moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen chroni-

sche en niet-chronische fysiothe-
rapie.

niet-chronische 
FysiotheraPie
(alledaagse klachten).
Geen eigen risico!
Deze klachten kunnen erg verve-
lend zijn en ook regelmatig terug-
komen, maar bijvoorbeeld rug-, 
nek-, schouder- en knieklachten 
zijn eigenlijk nooit chronische 
klachten zoals de wet dat bedoelt.  
Wanneer u hiervoor fysiotherapie 

nodig heeft, worden de kosten 
alleen vergoed, als u een aanvul-
lende verzekering heeft met fysio-
therapievergoeding. Afhankelijk 
van het aanvullende pakket dat 
u kiest, bent u voor een bepaald 
bedrag of een maximaal aantal 
behandelingen per jaar verzekerd 
en dan hoeft u tot dat maximum 
zelf niets te betalen! Voor alle dui-
delijkheid moet gezegd worden 
dat op de aanvullende verzekering 
géén eigen risico zit. Bent u niet 
aanvullend verzekerd dan komen 

alle kosten voor uw rekening. Uw 
gebruik van fysiotherapie in de af-
gelopen jaren kunt u nagaan bij 
uw verzekeraar of bij uw fysiothe-
rapeut. 

chronische 
FysiotheraPie
(bijv. na een operatie 
of ernstige ziekte).
Als u een operatie in het vooruit-
zicht heeft of u heeft recent een 
chronische aandoening gekregen 
die op bijlage 1 van het Besluit 
Zorgverzekering staat, dan is het 
zeker van belang om goed te kij-
ken naar uw aanvullend verzeke-
ring. Als u na een operatie of voor 
de behandeling van uw chronische 
aandoening fysiotherapie nodig 
heeft, komen de eerste 20 behan-
delingen namelijk (éénmalig) voor 
uw rekening. 
Gemiddeld kost u dat dan tussen 
de € 600,- en € 700,-. De meeste 
mensen hebben dit bedrag niet op 
de plank liggen en dan is een goede 
aanvullende verzekering van groot 
belang. Daaruit kunnen de eerste 
20 behandelingen volledig of ge-
deeltelijk vergoed worden. Heeft u 
na deze 20 behandelingen nog lan-
ger fysiotherapie nodig, dan wordt 
de fysiotherapie vergoed uit de ba-
sisverzekering. Daarop heeft iedere 
Nederlander dan een eigen risico 
en dat komt  voor uw rekening 

(tenzij u het eigen risico al op een 
andere manier heeft opgemaakt 
aan bijvoorbeeld een specialisten-
bezoek, medicijnen of onderzoek). 
Voor 2014 is het eigen risico door 
de overheid bepaald op een bedrag 
van € 360,- per jaar. 

Kinderen
Fysiotherapie bij kinderen  tot de 
leeftijd van 18 jaar, wordt voor 
maximaal 18 behandelingen ver-
goed uit de basisverzekering. Deze 
behandelingen komen niet ten las-
te van het eigen risico. Zijn er meer 
behandelingen nodig, dan is een 
aanvullende verzekering nood-
zakelijk, anders komen de kosten 
voor uw rekening.  Heeft uw kind 
een chronische aandoening die 
voorkomt op bijlage I van het Be-
sluit Zorgverzekering, dan wordt 
alle fysiotherapie vergoed uit de 
basisverzekering.
loop eens binnen bij FysioCentrum 
Heesch als u vragen heeft of als u 
moeite heeft met de keuze van uw 
aanvullende verzekering. Wij kun-
nen u daarbij zeker helpen. Ook als 
u andere vragen heeft over fysio-
therapie of over de mogelijkheden 
die wij van FysioCentrum Heesch 
voor u hebben, bent u van harte 
welkom op het vertrouwde adres 
aan de Verdilaan 48 in Heesch. 
Telefoon 0412-457067.
www.fysiocentrumheesch.nl

Advertorial

HEESCH – Het is weer zover… U heeft de aanbieding van uw zorgverzekering binnen. En 
weet u al wat u gaat doen? Wel een aanvullende verzekering, een ander aanvullend pak-
ket of toch maar geen aanvullende verzekering? Het blijkt voor veel mensen een erg lastige 
keus. De zorgverzekeraars lijken er ook een speurtocht van te willen maken. Ze bieden heel 
veel verschillende soorten zorgverzekeringen en aanvullende pakketten aan en daardoor is 
het een en ander vaak slecht te vergelijken. Maar wat is nou verstandig? Er moet hierbij een 
onderscheid worden gemaakt tussen kinderen/jongeren (jonger dan 18 jaar) en volwassen. 

Vetipak winnaar prestigieuze 
gouwe Kreuge

Vetipak
Vetipak is in 1997 opgericht in 
Heesch en is in de daaropvolgende 
jaren uitgegroeid tot een groot en 
modern bedrijf in - onder andere 
- Oss en Veghel. Het bedrijf is er-
kend als Osse ondernemer van het 
jaar in 2012 en was in 2013 in de 
race voor de landelijke titel Entre-
peneur of the Year 2013.

Kwaliteit van zowel de organisatie 
als van haar dienstverlening, staat 
altijd voorop en daarnaast draagt 
Vetipak bij aan de lokale en regi-
onale werkgelegenheid. De me-
dewerkers staan altijd klaar om de 
wensen van hun klanten te vervul-
len. Deze klanten zijn te vinden in 
de Benelux, maar ook in de rest 

van Europa.
Een bijzonder samenwerkings-
verband heeft Vetipak met IBN & 
BsW. samen met deze organisaties 
geeft het bedrijf mensen met een 

beperking een kans op werk. Een 
mooi praktijkvoorbeeld van de zo-
genoemde Corporate social Res-
ponsibility. Daarnaast ondersteunt 
Vetipak vele initiatieven zoals de 
Poolse social club Osstoja en KIKA.

Gouwe Kreugebal
Op 25 januari 2014 zal de Gouwe 
Kreuge uitgereikt worden aan Veti-
pak. Na de officiële uitreiking barst 
het feest los in de grote zaal van 
De Pas met de band ‘slamm’. Ook 
Prinselijke Hofkapel de Dors(t)vle-
gels en de Blue Band zullen een 
feestsetje spelen, waardoor er voor 
elk wat wils is. Het Gouwe Kreu-
gebal belooft een geweldig festijn 
te worden! Meer informatie vind je 
op www.krullendonk.nl of op de 
facebookpagina van stichting Car-
navalsviering Heesch.

HEEsCH - Tijdens een druk bezochte en gezellige prinsenreceptie in Krullendonk is bekendgemaakt dat Veti-
pak de winnaar is van de prestigieuze Gouwe Kreuge 2014. Stichting Carnavalsviering Heesch feliciteert het 
bedrijf van harte met deze unieke prijs, die prins Porcus XLIII op 25 januari 2014 zal uitreiken. Noteer deze 
datum alvast in je agenda!

Eigenaar Arno van de Ven en zijn gezin Foto: Ad Ploegmakers

‘een samen-
werkingsverband 
met ibn en bsw’

Diner-Bon!       
Leuk om te geven en te krijgen.

Nieuwjaarsdag      
Woensdag 1 januari 

geopend vanaf 16.00 uur

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

Proostend het 
nieuwe jaar in 
met een gratis 
glaasje champagne

Nu ook iedere 
zondag open vanaf 

12.00 uur

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Oogzorg is geen snel tussendoortje.  

Geen discountproduct. Geen wegwerp artikel.  

Open uw ogen; kies voor de opticien die de  

ontwikkeling van uw oog nauwlettend volgt en  

die samen met u komt tot een persoonlijk  

oogzorgplan! Die u daarmee gezond houdt.  

Die opticien is Alferink Optiek!

A L F E R I N K  O p t I E K ;  v I s I O N A I R  I N  O O g z O R g !

E Y E O p E N E R :

Al een jaar geen
oogcontrole gehad? 

Maak snel een afspraak!

HEESCH
‘t Dorp 31, 5384 MB
T. 0412 45 10 03 www.alferinkoptiek.nl

Profiteer tot het einde van het jaar* van spectaculaire 
kortingen. Op alle merkmonturen uit de collectie 2013 
krijgt u nu 25% korting! En op alle monturen met een 

rode sticker krijgt u tijdelijk zelfs 50% korting! 

En wilt u weten hoeveel u dit jaar nog vergoed krijgt 
van uw zorgverzekeraar? Laat u door ons informeren in 
de winkel. Wij werken samen met alle zorg verzekeraars 
en verzorgen uw declaratie. U ziet het; goede oogzorg 

hoeft helemaal niet duur te zijn!
*Voor uw voordeel; de actie loopt zelfs t/m zaterdag 4 januari 2014. Graag tot ziens!
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KBO Bernheze
Kbo heesch
Toekomstgericht: Jeugdafdeling voor de KBO

‘jeugdafdeling’ 
Kbo-heesch
HEEsCH - De kernen van de ge-
meente Bernheze kennen allen 
een rijk verenigingsleven, waar-
bij de sportclubs de boventoon 
voeren. Deze sportclubs hebben 
allemaal een jeugdafdeling. Door 
jongeren aan de vereniging te 
binden, wordt de continuïteit ge-
waarborgd.

De op een na grootste vereniging 
van Bernheze, KBO-Heesch, kent 
als seniorenvereniging zo’n afde-
ling niet. Toch is het noodzakelijk 
om aan de toekomst te denken. 
Daarom moest KBO-Heesch ook 
maar eens een ‘jeugdafdeling’ op-
richten. In de kern Heesch wonen 
1825 personen tussen 55 en 65 
jaar. Van die 1825 inwoners is 7% 
lid van KBO. Dat is tevens de leef-
tijdsgroep die de ‘jeugdafdeling’ 
kan vormen van een seniorenver-
eniging zoals KBO. 
De 7% of 128 leden is aan de 
krappe kant om de continuïteit 
van KBO als grote vereniging te 
waarborgen. Bij de 1700 jonge se-
nioren die nog geen lid van deze 
plaatselijke belangenvereniging 
zijn, is voor KBO-Heesch nog een 
slag te winnen. Bent u als jonge 
senior nieuwsgierig naar wat KBO 
nu en in de toekomst voor u kan 
betekenen, of wat u voor KBO 
kunt betekenen, vraag dan een in-
formatiepakket aan bij de coördi-
nator ledenwerving KBO-Heesch, 
Jo Hanegraaf, tel. 0412-451156, 
e-mail johanegraaf@hotmail.nl. U 

kunt  zich direct aanmelden als lid 
van KBO-Heesch bij de coördina-
tor, of bij de ledenadministrateur 
Piet schalken, tel. 0412-455390, 
e-mail piet@schalken.biz. U krijgt 
dan alsnog het informatiepakket 
thuisbezorgd. De contributie van 
KBO-Heesch bedraagt € 23,- per 
jaar, dat is € 0,44 per week.

rectificatie 
HEEsCH - KBO Heesch Koor ‘Con 
Amore’ is op de goede weg. Het 
enthousiasme is groot en het le-
dental stijgt nu al.
In DeMooiBernhezeKrant van 27 
november j.l. informeerden wij u 
uitgebreid en jammer genoeg is er 
een fout geslopen in het telefoon-
nummer voor de aanmeldingen en 
het verkrijgen van informatie.
Dat moet zijn Mimi de leeuw De 
la sallestraat 2, Heesch, tel: 0412 
451477.

dansmiddag Kbo 
Vorstenbosch in 
de problemen
VORsTENBOsCH - Betsie van de 
Boom en Martina van den Heuvel 
stoppen na een kleine tien jaar als 
gastvrouwen tijdens de wekelijks 
KBO middag in Vorstenbosch. 
Helaas is het bestuur er nog niet 
in geslaagd de vacante vrijwilli-
gersplekken op te vullen. 

Daarom zullen zijzelf voorlopig 
inspringen om de dansactiviteit, 

waaraan al twintig jaar een vaste 
groep deelnemers veel plezier be-
leven, in stand te houden. Op 
maandag 16 december, de laatste 
KBO dansmiddag van 2013, zal 
de KBO beide vrijwilligers van het 
dansen uitzwaaien. Op 6 januari in 
het nieuwe jaar start het dansen 
weer, aanvang 14.00 uur.

Kaarten Kbo
dinther

HEEsWIJK- DINTHER - Vrijdag-
avond was het weer KBO kaarten 
in CC Servaes. Het was met 12 ta-
fels, 43 personen, een goed bezette 
avond. We begonnen, zoals ge-
woonlijk, om 20.00 uur, maar ein-
digden uiteindelijk na 23.00 uur. 

En dat blijkt voor enkelen toch een 
te laat tijdstip. Daarom hebben we, 
na een peiling, besloten om vanaf 
vrijdag 3 januari 2014 voortaan te 
beginnen om 19.30 uur, met de 
mogelijkheid tot inschrijving vanaf 
19.00 uur. Daarnaast zal in janu-
ari het kaarten op woensdagmid-

dag éénmalig niet op 8 januari, 2e 
woensdag, maar op 15 januari, 3e 
woensdag, plaatsvinden. We be-
ginnen dan om 13.30 uur, met de 
mogelijkheid tot inschrijving vanaf 
13.00 uur.

Kienen KBO Dinther 
Het kienen zal in januari 2014 niet 
op de eerste woensdagmiddag, 
maar op de 2e woensdag, 8 ja-
nuari, plaatsvinden van 14.00 tot 
17.00 uur.

Kerstmiddag 
Kbo dinther

HEEsWIJK-DINTHER - Traditiege-
trouw is er dit jaar een kerstmiddag 
voor de leden van KBO Dinther en 
wel op woensdag 18 december om 
13.30 uur in De Toren. 

Onze leden worden ontvangen 
met koffie/thee en kerstbrood en 
een inleidend woord van de voor-
zitter Willy van der steijn. Voor de 
pauze is er kerstzang door en met 
Cantando, wordt er een gedicht 
voorgedragen door Truus van Box-
meer en wordt een kerstgedachte 
uitgesproken door Denis Hen-
drickx, abt van de abdij van Berne. 
Ook speelt Wim smits op zijn ac-
cordeon.  Na de pauze wordt een 
toneelstukje gebracht door eigen 
leden, onder regie van Betsy van 
der Cammen. ‘Geen tijd met kerst-
mis’ is een vrolijk kerstspel.
Om 16.00 uur is er koffie met wor-
stenbrood. Aanmelden bij Harry 
van de Ven of Anny van den Broek.

Kerstviering Kbo 
Vorstenbosch
VORsTENBOsCH - Op donder-
dagavond 19 december orga-
niseert KBO Vorstenbosch een 
kerstviering, waarvoor al haar le-
den zijn uitgenodigd. De avond 
wordt begonnen met een moment 
van bezinning. 

Pastoor Ouwens zal een H. Mis 
opdragen waarbij ook de overle-
den KBO leden herdacht worden. 
Het KBO gelegenheidskoor zal - in 
samenzang met alle aanwezigen 
- enkele traditionele kerstliederen 
ten gehore brengen.
De avond wordt hierna vervolgd 
met een gezamenlijke kerstkoffie-
tafel en er zullen een aantal leden, 
vanwege hun 25-jarig lidmaat-
schap, een KBO-Brabant oorkonde 
uitgereikt krijgen.

Het amusement zal verzorgd wor-
den door de Nistelrodese toneel-
club. Zij spelen het  humoristische 
stuk ‘Er hangt liefde in de lucht’. 
Dit verhaal  speelt zich af op een 
dorpsplein met een friettentje en 
een huisartsenpost die verbouwd 
moet worden, waardoor de dok-
tersassistente buiten op het plein 
de patiënten in moet schrijven. Dit 
alles levert natuurlijk komische si-
tuaties op. Rond 22.00 uur zal de 
avond worden afgesloten met het 
verloten van de kerststukjes die 
door KBO vrijwilligers gemaakt 
zijn. Deze avond is voor de KBO le-
den Vorstenbosch gratis en begint 
om 17.00 uur.

Daarna is er op 15 december een 
boerderijfair bij de familie Hane-
graaf aan de Vinkelsestraat. 
En op 16 december is er aan de 
Hooge Wijst een kerstworkshop. 
Tijdens deze workshop zal er een 

kerstbloemstuk gemaakt worden 
onder deskundige begeleiding. 
Op 19 december zal er een kerst-
avond zijn voor alle leden van de 
KVO. Deze avond zal verzorgd 
worden door een gelegenheidsbe-

stuur dat voor een mooie en ver-
rassende avond zal zorgen.

Het bestuur wenst iedereen fijne 
kerstdagen en vooral een goed en 
gezond 2014.

KVo heesch december programma
HEEsCH - De dagen worden steeds korter, maar de huizen worden sfeervol ingericht voor de komende feest-
dagen. Bij de KVO staat deze maand alles in het teken van de viering van deze feestdagen. We starten op 12 
december met een bezoek aan de voedselbank waar het reilen en zeilen van deze bank zal worden uitgelegd.

ouderen in beweging
Gym op maat

In Huize Heelwijk kunt u hiervoor 
terecht en wel op dinsdag van 
14.30-15.30 uur. 

Er wordt speciaal rekening gehou-
den met ieders mogelijkheden en 
onmogelijkheden. De meeste oe-
feningen vinden plaats vanuit de 
stoel.
Blijven bewegen houdt lichaam en 
geest in balans. Maar het is vooral 
leuk en plezierig. Het is toch gezel-
lig andere mensen te ontmoeten!

Aarzel niet en kom. Het is winter 
en we moeten niet stijf worden.
Goed bewegen is gezond.

Raad Ouderenwerk Heesch

HEESCH – Middels twee artikelen hebben we onze senioren al gesti-
muleerd meer aan beweging te gaan doen. Maar wat te doen als we 
enkele lichamelijke beperkingen hebben? Vallen we dan uit de boot? 
Nee  Rigom heeft gezorgd voor Gym op maat.

De cursus Microsoft Word 2007/ 
2010 bestaat uit 8 lessen van 2 uur 
en start op dinsdagavond 14 januari 
van 19.30–21.30 uur. Kosten € 55,-, 
inclusief lesmateriaal.
Er is een workshop Albelli fotoboek 
maken van 3 uur. Deze wordt gege-
ven op woensdagavond 22 januari 
en 19 februari van 19.00-22.00 uur. 
Kosten € 39,50. Na afloop krijgt u 
van Albelli per email een kortings-
code ter waarde van € 18,50, die u 
kunt gebruiken bij de bestelling van 
uw fotoboek. De cursus Internet en 
email bestaat uit 6 lessen van 2 uur 
en start op donderdagmorgen 16 ja-
nuari van 9.30–11.30 uur. 

Kosten € 45,-, inclusief lesmateriaal.
De cursus kennismaken met Win-
dows 8 bestaat uit 6 lessen van 2 
uur en start op donderdagmiddag 
16 januari van 13.30–15.30 uur. 
Kosten € 45,-, inclusief lesmateriaal.
Het inschrijfgeld voor deze cursus-
sen en workshops bedraag € 10,-. 
Dit bedrag zal verrekend worden 
met het cursusgeld. De cursussen en 
workshops worden gegeven in ons 
leslokaal bij het Cultureel Centrum 
servaes in Heeswijk-Dinther. Meld u 
snel aan voor één van deze cursus-
sen of workshops bij: Ben Beeftink, 
Donkerendijk 44, 5473 Cs in Hees-
wijk-Dinther, tel. 0413-291924.

computercursus bij de 
doP in heeswijk-dinther
HEESWIjK-DINTHER – In januari starten we weer met diverse cursus-
sen en workshops. De workshop kennismaken met de I-pad bestaat 
uit 3 of 4 lessen van 2 uur en start op dinsdagmiddag 14 januari van 
13.30–15.30 uur. Kosten € 25,-, inclusief lesmateriaal.
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HEEsCH/HEEsWIJK-DINTHER - 
Al meer dan 25 jaar organiseert 
de Eijnderic een kerstinstuif waar 
kinderen heerlijk kunnen knutse-
len en koekjes bakken. 

Ook wordt er een heus kerststukje 
gemaakt. Natuurlijk  mag alles na 
afloop mee naar huis worden ge-
nomen en is er een glaasje ranja 
met iets lekkers erbij.

Op zaterdag 14 december zijn de 
deuren van de Eijnderic in Heesch 
en Heeswijk vanaf 10.00 uur in de 
ochtend geopend, om pas weer 
om 16.00 uur ‘s middags te sluiten. 
De toegangsprijs is € 3,- per kind. 
Reken erop dat je ongeveer 2 uur 
nodig hebt om aan alle activiteiten 
mee te doen.
Aanmelden is niet nodig; loop ge-
rust binnen! Graag tot dan!

zit je op de basisschool? 
Kom dan op 14 december 
naar de eijnderic
Kerstinstuif in Heesch en Heeswijk

Fioretti biedt ouderen 
sfeervolle kerstlunch 

HTV-docent Will Hanegraaf is 
enthousiast: “Ieder jaar verzor-
gen onze leerlingen kerstdiners 
voor hun ouders en familie in het 
schoolrestaurant. 

Met wat extra inspanning kunnen 
we dit jaar een groep van zo’n 60 
ouderen een heerlijk driegangen-
lunch aanbieden. We hebben Vi-
vaan benaderd, omdat zij de soci-
ale kaart van de gemeenten goed 
in beeld hebben.”

Carmen van den Boom van Vivaan 
is erg gecharmeerd van het initi-
atief: “In de donkere dagen voor 
de kerst zijn veel van onze cliën-
ten aan huis gebonden. We bieden 
ze graag de mogelijkheid om hun 
sociale contacten te onderhouden. 
Dat doen we onder andere via de 
BoodschappenPlusBus, waarmee 
ze een bezoek aan de supermarkt 
kunnen brengen. 

Deze en andere ouderen worden 
door ons benaderd om deel te ne-
men aan de kerstlunch op het Fio-
retti College. Uiteraard worden ze 
netjes opgehaald en thuisgebracht. 
Erg leuk dat de school dit organi-
seert voor onze ouderen. Ze zullen 
het geweldig vinden om bediend 

te worden door leerlingen in de 
leeftijd van hun eigen kleinkinde-
ren.”

Mensen van 55 jaar en ouder uit 
Heeswijk-Dinther en loosbroek 
die zich nog willen aanmelden voor 
deze kerstlunch kunnen daarvoor 
tot en met 13 december contact 
opnemen met Vivaan in Veghel. 
Dat kan op werkdagen, telefonisch 
op nummer (0413) 367309 en via 
het e-mail ouderenwerk@vivaan.
nl. 
Wie geen eigen vervoer heeft naar 
het Fioretti College kan voor 3 
euro worden opgehaald en thuis-
gebracht door de vrijwilligers van 
de BoodschappenPlusBus van Vi-
vaan. De lunch is gratis.

VEGHEl - Leerlingen van het Fioretti College in Veghel gaan op woensdag 18 december om 12.30 uur een 
sfeervolle kerstlunch verzorgen voor ouderen uit de gemeenten Veghel, Bernheze en Uden. De afdeling Ho-
reca, Toerisme & Voeding (HTV) van de school werkt daarbij samen met het ouderenwerk van Vivaan.

Maxend 22a • 5388 TX Nistelrode • Tel. 0412 - 611 251
info@partycentrummaxend.nl • www.partycentrummaxend.nl

BRUILOFTEN • PARTIJEN • PERSONEELSFEESTEN
JUBILEA • RECEPTIES • PARTYVERHUUR

Overheerlijk kerstbu� et
1e en 2e kerstdag van 16.00 tot 20.00 uur

En dit alles voor een 
kerstvriendelĳ ke prĳ s van € 40,-p.p.

Inclusief frisdrank, vruchtensappen, bier en wĳ n.
Voor kinderen tot 12 jaar betaalt u slechts € 19,50.

Het leukste kerstdiner
beleeft u dit jaar in

Partycentrum ‘t MaxendPartycentrum ‘t Maxend
Reserveer tĳ dig!

0412-611251

Een groot deel van de opbrengsten 
wordt beschikbaar gesteld aan di-
verse goede doelen. 
Muziek en dans mogen natuurlijk 
niet ontbreken. Er treden een aan-
tal koren op en er zijn optredens 
van muzikanten, afgewisseld met 
dansoptredens. Verder zullen een 
aantal verenigingen zich presente-
ren, waarbij ‘winter en kerst’ cen-
traal staan. Voor de kinderen zijn 
er leuke activiteiten, waar zij aan 
kunnen deelnemen, er is een le-
vende kerststal en natuurlijk is ook 
de kerstman aanwezig. 

De entree is gratis en iedereen is 
van harte welkom vanaf 18.00 uur 
in De stuik in Vorstenbosch. 

de stuik in Kerstsfeer
VORsTENBOsCH - In en om gemeenschapshuis De Stuik in Vorsten-
bosch is op zaterdag 14 december jong en oud van harte welkom om 
de kerstsfeer te komen proeven en volop in de kerststemming te ko-
men. Vanaf 18.00 uur tot ca. 21.30 uur zijn er verschillende activiteiten 
rondom kerst. Naast diverse kraampjes zijn er proeverijen van ijs en 
andere hapjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenschapshuis de Stuik, Schoolstraat 14, 5476 KK Vorstenbosch  
www.destuik.nl  Tel: 0413-366598/06-20480277   Info: info@destuik.nl   
 

 
 
 

Kerstconcert

HEEsCH/NIsTElRODE – Vrijdag 
20 december om 18.30 uur zal er 
een kerstconcert plaatsvinden in 
de Petrus Emmauskerk, Kerkstraat 
2 in Heesch. Het Afrika-Engakoor, 
kinderkoren uit Nistelrode en het 
mannenkoor Maas & Waal zullen 
optreden.

De entree is gratis en de collecte is 
voor de stichting Miss Maasai en 
Chitungulu.

HEEsWIJK-DINTHER - Op zater-
dag 14 december gaan de kleuters 
van de Heeswijkse Balletschool 
optreden in Den Durpsherd in Ber-
licum!

Er wordt dan een kerstverhaal ver-
teld dat wordt opgeluisterd door 
toneel, zang, en dans. De dans is 
dan voor rekening van de Hees-
wijkse Balletschool.
Tijdens dit door MIK zelfgeschre-

ven verhaal treden ook een aan-
tal muziek- en toneelleerlingen 
van MIK op. Dit alles geheel in 
kerstsfeer zodat we allemaal in de 
stemming komen voor de gezellige 
kersttijd. De voorstelling begint om 
14.30 uur in Den Durpsherd en de 
toegang is gratis. 

Meer informatie, ook over de bal-
letlessen: van.oorschot@ziggo.nl  
of tel. 0413-291335.

Kerstverhaal met 
heeswijkse balletschool 

Voor een klein bedrag kunt u 
prachtige kerstknutsels kopen die 
gemaakt zijn door alle kinderen 
van De Kanz. En natuurlijk is er te-
gen een kleine vergoeding ook een 
lekker drankje te krijgen. 
De opbrengsten van de kerstmarkt 
gaan naar een nieuw initiatief op 
De Kanz. Als KanZ partners, wil-
len wij alle kinderen heel graag 
een speelplek aanbieden vol mooie 
uitdagingen met of zonder materi-
alen en dichter bij de natuur bren-

gen, zodat ze kunnen genieten 
van met elkaar buiten zijn! Deze 
speciale tuin wordt gerealiseerd in 
samenwerking met Wim lips en 
op de kerstmarkt zal een kraam 
aanwezig zijn, waar Wim informa-
tie zal geven over het energetische 
ontwerp van de KanZ tuin.
We wensen u fijne feestdagen en 
hopen natuurlijk veel mensen te 
kunnen begroeten op 18 decem-
ber op ‘De Kanz’! ‘t Maxend 6, 
Nistelrode.

Kerstmarkt op ‘de Kanz’
NIsTElRODE - Kerstlichtjes, vuurkorven, muziek, kraampjes en heel 
veel gezelligheid. Het belooft weer een mooie gezamenlijke kerstmarkt 
te worden op ´De Kanz´! Iedereen is op woensdag 18 december van 
18.30 tot 19.30 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen. 
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b o UW t
bernheze uw bouwPeriKelen in bernheze bouwt?

inFo@demooibernhezeKrant.nl

Een rondje op de bouw…

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Column
ONNO

GOEDE RUIMTELIJKE 
ORDENING?
Bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan heeft de gemeenteraad 
grote vrijheid om bestemmingen op 
te nemen, die hij uit een oogpunt van 
‘goede ruimtelijke ordening nodig acht’. 
De rechter toetst dit achteraf en 
kijkt aan de hand van eventueel 
ingediende beroepen of er met het 
bestemmingsplan wel sprake is van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’. 

De vraag is dan natuurlijk wat ‘een goede ruimtelijke ordening’ 
is, als het gaat om het opnemen van bestemmingen in een nieuw 
bestemmingsplan. 

De rechter heeft daar in een heel recente uitspraak (9 oktober 2013) 
opnieuw duidelijkheid over gegeven. De rechter stelt het volgende: 
Volgens de wet moet een bestemmingsplan eens in de 10 jaar worden 
geactualiseerd. Dit noemen we de planperiode. Hieruit volgt dat de 
wetgever dus een planperiode van tien jaar voor ogen staat. 

In deze zaak ging het om een langzaam verkeerroute die in het 
bestemmingsplan was opgenomen en ook zo was bestemd. Een 
omwonende had hier bezwaar tegen gemaakt. Tijdens de behandeling 
van het beroepschrift werd duidelijk, dat de gemeente de grond voor 
die langzaam verkeerroute nog moest aankopen. Ook werd duidelijk 
dat dat niet binnen 10 jaar zou gaan lukken. 

Dit betekende volgens de rechter, dat de bestemming van de gronden 
dus ook niet binnen 10 jaar zou kunnen worden verwezenlijkt. 
De rechter stelde daarop dat, nu duidelijk is dat de langzaam 
verkeerroute niet binnen 10 jaar wordt verwezenlijkt, het in strijd 
is met ‘een goede ruimtelijke ordening’ om die grond als langzaam 
verkeerroute te bestemmen. 

Dus: Het is niet in overeenstemming met ‘een goede ruimtelijke 
ordening’ om een bestemming op te nemen in een bestemmingsplan, 
die niet binnen de planperiode van 10 jaar zal worden verwezenlijkt.

Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

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

een bestemming moet binnen de 
PlanPeriode (10 Jaar) kUnnen worden 
gerealiseerd

H O U T H A N D E L

van der heijden

Profi teer nu 
van onze 

Winterkorting !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

update hildebrandstraat

HEEsCH – Nadat op 21 november de start van de 
bouw gevierd werd  ziet u hier op de foto’s een 
update van de werkzaamheden.

update hildebrandstraat

NIsTElRODE – Het koffieappa-
raat is geleverd, zo’n 50 bouwvak-
kers maken overuren en Martijn 
van der Helm, projectleider bij van 
Tilburg sport belooft: “We zijn op 
tijd klaar! Heel speciaal is dat elke 
afdeling niet alleen in kleur, maar 
ook door de details enorm zal 
opvallen. Alles is uitgewerkt naar 
‘service voor de klant’ .” 

sportafdeling met vele technische snufjes
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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

Gebruik een 
thermoskan om uw 

koffie warm te houden

duurzaamheid
tiP

DuuRZAAm
Een duurzame woning bouwen. Dat klinkt leuk en 
vooruitstrevend, maar hoe pak je dat nou precies 
aan? De afgelopen maanden heb ik op dat vlak 
aardig veel bijgeleerd. Allereerst door de bijzondere fundering (van EPS, 
in de volksmond piepschuim genoemd), de keuze om zonnepanelen en 
heat pipes op het dak te leggen en het enorm goed isoleren van de woning. 
Hoogstwaarschijnlijk gaan wij een stapje verder met de aanschaf van een 
pelletkachel. Een bijzondere en nieuwe manier van verwarmen van je wo-
ning. Niet te verwarren trouwens met een pallet (zo’n enorm ding waarop 
bijvoorbeeld stenen vervoerd worden). Pellets zijn kleine samengeperste 
houten staafjes. Door daarmee je kachel te vullen verwarm je je huis en 
het water tot een aangename temperatuur. Tot zover het theoretische ge-

deelte. Voordat we echt besluiten of we deze investering willen doen, zien we graag eens wat het precies 
is, hoe het werkt en hoe het voelt. Op naar de showroom in België. Na een rit van twee uur waren we 
op de plek van bestemming. We kregen een rondleiding door een enorm enthousiast geitenwollensok-
kentype en samen met een uitgebreide uitleg kregen we een goed beeld van dit bijzondere product. Het 
is een enorm spannende keuze omdat dit type kachel in Nederland nog niet is toegepast. Aangezien we 
toch echt voor het duurzame willen gaan, past het wel helemaal bij ons idee van de woning. En huizen-
bouwers in andere landen, zoals Oostenrijk en Duitsland, maken de laatste jaren vaak de keuze om zo’n 
kachel aan te schaffen in plaats van een cv ketel. Durven wij deze stap te nemen?   
Naast het oriënteren zijn we natuurlijk ook druk bezig op de bouw. De eerste zaterdagen als echte 
bouwvrouw zijn inmiddels geweest. Wat is het heerlijk om de hele dag buiten te werken en een steentje 
(letterlijk) te kunnen bijdragen aan onze eigen woning. Ik maak me nuttig door het opperen en het netjes 
houden van de bouw. Nog eventjes en de verdiepingsvloer wordt gelegd. Nu maar hopen dat de winter 
niet te streng voor ons wordt!

Groeten, Sanne 

Column van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Bouwvrouw aan ‘t werk

Oss  •  T 0412 622976  •  www.Leddux.nL

Leddux levert professionele Led-verlichting voor 
utiliteit, entertainment, retail en architectuur. 
Led, de logische keuze.

Govers Waterservices;
Het gebruik van zacht water is meteen 
merkbaar, op de huid en in gebruik.

Weijen 86 - 5388 HR Nistelrode
E info@goverswaterservices.nl  
I www.goverswaterservices.nl

T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27 
F 0412 63 19 70

• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon 
 en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet 

ontkalkt te worden
• koffi e en thee smaken beter

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

• Waterfl essen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders 

• Levering, installatie en 
onderhoud

• Benodigdheden;  zoals 
zout, fi lters etc. (ook voor 
Amerikaanse koelkasten) 

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen

Zet tijdig de 
verwarming laag voor 

u naar bed of weg 
gaat

duurzaamheid
tiP
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energie van, door en voor inwoners van bernheze

Energie is een eerste levensbehoefte 
en die staat op het spel, schrijft BECO 
op haar website. Fossiele brandstof-
fen raken op, de uitstoot van CO2 
neemt toe en de prijzen van energie 
blijven stijgen. “Daarom gaan we 
het in Bernheze zelf doen”, vertelt 
bestuurslid en beleidsmedewerker 
duurzaamheid, Christianne Derikx. 
“Met een energieorganisatie van, 
voor en door inwoners uit Bern-
heze.” BECO is geïnitieerd door ‘de 
denktank’ Duurzaam Bernheze. 
Een denktank van mensen die ge-
inspireerd bezig zijn met het thema 
duurzaamheid. Deze denktank is nu 
actief als een adviesorgaan voor de 
gemeente Bernheze. De BECO is in-
middels uitgegroeid tot een coöpe-
ratie met ruim 140 leden.

BECO’s boodschap 
“In de abdij van Heeswijk-Dinther 
kregen we de geest”, lacht Derikx. 
“Tijdens een Rondetafelconferentie, 
in april 2012, zijn daar de contouren 
geschetst van de coöperatie zoals 
we die nu kennen. later dat jaar, bij 
onze eerste openbare informatie-
avond, moesten we de stoelen erbij 
slepen.” 

Het verhaal spreekt aan. BECO kiest 
voor lokaal (installateurs uit de ge-
meente), duurzaam (uitsluitend 
gecertificeerde groene energie-
bronnen), dichtbij (herkenbare en 
zichtbare organisatie), betaalbaar 
(scherpe energieprijzen) en samen 
(iedereen kan lid worden en mee-
beslissen). 

Energiecafés
“29 januari 2013 was de officiële 
oprichting. We staan dus nog aan 
het begin”, zegt Van der Wielen. 
“Door het organiseren van Energie-
cafés dragen we onze boodschap 
uit en proberen we ons enthousias-
me over te brengen. We informeren 
bijvoorbeeld over energieverbruik 
en kosten, isolatie, zonne-energie.” 
Derikx: “soms heel concreet: op 18 
juni dit jaar konden bezoekers tij-
dens ons Energiecafé in De Wis in 
loosbroek zonnepanelen en plaat-
sing kopen. Als het gaat om zonne-
energie, zien mensen soms door de 
bomen het bos niet meer. Wij zetten 
daar een duidelijk en eerlijk verhaal 
tegenover, laten zien wat het kost 
en oplevert, en zorgen voor leve-
ring, plaatsing en garantie. Ontzor-
gen is ook een van onze taken.”

Energielevering 
‘Bernheze Energieneutraal in 2030’, 
is de ambitie van de gemeente 
Bernheze. Als het aan BECO ligt, 
wordt dat doel eerder bereikt. De 
coöperatie wil investeren in inno-
vatieve producten of ideeën, zoals 
‘het leasen van daken met zonne-
panelen’. Verder wil het op termijn 
groene energie gaan leveren aan 
haar leden. Daarvoor zoekt BECO 
samenwerking met andere coöpe-
raties, onder de vlag van de Ver-
eniging Energie Coöperaties (VEC). 
Derikx: “Zo kunnen we de ener-
gieproductie in eigen hand houden 
en tegelijkertijd ‘aan de achterkant’ 
administratieve lasten verlagen. Be-
taalbaar, eigen en duurzaam.”

samen investeren in een duurzame regio
Een podium om te inspireren en kansen te creëren 

BERNHEZE – Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maat-
schappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. Allemaal ideeën die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio in samenhang 
stimuleren. Maar welke initiatieven zijn er? En waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?

samen met ZlTO Bernheze, Gemeente Bernheze, stichting de Maashorst en search B.V. nam Rabobank Bernheze Maasland  in 2012 het initiatief tot het oprichten van een Triple P  stuur-
groep met als doel initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen.  In oktober verscheen de publicatie ‘samen investeren in een duurzame regio’, 
aangeboden door de Triple P stuurgroep en ondersteund door het Maatschappelijk stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze Maasland. In de publicatie wordt zichtbaar hoe het staat met 
de duurzaamheid van onze omgeving en welke kansen er op dat terrein nog zijn. De verhalen van een selectie van duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet als Pro-
fit terrein), evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. In DeMooiBernhezeKrant verschijnt iedere twee weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

Advertorial

Foto  Jan Gabriëls

BERNHEZE – Voor onze dagelijkse energiebehoefte zijn we steeds meer afhankelijk van almaar groter wor-
dende energiemaatschappijen. “Bedrijven die voornamelijk volgens de klassieke wijze produceren en ge-
stuurd worden door op winst jagende aandeelhouders”, zegt Jos van der Wielen, bestuurslid van de Bernhe-
zer Energie Coöperatie (BECO). “Dat kan anders… Nee, dat moet anders.”

“Zowel privé als in mijn werk is duurzaamheid de basis van mijn doen 
en laten. Dat betekent: bewust bezig zijn met alledaagse dingen en 
ook kijken naar de toekomst. Daarom vangen we het regenwater op 
voor hergebruik in huis, zorgt een zonneboiler voor warm water en 
hebben we goed geïsoleerd. Als het kan spring ik op de fiets. En we 
zijn consequent in afvalscheiding; een van de onderwerpen waarmee 
ik me als wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu in Bernheze heb 
beziggehouden. Als een van de eerste gemeenten hebben we destijds 
bijvoorbeeld het systeem ‘per kilo betalen’ geïntroduceerd.

Participatie is óók duurzaamheid. Ik kan moeilijk nee zeggen, dus kom 
je me nogal eens tegen…

Mensen kennen me misschien als voorzitter van voetbalvereniging 
Heeswijk. Daarnaast was ik tien jaar voorzitter van Stuurgroep de Maas-
horst, ben ik betrokken bij de Stichting Actief Burgerschap in Heeswijk-
Dinther, sinds 2013 voorzitter van energiecoöperatie BECO én lid van 
de Stuurgroep Triple P. Met veel plezier, want ik vind het mooi om te 
zien hoe een club mensen ergens voor gaat, het beste in elkaar boven-
haalt en samen doelen bereikt.”

Peer Verkuijlen, Heeswijk-Dinther, Triple P stuurgroeplid, 
wethouder in Hilvarenbeek, voorzitter BECO.

Bestel nu 
Vuurwerk op
www.intratuinvuurwerk.nl

Intratuin Veghel
Heuvel 11, 0413-350816. Vrijdag koopavond.

Kijk ook op intratuin.nl

Intratuin Veghel

Bestel nu 
online!

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires 
Reparatie - Onderdelen

Openingstijden:
Woensdag 13:00 - 18:00 Zaterdag 13:00 - 17:00

Buiten deze tijden ook op afspraak geopend

Spoorlaan 30 Schijndel 
www.muziekserviceschijndel.nl 

073-7370177

Peer: “Ik kan 
moeilijk ‘nee’ 
zeggen”

eerste gildevrouwe dinther

Het gildehuis was zondagmiddag goed gevuld tijdens de installatie 
van Burgemeester Marieke Moorman als eerste gildevrouwe van het 
Dintherse gilde sint Barbara. Hoofdman Jan van Eerd hing burge-
meester Moorman het zilveren schild omhing. Foto: Michel Roefs
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duurzaam
mooi & duurzaam

Van der Wijst Kleinvak, 
een begrip op de markt!

www.vanderwijstkleinvak.nl

rits stuk?

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’ 
stuk? In vele gevallen maken wij de rits 
terwijl u wacht.

• Een jas, tas, broek of laars, het maakt 
niet uit.

• Drukknopen en broekhaken, 
 wij maken deze ter plekke.
 Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje 

te maken, dan kunt u bij ons ook een 
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend 
kleding. 

Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

Geld verdienen?
Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl

NU 6% btw mogelijkCereslaan 16, Heesch
0412 454 394

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Gebruik je plastic 
draagtassen als 
afvalzak in de 

afvalbakjes thuis.

duurzaamheid
tiP

COLOFON

• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Financieel Centrum Heesch

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

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.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

duurzaamheidslening
WAT IS HET?

Dankzij de energiebesparende 
maatregelen betaalt u meteen 
minder energiekosten. Dit voor-
deel is in veel gevallen groter dan 
de last van de duurzaamheidsle-
ning. Als de lening is afgelost (na 

10 of 15 jaar) profiteert u he-
lemaal van uw lagere energie-
nota. U kunt minimaal € 2.500,- 
en maximaal € 15.000,- lenen.
Een verbouwing kost veel geld 
en vaak worden er leningen 

afgesloten met een hoog ren-
tepercentage of wordt extra 
hypotheek aangevraagd. De ge-

meente wil er voor zorgen dat u 
goedkoop en betrouwbaar geld 
kunt lenen om maatregelen te 
treffen. 

Daarnaast is het beter voor het 
klimaat om energie te besparen. 
Voor nu én voor later. Ook wordt 
uw huis comfortabeler. Zo wil de 
gemeente u stimuleren om duur-
zaam te (ver)bouwen.

Meer informatie 
www.bernheze.org.

BERNHEZE- Met de duurzaamheidslening kunt u goedkoop 
geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen 
in uw huis. Deze lening heeft een rentepercentage van 2 
tot 3%. Als u energiebesparende maatregelen wilt tref-
fen is het daarom voordelig om deze te betalen met het 
geld van de lening. 

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar
www.sun-windenergy.nl

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die 
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl

133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd   1 29-4-2013   9:30:38
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InformatIe
 voor de

Kernen

Tipje
Een tipje van de sluier licht de sP 
Bernheze alvast op. Het verkie-
zingsprogramma staat bol van de 
solidariteit en een sociale samen-
leving. Mensen moeten allemaal 
volwaardig mee kunnen doen. Dat 
kan niet als er bezuinigd wordt in 
het hart van het sociale domein. 
Daar kiest de sP Bernheze dan 
ook niet voor. Verder wil de sP 

verenigingen en clubs met veel 
jeugdleden tot steun blijven. Bij de 
sP zitten zij goed! subsidies blij-
ven intact. Zeker in deze tijd van 
crisis. Tekorten op Waalboss en 
andere grondaankopen worden 
aangevuld vanuit de reserves (de 
spaarpotten). Geld in goede tijden 
verdiend, kan in slechte tijden in-
gezet worden. De sportclubs en 
andere verenigingen mogen niet 

het slachtoffer worden van pro-
jecten als Waalboss. Daar hebben 
zij part nog deel aan gehad. Er zijn 
weinig doordachte besluiten geno-
men in tijden van hoogmoed en 
roem! En die komen voor de val, 
weet iedereen. 
Binnenkort kan iedereen kennis 
nemen van het sP verkiezingspro-
gramma 2014-2018. De sP rekent 
19 maart 2014 op u.

SP: Verkiezingsprogramma 
naar ledenraad 

BERNHEZE - Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de SP Bernheze is ge-
reed. De leden van de SP Bernheze hebben nu het woord. Zij beslissen tijdens 
de ledenraad over de definitieve inhoud. Solidair en sociaal zijn kernwoorden in 
het programma. Verder verlies beperken op Waalboss. De zorg voor zieken en 
mensen met een beperking is onverminderd hoog bij de SP. De SP Bernheze wil 
mensen die leven op de rand van het bestaansminimum tot steun blijven.

Frenky Heurkens, Afdelingsvoorzitter SP Bernheze

Ze schenken, de een wat vaker dan 
de andere, bij gelegenheid alcoho-
lische dranken. Het bekende biertje 
bij de ‘derde helft’ of een ’jonge 
klare’ bij de kaartavond van een 
seniorenvereniging. Het beleid van 
de gemeente ten aanzien van het 
alcohol schenken door deze para-
commerciële organisaties staat in 
de APV. Het voornaamste doel is 
het beperken van het alcoholge-
bruik door jongeren. Het schenken 
van alcohol is nevengeschikt, een 
voetbalkantine is nu eenmaal geen 

kroeg. Dat neemt niet weg dat het 
drinken van een biertje ook deel 
uitmaakt van het hele verenigings-
gebeuren, daar bestaat geen twijfel 
over!
Bij de bespreking van dit onderwerp 
in de commissievergadering liepen 
de emoties hoog op. schrikbeel-
den waarden al snel rond, als zou 
het verenigingsleven van Bernheze 
drooggelegd worden en zou het 
fundament onder het bestaan van 
organisaties worden weggeslagen. 
Dat kan niet, maar zal zo’n vaart 

ook niet lopen. Het is wel zaak om 
met elkaar in gesprek te gaan én 
blijven: gemeente, organisaties en 
de professionele horeca. Gezamen-
lijk kijken waar het knelt, en waar 
de mogelijkheden liggen. Zo moe-
ten we met elkaar komen tot ka-
ders die recht doen aan alle partij-
en. Wij roepen daartoe ook op. Om 
deze vervolgens wel te handhaven. 
Want waar papier geduldig is, blijkt 
de werkelijkheid weerbarstig.
Kijk ook eens op cdabernheze.nl of 
volg ons op Twitter.

CDA: een paracommercieel biertje?

BERNHEZE - Paracommerciële organisaties, een verzamelnaam voor on-
der andere: sportkantines, buurthuizen, culturele centra, verenigingen 
en stichtingen. Deze organisaties hebben een specifiek doel en belang-
rijke maatschappelijke functie. 

Namens de Fractie CDA Bernheze, Ezra Leeger

Belangrijkst hierbij vindt D66 al-
lereerst de gezondheid van onze 
inwoners en het leefmilieu in het 
algemeen. D66 Bernheze streeft 
naar een duurzame ontwikkeling 
van Heesch-West, waarbij  ruimte 
is voor bedrijven in een milieu-ca-
tegorie tot en met 4. D66 wil dat  
Heesch-West ontwikkeld wordt als 
meest duurzaam bedrijventerrein 
van Noord-Brabant. 
De keuze die we nu maken heeft 
grote invloed op de lokale econo-
mie. Wij streven naar  een serieuze 
toename van werkgelegenheid 
voor onze inwoners. Bovendien 
dient er ruimte te zijn voor bedrij-
ven uit heel Bernheze die nu krap 
in hun jasje zitten, of om andere 
redenen op een minder wenselijke 
locatie gevestigd zijn. Zij verdienen 

een plek op Heesch-West.
D66 wil regie houden over een be-
drijventerrein dat grote invloed zal 
hebben op het toekomstige woon-
, werk- en leefklimaat van onze 
inwoners. Hiertoe is deelname 
aan de gemeenschappelijke rege-
ling van groot belang. Als we door 
te lang dralen buitenspel wor-
den gezet, door bijvoorbeeld een 
grenscorrectie na opheffing van 
de gemeente Maasdonk, hebben 
we niets meer te zeggen over een 
bedrijventerrein in onze voortuin. 
Wel de lasten, maar niet de lusten, 
dat wil toch niemand? D66 wenst 
de gemeenteraad van Bernheze op 
12 december veel wijsheid toe.
Volg ons via www.D66Bernheze.
nl, Twitter en Facebook. lid wor-
den kan ook: www.D66.nl.

D66: meer duidelijkheid 
over heesch-west

BERNHEZE - D66 vraagt wederom aandacht 
voor Heesch-West. Wij vinden het jammer dat 
er te weinig informatie over dit bedrijventer-
rein naar buiten komt. Onlangs was er een 
informatiebijeenkomst voor raadsleden waar 
D66 graag bij aanwezig had willen zijn, maar 
we kregen geen toestemming. Is er iets te 
verbergen? D66 vindt dat de gemeente beter 
moet communiceren over Heesch-West. De 
belangen op het gebied van welzijn en leef-
baarheid zijn groot, met name voor de inwo-
ners van Heesch.

Annemieke Boellaard, lijsttrekker D66 Bernheze

Wonen
De samenstelling en de behoeften 
van de bevolking veranderen. Het 
aandeel ouderen en eenpersoons-
huishoudens wordt groter. Meer 
mensen veranderen vaker van 
woonplaats. Het aantal inwoners 
groeit niet meer. De vraag naar 
kleinere en huurwoningen neemt 
toe. Dit heeft betekenis voor de 
nog te bouwen huizen. signalen 
vanuit de bevolking zijn nodig om 
de gemeente goede keuzes te la-
ten maken.

Voorzieningen
Er zijn wensen in de dorpen. loos-
broek wil graag tennisbanen en 
Vorstenbosch wil graag een nieu-
we gymzaal tegen het gemeen-
schapshuis aan bouwen. Progres-
sief Bernheze staat open voor deze 
initiatieven. 

De gemeente is niet in staat om 
alle wensen financieel te bekosti-
gen. Dorpen moeten zelf meeden-
ken en oplossingen aandragen om 
de wensen werkelijkheid te maken.

Betrokken
samen met elkaar verantwoorde-
lijk zijn voor je dorp. Dit onderwerp 
krijgt veel aandacht omdat de ge-
meenten minder geld hebben om 
uit te geven. Maar voor Progres-
sief Bernheze zijn uw ideeën en 
uw stem bij de planvorming voor 
uw vitale dorp een belangrijkere 
reden. 

Uw mening is voor Progressief 
Bernheze de basis voor besluiten in 
de gemeenteraad. 

Progressief Bernheze: Vitale dorpen

BERNHEZE - De dorpen van Bernheze zijn belangrijk in ons leven. In de dorpen 
zijn scholen, winkels en verenigingen. Voorzieningen die er voor zorgen dat we 
belangrijke behoeften dichtbij huis in kunnen vullen. Progressief Bernheze sti-
muleert maatschappelijke verantwoordelijkheid in de vorm van dorps- en wijk-
raden, kerncommissie en actief burgerschap. De inwoners hebben een grote ver-
antwoordelijkheid om de dorpen vitaal te houden. De combinatie van mensen 
en voorzieningen bepaalt de vitaliteit van een dorp.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

De gemeenten zijn verplicht om 
per 1 januari 2014 een APV te 
hebben waarin duidelijk aandacht 
is voor het alcoholontmoedigings-
beleid voor minderjarigen (tot 18 
jaar) en dat komt ook in de APV 
tot uiting. De voetbalverenigingen 
(en ook andere sportverenigingen) 
kennen een dergelijk beleid al en 
in een gesprek met de burgemees-
ter werden afspraken gemaakt om 
onder andere deze problematiek 
nog wat strakker aan te pakken, 
met een regelmatige evaluatie. 
De VVD-Bernheze sprak zich ook 

uit tegen de APV, maar kan zich 
na de uitleg en de afspraken (met 
De Kersouwe en De Pas wordt nog 
overlegd) nu vinden in de nieuwe 
regels. 

Overigens werden de openings-
tijden zelfs verruimd, maar zal de 
controle wat strenger worden. Dat 
kan natuurlijk geen kwaad. Regels 
zijn er om te worden nageleefd en 
handhaving hoort daar natuurlijk 
bij. De VVD-Bernheze is tevreden 
over de afloop en heeft vertrou-
wen in de naleving.

VVD: nieuwe aPV valt 
toch mee

BERNHEZE - De nieuwe APV, tot stand geko-
men door een samenwerking met de gemeen-
ten Oss en Maasdonk, zorgde onlangs voor 
veel commotie bij vooral de voetbalverenigin-
gen van Bernheze. Ook openluchttheater De 
Kersouwe en De Pas waren ongelukkig met 
de inhoud van het speciale gedeelte over de 
schenk- en sluitingstijden. Dit werd vooral 
veroorzaakt door de onduidelijkheid en de 
aanduidingen ‘activiteit’ en ‘bijeenkomst’, die 
voor verschillende uitleg vatbaar waren. Het 
leek er aanvankelijk op dat de openingstijden 

sterk zouden worden teruggebracht en dat leden, na thuiskomst van een 
verre uitwedstrijd, niet meer konden afsluiten in het eigen clublokaal.

Adri de Jong, Fractievoorzitter VVD Bernheze
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Column
ad

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname 
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor 
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceer-
de columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

HET LIJKT SIMPEL, DAT IS HET OOK
 ‘De gemeente Bernheze wil haar klanten 
op een integere, professionele en efficiënte 
manier helpen. Onze kernwaarden daarbij 
zijn: openheid, betrouwbaarheid en respect. 
Als u contact met de gemeente opneemt, 
mag u iets van ons verwachten. Deze 
afspraken zijn de servicenormen van onze 
gemeente. U mag de gemeente houden aan 
deze afspraken. We werken continu aan het 
actueel houden van onze servicenormen.’  

Zo opent een tekst over dienstverlening en servicenormen op de 
website van de gemeente. Op de gemeentesite is vervolgens heel veel 
informatie te vinden. Een zoekplaatje voor de incidentele bezoeker. 
Wie dit te ingewikkeld vindt of geen toegang heeft tot internet kan op 
de Misse in Heesch het gemeentehuis vinden. Maar ga er niet zomaar 
naar toe, want alleen op afspraak en gedurende de openingstijden 
kunt u er terecht. 

Gelukkig biedt de telefoon dan nog uitkomst. Wel even geduld hebben 
en de computerdame laten uitspreken. En dan maar hopen dat u 
meteen de juiste persoon te pakken krijgt en antwoord op uw vraag. 

Er zijn veel manieren om de gemeente te benaderen met uw vraag, 
verzoek, klacht of wat dan ook. En veel momenten waarop het ook 
fout kan gaan. Ja, dienstverlening is een van de weinige dingen waar 
de gemeente volledig zelf invloed op heeft. Het staat altijd hoog op de 
politieke agenda. 

Buiten de ingewikkelde toegankelijkheid en digitale dienstverlening 
vraag ik me ook af of de servicenormen van onze gemeente nog 
wel van deze tijd zijn. Wat voorbeelden. Wie een verzoek voor 
een vervoersvoorziening indient moet rekening houden met 
een afhandelingstermijn van maximaal 8 weken. Ook voor een 
evenementenvergunning staat 8 weken. Voor een aanvraag voor 
kwijtschelding belasting staat zelfs 3 maanden. Een afhandeling 
van een klacht duurt maximaal 6 weken, met de optie voor 4 weken 
verlenging. Een gehandicaptenparkeerkaart laat ook maar liefst tot 
8 weken op zich wachten. Je zult er maar van afhankelijk zijn. 

Natuurlijk, het zijn maximum termijnen en de praktijk leert dat het 
vaak ook sneller kan. Maar soms duurt het ook nog langer. Gelukkig 
hebben inwoners niet zo vaak met de gemeente direct van doen 
en valt het aantal klachten in Bernheze mee. Inwoners beoordelen 
volgens waarstaatjegemeente.nl de dienstverlening in Bernheze over 
het algemeen als positief. Daar staat tegenover dat iedere ontevreden 
inwoner er een te veel is. Als inwoners heb je namelijk geen keuze en 
ben je aan je gemeente gekoppeld.

Het is goed als de partijen die onze belangen behartigen nadrukkelijk 
op de dienstverlening letten. Het imago van de gemeente wordt 
hierdoor voor een groot deel bepaald. Eenvoudige benaderingen, korte 
lijnen, directe en snelle afhandeling of antwoord. En als het dan eens 
mis gaat, is een excuus of kleine tegemoetkoming toch heel normaal. 

Ja, Bernheze gaat ook wel met de tijd mee. Tegenwoordig kun je 
ook via twitter @Bernhezetwit je vraag stellen. Je moet je dan wel 
beperken tot 140 tekens en ook hier moet nog rekening worden 
gehouden met twee dagen tijd om het antwoord van 140 tekens terug 
te dichten, aldus een gemeentetweet. Laten we het er maar op houden 
dat ook de nieuwe media bij de gemeente wennen is. 

Benieuwd welke partijen in hun programma voor de komende 
raadsperiode echte ambitie hebben als het om dienstverlening gaat. 

Met groet Ad

Centrum Management 
Heesch stimuleert 
en ondersteunt

www.centrumheesch.nl

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

Geen catering; wel afhalen:
Heerlijk antipasti schotels, Italiaanse hapjes 
en Dolci’s. Graag 5 dagen vooraf bestellen om 
teleurstelling te voorkomen.
 
Tip: Volop Italiaanse producten om uw kerstkado samen te stellen 
voor uw vrienden, familie of relatie. 

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

december=evaluatie en vooruitkijken

Dankzij de uitgebreide informatie 
van INretail tijdens de informa-
tiebijeenkomst voor ondernemers 
uit het centrum, zijn er heel veel 
ideeën tot stand gekomen. Maar 
voordat die uitgewerkt kunnen 
worden, moeten er nog heel wat 
discussies en onderzoeken plaats-
vinden. 
Daar worden ondernemers door 
het Centrum Management bij ge-
stimuleerd en ondersteund. En ze 
willen daarbij niet over een nacht 
ijs gaan. 

Aanpak het Nieuwe Winkelen
Er zal in 2014 een denktank ge-
vormd worden van mensen die 
willen meedenken over het Nieu-
we Winkelen. De denktank zal 
gaan kijken in de centra van an-
dere plaatsen en overleggen met 
het centrum management daar. De 
ervaring van anderen zijn altijd een 
goede inspiratiebron voor onszelf, 
waar het Centrum Management 
van Heesch zeker voor openstaat. 
Ervaringen delen, overleg plegen 
en kijken waar de plannen van 

andere centra ingepast kunnen 
worden in ons mooie centrum, zijn 
plannen voor 2014. Het Heesche 
centrum wordt nu al steeds mooi-
er, niet alleen door de herinrich-
ting, maar ook De Pas heeft met 
zijn aangelichte gevel in het don-
ker een mooie uitstraling gekre-
gen. Toch zijn er ook nog obstakels 
te nemen. Voor de verwezenlijking 
van plannen zijn middelen onont-
beerlijk. Ook daar wordt over na-
gedacht. Meer weten: 
www.centrumheesch.nl.

HEEsCH – Het Centrum Management Heesch is in 2013 met veel vaart van start gegaan. Er zijn diverse 
activiteiten georganiseerd voor publiek en ondernemers. Maar ook is er gekeken naar verbeterpunten, voor 
zichzelf en het centrum. Veel aandacht is gestoken in de eerste stappen van de herinrichting van het centrum, 
maar nu is het tijd om vooruit te kijken.

Nationale  
Bioscoopbon cadeau
bij Zilvervloot Sparen 

€ 50 cadeau
bij onze Plus 
Betaalrekening 

Tot 0,20% korting
op uw Budget 
Hypotheek 

Open een Zilvervlootspaarrekening  
voor uw kind of kleinkind en ontvang: 
• een extra premie van 1% per  

spaarjaar, tot maximaal 10% 
• een Nationale Bioscoopbon cadeau

Open voor 31 december 2013 een  
Plus Betaalrekening en ontvang  
€ 50 cadeau. Samen gemakkelijk  
geregeld met de Overstapservice.

Als u bij uw Budget Hypotheek ook  
een betaalrekening opent, krijgt u  
0,10% korting op uw rente. Passeert  
uw hypotheek binnen drie maanden?  
Dan krijgt u nog eens 0,10% korting.

 Uw complete 
bank bij u 
in de buurt

Meer weten? Vraag ons naar de voorwaarden.

Persoonlijke bank met mooie acties
Wij zijn geen dure bank met marmeren vloeren. Maar een nuchtere bank in de buurt, waar u 
persoonlijk financieel advies krijgt van iemand die u kent. Bij ons vindt u alles onder één dak, 
wel zo handig. En waar andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, blijven 
wij juist actief in de regio. Maar we maken uw keuze voor RegioBank graag nóg eenvoudiger. 
Daarom hebben we nu een aantal mooie acties waar u direct van kunt profiteren.

Profiteer nu  van onze acties! Knip uw bon uit  en kom langs. 

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

Van grunsven & haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
laar 16, 5388 HE Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van heck assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

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

Maar de kabinetsplannen zijn ge-
sneuveld. Bovendien blijken de geza-
menlijke doelstellingen en gemaakte 
afspraken niet meer door alle drie 
de partijen gedeeld te worden. Re-
den voor de leden van de OPG om 
het fusietraject nu af te breken en 
zelfstandig verder te gaan. Hoewel 
inmiddels de nieuwe fusiepartij lo-
kaal is opgericht, is de OPG juridisch 
nog niet gefuseerd. De leden en de 

middelen (geld) zijn nog niet over-
gegaan en de partij OPG is niet op-
geheven. Hiervoor zijn extra beslui-
ten nodig. Maar er wordt nu voor 
gekozen om deze vervolgstappen 
niet meer te zetten en het fusietra-
ject daarmee af te breken.

Vertrouwen in de toekomst
De OPG heeft inmiddels ook een 
flink aantal nieuwe leden mogen 

begroeten, een mix van ervaren, 
nieuwe en jonge mensen die actief 
willen worden. Velen geven aan 
niets te zien in een Bernheze-brede 
partij als lokaal. Alle reden dus om 
de zelfstandige toekomst van de 
OPG met veel vertrouwen tegemoet 
te zien. We gaan nu werken aan een 
kandidatenlijst en partijprogramma. 
Wil je meer weten of meehelpen, 
neem dan contact met mij op.

OPG: oPg breekt fusietraject af

BERNHEZE - Er waren kabinetsplannen om het aantal gemeenteraadsleden terug 
te brengen. Van de 21 zetels die er nu te verdelen zijn zouden er waarschijnlijk 
twee tot vier verdwijnen. Met daarnaast de komst van D66, lag versplintering 
op de loer. De werkdruk voor de raadsleden zou sowieso vanwege extra taken 
vanuit Den Haag toenemen. Met die wetenschap gingen de lokale partijen ABB, 
Bernheze Solidair en OPG een verkennend fusietraject in. 

Marko Konings, Raadslid OPG, 06-46317890, markokonings@hetnet.nl

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert
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Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

WIlt U een zoeKertJe plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
info: office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

meubelsPuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat? Bel spuiterij sIIs 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

iets te Vieren? 
En geen tijd of zin om hapjes 
of een buffet te maken? Wij 
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl 
of bel 06-13431687.

Pedicure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

te KooP

de leuKste 
KerstKado’s 
vind je natuurlijk in onze 
kado-shop.
Nu de mooiste lED kaarsen 
met een - niet van echt te 
onderscheiden - flakkerend 
vlammetje, in diverse maten 
vanaf € 17,95
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

Het woonitem van dit moment, 
wandPanelen gemaaKt 
Van echt houtsnijwerK
In diverse maten, kleuren en 
motieven leverbaar, 
vanaf € 45,-
loop even binnen, in onze 
gezellige Kadoshop.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

geweldige PhiliPs 
led-actie
Philips lED-lampen als beste 
getest,daarom nu zolang de 
voorraad strekt 5,5 watt led 
lamp(32 watt licht)
Nu € 9,99! GU 10 spot 4 watt
(35 watt licht) nu € 9,99!
Niet tevreden-geld terug.
Heesakkers lichtvisie
Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

mooie Kerstbomen
Groen- en blauwspar 
diverse maten met en zonder 
kluit. Ook op zondag geopend. 
H. Donkers 
Kampweg 30, loosbroek. 
0413- 229445. 

PoPPenKleren Voor 
babyborn, Anabelle 43cm, 
en little babyborn 32cm.
Meer informatie: 
anny@babybornkleren.nl 
0412-453124 
www.babybornkleren.nl

metalen Velgen met 
z.g.a.n. winterbanden
195 x16 x15T Viking: 
15”. Gebruikt op VW
Bora. Tel. 06-54392701
Wegens aanschaf auto met 
afwijkende maat.

tussenwoning 
Willebrordstraat 33
Heeswijk-Dinther.
www.mijnhuisverkoopikzelf.nl.
06-10197031.

aangebodenwie
is deze Bernhezenaar?

stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Annemarie van Erp

ooGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Jolanda straten

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

eelen

lUCHtpost
gerolsteIn

Wij, Rien Romme (29) en 
Anke van Dijk (24) zijn 
1 januari 2010 vertrokken 
uit het gezellige Brabant, en 
zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

De grote verhuizing
Eindelijk kan ik jullie in deze editie van luchtpost vertellen 
dat we onze nieuwe stal in gebruik hebben genomen! Na 
een periode van veel graven, beton storten, spanten zetten, 
dakplaten leggen, stalinrichting schroeven, tegels zetten, 
stukadoren en nog heel veel meer, was het dan na 1,5 jaar 
zover: de grote verhuizing!
Deze dag begon in de oude melkstal, daar hebben we 
´s ochtends de koeien nog gemolken. De allerlaatste keer 
melken in de melkstal, waar we al heel wat uren doorgebracht 
hebben. Nee de oude melkstal hebben we nog geen moment 
gemist. Tijdens de laatste melkbeurt, is de nieuwe stal helemaal 
klaar gemaakt om de koeien te ontvangen. De ligboxen werden 
gevuld met zaagsel en er werd gevoerd, zodat de koeien zich 
snel op hun gemak zouden voelen. Toen alle helpende handen 
op hun plek stonden, was het tijd om de deuren open te maken 
en de koeien over te jagen. Wat een feest, staart omhoog en 
rennen maar! Het duurde dan ook niet lang voordat alle koeien 
veilig op hun nieuwe plek stonden.
Daarna was het de beurt aan de jonge dieren, deze zijn 
verhuisd naar de oude koeienstal. Wat een verhuizing. In 3 uur 
tijd hebben we zo´n 440 dieren verhuisd, dit is niet iets wat je 
elke dag meemaakt.
´s Avonds was het tijd om ons klaar te maken voor de eerste 
keer melken in de nieuwe melkstal. Alle hulptroepen stonden 
gereed om de eerste koe te verwelkomen. Voor deze eerste 
keer melken in de carrousel hadden we ruim de tijd genomen. 
Vooraf was ons verteld dat de eerste keer melken wel eens 
lang zou kunnen duren. Maar wat bleek, na 2,5 uur waren we 
helemaal klaar! Wat voorheen 5 uur duurde, lukte nu al in de 
helft van de tijd. Dat beloofde wat. Inmiddels zijn we 5 weken 
verder en het gaat goed, de koeien zijn al aardig gewend. Ook 
wij zijn aan ons nieuwe ritme gewend, we wisten niet eens 
meer dat het journaal van 20.00 uur nog bestond! We besparen 
nu per dag ongeveer 6 uur melktijd met 2 personen. Wat een 
heerlijkheid en een fijn idee dat een ontzettend hectische 
periode beloond wordt. Gelukkig hebben we in deze periode 
veel hulp gehad van allemaal lieve familie en vrienden, daar 
zijn we erg dankbaar voor! Er moet nog veel afgewerkt worden, 
maar er is nu wat meer tijd om ons voor te gaan bereiden op 
onze bruiloft, en de gezellige feestdagen die voor de deur 
staan.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een loei goei 2014!!

Bis nächstes Jahr.

Liefs,
Anke van Dijk
www.eifel-vakantie.nl

9.99
Compleet 14.95

Kerststuk
Diverse kleuren. 

prijsplukker

Zondag 15 december open 
van 11.00 tot 17.00 uur.
Elke zondag open tot Kerst.
Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website
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KINDERPAGINA

Kleurplatenwedstrijd

KerstinstuiF eijnderic   
Op zaterdag  14 december organ-
iseert de Eijnderic op twee locaties 
een kerstinstuif. Namelijk op hun 
locatie in Heesch en in Heeswijk-
Dinther. Alle kinderen die op de 
basisschool zitten, zijn welkom bij 
de kerstinstuif. Hier ontvangen zij 
een kleurplaat van de Wereldwin-
kel. Deze mogen ze zo mooi mo-
gelijk inkleuren.
De kleurplaat dient uiterlijk 20 
december te zijn ingeleverd in 
de Wereldwinkel. In de winkel 
plaatsen we hiervoor een speciale 
brievenbus. De winnaar krijg tel-
efonisch bericht en ontvangt een 
(h)eerlijk cadeau.

Kleurwedstrijd 
nistelrode
In Nistelriode  komt de Eijnderic 

volgend jaar met een instuif. 
Daarom biedt deze Wereldwinkel 
op een andere manier de kleur-
wedstrijd aan.
Via crèche en basisschool krijgt 
ieder kind op 9 december een 
kleurplaat mee naar huis. Kin-
deren die naar een andere school 
gaan, kunnen een kleurplaat 
ophalen bij de bibliotheek, de 
DIO the Readshop en natuurlijk 
in onze winkel zelf.
Er zijn 3 verschillende opdrachten. 
Er is een kleurplaat voor peuters/ 
kleuters, een kleurplaat voor kin-
deren in de groepen 3/4/5 en een 
verhaalopdracht voor kinderen uit 
de groepen 6/7/8.
De tekeningen en kleurplaten 
kunnen tot en met 18 december 
in de Wereldwinkel worden in-
geleverd. Op zaterdag 21 decem-

ber kunnen de prijswinnaars hun 
prijs om 15.00 uur in de winkel 
op komen halen. Zij worden hier-
voor telefonisch benaderd. Denk 
er dus aan om je telefoonnummer 
goed en duidelijk op te schrijven. 
Natuurlijk is iedereen van harte 
welkom om de prijsuitreiking bij 
te wonen.

oPeningstijden
Voor openingstijden van onze  
wereldwinkels zie: 
www.openingstijden.com
Voor meer informatie bent u ook 
van harte welkom op: 
www.heesch.wereldwinkel.nl en 
www.heeswijkdinther.
wereldwinkel.nl.

BERNHEZE - De Wereldwinkel verwent kinderen extra in december 
met leuke prijsjes die te winnen zijn bij een kerst-kleurplatenwed-
strijd.

Vrijdagavond 13 december krijgen 
de jonge dichters de gelegenheid 
hun gedicht voor te dragen in de 
bibliotheken van Bernheze. Het is 
geen wedstrijd. De kinderen die 
hun gedicht willen laten horen, 
kunnen zich daarvoor opgeven in 
de bibliotheek. Zij lezen voor pu-
bliek.
Het programma begint om 18.30 
uur, in de bibliotheken van Heesch 
en Heeswijk-Dinther.
U bent van harte welkom om, on-

der het genot van een kopje kof-
fie of thee, een glaasje fris voor 
de kinderen, te luisteren naar de 
afwisselende voordrachten. Ge-
dichten zijn het waard gehoord te 
worden.
In verband met het achterblijven 
van het aantal aanmeldingen in 
de bibliotheek van Nistelrode is 
het onduidelijk of het podium daar 
doorgang vindt. Houdt u daarvoor 
de aankondigingen van de biblio-
theek in de gaten.

KinderPoëziepodium in de 
bibliotheken van bernheze
Groepen 5 t/m 8 lezen voor uit eigen werk

HEEsCH/HEEsWIJK-DINTHER - Vrijdag 13 december om 18.30 uur le-
zen kinderen eigen geschreven gedichten voor in de bibliotheek. De  
gedichten zijn gemaakt  in het kader van  het Bernhezer KinderPoëzie 
Festival.  Daarvoor hebben alle groepen 5, 6, 7 en 8 een workshop ge-
had van  kinderboekenschrijvers Erik van Os en Frank van Pamelen. Een 
deel van deze gedichten komt in de nieuwe Bernhezer Poëziebundel die 
in februari wordt gepresenteerd.

Belangrijke kernwaarden van 
Gastouderopvang Meintje zijn 
veiligheid en geborgenheid, 
structuur, verantwoordelijkheid 
van kinderen en sociale ontwik-

keling. Bent u op zoek naar op-
vang voor uw kind(eren)? 

Kom dan een kijkje nemen bij 
gastouderopvang Meintje.

nieuw in heesch: 
Gastouderopvang Meintje

Advertorial

HEEsCH - Kinderopvang is er in vele soorten en maten. Gastouder-
opvang is er één van. Meike Schoones is na haar PABO-opleiding 
gestart met Gastouderopvang Meintje en biedt professionele opvang 
voor uw kind(eren). 

Gastouderopvang Meintje, Geffensestraat 1, Heesch, 06-40044518, 
meikeschoones@gmail.com, facebook.com/gastouderopvangmeintje.

bak & win…
een avond culinair genieten 
voor 2 personen bij Hotel de Weverij ter waarde van €300,00 
of een bowling arrangement inclusief diner voor 6 personen ter waarde 
van €200,00. Dus schrijf je in voor Heel Oss&Bernheze Bakt.

Schaepmanlaan 101, Oss, ’t Dorp 109, Heesch

masja ottenheim tekent prentenboek
Afgelopen zaterdag is in kinderboekenwinkel De Giraf in Dord-
recht het prentenboek ‘Eiland zonder boten’ gepresenteerd. Het 
boek is geschreven door Kirsten Baartman en bevat kleurrijke 
illustraties van geboren Vorstenbossche Masja Ottenheim. Het 
boek verschijnt in de boekhandel op 12 december. Masja Otten-
heim woont in Dordrecht.

Het Boek
Daan is een gewoon jongetje met een heel gewoon leven. Maar 
op een dag dringt een meneer zijn huis binnen. Hij pakt Daan vast 
en zegt: “Vanaf nu ben je van mij.”
”Van jou?”, vraagt Daan verschrikt. “Ja, van mij,” zegt de me-
neer. “En dat mag je tegen niemand zeggen.” Daan durft niets 
aan zijn mama en papa te vertellen. Tot hij zich op een dag reali-
seert dat de meneer nooit de baby in mama’s buik mag zien. Zal 
de meneer erachter komen dat Daan misschien wel het slimste en 
dapperste jongetje van de stad is?

Kleurrĳ ke illustraties van Vorstenbossche

bernhoven 
verkoopt weer 
vuurwerkbrillen!
UDEN/Oss - Ze zijn er weer! 
Bernhoven verkoopt ook dit jaar 
weer vuurwerkbrillen. De brillen 
zijn in prijs verlaagd en kosten 
dit jaar slechts € 2,-. Ze zijn ver-
krijgbaar aan de balie van de poli 
oogheelkunde in Uden en op de 
polikliniek in Oss.

Bernhoven verkoopt vuurwerkbril-
len en hoopt hiermee het aantal 
slachtoffers met oogletsel te ver-
minderen. De brillen zijn boven-
dien in prijs verlaagd. Door bij de 
inkoop samen te werken met van 
Mulekom Vuurwerk Oss en vuur-
werkgroothandel lesli Vuurwerk, 
heeft Bernhoven de brillen in prijs 
kunnen verlagen. Er is een bril voor 
volwassenen en een voor kinde-
ren, beide in leuke kleuren en ze 
kosten € 2,- per stuk. 

Gelieve contant af te rekenen om-
dat pinnen niet mogelijk is. Van die 
prijs schenkt Bernhoven bovendien 
€ 1,- aan de stichting Visio Grave, 
een instituut voor slechtzienden en 
blinden in Grave, die het besteedt 
aan speelgoed en leermateriaal 
voor blinde kinderen.

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. Wij, Bernheze 
Media, kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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NIsTElRODE – De gezellige sfeer die u naar de detailhandel lonkt is tijdens deze opgedofte zondag 15 december extra aantrekkelijk. De 
aanbiedingen die u treft bij de plaatselijke detailhandel zijn de moeite waard om huis en haard voor deze zondagmiddag te verlaten. U kunt gratis 
parkeren bij strijbosch store BV en met de arrenslee naar het centrum, zie voor de aanbiedingen deze pagina’s. Zij bieden u allen de service en 
kwaliteit die u verwacht van de winkeliers aan het laar, De sparrenweide  en de horeca tot en met op ‘t Plein. Nieuw in het rijtje, de redactie van 
DeMooiBernhezekrant, die onder Bernheze Media gesetteld is in ’t Mediahuys, waar u ook Gaaf Grafisch vindt. Deze zondag nodigen wij u uit voor een 
glaasje Glühwein, hiervan kunt u genieten, terwijl u kennis maakt met alle mogelijkheden. U bent van harte welkom bij de horeca oP ’t Plein, 
jacK martens tweewielers, dio / the readshoP sParKling, marya schoenmode & tassen, marya shoes For Kids,
Van tilburg mode, jacobs & jacobs woonsFeermaKers, Van tilburg sPort en strijbosch store bV. 

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31 - www.jackmartens.nl

Opruiming collectie 2013

Kortingen 
tot 30%

Geopend 
van 12.00 tot 

17.00 uur

15 DECEMBER KOOPZONDAG

Uw woondroom staat bij ons centraal, niet onze 
collectie. Laat u inspireren zodat uw huis een thuis 

wordt. Want uw huis, dan bent u eigenlijk zelf.

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 - Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren
WWW.JACOBSENJACOBS.NL

IEDER ZIJN EIGEN SFEER

Zondag geopend van 12.00 tot 
17.00 uur

jaarafsluiting stichting haFa

Natuurlijk kunt u ook genieten van ons Jeugdorkest Happy Fiep en Jeugdslagwerkgroep 
The Rockers. leerlingen die ongeveer een half jaar muziekles hebben gevolgd, spelen 
mee bij Happy Fiep of The Rockers. 
Zo leiden wij ze op, om later mee te spelen bij het fanfareorkest of de slagwerkgroep van 
fanfare st. lambertus Nistelrode.

Iedereen is welkom a.s. zondag 15 december van 11.00 tot 13.00 uur in CC Nesterlé, 
Parkstraat 2, Nistelrode.

NIsTElRODE - Wij nodigen u allen uit te komen luisteren naar wat onze leerlingen in 
het afgelopen jaar hebben (bij)geleerd. De groep leerlingen varieert van 1e jaars tot 
meerdere jaren les en ervaring, zowel in slagwerk-, als blaasinstrumenten. Ook leerlin-
gen van de workshops Muziekbende en Slagwerkfeest gaan voorspelen.

MARYA schoenen & tassen 
Laar 9 

5388 HB Nistelrode 
Tel. +31 (0)412-611349 

maryaschoenmode@home.nl
www.maryaschoenmode.nl
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NIsTElRODE – Vindt u het ook 
zo leuk om met anderen te 
voorspellen welke kandi-
daat door de boer gekozen 
wordt?  
Eetcafé ’t Pumpke is ook fan 
van deze populaire serie en 
presenteert vanaf nu; elke 
zondag, naast het ‘boer-
zoekt-vrouw’-menu, ook op 
een groot scherm: de ‘Boer 
zoekt vrouw’ aflevering.  

Wij verheugen 
ons op uw komst 

Wilt u reserveren?  
Telefoon 0412-612956.

open zondag nIstelrode

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

tot 
70%
korting

Diverse 
geuren

jaarafsluiting stichting haFa

‘t Pumpke
‘Boer zoekt vrouw’ menu

***Afrikaanse 
boerengroentensoep

***Canadese 
boerenkippenkluif

***Deens boerendessert
€ 14,75 p.p.

‘boer zoekt vrouw’-
menu bij ’t Pumpke

De Nistelrodese ondernemers 
weten van aanpakken
Als u Nistelrode bezoek tijdens de open zondag van 15 december, 
vindt u binnen kerstkraampjes, kerstpakketten, relatiegeschenken, 
manden met lekkers, specialiteiten van de Echte Bakker en nog meer. 
U kunt een keuze maken uit de ruimte sortering voor een bedankje 
naar medewerkers, familie en vrienden, maar u kunt er natuurlijk ook 
zelf van genieten. Bij Van Mooi, de Echte Bakker wordt cake verkocht, 
waarvan € 1,- per cake bestemd is voor serieus Request.

Bij Vera vindt u nieuwe hippe mode-accessoires, zoals armbandjes, 
horloges en andere feestelijke artikelen. Vera vertelt graag wat er al-

lemaal is. En, heel gemakkelijk, 
u kunt bij Vera ook via de Web-
shop winkelen.

Carla van lieshout ziet u aan 
het werk, waarbij u dan meteen 
informatie kunt vragen over 
haar workshops en de werken 
die zij daar presenteert. 
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Even tot rust komen, 
met een gratis 
kopje koffie of thee 
en een overheerlijk 
stukje gebak 

Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE 
Tel.: 0412-611397

‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH 
Tel.: 0412-451848

Aangesloten bij Fleurop Interfl ora.

Haal de sfeer
 in huis met

Atelier Galerie Bernheze, Harry van de Venstraat 7, 5388 CT Nistelrode, Telefoon 0412 - 480241 |  06 - 106 766 11, Ingang W. van Houtstraat

Atelier | Galerie Bernheze

UITNODIGING
EXPOSITIE UNIEKE BEELDEN H.M. KONINGIN BEATRIX

TER GELEGENHEID VAN HAAR 75E VERJAARDAG

OPENING 10 MAART 2013 | 11.00 TOT 17.00 UUR
EXPOSITIE TE BEZICHTIGEN VAN 10 MAART  
TOT EN MET KONINGINNEDAG 30 APRIL
IEDERE ZONDAG OPEN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
2E PAASDAG 1 APRIL 2013 GEOPEND. 
1E PAASDAG GESLOTEN

DIVERSE KUNSTENAARS UIT BINNEN EN BUITENLAND
PRESENTEREN EIGEN WERK EN HUN  
UNIEKE KUNSTWERK VAN H.M. KONINGIN BEATRIX

RUIM 75 KUNSTWERKEN, DIVERSE DISCIPLINES

www.carlavanlieshout.nl

Atelier Galerie Bernheze, Harry van de Venstraat 7, 5388 CT Nistelrode, Telefoon 0412 - 480241 |  06 - 106 766 11, Ingang W. van Houtstraat

Atelier | Galerie Bernheze

UITNODIGING
EXPOSITIE UNIEKE BEELDEN H.M. KONINGIN BEATRIX

TER GELEGENHEID VAN HAAR 75E VERJAARDAG

OPENING 10 MAART 2013 | 11.00 TOT 17.00 UUR
EXPOSITIE TE BEZICHTIGEN VAN 10 MAART  
TOT EN MET KONINGINNEDAG 30 APRIL
IEDERE ZONDAG OPEN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
2E PAASDAG 1 APRIL 2013 GEOPEND. 
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DIVERSE KUNSTENAARS UIT BINNEN EN BUITENLAND
PRESENTEREN EIGEN WERK EN HUN  
UNIEKE KUNSTWERK VAN H.M. KONINGIN BEATRIX

RUIM 75 KUNSTWERKEN, DIVERSE DISCIPLINES

www.carlavanlieshout.nl

Voor schilderworkshops: teambuilding, familiedag 
of bedrijfsuitjes, all-in vanaf € 25,- p.p.

Zie voor de leuke Like&Share acties op www.facebook.nl/ravedmusthaves

NIEUW: www.ravedmusthaves.nl

Love it!
Wij wensen iedereen een goed 2014 toe!

Atelier Galerie Bernheze, Harry van de Venstraat 7, 5388 CT Nistelrode, Telefoon 0412 - 480241 |  06 - 106 766 11, Ingang W. van Houtstraat
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EXPOSITIE TE BEZICHTIGEN VAN 10 MAART  
TOT EN MET KONINGINNEDAG 30 APRIL
IEDERE ZONDAG OPEN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
2E PAASDAG 1 APRIL 2013 GEOPEND. 
1E PAASDAG GESLOTEN

DIVERSE KUNSTENAARS UIT BINNEN EN BUITENLAND
PRESENTEREN EIGEN WERK EN HUN  
UNIEKE KUNSTWERK VAN H.M. KONINGIN BEATRIX

RUIM 75 KUNSTWERKEN, DIVERSE DISCIPLINES

www.carlavanlieshout.nl

www.tozhebbedingen.nl • bĳ  Van Tilburg Mode & Sport • Laar 8 • Nistelrode

open zondag nIstelrode

Ambachtelijk
& Smaakvol

Ook lekker bij Van Tilburg Mode & sport

Terwaenen 28 - 5341 DG Oss
Tel. 0412-626917
www.christianchocolade.nl

Passie voor ’t vak 
van Chocolatier Patissier

NIsTElRODE – Komend weekend zal de nieuwe sportvestiging van Van Tilburg sport 
geopend worden, terwijl bij Van Tilburg Mode in kerstsfeer vele kraampjes en leuke acties 
ontwaren.  De Open Zondag van 15 december zal bol staan van gezelligheid met live 
muziek van ‘small Talk’, kerstkramen, glühwein en proeverijen.  Kunstenares Carla van 
lieshout kunt u live bezig zien, Van Mook, de Echte bakker zorgt voor heerlijke lekkernijen, 
Ari-Jenne bloemsierkunst, Petrushoeve, originele kaarsen en Christian Chocolaterie komen 
allen met kerstgerelateerde artikelen. Toz Hebbedingen heeft een proeverij van smaakvolle 
oliën en chutneys en biedt woonaccessoires en geschenken. Alles Mooi bij Van Tilburg!

Gratis parkerenmet arrenslee van Strijbosche store naar het centrum
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open zondag nIstelrode

DE UITVERKOOP 
IS WEER BEGONNEN!

SALESALE
Tijd voor

IN NISTELRODE
NIEUW GEOPEND

HET IS ZOVER! NA EEN INGRIJPENDE VERBOUWING OPENEN WIJ DIT 

WEEKEND VOL TROTS DE DEUREN VAN ONZE NIEUWE SPORTWINKEL! 1200M2 

WINKELOPPERVLAKTE MET EEN UITGEBREIDE SPORTCOLLECTIE EN VELE 

TESTMOGELIJKHEDEN VOOR ALLE SPORTERS.

1200M 2 SPORTBELEVING |  TOPCOLLECTIE SPORTMERKEN |  KLEDING,  SCHOENEN,  ACCESSOIRES |  DESKUNDIG ADVIES

NIEUW
HET IS ZOVER! NA EEN INGRIJPENDE VERBOUWING OPENEN WIJ DIT 

WEEKEND VOL TROTS DE DEUREN VAN ONZE NIEUWE SPORTWINKEL! 1200M

WINKELOPPERVLAKTE MET EEN UITGEBREIDE SPORTCOLLECTIE EN VELE 

1200M 2 SPORTBELEVING |  TOPCOLLECTIE SPORTMERKEN |  KLEDING,  SCHOENEN,  ACCESSOIRES 

WEIJEN 5 (GELEGEN NAAST VAN TILBURG MODE)

GEOPEND

DIT WEEKEND

VANAF

N I S T E L R O D E 

A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

GEOPENDNIEUW

OPEN ZONDAG
15 DECEMBER 12.00-17.00 UUR

N I S T E L R O D E 
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT 

R A V E N S T E I N 
2.000M2 MODE 

S C H I J N D E L
1.000M2 MANNENMODE

O N L I N E
WWW.VANTILBURGONLINE.NL

1953 2013
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Wĳ  gaan 
verhuizen 
per 20 december 2013

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weĳ en 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  

Voor al uw
BANKZAKEN

en uw
VERZEKERINGEN
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

‘Unieke samenwerking’

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

LEKKER BEZIG ZIJN, IS NOG 
NIET ZO VERKEERD

BERNHEZE – Wat doe je als alleen-
staande vrouw wanneer het werk in de 
tuin fysiek te zwaar wordt? Voorheen 
een hobby, maar nu steeds meer een 
doorn in het oog, omdat je de tuin niet 
meer netjes kunt bijhouden… 

Vervelende kwestie, maar daar weten 
Ibrahim en Batuhan wel raad mee! Als 
maatschappelijke stagiaires is het hun 
‘sociale plicht’ om de handen uit de 
mouwen te steken en hun naasten te 
helpen. Klinkt best mooi zo op papier 
he? In de praktijk echter, is het pas 
echt genieten!

Zaterdagochtend stonden ze paraat om de tuin eens onder handen te ne-
men. En waar ze in den – vroege - beginne nog niet erg warm liepen (en 
waarom zouden ze, met een waterig zonnetje dat ons helaas in de kou liet 

staan), werden de jongens al werkende steeds enthousiaster. Lekker be-
zig zijn is nog helemaal niet zo verkeerd eigenlijk. En toen duidelijk werd 
hoeveel hun werk werd gewaardeerd, werd er met nog veel meer plezier 
en enthousiasme gewerkt. 

“Het voelt niet eens als werken! Het is best wel leuk eigenlijk. En het 
geeft ook echt een goed gevoel om anderen te helpen!”. Tussendoor een 
pauze, waarin volop werd gebuurt met onze fijne gastvrouw, om vervol-
gens het klusje verder te klaren. Een mooie dag.

tweedehands computer-
systemen gezocht voor uniek 
burgerinitiatief
Circa anderhalf jaar geleden nam vrijwilliger Wim van Nistel-
rooij uit Heesch contact op met het Vrijwilligerspunt van Vi-
vaan. Wim gaf  tijdens dit gesprek aan, dat hij een aantal 
opgeknapte computersystemen had staan die hij graag wilde 
plaatsen bij burgers die geen financiële middelen hadden om 
een computer aan te schaffen. 
Aangezien Vivaan contact heeft met mensen uit deze doel-
groep was die link snel gelegd. 

Unieke samenwerking
Dit gesprek was het begin 
van een unieke samen-
werking. De sociaal wer-
kers van Vivaan leveren de 
adressen aan van gezinnen 
en burgers die geen compu-
ter hebben en Wim plaatst 
en installeert de computer-
systemen. Intussen zijn er 
al diverse mensen met een 
compleet en werkend sys-
teem blij gemaakt.

Hoe nu verder
Het zal eenieder duidelijk 

zijn dat je op deze manier niet onbeperkt door kunt gaan, van-
daar het verzoek: ‘Heb je overbodige computers staan, al dan 
niet met beeldscherm en andere toebehoren, laat het weten en 
de systemen, monitoren, muizen en toetsenborden krijgen een 
zinvol tweede leven.’
Momenteel worden nog computersystemen met XP geplaatst, 
maar aangezien Microsoft medio 2014 dit systeem niet meer 
zal updaten, kijken wij ook graag uit naar iets modernere com-
putersystemen.

Het contact
Heb je nog computers of onderdelen staan die je wel kwijt wilt, 
neem dan contact op met Vivaan, Ank Meertens tel. 0412-
474851 of met Wim van Nistelrooij tel. 0412-451690.

‘Het voelt niet eens als werken! Het is best wel leuk 
eigenlĳ k. En het voelt goed anderen te helpen’

WIM VAN NISTELROOIJ

standhouder op de

Het belooft weer een waar shop-
pingspektakel te worden. De out-
letbeurs is al 7 jaar een groot suc-
ces, met meer dan 4000 bezoekers. 
Voor deze 7e editie zijn we nog op 
zoek naar een paar standhouders.  

Op onze website www.outlet-
beurs.nl zijn de beschikbare plaat-
sen te zien. 
Ook kunt u er de prijzen voor deel-
name vinden. U kan uiteraard con-
tact met ons opnemen voor meer 
informatie. 

Belt u naar: 06-47570367 of stuur 
een mail naar info@outlet-beurs.nl

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

Laarhof 22 - 5388 GX Nistelrode
info@salonintense.nl - www.salonintense.nl

Open Dag
12 december

9.00 - 18.00 uur

HEEsCH - De Outletbeurs opent weer haar deuren in De Pas te Heesch. In deze evenementenlocatie  is er ruimte voor 50 winkeliers. Deze kunnen een tafel of ruimte huren om daar 
hun overtollige voorraden kleding of schoenen te verkopen tegen hele speciale prijzen. 

een sHoPsPektakel 
met meer dan 4000 
BEZOEKERS

à € 7,50

1 pond
Kibbeling
(Kabeljauw)
 + GRATIS saus

Elke vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur 
op de markt in Nistelrode
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openluchttheaters in 2013 
De Kersouwe aan de top met ruim 22.500 bezoekers

Breed programma
Van shakespeare tot dance, het 
programma aanbod in de open-
luchttheaters is zeer gevarieerd. 
In lijn met het landelijk beeld, ko-
men de meeste Kersouwe bezoe-
kers naar de muziekconcerten. 
Vervolgens trekken ook de eigen 
toneelproducties, voor volwasse-
nen en de jeugd, een grote groep 
bezoekers naar de Kersouwe. De 
jeugdvoorstellingen op woens-
dagmiddag zijn een constante 

factor. Cabaret en kleinkunst win-
nen steeds meer terrein, het aantal 
voorstellingen en dus ook het aan-
tal bezoekers neemt toe. 
De start van het seizoen was vrij 
nat, toch werd er dit seizoen geen 
enkele voorstelling afgelast.

Inzet van vrijwilligers
De openluchttheaters in Nederland 
weten met beperkte middelen en 
vooral de tomeloze inzet van vrij-
willigers de kwaliteit van het pro-

gramma meer en meer naar een 
hoger niveau te tillen. Grote namen 
als Ilse de lange, De Dijk, Rowwen 
Hèze, Racoon, Di-rect en Wende 
snijders zijn steeds vaker op het 
podium van een openluchttheater 
te vinden. Ook tribute-bands ma-
ken in toenemende mate deel uit 
van het programma. De unieke, 
gezellige sfeer en de openlucht ge-
ven een extra dimensie voor zowel 
artiest als bezoeker: een unieke be-
levenis!

HEEsWIJK-DINTHER - Afgelopen maand maakte de Vereniging van Nederlandse Openluchttheaters bekend 
dat de 40 aangesloten openluchttheaters dit jaar ruim 255.000 bezoekers trokken met 560 voorstellingen. 
Dat zijn 16.400 bezoekers meer dan 2012. Een mooi resultaat in tijden van crisis! Een van de grootste open-
luchttheaters is Natuurtheater de Kersouwe in Heeswijk-Dinther; met ruim 22.500 bezoekers uit 40 voorstel-
lingen heeft ook de Kersouwe een prachtig seizoen gehad in 2013.

Nu vanaf  6.995,- Nu vanaf  10.795,-
Kia Picanto Kia Rio

inclusief  1.500,- extra inruil inclusief  1.500,- extra inruil

Tot

 2.200,-
voordeel

Besluit u nog in 2013 tot aanschaf van een nieuwe Kia Picanto of Kia Rio, dan zijn deze dankzij de Spotlight Specials wel heel voordelig. U ontloopt niet alleen de BPM-verhoging 
van 2014, maar profiteert ook nog van  1.500,- inruilpremie. Uw totale voordeel kan oplopen tot  2.200,-! Kijk voor meer informatie en de overige Spotlight Specials op Kia.com.

Met de Kia Spotlight Specials zijn de Picanto en Rio nu wel hhhl voordelig.

Gem. verbruik: 4,1 – 6,3 l/100km, 24,4 - 15,8 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 147 g/km. 
Actievoorwaarden: Deze actie is alleen geldig voor het actuele modelprogramma van de Kia Picanto en Kia Rio met uiterste aankoopdatum van 27-12-13 en uiterste registratiedatum van 31-01-14. De acties gelden, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. 
Genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

AUTOBEDRIJF ALBERT HURKMANS B.V. 
HEUVELPLEIN 1, 5463 XG VEGHEL, 
TEL.: 0413 - 363 435, WWW.KIA-VEGHEL.NL

AUTOBEDRIJF HURKMANS DINTHER B.V. 
DEN DOLVERT 1, 5473 GP HEESWIJK DINTHER, 
TEL.: 0413 - 291 272, WWW.KIA-HEESWIJKDINTHER.NL

Beide vestigingen 
zondag 15 december 
geopend van 

11.00 - 17.00 uur!

www.mooihdl.nl Informeert, boeIt 
en Interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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Mensen bewust maken van een 
nieuwe Lifestyle
Mensen motiveren
De 41-jarige Angela geeft groeps-
lessen bij Meer sports en sinds kort 
ook Personal Training en small 
Groep Training. Ze heeft diverse 
fitnessopleidingen gedaan en mag 
zich ook gewichtsconsulente noe-
men. De enthousiaste Angela ver-
telt: “Ik vind het leuk om mensen 
te motiveren om hun doelen te 
bereiken. Om ze bewust te maken 
van een nieuwe leefstijl qua voe-
ding en sport.” 

Voedingsadvies
In de small Group Training die 8 
januari start, ga je gedurende 10 
weken, samen met een groep van 
maximaal 8 personen, aan de slag 
met een Personal Coach. Tijdens 
de wekelijkse, functionele training 
doe je een uur lang verschillende 
oefeningen voor gewichtsafname 

en algemene fitheid. “Het leuke 
is dat je ook gestimuleerd wordt 
door de anderen in de groep. De 
trainingen zijn zo opgezet dat ie-
dereen op zijn of haar niveau mee 
kan doen en 100% kan geven,” 
licht Angela toe.
Behalve sportbegeleiding, ontvang 
je een voedingsschema op maat, 
waarbij uit wordt gegaan van jouw 
lengte, gewicht, vetpercentage en 
leefpatroon. “Naast de functione-
le training, adviseren we om nog 
twee keer per week deel te nemen 
aan ons reguliere aanbod met na-
tuurlijk professionele begeleiding,” 
aldus Angela. 

Zo levert Meer sports een totaal-
pakket  aan sportbegeleiding en 
voedingsadvies, passend bij het 
persoonlijke doel van iedere deel-
nemer.

Advertorial

HEEsCH - Personal Training is hot! Sport & Healthclub Meer Sports in Heesch heeft intussen twee Personal 
Trainers in dienst. De komende weken stellen we ze graag voor. Deze week Angela van den Elzen. 

Kijk voor meer informatie en voor de aantrekkelijke 
Nieuwjaars-voordeelactie op www.meersports.nl.

De voorstelling op woensdag 18 december 
begint om 19.30 uur en is toegankelijk voor 
iedereen. Zaal open om 19.00 uur. De entree 
is € 6,-, incl. één consumptie. Reserveren is 
niet nodig.

De toneelclub is ontstaan in 2009 uit de 
toneelgroep van de KVB. Toen deze vrou-
wenorganisatie werd opgeheven, vond de 

groep onderdak bij de KBO en werd verder 
versterkt met een aantal KBO-leden. sinds-
dien vormt het optreden een vast onderdeel 
van onze kerstviering. Ook buiten Nistelrode 
verzorgt de groep diverse succesvolle optre-
dens.

Het stuk speelt zich af op een dorpsplein, dat 
dient als wachtkamer voor de nieuwe huis-
arts, dit vanwege een grote verbouwing. Er 
gaat dan ook van alles mis, zelfs de pastoor 
moet zich verkleden. 

Hij moet geholpen worden door Mientje van 
de friettent, maar hij raakt door dit alles nog 
meer in moeilijkheden.

speciaal optreden voor 
nisseroise bevolking
KBO Toneelclub presenteert zich op 18 december

NIsTElRODE - Met een extra uitvoering van het blijspel ‘Er hangt liefde in de lucht’ pre-
senteert de toneelclub van de KBO zich voor de bevolking van Nistelrode. De artistieke 
kwaliteiten van spelers en de voorzieningen in Nesterlé staan garant voor een ontspannen 
en vermakelijk toneelavondje.

Nisseroise gezelligheid bij Toneelclub KBO Foto: Frans van der Lee

‘aan de slag 
met Uw 
Personal 
training’

Het dorPsPlein dient 
als wacHtkamer van 
de nieUwe HUisarts 

www.mooinisseroi.nl

Informeert, boeIt 
en Interesseert

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart



Woensdag 11 december 201328 
  

OPENING
Hierbij nodigen wij u uit voor de publieke opening 

van het

“Paardensportcentrum 
De Kienehoef”

op 14 december 2013 van 13.00 – 17.00 uur

U bent van harte welkom!

Locatie: Zwembadweg 35 te Sint-Oedenrode
Camping De Kienehoef

030 220 15 82 www.agterberg.com

Ontwerp, aanleg
en onderhoud van 
paardensportbodems

DAK EN
ZINKWERKEN

Sint-Oedenrode
0413 - 47 91 74
06 - 53 24 97 83

T: 06 - 12 44 99 46 T: 06 - 38 89 59 44

by Leen Soldaat 
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Eveline van der Ven

Mobiel: 06-20920913
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DEN HOLLANDER
ADVOCATEN

Eveline van der Ven
Mobiel: 06-20920913

DAK EN
ZINKWERKEN

Sint-Oedenrode
0413 - 47 91 74
06 - 53 24 97 83

T: 06 - 12 44 99 46 T: 06 - 38 89 59 44 Postbus 9  5490 AA  Sint-Oedenrode

BerkAssurantie envelop.indd   1 06-03-2006   15:04:45

by Leen Soldaat 

iD
ots Horse Products 

Idots www . v l o n d e r . c o m

DE VLONDER 220    BOEKEL

M. van Rooij
Elektrotechniek

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495

mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

by Leen Soldaat 

iD
ots Horse Products 

Idots
Eveline van der Ven

Mobiel: 06-20920913

w
w

w
.d

e
n
h
o
ll

a
n
d
e

r.
n
l

DEN HOLLANDER
ADVOCATEN

Gerrie van Rijbroek
M 06-22466174

Hoeves 7a, 5482 NL Schijndel  
T 0413-341826  F 0413-365957  E gebr.rijbroek@planet.nl

Gerrie van Rijbroek

Loonwerk | Grondwerk | Sloopwerk | Containers 
Hoeves 7a, 5482 NL Schijndel  T 0413-341826  F 0413-365957  

Tel: 0413 - 490882
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Paardensportcentrum De Kienehoef is mede gerealiseerd door:

lekker springen op de tuintrampoline?
Weten hoe, maakt het leuker

Nicole Korsten van Gympoint wil 
het van de daken schreeuwen: 
“bewegen = fun”. Het is fijn om te 
bewegen, maar soms heb je hulp 
nodig om gemakkelijk en veilig te 
bewegen.  spelenderwijs geeft zij 
de kinderen van groepen 1 t/m 

4 van de st. Albertusschool les in 
veilig springen. Vooral op de tuin-
trampoline, maar het geleerde past 
natuurlijk overal. 
Kinderen hebben fantasie genoeg 
om te weten hoe, als ze de basis 
kennen. Dat de lessen geen over-

bodige luxe zijn, bewijzen de lan-
delijke cijfers over ongevallen met 
tuintrampolines. Gelukkig is Nicole 
een ervaren docente en leert de 
kinderen veilig springen op een 
tuintrampoline.

De pilot
Nicole heeft een gedegen oplei-
ding en ervaring. Ze zijn een mooie 
basis voor het project ‘Bewegen = 
Fun’ die Gympoint, met de ge-
meente Bernheze heeft opgezet 
om kinderen te laten bewegen, 
maar dat ook veilig te laten doen. 
spelenderwijs leren de kinderen 
hoe ze om moeten gaan met el-
kaar bij het springen en hoe ze in 
noodgevallen stoppen. 

Ze leren vooruit, achteruit en zij-
waarts te springen. Bijkomend 
voordeel is dat ze hun lichaam 
leren beheersen. Nicole en haar 
collega werken met kleuren en 
vormen en dagen de kinderen uit 
datgene te doen wat van ze ge-
vraagd wordt. De sint Albertus-
school in loosbroek is pilot voor 
de gemeente Bernheze om samen 
met Gympoint het aantal ongeval-
len op tuintrampolines te vermin-
deren. 

Noodzaak?
Jaarlijks worden 6.300 springers 
behandeld op een spoedeisende 
Hulpafdeling. Een ziekenhuisopna-
me kan aanleiding geven tot angst. 
Het aantal ongevallen en de angst 
voor ongevallen, moet minder. U 
thuis kunt helpen door de tram-
poline op een veilige plek te zetten 
en een veiligheidsnet te monteren. 
Bewegen is gezond, laat dat zo 
blijven. Meer weten? 
www.gympoint.nl of 
06-13455120.

Nicole Korsten zorgt voor veiligheid Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

lOOsBROEK – Op de Sint Albertusschool weten ze het al een beetje. Een tuintrampoline is leuk, maar je 
moet wel een paar dingen goed weten. Hoe kom je op de tuintrampoline, hoe stap je af, hoe maak je een 
noodstop, maar vooral hoe voorkom je ongelukken. Het is net als met leren fietsen, maar nog leuker.

bewegen = fUn! 
sPelenderwijs, 
gemakkelijk en veiliger

Korfbalsters 
Prinses irene 
blijven koploper

NIsTElRODE - De eerste 5 minu-
ten in deze topper bleken beslis-
send. De  Nistelrodese korfbal-
sters kwamen heel scherp uit de 
startblokken, want na vijf minu-
ten was de stand al 5-1, na zeven  
schoten op de korf. 

schotpercentage was 71,4%. Die 
achterstand kwamen de dames 
van medekoploper Klimroos uit 
Hoogeloon niet meer te boven. 
De rust ging in met een 9-6 voor-
sprong. 

Uiteindelijk werd het 17-15. lieke 
van Griensven was met 5 doelpun-
ten bijzonder goed op dreef. Prin-
ses Irene blijft – gedeeld - lijstaan-
voerder.

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
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Bernheze sportief

avesteyn komt tekort

In het begin van de tweede helft 
was Nooit Gedacht de meest aan-
vallende ploeg, maar de beste 
kansen waren voor Avesteyn. Tot 

de 65e minuut kon het nog alle 
kanten op, maar toen de warrig 
fluitende scheidsrechter linders uit 
Beek-limburg de gasten een straf-

schop toekende, leek Avesteyn te-
gen de vierde achtereenvolgende 
nederlaag op te lopen. Hein v.d. 
Heuvel stopte echter voor de der-
de keer dit seizoen een penalty. 
Vier minuten later lag de bal weer 
op de stip en kreeg Ron v. Driel zijn 
tweede gele kaart. 

Weer legde Wouter Bijveld aan en 
was er voor Hein v.d. Heuvel geen 
houden meer aan, 0-2. Met tien 
tegen elf was dat de knock-out 
voor Avesteyn. 

Ver in blessuretijd werd het nog 
0-3 en daarom wordt het tijd dat 
de oranjezwarten weer eens pun-
ten gaan halen.

HEEsWIJK-DINTHER - In de thuiswedstrijd tegen subtopper Nooit Gedacht kwam Avesteyn tekort. Als men 
een kwart van de selectie mist, dan is het elke week weer hard werken om tot succes te komen. Dat bleek ook 
afgelopen zondag. In Dinther werd er met 3-0 verloren. De Geffenaren startten sterk, maar Avesteyn kreeg de 
eerste goede kans. In de 7e minuut was het Lars van Lee, die de 1-0 op zijn schoen had. Nooit Gedacht kee-
per Nick v.d. Heijden stak daar echter een stokje voor. Meer succes hadden de gasten in de 27e minuut, 0-1. 

voetbal

De verdediging van DOs’80 was 
niet alert genoeg en het was 
keepster lieke Reinders die ervoor 
zorgde dat HVW niet meteen al 
verder weg kon lopen. Ruststand 
7-11. 

In het begin van de tweede helft 
liep het niet aan de zijde van 
DOs’80. Totdat hoekspeelster Mo-
niek v.d. Kamp vastberaden een 
penalty benutte en ook vanaf de 
hoek trefzeker werd. DOs’80 be-
gon aan een inhaalrace en sabine 
Maas wist ineens met haar schoten 
ook doel te treffen. Helaas kwam 

de inhaalrace te laat en zegevierde 
HVW met 17-21.
De heren traden zondag aan tegen 
HVW in Wanroy. De eerste helft 
ging gelijk op en met een doel-
punt in het voordeel van DOs’80 
werd met 8-9 de rust bereikt. Na 
de pauze wisten de heren van 
DOs’80 vier punten uit te lopen. 
HVW gaf zich niet gewonnen en 
net voor het einde van de wedstrijd 
wisten zij de gelijkmaker 19-19 op 
het scorebord te krijgen. Een toch 
wel teleurgesteld DOs’80 kan zich 
op gaan maken voor de komende 
wedstrijden.

heren spelen 
gelijk, dames verliezen
HEEsCH - Het afgelopen weekend speelden zowel de dames als de he-
ren van DOS’80 tegen Gebroeders Centenbouw HVW uit Wanroy. De 
dames beten zaterdagavond de spits af in een voor beide ploegen be-
langrijke wedstrijd. Er stond dus spanning op de wedstrijd. Meteen aan 
het begin van de wedstrijd was te zien dat de gasten daar het beste mee 
om konden gaan en zij liepen snel uit naar een 0-3 voorsprong.

handbal

hVch pakt een punt bij koploper 

Na de aftastende fase ging de bal 
op de stip bij HVCH. De bal stuitte 
wat ongelukkig tegen de arm van 
Tim Govers. Marco Thoma wist wel 

raad met die kans en HVCH raakte 
wat van slag. Meerssen was dan 
ook de bovenliggende partij in de 
eerste helft. Twee keer dook Ray-
mond Frijns alleen op voor doel-
man Ferdi Kocken en beide keren 
won Kocken dit tweegevecht. 
HVCH combineerde niet echt lek-
ker meer en speelde wat rommelig 
op het zware veld.

HVCH kende een hele goede 
tweede helft. De vrijetrap van 
Bart v.d. Westerlaken ging via een 
verdediger tegen de paal en de 
rebound van Gijs v.d. Voort ging  
maar net naast. V.d. Voort schoot 

nog een keer over na goed werk 
van Robin v. Eldijk en Rik Korsten. 
Freek v. Eembergen bediende Tom 
Hekerman op maat, maar de laat-
ste schoot net over. En tussendoor 
plukte doelman Ferdi Kocken nog 
maar weer eens de bal van de voet 
van een Meerssen-aanvaller. 

Zijn collega in het doel van Meers-
sen, lennart Quaden, ging in de 
88e minuut in de fout door Freek 
v. Eembergen te vloeren. Een rode 
kaart en een strafschop waren het 
gevolg. 

Robbert stam nam de honneurs 
waar een schoot de 1-1 eindstand 
op het bord. Het knappe herstel 
van HVCH in de tweede helft 
zorgde zo dus voor een verdiend 
punt.

voetbal

HEEsCH – De Heeschenaren kwamen op achterstand door een onge-
lukkige strafschop. Daarna hield doelman Ferdi Kocken zijn team in de 
race. Vlak voor tijd werd een goede tweede helft beloond met de ge-
lijkmaker. Ook via een strafschop, die benut werd door Robbert Stam.

Meteen na afloop van de 1-0 winst 
werd er in de kleedkamer een sper-
vuur van sms’jes naar doelman stef 
van Venrooij gestuurd. Zijn vader 
Richard, jarenlang spelend  in het 
1e elftal, vocht voor zijn leven, na 
ernstig  hartfalen in de nacht voor-
afgaand aan de wedstrijd. Dit al-
les maakte de vijfde overwinning 
op ‘n rij, opnieuw zonder tegen-
doelpunt, zeer betrekkelijk. Prin-
ses Irene won tegen het dappere 
EVVC verdiend met 1-0. De Vin-
kelse spitsen Van den Boom en Van 
der Heijden, konden geen potten 

breken tegen de ijzersterke verde-
diging van de mannen van ‘Van 
Tilburg Mode & sport’ die derde 
doelman Joris Pennings voortref-
felijk zagen optreden. 

Het was zeker in de 1e helft een 
aantrekkelijke en sportieve wed-
strijd, waarbij de Vinkelnaren, ook 
in de slotfase  bij blessures, gentle-
men bleven door de bal terug te 
spelen naar de tegenstander. Het 
was de vijfde overwinning op ‘n 
rij en ook de vijfde keer dat de nul 
werd gehouden.

en dat is vijf!voetbal

NIsTElRODE - De teamgeest  bij Prinses Irene werd in de 60e minuut 
nog eens duidelijk. Spits Job van den Elzen kopte de meer dan verdien-
de 1-0 binnen, tegen EVVC. Iedereen besprong de blonde goalgetter, 
de trots van zijn vader. Zijn vader kreeg vorige week te horen dat hij 
ongeneeslijk ziek is en de wijze waarop men Job  fêteerde moet hem 
een hart onder de riem gestoken hebben.

En de 1-1 viel dan ook pas in de 
23ste minuut van de wedstrijd; 
wat een compliment aan onze 
verdediging. Door het gebrek aan 
scherpte in het andere vak, lieten 
we flash terugkomen in de wed-
strijd, 1-3. Maar door een mooi 
afstandsschot gingen we met 2-3 
de rust in.

Flash ging na de rust op een an-
dere manier spelen, waardoor ze 
meer kansen creëerden. Ze benut-
ten deze ook. Wij kwamen nog te-
rug in de wedstrijd door een mooi 
afstandsschot en een benutte 
strafworp. Maar helaas was het 
niet genoeg en eindigde de wed-
strijd in 8-4.

Verlies voor Korloo
lOOsBROEK – Zondag speelden we tegen koploper Flash. We begon-
nen sterk aan de wedstrijd en kwamen al snel met 0-1 voor. Flash had 
door onze korte manier van verdedigen moeite om kansen te creëren.

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

heeswijk krijgt te weinig in weert

Turgay Arslan zette, na een knap-
pe aanval, strak voor vanaf rechts, 
maar helaas was er namens de 
gasten niemand attent genoeg om 
de 0-1 binnen te tikken. Niet veel 
later werd Çetin Alpdogu op links 
weggestuurd door Dylan Davies. 
Hij kroop voor zijn tegenstander 
en ging alleen richting het doel 

van Wilhelmina, maar werd - op 
de rand van het strafschopgebied 
- middels een overtreding gestopt. 

Deze overtreding werd vreemd 
genoeg niet bestraft met een rode 
kaart en de vrije trap van Camiel 
van Doorn verdween via de muur 
net naast het doel van Kenny 

Moonen. Derhalve was de 0-0 
ruststand een feit.
Na rust eenzelfde spelbeeld. De 
beste kansen waren voor Heeswijk. 
De ingevallen Wouter van Dijke re-
ageerde het beste op een diepe bal 
van Van Doorn, maar alleen voor 
keeper Moonen wist de anders zo 
trefzekere spits niet te scoren. 

Na een uur spelen pikte de beste 
man op het veld, Twan Hendricks, 
een slechte inspeelbal van Van 
Doorn op het middenveld op voor 
de thuisploeg. Na een prima solo 
speelde hij af naar Ken Boonen, die 
met een rollertje in de verre hoek 
doelman Hulsen wist te verschal-
ken, 1-0. 

In de slotminuut liet Danny Aarts 
vanuit een vrije trap van Maarten 
v.d. Broek nog bijna de gelijkmaker 
aantekenen, maar opnieuw stond 
Moonen op zijn post.

Heeswijk vergat zichzelf te belo-
nen tegen de koploper.

voetbal

HEEsWIJK-DINTHER - Vandaag mocht Heeswijk het in Weert opnemen tegen de koploper in de 2e klasse 
H, Wilhelmina ’08. Wilhelmina begon het beste aan de wedstrijd, maar er waren geen echte kansen voor de 
Weertenaren. Na een kwartier kwam Heeswijk beter in de wedstrijd.
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drie keer 
winst voor sine-cura

Bernheze sportief

turnen

Dit team heeft keurig geturnd en 
gewonnen met ruim vijf punten 
verschil. Het tweede team dat 
turnde, bestond uit: lynn Timmer, 
Yanou smits, Ida van Zutphen, 
sophie Nooijen, Noëlle van Zut-
phen en Maud van der Wielen. 
Dit team heeft, ondanks de span-
ningen voor de eerste wedstrijd, 
hun beste beentje voor gezet. Dit 
blijkt wel uit de resultaten, want ze 

hadden met 12 punten verschil ge-
wonnen. Het derde team van sine-
Cura bestond uit: lynn van Doorn, 
sille Donkers, Famke Voets, Rosa 
van de Ven, Janne Donkers en 
Wies van der lee. 
Dit team heeft ook super goed 
geturnd, want ze hebben met 13 
punten verschil gewonnen. Kort-
om een super prestatie voor sine-
Cura!

trainingspakken voor ja1

Ondanks dat het moeilijk blijft om 
jongens te enthousiasmeren voor 
het hockeyen, is de JA1 een fana-
tiek team van jongens tussen de 
15 en 18 jaar oud. Dit onder bege-
leiding van coach en trainer Frank 
van den Broek. 

sportiviteit staat hoog in het vaan-
del. Als je interesse hebt om een 
keer met deze enthousiaste jon-
gens te hockeyen, kom dan gerust 
een keer langs tijdens de trainingen 
of wedstrijden. Ook kun je mailen 
naar: tcjunioren@mhcheesch.nl 
of contact opnemen via onze site 
www.mhcheesch.nl. 

Venrooy Utility Vehicles is  produ-
cent van promotiewerkvoertuigen, 
voor de gezondheidszorg, het be-
drijfsleven, sport en recreatie. On-
der de merknaam Palladium heeft 
Van Venrooy Utility Vehicles on-

langs een nieuw merk kampeerau-
to gelanceerd waarmee ze de markt 
van high-end handcrafted Motor-
homes kunnen voorzien. De shirts 
zijn gesponsord door het zuster-

bedrijf Van Venrooy Motorhomes. 
Als exclusief dealer/importeur van 
het merk Niesmann+Bischoff wor-
den hier kampeerauto’s in het ho-
gere marktsegment verkocht.

voetbal

HEEsCH - MHC Heesch JA1 is voorzien van trainingspakken door Van Venrooy Utility Vehicles in Oss. De 
link met hockeyclub MHC Heesch is snel gemaakt door de familie Van Venrooij. Alle drie de kinderen spelen 
bij hockeyclub Heesch. De oudste zoon Niels maakt deel uit van JA1.

HEEsWIJK-DINTHER - Op 8 december turnden drie teams van Sine-
Cura hun eerste competitiewedstrijd tegen de Molenwiek uit Asten. 
Het bovenbouwteam, bestaande uit: Nina Eijmberts, Janne van de Ven, 
Joyce Kastelijn, Jelke de Wit, Kim Kuijpers en Winnie van Kronenburg. 

HEEsWIJK-DINTHER - Dit week-
end was belangrijk voor de heren 
1. Als nummer 2 aantreden tegen 
nummer 4 Octopus. Winst was 
dus zeer welkom!

Beide teams begonnen fel. Ten-
derfeet was vooral in de aanval, 
waar de heren uit Vught vooral 
chaos probeerden te zaaien door 
met een zeer felle verdediging te 
beginnen. Een stand van 16-7 was 
het resultaat na het eerste kwart. 
Ook het tweede kwart begon Oc-
topus met een felle verdediging en 
dat leek iets meer resultaat te heb-
ben. Ruststand: 26-22. 

Waar Tenderfeet na rust nog wel-
eens matig wil beginnen, was 
daar ditmaal geen sprake van. Er 
was een comfortabele voorsprong 
van 51-36 aan het einde van het 
derde kwart. In het vierde kwart 
leek Octopus nog iets terug te wil-
len doen, punt voor punt liepen ze 
in. Maar door snel aanvalsspel van 
Ron v.d. Berg werd de voorsprong 
weer uitgebreid. Eindstand: 74-61. 
De jongens van Tenderfeet U14 

moesten deze keer thuis spelen 
tegen The Black Eagles uit Rosma-
len.  De eerste periode zette sha-
yan de eerste 2-0 op de klokken, 
welke The Black Eagles vervolgens 
omzetten in 2-2. De eerste periode 
werd in het voordeel van Tender-
feet afgesloten met 16-2. 

Bij rust was het 54-4 voor Tender-
feet. Na rust gingen de jongens van 
Tenderfeet nog verder uitlopen. 
stand na drie periodes: 86-12. De 
vierde en laatste periode lieten de 
U14 Tenderfeet jongens zien dat 
ze oppermachtig waren. Ze waren 
gretig, onze jongens. De wedstrijd 
werd afgefloten met een eindstand  
van 125-12 voor Tenderfeet.

winst voor tenderfeet 
basketbal

Prinses irene, vrouwen tonen hun kunnen
NIsTElRODE - De ploeg van José 
van Hoof speelde Eindhoven in de 
1e helft helemaal zoek en ging na 
een 5-0 voorsprong, met 5-1 aan 
de thee. 

Eindhoven drong nog even aan in 
de 2e helft en kwam terug tot 5-3. 
Degenen die dachten dat de Oran-
jevrouwen het moeilijk zouden krij-
gen, nadat leonie Haagmans met 

twee keer geel moest vertrekken, 
vergisten zich. De ongrijpbare en 
met een fantastische inzet spelende 
Jody van Kessel (foto) hield in haar 
eentje de hele achterhoede van 
Eindhoven bezig. Uiteindelijk werd 
het een fraaie 7-3 overwinning.

voetbal

Na rust probeerde WHV met wat 
meer rust in het spel de controle 
over de wedstrijd te krijgen, maar 
dat lukte niet. Elsendorp vocht let-
terlijk en figuurlijk voor elke bal. 
Na 55 minuten had WHV zijn bes-
te kans van de wedstrijd. Een vrije 

trap werd door iedereen gemist 
en verdween op de paal. Het zat 
WHV niet mee en een kwartiertje 
later gebeurde het onvermijdelijke: 
Elsendorp kwam op een 1-0 voor-
sprong door een doelpunt van Bart 
v.d. Bogaart. 

Omdat WHV meer risico nam, 
kwam er achterin meer ruimte, 
wat door Elsendorp goed werd be-
nut. Een counter in de 77e minuut 
leidde tot de 2-0. WHV kreeg in 
de 90e minuut nog een licht ge-
geven strafschop, die werd benut 
door Martijn van Pinxteren, 2-1. 
WHV rook zijn kans en het werd 
bijna nog 2-2, maar de bal ging er 
niet in. De lat zat WHV in de weg, 
waardoor men met 2-1 verloor van 
Elsendorp.

whV verliest van elsendorp
LOOSBROEK – Elsendorp vocht voor zijn laatste kans en dat was te 
merken ook. Bij Elsendorp werd gevochten voor elke bal en soms ging 
men zelfs over het randje. De overtredingen van Elsendorp waren niet 
te tellen, zoveel.  WHV kwam amper aan de bal en elke afvallende bal 
was voor Elsendorp. Rust 0-0. 

voetbal

NIsTElRODE - Tornado dames 1 
moest afgelopen zaterdag in Hel-
mond spelen tegen VC Polaris da-
mes 3. 

Hoewel Polaris qua stand onder-
aan in de poule staat, hadden de 
dames van Tornado toch een zwa-
re kluif aan de wedstrijd. 
In de eerste twee sets werden er 
veel eigen fouten gemaakt, waar-
door Polaris goed bijbleef en soms 
zelfs uitliep. Uiteindelijk wisten de 
dames deze sets toch te winnen 
met respectievelijk 25-18 en 25-
19. 

In de derde set lieten de dames 
niveau zien. Door goede verdedi-
ging, spelverdeling en aanvallen 
werd de set met 25-6 gewonnen. 
De laatste set bleef tot het laatste 

punt spannend en resulteerde in 
een 26-24 setwinst voor Tornado. 
Met deze 4-0 winst komt Tornado 

op een gelijk puntenaantal met de 
nummers 2, 3 en 4 in de poule en 
blijft de competitie spannend. 

winst voor tornado dames 1volleybal

De Korfrakkers 1 - Altior 1
Uitslag: 12-9
De Korfrakkers 3 - Altior 2
Uitslag: 16-11
Altior 4 - De Korfrakkers 4
Uitslag: 12-11
Prinses Irene 3 - Altior 5
Uitslag: 5-12
EDN ‘56 MW 1 - Altior MW 1         
Uitslag: 3-14
Altior A2 - Celeritas A1                 
Uitslag: 5-10
Altior B1 - De Peelkorf B1            
Uitslag: 4-11
swift C1 - Altior C1                       
Uitslag: 10-2

De Korfrakkers C3 - Altior C2      
Uitslag: 7-8
Emos D2 - Altior D2                      
Uitslag: 3-4
De Korfrakkers D5 - Altior D3      
Uitslag: 0-2
Altior E1 - De Korfrakkers E1       
Uitslag: 2-1
Corridor E1 - Altior E2                   
Uitslag: 4-2
Avanti E2 - Altior E3                      
Uitslag: 3-0
Altior F1 - Odisco F1                     
Uitslag: 20-1
Altior F2 - Avanti F1                       
Uitslag: 2-9
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     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

altior
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Bernheze sportief

Gedurende de competitie nam 
aanvoerder Bram van Zandbeek 
zijn ploeg op sleeptouw en scoorde 
hij belangrijke doelpunten tegen 
onder andere koploper Hopbel en 
HC Den Bosch. In de kampioens-

wedstrijd had Bram het echter las-
tig en waren zijn frustraties hem 
de baas. Willem van Doorninck 
nam de rol van spelmaker over en 
scoorde maar liefst viermaal via 
een strafcorner.

Door drie doelpunten van Willem 
en een doelpunt met de backhand 
van Morris van Esch zat HDl bij de 
rust op rozen, maar toch werd het 
in de tweede helft billenknijpen. 

Oss kwam terug naar 1-4 en ver-
volgens nam de scheidsrechter een 
discutabele beslissing. Bram voor-
kwam op de doellijn een doelpunt 
met zijn stick. 

Het geluid van de bal op de stick 
was te horen, maar de scheids-
rechter gaf Oss een strafbal. 

Jop Koopman, die enkele goede 
reddingen had in de eerste helft, 
was kansloos. HDl genoot van 
veel uitsupporters, maar leek na de 
strafbal in te kakken. 

De ploeg bloeide wonderwel snel 
weer op. Morris scoorde amper vijf 
minuten na de 2-4 alweer de 2-5. 

Wederom via de strafcorner, be-
paalde Willem de eindstand op 
2-6. Na de wedstrijd kon het kam-
pioenschap in alle vreugde gevierd 
worden.

strafcornerkanon leidt hdl 
jb1 naar kampioenschap

HEEsWIJK-DINTHER -  HDl ME2 6-tal, bestaande uit suus van den 
Berg, Floor van den Boom, Maud Bosmans, sil van den Brand, liz van 
Kessel, lisa Ketelaars, laureen Vermeulen en lora van der Zanden, na-
jaarskampioen.

hdl me2hockey

Vier winterkampioenen bij hockeyclub mhc heesch
HEEsCH - Maar liefst 4 jeugdteams 
zijn als eerste geëindigd in hun 
competitie. Allemaal met slechts 
een zeer gering aantal verliespar-
tijen. Het gaat om de meisjes MB1, 
MC1, MC3 en MD4. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. lees 
meer op www.MHCHeesch.nl.

hockey

MB1 MC1

MC3 MD4

hockey

Jongens B1 Hockeyclub HDL Kampioen Najaarscompetitie

HEEsWIJK-DINTHER - HDL Jongens B1 haalde het kampioenschap bin-
nen in de inhaalwedstrijd tegen Oss JB3. Willem van Doorninck was in 
Oss de grote man bij HDL; van de vijf strafcorners benutte hij er vier.

Na een moeizame start, waarbij 
van Udi werd verloren, wist de F2 
alle wedstrijden die volgden win-

nend af te sluiten. Met als hoog-
tepunt de overwinning in de derby 
tegen Avesteyn F2 enkele weken 

geleden. Hiermee werd de kop-
positie op de ranglijst veroverd, 
die in de wedstrijden daarna niet 
meer werd afgestaan. Het kampi-
oenschap werd ook dit keer weer 
uitbundig gevierd.

F2 vv heeswijk kampioenvoetbal

HEEsWIJK-DINTHER - Voor de derde keer op ‘n rij is het F2 team van vv 
Heeswijk kampioen geworden. Na het winterkampioenschap van 2012, 
het kampioenschap in de zomer van 2013, lukte het onze kanjers ook 
om het winterkampioenschap 2013 te behalen. 

Kampioenen in Bernheze

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
12 deCember

Kantlijn speelt ‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord 
Heeswijk-Dinther 

onderonsje in loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek 

Kerstmarkt in Cunera/
de bongerd 
Locatie: Laverhof 
Heeswijk-Dinther

open lessen balletstudio 
Hanneke v.d. stappen
Locatie: Nistelrode-Heesch 

Klankschalenconcert
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Koor Vivace kerstmarkt
Locatie: Laverhof 
Heeswijk-Dinther

13 deCember

Kantlijn speelt ‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord 
Heeswijk-Dinther 

bernhezerKinderpoëzie 
festival
Locatie: Bibliotheek 
Heeswijk-Dinther & Heesch 
Pagina 19

Kerst-Inn loosbroek met 
alle 7 lokale koren 
Locatie: Parochiekerk van 
Loosbroek 

Jeugduur zaalvoetbal Hdl
Locatie: Sporthal de Zaert 
Heeswijk-Dinther

open lessen balletstudio 
Hanneke v.d. stappen
Locatie: Nistelrode-Heesch 

gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB  Nistelrode 

14 deCember

Kantlijn speelt ‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord 
Heeswijk-Dinther 

tadzjikistan project 
adventsactie
Locatie: Parochies 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
Pagina 6 

Kerstmarkt
Locatie: De Wis Loosbroek 

Kerst in het Kasteel 
Locatie: Kasteel Heeswijk  
Heeswijk-Dinther 

lijf & levendag
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther 

Kerstinstuif voor de 
basisschooljeugd
Locatie: De Eijnderic 
Heeswijk-Dinther en Heesch 
Pagina 11

Kerstverhaal met 
Heeswijkse balletschool 
Locatie: De Durpsherd Berlicum
Pagina 11 
 
bedrijvencompetitie 
luchtgeweer 2013
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 

rattlesnake shake 
Locatie: De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5 

popkoor d’accord gaat 
internationaal
Locatie: Kerstmarkt in 
Bedburg-Hau 

remIX - Jeugddisco
Locatie: De Pas Heesch 

expositie Iconen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

de stuik in Kerstsfeer
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 11 

15 deCember

open zondag Heesch

open zondag nistelrode

Kantlijn speelt ‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord 
Heeswijk-Dinther 

tadzjikistan project 
adventsactie
Locatie: Parochies 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
Pagina 6 

Kerstmarkt
Locatie: De Wis Loosbroek 

Kerst in het Kasteel 
Locatie: Kasteel Heeswijk  
Heeswijk-Dinther 

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinter

Vogelbeurs de oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
 
Jaarafsluiting van stichting 
Hafa Harmonie/fanfare
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 21

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther 

bluesunday in pub maritiem
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

laatste dag inschrijven 
nisseroise Kwis
Locatie: www.nisseroisekwis.nl 

expositie Iconen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

16 deCember

rabobank inloopavond 
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch 

supportersclub prinses Irene 
Kerstbingo
Locatie: Kantine Prinses Irene 
Nistelrode

17 deCember

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Het alzheimercafé: 
‘doolhof’ over dementie
Locatie: Rooijsestraat Uden 

dokter op dinsdag: een 
nieuwe heup bij artrose
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

de ontmoeting: concert 
maasland senioren orkest
Locatie: Gasterij Laarstede 
Nistelrode 

Voorlichting vuurwerk
Locatie: EHBO lokaal in 
‘t Dorpshuis Nistelrode
Pagina 4

18 deCember

Kerstmusical 
Locatie: BS de Beekgraaf 
Nistelrode

Kerstmiddag Kbo dinther
Locatie: Café Restaurant Zaal 
De Toren Heeswijk-Dinther 
Pagina 10

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode 

gratis proefles bij 
de eijnderic
Locatie: De Eijnderic Nistelrode

Kerstmarkt de Kanz
Locatie: Maxend Nistelrode
Pagina 11 

Kbo toneelclub: blijspel 
‘er hangt liefde in de lucht’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 27

19 deCember

Handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek 

Interpreteren van waarne-
mingen bij Centrum maia
Locatie: D’n Eekhoorn 
Heeswijk-Dinther 

lezing gerechtigheid
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Kerstviering Kbo 
Vorstenbosch
Locatie: De Stuik 
Vorstenbosch
Pagina 10

20 deCember

gratis proefles bij 
de eijnderic
Locatie: De Eijnderic 
Heeswijk-Dinther 

gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB  Nistelrode 

Kerst groep 5-6 
Locatie: BobZ Dorpshuis
Nistelrode 

Kerst groep 7-8
Locatie: BobZ Dorpshuis
Nistelrode

Kerstconcert
Locatie: Petrus Emmauskerk 
Heesch
Pagina 11

21 deCember

aurora gets serious
Locatie: ‘t Dorp 138 Heesch
Pagina 4 

Co-Incidental goes rUIg
Locatie: Heuvel 30 Oss 

groot serious request event
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode
Pagina 5

stiltedag
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

22 deCember

open zondag Heesch 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther 
 
Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Korenmiddag
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

Koor Vivace kerst-inn
Locatie: Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther

23 deCember

Kerstviering Kbo Heesch 
Locatie: De Pas Heesch 

25 deCember

1e Kerstdag

26 deCember

2e Kerstdag

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


