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Nistelrodese gildeleden te gast 
in antwerpen

Uit geheel Europa waren hoog-
waardigheidsbekleders aanwezig, 
waaronder Z.K.P.H. Dr. Karl von 
Habsburg-Lotharingen, Prins De 
Merode, Graaf Le Grelle en tal van 
andere hooggeplaatste personen. 
Ook menige afvaardiging van gil-
den en schutterijen uit binnen- en 
buitenland gaven acte de présen-
ce.

Van de slechts tachtig uitverko-
renen op de academische zitting 
in het stadhuis van Antwerpen, 
waren ‘op ’t schoon verdiep’ (de 

mooiste zaal) maar liefst elf Nistel-
rodese gildeleden uitgenodigd. Na 
het welkomstwoord door burge-
meester Bart De Wever en de tal 
van toespraken en inauguratie van 
ereleden, werden de aanwezigen 
uitgenodigd voor de receptie.

Aansluitend aan deze plechtige 
gebeurtenis trokken ze, vooraf-
gegaan door de Antwerpse stads-
trommelaars, met een kleurrijke 
grote groep gilden en schutterijen 
vendelend, trommelend en ba-
zuinblazend door de binnenstad 

van Antwerpen. Groot was de 
belangstelling langs de route van 
zo’n 2 kilometer, die vanwege de 
verkeersveiligheid door de politie 
was afgezet.

Onderscheidingen
Aangekomen in het schitterde 
middeleeuwse complex Elzenhof, 
werden de onderscheidingen uit-
gereikt. Groot was de verrassing 
voor gildebroeder Rien van Ber-
kom dat hij in de rang van officier 
werd opgenomen. Compleet met 
ridderslagen op hoofd en schou-
ders door de grootmeester van de 
Orde. Deze zeer eervolle onder-
scheiding werd hem toegekend 
vanwege zijn tal van onbaatzuch-
tige initiatieven voor het gildewe-

zen in binnen- en buitenland.
Andere leden van het gilde werden 
ook bedacht. 

Zo kregen Dekenrentmeester Paul 
Altorf en Dekenschrijver Jan van 
der Avoort elk een rangverhoging 
tot goud, met twee bronzen pape-
gaaien. Adriaan de Wit kreeg de 
zilveren onderscheiding en Adriaan 
van Wanrooij mocht een bronzen 
papegaai in ontvangst nemen. 
Tijdens deze investituur werd de 
voorzitter van de Noord-Brabantse 
Federatie van Schuttersgilden, Jos 

Verbeeten, verrast met de ti-
tel van Commandeur.

Aansluitend aan de 
uitreikingsceremo-
nie werd door de 
Orde een recep-
tie aangeboden, 
vergezeld van een 

zeer ruime keuze 
luxe belegde brood-

jes met drank naar 
keuze. 

Ondertussen ontspon zich een 
buitengewoon aangenaam contact 
met de beschermheer Zijne Keizer-
lijke en Prinselijke Hoogheid Dr. 
Karl von Hapsburg-Lotharingen, 
Prins De Merode en Graaf Le Grelle 
die alles over het Nistelrodese gilde 
wilden weten. Met name over de 
kleding en uitrusting uitten ze hun 
bewondering.

In een zeer ontspannen sfeer heeft 
het gilde genoten van alle aan-
dacht en ook hier is Nistelrode 
duidelijk op de kaart gezet. Vol 
indrukken zijn de Nistelrodese gil-
deleden zeer voldaan huiswaarts 
gekeerd. 

Niet alleen erg blij met alle aan-
dacht, maar ook om zo’n unieke 
gebeurtenis te hebben mogen bij-
wonen.

V.l.n.r.: Jan van der Avoort, Adriaan de Wit, Ruud van der Linde, Adriaan van Wanrooij, Z.K.P.H. Dr. Karl von Habsburg- 
Lotharingen, Prins De Merode, Ton Vorstenbosch, Rien van Berkom. Knielend: Paul Altorf, Marietje de Wit.

ANTWeRPeN/NIsTeLRODe - In antwerpen werd 
zaterdag het 40-jarig jubileum van het Europese 
instituut de Nobele Orde van de Papegay gevierd. 

Eervolle 
onder-

scheiding

Sinterklaas
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De Kloosterkapel is dit seizoen 
gestart met jeugdateliers op zes 
woensdagmiddagen. Negen kin-
deren van de basisschoolleeftijd 
hebben onder de bezielende be-
geleiding van Sarah Linde leuke en 
creatieve werkstukken gemaakt. 
Kloosterkapel gaat in 2016 zeker 
verder met deze activiteit, maar 
misschien wel op een andere mid-
dag en een andere tijd.

Donderdag 3 december: maande-
lijks meditatie-uur o.l.v. Emmy 
Simons.

Donderdag 10 december: Paul Vens 
verzorgt een lig/zit klankschalen 
concert, ook wel zingende schalen 
genoemd. Het effect van de klank-
schalen op de luisteraar is persoon-
lijk, uniek en erg indrukwekkend. 
Graag wil Paul anderen laten delen 
in zijn positieve ervaringen. Het 
belooft een warmhartig, intiem en 
sfeervol concert te worden. Aan-
vang 20.00 uur, toegang € 10,-.

Zaterdag 12 en zondag 13 decem-
ber: expositie. Op beide dagen van 
11.00 tot 17.00 uur. In deze tijd 

van het jaar laat Harrie Verwegen 
uit Veghel een grote collectie bij-

zondere kerststallen zien. Hij heeft 
er enkele honderden. Na het succes 
van enkele jaren geleden, zijn de 
kerststallen van Harrie Verwegen 
terug in de kapel. Harrie Verwegen 
is docent op het Zwijsencollege in 
Veghel en al jarenlang verwoed 
verzamelaar van kerststallen en 
kerstbeelden. De toegang is gratis.

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschJeugdateliers in Kloosterkapel groot succes

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

Terwijl de afschuwelijke 
nieuwsberichten van afgelopen 
periode van oorlog en terreur en 
mensen op de vlucht niet aan mijn 
aandacht voorbij zijn gegaan, kan 
ik niet anders dan ook stilstaan 
bij wat er dichter om ons heen 
gebeurt. Veel mensen die alleen 
zijn, eenzaam zijn. Zeker in de 
periode van de donkere dagen 
voor kerst.

In deze tijd van korte dagen, lange avonden met kaarsjes aan, 
wijntje op tafel, tapas broodje erbij, gezelligheid in huis en 
samenzijn, lijkt het wel of ik in deze periode de mensen die uit 
mijn leven zijn, nog meer mis dan de rest van het jaar. Zo ook mijn 
lieve schoonmama, want, wat hield zij van deze gezelligheid, zelfs 
met alle drukte in de bakkerij, bracht zij de sfeer in huis en vierden 
we alle feesten, zoals Sinterklaas. Zij schreef een prachtig gedicht, 
waar het hele jaar in werd doorgenomen en mijn schoonvader 
zorgde voor een heerlijk maal en wij genoten van welverdiende 
rust op de zaterdagavond.
Wat een gemis… Dat ze geliefd was, blijkt wel uit alle lieve 
kaartjes, berichtjes, bezoekjes en steun die we de afgelopen tijd 
hebben mogen ontvangen, dat geeft je kracht. Maar hoeveel 
mensen zijn er niet, die hopen dat de decembermaand zo snel 
mogelijk voorbij zal zijn? Omdat ze verdrietig zijn, eenzaam of zich 
verlaten voelen.
Ik heb er min of meer een gewoonte van gemaakt om die telefoon 
te pakken, dat kaartje te sturen of gewoon even op de koffie te 
gaan. Die aandacht kan zoveel warmte brengen. Het breekt de 
dag. We hebben het allemaal zo druk met sociaal zijn op het web, 
dat we soms voorbijgaan aan wat werkelijk belangrijk is. En dat 
zijn de mensen in je directe omgeving. Waarom gaan we zo vaak 
voorbij aan ons gevoel, we herkennen het toch allemaal?!
Als ik op de koffie ga, neem ik altijd iets lekkers mee, iets kleins.
Bart maakt kleine amandelstaafjes van zuivere amandelspijs en 
roomboter korstdeeg. Maar ook speculaasstaafjes. Harm maakt de 
kleine Weihnachtstolletjes, rijkelijk gevuld met zuidvruchten, noten 
en ook hier een 100% amandelspijs. Inmiddels zijn er ook mini 
cake-tulbandjes en doosjes chocoladeflikjes… 
Kom naar de winkel en laat je eens verrassen, proef de sfeer. Of 
kijk eens in de webshop en bestel gelijk, haal het op bij het pick-
up point, dan houd je tijd over. Kun je gelijk eens bij die oude 
kennis aan, die je uit het oog verloren bent omdat je meer contact 
had met zijn overleden vrouw.
Ik ben ervan overtuigd dat je je een beter mens voelt als je aan je 
medemens denkt en er aandacht voor hebt. Luister naar je hart, 
dat klopt altijd.
Aangezien voor mij een hele drukke periode is aangebroken en ik 
dus weinig buiten de bakkerij kom, nodig ik u graag uit bij ons, in 
de winkels voor een vers kopje koffie met een heerlijke proeverij.
Noteer vast in de agenda 12 december. Decemberproeverij in onze 
winkels in Oss en Heesch. Maar daar hoort u nog meer van.

Lieve groet Ilse Lamers-Dekkers
de bakkers Lamers

bakkerij
Column

klankschalen: uniek

De jury zei over Van de Meeberg 
verder onder andere: ‘Hij heeft 
met zijn dozenmuur een fraai po-
diumbeeld te pakken, maakt soe-
pel van het hele podium gebruik 
en zet mooi zijn slungelige lichaam 
in - onder meer door aan het begin 
onzichtbaar te blijven en daarna 
bijna naakt, met alleen een zwem-
broek aan, achter de muur van 
dozen op te komen. (…) Zijn spel, 
mimiek en timing zijn telkens raak. 
Bovendien is Thijs een geweldig 
improvisator.’ Het verhaal dat hij 
in zijn voorstelling vertelt, noemt 
de jury ‘ijzersterk’ en ‘wie het pro-
gramma vaker ziet, ontdekt steeds 
beter hoe ingenieus alle scènes 
als steentjes voor één bouwwerk 
fungeren. Er zitten goede, onver-
wachte plotwendingen in het pro-
gramma en hij boort steeds nieuwe 
lagen in zijn thematiek aan.’  
 
Thijs van de Meeberg studeerde 

in 2014 af aan de Koningstheater-
academie in ‘s-Hertogenbosch en 
werkt sinds september 2013 bij de 
Cabaretpoel, een kweekvijver voor 
nieuw cabarettalent. Daar ontwik-
kelde hij - samen met regisseurs 
- zijn afstudeervoorstelling Vlees-
geworden, die hij vervolgens uit-
werkte tot de huidige versie. 
 
Thijs staat met zijn try-out op de 
planken bij CC Nesterlé op 12 de-
cember om 20.15 uur.

Try-out van Thijs van de 
Meeberg bij CC Nesterlé
ZeKeR heT PROBeReN WAARD!

NISTELRODE - De twintiger Thijs van de Meeberg heeft begin dit jaar 
zowel de jury- als de publieksprijs van het VARA Leids Cabaret Festival 
gewonnen met zijn voorstelling Vleesgeworden, die hij ontwikkelde bij 
de Cabaretpoel. De jury noemde hem ‘een rascabaretier’ en ‘een gewel-
dige theaterpersoonlijkheid’.

REGIE: PIETER BOUWMAN

THIJS VAN DE MEEBERG

Ben je onder de 35 jaar en koop je voor 5 december een 
kaartje voor Vleesgeworden, dan ontvang je een vrij-
kaartje voor de voorstelling Vleesgeworden.

Info via: beheerder@nesterle.nl

kooktip Boerenkool
Roerbak de boerenkool eens met een ui 

en stukjes chorizo. eet het 

met gekookte aardappeltjes

of puree.

CC NesTeRLé LAAT gRAAg OOK jONgeRe CuLTuuRLIeFheBBeRs 
KeNNIsMAKeN MeT hAAR TheATeR TIjDeNs DeZe TRy-OuT.
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Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn 
dagelijkse belevenissen.

HARDLOOPLEGGING
Gelukkig, nog niemand is wakker op dit onzalige tijdstip op 
zondagochtend. Ik kijk links en rechts om me heen en de hele straat 
is uitgestorven. Ik heb mezelf voorgenomen om ook in de winter te 
blijven hardlopen, maar niemand heeft me ooit gezegd dat het dan op 
een gegeven moment echt te koud is om in je korte broek je rondje te 
maken. Dus ik moet er echt aan geloven. Ik moet naar buiten in de meest 
afzichtelijke outfit ooit voor een man gemaakt. De hardlooplegging. 

Ik heb mezelf wijsgemaakt dat ik echt alleen op deze zondagochtend kan 
gaan hardlopen, want verder heb ik geen tijd. Ik denk dat ik onbewust dit 
tijdstip heb uitgekozen, zodat ik bijna zeker weet dat ik geen bekenden ga 
tegenkomen die dit schouwspel op de gevoelige plaat gaan vastleggen. Het 
moet ook een raar gezicht zijn. De man die in zijn actieve voetbalcarrière 
een bloedhekel had aan alles wat met hardlopen te maken had, zwoegt 
nu, pontificaal in zijn strakke hardloopbroekje, door het dorp. In het 
daglicht nog wel. Dat is wel een snelle smartphonekiek waard, beeld ik 
me zomaar in.

Halverwege mijn kleine rondje ben ik echter enorm opgelucht dat ik 
deze aankoop toch heb gedaan. Als ik nu in mijn korte broekje had 
gelopen op dit tijdstip en met dit weertype, had ik het waarschijnlijk niet 
overleefd. De mensen die hun zondagse activiteiten op een christelijk 
tijdstip aanvangen, hadden dan een onderkoelde man in de berm kunnen 
aantreffen. Ook een smartphonekiekje waard, maar dan uit verwondering 
over zoveel eigenwijsheid. 

Ik heb de hardlooplegging dan ook uiteindelijk zonder morren 
geaccepteerd. Noodzakelijk kwaad in de winter. En zolang ik in het 
buitengebied mijn rondjes blijf maken, heb ik de minste kans om 
hoofdschuddende mensen tegen te komen.

Column
D’n blieker

VRĲ WILLIGER van de maand

PeTeR RAAIjMAKeRs

dé technische man voor geluid en licht

het is leuk om te doen
Peter ontdekte bij zijn toneelver-
eniging dat hij het verzorgen van 
geluid en licht interessant vindt om 
te doen. Toen hij merkte dat veel 
verenigingen die bij De Wis komen 
hier niemand voor hebben, heeft 
hij aangeboden deze taak op zich 
te nemen. De Wis is hier 
heel blij mee. Zijn werk 
bestaat uit het goed 
hangen en richten 
van lampen, zodat 
mensen op het po-
dium goed worden 
uitgelicht.
Daarnaast zorgt 
hij voor een goede 
werking van de ge-
luidsinstallatie. Heeft 
een optredende 

vereniging niemand om het knop-
penpaneel te bedienen, dan is hij 
ook tijdens de voorstelling aan-
wezig. Peter is ook een helpende 
kracht bij het verbeteren en aan-
passen van het systeem. Hij vindt 
dat leuk om te doen. De enthou-

siaste reacties die hij terugkrijgt, 
stimuleren hem. Hij probeert 

dan ook graag iets nieuws 
uit om tot verbetering te 
komen.

een hele show die goed 
gaat
Peter voelt zich blij met 

een hele show die goed 
gaat. Dat komt niet zo 

vaak voor als hij zou willen; 
vaak zijn er kleine minpunt-

jes die verbeterd moe-
ten worden. 

Dat verbeteren is geen enkel punt. 
Hij stelt zichzelf vaak de vraag: 
‘kan iets gemakkelijker of anders?’ 
Hij leert graag en haalt graag uit 
het systeem wat erin zit. Zo wordt 
het telkens een beetje beter.

een prettig aspect
Het contact met andere mensen 
is een prettig aspect van zijn vrij-
willigerswerk. Om tot een goede 
belichting te komen, is goede sa-
menwerking noodzakelijk met de 
mensen op het podium. 

Voor aanpassingen in CC De Wis 
zelf, is overleg met de betrokken 
personen nodig. Dat is gezellig en 
gaat in goede verstandhouding.

Tijd, een relatief begrip
“Hoeveel tijd ben je aan dit vrij-
willigerswerk kwijt?” Peter noemt 
mij een voorbeeld. Voor mij klinkt 
dit als héél veel tijd vragend, maar 
Peter wekt in zijn verhaal niet de 
indruk dit als té belastend te
ervaren. Gelukkig.

LOOSBROEK - De 20-jarige Peter Raaijmakers is bij CC De Wis als vrijwilliger dé technische man voor het 
geluid en het licht. Dit naast zijn werk als elektricien, zijn werk thuis en zijn studie voor elektrotechnicus in 
Den Bosch. Ook vindt hij nog tijd voor zijn hobby’s toneelspelen en judo. hij heeft het best wel druk.

Peter, vee l su� es 
en met die 
‘trap op en af’ 
komt het 
wel goed

te nemen. De Wis is hier 
heel blij mee. Zijn werk 
bestaat uit het goed 
hangen en richten 
van lampen, zodat 
mensen op het po-
dium goed worden 
uitgelicht.
Daarnaast zorgt 
hij voor een goede 
werking van de ge-
luidsinstallatie. Heeft 
een optredende 

siaste reacties die hij terugkrijgt, 
stimuleren hem. Hij probeert 

dan ook graag iets nieuws 
uit om tot verbetering te 
komen.

een hele show die goed 
gaat
Peter voelt zich blij met 

een hele show die goed 
gaat. Dat komt niet zo 

vaak voor als hij zou willen; 
vaak zijn er kleine minpunt-

jes die verbeterd moe-
ten worden. ZOTTE

ZATERDAG
*EXTRA

KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

HalverWege mij n eerSte kleine rondJe 
Ben ik eCHter enorm opgeluCHt dat ik 
deze aankoop toCH HeB gedaan

Tekst: Annie van den Berg - 
vrijwilliger Vivaan 
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OPRUIMINGSACTIE 
1 t/m 31 december

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

Bĳ  aankoop van een complete bril met glazen 50% KORTING op het montuur en 10% KORTINGop de glazen.

KORTING 
is op de gehele

opruimingscollectie

De organisatie Alzheimer Neder-
land werkt al ruim dertig jaar aan 
een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met dementie - waarvan 
de ziekte van Alzheimer de meest 
voorkomende vorm is - en hun 
omgeving. Met 51 regionale afde-
lingen en 230 Alzheimer Cafés en 
Theehuizen heeft Alzheimer Ne-
derland een landelijk netwerk dat 
hulp en informatie biedt. Daarnaast 
financiert Alzheimer Nederland we-
tenschappelijk onderzoek naar be-
handeling, preventie en genezing 
van dementie. De stichting is hierbij 
volledig afhankelijk van particuliere 
giften. Gea Broekema-Procházka, 

directeur Alzheimer Nederland: 
“Mede door de inzet van alle col-
lectanten en de giften van dona-
teurs, kunnen wij dit werk doen. 
Iedere donatie helpt ons verder in 
de goede richting, op weg naar een 
toekomst zonder dementie”. 

Word ook collectant
Alzheimer Nederland roept mensen 
die een paar uur tijd over hebben 
op om volgend jaar ook mee hel-
pen als collectant. Opgeven kan 
bij: Margret van Zoggel via 0412-
450900 of via 
www.alzheimer-nederland.nl/collecte
 of bel 033-303 26 61. 

opbrengst collecte 
Alzheimer Nederland 
HEESCH - De collecte van Alzheimer Nederland heeft in heesch in de 
week van 9 t/m 14 november € 2.364,04 opgebracht. De organisatie 
bedankt hiervoor alle gevers en collectanten. “samen gaan we de strijd 
aan, voor een toekomst zonder dementie”.

Waar moet ik aan denken bij het 
overstappen van zorgverzekeraar?

Bepaal uw zorgpakket
U bent wettelijk verplicht een ba-
sisverzekering te hebben. De over-
heid bepaalt wat er in het basis-
pakket zit. Het basispakket dekt 
de standaardzorg van bijvoorbeeld 
huisarts, psychiater, ziekenhuis of 
apotheek. Verwacht u meer zorg te 
gaan gebruiken? Bepaal dan of u 
deze behandeling zelf kunt betalen 
of dat u zich hiervoor aanvullend 
verzekert.

eigen risico verhogen?
Voor de basisverzekering geldt in 
2016 een wettelijk verplicht eigen 
risico van € 385,-. Dit betekent dat 
u de eerste € 385,- zelf betaalt van 
de zorgkosten die onder uw eigen 

risico vallen. U kunt vrijwillig kie-
zen voor een hoger eigen risico. De 
zorgverzekeraar geeft dan korting 
op de maandelijkse premie voor de 
zorgverzekering. 

Polis afsluiten
Er zijn verschillende soorten polis-
sen. U kunt bijvoorbeeld kiezen 
voor een naturapolis. Bij deze polis 
kiest uw verzekeraar goede zorg-
aanbieders en sluit er contracten 
mee. Als u zorg nodig heeft, kiest 
u uit een van deze geselecteerde 
zorgaanbieders. Het is dan ook be-
langrijk om te controleren of uw 

verzekeraar contracten heeft met 
de zorgverleners die u het liefste 
heeft. U kunt ook kiezen voor een 
restitutiepolis: u kiest zelf uw zorg-

aanbieder en uw verzekeraar ver-
goedt de kosten. 

Vergelijk zorgverzekeringen
Ieder jaar voor 19 november ma-
ken de zorgverzekeraars op hun 
websites de polisvoorwaarden voor 
het komende jaar bekend. Deze 
ontvangt u ook per brief van uw 
verzekeraar. Vanaf dit moment 
kunt u zorgverzekeraars en hun 
zorgverzekeringen vergelijken. Er is 
geen neutrale vergelijkingssite, dus 
u kunt het beste verschillende web-
sites van zorgverzekeraars bekijken. 
Of een aantal vergelijkingssites. 

Sommige sites bieden kortingen en 
andere niet.
Let bij het vergelijken bijvoorbeeld 
op de hoogte van de premie. Daar 
kan verschil in zitten. Maar kijk ook 
hoe de zorgverzekeraar omgaat 
met klachten en welke service hij 
verder biedt. Maakt de verzekeraar 
bijvoorbeeld voldoende werk van 
zijn wettelijke zorgplicht? Met an-
dere woorden: bemiddelt de verze-
keraar actief als u een zorgverlener 
zoekt?

Controleer ook of de zorgverze-
keraar contracten heeft met de 
zorgverleners die u wenst. En wat 
u moet betalen als u naar een niet-
gecontracteerde zorgverlener gaat. 
Dit geldt alleen bij de zogeheten 
naturapolis.

goed om te weten als u overweegt 
over te stappen
Overweegt u over te stappen? Dan 

Aangesloten bij het FYRANet NOB (reumanetwerk) en artrosezorg
www.fyranetnob.nl www.artrosezorgnet

        Fysio
Hoogstraat

Hoogstraat 11 Heesch
0412-453608

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

Gespecialiseerd in: Fibromyalgie
 Reumatische en
 Artrose klachten

BeRNheZe – uiterlijk 19 november ontvangt u van uw zorgverzekeraar de nieuwe polis voor het nieuwe jaar. 
Als u niets doet, accepteert u automatisch de nieuwe voorwaarden en premie. u kunt ook overstappen naar 
een andere zorgverzekeraar.

is dit goed om te weten:
• Uw huidige zorgverzekering 

moet u vóór 1 januari opzeg-
gen en de nieuwe verzekering 
moet u vóór 1 februari afsluiten. 
U bent dan met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari verzekerd. 
Zorgverzekeraars bieden een 
overstapservice aan. Zij zeggen 
uw huidige polis voor u op als u 
uiterlijk 31 december een nieu-
we zorgverzekering afsluit.

• U hoeft uw basisverzekering en 
eventuele vrijwillige aanvullende 
verzekering niet bij dezelfde ver-
zekeraar af te sluiten. Voor een 
‘losse’ aanvullende verzekering 
kunnen wel bijzondere voor-
waarden gelden, zoals een ho-
gere premie.

• Voor sommige behandelingen 
uit het basispakket heeft u toe-
stemming (een machtiging) 
nodig van uw zorgverzekeraar. 
Kreeg u een machtiging voor 
bijvoorbeeld fysiotherapie of zie-
kenvervoer van uw oude verze-
keraar? Dan neemt uw nieuwe 
verzekeraar die over. Dit geldt 
ook voor de afspraken over een 
persoonsgebonden budget.

• Verzekeraars passen bijna geen 
medische selectie meer toe voor 
een aanvullende verzekering. 
Wel kan de zorgverzekeraar 
een wachttijd hanteren bij de 
overstap. Dan krijgt u bepaalde 
kosten nog niet direct vergoed. 
U krijgt bijvoorbeeld de kosten 
voor een nieuwe kroon uit de 
tandartsverzekering vergoed als 
deze gemaakt zijn na 6 maan-
den.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst.

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!

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

Wij zaten te denken
wat wij Sint zouden schenken

onze Piet kwam op ’n idee
en nam een uienkruier mee

want, zei hij, na al die zoetigheid
is het nu wel eens tijd

voor iets hartigs en wat pit
want zo’n 5 december is toch ’n lange zit

en zo reed de Sint met zijn paardje in galop
en zijn uienkruier achterop

terug naar Spanje, heel tevree

thuisgekomen deed hij ’m even in oven
en je zult het niet geloven

hij schoof al zijn vakantieplannen aan de kant
want volgend jaar gaat hij weer naar Nederland

want zo’n 5 december is toch ’n lange zitwant zo’n 5 december is toch ’n lange zit
en zo reed de Sint met zijn paardje in galopen zo reed de Sint met zijn paardje in galop

en zijn uienkruier achteropen zijn uienkruier achterop
terug naar Spanje, heel tevreeterug naar Spanje, heel tevree

thuisgekomen deed hij ’m even in oventhuisgekomen deed hij ’m even in oven

hij schoof al zijn vakantieplannen aan de kanthij schoof al zijn vakantieplannen aan de kant
want volgend jaar gaat hij weer naar Nederlandwant volgend jaar gaat hij weer naar Nederland

en zo reed de Sint met zijn paardje in galop

terug naar Spanje, heel tevree
seveertip!

hij nam ook nog wat kruidenboter mee
tip van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

4 harde broodjes

     naar keuze 1,00
geldig t/m 9-12-2015

Kaas-
uienkruier
met verse uiensnippers

2,25
normaal 2,55

Maud: “We vertrekken op 9 de-
cember vanaf het Mediapark in 
Hilversum tijdens de ochtendshow 
van Giel en finishen op 21 decem-
ber in Heerlen, waar dit jaar het 
Glazen Huis van 3FM staat. De 
deelnemende teams worden dan 
onder politie escorte naar Heerlen 
begeleid; erg bijzonder!” 

Maud en John doen mee omdat zij 
dat zelf gewoon heel leuk vinden 
en omdat zij zich, samen met 3FM 
en het Rode Kruis, willen inzetten 
voor kinderen en jongeren in con-
flictgebieden.
Het geld dat ten goede komt aan 
deze kinderen en jongeren wordt 
verdiend door Maud en John als zij 

challenges doen waar een donatie 
tegenover staat; een challenge-app 
is in wording. “Voor een mooi geld-
bedrag duiken we bijvoorbeeld een 
wak van -400C in”, aldus Maud. 
En... hoe ludieker de challenge, hoe 
beter, want de origineelste wordt 
namelijk uitgezonden via de radio 
én het team met de mooiste en/

of gekste challenge mag het Gla-
zen Huis in. “Daar gaan we voor!”, 
zegt John.

Donker
Maud legt uit dat zij en John zelf 
hun reis betalen; dit wordt dus niet 
bekostigd door het Rode Kruis, 
3FM of mensen of bedrijven die 

geld willen doneren. Maud: “Je be-
taalt inschrijfgeld en voor dat geld 
heeft de organisatie alle hostels en 
bootovertochten geboekt. Voor het 
eten en drinken onderweg zorg je 
zelf.” 

De reis zal dwars door ongerepte 
Scandinavische natuurgebieden 
gaan, waarbij er door de teams ook 
in het donker wordt gereden; niet 
’s nachts maar overdag, want in 

deze tijd van het jaar gaat de zon 
in Stockholm rond 14.45 uur onder, 
terwijl op de Noordkaap de zon niet 
eens opkomt.

Sponsors
Maud vertelt dat je ook zonder chal-
lenge het goede doel kunt sponso-
ren. Door een donatie aan dit goe-
de doel komt het logo van je bedrijf 
op de auto waarmee John en Maud 
deze spannende en uitdagende 
tocht gaan rijden. Jumbo Wieg-
mans, Papenhoeve Groenvoorzie-
ning, RELA!X, Herbert Engineering, 
Aventec, Oudijzerbrengen.nl, RS 
Display & Signs, CoolDryShirts en 
Van Munster hebben al toegezegd. 
Interesse om ook te sponsoren? 
Neem dan contact op met John via 
06- 14626150, 
maudvanerp@hotmail.com of kijk 
op www.kominactie.3fm.nl/actie/
memoreis. 

Maud: “Via een ‘track and trace’ 
kastje in de auto zijn wij via 
www.noordkaapchallenge.com
rechtstreeks te volgen; klik op ons 
team ‘MemoREIS’ en dan kan je 
ons een challenge geven.”

In dertien dagen met de auto naar de Noordkaap en terug

Heesche deelnemers Noordkaap Challenge 3FM Serious Request
HeescH – Rijden in extreme weersomstandigheden, wegen waarop je niet harder mag rijden dan 90 kilome-
ter per uur én… rijden in het donker terwijl het gewoon pas middag is? Dat is de Noordkaap Challenge waar 
Maud van Erp (29) en John van de Ven (32) uit Heesch aan zullen deel nemen; voor de uitdaging én voor het 
goede doel.

Maud en John Tekst: Milene Putters Foto: Marcel van der Steen

Maud legt uit dat zij 
en John zelf hun 
reis betalen
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Stilstaan bij overleden 
kinderen tijdens 
Wereldlichtjesdag

Ieder jaar herdenkt de wereld de 
tweede zondag van december alle 
kinderen die vroegtijdig, hoe dan 
ook, van ons zijn heengegaan. Het 
initiatief voor World Wide Candle 
Lighting ontstond eind jaren ne-
gentig in Amerika en raakt inmid-
dels ook in Nederland ingeburgerd.

Claassen Uitvaartzorg organiseert 
nu voor de vijfde keer Wereldlicht-
jesdag in de vier uitvaartcentra. In 
dit jubileumjaar is gekozen voor 
een andere opzet en is Wereld-
lichtjesdag op één bijzondere lo-
catie, in samenwerking met Rotary 
Veghel e.o. Bij Veghel on Ice in de 
Proeffabriek aan de Noordkade, 
N.C.B.-Laan 52 A te Veghel is Ie-
dereen die zich betrokken voelt bij 
Wereldlichtjesdag, van harte wel-
kom vanaf 18.00 uur. De herden-
king begint om 18.30 uur, zodat 
om 19.00 uur alle kaarsjes bran-
den. Doordat dit in verschillende 

tijdszones gebeurt, gaat er in 24 
uur een ware lichtjesgolf over de 
wereld. Het geeft mensen die een 
kind verloren hebben het besef 
niet alleen te zijn met dat verdriet.
Om 19.30 uur gaat de ijsbaan 
weer open voor publiek.
Claassen Uitvaartzorg stelt vooraf 
aanmelden op prijs, via: 
085-7441024 of: 
wld@claassen.eu, met vermelding 
van naam van degene die men wil 
gedenken en het aantal aanwezige 
personen. 

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 overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heesWIjK-DINTheR
huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NIsTeLRODe / VORsTeNBOsCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOsBROeK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

PAROChIeNIEUWS

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

BernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging  
 Wij danken iedereen voor het medeleven en de steun 

welke wij mochten ontvangen voor en na het overlijden van

Driek Verstegen
Allen die hem hebben gekend weten hoe groot het gemis is.

Bedankt met name Thuiszorg Pantein en 
huisartsenpraktijk van Cruchten Heesch.

Cor Verstegen van den Broek, kinderen en kleinkinderen.

De Wereldjongerendagen is het 
grootste jongerenevenement ter 
wereld. Honderdduizenden jonge-
ren uit de hele wereld komen sa-
men om het katholieke geloof te 
vieren. Meegaan naar de Wereld-
jongerendagen staat garant voor 
veel ontmoetingen, gezelligheid, 
samen feest én geloof vieren, ver-
dieping en een geweldige ervaring 
die je nooit zult vergeten.

Meer weten over de Wereldjon-
gerendagen en de reis? Het WJD-
promotieteam komt daarvoor naar 
de parochies toe. Jongeren vertel-
len hun ervaringen van eerdere 
WJD’s en geven zo een inkijkje 
in wat de Wereldjongerendagen 
werkelijk zijn en vertellen over de 
WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’. 

Jongeren tussen de 16 en 30 jaar 
en hun ouders zijn van harte uit-
genodigd om te komen luisteren.
 
Het WJD-promotieteam komt op 
maandag 14 december om 20.00 
uur naar Uden (Kerkstraat 25) 
voor jongeren van de parochie De 
Goede Herder, met kerklocaties in 
Geffen, Heesch, Nistelrode, Nu-
land, Vinkel en Vorstenbosch en 
andere parochies uit het dekenaat. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op 
www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd 
of vanuit bovengenoemde kernen 
contact op worden genomen met 
de pastoraal werkster van de pa-
rochie De Goede Herder, Annemie 
Bergsma 0412-451215/
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Wereldjongerendagen-
promotieteam naar Uden
NISTELRODE/HEESCH/VORSTENBOSCH - Van 18 juli tot 2 augustus 
organiseert jong Bisdom Den Bosch de WjD-reis ‘stap naar de a/An-
der’. Alle jongeren uit het hele bisdom zijn uitgenodigd om dan mee te 
gaan naar de Wereldjongerendagen in Krakau. een promotieteam komt 
op 14 december naar uden.

veghel – Claassen uitvaartzorg organiseert op zondag 13 decem-
ber voor de vijfde maal Wereldlichtjesdag, ter nagedachtenis aan alle 
overleden kinderen. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst, is er gelegen-
heid een kaars te branden en te luisteren naar live muziek, troostende 
woorden en gedichten. Omdat het branden van kaarsen over de gehele 
wereld om 19.00 uur lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letterlijk een 
etmaal wat lichter als troost voor mensen die een kind verloren hebben. De zanggroep Les Pastoureaux Jo-

lis (de blije herders) neemt dit jaar 
weer deel aan Ravenstein bij kaars-
licht. De zanggroep, bestaande uit 
15 enthousiaste leden van zang-
groep Koraal uit Heesch, brengt 
een sfeervol a capella kerstrepertoi-
re in bijpassende herder-uitdossing.

Betoverend mooi
Om 18.45 uur luiden de kerkklok-
ken in Ravenstein. Om 19.00 uur 
wordt Ravenstein bij kaarslicht ter 

gelegenheid van de 25e editie op 
een zeer bijzondere en verrassende 
wijze geopend, waarna het pro-
gramma start. Om 21.15 uur sluit 
Ravenstein bij kaarslicht met de sa-
menzang op het Marktplein. 

Les Pastoureaux Jolis uit 
Heesch naar Ravenstein 
bij kaarslicht 
RAVENSTEIN/HEESCH - In het Brabantse vestingstadje Ravenstein 
wordt de lange decembertraditie voortgezet: Ravenstein bij kaarslicht. 
Op zaterdag 12 december branden er vanaf 19.00 uur duizenden kaar-
sen achter de ramen in het historische stadscentrum. een sfeervol eve-
nement, dat een bezoek meer dan waard is! 

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT

Cor Mezenberg
Geboren 31-07-1950 te Gemert.
Overleden 26 -11- 2015 te Uden.

De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.

Fam. Mezenberg

Correspondentieadres: 
Over Den Dries 17, 5388 EH Nistelrode.

***
In memoriam

HEESCH - Op donderdag 26 november is in het zorghotel in 
Uden Cor Mezenberg overleden.
Cor woonde in Heesch. Hij heeft jarenlang gecollecteerd voor 
verschillende instanties, je zag hem overal met zijn collectebus. 
Naar de wens van Cor heeft afgelopen zaterdag de crematie in 
familiekring plaatsgevonden.

‘Een dag niet gelachen,
is een dag niet geleefd’
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 3 t/m 9 december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Chili con Carne 
100 gr. € 1,00

Zeeuws spek 

100 gr. € 1,25

Gemarineerde 
biefreepjes
100 gr. € 2,00

Gehakt 
half om half

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

WITLOF 500 gram € 0,75
SNIJBONEN (gesneden) 500 gram € 1,95
CITROENEN 5+1 gratis

Gourmetschaal met diverse soorten 
rauwkost/groenten naar keuze vanaf € 6,-

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Sinterklaas 
Snitte

nu

1,00

2,50
Taai Taai

nu

Alle soorten

8,50

Voorgebakken 
wit stokbrood

   2 stuks voor

OP=OP

100 gr. € 0,60

Wel degelijk.

OOvB adviseurs 
en accountants
verhuist naar Heesch. 
OovB en Connect vormen het
grootste accountantskantoor 
van Bernheze.

OOvB adviseurs en accountants en Connect 
Accountants & Adviseurs zijn voortaan één. 
En dat is goed nieuws voor ondernemend 
Bernheze. Want voortaan vindt u alle experts 
voor bedrijfsadvies, juridisch advies, fi scaal 
advies en accountancy onder één dak. 
In het huidige kantoor van Connect.

Ons nieuwe adres per 18 december:
De la Sallestraat 8  |  5384 NK  Heesch
0412-612818  |  heesch@oovb.nl

Het ging om Mieke Schouten-Du-
terloo en Hilda van den Bogaart-
Sanders. Beide vrouwen zijn 25 
jaar lid van een kerkkoor en ont-
vingen uit handen van pastoor Ou-
wens een speldje en een oorkonde. 
Met natuurlijk een dankwoord en 
hopende dat ze nog lang kunnen 
blijven zingen.
Corry van de Wetering, Jo van 
Herpen en Piet Wijdeven werden 
in het zonnetje gezet omdat ze al 
55 jaar lid zijn. 

De kroon spande Harrie van der 
Heijden, die zestig jaar lid is. Mar-
tien van den Akker is al veertig 
jaar trouw lid van het heren en ge-
mengd koor. Beide heren ontvin-
gen uit handen van pastoor Ou-
wens een speldje, een oorkonde, 
een kaars met St. Lambertus erop 
en natuurlijk een bos bloemen.

Jubilarissen in het zonnetje 

NISTELRODE – het Ceciliafeest, genoemd naar de patroonheilige van de kerkmuziek Cecilia, wordt ieder jaar 
gevierd. Na de viering in de st. Lambertuskerk in Nistelrode met zang en een bijeenkomst bij Party Centrum 
’t Maxend, zette pastoor Ouwens leden in het zonnetje.

NAJAARSACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm  
     van 244,- nu 199,-
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

V.l.n.r.: Corry, Jo, Piet en Harrie

Hilda van den Bogaart-Sanders en pastoor Ouwens

Mieke Schouten-Duterloo en pastoor Ouwens

Harrie spande 
de kroon met 
60 jaar 
lidmaatschap



Woensdag 2 december 20158 
  

KBO Bernheze
Kbo diNTHeR
Door N279 veel veranderingen

Met de Kbo 
Heesch ‘eten 
bij de Waard’

HEESCH - Op woensdag 9 decem-
ber is het alweer de laatste keer in 
2015 dat KBO heesch gaat eten 
bij restaurant de Waard. het is in-
tussen een traditie geworden om 
van de laatste gezamenlijke maal-
tijd van het jaar iets bijzonders te 
maken. 

Het eten is dan extra lekker en er 
wordt gezorgd voor achtergrond-
muziek door Combo Dixi Muppes 
uit Oss. Dat betekent een streling 
van de maag en een lust voor het 
oor!
 
Zoals gebruikelijk, wordt om 17.30 
uur begonnen met het aperitief 
en om 18.00 uur start het diner 
met het voorgerecht. Om mee te 
kunnen genieten van deze feeste-
lijke afsluiting van het ‘eten bij de 
Waard’, is het wel nodig vooraf 
even aan te melden bij het restau-
rant via 0412-451755. Dit kan tot 
uiterlijk dinsdag 8 december. De 
eigen bijdrage zal een fractie hoger 
zijn dan gebruikelijk. 
Het bestuur van de KBO stimuleert 
in het bijzonder het deelnemen van 
alleenstaanden aan activiteiten. 
Het samen eten biedt veel gezel-
ligheid en sociaal contact. Deelne-
mers mogen een vriend, vriendin 
of kennis meenemen. Deze hoeft 
geen lid te zijn van de KBO.

Sinterklaasmiddag
Kbo Nistelrode 
goed bezocht
NISTELRODE - De grote zaal van 
CC Nesterlé was met zo’n 230 
personen weer goed gevuld voor 
de jaarlijkse sinterklaasmiddag 
van KBO Nistelrode. genoten 
werd van een optreden van het 
trio Waizennutmar uit Beek en 
Donk met veel nummers uit eigen 
repertoire en bekende liedjes. 

Voor begeleiding van de tombola, 
werd aan drie leden gevraagd om 
met een pan en lepel voor ritmi-
sche begeleiding te zorgen, wat 
leidde tot komische situaties. Tij-
dens het korte bezoek van Sint 
en Piet memoreerde Sint enkele 
hoogtepunten van het afgelopen 
jubileumjaar en zette hij enkele 
vrijwilligers in het zonnetje. Voor 
de bezorgers van de ONS had hij 
een attentie, als dank voor de in-
zet. De lotjes voor de loterij gingen 
goed van de hand en na afloop 

gingen velen met een leuke prijs 
naar huis. 

Om 17.00 uur bedankte voorzitter 
Heijmans iedereen voor het gezel-
lige samenzijn en voor de prima 
verzorging door de vrijwilligers van 
CC Nesterlé.
Meer foto’s op 
www.kbonistelrode.nl.

Geslaagd 
Kbo Cultureel
in dinther
HEESWIJK-DINTHER - Zo’n 180 
gasten genoten zaterdag 21 no-
vember van een mooie middag 
in CC servaes in Dinther tijdens 
KBO Cultureel. 

Voor alle senioren in Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek presenteer-
de KBO Dinther weer KBO Cultu-
reel. Met hun performance heb-
ben artiesten uit Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek de aanwezigen geïn-
spireerd om op een of andere ma-
nier ook op cultureel gebied actief 
te zijn of te worden. 
De optredens kenden een divers 
aanbod. Er was dans van de line-
dancegroep en de Volksdansgroep 
Kujawiak. Er waren conferences 
van Ad van Schijndel. Er was zang 
van koor Zang en Vriendschap, 
Seniorenkoor Cantando, de trou-
badours Henk en René Habraken 
en muziek van het Bernhezer Seni-
oren Orkest.
Volgend jaar komt er zeker weer 
een nieuwe editie.

Sinterklaasviering 
Kbo Heeswijk in 
nieuw jasje
HEESWIJK-DINTHER - De jaar-
lijkse sinterklaasviering voor de 

leden van KBO heeswijk werd op 
donderdagmiddag 26 november 
gehouden. Dit jaar was er geko-
zen voor een sinterklaasviering 
zonder de goedheiligman en werd 
het een alternatieve sinterklaas-
middag op z’n Brabants met twee 
troubadours uit Oss: Theo en 
Toon. Maar liefst 150 KBO-leden 
waren op deze middag aanwezig. 

De bestuursleden van de KBO de-
den hun best om in een zo kort 
mogelijke tijd iedereen van koffie, 
thee en een stuk banketstaaf te 
voorzien. Toen iedereen zijn natje 
en droogje had, hield voorzitter 
Cor Verberk zijn openingstoe-
spraak. Hij heette alle aanwezigen 
van harte welkom en liet weten 
dat hij zojuist bericht had ontvan-
gen dat de Sint op deze middag 
helaas verstek moest laten gaan. 
Maar als pleister op de wond kon-
digde hij het optreden aan van 
twee Brabantse troubadours, Theo 
en Toon. Deze twee zorgden met 
hilarische sketches, humoristische 
en ook gevoelige, hartverwarmen-
de Brabantse liedjes en het neer-
zetten van typetjes voor heel veel 
sfeer. Zij kregen de handen van 
het aanwezige publiek vaak op el-
kaar en ook de lachspieren werden 
voortdurend op de proef gesteld. 

enthousiasme
In de pauze was er tijd voor een 
gratis drankje. Hierna ging het duo 
uit Oss vrolijk door met haar op-
treden. Aan het einde van het op-
treden bedankte de voorzitter alle 
aanwezigen voor hun komst en 
hun enthousiasme. 

Ook dankte hij alle vrijwilligers die 
van deze middag mede een succes 
hebben gemaakt door hun steen-
tje bij te dragen. Tot slot deelde de 
voorzitter mee, dat er bij de uit-
gang voor iedereen nog een leuke 
surprise klaarlag. Hierop zongen 
Theo en Toon nog een paar extra 

nummers en keerde iedereen met 
een goed (Sinterklaas)gevoel huis-
waarts.

Veelzijdige
themamiddag 
Kbo dinther
HEESWIJK-DINTHER - De the-
mamiddag ‘Welzijn en Zorg’ van 
KBO Dinther op 25 november in 
CC servaes werd bezocht door ze-
ventig senioren uit hDL. 

José van der Heijden, Anny van de 
Ven en Wilma Hendriks informeer-
den de aanwezigen over de nieuw 
te vormen Stichting Zorgcoöpera-
tie HDL en over de ‘voordeur’ van 
de coöperatie, het Informatiepunt 
Welzijn HDL in Servaes. Aan de 
hand van vragen als ‘Samen wel 
zijn, doe je mee?’ en ‘Welk talent 
heb je om in te zetten?’ werd in-
teractief ingespeeld op de huidige 
ontwikkelingen van een samenle-
ving met vele vrijwilligers.

Ons Platform
Ben Beeftink van de DOP (Digi-
tale Ontmoetingsplaats) kon hier 

gemakkelijk op aanhaken met een 
inleiding over ‘Ons Platform’. Dat 
is een door KBO Brabant geïntro-
duceerd digitaal dashboard, dat 
geprogrammeerd is door Cubigo. 
Ben liet zien hoe elke (toekom-
stige) gebruiker van laptop, iPad 
of tablet hierop eenvoudig de weg 
kan vinden. De uitleg bleek een 
schot in de roos, direct na afloop 
meldden zich al spontaan vijftien 
deelnemers voor een vervolgsessie 
in de tweede helft van januari.

N279 
Ad Habraken legde met vertoning 
van plankaarten en oude en nieu-
we foto’s uit hoe zijn ‘achtertuin’ 
enorm verandert. Hij vertelde over 
de N279 en de ontsluitingsweg 
door de Laverdonk, over het me-
anderen van de Aa, de fluisterboot, 
de ecologische verbindingszone en 
het te vormen ‘stiltegebied’. 

Met leuke animatiefilmpjes over 
de ongelijkvloerse kruisingen na 
2017. Ad kreeg de lachers op zijn 
hand, toen hij vertelde dat Hees-
wijk-Dinther, evenals bij een stad, 
twee afslagen krijgt, Heeswijk-
Dinther Zuid en Heeswijk-Dinther 
Noord.

Actuele branche-vergelijking?
Echt wel!

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Sinterklaasviering KBO Heeswijk in nieuw jasjeSinterklaasmiddag KBO Nistelrode goed bezocht Foto: Frans van der Lee

Veelzijdige themamiddag KBO Dinther

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

Winnaar De Pas
Lidwien van Sommeren
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Robotisering in de bouw
SNeLLeR, VeiLiGeR, eeNVoUdiGeR eN ARbeidSVRieNdeLiJKeR WeRKeN

De markt, ofwel een aantal bedrij-
ven die actief zijn in de renovatie-, 
sloop- en verhuurbranche, had 
enkele specifieke wensen; om het 
werk in de slopersbranche sneller, 
veiliger en eenvoudiger te maken, 
mét zoveel mogelijk beperking 
van de gezondheidsrisico’s. Daar-
bij ging het in de eerste plaats om 
trillingsvrij werken. Dit is mogelijk 
door de machine radiografisch be-
stuurbaar te maken. Sloopwerk-
zaamheden kunnen daardoor 
worden uitgevoerd zonder het li-
chaam van de werknemers zwaar 
te belasten. Een andere wens was 

om geen stinkende uitlaatgassen 
te hebben. Door de machine elek-
trisch uit te voeren worden niet 

alleen uitlaatgassen voorkomen, 
maar wordt bovendien het ge-
luidsniveau geminimaliseerd.

De wensen hadden ook nog be-
trekking op de afmetingen van de 
machine. Met slechts 76 centime-

ter breedte zou de machine in een 
lift kunnen en een deur passeren 
van 83 cm. Met een gewicht van 
900 kg is een dergelijke kleine ma-
chine breed inzetbaar.
 
Ontwikkelde miniloader
Alle brainstormsessies met de 
markt en diverse praktijktesten 

leidden tot de ontwikkeling van 
de SHERPA 100EHD, waarbij EHD 
staat voor Electrical High-tech 
Demolition. De machine werkt op 
een 360 ampère sterke batterij. 
De machine is bovendien volle-
dig computergestuurd, waarbij de 

snelheid/krachtverhouding opti-
maal wordt toegepast en er zo min 
mogelijk energie verloren gaat. De 
microprocessor hanteert hiervoor 
het PLC-principe (Programmable 
Logic Controller) waardoor meer 
draaiuren gehaald kunnen worden 
uit iedere batterijlading.

Intern slopen
De machine is vooral bedoeld voor 
interne sloopwerkzaamheden. 
Daar spelen overlast van uitlaat-
gassen en geluid immers een gro-
tere rol dan bij werkzaamheden in 
het buitenterrein. Bij interne sloop-
werkzaamheden gaat het om bij-

voorbeeld strippen van bestaande 
woningen of kantoorpanden, het 
slopen van muren en binnenwan-
den en het afvoeren van puin en 
bouwmaterialen. 
De machine is echter ook inzetbaar 
bij diverse werkzaamheden in de 
bouw, zoals het plaatsen van ko-
zijnen en helpen bij het glaszetten 
met vacuüm.

NISTELRODE - hanenberg Materieel BV uit Nistelrode komt met de eer-
ste - geen CO2 uitstotende - elektrische Mini-Loader sheRPA100ehD 
op de markt. het bedrijf ontwikkelde, in samenwerking met brancheor-
ganisatie BMWT en negen sloopbedrijven, een nieuwe sloopmachine 
die voldoet aan specifieke vragen vanuit de markt. 

Meer informatie 
www.sherpaminiloaders.com - Nistelrode - tel.: (0412) 613344

‘Deze oer-Hollandse machines maken 
zwaar werk definitief verleden tijd!’

HEESCH Maandag 13.00 - 17.30 uur 550 m2 winkelplezier 
’t Dorp 44 Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur Vrijdag koopavond
Tel. 0412 - 45 23 13 Zaterdag 09.30 - 17.00 uur Open van 09.30 - 21.00 uur www.lederzaakverhagen.nl

IEDERE ZONDAG OPEN
van 13.00 - 17.00 uur

MEGA SALE
LEDER JASSEN VANAF: 49,99   79,99   99,99

LEDER DAMES TASSEN / RUGZAKKEN / KOFFERS
VOOR DAMES EN HEREN NU VEEL VOORDEEL!

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

KERSTBOMEN
Nordmannsparren, blauwsparren, 

groensparren en vele andere soorten. 
Met of zonder kluit of in pot. 

Nieuw: EasyFix kerstboomstandaard.
Dit alles is in ruime sortering aanwezig. 

Van topkwaliteit! Verkoop vanaf 1 december.

Voor openingstijden en bestellen kijk op onze website:

www.kerstbomendenbosch.nl
U vindt ons aan de Wertsteeg 69 te Berlicum, tel. 073-5035229, kerstbomen@jorisvan roosmalen.nl

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Foto’s: Arjan Oldenkamp
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Kerstconcert Arnhems Slavisch 
Koor in de abdij

De gezangen in het concert zijn 
gekozen uit de kerstperiode en 
worden in relatie gebracht met 
kersticonen. Het Arnhems Slavisch 
Koor (ASK) kwam 45 jaar geleden 
op initiatief van Russische vluchte-
lingen tot stand en heeft veel con-
certen in binnen- en buitenland 

gegeven. Het koor staat sinds vijf 
jaar onder leiding van de Russische 
Svetlana van Wielink. 
Overeenkomstig de traditie in de 
oosterse kerken, zingt het koor 
altijd a capella. De Slavische mu-
ziek wordt breed gewaardeerd. 
Het kent uitzonderlijke akkoorden, 

heeft een meditatieve kracht en is 
ontroerend door zijn intensiteit. 
Reserveren kan via 
berne-anders@abdijvanberne.nl, 
of kaarten aan de kerk (op = op). 
Toegang € 10,- inclusief koffie/
thee in de pauze. Aanvang 20.00 
uur, kerk open vanaf 19.30 uur.

3,95

Dat vieren wij graag met u

De actie is geldig tot en met 5 december.

jong, jong belegen en belegen

nú per 500 gram

 Feest bij de

KaasKoning!

Actie!

U kunt ons vinden op de volgende dagen ;

Woensdag  Nistelrode  Ochtend
Vrijdag  Heeswijk-Dinther Ochtend

  

3,95

Dat vieren wij graag met u

De actie is geldig tot een maand na uitgifte.

jong, jong belegen en belegen

nú per 500 gram

 Feest bij de

KaasKoning!

Actie!

U kunt ons vinden op de volgende dagen in Bergen op Zoom;

Donderdag Centrum (dikke boom) Gehele dag
Vrijdag Raadhuisplein Ochtend
Zaterdag Lombarden - Zuivelplein Gehele dag

3,95

Dat vieren wij graag met u

De actie is geldig tot een maand na uitgifte.

jong, jong belegen en belegen

nú per 500 gram

 Feest bij de

KaasKoning!

Actie!

U kunt ons vinden op de volgende dagen in Bergen op Zoom;

Donderdag Centrum (dikke boom) Gehele dag
Vrijdag Raadhuisplein Ochtend
Zaterdag Lombarden - Zuivelplein Gehele dag

U kunt ons vinden op de volgende dagen:
Woensdag Nistelrode Ochtend
Vrijdag Heeswijk-Dinther Ochtend

De actie is geldig tot en met 5 december

3,95jong, jong belegen en belegen

                                           nú per 500 gram

Zonder meer, meer genieten! 

Lekker en feestelĳ k

De Wan 1 1a – 5388 HJ Nistelrode – 0412-610102
www.zalencentrum-dehoefslag.nl 

‘ ’

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Bezoek onze 

totaal vernieuwde 

en verbouwde 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode
06-53333364

LOOP EENS GEZELLIG BINNEN 
VOOR ONZE LEUKE AANBIEDINGEN

Openingstijden op afspraak
Maandag 8.30-13.00 uur
Woensdag 13.00-22.00 uur
Donderdag 8.30-22.00 uur
Vrijdag 8.30-17.30 uur

De kapsalon is elke zaterdag open 
tussen 8.00-14.00 uur. 
Met of zonder afspraak.

Leuke 5 december en 
kerstpakketten actie. 

Van verzorging voor haar 
en huid, tot leuke kado’s

Kerst-inn Loosbroek
LOOSBROEK - De jaarlijkse Kerst-Inn in de parochiekerk in Loosbroek wordt op zaterdag 12 december ge-
houden. Deze muzikale avond wordt opgeluisterd door kinderkoor Joy, het Gemengd Kerkkoor en de koren  
Servanto, Zang en Vriendschap, Simul Canto en La Orféon. De toegang is gratis, aanvang 19.00 uur. Na 
afloop is er in gemeenschapshuis De Wis een kop koffie of thee met kerstbrood.

HEESWIJK-DINTHER - Voor wie in de kerstsfeer wil komen is het concert van het befaamde Arnhems slavisch 
Koor een aanrader. het AsK bestaat dit jaar 45 jaar en verzorgt op vrijdag 11 december in de Abdijkerk van 
Berne in heeswijk-Dinther een concert vanuit de oosters Byzantijnse traditie.
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Gastronomia italiana niet meer weg te denken uit Heesch

Wie de winkel binnenstapt, ruikt 
direct de heerlijkste geuren. Geen 
wonder, want in dit gedeelte van 
de zaak worden alle lekkere piz-
za’s, broodjes en pasta’s gemaakt. 
Gaetano: “In de afgelopen vijf jaar 
hebben we de zaak beetje bij beet-
je aangepast en is het assortiment 
food en non-food gegroeid. Het 

laatste wat we vernieuwd hebben 
is de non-food hoek. Hier heb-
ben we een prachtige witte kast, 
waarin allerlei leuke producten uit 
Italië uitgestald staan. Het is nu 
zoals we het bij het begin voor 
ogen hadden.” Hij wijst daarbij op 
de wijnhoek, waar heerlijke Itali-
aanse wijnen staan en de bekende 

Limoncello, een citroenlikeur. “Die 
likeur wordt op een Italiaans be-
drijf gemaakt volgens onze eigen 

receptuur.” Verder zijn hier 
allerlei soorten verpakte 

pasta’s te koop, evenals 
meerdere soorten sauzen 
en olijfolie. Ook echt Ita-
liaans is Panettone, een 
heerlijke cake die traditi-
oneel met de kerstdagen 
geserveerd wordt. Yulita 

vult aan: “Voor alles geldt 
dat we voor topkwaliteit 

gaan én we willen producten 
met een authentieke smaak. Vanaf 
het begin hebben onze klanten dat 
erg gewaardeerd. We krijgen heel 
veel complimenten en dat doet 
ons erg goed en geeft ons energie 
om op de ingeslagen weg door te 
gaan. Ja, we hebben het erg naar 
onze zin in Heesch.” Het komt 
ook voor dat mensen vragen heb-
ben over een Italiaans gerecht dat 
ze thuis zelf maken en Gaetano 
is altijd bereid om zijn kennis met 
hen te delen. Die deelt hij ook met 
zijn jonge team medewerkers, die 
veel bij hem leren en graag bij hem 
werken, ook al studeren ze in een 
andere stad.

PAsTA VAN De DAg
Uiteraard is er ook een koffiehoek, 
waar allerlei soorten koffie geser-

veerd worden. “We zijn ook heel 
blij dat we sinds deze week offici-
eel hét verkooppunt in Nederland 
zijn geworden van het Italiaanse 
koffiemerk BonCaffè. Klanten die 
deze koffie op hun vakantie dron-
ken, kunnen dit nu bij ons bestel-
len”, aldus Gaetano. In de zomer 
kunnen gasten ook lekker buiten 
op het terras genieten van de lek-
kernijen van Gastronomia Italia. 

Zeker met het vernieuwde plein 
biedt dit veel meer mogelijkheden. 
“Ook nieuw is dat we dagelijks 
een Pasta van de Dag maken. Een 
lekkere pasta van zo’n 350-375 
gram, met een broodje erbij, om 
mee naar huis te nemen, voor zes 
euro. 
Dat is een groot succes!” Nog op 
zoek naar een kerstpakket? Bezoek 
dan zeker Gastronomia Italiana.

Titus Brandsmaplein 20, 5342 EN  Oss
T 0412 - 624879 • F 0412 - 626144

1ltr  van  e 18,99

1ltr  van  e 21,99

Doos à 6 stuks

Doos à 6 stuks

1ltr  van  e 21,49

1ltr  van  e 20,99

Colombard Chardonnay 
en Merlot - Cabernet
Sauvignon

0,7ltr van e 19,49

1ltr  jonge jenever

Doos à 6 stuks

Kom kijken in de winkel naar ons uitgebreide assortiment!

VOOR

e 15,49

VOOR

e 18,50

VOOR

e 25,00

VOOR

e 25,00

VOOR

e 17,99

VOOR

e 16,99

VOOR

e 14,50

VOOR

e 9,99

VOOR

e 25,99

SMIRNOFF
VODKA

JOHNNIE 
WALKER

CAPETTA
MOSTODUVA

MARQUISE 
DE LASSIME

BACARDI

BAILEYS

LES GRANDES
CAVES D’ALBRET

LICOR43

DE DRIE 
AREN

M
er

lo
t

Bestel nu uw
        relatiegeschenken!

Re
d 

La
be

l

Aanbiedingen geldig t/m 5 december 2015

hubert

slij
terij

zeegers

caves

1e & 2e kerstdag  

Alleen op reservering         0413291187 of mail naar info@dinthers-eethuis.nl 

Dinthers Eethuis - Schoolstraat 15 - 5473GD - Dinther 
Telefoon: 0413291187 

Website: www.dintherseethuis.nl - E mail: info@dinthers-eethuis.nl 

3 uur onbeperkt genieten van ons  
“Kan nie kiezen menu” met een  

keuze uit meer dan 45 gerechtjes. 
 

Kijk op www.dintherseethuis.nl voor de menukaart! 

3 uur onbeperkt “Kan nie kiezen” €25,95 p.p.  
(kinderen 4 t/m 12 jaar €12,95) 
 
3 uur onbeperkt “Kan nie kiezen” incl. drank 
(bier, wijn, fris) €39,95 p.p. 
(kinderen 4 t/m 12 jaar €19,95) 

Gaetano en Yulita Tekst: Carla Admiraal Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - een klein stukje Italië midden in het oer Brabantse dorp 
heesch; zo kun je gastronomia Italiana nog het beste omschrijven. het 
is een unieke zaak met een winkel, afhaalpizzeria, broodjeszaak, ijsbar 
en traiteur onder één dak. Deze maand vieren gaetano en yulita Mer-
curio al weer het vijfjarig bestaan en zij kijken trots en met grote tevre-
denheid terug op de afgelopen jaren aan ’t Dorp in heesch.

’t Dorp 70 - 5384 MC Heesch - Tel. 0412-474 000 - www.g-italiana.nl

Een klein 
stukje Italië

in een oer 
Brabants dorp



Woensdag 2 december 201512 
  

TOBY: In het begin moest ik echt wennen aan het werken in het 

Eet- en Borrelcafé. Maar eigenlijk is het alleen maar leuker ge-

worden. Mijn werk heeft een extra dimensie gekregen.

AMBER: Klopt. Het was een omschakeling, in positieve zin. 

We hebben nu meer echt contact met onze gasten. Bovendien 

serveren we veel meer verschillende dranken en gerechten en 

moeten we dus meer productkennis hebben. Erg leuk!

TOBY: Als ik in het dorp vaste gasten tegen kom, denk ik ook 

in termen als: latte machiatto, verse muntthee en uitsmijter 

De Toren.

AMBER: We hebben meer verschillende gasten, meer diversiteit. 

Dit komt de sfeer ten goede. Niet alleen voor gasten, maar ook 

voor ons.

TOBY: Aan gezelligheid ontbreekt het niet. We hebben een 

superleuk team dat hard kan werken. Dat geeft een kick.

AMBER: Ik ga daardoor altijd met plezier naar mijn werk. Wat ik 

het leukste vind? Gasten een leuke avond bezorgen. Ja, dat is 

een cliché, maar wel echt waar.

TOBY: Het is leuk om te zien dat gasten nog even blijven zitten 

na het eten. Of dat ze op een ander moment van de avond bin-

OPEN  DI. T/M ZA. 12.00 uur  ZO. 11.00 uur
In veband met onze ‘gezelligheidsgarantie’ hanteren wij fl exibele sluitingstijden (van 00.00 tot 02.00 uur).

De Toren Torenstraat 12, 5473 EL Heeswijk-Dinther T 0413 - 29 63 07 E info@de-toren.nl

WWW.DETOREN.NL

TOBY VERKUIJLEN EN 
AMBER VAN ZUTPHEN

VAN EEN ECHT 
OUDERWETS BRUIN 
CAFE, NAAR MODERN EN 
SFEERVOL ETEN EN DRINKEN

DONDERDAG 21 JANUARI
SPECIAALBIERPROEVERIJ

WIJNPROEVERIJ

SPECIAALBIERPROEVERIJ

WIJNPROEVERIJ

HIGH BEER

HIGH WINE

HIGH TEA

Voor echte mannen en vrouwen met pit: 

4 heerlijke, verschillende speciaalbieren 

met 4 bijpassende gerechten. 

Lekker eten combineren met heerlijke wijnen. 

Dat is onze High Wine. Onze High Wine bestaat 

uit 4 verschillende glazen wijn, plus een 

verrassend gerechtje bij ieder glas wijn. 

De perfecte avond uit!

€ 24,50 P.P. € 19,95 P.P.

€ 24,95 P.P.

In 1934 startten Eli & Cees van Beekveld een café: Café Beekveld. 

Een ouderwets bruin café dat door de jaren heen ook fungeerde als hotel 

en restaurant. Ze bouwden ook twee zalen zodat er ruimte was voor 

grote en kleine feesten, en een toneel waarop inwoners van Heeswijk 

Dinther én internationale beroemdheden schitterden. Dat toneel is nu het 

podium van de Toren. Een van de weinige onderdelen dat tot op heden 

de vele verbouwingen binnen de Toren overleefde. 

nen komen om te borrelen. De ene keer komen ze met hun part-

ner of gezin, de andere keer met vriendinnen of teamgenoten. 

En de stapgasten van ‘vroeger’ komen steeds vaker een borrel 

pakken met een lekker muziekje op de achtergrond. Ons café 

heeft verschillende functies en daar ben ik best trots op.

SMAKELIJK DE TOREN NA
JA

AR
 2

01
5

TOBY: ONS CAFÉ HEEFT 
MEERDERE FUNCTIES EN 
DAAR BEN IK TROTS OP.

AMBER: Ons werk vraagt nu om meer oog voor detail. We doen 

er alles aan om een huiskamersfeer te creëren. Dat maakt wer-

ken bij de Toren zo leuk!

TOBY: Helemaal mee eens!

Bij De Toren kunt u genieten van een geheel 

verzorgde High Tea. Ideaal om eens bij te kletsen 

met vrienden/vriendinnen, als familie-uitje of heerlijk 

als afsluiter van een dagje weg. 

Onze high tea bestaat uit:

• Tomatensoepje

• Diverse sandwiches

• Mini broodje rundercarpaccio

• Huisgemaakte quiche

• Mini croissant

Uiteraard schenken wij hierbij diverse soorten thee.

• Scone

• Brownie

• Macaron

• Vers fruit

• Mini fruit vlaaitje

De High Beer, High Wine en High Tea zijn enkel mogelijk op basis van reservering!

in gesprek met...

- agenda -

De aanvang van deze avonden is 

20.00 uur. Mét lekkere hapjes voor

 slechts €19,50.  Proef gezellig mee!

SPECIAALBIERPROEVERIJ

historie...
Cafe Beekveld 

Sinds 1997 zwaaien Jeroen & Mieke van den Broek 
de scepter over de Toren. Zij bouwden het bedrijf 
uit tot een sfeervol en modern eet- en borrelcafeé 

met zalen voor kleine en grote feesten.

De Toren door 
de jaren heen!

De Toren nu!

Eli & Cees 
voorzien hier 

zoals gewoonlijk 
de vaste gasten 
van een lekker 

drankje.

De Toren door 
de jaren heen!

DRINK, 
EET, 

FEEST & 
BELEEF

HEESWIJK DINTHER

DONDERDAG 28 JANUARI

WOENSDAG 4 MEI

WOENSDAG 11 MEI

Toby en Amber vertellen over het werken in het Eet- en Borrelcafé van 
De Toren. Wij verklappen alvast; zij zouden niets anders willen!
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- uitsmijter - 

- wraps - 

- soepen - - salades - - soepen - - starters - 

- voor de kids - 

VERSE TOMATENSOEP   ------------------------------------------- 4,50

Van Hollandse tomaten met gehaktballetjes.

BOSPADDENSTOELENSOEP --------------------------------------4,95

Goedgevulde heldere bouillon van bospaddenstoelen

MOSTERDSOEP ---------------------------------------------------------4,95

Met spekjes, aardappel en stukjes prei.

SOEPJESPROEVERIJ VAN DE KAART  ----------------------- 5,50

3 verschillende soepjes

UITSMIJTER HAM/KAAS .....................................................8,00

UITSMIJTER DE TOREN ......................................................9,50

Met rosbief, kaas en gebakken spek

Onze uitsmijters bestaan uit drie gebakken eitjes, 
geserveerd op robuust oerbrood. 

CARPACCIOSALADE ..............................................................12,75

 Runderhaas met gemengde salade, pesto-olie, 

pijnboompitjes, croutons, spekjes, Parmezaanse kaas 

en tru� elmayonaise. 

(Ook te bestellen met balsamicodressing)

CAESARSALADE DE TOREN ................................................. 12,50

Met gerookte kip, spekjes, rode ui, ei, pijnboompitjes 

en tru� elmayonaise

(Ook te bestellen met balsamicodressing) 

SALADE GEITENKAAS ............................................................14,75

Een salade geitenkaas met een jam van honing, 

frisse stukjes appel, amandelschaafsel en appelstroop. 

Onze salades worden geserveerd met robuust oerbrood 

TORTILLA WRAP ZALM ................................................. 6,50

Gerookte zalm, komkommer, rode ui, frisse salade 

en roomkaas

TORTILLA WRAP KIPFILET ........................................... 6,50

Gerookte kipfi let, komkommer, rode ui, 

frisse salade en roomkaas

- smakelijk de toren - lunchkaart - - smakelijk de toren - menukaart - 

TWAALF UURTJE

EEN TRIO VAN EEN SOEPJE NAAR KEUZE, 
GEBAKKEN EITJE EN EEN KROKET. 

GESERVEERD MET WIT OF BRUIN OERBROOD. 

7,95

LUNCHPROEVERIJ
EEN HEERLIJKE PROEVERIJ VAN EEN 

CARPACCIO, VITELLO TONNATO 
EN EIERSALADE UITGESERVEERD OP 

WIT OF BRUIN ROBUUST OERBROOD. 

11,95

v

VERSE TOMATENSOEP ............................................................ 4,50

Van Hollandse tomaten met gehaktballetjes.

KIPPENSOEP ..............................................................................4,75

Op oosterse wijze

MOSTERDSOEP ........................................................................ 4,95

Met spekjes, aardappel en stukjes prei.

SOEPJESPROEVERIJ VAN DE KAART  .................................... 5,50

3 verschillende soepjes

- voorgerechten - 

Al onze gerechten worden geserveerd met warme groenten, 

rauwkost en verse frietjes.

Geen wijnliefhebber? Wat dacht U van een heerlijke Hertog 
Jan Weizener of een Belgisch speciaalbiertje? Voor al onze 
heerlijke wijnen & speciaalbiertjes verwijzen wij u graag 
naar onze tafelkaart. 

CATCH OF THE DAY
Vraag naar het visgerecht van het moment.

v

v

DOORDEWEEKSE HAP
Iedere week een ander gerecht! - 9,50
Te bestellen van dinsdag t/m vrijdag.

KINDERSOEPJE VOORAF ......................................................... 2,50

Verse tomatensoep, kippensoep of mosterdsoep.

SPARERIBS (300GR) ................................................................ 8,75

SATÉ SPIES (1 STOKJE) ............................................................ 7,50

FRIKANDEL/KROKET/KIPNUGGETS/LOEMPIA .....................4,25

Deze gerechten worden geserveerd met verse frietjes.

POFFERTJES (12 STUKS)   ........................................................ 4,25

Met poedersuiker en een toe� e slagroom.

PIZZAPUNTEN ........................................................................... 5,95

Heerlijke pizzapunten met tomaat & kaas.

KINDERPARADE (VOOR 2 KINDEREN) .................................... 9,95

Po� ertjes & frietjes & pizza margherita

v vegetarisch gerecht

Heeft u een allergie? 
Laat het ons weten! (Eventuele sporen van allergenen 

kunnen niet worden uitgesloten)

DAME BLANCHE ................................................................ 5,50

BITTERKOEKJESPARFAIT ..................................................5,75

Met sticky to� ee en slagroom.

4 VERRASSENDE BOLLETJES IJS .................................... 6,50

In verschillende smaken

TOETJESPARADE ..............................................................19,50

Smullen voor 4 personen!

(Ook voor 2 personen, 9,95)

‘SAY CHEESE’ ....................................................................12,95

Ons kaasplankje, geserveerd met vier verschillende kazen, 

roggebrood, noten en stroop.

HEMELSE MODDER ........................................................... 5,95

Met gepocheerde peer

OREO PARFAIT .................................................................. 4,50

Ook lekker voor kinderen!

DIVERSE OLA IJSJES ........................................................ 2,00

M&M’S IJSFEEST ............................................................... 4,50 

Ook lekker voor volwassenen!

NÜFRUIT IJS ...................................................................... 2,50 

(NüFruit is een heerlijk ijsje met onder andere verse 

melk en echte stukken fruit!) 

Wijnsuggestie: Bergerac moulleux

- desserts - 

- koffiekaartje - 
CAFEMA KOFFIE ....................................................................... 2,10

CAFEMA DECAFÉ ..................................................................... 2,10

CAPPUCCINO .......................................................................... 2,50

KOFFIE VERKEERD  ................................................................. 2,50

BELGISCHE CAPPUCCINO  .....................................................2,75

Met een grote toef slagroom.

FROZEN CAPPUCCINO ............................................................2,75

ESPRESSO ................................................................................. 2,10

DUBBELE ESPRESSO .............................................................. 3,50

LATTE MACCHIATO  .................................................................2,75

VERSE THEE, PUUR EN SMAAKVOL MET KEUS 
UIT DIVERSE SMAKEN ............................................................ 2,00

VERSE MUNTTHEE  ................................................................. 2,50

DIVERSE SIROPEN VAN MONIN ............................................ 0,50

Een heerlijke toevoeging aan uw ko�  e met een vleugje siroop 

van Monin, welke bijvoorbeeld uitstekend smaakt in uw 

Cappuccino! Verrijk uw ko�  e met een van de volgende smaken: 

vanille, kaneel of karamel.

WARME CHOCOLADEMELK  .................................................. 2,50

Geserveerd met mini chocolaatjes om zelf de 

smaak naar sterkte te bepalen.

MEERPRIJS SLAGROOM  ........................................................ 0,50

KOFFIE DE TOREN ................................................................... 6,50 

Met 2 likeuren, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

KOFFIE MET LIQOR 43  ........................................................... 5,50

Met slagroom en een bolletje vanille-ijs.

IRISH COFFEE .......................................................................... 5,50 

Met William Lawson, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

FRENCH COFFEE  .................................................................... 5,50

Met Cointreau, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

SPANISH COFFEE  ................................................................... 5,50

Met Tia Maria, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

AFRICAN COFFEE ................................................................... 5,50

Met Amarula, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

ITALIAN COFFEE ...................................................................... 5,50

Met Amaretto, slagroom en een bolletje vanille-ijs.

Onze koffie’s worden geserveerd met een heerlijk stukje zelfgemaakte appelcrunch, naar recept van Trea van Zutphen.

koffie/thee & sweet bites
Een heerlijk kopje ko�  e of thee 

met drie kleine zoete verleidingen. € 6,25

HOOFDGERECHTEN VLEES

BAVETTE STEAK ............................................................ 19,95

Gegrilde steak van het Australisch Aberdeen Black rund, 

vol van smaak en getrancheerd geserveerd. Keuze uit 

portsaus, champignon-roomsaus of pepersaus. 

Wijnsuggestie: Bosquet Merlot

BOERENSCHNITZEL ...................................................... 14.95

Met gebakken champignons, spek, ui en paprika

Wijnsuggestie: Viva la Vida Chardonnay

SATÉSPIES (2 STUKS) ................................................... 12,95

Van varkenshaas met atjar, kroepoek, 

gebakken uitjes en een huisgemaakte pindasaus. 

Dranksuggestie: Hertog Jan pils

SHARED DINING (2 PERSONEN) .................................29,95

In knofl ookolie gebakken gamba’s met aïoli, gemarineerde 

kipspiesen met chilimayo & ossenhaaspuntjes met rode wijn-

portsaus.

Wijnsuggestie: Viva la Vida Chardonnay

SPARERIBS (600GR)  .................................................... 14,95

Volgens het geheime Torenrecept gemarineerde spareribs die 

van het bot af vallen, geserveerd 

met een huisgemaakte Torensaus. 

Dranksuggestie: Hertog Jan Weizener

HERFST TOURNEDOS ...................................................22,95

Seizoensvariant met diverse paddestoelen, gebakken 

spekjes en een huisgemaakte bbq-bocksaus. 

Dranksuggestie: Hertog Jan Bockbier

SPEEN EN PULLED PORK ............................................. 18,95

Rosé gebakken speenbigfi let met pulled pork en 

onze eigen Home-made barbecuesaus

Dranksuggestie: Hertog Jan Seizoensbier

HOOFDGERECHTEN VIS

SCHOLFILET .............................................................. 17,95

Geserveerd met een Japanse Teriyaki-sesamsaus 

en roerbakgroenten.

Wijnsuggestie: Rueda

SATÉ MET OERBROOD ................................................. 10,75

2 satéspiesen van varkenshaas, geserveerd 

met atjar, kroepoek, gebakken uitjes en een 

huisgemaakte pindasaus

MAXI HAMBURGER DELUXE  ....................................... 8,50

Onze huisgemaakte hamburger, geserveerd op een 

Italiaanse bol met keuze uit wit of bruin

Vegetarisch: met groenteburger. 

2 TER VOERT RUNDVLEES KROKETTEN 

MET BROOD .................................................................... 5,50

Met keuze uit mosterd of fritessaus

Vegetarisch: met groentekroketten

SANDWICHES

Hierbij een keuze uit heerlijk robuust 
oerbrood wit/bruin/tomaat

CLUB SANDWICH ........................................................... 8,95

Een vier-laags sandwich van robuust oerbrood belegd 

metgerookte kipfi let, gebakken spek, gebakken ei, 

komkommer, tomaat en frisse gemengde salade 

met pesto-mayonaise

VITELLO TONNATO ........................................................ 8,95

Rosé gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, 

zongedroogde tomaatjes, olijven en kappertjes.

CARPACCIO ...................................................................10,95

Runderhaas met gemengde salade, pesto-olie, 

pijnboompitjes, spekjes, Parmezaanse kaas en 

tru� elmayonaise. 

(Ook te bestellen met balsamicodressing)

OOSTERSE KIP .................................................................7,95

Warme gemarineerde kipreepjes met Oosterse 

groenten, cashewnoten en een ketjap-sesamsaus.

HUISGEMAAKTE EIERSALADE ...................................... 6,95

HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE ................................ 9,95

Met bieslook, cherry tomaatjes en frisse stukjes appel 

PANINI’S

HAM, KAAS EN VERSE TOMAAT   ................................. 5,50

SALAMI, KAAS EN PAPRIKA MET

HUISGEMAAKTE KRUIDENBOTER ................................4,75

BROOD & ZO

v

v

TOSTI’S

HAM/KAAS ...................................................................... 3,25

KAAS ................................................................................ 3,00

BRIE MET TOMAAT EN HONING ....................................4,75

Al onze tosti’s worden geserveerd op heerlijk robuust 
oerbrood van onze ambachtelijke bakkerij Doomernik

APPELCRUNCH .............................................................2,25

APPELGEBAK .................................................................2,25

ARRETJESCAKE .............................................................2,25

SLAGROOM ....................................................................0,50

- gebak - BOTERHAM MET HAM OF KAAS ...............................2,50   

BOTERHAM MET JAM OF HAGELSLAG .....................2,50

BOTERHAM MET EEN KROKET ..................................3,00

2 BOTERHAMMEN MET 2 KROKETTEN ....................5,50

BOTERHAM MET EEN 
GEBAKKEN EITJE OF ROEREI .....................................3,00

2 BOTERHAMMEN MET 2 GEBAKKEN 

EITJES OF ROEREI .......................................................5,50

TOSTI HAM/KAAS........................................................3,25

TOSTI HAM ...................................................................3,00

TOSTI KAAS .................................................................3,00

KINDERSOEPJE ............................................................2,50

Met keuze uit tomatensoep, bospadden-

stoelensoep of mosterdsoep

PIZZAPUNTEN .............................................................5,95

Heerlijke pizzapunten met tomaat & kaas

POFFERTJES (12 STUKS) ............................................4,25

Met poedersuiker en een toe� e slagroom

FRITES MET EEN SNACK ............................................4,25

(kipnuggets, loempia, frikandel of kroket)

LUNCHKAARTvo�  de kids

CARPACCIO ........................................................................9,75

Runderhaas met rucola, pijnboompitjes, croutons, 

spekjes en Parmezaanse kaas met tru� elmayonaise.

(ook als maaltijdsalade te bestellen 12,75)

SALADE GEITENKAAS ......................................................10,50

Een salade met geitenkaas en een jam van honing, 

frisse stukjes appel, amandelschaafsel en appelstroop. 

GAMBASALADE  ...............................................................10,50

Frisse salade met in panko gefrituurde gamba’s, 

paprika, rode ui en kerriemayonaise.

(ook als hoofdgerecht te bestellen 15,95) 

CAESAR SALADE DE TOREN ............................................ 9,50

Met gerookte kip, spekjes, rode ui, gekookt ei, 

Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en tru� elmayonaise. 

(ook als hoofdgerecht te bestellen 12,50)

PROEVERIJ DE TOREN (1 PERSOON) ............................. 11,95

Een mix van 3 diverse voorgerechtjes

Laat je verrassen en geniet!

SHARED DINING VOORGERECHT (2 PERSONEN) ............19,95

Tataki van diamanthaas met wakamé en Japanse 

mayonaise, carpaccio van tonijn en diverse soepjes

Onze salades worden geserveerd met heerlijk robuust oer-

brood, geleverd door onze ambachtelijke Bakker Doomernik

BROODPLANKJE .......................................................5,25

Heerlijk wit & bruin desem breekbrood met aïoli, 

kruidenboter en olijventapenade.

HOOFDGERECHTEN VEGA

QUINOA BURGER  ....................................................12,95

Met zongedroogde tomaatjes en een frisse limoenmayo.

Wijnsuggestie: Carte noir rose

OPEN RAVIOLI MET GEGRILDE GROENTEN 

EN GEITENKAAS .......................................................14,95

Geserveerd met een tomaten-gembersaus

Wijnsuggestie: Mirassou chardonnay

CARPACCIO VAN HERT ...................................11,95 

met een tru� elstroopje, gebakken paddenstoelen en nootjes

HERTENBIEFSTUK ...........................................22,75

Rosé gebakken met een saus van veenbessen

Wijnsuggestie: Croix d’or Cabernet Sauvignon 

-wildseizoen - 
NU VAN DE TAP
HERTOG JAN
BOCKBIER

4,-

NU VAN DE TAP
HERTOG JAN
BOCKBIER

Onze wildgerechten zijn gewoon in combinatie met andere ‘niet’ wild gerechten op de menukaart te bestellen.

Voor de kids

CHARCUTERIE ..................................................................9,95

Lekker voor bij de borrel of als voorgerecht

NIEUW OP DE KAART
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- uitsmijter - 

- wraps - 

- soepen - - salades - - soepen - - starters - 

- voor de kids - 

VERSE TOMATENSOEP   ------------------------------------------- 4,50

Van Hollandse tomaten met gehaktballetjes.

BOSPADDENSTOELENSOEP --------------------------------------4,95

Goedgevulde heldere bouillon van bospaddenstoelen

MOSTERDSOEP ---------------------------------------------------------4,95

Met spekjes, aardappel en stukjes prei.

SOEPJESPROEVERIJ VAN DE KAART  ----------------------- 5,50

3 verschillende soepjes

UITSMIJTER HAM/KAAS .....................................................8,00

UITSMIJTER DE TOREN ......................................................9,50

Met rosbief, kaas en gebakken spek

Onze uitsmijters bestaan uit drie gebakken eitjes, 
geserveerd op robuust oerbrood. 

CARPACCIOSALADE ..............................................................12,75

 Runderhaas met gemengde salade, pesto-olie, 

pijnboompitjes, croutons, spekjes, Parmezaanse kaas 

en tru� elmayonaise. 

(Ook te bestellen met balsamicodressing)

CAESARSALADE DE TOREN ................................................. 12,50

Met gerookte kip, spekjes, rode ui, ei, pijnboompitjes 

en tru� elmayonaise

(Ook te bestellen met balsamicodressing) 

SALADE GEITENKAAS ............................................................14,75

Een salade geitenkaas met een jam van honing, 

frisse stukjes appel, amandelschaafsel en appelstroop. 

Onze salades worden geserveerd met robuust oerbrood 

TORTILLA WRAP ZALM ................................................. 6,50

Gerookte zalm, komkommer, rode ui, frisse salade 

en roomkaas

TORTILLA WRAP KIPFILET ........................................... 6,50

Gerookte kipfi let, komkommer, rode ui, 

frisse salade en roomkaas

- smakelijk de toren - lunchkaart - - smakelijk de toren - menukaart - 

TWAALF UURTJE

EEN TRIO VAN EEN SOEPJE NAAR KEUZE, 
GEBAKKEN EITJE EN EEN KROKET. 

GESERVEERD MET WIT OF BRUIN OERBROOD. 

7,95

LUNCHPROEVERIJ
EEN HEERLIJKE PROEVERIJ VAN EEN 

CARPACCIO, VITELLO TONNATO 
EN EIERSALADE UITGESERVEERD OP 

WIT OF BRUIN ROBUUST OERBROOD. 

11,95

v

VERSE TOMATENSOEP ............................................................ 4,50

Van Hollandse tomaten met gehaktballetjes.

KIPPENSOEP ..............................................................................4,75

Op oosterse wijze

MOSTERDSOEP ........................................................................ 4,95

Met spekjes, aardappel en stukjes prei.

SOEPJESPROEVERIJ VAN DE KAART  .................................... 5,50

3 verschillende soepjes

- voorgerechten - 

Al onze gerechten worden geserveerd met warme groenten, 

rauwkost en verse frietjes.

Geen wijnliefhebber? Wat dacht U van een heerlijke Hertog 
Jan Weizener of een Belgisch speciaalbiertje? Voor al onze 
heerlijke wijnen & speciaalbiertjes verwijzen wij u graag 
naar onze tafelkaart. 

CATCH OF THE DAY
Vraag naar het visgerecht van het moment.

v

v

DOORDEWEEKSE HAP
Iedere week een ander gerecht! - 9,50
Te bestellen van dinsdag t/m vrijdag.

KINDERSOEPJE VOORAF ......................................................... 2,50

Verse tomatensoep, kippensoep of mosterdsoep.

SPARERIBS (300GR) ................................................................ 8,75

SATÉ SPIES (1 STOKJE) ............................................................ 7,50

FRIKANDEL/KROKET/KIPNUGGETS/LOEMPIA .....................4,25

Deze gerechten worden geserveerd met verse frietjes.

POFFERTJES (12 STUKS)   ........................................................ 4,25

Met poedersuiker en een toe� e slagroom.

PIZZAPUNTEN ........................................................................... 5,95

Heerlijke pizzapunten met tomaat & kaas.

KINDERPARADE (VOOR 2 KINDEREN) .................................... 9,95

Po� ertjes & frietjes & pizza margherita

v vegetarisch gerecht

Heeft u een allergie? 
Laat het ons weten! (Eventuele sporen van allergenen 

kunnen niet worden uitgesloten)

DAME BLANCHE ................................................................ 5,50

BITTERKOEKJESPARFAIT ..................................................5,75

Met sticky to� ee en slagroom.

4 VERRASSENDE BOLLETJES IJS .................................... 6,50

In verschillende smaken

TOETJESPARADE ..............................................................19,50

Smullen voor 4 personen!

(Ook voor 2 personen, 9,95)

‘SAY CHEESE’ ....................................................................12,95

Ons kaasplankje, geserveerd met vier verschillende kazen, 

roggebrood, noten en stroop.

HEMELSE MODDER ........................................................... 5,95

Met gepocheerde peer

OREO PARFAIT .................................................................. 4,50

Ook lekker voor kinderen!

DIVERSE OLA IJSJES ........................................................ 2,00

M&M’S IJSFEEST ............................................................... 4,50 

Ook lekker voor volwassenen!

NÜFRUIT IJS ...................................................................... 2,50 

(NüFruit is een heerlijk ijsje met onder andere verse 

melk en echte stukken fruit!) 

Wijnsuggestie: Bergerac moulleux

- desserts - 

- koffiekaartje - 
CAFEMA KOFFIE ....................................................................... 2,10

CAFEMA DECAFÉ ..................................................................... 2,10

CAPPUCCINO .......................................................................... 2,50

KOFFIE VERKEERD  ................................................................. 2,50

BELGISCHE CAPPUCCINO  .....................................................2,75

Met een grote toef slagroom.

FROZEN CAPPUCCINO ............................................................2,75

ESPRESSO ................................................................................. 2,10

DUBBELE ESPRESSO .............................................................. 3,50

LATTE MACCHIATO  .................................................................2,75

VERSE THEE, PUUR EN SMAAKVOL MET KEUS 
UIT DIVERSE SMAKEN ............................................................ 2,00

VERSE MUNTTHEE  ................................................................. 2,50

DIVERSE SIROPEN VAN MONIN ............................................ 0,50

Een heerlijke toevoeging aan uw ko�  e met een vleugje siroop 

van Monin, welke bijvoorbeeld uitstekend smaakt in uw 

Cappuccino! Verrijk uw ko�  e met een van de volgende smaken: 

vanille, kaneel of karamel.

WARME CHOCOLADEMELK  .................................................. 2,50

Geserveerd met mini chocolaatjes om zelf de 

smaak naar sterkte te bepalen.

MEERPRIJS SLAGROOM  ........................................................ 0,50

KOFFIE DE TOREN ................................................................... 6,50 

Met 2 likeuren, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

KOFFIE MET LIQOR 43  ........................................................... 5,50

Met slagroom en een bolletje vanille-ijs.

IRISH COFFEE .......................................................................... 5,50 

Met William Lawson, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

FRENCH COFFEE  .................................................................... 5,50

Met Cointreau, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

SPANISH COFFEE  ................................................................... 5,50

Met Tia Maria, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

AFRICAN COFFEE ................................................................... 5,50

Met Amarula, slagroom en een bolletje vanille-ijs. 

ITALIAN COFFEE ...................................................................... 5,50

Met Amaretto, slagroom en een bolletje vanille-ijs.

Onze koffie’s worden geserveerd met een heerlijk stukje zelfgemaakte appelcrunch, naar recept van Trea van Zutphen.

koffie/thee & sweet bites
Een heerlijk kopje ko�  e of thee 

met drie kleine zoete verleidingen. € 6,25

HOOFDGERECHTEN VLEES

BAVETTE STEAK ............................................................ 19,95

Gegrilde steak van het Australisch Aberdeen Black rund, 

vol van smaak en getrancheerd geserveerd. Keuze uit 

portsaus, champignon-roomsaus of pepersaus. 

Wijnsuggestie: Bosquet Merlot

BOERENSCHNITZEL ...................................................... 14.95

Met gebakken champignons, spek, ui en paprika

Wijnsuggestie: Viva la Vida Chardonnay

SATÉSPIES (2 STUKS) ................................................... 12,95

Van varkenshaas met atjar, kroepoek, 

gebakken uitjes en een huisgemaakte pindasaus. 

Dranksuggestie: Hertog Jan pils

SHARED DINING (2 PERSONEN) .................................29,95

In knofl ookolie gebakken gamba’s met aïoli, gemarineerde 

kipspiesen met chilimayo & ossenhaaspuntjes met rode wijn-

portsaus.

Wijnsuggestie: Viva la Vida Chardonnay

SPARERIBS (600GR)  .................................................... 14,95

Volgens het geheime Torenrecept gemarineerde spareribs die 

van het bot af vallen, geserveerd 

met een huisgemaakte Torensaus. 

Dranksuggestie: Hertog Jan Weizener

HERFST TOURNEDOS ...................................................22,95

Seizoensvariant met diverse paddestoelen, gebakken 

spekjes en een huisgemaakte bbq-bocksaus. 

Dranksuggestie: Hertog Jan Bockbier

SPEEN EN PULLED PORK ............................................. 18,95

Rosé gebakken speenbigfi let met pulled pork en 

onze eigen Home-made barbecuesaus

Dranksuggestie: Hertog Jan Seizoensbier

HOOFDGERECHTEN VIS

SCHOLFILET .............................................................. 17,95

Geserveerd met een Japanse Teriyaki-sesamsaus 

en roerbakgroenten.

Wijnsuggestie: Rueda

SATÉ MET OERBROOD ................................................. 10,75

2 satéspiesen van varkenshaas, geserveerd 

met atjar, kroepoek, gebakken uitjes en een 

huisgemaakte pindasaus

MAXI HAMBURGER DELUXE  ....................................... 8,50

Onze huisgemaakte hamburger, geserveerd op een 

Italiaanse bol met keuze uit wit of bruin

Vegetarisch: met groenteburger. 

2 TER VOERT RUNDVLEES KROKETTEN 

MET BROOD .................................................................... 5,50

Met keuze uit mosterd of fritessaus

Vegetarisch: met groentekroketten

SANDWICHES

Hierbij een keuze uit heerlijk robuust 
oerbrood wit/bruin/tomaat

CLUB SANDWICH ........................................................... 8,95

Een vier-laags sandwich van robuust oerbrood belegd 

metgerookte kipfi let, gebakken spek, gebakken ei, 

komkommer, tomaat en frisse gemengde salade 

met pesto-mayonaise

VITELLO TONNATO ........................................................ 8,95

Rosé gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise, 

zongedroogde tomaatjes, olijven en kappertjes.

CARPACCIO ...................................................................10,95

Runderhaas met gemengde salade, pesto-olie, 

pijnboompitjes, spekjes, Parmezaanse kaas en 

tru� elmayonaise. 

(Ook te bestellen met balsamicodressing)

OOSTERSE KIP .................................................................7,95

Warme gemarineerde kipreepjes met Oosterse 

groenten, cashewnoten en een ketjap-sesamsaus.

HUISGEMAAKTE EIERSALADE ...................................... 6,95

HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE ................................ 9,95

Met bieslook, cherry tomaatjes en frisse stukjes appel 

PANINI’S

HAM, KAAS EN VERSE TOMAAT   ................................. 5,50

SALAMI, KAAS EN PAPRIKA MET

HUISGEMAAKTE KRUIDENBOTER ................................4,75

BROOD & ZO

v

v

TOSTI’S

HAM/KAAS ...................................................................... 3,25

KAAS ................................................................................ 3,00

BRIE MET TOMAAT EN HONING ....................................4,75

Al onze tosti’s worden geserveerd op heerlijk robuust 
oerbrood van onze ambachtelijke bakkerij Doomernik

APPELCRUNCH .............................................................2,25

APPELGEBAK .................................................................2,25

ARRETJESCAKE .............................................................2,25

SLAGROOM ....................................................................0,50

- gebak - BOTERHAM MET HAM OF KAAS ...............................2,50   

BOTERHAM MET JAM OF HAGELSLAG .....................2,50

BOTERHAM MET EEN KROKET ..................................3,00

2 BOTERHAMMEN MET 2 KROKETTEN ....................5,50

BOTERHAM MET EEN 
GEBAKKEN EITJE OF ROEREI .....................................3,00

2 BOTERHAMMEN MET 2 GEBAKKEN 

EITJES OF ROEREI .......................................................5,50

TOSTI HAM/KAAS........................................................3,25

TOSTI HAM ...................................................................3,00

TOSTI KAAS .................................................................3,00

KINDERSOEPJE ............................................................2,50

Met keuze uit tomatensoep, bospadden-

stoelensoep of mosterdsoep

PIZZAPUNTEN .............................................................5,95

Heerlijke pizzapunten met tomaat & kaas

POFFERTJES (12 STUKS) ............................................4,25

Met poedersuiker en een toe� e slagroom

FRITES MET EEN SNACK ............................................4,25

(kipnuggets, loempia, frikandel of kroket)

LUNCHKAARTvo�  de kids

CARPACCIO ........................................................................9,75

Runderhaas met rucola, pijnboompitjes, croutons, 

spekjes en Parmezaanse kaas met tru� elmayonaise.

(ook als maaltijdsalade te bestellen 12,75)

SALADE GEITENKAAS ......................................................10,50

Een salade met geitenkaas en een jam van honing, 

frisse stukjes appel, amandelschaafsel en appelstroop. 

GAMBASALADE  ...............................................................10,50

Frisse salade met in panko gefrituurde gamba’s, 

paprika, rode ui en kerriemayonaise.

(ook als hoofdgerecht te bestellen 15,95) 

CAESAR SALADE DE TOREN ............................................ 9,50

Met gerookte kip, spekjes, rode ui, gekookt ei, 

Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en tru� elmayonaise. 

(ook als hoofdgerecht te bestellen 12,50)

PROEVERIJ DE TOREN (1 PERSOON) ............................. 11,95

Een mix van 3 diverse voorgerechtjes

Laat je verrassen en geniet!

SHARED DINING VOORGERECHT (2 PERSONEN) ............19,95

Tataki van diamanthaas met wakamé en Japanse 

mayonaise, carpaccio van tonijn en diverse soepjes

Onze salades worden geserveerd met heerlijk robuust oer-

brood, geleverd door onze ambachtelijke Bakker Doomernik

BROODPLANKJE .......................................................5,25

Heerlijk wit & bruin desem breekbrood met aïoli, 

kruidenboter en olijventapenade.

HOOFDGERECHTEN VEGA

QUINOA BURGER  ....................................................12,95

Met zongedroogde tomaatjes en een frisse limoenmayo.

Wijnsuggestie: Carte noir rose

OPEN RAVIOLI MET GEGRILDE GROENTEN 

EN GEITENKAAS .......................................................14,95

Geserveerd met een tomaten-gembersaus

Wijnsuggestie: Mirassou chardonnay

CARPACCIO VAN HERT ...................................11,95 

met een tru� elstroopje, gebakken paddenstoelen en nootjes

HERTENBIEFSTUK ...........................................22,75

Rosé gebakken met een saus van veenbessen

Wijnsuggestie: Croix d’or Cabernet Sauvignon 

-wildseizoen - 
NU VAN DE TAP
HERTOG JAN
BOCKBIER

4,-

NU VAN DE TAP
HERTOG JAN
BOCKBIER

Onze wildgerechten zijn gewoon in combinatie met andere ‘niet’ wild gerechten op de menukaart te bestellen.

Voor de kids

CHARCUTERIE ..................................................................9,95

Lekker voor bij de borrel of als voorgerecht

NIEUW OP DE KAART
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TOBY: In het begin moest ik echt wennen aan het werken in het 

Eet- en Borrelcafé. Maar eigenlijk is het alleen maar leuker ge-

worden. Mijn werk heeft een extra dimensie gekregen.

AMBER: Klopt. Het was een omschakeling, in positieve zin. 

We hebben nu meer echt contact met onze gasten. Bovendien 

serveren we veel meer verschillende dranken en gerechten en 

moeten we dus meer productkennis hebben. Erg leuk!

TOBY: Als ik in het dorp vaste gasten tegen kom, denk ik ook 

in termen als: latte machiatto, verse muntthee en uitsmijter 

De Toren.

AMBER: We hebben meer verschillende gasten, meer diversiteit. 

Dit komt de sfeer ten goede. Niet alleen voor gasten, maar ook 

voor ons.

TOBY: Aan gezelligheid ontbreekt het niet. We hebben een 

superleuk team dat hard kan werken. Dat geeft een kick.

AMBER: Ik ga daardoor altijd met plezier naar mijn werk. Wat ik 

het leukste vind? Gasten een leuke avond bezorgen. Ja, dat is 

een cliché, maar wel echt waar.

TOBY: Het is leuk om te zien dat gasten nog even blijven zitten 

na het eten. Of dat ze op een ander moment van de avond bin-

OPEN  DI. T/M ZA. 12.00 uur  ZO. 11.00 uur
In veband met onze ‘gezelligheidsgarantie’ hanteren wij fl exibele sluitingstijden (van 00.00 tot 02.00 uur).

De Toren Torenstraat 12, 5473 EL Heeswijk-Dinther T 0413 - 29 63 07 E info@de-toren.nl

WWW.DETOREN.NL

TOBY VERKUIJLEN EN 
AMBER VAN ZUTPHEN

VAN EEN ECHT 
OUDERWETS BRUIN 
CAFE, NAAR MODERN EN 
SFEERVOL ETEN EN DRINKEN

DONDERDAG 21 JANUARI
SPECIAALBIERPROEVERIJ

WIJNPROEVERIJ

SPECIAALBIERPROEVERIJ

WIJNPROEVERIJ

HIGH BEER

HIGH WINE

HIGH TEA

Voor echte mannen en vrouwen met pit: 

4 heerlijke, verschillende speciaalbieren 

met 4 bijpassende gerechten. 

Lekker eten combineren met heerlijke wijnen. 

Dat is onze High Wine. Onze High Wine bestaat 

uit 4 verschillende glazen wijn, plus een 

verrassend gerechtje bij ieder glas wijn. 

De perfecte avond uit!

€ 24,50 P.P. € 19,95 P.P.

€ 24,95 P.P.

In 1934 startten Eli & Cees van Beekveld een café: Café Beekveld. 

Een ouderwets bruin café dat door de jaren heen ook fungeerde als hotel 

en restaurant. Ze bouwden ook twee zalen zodat er ruimte was voor 

grote en kleine feesten, en een toneel waarop inwoners van Heeswijk 

Dinther én internationale beroemdheden schitterden. Dat toneel is nu het 

podium van de Toren. Een van de weinige onderdelen dat tot op heden 

de vele verbouwingen binnen de Toren overleefde. 

nen komen om te borrelen. De ene keer komen ze met hun part-

ner of gezin, de andere keer met vriendinnen of teamgenoten. 

En de stapgasten van ‘vroeger’ komen steeds vaker een borrel 

pakken met een lekker muziekje op de achtergrond. Ons café 

heeft verschillende functies en daar ben ik best trots op.

SMAKELIJK DE TOREN NA
JA

AR
 2

01
5

TOBY: ONS CAFÉ HEEFT 
MEERDERE FUNCTIES EN 
DAAR BEN IK TROTS OP.

AMBER: Ons werk vraagt nu om meer oog voor detail. We doen 

er alles aan om een huiskamersfeer te creëren. Dat maakt wer-

ken bij de Toren zo leuk!

TOBY: Helemaal mee eens!

Bij De Toren kunt u genieten van een geheel 

verzorgde High Tea. Ideaal om eens bij te kletsen 

met vrienden/vriendinnen, als familie-uitje of heerlijk 

als afsluiter van een dagje weg. 

Onze high tea bestaat uit:

• Tomatensoepje

• Diverse sandwiches

• Mini broodje rundercarpaccio

• Huisgemaakte quiche

• Mini croissant

Uiteraard schenken wij hierbij diverse soorten thee.

• Scone

• Brownie

• Macaron

• Vers fruit

• Mini fruit vlaaitje

De High Beer, High Wine en High Tea zijn enkel mogelijk op basis van reservering!

in gesprek met...

- agenda -

De aanvang van deze avonden is 

20.00 uur. Mét lekkere hapjes voor

 slechts €19,50.  Proef gezellig mee!

SPECIAALBIERPROEVERIJ

historie...
Cafe Beekveld 

Sinds 1997 zwaaien Jeroen & Mieke van den Broek 
de scepter over de Toren. Zij bouwden het bedrijf 
uit tot een sfeervol en modern eet- en borrelcafeé 

met zalen voor kleine en grote feesten.

De Toren door 
de jaren heen!

De Toren nu!

Eli & Cees 
voorzien hier 

zoals gewoonlijk 
de vaste gasten 
van een lekker 

drankje.

De Toren door 
de jaren heen!

DRINK, 
EET, 

FEEST & 
BELEEF

HEESWIJK DINTHER

DONDERDAG 28 JANUARI

WOENSDAG 4 MEI

WOENSDAG 11 MEI

Toby en Amber vertellen over het werken in het Eet- en Borrelcafé van 
De Toren. Wij verklappen alvast; zij zouden niets anders willen!
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Sinterklaas in Bernheze
De fantasiewereld van de kinderen is het mooiste wat er is

Ook dit jaar werden Sinterklaas en 
Trappedoeli weer van harte wel-
kom geheten tijdens de intocht, 
zoals ze dat al 30 jaar ervaren. 
Samen werden ze bij de Kruisstraat, 
tijdens een bezoekje, in het zonne-
tje gezet. Op Kerkveld komen ze 
ook al echt 30 jaar en dat is voor 
Sint en Trappedoeli heel speciaal. 

Sinterklaas en zijn zwarte pie-
ten komen graag naar Nederland 
en probeert in elk dorp ook even 
aan te gaan, maar soms gaat er 
wel eens een hulpsinterklaas. In 
Nistelrode was het stichting Jeugd-
belangen die Sinterklaas en zijn 

trouwe vriend Trappedoeli uitno-
digde, nu al 30 jaar geleden, om 
de intocht te verzorgen, vanuit de 
oude jongensschool -  waar toen 
KPJ in huisde. Ook gingen ze voor 
SJB Nistelrode een paar bezoekjes 
afleggen bij de kinderen thuis. Dit 
om wat extra geld te verdienen 
voor SJB Nistelrode. 
Dat liep echter storm en, zoals de 
meeste mensen gewoon werken, 
kunnen Sinterklaas en Trappe-
doelie  dat natuurlijk niet; zo druk 
hebben ze het met huisbezoekjes. 
Het is een serieuze job, met elk 
jaar weer een rode draad. Sinter-
klaas vertelt: “In het begin zaten 

de ouders bij te buurten - apart 
van de kinderen - die naar mij en 
Trappedoeli zijn creatieve liedjes 
luisterden. Tot de ouderen in de 

gaten kregen dat we niet alleen 
cadeautjes kwamen brengen en 
op de foto gingen. Al snel werd 
het stil als we binnenkwamen en 
genoten ook de ouders van de 
woordgrappen voor jong en oud.” 
Van de Mexicaanse griep tot aan 
meneer Cactus en  superhelden; er 
kwam van alles langs door de jaren 
heen en allemaal verhalen die we 
zelf bedachten.” 

En zo kwam het, dat Sinterklaas 
jaarlijks op 1 september om 7.00 
uur - en geen seconde eerder - bij 
de telefoon moet gaan zitten, om 
de bezoekjes van hem en zijn trou-
we helper en vriend Trappedoelie 
goed op tijd te plannen. Na deze 
dag zit 80% vol in de agenda van 
de Goedheiligman. 
Bijna is het 5 december, maar wat 

gaan zij daarna doen? Sint: “Weer 
terug naar Spanje en even uit-
rusten, totdat we weer de eerste 
voorbereidingen gaan doen voor 
het nieuwe jaar.”  Heeft Sinter-

klaas eigenlijk familie? “Alle zwar-
te pietjes zijn familie.” Hoeveel 
jaar wordt Sinterklaas 6 december? 
Sinterklaas: “Een dagje ouder dan 
vorig jaar.”

1985 - 2015
Johan Van de Wijst was toen ze gevraagd werden 25 jaar en 
Bertino de Wit 16 jaar, een gouden koppel. In die tijd waren 
Nico van de Ven en Jan van erp hun voorgangers en sJB zat 
omhoog. Al vanaf zijn twaalfde hielp Johan als hulpje van de 
grote man. Als jong broekie, zei hij  toch ja toen hij gevraagd 
werd en al snel was duidelijk dat hij geen toneelspeelde, maar 
totaal op ging in zijn rol. Wanneer hij de kleding van de bewus-
te man aandeed, werd hij hem en liet vele kinderharten sneller 
slaan, want dit is de échte. 

De samenwerking met Bertino was vanaf dag 1 een succes en 
in die 30 jaar deelden ze lief en leed en er was maar een ‘zeker-
heid’: drie weken gaan we incognito. 
Ze doen het nog steeds met veel plezier en blijven het doen 
tot een van de twee het genoeg vind geweest. Trappeldoelie: 
“De fantasiewereld van de kinderen is het mooiste wat er is.” 

NIsTeLRODe – Een interview met Sinterklaas, dat is pas spannend. Toen de 
redactie naar de Sinterklaaslijn belde voor een afspraak, maakten de Sint en 
zwarte piet – ondanks hun drukke agenda - meteen tijd voor de krant. al 30 
jaar heeft de Sint; zwarte Piet Trappedoeli als vaste hulp bij zijn drukke werk-
zaamheden in Nistelrode en omgeving.

Trappedoelie en Sint

Bij de Kruisstraat werden ze in het zonnetje gezet

Tot de ouders 
in de gaten kregen 
dat we niet 
alleen cadeautjes 
kwamen brengen
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Tekst?

KNeCHT = KNiGHT = RiddeR

Zie oplossing pagina 47

Boodschappenlijstje 

200 ml vanilleyoghurt

200 ml slagroom

75 gram kristalsuiker

handjevol pepernoten

WeRKWiJze
Klop de slagroom tot deze stijf is. Spatel voorzichtig de suiker en yoghurt 
er door. Verkruimel de pepernoten met een deegroller of sla tot kruimels 
in een theedoek. Besprenkel een cakevorm met de pepernotenkruimels. 
Vul de cakevorm met het mensel van yoghurt, slagroom en suiker. Dek de 
vorm af met plastic folie en zet de vorm 6 uur in de vriezer. Haal de vorm 
uit de vriezer en, om het ijs uit de vorm te krijgen, zet deze een paar se-
conden in heet water. Draai de vorm om op een snijplank en snijdt het ijs 
in lekkere dikke plakken.

Het feest van Sinterklaas is niet natuurlijk niet compleet zonder peper-
notenijs. En waarom kopen als je het eenvoudig zelf kunt maken? En 
het is nog eens veel lekkerder ook!

Foto’s: Lianne Gabriëls
en Michel Roefs

Daar wordt aan de deur geklopt
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt
Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn?
Wees maar gerust mijn kind, ik ben een goede vrind
Want al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed.
Want ik kom van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas.
‘k heb voor jou, m’n kleine baas, moois in mijn zak
Ben je wel zoet geweest? Wees dan maar niet bevreesd.
Kijk, hier zendt Sint Nicolaas fijn speculaas.
Zwarte Piet, wees wel bedankt, wel bedankt, wel bedankt.
Nu zal ik aan ‘t leren gaan, kan je op aan.
Borstplaatjes, groot in tal, ik deel vanavond al
met mijn lieve zusje klein, blij zal ze zijn.
Borstplaatjes, groot in tal, ik deel vanavond al
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BernhezefamilieBerichten

Gouden bruidspaar Piet en 
Tonny van der Heijden 
HEESCH - Piet van der heijden 
(73) en Tony van Dinther (73) uit 
heesch waren op 19 november 
vijftig jaar getrouwd.

De vonk sloeg vele jaren geleden 
over in de danstent in Schaijk. Piet 
is geboren in Schaijk en Tony in 
Heesch, als jongste dochter van 
Gradus van Dinther (schaapsher-
der). Na hun trouwen gingen ze 
wonen in De Beemd in Heesch, 
maar al snel verhuisden ze naar de 
Nieuwstraat, waar ze nu nog wo-
nen. Het paar heeft twee zonen en 
een kleinkind. 

Piet heeft altijd in de techniek ge-
werkt. Hij heeft nog twee paarden 
waar ze samen (met goed weer) 
nog op rijden. Daarnaast gaat hij 
regelmatig gymmen, zingt hij in 
een koor en brengt voor RIGOM 
eten rond. 
Tony heeft jarenlang in de horeca 
en bij de wijnkoperij gewerkt, de 
kinderen opgevoed en het huis-
houden bestierd. Zij gaat heel 
graag kienen en samen werken ze 
graag in de tuin en gaan ze nog re-
gelmatig dansen.

HEESWIJK-DINTHER – Bridgeclub 
De Klotbeek uit heeswijk-Dinther 
gaat ook in 2016 weer een eer-
stejaarscursus bridgen verzorgen 
voor geïnteresseerden.

De cursus bestaat uit twaalf les-
sen theorie en praktijk. Tijdens de 
lessen worden er tafelopdrachten 
verwerkt en het tweede deel van 
elke les bestaat uit oefenen van het 
bridgespel aan de hand van speci-
aal op de les afgestemde spellen.

Indien men al kan rikken of klaver-
jassen is dat mooi meegenomen, 
maar niet beslist noodzakelijk. Ie-
dereen kan bridgen leren. De les-
sen worden gegeven door twee 
ervaren docenten, die naast de 
theorie ook begeleiden bij de tafe-
lopdrachten en de spellen. 
De cursisten krijgen de beschikking 
over een cursusboek, interactief 
huiswerk en samenvattingen van 

de gegeven lesstof. Deze lesstof 
wordt uitgelegd aan de hand van 
powerpointpresentaties die aan-
sluiten op het cursusboek.
De kosten zijn afhankelijk van het 
aantal deelnemers, maar daarvoor 
krijgen deelnemers - extra - een 
lidmaatschap van de bridgeclub 
aangeboden voor het kalenderjaar 
2016. In feite is de cursus dus - bij-
na - gratis.
De cursus gaat door bij minimaal 
twaalf en maximaal zestien cursis-

ten en zal plaatsvinden gedurende 
één dagdeel per week, gedurende 
twaalf weken, in CC Servaes in 
Dinther.

Opgeven kan door een mail te stu-
ren naar de secretaris van de club, 
Gerrit van den Berg: 
g.en.s.berg@home.nl.
Meer informatie: 
www.nbbclubsites.nl/club/8043.

bridgecursus bij de Klotbeek 

na Het trouWen 
gingen ze Wonen in 

De beeMD

Uw kind leren
omgaan met geld?

Wij geven graag advies
Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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Kiki Schippers voor de tweede 
maal in CC Nesterlé 
NISTELRODE - Na een zeer succesvol optreden in 2014 speelde Kiki schippers nu haar 
debuutvoorstelling ‘Wie kijkt‘. een avondvullend programma vol mooie gevoelige en per-
soonlijke liedjes maar ook veel snelle humor vol zelfspot. haar humor zit net als bij de 
eerste voorstelling op de pijn.

Ze opende de voor-
stelling heel sfeervol 
en traag met leden 
van het plaatselijke 
koor Saberdiosia 
die her en der ver-
spreid in de zaal 
zaten. Daarna was 
het gedaan met de 
rust en gooide ze in 
een hoog tempo de 
grappen de zaal in.
Als een volleerd ca-
baretière betrok ze 
de zaal in haar voor-
stelling. En schuwt 
ze het niet de gren-
zen op te zoeken en 
verleid ze het publiek 

om dit met haar te doen Ineens zingt de zaal de tekst ‘Er zit nog zaad op de muur (en het is 
van jou)’ alsof dit de gewoonste zaak van de wereld is. Daarnaast weet ze te verrassen met 
onverwachte wendingen en filosofietjes die het één met het ander verbinden.
De rode draad weet ze nog moeilijk vast te houden en soms lijkt ze in de voorstelling wat de 
weg kwijt te zijn . Misschien toch haar onervarenheid en 90 minuten voorstelling wat haar 
parten speelt. Vooral vrijheid is een terugkerend thema. Ze gebruikt in dit thema vooral haar 
eigen hunkering naar persoonlijke vrijheid als leidraad.

Kiki is bovenal een goede zangeres met hele mooie liedjes en pakkende teksten. Gevoelig 
en vol zelfreflectie. 
Zo zingt ze het lied ‘Er spoelen mensen aan (stuur ze terug!)’ over bootvluchtelingen en het 
lied ‘Je krijgt wat je verdient’. Het lied ‘Erik wil een meisje zijn’ maakt de zaal muisstil.
Kiki houdt de liedjes heel dicht bij zichzelf waardoor ze heel geloofwaardig worden.
Als tekstschrijver en zangeres is Kiki volledig geslaagd. Als cabaretier maakt ze in deze voor-
stelling een volgende stap. Een groeiende beginnende cabaretier met grote potentie die 
beslist nog stappen voorwaarts zal zetten.
De moeite waard om haar te blijven volgen. Volgend jaar maar weer in CC Nesterlé lijkt me.

Tekst: Hans van Uden Foto: Marcel van der Steen

ieDereen kan leren briDGen
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NIEUW MAANDBLAD IN DE REGIO: Meer Maashorst
80.000 oPLAGe – GRATiS HUiS-AAN-HUiS iN beRNHeze oSS UdeN eN LANdeRd

De Maashorst is het grootste aan-
eengesloten natuurgebied van 
Noord-Brabant, omgeven door 
de gemeenten Bernheze, Uden, 
Landerd en Oss. Een verrassend 
natuur- en cultuurlandschap met 
prachtige bossen en heidevelden, 
stuifduinen, vennen, weiden en 
kronkelbeekjes. 

Het is een gebied dat letterlijk en 
figuurlijk nog niet bij iedereen op 
de kaart staat en daar willen de 
makers van ‘Meer Maashorst’ ver-
andering in brengen. 

Want De Maashorst verdient het 
om in beeld te worden gebracht 
als een van de mooiste natuurge-
bieden van Nederland. 

Meer Maashorst
In ‘Meer Maashorst’ staan boei-
ende interviews, columns, verras-
sende reportages, mooie foto’s, 
beschouwende artikelen (het is 
immers een schitterend gebied!), 
informatieve rubrieken over de 
Maashorst, toeristische tips; kort-
om te veel om op te noemen. In 

het blad is te lezen en te zien wat 
De Maashorst, én haar bewoners, 
te bieden hebben. 
Het maandblad verschijnt in de 
eerste week van januari gratis 
huis-aan-huis in de gemeenten 
Bernheze, Landerd, Oss en Uden. 

Dus niet alleen in de kernen die 
De Maashorst vormen, maar ook 
in de dorpen daaromheen, de zo-
genoemde schil, valt ‘Meer Maas-
horst’ in de brievenbus. 

Online
Online ondersteuning ondervindt 
de krant nu al door de website en 
Facebookpagina. 
www.meermaashorst.nl is een 
platform voor de digitale versie die 
de krant gaat publiceren, waar-

mee landelijke bereikbaarheid ge-
nereert voor VVV’s en toeristische 
informatiepunten. Ook alles over 
de initiatiefnemers, de deelnemers 
aan de krant en belangrijke linken 
zijn hier te vinden. De bedrijven 
die het initiatief ondersteunen en 
agendapunten die het gebied bij-
zonder maken, worden op dit mo-
ment toegevoegd. 

Voor bedrijven die nog niet te vin-
den zijn op deze website en die 
interesse hebben om er vanaf het 
begin bij te zijn; laat het ons weten 
via verkoop@meermaashorst.nl.

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95
Monique van de Ven 
T 06 11 45 05 88

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

Een nieuwe 
advertentie, huisstijl,  

brochure, folder, 
flyer of website? 
Uw creatieve vragen worden omgezet in 

frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service 
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,  
van concept tot uitwerking. Passend bij uw 

bedrijf, binnen uw budget. 

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88

Samen met de tauros en de exmoor 
pony gaat de wisent De Maashorst 
begrazen en zorgen voor een ge-
varieerd beheer van het natuurge-

bied. In december wordt gestart 
met de voorbereiding voor het 
inrichten van het wengebied. Dit 

is een gebied waar de eerste wi-
senten kunnen wennen aan hun 
nieuwe omgeving en de omgeving 
aan hen.

Inrichting 
Naar verwachting worden er der-
tien wisenten geplaatst in een ge-

bied van ongeveer 200 ha. in het 
zuidoosten van de Maashorst. 
Binnen het wengebied regelt ARK 
Natuurontwikkeling dat er een 
aaneengesloten begrazingsge-
bied ontstaat. Het gebied tussen 
Weversweg, Udensedreef en de 
Grensweg wordt in december al 
ingericht. Dit betekent dat er aan 
de noordkant nieuwe rasters wor-
den gezet. De Schotse Hooglan-
ders die nu in het gebied grazen, 
worden uit dit gebied gehaald. 
Het wengebied is zo een tijdje vrij 
van grote dieren, zodat eventuele 
ziektekiemen of parasieten bij de 

komst van de wisenten verdwenen 
zijn. Het gebied blijft tot febru-
ari toegankelijk voor bezoekers. Er 
zijn echter enkele paden afgeslo-
ten vanwege het raster dat tijdelijk 
wordt geplaatst.

Wisent
In februari wordt het hele wenge-
bied afgesloten voor publiek, om-
dat de wisenten naar verwachting 
in maart hun entree maken in De 
Maashorst. Ze komen deels uit de 
Kennemerduinen (bij Bloemen-
daal) en deels uit het buitenland. 
De wisenten krijgen een jaar de 
tijd om te wennen aan hun nieuwe 
Brabantse omgeving. 

In dit jaar zullen er verschillende 
excursies plaatsvinden onder be-
geleiding. Naar verwachting zal 

vanaf maart 2017 het gebied weer 
vrij toegankelijk zijn.

de Maashorst maakt zich klaar voor de wisent
MAASHORST - ‘een groter natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en een robuuste na-
tuur’. Met dit plaatje in het hoofd, hebben de vier Maashorstgemeenten, staatsbosbeheer en het Waterschap 
afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van De Maashorst. het IBeP is door alle gemeenten 
vastgesteld, waardoor de uitvoering nu kan beginnen. Dat betekent onder andere dat De Maashorst zich 
klaarmaakt om volgend jaar een nieuwe bewoner te verwelkomen: de wisent!

een groter natuurlijk hart, met meer 
ruimte voor natuurlijke processen en 

een robuuste natuur

Met hart voor De Maashorst

gratis  
protheselingerie!*

Aanvullend verzekerd bij VGZ
Dan heeft u recht op gratis protheselingerie. Gecertificeerd borstprotheseleverancier, huisbezoek mogelijk

*Dit geldt niet voor het lichtste aanvullende pakket.

Gemertseweg 2 | Boekel | T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl

MAAsHORsT – In de eerste week van januari verschijnt er in ruim 80.000 brie-
venbussen in de regio een nieuwe krant: Meer Maashorst. Een maandelijkse uit-
gave waarin het natuurgebied De Maashorst centraal zal staan.

Informatiedocument
Het idee is ontstaan doordat we wilden laten zien wat de Maashorst allemaal te bieden heeft. 

Met artikelen die een grote groep lezers aanspreken. Samen willen we dit aanpakken met alle inwoners, 

organisaties en gebruikers van de Maashorst.

specificaties
Uitgever  Maashorst Media

Adres  Laar 28, 5388 HG Nistelrode - 0412-724170

E-mail en website verkoop@meermaashorst.nl - www.meermaashorst.nl

Oplage  80.000 exemplaren

Verschijning 12 x per jaar; laatste week van iedere maand 

  (week 1, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 39, 43, 47, 52 en week 4 2017)

Drukprocedé Rotatie coldset in full collour

Verspreiding & onze lezer
Bernheze Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch

Gemeente Oss Berghem, Demen, Dennenburg, Deursen, Dieden, Geffen, Haren, Herpen, Het Wild, Huisseling, 

Keent, Koolwijk, Lith, Lithoijen, Macharen, Maren-Kessel, Megen, Neerloon, Oijen, Oss, Overlangel, Ravenstein en 

Teeffelen
Gemeente Landerd Reek, Schaijk en Zeeland

Gemeente Uden Odiliapeel, Uden en Volkel

De uitgave wordt in het Maashorstgebied twaalf keer per jaar huis-aan-huis verspreid. Hierdoor liggen ze bij 

recreatie, wachtkamers en horecagelegenheden. Daarnaast zijn de magazines online te lezen. Door de vele 

manieren van verspreiding wordt een optimaal bereik gerealiseerd in de doelgroep met de gewenste boodschap 

en de schil van gemeenten eromheen.

adVertentieformaten 

meer maasHorst Krant 
Overzicht formaten (breedte x hoogte)

2/1 pagina (538 x 386 mm)
1/1 pagina (254 x 386 mm)
1/2 pagina (254 x 190,5 mm)
1/3 pagina (254 x 92,5 mm)
1/4 pagina (124,5 x 190,5 mm)

1/8 pagina (124,5 x 92,5 mm)
1/12 pagina (124,5 x 60 mm)

WWW.meermaasHorst.nl
Bedrijfsvermelding € 99,- excl. btw

- Naam, naw gegevens en website

- Logo 
- Lid van: met iconen aan gegeven. 

- Onder categorie naar keuze
* een categorie gratis (per extra categorie € 10,- extra)

* alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Met hart voor De Maashorst

adVerteren & ervaren
Voor de Maashorst door de Maashorst

‘De Maashorst staat centraal’
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Weer een mijlpaal voor De Nistel

De aanleg van het nieuwe terrein, 
passend binnen de Maashorst, is 
momenteel in volle gang en zal 

omstreeks eind 2017 met al haar 
onderdelen klaar zijn. 
“Afgelopen week is er weer een 

mijlpaal bereikt”, aldus Paul Rade-
maker. Met het zelfverdiende geld 
van de werkzaamheden, uitge-

voerd door de medewerkers van 
De Nistel, aangevuld met bijdragen 
van sympathisanten van de Nistel, 
is er een tractor aangeschaft. Dit 
viel ook nog allemaal samen met 
de levering van de nieuwe werk-
jassen, aangeboden door Tuinen-
park Van Liempd.
“De nieuwe werkkleding en het 
gemak van de mogelijkheden van 

de tractor zullen de buitenploeg 
van werkgroep De Nistel een flinke 
boost geven in de dagelijkse werk-
zaamheden en bij het aanleggen 
van het nieuwe terrein”, vertelt 
Kim Rademaker enthousiast. 
Het zelfstandig kunnen werken 
met de nieuwe tractor geeft de 
medewerkers een groot verant-
woordelijkheidsgevoel en juist 
door het krijgen van verantwoor-
delijkheid en het samen opbouwen 
van alles maakt dat De Nistel zo’n 
bijzondere en sfeervolle plek is.

“Wij willen graag iedereen bedan-
ken die reeds een bezoek hebben 
gebracht aan het Koffiehuis en 
mede daardoor hebben bijgedra-

gen in de aanschaf van de 
tractor! En verder willen 

we iedereen uitnodi-
gen in ons Koffiehuis 
om de vele verras-
singen en moge-
lijkheden van De 
Nistel te ervaren. 
De tractor zal ze-
ker ergens op het 

terrein voorbij rij-
den.” Het Koffiehuis 

is geopend van woens-
dag t/m vrijdag van 11.00 

- 17.00 uur. 

De Nistel is te volgen op Twitter en 
Facebook. Voor info: 
www.de-nistel.nl.

NIsTeLRODe - afgelopen twee jaar is er al ontzettend veel gebeurd bij zorgon-
derneming De Nistel in Nistelrode. Wat begon als een plan aan de keukentafel, 
is nu een zorgonderneming voor dagbesteding met achttien medewerkers, een 
compleet verbouwde accommodatie met binnen en buiten werkplekken, en een 
pas geopend sfeervol Koffie- en Theehuis met landwinkel.

Nieuwe 
werkkleding 

en tractor boost 
in werkzaam-

heden

Op de ene locatie is het stemmige 
muziek, op een andere plek luiste-
ren we naar een mooi verhaal en 
weer ergens anders... iets anders... 
En tussendoor lekker ontspannen 
lopen en wat kletsen met elkaar. 
Met een knipoog naar kerstmis. En 
omdat iedereen mee kan lopen, is 
de wandeling genoemd: ‘Herders, 
wijzen en ander volk’. 

We starten om 19.00 uur bij CC 
Nesterlé met een gratis kopje kof-
fie of thee en daarna gaan we op 

weg door Nistelrode. De bedoeling 
is niet meer en niet minder dan een 
gezellige activiteit in de winter te 
organiseren voor de inwoners van 
Nistelrode. We hopen dan ook veel 
wandelaars te mogen begroeten 
op de 13de december. 

‘Herders, wijzen en ander volk’- 
winterwandeling op 13 december.
Aanvang: 19.00 uur in CC Nesterlé
Kaartjes: € 5,- vanaf 3 december te 
koop bij CC Nesterlé.
Voor info: maxend@home.nl. 

’n Winterse wandeling 
met verrassingen! 

NISTELRODE - Op zondagavond 13 december gaan we aan de wandel 
door Nistelrode. een bijzondere wandeling door het winterse donker  
vlak voor kerstmis, met op onverwachte plekken een verrassing! 

Georganiseerd door Mirjam Heijster; Ingrid Hermans en Ria van Zeeland
Op zoek naar een smaakvol en verantwoord kerstpakket of relatiegeschenk? 

Iemand verrassen met een leuk en origineel cadeau? 
Bij Streekvol koopt u ambachtelijke streekproducten die met liefde door lokale 
boeren en smaakmakers geproduceerd zijn. Uiteraard zorgt Streekvol ervoor 

dat het pakket feestelijk verpakt wordt.
Maak ook een afspraak en laat uzelf inspireren in onze showroom voor hét 
kerstgeschenk van 2015 of bestel eenvoudig via onze webshop! Ook voor 

kleine bestellingen bent u van harte welkom.

Proef, beleef en geniet van Smaakvolle Streekproducten

WWW.STREEKVOL.NL  -  INFO@STREEKVOL.NL  -  MORGENSTOND 20 DINTHER  -  06 573 231 82                      

Met smaakvolle groet,

Manon van Schijndel
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Langenhuizen ’n mooi project

Bouwtechnisch teken- en  
adviesburo 

Maxend 35
5388 TV Nistelrode

0412-850250
06-54760019

www.verkuylen.nl

Het zijn de vormen en het geluid, maar het is vooral de geur!

De op ’t Donzel in Nistelrode op-
gegroeide Bevertelg kon nog niet 
bij de pedalen, maar reed toen al 

op de Fordson van buurboer Van 
de Kamp. “Zittend op het puntje 
van de stoel. Toen is mijn passie 

voor de tractor geboren. Ik vond - 
en vind - alles wat op het land reed 
en rijdt prachtig. De vormen, het 

geluid, maar het is vooral de geur 
die in mijn neus kruipt. De oldti-
mers hebben twee tanks. Een voor 
benzine, waar ze op gestart wor-
den en de andere voor petroleum, 
waar ze op rijden. Het merk Ford-
son vind ik het mooist en daarom 
ben ik deze gaan verzamelen”.

Vader Ford maakte de T-Ford en 
zijn zoon begon in 1900 met 

tractoren. Daar knipoogt 
de naam ook naar. “In 

1917 rolde de eerste 
van de band. Die 
ontbreekt nog in 
mijn verzameling, 
helaas. Soms ruil ik 
een dubbele of ik 

koop er eentje bij, 
maar ik verkoop niks. 

Er is een Historische Mo-

tor- en Tractorvereniging (HMT) 
die 4500 leden telt. In Panningen 
is éénmaal per jaar een Historisch 
Festival en daar komen duizenden 
tractorliefhebbers bij elkaar. 

Het is nog een heel werk om deel 
te nemen hoor. Ik neem er meestal 
vier mee en die moeten van top tot 

teen nagekeken en gepoetst wor-
den, maar het is alle moeite meer 
dan waard.”

Restaureren
De meeste van Tiny’s tractoren ko-
men uit Engeland. “Daar werden 
veel eerder tractoren gebouwd 
en gebruikt. Hier werd lang met 
paard en wagen gewerkt en kwam 
de tractor pas in 1960 in beeld. Er 
zijn er veel in Engeland bewaard 
gebleven. 
Ook haal ik ze uit Amerika, waar 
een vriend van mij rondsnuffelt. 
Wereldwijd zijn er allerlei handela-
ren in tractoren en inmiddels we-
ten we elkaar wel te vinden. Door 
alle verzamelaars zijn er nu meer 
tractoren in Nederland dan er ooit 
geweest zijn. Da’s mooi.” 
Bijna dagelijks is de gepensioneer-

de Tiny met zijn hobby bezig. Hij 
koopt regelmatig incomplete en 
‘niet lopende’ exemplaren. “Het 
is juist de fun om ze aan de praat 
te krijgen en onderdelen te zoeken 
om ze te restaureren. Ze in oor-
spronkelijk staat laten, niet over-
spuiten. Want mooi roest is niet 
lelijk!” Tekst en foto: Hieke Stek

VORSTENBOSCH - Voor Tiny Bevers zijn tractoren meer dan een hobby. hij is een verwoed verzamelaar, die 
de hele wereld afstruint naar oude modellen en onderdelen. “hoe ouder het model, hoe moeilijker het is om 
aan onderdelen te komen. Als ik iets niet kan vinden, dan maak ik het zelf. Mijn verzameling telt ongeveer 
twintig exemplaren. De oudste is uit 1921 en de jongste van het bouwjaar 1963. Ik zou er een prachtig 
agrarisch museum van kunnen maken, zo aan huis. Dan kan iedereen genieten van mijn prachtige agrarische 
verzameling. Daar droom ik van!”

Open dag Langenhuizen in nieuw onderkomen

Op 6 december stellen de onder-
nemers hun bedrijf voor de tweede 
keer in korte tijd open voor be-
langstellenden. Onlangs nog, op 
21 november, werden ruim 500 
ondernemers welkom geheten 
tijdens het BBE bij Marcel en Ma-
riska Langenhuizen; een prachtige 
avond waar zij op terugkijken als 
een bijzondere tijd.

Mariska: “We zijn ontzettend goed 
begeleid door de organisatie, die 
ons bij alles betrokken heeft. Was 
het twee weken geleden aan de 
ondernemers om het bedrijf te ko-
men bezoeken, dit keer is het een 

open dag voor iedereen die be-
langstelling heeft.” 

Bij het BBE was het bedrijf totaal 
aangepast aan het doel; een feest 
organiseren voor de ondernemers. 
Met een prachtige spiegeltent en 
een geoliede organisatie, was het 
voor de bezoekers echt een avond 
genieten.

Open dag
Tijdens de open dag op 6 decem-
ber, van 11.00 tot 17.00 uur, zal 
het bedrijf in volle glorie te zien 
zijn. Marcel en Mariska zijn trots 
op het familiebedrijf dat afgelopen 
jaar een grote metamorfose onder-
gaan heeft met een nieuw pand. 

Met de focus op de toekomst, ho-
pen ze op veel belangstellenden: 
“Iedereen is van harte welkom!”

Langenhuizen Agrarisch Loon- en 
Grondverzetbedrijf is gevestigd 
aan de Loosbroekseweg 56 in 
Nistelrode.

NIsTeLRODe – Het zijn drukke tijden voor Langenhuizen agrarisch Loon- en 
Grondverzetbedrijf. Het Bernheze Business Event was twee weken geleden, 
maar de drukte van deze week is de voorbereiding op de open dag van zondag 6 
december voor alle belangstellenden die het nieuwe pand komen bekijken. 

langenhuizen
Agrarisch Loon- en Grondverzetbedrijf

focus op de toekomst !O
P

E
N
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!

Graag nodigen wij u uit om ons nieuwe pand te
bekijken op onze open dag!
U bent van harte welkom op zondag 6 december
van 11.00 tot 17.00 uur,
aan de Loosbroekseweg 56, in Nistelrode.
    
    Marcel & Mariska Langenhuizen

Loosbroekseweg 56 • 5388 VP Nistelrode • Tel: 0412-611406 • Mob: 06-53110781
www.loonbedrijflangenhuizen.nl

‘Leer de streek kennen er is zoveel te doen’

Tiny Bevers,al jong te vinden op de tractor, is nog steeds enthousiast

De op ‘t Donzel opgegroeide 
Bevertelg kon nog niet bij de 

pedalen, maar reed toen al op de 
Fordson van buurboer Van de Kamp

Marcel en Mariska 
zij n trotS op Het 

familieBedrij f
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eten, drinken uitgaan

ACTIVITEITENAGENDA
LEVER JE FAVORIETE 
TOP 5 IN EN MAAK 
KANS OP KAARTEN 
VOOR PAASPOP!

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS
Op derde kerstdag kun je 
komen luisteren hoe de Hisse 
100 klinkt. Een avond o.a. 
met veel live muziek, een 
quiz, beeldfragmenten en het 

verhaal achter de plaat. Lever je TOP 5 in via info@de-pas.nl.

FILM: 52 TUESDAYS
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

Terwijl moeder Jane met hormoontherapieën en operaties 
belangrijke stappen zet in haar zoektocht naar geluk, verkent 
en ontdekt haar zestienjarige dochter Billie de ware betekenis 
van vriendschap, volwassenheid en seksualiteit.

PRINSENRECEPTIE
AANVANG: 13.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Deze middag krijg je de gelegenheid om de heerser van 
Krullendonk voor het komende carnavalsseizoen, zijn 
adjudant en de jeugdprins en zijn assistent te feliciteren en 
hen een mooi carnavalsjaar toe te wensen.

POPKWIS
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Hoe staat het met je muziekkennis? De popkwis is een mooie 
gelegenheid om je kennis te testen. In teams van twee 
personen wordt gestreden voor een plaatsje op de lijst van 
eeuwig roem. 
Opgeven via info@de-pas o.v.v. ‘Popkwis’.

FILM: BLOED, ZWEET 
EN TRANEN
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

Bloed, Zweet en Tranen is een oprecht, emotionele en 
humoristisch verhaal over het bewogen leven van André 
Hazes. In de � lm worden drie belangrijke fases uit zijn 
leven verteld. Een � lm die het levensverhaal vertelt van dé 
volkszanger van Nederland.

ACTIVITEITENAGENDA

De Misse 4  - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

ZO. 27
NOVEMBER

VR. 11 
DECEMBER

ZO. 13
DECEMBER

DI. 22
DECEMBER

7 EN 8 
DECEMBER

Nisseroise Kwis presenteert 
categorieën jubileumeditie 

De kwis bestaat, net als vorig jaar, 
uit 110 vragen, onderverdeeld in 
elf verschillende categorieën. Daar-
naast is er een nieuwe, uitdagende, 
geheime opdracht. Sommige cate-
gorieën zullen wellicht bekend in 
de oren klinken, andere zijn geheel 
nieuw. De elf categorieën zijn:
- Achter de vurdeur
- Rondje kuieren
- Op d`n bouw

- Met de fiets
- Nisseroise Kwis
- Fijn fisje, nie?
- Hallo Nistelrode
- Dees joar
- Met de vlam in de pijp
- Aon de poets
- Hoorspel
Inschrijven kan nog tot 15 decem-
ber. Deelname aan de kwis kost  
€ 10,- per deelnemend team. Mee-

doen kan door je voor 15 decem-
ber aan te melden via 
www.nisseroisekwis.nl. ‘Like’ de 
Facebookpagina 
www.facebook.com/nisseroisekwis 
en blijf op de hoogte van het laat-
ste NK-nieuws.

NISTELRODE - De lustrumeditie van de Nisseroise Kwis vindt plaats 
op maandag 28 december. er zijn al flink wat teams die zich hebben 
ingeschreven om mee te doen. Om alle teams in de gelegenheid te 
stellen de juiste kennis en kunde binnen te halen, maken de Nisseroise 
Kwismasters de categorieën bekend. 

Lezing over sagen en legenden
HEESWIJK-DINTHER - Rini Ker-
stens verzorgt op donderdag 10 
december een lezing bij heemkun-
dekring De Wojstap in Dinther. 

Veel natuurverschijnselen stel-
len ons ook in onze tijd nog voor 
vraagtekens. In het verdere verle-
den waren ze aanleiding voor uit-
eenlopende verhalen, allemaal po-
gingen om die gebeurtenissen te 
verklaren of ze in ieder geval een 
plaats te geven.

Diverse planten en dieren hebben 
bijzondere namen. Die zijn dikwijls 
ontstaan omdat ze er in de ogen 
van mensen vreemd en angstaan-
jagend uitzagen, zomaar ineens 
verschenen of zich alleen maar 
op bepaalde plekken vertoonden. 
Daarentegen waren er ook orga-
nismen met een allerliefst voorko-
men. 

Al die natuurverschijnselen en die 
bijzonder ogende planten en die-
ren zijn de kern van uiteenlopende 
sagen en legenden. Soms in een 
sprookjesachtige sfeer, dan weer 
duidelijk getuigend van de vre-
zende afhankelijkheid van de mens 
voor delen van de schepping. Ele-
menten uit geloof en bijgeloof om-
geven die verhalen.

Het zijn allemaal vertelsels die ons 
nu een glimlach ontlokken. Het 
aardige van die verhalen is ook 
dat we met andere ogen naar die 
natuurverschijnselen, planten- en 
diersoorten gaan kijken. Bepaalde 
details vallen ineens op en zeg-
gen in het verband van zo’n sage 
of legende wat. Ze vertellen ons 
iets over de verbondenheid van de 
mens. 
De lezing over dit onderwerp op 
10 december vindt plaats in de 

heemkamer aan het Raadhuisplein 
21a in Dinther en begint om 20.00 
uur.

Voor leden is het gratis. Niet-leden 
betalen € 2,-.

Gouden Koets centraal in 
lezing op Kasteel Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Luc eek-
hout, directeur Kasteel heeswijk, 
zal op zondag 6 december van 
12.00 tot 13.00 uur een éénmalige 
lezing verzorgen in de Wapenzaal 
van Kasteel heeswijk. 

Luc Eekhout was achttien jaar lang 
directeur van het Nationaal Rijtuig-
museum en heeft in die hoedanig-
heid de catalogus van het Konink-
lijk Staldepartement samengesteld. 
Kasteel Heeswijk heeft een nauwe 
band met het Koninklijk Huis en 

heeft sinds kort een bokpaneel van 
de Gouden Koets in zijn collectie, 
destijds een geschenk van de Am-
sterdamse bevolking aan de jonge 
Koningin Wilhelmina. 

Nu de koets in restauratie gaat, 
geeft de directeur van het kas-
teel toelichting op dit vorstelijke 
staatsierijtuig. De kosten voor het 
bijwonen van de lezing bedragen  
€ 4,- per persoon. Voor deelne-
mers aan een kasteelrondleiding is 
de lezing gratis.

Rozen Kwartet
Aansluitend verzorgt het Rozen 
Kwartet het matineeprogramma 
van ‘Aangenaam Klassiek’. Het en-
semble treedt op om 14.15 uur en 
15.15 uur en speelt (licht) klassieke 
muziek. Een all-in entreebewijs van  
€ 7,50 voor het kasteel volstaat om 
100% te kunnen genieten van het 
optreden van deze musici en de le-
zing over de Gouden Koets. 

Voor meer informatie: 
www.kasteelheeswijk.nl.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39 Jumbo Wiegmans , Heesch, Schoonstraat 8,  Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10

 Jumbo, Heeswijk Dinther, Sint servatiusstraat 39

296135eb-a237-4642-9f25-7347da437af2.indd   1 30-11-2015   10:37:25
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GeMeeNTebeRiCHTeN

De Rekenkamercommissie van de gemeen-
te Bernheze is weer voltallig nu de vacatu-
res zijn ingevuld. De commissie bestaat nu 
uit de volgende leden: de heren ir. C.A.j.M. 
Langerwerf (voorzitter) en drs. W. van 
Deursen BPM en mevrouw drs. j.M.g.A. 
Versmissen-Adriaans. 

De Rekenkamercommissie is ingesteld om de 
gemeenteraad te ondersteunen bij zijn con-
trolerende taak. Daartoe doet de Rekenka-
mercommissie op eigen initiatief onderzoek 
naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het gemeentelijke be-
leid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat 

het gemeentebestuur wilde bereiken; is ge-
daan wat moest worden gedaan; heeft het 
gekost wat het mocht kosten?

Onderzoek
De Rekenkamercommissie onderzoekt jaar-
lijks 1 à 2 onderwerpen. De commissie is 

volledig onafhankelijk en beslist zelf naar 
welk onderwerp zij onderzoek doet, maar 
zowel de gemeenteraad als de inwoners van 
Bernheze kunnen suggesties doen voor een 
concreet onderwerp. Wilt u iets kwijt aan 
de Rekenkamercommissie, stuur dan een 
e-mail naar rekenkamer@bernheze.org. 

GeMeeNTeRAAd 

PRAKTiSCHe iNfoRMATie

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

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

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

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

AGeNdA

Vanaf 1 januari 2016 
Milieustraat op zaterdag 
voortaan geopend 
van 8.30-14.00 uur

openingstijden rond 
de feestdagen
gemeentehuis
17 december 2015 
vanaf 13.30 uur gesloten
24 december 2015 
vanaf 13.00 uur gesloten
31 december 2015 
vanaf 13.00 uur gesloten
1 januari 2016 gesloten

Milieustraat
25 december 2015 gesloten
1 januari 2016 gesloten

groendepots
25 december 2015 gesloten
1 januari 2016 gesloten

is uw smartphone ingesteld 
op NL-Alert

Wilt u ook direct informatie bij 
een noodsituatie? 
-  Met NL-Alert wordt u door een 

tekstbericht op uw mobiel direct 
geïnformeerd over een (drei-
gende) noodsituatie. 

-  Met NL-Alert wordt u gewaar-
schuwd én geïnformeerd over 
wat er aan de hand is en wat u op 
dat moment het beste kunt doen.

-  NL-Alert werkt op basis van cell 
broadcast en niet met sms-be-
richten. Daardoor werkt NL-Alert 
óók als het netwerk overbelast is. 

- NL-Alert is gratis en anoniem. 
-  Veel toestellen zijn automa-

tisch ingesteld op NL-Alert. Op 
sommige toestellen, zoals de 
iPhone, moet u dit nog zelf doen. 
U kunt dit eenvoudig nagaan 
op www.nl-alert.nl.

-  Alleen als u in de directe omge-
ving van de noodsituatie bent, 
ontvangt u een NL-Alert. 

-  Twee keer per jaar zendt de over-
heid een NL-Alert controlebericht 
uit. 

offiCiËLe beKeNdMAKiNGeN

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van de volgende 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
-  M. Mederowski, 

geboren 23-10-1964
-  J. Olszewski, 

geboren 25-05-1979

Dit voorgenomen besluit kan grote 

persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben voor de betrok-
kenen. Bent u op de hoogte van 
het huidige adres van deze per-
sonen, neem dan contact op met 
de gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van de volgende 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-

sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
-  R.M. Veld geboren 16-02-1965     

Besluitdatum: 12-11-2015
Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen hebben 
voor de betrokkene. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres van 
deze persoon, neem dan contact 
op met de gemeente Bernheze, 
telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergunning/
ontheffi ng verleend aan:
-  M.M. Langenhuizen voor het 

organiseren van een feestavond 
op 4 december 2015 van 19.30 
tot 2.00 uur en een open dag op 
6 december 2015 van 11.00 tot 
18.00 uur op locatie Loosbroek-
seweg 56a in Nistelrode. De 

beschikking is verzonden op 25 
november 2015.

-  M.A.C. De Rijdende Wevers 
voor het organiseren van een 
Indoor Motorcross op 31 decem-
ber 2015 van 9.00 tot 15.00 uur 
en op 2 en 3 januari 2016 van 
9.00 tot 17.30 uur op locatie, 
Kantje 16, 5388 XB Nistelrode. 
Tijdens het evenement wordt bij 
het Kantje een parkeerverbod in-
gesteld voor beide zijden van de 
weg. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 25 november 2015.

Nieuwe openingstijden 
Milieustraat
Vanaf 1 januari 2016

De Milieustraat is vanaf 1 januari 
2016 op zaterdag open van 8.30 
tot 14.00 uur. 

De openingstijden op woensdag 
en vrijdag veranderen niet. 

Alleen pinnen 
bij Milieustraat 
en groendepots
Vanaf 1 januari 2016 kunt u bij de 
Milieustraat en de groendepots 
alleen pinnen. U kunt dan niet 
meer met contant geld afrekenen. 
Contactloos betalen kan ook voor 
bedragen onder € 25,- en als uw 
bankpas daar geschikt voor is. 

Op maandag 7 december 2015 zendt de overheid rond 12.00 uur een 
NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand van dit controlebericht kunt u 
nagaan of uw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Om-
dat dit een controlebericht is, hoeft u niets te doen. Dat is ook duidelijk 
aangegeven in het bericht. heeft u uw mobiel nog niet ingesteld voor 
NL-Alert? ga dan nu naar www.nl-alert.nl. 

Nieuwe leden Rekenkamercommissie bernheze

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412

De Afvalkalender 2016 is klaar. Hij 
is op drie manieren beschikbaar. 

1. Download de Afvalstoffen-
dienst app

2. Print de Afvalkalender zelf uit
 Geen smartphone? U kunt de 

Afvalkalender als pdf downloa-
den via www.bernheze.org of 
www.afvalstoffendienst.nl. 

3. Vraag de Afvalkalender telefo-
nisch op

 Lukt installeren van de app of 
zelf printen niet? Bel ons en wij 
sturen een Afvalkalender naar u 
toe. Telefoon 14 0412

Heeft u nog vragen? Kijk dan op 
www.bernheze.org of bel naar 
14 0412.  Mailen kan ook, 
kcc@bernheze.org.

Afvalkalender 2016
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PRoCedUReS

GeMeeNTebeRiCHTeN

PRoCedUReS

Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes 
weken tijdens openingstijden op 
afspraak inzien in het gemeente-
huis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes 
weken tijdens openingstijden op 
afspraak inzien in het gemeente-
huis in Heesch en raadplegen op 
www.bernheze.org of www.ruim-
telijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schrifte-
lijke inspraakreactie aan het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Bernheze reageren op de 
stukken. Neem voor het indienen 

van een mondelinge inspraakreac-
tie contact op met de betreffende 
afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum een schriftelijke 
zienswijze indien bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van Bernheze. Neem voor het in-
dienen van een mondelinge ziens-
wijze contact op met de betref-
fende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na verzenddatum 
van dit besluit bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende 
werking.

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

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na publicatiedatum van 
dit besluit beroep indienen bij de 
sector bestuursrecht van de recht-

bank, Postbus 90125, 2500 MA 
’s-Hertogenbosch. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na publicatiedatum 
van dit besluit beroep indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende 
werking. Er zijn griffierechten ver-
schuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmo-
gelijkheden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijk-
tijdig met een ingediend bezwaar- 

of beroepschrift, de voorzienin-
genrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aan-
vullend op een ingediend beroep-
schrift bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afde-
ling verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moe-
ten staan: de datum, de naam 
en het adres van degene die re-
ageert, een omschrijving van het 
onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking 
indient en uw handtekening.

-  Stichting De Kreuge Loosbroek, 
5472 PL Loosbroek voor het orga-
niseren van een verlichte optocht 
op 6 februari 2016 van 19.00 tot 
21.30 uur in Loosbroek. De route 
is als volgt: Dorpsstraat, Krom-
medelseweg, Pastoor De Groot-
straat, Jan Dobbelsteenstraat, 
Donatusstraat, Schaapsdijk, Mo-
lenhoeven. Tijdens de optocht 
zijn bovenstaande straten geheel 
of gedeeltelijk afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikking is ver-
zonden op 25 november 2015.

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

Verleende standplaatsvergunning
-  Het college van burgemeester 

en wethouders heeft op 26 
november 2015 besloten een 
aangepaste standplaatsvergun-
ning te verlenen aan W.A. Bruij-
gom, Graaf Ottostraat 8, 5302 
VH Zaltbommel, voor de verkoop 
van bloemen/planten en aanver-
wante artikelen aan Hoogstraat 
tegenover De Misse achter de 
bomen in Heesch.

-  Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 26 no-
vember 2015 besloten een inci-
dentele standplaatsvergunning te 
verlenen aan Jong Nederland 
Vorstenbosch, Kapelstraat 17, 
5476 KV Vorstenbosch voor 
de verkoop van oliebollen 
op Meester Loeffenplein op 
donderdag 31 december 2015. 

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpwijzigingsplan Mgr.
Van den hurklaan 18-22, heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinzage-
legging bekend van het ontwerp-
wijzigingsplan Mgr. Van den Hurk-
laan 18-22 in Heesch (artikel 3.9a

 Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan betreft de realisa-
tie van een woning op het perceel 
gelegen tussen Mgr. Van den Hurk-
laan 18-22 in Heesch.
Inzage: Het ontwerpwijzigingsplan 
ligt met ingang van 3 december 
2015 gedurende zes weken op 
afspraak ter inzage in het 
gemeente huis in Heesch. Het plan 
is digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1721. WPMgrHurklaan18-
ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpwijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze, Postbus 19, 
5384 ZG Heesch.

Rectifi catie ontwerpbestem-
mingsplan Rietdijk-Peelstraat 
Vorstenbosch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de terinzagelegging be-
kend van het ontwerpbestem-
mingsplan Rietdijk-Peelstraat in 
Vorstenbosch. Voor de volledig-
heid wordt het plan opnieuw ter 
inzage gelegd.
Inhoud: Het plan behelst de 
realisatie van 14 woningen in 
Vorstenbosch middels Ruimte voor 
Ruimte.
Inzage: Het ontwerpbestemmings-
plan ligt met ingang van 3 decem-
ber 2015 gedurende zes weken 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch. Het plan is 
digitaal raadpleegbaar en te down-
loaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPRietdkPeelstr-
ow02).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 

ontwerpbestemmingsplan rea-
geren door het indienen van een 
zienswijze. Deze kunt u richten aan 
de gemeenteraad van Bernheze,
Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als 
u uw zienswijze mondeling wilt 
geven kunt u een afspraak maken
met de heer P. de Wit van de 
gemeente Bernheze.

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
-  RKVV Vorstenbossche Boys heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het oprichten van 
een voetbalvereniging op sport-
park De Bergakker op het adres 
Binnenveld 57, 5476 LZ Vorsten-
bosch.

Procedures 1a en 6 zijn van 
toepassing.

De volgende melding als be-
doeld in artikel 10.52 van de Wet 
milieubeheer is ingekomen:
-  Gebr. Van den Brand en Van Oort 

B.V. uit Uden heeft een melding 
op grond van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval in-
gediend. De melding richt zich 
op het breken van in totaal circa 
3000 ton steenachtige materialen 
op het adres Kanaaldijk-Noord 
14, 5473 KW Heeswijk-Dinther 
in de periode vanaf 22 oktober 
2015 tot 22 januari 2016, ge-
durende ten hoogste vijf werk-
dagen. De bronsterkte van de 
mobiele puinbreekinstallatie on-
der vollast bedraagt 110 dB(A).

Procedures 1a en 6 zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
heeswijk-Dinther
-  Hommelsedijk 4a

Nieuwbouw opslagloods
Datum ontvangst: 23-11-2015

-  Hertog Janstraat 20 t/m 38
Aanpassen entree
Datum ontvangst: 27-11-2015

-  N279 sectie E nr. 2734 en 1865
Bouwen wegportaal
Datum ontvangst: 23-11-2015

-  N 279 sectie E nr. 1950, 1951 en 
1952
Plaatsen tijdelijke uitkijkpost
Datum ontvangst: 24-11-2015

Nistelrode
-  Laarhof ong.

Oprichten woning
Datum ontvangst: 26-11-2015

Vinkel
-  Halleyweg 1

Plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 26-11-2015

heesch
-  Elzenseloop 36

Vergroten woning
Datum ontvangst: 26-11-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
heeswijk-Dinther
-  Kaathovensedijk 7

Bouwen woning
   Verzenddatum: 23-11-2015
heesch
-  Witte Molenweg 39

Uitbreiden woning
Verzenddatum: 26-11-2015

-  Leliestraat ong. Sectie B nr. 6575
Oprichten woning met 
bijgebouw (2-onder-1-kap)
Verzenddatum: 27-11-2015

-  Leliestraat ong. Sectie B nr. 6575
Oprichten woning met 
bijgebouw (2-onder-1-kap)
Verzenddatum: 27-11-2015

-  Venloop ong sectie A nr. 7260
Oprichten woning
Verzenddatum: 26-11-2015

-  Nistelrodeseweg 53
Uitbreiden woning (inwoning, 
handelen in strijd regels 
ruimtelijke ordening)
Verzenddatum: 27-11-2015

Loosbroek
-  Nistelrodensedijk 1

Milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 30-11-2015

Nistelrode
-  Molenhoeve 15

Plaatsen hekwerk
Verzenddatum: 30-11-2015

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

uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afl oop van de beroepstermijn.
heeswijk-Dinther
-  De Bleken 7

Bouwen geitenstal, machine-
berging, mestopslagloods, 
opfokstal en tussenbouw en 
revisie milieu
Verzenddatum: 23-11-2015

-  Langenbergsestraat 9
Revisie milieu/veranderen 
melkgeiten- en rundveehouderij
Verzenddatum: 24-11-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.
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Agenda:
1. Opening om 19.45 uur door Leo 

Somers, voorzitter van de dorps-
raad.

2. Korte terugblik door de voor-
zitter op de activiteiten van de 
dorpsraad in 2015. 

 Gelegenheid tot het stellen van 
vragen hierover. Aansluitend fi-
nancieel jaarverslag. 

3. Bespreking van het thema Volks-
gezondheid in relatie tot drugs 
en alcohol.

 Hierbij aanwezig zijn verantwoor-
delijk wethouder Jan Glastra van 
Loon, een vertegenwoordiger 
van Novadic Kentron en de GGD 
en de wijkagent. De bespreking 
is in de voorlichtende sfeer en er 
is gelegenheid om vragen te stel-
len en om aandachtspunten in te 
brengen. De behandeling van dit 
onderwerp vloeit mede voort uit 
de contactavond die op 5 maart 
jl. in De Stuik is gehouden.

4. Pauze met gratis consumptie. 
5. Woningbouw.
 Hierbij is aanwezig wethouder 

Rein van Moorselaar en een be-
handelend ambtenaar.

 Waar gaan we wat in Vorsten-
bosch bouwen nu de Dorpsrand 
vol gaat raken? 

 Hoe staat het met het dit jaar 
door de gemeente gehouden 
woonwensenonderzoek? 

 Eventuele mededelingen van en/
of vragen aan de vertegenwoor-
diger van Mooiland.

6. Bestuursmutaties en aanpassing 
bestuursstructuur en werkwijze 
van de dorpsraad.

7. Rondvraag. 
8. Presentatie ‘Vorstenbosch in 

beeld 2015’ door Jo van den 
Berg. 

9. Sluiting om circa 22.00 uur door 
de voorzitter, waarna gelegen-
heid tot gezellige nazit in de foy-
er.

openbare jaarvergadering 
dorpsraad Vorstenbosch 
VORSTENBOSCH - Dorpsraad Vorstenbosch houdt op woensdag 9 de-
cember haar openbare jaarvergadering. De vergadering vindt plaats in 
gemeenschapshuis De stuik aan de schoolstraat 14, 5476 KK in Vor-
stenbosch. Ontvangst vanaf 19.30 uur met gratis koffie of thee.

d66: Luuk Verstegen
Luuk Verstegen uit Heesch, promoveert aan de TU Eindhoven. Hij bekijkt daarbij 
onder meer hoe mensen omgaan met nieuwe innovatie, zoals innovatie met nieuwe 
digitale computer- en softwaresystemen. En wat blijkt, waar het om gaat is niet de 
technologie zelf, maar hoe mensen samen om kunnen en willen gaan met deze 
technologie.

Innovatie, wat is dat?
Innovatie begint met een creatief idee of initiatief voor verbetering. Maar dat is slechts 
het beginpunt. Innovatie is het waarmaken van zo’n idee en het omzetten van dit idee 
in waarde. Maatschappelijke waarde, maar ook economische waarde. Innovatie vindt 
overal plaats en is ook overal nodig. Medische innovatie zorgt voor een langer én 
beter leven. Innovatie in het onderwijs zorgt ervoor dat kinderen beter voor-
bereid worden op de wereld van morgen. 
De wereld van morgen? 
Of je nu wilt of niet, die wereld van morgen is anders dan nu en wij 
moeten daar met z’n allen mee om kunnen gaan. Dit betekent ook dat 
oude manieren van denken moeten worden vervangen door nieuwe. Dat 
is moeilijk, maar naar mijn mening van essentieel belang om de problemen 
zoals klimaatverandering, vergrijzing en extreme ongelijkheid aan te pakken.
Wat kunnen we doen?
Innovatie ontstaat vaak in het MKB én uit de gemeenschap. Geef deze mensen de ruimte 
om te innoveren! Investeren in innovatie is belangrijk, met name in het MKB. Want daar 
wordt de nieuwe waarde gecreëerd. Daarvoor moet je in gesprek zijn en blijven met verschillende mensen, met 
verschillende behoeftes en die ondersteunen. Daarom ben ik lid van D66.

Innovatie ontstaat vaak in het MKB én uit de gemeenschap. Geef deze mensen de ruimte 
om te innoveren! Investeren in innovatie is belangrijk, met name in het MKB. Want daar 

ik ben

In de loop van 2014 en 2015 be-
reikten ons als SP steeds klachten 
over de gang van zaken bij de 
uitvoering van de transitie in het 
kader van de pilot huishoudelijke 
hulp. Daarop heeft de SP Bernheze 
middels huisbezoeken een onder-
zoek onder een 50-tal thuiszorgcli-
enten gehouden, waaruit duidelijk 
bleek dat er een heleboel mis ging 
bij de aanpassingen. Dat mensen 

zich terecht zorgen maakten bij de 
uitvoering van deze transitie. De 
SP Bernheze heeft een rapport van 
deze enquête begin 2015 aan de 
raad en het college aangeboden. 
Kort hierop (9-4-2015) volgde 
ook het evaluatierapport van de 
pilot huishoudelijke verzorging 
van BMC. Daarin stonden twaalf 
aanbevelingen om tot verbetering 
te komen. Nu er steeds maar geld 

overblijft, maakt de SP Bernheze 
zich grote zorgen. Hebben we als 
gemeente wel voldoende oog voor 
de kwetsbare mensen in de ge-
meente? Mensen die zelf niet of 
nauwelijks aan de bel durven trek-
ken? 
De SP wil in 2016 actieve inzet zien 
om het beschikbare geld aan de 
doelgroep, onze zorgbehoevende 
medemens, te besteden.

SP: inzetten beschikbare Wmo-gelden

BERNHEZE - De sP Bernheze ziet in de financiële cijfers over 2015 tot nu toe 
overschotten bij de Wmo. Daar schrikt de sP van. Immers, geld dat voor zorg be-
stemd is, dient aan zorg besteed te worden. Veel mensen kregen met verschra-
ling van zorg te maken. Dat kan niet als er geld overblijft. Dan doen we iets niet 
goed met elkaar. Waar blijven de verbeterpunten? De sP Bernheze stelde er al 
vragen over aan de wethouder.

Jan Prinsen, SP Raadslid

KoRTmaar KRACHTIGOnze nieuwe website www.cda.nl/bernheze is online
Na een tijdlang hard werken door onze nieuwe webbeheerder, is sinds twee weken onze nieuwe website online. Hij is getooid in een verfrissend modern 
groen jasje, dit sluit goed aan op het CDA van vandaag en ons actieve team. U vindt er alles wat u wilt weten over het CDA in Bernheze. De artikelen die we 
schrijven, onze mensen, het verkiezingsprogramma en ook het blad Bernhezer Bulletin dat we uitgeven voor onze leden. We zijn vanaf heden te vinden op 
www.cda.nl/bernheze. Mocht u nou toch iets niet kunnen vinden wat u wel wilt weten, dan kunt u contact opnemen. Of wilt u meedoen en lid worden van 
onze partij? Dat kan natuurlijk allemaal via de website.

Fractie en bestuur CDA Bernheze

CDA; Actief, dichtbij en betrokken!
Zie www.cdabernheze.nl

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

bossen bernheze uitgedund
BERNHEZE - De bossen van Bernheze worden de komende weken uitgedund. Dat betekent dat er bomen 
worden geveld om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven. het gaat om de gemeentebossen 
tussen Nistelrodesedijk en Kampweg en de bossen bij heisewal en heibloemsedijk. De bomen die geveld 
worden zijn oranje gemarkeerd.

De gemeente Bernheze streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarde. Zo krijgen 
inheemse loofbomen en markante bomen meer groeiruimte. We maken ook een aantal open plekken, waar-
door er licht op de bodem valt en er kruiden en struiken kunnen groeien. Ook hebben bomen hier de kans zich 
te verjongen. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer 
dichtgroeit. Meer informatie: www.bernheze.org
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iNfoRMATie VooR de KeRNeN

Rode Loper Actie 
Heesch van start

www.centrumheesch.nl

Tramstraat 25, 5388 GE  Nistelrode | T 0412 617 491
E info@maasenvanoss.nl  |  I www.maasenvanoss.nl

Uw 
administratie 

op een 
voetstuk…

Voor Maas & van Oss 
een klein kunstje!

Het verzorgen van uw administratieve, fiscale en 

financiële zaken is voor Maas & van Oss een klein 

kunstje. Wij plaatsen voor een groot aantal MKB’ers de 

complete administratie op het door de klant gewenste 

en voor de wet vereiste voetstuk. Van jaarrekeningen en 

tussentijdse cijfers tot fiscale aangiften en prognoses.  

Wellicht verrichten we dat kunststukje in de toekomst 

ook voor u. Wij nodigen u in ieder geval van harte uit. 

Bel of loop geheel vrijblijvend binnen om te horen hoe 

wij ook uw administratie op een voetstuk plaatsen. 

Graag tot ziens!

Team Maas & van Oss

Zo heeft de provincie altijd be-
weerd dat de keuze van een ge-
meente om zelfstandig te blijven 
of te gaan herindelen of opsplitsen 
altijd van onderaf moet komen. 
Immers, de les uit de samenvoe-
gingen van dorpen in 1993 was 
wel dat als iets van bovenop wordt 
opgelegd, dit geen draagvlak heeft 
bij inwoners. Dat is ook geen de-
mocratisch genomen besluit.

Onze gemeenteraad heeft in ok-
tober het democratische besluit 
genomen om zelfstandig te blijven 

en dat kan zeker nog de komende 
tien jaar het geval zijn.

Wat schetst nu mijn verbazing; de 
provincie stuurt onze gemeente 
een brief waarin de provincie toch 
aanstuurt op een heroverweging 
van dat besluit en een opsplitsing 
nog eens te beoordelen, omdat dat 
niet slechter zou zijn dan zelfstan-
dig blijven.

Hoezo ‘van onderop een keuze 
maken’, denk ik dan.
Dat het referendum in Landerd in 

meerderheid laat zien dat de Lan-
derdse inwoners graag een Maas-
horstgemeente vormen, betekent 
nog niet dat die wens door Bern-
heze dan maar ingewilligd moet 
worden. 
Wij als Lokaal, hebben gekozen 
voor zelfstandigheid en dat stand-
punt verandert niet door de wens 
van Landerd of de brief van de 
provincie.

Het antwoord van de gemeente 
richting de provincie zou moeten 
zijn: ‘Wij zijn geen jojo’s’.

Lokaal: Vertrouwen in de politiek

BERNHEZE - ‘Politici zijn niet te vertrouwen’ of het zijn ‘draaikonten’ 
hoor ik weleens als ik zeg dat ik bij een politieke partij hoor. Ik probeer 
dat altijd te weerleggen door te stellen dat ik bij Lokaal ben en dat die 
mensen echt staan waar ze voor gaan. Dat geldt niet altijd voor de an-
dere partijen, en organisaties.

Hans Vos, Bestuurslid Lokaal

Wij vinden dat de gemeente een 
partner moet zijn als het gaat over 
het meedenken met initiatieven 
van onze inwoners. Het college 
roept hard over meewerken aan 
dat soort initiatieven, maar in de 
praktijk is daar nog te weinig van 
te zien. 
Terwijl we juist door ruimte en 
aandacht te geven aan dit soort 
ideeën onze kernen levendig kun-
nen houden. Samen kijken naar 
wat wel mogelijk is kan ontzettend 

mooie dingen opleveren voor al 
onze dorpen. 

Dat vraagt wel om een kleine om-
slag in het denken bij de gemeente 
en haar bestuurders. Mensen met 
ideeën zullen met open armen 
ontvangen moeten worden en bij 
goede ideeën ook moeten kunnen 
rekenen op de nodige ondersteu-
ning. Deze ideeën vallen of staan 
bij een goede samenwerking. Als 
gemeente moeten we aantonen 

een partner te zijn die mee wil en 
kan denken en grenzen durft te 
verleggen. Kunnen we dat laatste 
niet, en daar lijkt het op, dan is 
het niet meer dan terecht dat de 
provincie onze ‘toekomst’ afwijst, 
net zoals dit college dat met de 
toekomst van verschillende initia-
tieven van inwoners in Bernheze 
deed. 

Reageren? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Afgewezen

BERNHEZE - De toekomst van het Lima-huis in heeswijk-Dinther is een onzeke-
re. Dit kleinschalige zorginitiatief (Buro Lima), waar kinderen met een beperking 
begeleid worden, vroeg het college om medewerking, maar kreeg een weigering 
in de bus. en zo waren er meer…
Als Progressief Bernheze hebben we vragen gesteld over de situatie met betrek-
king tot Buro Lima en zijn we kritisch op de manier waarop we als gemeente 
omgaan met ideeën van onze inwoners. 

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

Voer voor de media, want wat 
vindt men ervan in Bernheze en 
Oss. Dat nu de discussie over zelf-
standigheid van Bernheze weer op-
laait, is voor de VVD Bernheze dan 
natuurlijk helemaal geen verras-
sing. Ofschoon de gemeenteraad 
op 1 oktober 2015 in meerderheid 
(15 voor, 6 tegen) besloot tot zelf-
standigheid van de gemeente, ziet 
de VVD Bernheze het toch anders.
CDA en LOKAAL, 9 kozen voor 
zelfstandig blijven, maar onder 
vele voorwaarden, zoals o.a. uit-
breiding van het ambtenarenappa-
raat en meer financiën. Alleen blijft 
het bij deze twee partijen voorlo-
pig bij woorden, want van enig 
initiatief om hun woorden kracht 
bij te zetten hebben wij nog niets 
kunnen merken.
Gaat weer meer geld kosten en dus 
zal de OZB voor burgers en onder-

nemers weer verhoogd worden.
En dan een brief van de Provincie 
Noord-Brabant aan het College 
van burgemeester en wethouders, 
met een reactie op het besluit van 
de gemeenteraad zelfstandig te 
blijven. De strekking hiervan :
“Uit uw analyse maken wij op dat 
de optie van splitsing van uw ge-
meente zeker niet slechter scoort 
dan de optie van zelfstandigheid”. 
Deze brief is op 10 november 2015 
gestuurd, maar pas op 25 novem-
ber 2015 werd deze brief aan de 
raadsleden openbaar gemaakt. 
Waarom pas na twee weken? 
Hoezo een transparant bestuur? 
Reden om dat de burgemeester te 
vragen. Het is nu eerst afwachten 
wat uiteindelijk de gemeenteraad 
van Landerd zal besluiten.
06-53 496069 
www.bernheze.vvd.nl/contact

VVD: discussie zelfstandig-
heid bernheze laait weer op

BERNHEZE - 25 November 2015 werd de 
uitslag van de enquête in Landerd bekend, 
37% van de burgers koos voor Maashorstge-
meente, Landerd en uden en (gedeelte) van 
Bernheze, 14% voor samengaan met uden 
en 21% voor zelfstandig blijven. een verras-
sende uitslag, ook voor de VVD Bernheze.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-
Bernheze

de rode loper ligt weer klaar 

Prijzen
Tijdens de koopzondag van 20 
december vindt om 16.00 uur de 
trekking en prijsuitreiking plaats 
tijdens een gezellig samenzijn. Na-
tuurlijk bij de kerststal in het cen-
trum. 
En, wat is leuker dan iemand blij 
te maken met mooie cadeaus, te-
gen aantrekkelijke prijzen en daar-
bij kans te maken op een mooie 
prijs voor uzelf? Keuze genoeg in 
Heesch aan mooie, lekkere en cre-
atieve dingen. 

Deelnemers
Deelnemers van de Rode Loper 

Actie zijn: Damesmodezaak Le Vil-
lage, Boekhandel Ceelen, Kaasspe-
ciaalzaak Bon Fromage, Bloemen-
shop Amsonia, Jumbo Wiegmans, 
MITRA ‘t Heuveltje, Zegers Optiek, 
Albert Heijn, SNS Bank, Kindermo-
dezaak 5384, Depot, Dress-up/In-
style, CC De Pas, Brasserie ‘t Oude 
Raadhuis, Boetiek24, Wereldwin-
kel, Meer Sports, Marvy’s Speel-
wereld, Bloemsierkunst Ari-Jenne, 
De Bakkers Lamers, Slagerij Van 
Orsouw, Shoeby Lakeside, Discus 
Spanjers, Automaterialen Heesch, 
Meesterbakker Hans van Berkom, 
Haarmode-Bijoux Van Herpen en 
Hema.

Deelnemende bedrijven vindt u op 
de Facebookpagina van Centrum 
Management Heesch 
www.centrumheesch.nl. 

Daar vindt u ook veel andere leuke 
dingen over de activiteiten van de 
ondernemers uit Heesch.

heeSCh – De deelnemende bedrijven van de Rode Loper Actie zorgen ook dit jaar voor een spannende 
verloting op 20 december. De deelnemers hebben de posters bij de deur hangen en wie afgelopen dagen 
gewinkeld heeft, heeft wellicht al een voucher ontvangen en ingevuld. De voucher ontvangt u bij besteding 
van een door de deelnemer vastgesteld bedrag en kan – na invulling – bij jumbo Wiegmans, Ari-jenne 
Bloemsierkunst, Depot of Damesmodezaak Le Village in de daarvoor bestemde ton gedeponeerd worden. 
hoe meer u koopt, hoe meer kans u maakt op een van de mooie prijzen.

‘CadeauS kopen en 
kanS maken op een 
Cadeau voor uzelf’
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CURSUS FOTOGRAFIE MET DE 
SPIEGELREFLEXCAMERA
In tien lessen krijgt u meer inzicht 
in de technische mogelijkheden van 
uw eigen spiegelreflexcamera. We 
staan uitgebreid stil bij onder andere 

diafragma, 
s c h e r p -
ted iep te , 
sluitertijd, 
tegenlicht-
correcties, 
lichtmeet-
systemen, 
scherpstel-
ling, wit-

balans, het gebruik van de flitser en 
de compositie van de foto’s. Tegen 
het einde van de cursus maakt u op 
een zaterdagochtend (5 maart 2016, 

9.00 – 12.00 uur) foto’s in opdracht, 
waarbij u de besproken instellingen 
toepast. Voor deze cursus dient u zelf 
over een spiegelreflexcamera te be-
schikken.
Heesch: woensdag 6 januari 2016  
20.00 - 22.00 uur
tien lessen € 100,- p.p.
Nistelrode: maandag 11 januari 2016
19.30 - 21.30 uur tien lessen 
€ 100,- p.p.

HAAL MEER UIT UW iPAD
In deze basiscursus maakt u kennis 
met de iPad als communicatiemid-
del. Na het instellen van WiFi volgt 
een kennismaking met de uitgebreide 
mogelijkheden van het toetsenbord, 
zodat u vervolgens berichten en foto’s 
kunt uitwisselen. Verder behandelen 

we onder 
a n d e r e 
het ver-
s t u r e n 
van e-mail 
(met bijla-
ges), het 
installeren 
van apps 
( v a n u i t 
de App 
Store), Facetime (videobellen), het ge-
bruik van de camera, het werken met 
het berichtencentrum en een verken-
ning met Safari (internet). Neemt u 
uw eigen Apple iPad mee? 
Heesch: vrijdag 22 januari 2016  
9.30 – 11.30 uur vier lessen 
€ 54,- p.p.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

 Inspiratie voor 2016

Te KooP

NieUWe deSSo-
TAPiJTTeGeLS in allerlei 
kleuren/soorten. grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. vanaf 
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

HeeSAKKeRS LiCHTViSie 
HeefT VooR iedeReeN 
de JUiSTe LAMP iN HUiS
We hebben een uitgebreide 
collectie in led, industrieel, 
klassiek en modern.
lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
heesakkers lichtvisie, 
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

iN oNze KAdoSHoP ViNdT U 
ALTiJd eeN PASSeNd KAdo 
VooR eLKe GeLeGeNHeid
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

iN oNze eLeKTRoSHoP 
ViNdT U ALLe MoGeLiJKe 
LiCHTbRoNNeN
Zowel leD- als SPAAR-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en -onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
heesakkers elektroshop, 
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

PRiNTPAPieR
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.
Hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

KeRSTboMeN
Blauw spar, zelf uitzoeken 

op perceel Liniedijk 3 
Heeswijk-Dinther.
Van 100 cm € 5,- 150 /200 cm 
€ 10,- 250 /350 cm € 15,-
gratis thuisbezorgd. 
0413-292751 - 06-53760087.

KeRSTboMeN
Diverse soorten en maten, 
o.a. Blauwspar en Nordmann. 
Verkoop vanaf 5 december. 
Antoon Coolenstraat 5 te Heeswijk.

Te KooP/Te HUUR

CeNTRUM HeeSWiJK, 
WiNKeL/KANTooRRUiMTe
(voorheen juwelier). Huur € 650,- 
excl. btw per maand
0413-293584.

GeVRAAGd

bidPReNTJeS
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.

GebRUiKTe/oUde 
WeNSKAARTeN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

oUde/KAPoTTe MobieLTJeS 
VooR STG. oPKiKKeR
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

SLAGWeRKeR VooR 
SAMbA PeRCUSSiebANd 
dALe CANA
Ben jij degene die ons met je 
muzikale gevoel en energieke 
uitstraling wil komen versterken? 
Meer info: www.dalecana.nl of 
bel met 06-50404292.

KLASSieKe AUTo’S gezocht. 
Heeft u een oldtimer staan die 
u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

AANGebodeN

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

PediCURe NiSTeLRode
Dorien visser-hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

KAPTeiJNS PARTYVeRHUUR 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

fRieTKRAAM voor uw 
evenement of feest. voor info en/
of boekingen: 0413 292911/
06 25416954. Mario & Christa Bok. 

WiLT U ieMANd VeRRASSeN 
MeT eeN eCHT oRiGiNeeL 
KAdo!
geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
hannie heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
heeswijk-Dinther.

Uw oude VideobANdeN 
vakkundig en met zorg op dVd 
of op uw PC of LAPToP? 
Kijk even op www.eerdenvideo.nl 
of stuur een mail naar 
g.eerden@hotmail.nl. 
Bellen mag ook: 06-11 355 477.

feeSTJe of ieTS Te VieReN
Fust bier 50 liter vanaf € 55,-.
IJsklontjes € 1,80 per zak.
06-42968565.

mOOiBernhezertJeS

WiLt u een ZOekertJe PLaatSen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wie
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

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Yorick van de Rakt
uit loosbroek

Winnaar:
Marit van Schaijk
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Plein 1969-1B
Heeswijk-Dinther

Tel. 0413-294017
www.sterrin.nl

Dames-, heren- en kinderondermode

3 HALEN
2 BETALEN
voor dames en herenslips
 dames en heter

Plein 1969-1B
Heeswijk-Dinther

Tel. 0413-294017
www.sterrin.nl
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Plein 1969-1B
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294017
www.sterrin.nl
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• Ontspant nek, schouder en rug
• Vermindert snurken en zweten
• Ademend, hypoallergeen en antibacterieel
• Ideaal voor mensen die aan slapeloosheid lijden
• Perfect voor alle slaaphoudingen: rug, zij en buik
• Positief effect op de luchtwegen en het zenuwstelsel

100% BAMBOE EN ORTHOPEDISCH TRAAGSCHUIM

Uitgerust en vol energie 
wakker  worden zonder 
hoofd en/of nekpijn

2e

PRODUCT

€1

Mooi parfumerie

Heesch
‘t Dorp 64
5384 MC Heesch

GROOT FORMAAT

2 stuks 2 stuks

79.   90

Max. 2 per klant

40 .95 

DTP-A1500???.indd   1 01-12-15   11:55

‘t Dorp 64
5384 MC 
Heesch

0412-457086

Hij komt, hij komt
de lieve goede sint

Vanaf nu bij ons 
verkrijgbaar

Uw 
Cadeau Bij besteding 

van 35,00 of 
meer op het 
totale RITUALS 
assortiment

CADEAU
Mini Under a Fig Tree
t.w.v 12,50

Winter
Limited
Edition

‘t Dorp 64
5384 MC 
Heesch

0412-457086

Paco Rabanne
Lady Million 
eau de parfum 30ml
van 53,45

voor 34,74

Jean Paul Gaultier
Le Male 125ml
eau de toilette 125ml
van 80,16

voor 59,95

gratis 
showergel

200ml
twv 27,23

35%
korting

Cacharel Noa
eau de toilette 30ml
van 39,95

voor 19,99

50%
korting

Nina Ricci
L’Air du Temps
eau de toilette 30ml
van 45,95

voor 17,99

50%
korting

Paco Rabanne
1 Million
eau de toilette 50ml
van 61,70

voor 40,11

35%
korting

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 5 december 2015. Vraag naar de voorwaarden

50%
korting
50%
korting

Gucci Premiere
eau de toilette 
bijvoorbeeld 50ml
van 80,10

voor 40,05
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www.ondernemersverenigingheesch.nl

feliciteert namens het bestuur en de leden
BOUWBEDRIJF 

GEBROEDERS VAN HERPEN
met de Bernhezer Ondernemersprijs

in BeDRiJF

wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl

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

www.humstijl.nl

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

Kaas van De KaasKoning wordt gemaakt 
in de ‘groenste kaasmakerij ter wereld’
De weekmarkt is dé plek voor 
kaasliefhebbers. In een bijzondere 
sfeer wordt de kaas vers van het 
mes voor u gesneden. 

Al meer dan 70 jaar is De KaasKo-
ning te vinden op markten in o.a. 
Noord-Brabant. Vanuit historie 
wordt er samengewerkt met Cono 
Kaasmakers in Westbeemster; de 
beste kaasmakerij van het land. De 
kaas wordt bereid met oog voor 
mens en natuur. De nieuwe kaas-
makerij is de groenste ter wereld 
en past hierdoor in de Beemster 
Polder (beschermd Unesco wereld-
erfgoed). 
Na het droogleggen van de pol-
der bleef er blauwe zeeklei over. 
Die zorgt voor een vruchtbare bo-
dem en unieke graskwaliteit, waar 
onze koeien op grazen. En laat dat 
nu net de basis zijn voor de melk 
waaruit De KaasKoning kaas wordt 
bereid.
 
De KaasKoning is onlangs met het 
team op bezoek geweest in de 
kaasmakerij en bij de boer. Door 
de kleinschaligheid blijven de am-
bachtelijke elementen in de kaas-
bereiding, zoals het handmatig 
roeren van de wrongel, gehand-

haafd. Door samen te werken aan 
duurzaamheid, ontstaan gezonde 
boerenbedrijven met toekomst, 
die bovenal goede kwaliteit melk 
leveren. 

Om al dit lekkers te proeven, no-
digen wij u graag uit op een van 
onze onderstaande marktplaatsen. 
Woensdagochtend Nistelrode en 
vrijdagochtend Heeswijk-Dinther. 
Kijk ook voor een speciale ac-
tie op de advertentie op pagina 
10 en de volgende uitgave van 
DeMooiBernhezeKrant.

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Sander van den Dungen en Bert van 
den Heuvel
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‘Kwaliteit en service volop te vinden in de kernen’

 
 

 
 

Arbeidsrecht 
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  Voor juridische bijstand: 
   adviseren en procederen 
   bedrijven en particulieren 
   arbeidszaken en incassozaken 

 
 
 

 

   De Sikkel 10 
   5384 HS Heesch 
 
   T  0412-484256 
   E  info@kasdiran.com 
   I   www.kasdiran.com 
 

Kleinwijk 24a

5388 PR  Nistelrode

KEUKENWERKBLADEN VAN 
12 MM TOT 12 CM DIK 
UIT EIGEN CNC INGERICHTE 
WERKPLAATS.

T (0412) 611169

F (0412) 611189

www.timmersnatuursteen.nl

E info@timmersnatuursteen.nl

MAATWERK 
IN GRANIET EN COMPOSIETBelasting betalen in Box 3?

Echt niet!
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

MG SeRViCe professioneel in kwaliteit en service
‘eRVAAR TIjDeNs De OPeN DAgeN BIj Mg seRVICe DAT VOORDeeL IN MeeR DINgeN ZIT DAN De PRIjs ALLeeN’

Vooraf sparen voor een mooie 
korting tijdens de open dagen 
De stempelactie geeft tot 9 de-
cember een mogelijkheid korting 
te sparen die tijdens de open da-
gen geïncasseerd kan worden op 
aankopen. 

Bij aankoop van € 25,- euro krijgt 
u een stempel op een kaart en bij 
20 stempels is uw kaart vol. Deze 
kaart is € 10,- waard korting op uw 
aankopen tijdens de open dagen. 

De actie geldt op elke aankoop van 
goederen en u krijgt € 10,- korting 
per ingeleverde kaart bovenop de 
normale korting.

“Om nieuwe klanten kennis te 
laten maken met onze diensten, 
moeten we met interessante acties 
komen, nog niet iedereen weet dat 
we - naast kwaliteitsgereedschap - 
ook bedrijfskleding van o.a. Helly 
Hansen verkopen. Daarnaast biedt 
MG Service de mogelijkheid om 
kleding te voorzien van uitsteken-
de kwaliteit logo’s en teksten voor 
bedrijven en verenigingen.”, Mari 
van Grinsven, oprichter van MG 
Service, vertelt gedreven als een 
enthousiaste ondernemer. Mari is 
samen met een team van inmid-
dels 10 professionals, bezig het 
bedrijf te laten groeien: “Met de 
juiste man op de juiste plaats kun-

nen we optimaal presteren 
en groeien we steeds 
verder. Dit met een 
vaste regel: er 
worden geen 
c o n c e s s i e s 
gedaan in 
de service 
of kwali-
teit. Dus 
ook deze 
actie geldt 
de kwaliteit 
en service die 
de klanten van 
ons gewend zijn 
en die nieuwe klan-
ten kunnen ervaren.” 

Alex Goossens, de vertegenwoor-
diger van MG Service vult aan: 
“Sommige bedrijven geven bij-
voorbeeld een flesje wijn, wij wil-
len onze klanten verrassen met 
een goede service en een scherpe 
prijs.”

het bedrijfsprofiel
De verkoop en service zijn gericht 
op het bieden van doelgerichte to-
taaloplossingen voor de klant. Ge-
reedschap, machines, werkmateri-
aal als trappen, ladders, rolsteigers, 
maar ook werkkleding met opdruk 

om herkenning te genereren. 
De experts bij MG Ser-

vice spijkeren con-
tinu hun kennis 

bij door het 
volgen van 
c u r s u s s e n 
en opleidin-
gen. Hier-
door kun-
nen ze veel 
gespeciali-

seerde dien-
sten leveren 

zoals; persoon-
lijk aangemeten 

oordoppen zonder 
afspraak, VCA- en EN/

NEN-keuringen aan gereedschap-
pen, machines en klimmaterialen 
en -reparatie, onderhoud en aan-
passing van gereedschap en mate-
rialen. 
MG Service is te vinden aan de 
Canadabaan 2 op het bedrijven-
terrein van Nistelrode, maar ook 
kunt u bellen (0412-617299) voor 
een vrijblijvend bezoek bij u op het 
bedrijf.

NISTELRODE – het einde van het jaar is in zicht, toch is er nog tijd genoeg om bij Mg service van de spaar-
kaart gebruik te maken. het team van Mg service bedacht voor de klanten een mooie eindejaarsactie, zo 
bedanken ze hun klanten en werken toe naar drie bijzondere open dagen. 10, 11 en 12 December geniet u 
onder het genot van een hapje en drankje niet alleen van onze mooie kortingen, maar ook van demonstraties 
en andere speciale acties, een kijkje achter de schermen en voor alle belangstellenden een gratis presentje!

Mg service
Open dagen bij Mg service:
10 december 8.00 tot 17.30 uur
11 december 8.00 tot 17.30 uur 
12 december 8.30 tot 12.30 uur

V.l.n.r.: Alex, Pim, Jelte, Jan, Jorn, Mari. Onder: Eelco, Randy en Conny

TeChNIsChe gROOThANDeL
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Meer informatie en aanmelden www.opdidakt.nl
Opdidakt Heesch| Schoonstraat 23 | 0412 450 228

 heesch@opdidakt.nl

Groepstrainingen
START in de week van 

1 februari 2016
Meld uw zoon of dochter nu aan!

•	 Begeleiding lezen en spellen 
•	 Begeleiding rekenen
•	 Studievaardighedentraining

•	 Faalangstreductietraining
•	 Sociale vaardigheidstraining
•	 Concentratietraining
•	 Brugklastraining

Op deze school is een leerkracht 
aangesteld, die gespecialiseerd is 
in het lesgeven aan anderstalige 
kinderen. Hij haalt leerlingen uit de 
klas en leert ze in kleine groepjes 
Nederlands. Door het veelvuldig 
gebruik van visuele middelen, zo-
als filmpjes, plaatjes, apps, boeken 
en concrete voorwerpen, leren de 
kinderen nieuwe woorden. Ook 
krijgen de kinderen vaak gelegen-
heid om deze woorden toe te pas-
sen in gesprekjes. 

De school stimuleert dat ook ou-
ders deze lessen volgen. Dat werkt 
erg motiverend en daardoor leren 
de kinderen de taal nog sneller. De 
NT2-leerkracht geeft de leerlingen 
opdrachten mee, die ze in de klas 
moeten maken. Ook wordt aan de 
ouders uitgelegd wat ze thuis kun-
nen doen om de moedertaal en het 
Nederlands te stimuleren. Doordat 

school, kinderen en ouders samen-
werken wordt er een stevige basis 
gelegd voor een goede taalontwik-
keling.

Taalimpuls voor stevige 
basis op basisschool delta
HEESCH - het aantal kinderen dat Nederlands als tweede taal moet 
leren, neemt de laatste tijd sterk toe. scholen zijn druk bezig om oplos-
singen te bedenken voor de problemen die dat met zich meebrengt. Zo 
ook Basisschool Delta in heesch. 

Het Speelgoedwinkeltje
Marianne Busser en Ron Schroder 

In ‘Het Speelgoedwinkeltje’ maak je kennis met oom Bertus. Hij verkoopt alle 
soorten speelgoed. Daarnaast repareert hij ook speelgoed en verzorgt hij feest-
jes. Oom Bertus is een echte kindervriend en zorgt voor gezelligheid in dit boek.
Ergens in ons kleine landje
Staat een winkel op een plein
En voor het allermooiste speelgoed
Moet je in die winkel zijn.

Het verhaal is op rijm geschreven, wat het voorlezen heel erg prettig maakt. 
Extra leuk zijn de zoekplaatjes: op elke pagina staat een lijstje met daarin een 
foto van een stuk speelgoed. Super leuk om samen met je kind naar dit speel-

goed op zoek te gaan. Kinderen zijn dol op speelgoed en zoeken graag iets nieuws uit. Heerlijk dus om in 
dit boek te bladeren en te lezen. Eerder verschenen in dezelfde opzet prentenboeken over winkeltjes waarin 
letters, cijfers, dieren en kleuren te koop zijn.

jes. Oom Bertus is een echte kindervriend en zorgt voor gezelligheid in dit boek.

een middag vol avontuur bij 
Scouting Heesch

Na een aantal potjes gaat de pun-
tentelling gelijk op. Leiders Lowie, 
Kaa, Oe en Chua spelen ook een 
potje mee, waardoor de welpen 
extra fanatiek worden! Wanneer 
alle pionnen een aantal keren ge-
stolen zijn, is de rust ietwat we-
dergekeerd in de Beppinohorde 

en vindt de staf het tijd voor het 
creatieve onderdeel van de dag. Er 
volgt een creatief programma, ge-
heel afgestemd op de behoefte van 
de jongens. De uitleg van leider 
Lowie is simpel: bouw met plastic 
bekers een immens fort, kasteel 
of burcht. Beschilder je torens en 

muren en maak er een mooi maar 
stevig geheel van, zonder lijm of 
plakband te gebruiken. 
De welpen gaan enthousiast aan 
de slag en al gauw ontstaan de 

hoogste torens en breedste muren. 
Één kasteel was zelfs voorzien van 
een McDonald’s! Maar burchten 
zijn gebouwd ter verdediging, dus 
na een goed half uur is het klaar 
om de aanval in te zetten op elkaar. 
Met gebruik van luchtkanonnen 
en elastieken wordt geprobeerd el-
kaars bouwwerk te raken. Dit leidt 
tot groot plezier bij de welpen en 
een enorme ravage achteraf! Na 
deze enerverende middag gaan de 
welpen voldaan naar huis, en de 
staf...? Die is nog twee uur aan het 
opruimen!

Wil jij ook een keer komen kijken 
bij Scouting Heesch? Neem een 
kijkje op www.scoutingheesch.nl 
en meld je aan!

HEESCH - elke zaterdagmiddag om 14.00 uur komen de Welpen Beppino van scouting heesch bij elkaar om 
samen een avontuur te beleven. Onlangs stond er een creatief programma op de agenda. Om de ontoombare 
energie van de jongens een klein beetje te temperen, werd begonnen met het spel pionnenroof. een mak-
kelijk maar leuk spel, waarbij het draait om snelheid maar ook om tactiek en samenspel. 

groot plezier 
en een raVaGe 
aCHterafMoeder: Zoontje, hoeveel keer moet 

ik je zeggen dat je niet met vuile 
voeten binnen mag komen?

Zoon: Maar mijn voeten zijn schoon. 
Het zijn mijn schoenen die vuil zijn.

Een kaarsje voor de overleden kinderen
Zondag 13 december 2015

Locatie: Veghel on Ice, bij de Proeffabriek, 
 Noordkade 52A, Veghel. 

U bent vanaf 18.00 uur van harte welkom.
Aanvang van de herdenking is om 18.30 uur. 
We sluiten af met een kopje koffi e of thee en 
voor de kinderen een glaasje fris.

Uw aanmelding stellen wij bijzonder op prijs via: 
wld@claassen.eu of 085-744 10 24. Met vermelding van 
de naam van de persoon die u wilt herdenken en 
met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.
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auto & Motor nieuws

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
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Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A1 12i s line 23.000 km 2014
Citroen C3 1,4 ligne business 
   89.000 km 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009

Kia Picanto superpack clima 
  11.000 km 2014
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000

Opel Astra 1.8 executive automaat 
  53.000 km 2007
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Opel Vivaro 2009
Opel Vivaro 87.000 km met imperiaal 
   en bedr. inricht.
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Modus 33.000 km 2011
Volkswagen Golf 1.4 tsi 160 pk 5drs 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

Citroën 2cv6 Charleston  1981 € 9800,-
Citroën 2cv6 special rood 1989 € 9500,-
Citroën C3 1.4 Exclusive 2003 € 2450,-
Citroën C2 1.4i Zwart 2005 € 3950,-
Ford Ka 1.3 briels  2004 € 2450,-
Hyundai Atos 1.0i Automaat 2000 € 2250,-
Hyundai Getz 1.3 2004 € 2950,-
Mercedes C 180 Combi 1996 € 2450,-
Peugeot 106 1.0 Sketch 1996 € 799,-
Peugeot 307 SW 1.6 HDIF 80KW 2006 € 4450,-
Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999 € 1499,-
Renault Koleos 2.0 DCI 110KW 2008 € 8250,-
Saab 900 1995 € 1900,-
Suzuki wagon R+ 2002 € 1999,-
Volvo C70 2.3T 300PK Automaat 1998 € 2999,-
VW Golf zwart airco  2005 € 5999,-

Motoren:
Honda CBR 900 RR Fireblade zeer nette staat
 1996 € 1800,-

Bedrijfswagens: EX-BTW
Hyundai Santa Fe 4WD 2003 € 2950,-
Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 € 2750,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Een greep uit onze voorraad!

Gislaved winterbanden vraag naar de aktieprijzen!
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  Van Bernheze voor Bernheze

Bernheze is rijk aan bedrijven. Ook in het aanbod 
van auto’s, garages en auto-onderdelen hebben we in 
DeMooiBernhezeKrant genoeg te bieden. We kennen de 
‘automensen’ of… nog niet allemaal? In deze rubriek stellen 
we automensen voor en zo weet je waar je op d’n duur 
terechtkomt, wanneer je de advertenties op deze pagina’s volgt. 

NAAM ONDeRNeMeR: Dennis van Roosmalen

WOONPLAATs: Nistelrode

Ze KuNNeN Me KeNNeN VAN (BIjBAAN): Eetcafé ’t Pumpke

BeDRIjFsNAAM: Van Roosmalen Aanhangwagens

ADRes: Meentstraat 6 in Nistelrode, 06-42300879

hOeVeeL WeRKsTATIONs: Eén

hOeVeeL OCCAsIONs: Via de digitale snelweg zijn er veel op maat 
mogelijkheden

MeDeWeRKeRs AANTAL: Geen

hOeLANg heB je heT BeDRIjF? Een half jaar

ZeLF OPgesTART OF OVeRgeNOMeN? Zelf opgestart op 19-5-2015

WAT Is je ‘TAAK IN je ZAAK’? Ik houd mij voornamelijk bezig met de 
in- en verkoop van aanhangwagens en boottrailers en de bijbehorende 
administratie.

heB je NOg WeNseN OM eeNs VAN ‘TAAK IN De ZAAK’ Te 
WIsseLeN?
Momenteel richt Van Roosmalen Aanhangwagens zich enkel op 
de verkoop van aanhangwagens en boottrailers. Ik krijg regelmatig 
de vraag of ik ook aanhangwagens of boottrailers verhuur, dit 
is momenteel niet het geval. In de nabije toekomst wil ik ook 
aanhangwagens en boottrailers gaan verhuren.

WAT Is De sPeCIALITeIT VAN je BeDRIjF?
Het leveren van veel verschillende aanhangwagens en boottrailers 
tegen een scherpe prijs, met vijf jaar garantie. 

WAT VIND je DAT je ZeLF heT BesTe KuNT? 
Meedenken met de klant om een passende aanhangwagen te vinden 
voor de gewenste situatie.

KLANTeN VINDeN hIeR: 
Veel verschillende soorten aanhangwagens tegen een scherpe prijs, 
met vijf jaar garantie!

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

DENNIS VAN ROOSMALEN 
‘Aanhangwagens en boottrailers voor 
elke gewenste situatie’

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

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

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

ook
VERHUUR

Winterbanden van Continental
Bel voor meer informatie!
Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

  aCtie!

Winterbanden 
en sneeuw-
kettingen
Ook in Nederland is het rijden 
op winterbanden nuttig. Door 
de zachtere samenstelling van 
het rubber zijn deze banden 
beter geschikt voor lage tempe-
raturen. In de praktijk betekent 
dat meer grip, meer comfort en 
meer veiligheid als er sneeuw of 
ijs ligt. 

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!

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!

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!
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!

AANHANGWAGENS

Welke winter-
banden moet 
ik nemen?
Neem banden in de voorge-
schreven (standaard) banden-
maat. Heb je erg brede banden 
en grote velgen, kies dan voor 
de kleinst voorgeschreven ban-
denmaat met bijbehorende 
velgen. Bij gladheid geldt een 
breed contactvlak tussen band 
en wegdek als een nadeel. 

De keuze voor een bepaald 
merk winterband kan het beste 
plaatsvinden op grond van de 
uitgevoerde winterbandentest. 
Kies een band die goed scoort 
op de eigenschappen die het 
belangrijkst worden gevonden. 
Zorg voor een profiel van mini-
maal 4 mm.
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auto & Motor nieuws

Oss
Kantsingel 22 H-J

Vanaf volgend jaar worden de Polo en Golf fors duurder, dus registreren voor 31 december 
om te pro� teren van de 2015 prijzen.

UW VOORDEEL: 2.963,-

VW Polo 
Prijs 2016: 17.755,- nu

14.792,-
Prijs incl. 1.000,- inruilpremie

excl. afl everkosten

14.792,
Prijs incl. 1.000,- inruilpremie

excl. afl everkosten

UW VOORDEEL: 3.512,-

VW Golf 
Prijs 2016: 25.520,- nu

22.008,-
Prijs incl. 1.000,- inruilpremie

excl. afl everkosten

22.008,
Prijs incl. 1.000,- inruilpremie

excl. afl everkosten

udenhout.nl/actie2015Nu kopen = direct rijden, OP=OP!

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Hyundai IX35 2.0 benzine nav trekhaak camera  wit 78.000 km 2011

Renault Clio TCE  rood  expression  navi  airco 36.000 km 2013

Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat 85.000 km 2008

Volkswagen Polo 1.2 tdi 5 drs nav  zwart 80.000 km 2012

Ruimtegebrek?
Sinds kort bieden wij de moge-
lijkheid om uw zomer- en win-
terbanden bij ons op te slaan. Dit 
doen we omdat banden toch veel 
ruimte in beslag kunnen nemen en 
veel mensen ook niet de ruimte 
hebben om ze op te slaan. Wij 
bieden deze service al aan vanaf  
€ 75,- per jaar, inclusief twee wis-
selbeurten. 
Bent u geïnteresseerd, neem dan 
contact met ons op via 
0412-612221 of 
info@autobedrijf-timmermans.nl.

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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De Oude Ros 18C | Nistelrode | www.autoschadeherstelvanherpen.nl
info@autoschadeherstelvanherpen.nl | 06-12442155

autoschade  
Vanaf € 0,-

spotrepair 
Vanaf € 99,-

velgschade 
Vanaf € 49,-

autoruitschade 
Vanaf € 0,-

bumperherstel 
Vanaf € 125,-

restylen 
Vanaf € 65,-

Schade en geen schuld? 
Wĳ  regelen het met de verzekerings-
maatschappĳ  van de andere partĳ . 
De reparatie van uw autoschade 

is dan geheel kosteloos.

onderhoud
Vanaf € 0,-

Bandenwissel en -opslag

Tevens onderhoud
en reparatie

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Eindeloos bouwplezier
Spaar voor 6 leuke 
clics-constructies! Slechts

1,99*

* Per stuk met volle spaarkaart.
1 spaarsticker per 10 liter, op=op. 
Actievoorwaarden op bp.nl/clics

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ford Ka 51 kW  ........................................2011
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6  .2011-2013
Ford Fiësta 1.3  .......................................2006
Ford Fiësta 1.4  .......................................2005
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Focus 1.0 3 cil 74 kW ......................2012
Ford Focus 1.4i  ......................................2007
Ford Focus 1.6 D  ................. 2006-2007-2013
Ford Focus 1.6 77 kW  ............................2012
Daewoo Matiz 0.8 .................................... 2003
Fiat Punto 800 cc .................................... 2012
Opel Corsa 1.2  .......................................2012
Peugeot 107  ........................................... 2013 
Peugeot 206 ............................................ 2007
Peugeot 207  ........................................... 2008
VW Golf ...................................................2013
VW Polo TD BlueMotion 5 drs .................2011
StationwagonS:
Ford Focus 1.6D  .....................................2010
Ford Focus 1.6D 77 kW  ..........................2012
BeStelwagenS:
Ford Transit 85 kW  .................................2005

‘Veiligheid en voorzorg’

Zijn winter-
banden ook 
verplicht voor 
caravans of 
kampeerauto’s?

In Duitsland is het een gedrags-
regel voor motorvoertuigen. 
De bovenstaande verplichtin-
gen gelden dus ook voor kam-
peerauto’s en motoren. Ook in 
andere landen geldt voor kam-
peerauto’s hetzelfde als voor 
personenauto’s. Voor caravans 
is dit anders. Er zijn geen landen 
waar een verplichting geldt voor 
winterbanden of sneeuwkettin-
gen onder caravans. Het mag 
wel en het levert ook voor cara-
vans een betere wegligging op.

Wat is het verschil tussen 
zomer- en winterbanden?

De samenstelling van het rubber is anders. Bij temperaturen lager dan 
ca. 7 graden Celsius zullen winterbanden beter gaan presteren dan 
zomerbanden, omdat bij die laatste categorie het rubber gaat verhar-
den. Het soepel blijven van de winterband resulteert in een betere grip 
en een comfortabelere wegligging. Een hardere (zomer-)band zal op 
slecht wegdek eerder het contact met de weg verliezen. Met name bij 
het rijden in de sneeuw is de winterband superieur. 

Op zomerbanden ga je glijden, hoe langzaam je ook rijdt. Bij het rijden 
op ijs presteert de winterband ook beter, maar wonderen mag je hier 
niet verwachten. Let wel op voldoende profiel, een winterband is ef-
fectief op sneeuw, als het profiel minimaal 4 mm diep is.

Ik heb al 
sneeuwkettin-
gen. Heb ik dan 
nog winterban-
den nodig?
Ja. Sneeuwkettingen zijn niet 
geschikt voor het rijden van 
lange stukken op doorgaande 
wegen of snelwegen.
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‘Eten Over’ is een stichting die 
mensen, die niet genoeg geld heb-
ben om elke dag weer een gezon-
de maaltijd op tafel te kunnen zet-
ten, voorziet van eten. 

Het doel was om zoveel mogelijk 
mensen naar de studio te krijgen 
die voedsel en andere produc-
ten wilden doneren voor dit doel. 
Ook was er een kookchallenge, 
maar daar had Anke geen tijd voor 
deze morgen. Zij ontving liever alle 
mensen die met hun genereuze 
giften naar de studio kwamen.

Er werden veel oproepjes gedaan 
voor dit jaarlijkse event ‘De Uitda-
ging’, om zaterdag 28 november, 
producten te brengen die mensen 
over hadden. 
Het was een komen en gaan van 
particulieren en bedrijven met ‘Eten 
Over’. Elke bezoeker werd van har-
te welkom geheten in de studio op 
de Angelenweg in Oss, waarbij ze 
omgeven werden door de heerlijke 
geuren die door restaurant Negen 
en partycentrum ’t Maxend gege-
nereerd werd met hun ‘life coo-
king’. 

Ze zorgden voor heerlijke wok-
hapjes, waar bezoekers ter plekke 
van konden genieten, terwijl de 
muziek de ruimte vulde. Gasten 
voor het programma, bezoekers 
die eten brachten, het was een 
komen en gaan. Bakkers Lamers 
bracht kratten brood, Heerkens 
Groente en Fruit bracht - op ver-
zoek van Anke’s zoon die werkt 
in Ghana - onder andere Ghanese 
aardappels, HVCH, vriendinnen en 
vele anderen, kwamen langs om 
het assortiment aan te vullen met 
boodschappen. 
Het pand was niet bedacht op wok- 
warmte en de luisteraars werden 
tijdens de uitzending dan ook ver-
rast door een brandalarm, dat al 
snel weer uitgezet kon worden.

RadiopRogRamma 
Goedemorgen Café is het och-
tendprogramma dat elke zaterdag 
te beluisteren is op MFM; voor-
heen Maasland FM. Met een groot 
team verzorgt men dan het nieuws 
uit de regio, aangevuld met items 
en muziek uit de jaren 80, 90 en 
nu. Roy van Brink is de presenta-
tor, met vaste sidekick Anke, die 
Roy dus van repliek dient en het 
weerwoord voor Roy heeft. Anke 
verzorgt onder andere ook het lo-
kale nieuws in het programma.
Voor het programma en voor het 
goede doel kon dit evenement als 
zeer succesvol omschreven wor-
den. 

www.goedemorgencafe.nl.

eten, drinken uitgaan

Roy en Anke Tekst en foto: DMBK Stichting Eten Over Oss en Peter v.d. Akker

WOENSDAG 02 DECEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 14:00 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Fashion Chicks: 
13:30 15:45 

Burnt: 

20:00

Ja, ik wil!: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 16:00 19:45

DONDERDAG 03 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

VRIJDAG 04 DECEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

Good Dinosaur 3D: 
16:00

Fashion Chicks: 
16:00 19:00 

Burnt: 

21:30

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

Spectre: 
18:45 22:00

THG: Mockingjay - Part 2: 18:45 21:45

ZATERDAG 05 DECEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:45 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Fashion Chicks: 
19:00 

Burnt: 

21:30

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

Spectre:                
         13:00 16:00 18:45 22:00 

THG: Mockingjay - Part 2: 15:45 18:45 21:45 

ZONDAG 06 DECEMBER 2015

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Fashion Chicks: 
13:30 16:00

Burnt: 

19:45

Ja, ik wil!: 
19:45

Spectre:                
          

13:00 15:45 19:30

THG: Mockingjay - Part 2: 15:45 19:30 

MAANDAG 07 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Ja, ik wil!: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

 
DINSDAG 08 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Ja, ik wil!: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Mega Mindy VS Rox: 
13:45 15:45

Snoopy 3D: 
13:45 16:00

LADIES NIGHT: MANNENHARTEN 2 20:30

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

16 DECEMBER: VOORPREMIÈRE:

STAR WARS
THE FORCE AWAKENS

VANAF: 09 DECEMBER

MEGA MINDY

VS ROX

Anke strijdt met ‘Eten Over’ voor mensen dichtbij 
Oss/BERNHEZE – ‘Eten over’ was het doel waar Anke Fransen 
zich hard voor maakte op 28 november tijdens het jaarlijks 
event ‘De Uitdaging’ in de studio van MFM.

Voor een half jaar producten

Veel social media 
aandacht voor 
de uitdaging bij 
‘Goedemorgen 
café’

Hallo allemaal, ik ben Chan. 
Ik ben gevonden bij een moestuinencomplex. Genoeg 

eten daar hoor, maar helaas ook wilde konijnen. Ik 
ben hoogzwanger bij de opvang binnengekomen 
en heb daar twee baby’s op de wereld gezet. Nu 
zijn mijn baby’s groot genoeg om zelf op zoek te 
gaan naar een nieuw huisje en mag ik ook op 
date. Niet voor een ‘tweede leg’, mij niet gezien. 
Graag een gecastreerde heer, met een mooi ver-
blijf. Ik ben een lief konijn, kom bij je kijken en 

ben helemaaaaal niet ondeugend hoor!

Voor meer informatie: 
Konijnenopvang Hazel

www.konijnenopvanghazel.nl
konijnenopvanghazel@outlook.com - Facebook: Konijnenopvang Hazel
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ETEN, DRINKEN UITGAAN

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig op de aangegeven dagen.

Coop jong 
belegen kaas

stuk 900 gram

3.49
7.54

900 GRAM

Robijn morgenfris, 
puur&zacht of lavendel 

wasverzachter
fl acon 750 ml

4.49
9.57

3 STUKS

Coop 
speculaasvlaai 

hele vlaai, 
ca. 5/ 6 personen  

1.50
2.99

Heerl ijk vers gebak!

50% KORTING

Amstel of 
Bavaria blikbier

2 blikken à 500 ml naar keuze

0.89
1.561.28

2 BLIKKEN

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Wagner 
big pizza  

2 stuks naar keuze  

2.50
5.58

2 STUKS

Douwe Egberts 
aroma rood snelfi lter 

of grove maling
500 gram

3.49
5.495.29

max. 4 pakken per klant

500 GRAM

Heerl ijk vers gebak!

Genieten in café en onder BRUG

Je kunt genieten,
ook al zit er een draadje los,
op de boerderij als je paarden melkt,
want je bent belangrijk en verbaasd
over wat je kunt vol plezier en warmte.
Zo kom je dichter bij jezelf: gelukkig
zijn de meeste mensen goed
en is het genieten als je met dertig man
heerlijk samen zit te eten!

En het is genieten van het riool 
als je andermans poep op mag ruimen
en toch geen cent teveel betaalt.
En weer genieten van de muziek en dans
van Bram en zijn maatje
die vrouwen en vriendinnen verslindt
en gewoon rappend laat zien hoe hij
z’n eigen draadje los heeft gemaakt.

Het is opnieuw genieten als je hoort 
dat bedrijven voor elf gemeenten sociaal bezig zijn
om afstanden te overbruggen,
en dat ook in de belendende zaal
mensen hebben genoten van hún filmgenot.
En misschien is het zelfs genieten
als er weer een brug is geslagen
tussen jou en mij, en haar en hem,
ook al stroomt het hemelwater
ongecontroleerd onder elke leuning door.

En iedereen geniet, na afloop,
van zijn eigen kleine fijne tijd en wijntje.

Ad van Schijndel

Genieten in café en 
onder BRUG
BERNHEZE - Van het laatste politiek café BRUG, dat op 1 november in 
CC De Pas in Heesch is gehouden, heeft ‘huisdichter’ Ad van Schijn-
del een poëtisch verslag gemaakt. Als gasten waren toen aanwezig Bert 
van de Burgt, eigenaar van een paardenmelkerij/zorgboerderij, Maarten 
Gielen, directeur van IBN en Bram Thomassen, die als aankomend caba-
retier vertelde over en uit zijn show ‘Draadje los’. De lokale kwestie ging 
over de verhoging van de afvalstoffenheffing. De volgende keer valt er 
te genieten van café BRUG op 17 januari in café De Zwaan in Heeswijk.

Geslaagde whiskyproeverij in 
‘de huiskamer’ van Heesch

De ontvangst met een frisse malt 
whisky van één van de oudste 
distilleerderijen in Schotland, de 
Schotse muziek met mooie beel-
den uit het land van de whisky en 
de gezellig ingerichte huiskamer 
van Heesch, vormden de juiste 
ambiance voor deze avond.
Rob Ulijn vertelde enthousiast over 
de Heische Hoeve en liet de aan-
wezigen proeven van eau de vie 
en Maashorst-whisky uit eigen 
distilleerderij. Daarna nam whisky-
ambassadeur Dennis Hendriks de 
liefhebbers mee in de bijzondere 
wereld van de whisky en kwamen 
er zes single malt whisky’s met 
daarbij soms zeer verrassende hap-
jes aan bod. Onder de deelnemers 

ontstond een vrolijke discussie over 
de verschillende smaken, combina-
ties en de persoonlijke voorkeuren. 
De proeverij werd afgesloten met, 
hoe kan het ook anders, een glaas-

je whisky, een goody bag en in het 
theatercafé werd nog gezellig na-
gepraat. Er was veel belangstelling 
voor deze proeverij, waardoor de 
organisatie een groot aantal geïn-
teresseerden heeft moeten teleur-
stellen, omdat het maximum aan-

tal deelnemers al snel was bereikt. 
De organisatie gaat zich beraden 
over een eventueel vervolg. 
De reacties waren zeer positief en 
organisatoren Willy van Herpen 

en Alex Mehlbaum kijken terug 
op een geslaagde eerste proeverij 
en bedanken iedereen die dit mo-
gelijk heeft gemaakt: CC De Pas, 
Easy Letters, OAMKB Bernheze 
Landerd Uden, De Heische Hoeve, 
Mitra ‘t Heuveltje.

HEESCH - 35 Liefhebbers kwamen donderdagavond 26 november samen in CC De Pas om tijdens een 
avondvullend programma te genieten van mooie Schotse whisky’s en inspirerende presentaties.

ONDER DE DEELNEMERS ONTSTOND EEN VROLĲ KE 
DISCUSSIE OVER DE VERSCHILLENDE SMAKEN, 
COMBINATIES EN DE PERSOONLĲ KE VOORKEUREN
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LOOSBROEK - De winter in Loos-
broek wordt stijlvol ingeluid met 
een sfeervolle Winterfair op vrij-
dag 11 december in De Wis. 

Voor de deur worden de bezoe-
kers zingend begroet door het 
kinderkoor Joy en een arrenslee. 
Glühwein maakt de warme ont-
vangst compleet. De zalen van De 
Wis ondergaan een winterse me-
tamorfose en de 24 standhouders 
bieden elk wat wils. Demonstraties 
en proeverijen worden afgewisseld 
met entertainment en live muziek.
De werkgroep Winterfair heeft niet 
stil gezeten. Chantal Kanters, Eva 
Versluis, Anita Verhoeven, Riejan 
Vinkhuyzen, Thea Neijs en Annelie 
van Venrooy hebben de organisa-
tie vol enthousiasme op zich geno-
men. “Het mag wel eens anders 

dan op z’n ‘jan-boeren-fluitjes’”, 
vinden de dames. “We zijn geïn-
spireerd door de fair op Landgoed 
Mariënwaerdt: zo willen we het in 
Loosbroek ook! Daarom hebben 
we gekozen voor een sfeervolle 
Winterfair mét klasse! Maar wel 
heel toegankelijk voor iedereen. 

De zalen worden met blauwe, 
groene, witte en zilveren accessoi-
res ingericht met een twinkelende 
knipoog naar de kerst. We heb-
ben geweldige ondernemers als 
standhouders gecontracteerd. De 

ondernemers zijn te verdelen in de 
categorieën food, kleding/schoe-

nen, home decoratie, wellness, 
kunst en hobby. We hebben heel 
bewust gezocht naar standhouders 
die zowel voor mannen – als voor 
vrouwen leuk zijn. En dat is hele-
maal gelukt!”

Wensboom
“Naast alle pracht, praal en luxe, 
vonden we het ook belangrijk oog 
te hebben voor mensen die zich 
dit niet kunnen veroorloven. De 
twee goede doelen ‘Lichtpunt’ en 
‘Stichting PEP’ zullen zich ook op 
de Winterfair presenteren. Wij ho-

pen dat u ook hen een warm hart 
toedraagt. Eric van Dijk heeft een 
prachtige, verlichte wensboom 
voor ons gemaakt. Wij nodigen je 
uit om een wens, een droom, een 
ambitie voor 2016 in deze boom 
op te hangen. 

Er zijn verschillende proeverijen om 
de inwendige mens te verwennen. 
Als je alle stands hebt bewonderd 
is naar huis gaan geen optie, want 
op het ‘winter-plaza’ kun je onder 
het genot van een drankje, heer-
lijk genieten van de demonstra-
ties, entertainment, live muziek 
en gezellig bijkletsen. Voor € 2,50 
bieden we je in een winterse ambi-
ance een compleet avondvullend, 
vermakelijk en sfeervol program-
ma. Je komt toch ook?”, besluit 
het zestal. 

Iedereen is welkom van 18.30 uur 
tot 22.00 uur.

We hebben gekozen voor een 
sfeervollen winterfair mét klasse

Op maandag gesloten • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

HEEFT U AL 
PLANNEN VOOR 
DE FEESTDAGEN?

Wij zijn geopend op EERSTE KERSTDAG vanaf 16.00 uur en TWEEDE KERSTDAG vanaf 11.00 uur.

PUMPKE’S TEGOEDBORDJE.
Leuk om te geven, leuk om te krijgenLeuk om te geven, leuk om te krijgen

Met Kerstmis in het vooruitzicht, 
besteedt de sterrenwacht op deze 
publieksavond aandacht aan de 
ster van Bethlehem; het bekend-
ste astronomische verschijnsel dat 
in de Bijbel wordt beschreven. De 
Ster die de wijzen uit het oosten 
naar de pas geboren Christus leid-
de, is alleen bekend uit het Evan-
gelie naar Mattheüs. 

In de loop der tijden zijn tal van 
theorieën uitgedacht om de ster te 
verklaren. De ster was kennelijk zo 
bijzonder, dat de Wijzen daarin het 
goddelijke teken zagen dat er een 
Koning was geboren. Zij begonnen 
aan een lange reis om de koning te 
vinden en hem hulde te bewijzen. 
De ster leidde hen naar Jeruzalem, 
waar zij vernamen dat zij in Bethle-
hem moesten zijn. Zij gingen weer 
op weg en de ster ging hen voor 
totdat die boven de plaats bleef 
staan waar het kind was.
Algemeen wordt aangenomen, dat 
Christus niet in het jaar 1 is gebo-
ren (en waarschijnlijk ook niet op 
25 december), maar enkele jaren 
daarvoor. Wanneer precies is niet 
bekend. In het decennium voor het 
begin van onze jaartelling waren er 

veel sterrenkundige fenomenen 
die voor astrologen van bijzondere 
betekenis geweest zullen zijn, zo-
als kometen, een (super)nova en 
nauwe samenstanden van plane-
ten, zons- en maansverduisterin-
gen. In de presentaties wordt een 
aantal van die bijzondere hemel-
verschijnselen naar voren gehaald 
en besproken. Wie weet was een 

daarvan de Ster van Bethlehem. 
In de presentaties worden ster-
renbeelden en hemelobjecten ge-
noemd, die nu ook aan de nachte-
lijke hemel staan.

In het auditorium en het planetari-
um verzorgen Halleyleden presen-
taties over de sterrenhemel, met 
extra aandacht voor de meteoren-
zwerm Geminiden, die in de nacht 
van 14 op 15 december voor veel 
‘vallende sterren’ zal zorgen!
Entree: € 5,- (kinderen tot en met 
12 jaar: € 3,-).

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 
5383 KT Heesch/Vinkel 
0412 - 45 49 99. 
www.sterrenwachthalley.nl.

de ‘Ster van bethlehem’ 
Vrijdagavond 4 en 18 december bij Sterrenwacht Halley

HEESCH - sterrenwacht halley is op vrijdagavond 4 en 18 december 
voor publiek geopend. het programma begint om 20.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. het is voor alle leeftijden geschikt. Op beide avon-
den wordt verteld over de ster van Bethlehem.

de naCHt van 14 op 15 deCemBer met veel 
vallende Sterren

NIEUW in Uden, 

Veghel en Bernheze in Uden, 

Veghel en Bernheze
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WIJ LEVEREN EEN GOED STUK VLEES VOOR EEN 
BETAALBARE PRIJS. RUND, VARKEN, SCHAAP OF KIP

Meer informatie: 06-42968565

Wij maken het voor u klaar zoals u dat wenst 
per 2, 4 of 6 personen.

Wat u wilt: zoals gehakt, verse worst, saucijzen, hamburgers, 
slavinken, blinde vinken, etc.

Ook leveren wij voor de horeca vanaf 10 kg.
Oa. runderhaas, rosbief, biefstuk, entrecôte, schnitzel, tartaar

Ook op voorraad, ijsklontjes € 1,80 per zak.

de Wis maakt zich op voor 
sfeer- en stijlvolle Winterfair

Tekst: Hieke Stek Foto: Michel Roefs 
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‘T Dorp 10 - Heesch - 0412-45 50 20 - www.derankbloemen.nl

Volop kerstsfeer bij Life & Garden

Naast de immense verscheidenheid aan sfeer- en kerstarti-
kelen, ontvingen de gasten deze avond ook inspiratie over 
producten die de feestdagen een extra tintje kunnen geven. 
Voor wijnen, etenswaren, chocolade maar ook voor infor-
matie over uiterlijke verzorging kon men deze avond bij Life 
& Garden Heesch terecht. 

Tuincentrum 
Life & Garden Heesch is 
gevestigd aan de Bos-
schebaan 23 in Heesch.

HEESCH - een glamournight bij Life & garden. Niet alleen zuivere kerstartikelen, maar juist de grote verscheidenheid 
aan sfeerbepalende attributen maken de gepresenteerde stijlen tot een compleet geheel. Tel daarbij op de aanwezigheid 
van een groot aantal ondernemers uit, met name, heesch en de bezoekers beleefden afgelopen woensdag een geweldige 
avond.

Lezing over byzantijnse kunst en iconen 
HEESWIJK-DINTHER - Kunsthis-
torica Désirée Krikhaar belicht 
in haar lezing op maandag 7 de-
cember de achtergronden van By-
zantijnse kunst en iconen uit het 
christelijk oosten. 

Het is een kennismaking met de 
tradities uit het oosten, zoals daar 
invulling wordt gegeven aan de 
kersttijd. Zij legt hierbij de relatie 
tussen de spiritualiteit, de rol van 
kersticonen en de Byzantijnse ge-
zangen uit dit gedeelte van het 
kerkelijk jaar. 
Op deze wijze vormt de lezing 
een ideale voorbereiding op het 
concert van het Arnhems Slavisch 

Koor op vrijdag 11 december in de 
abdij. 

Désirée Krikhaar
Kunsthistorica Désirée Krikhaar is 
iconendeskundige en expert op 
het gebied van Byzantijnse kunst 
en iconen. Zij is als gastconserva-
tor verbonden aan het Museum 
Catharijneconvent in Utrecht en 
docente bij HELIKON, het Lande-
lijk Instituut voor Religie in Kunst 
en Cultuur. 
De avond begint om 20.00 uur. 
De entree bedraagt € 10,- inclusief 
koffie/thee in de pauze. 
Er is ook een combi-ticket à € 15,- 
verkrijgbaar met het concert op 11 

december. Reserveren kan via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl of 
kaarten aan de zaal in de abdij.

’t Dorp 148 | 5384 ME  Heesch
www.tunneke-heesch.nl

‘ T  T U N N E K E  P R E S E N T E E R T

kerst
arrangement

in ons sfeervolle café
OPTIE 1 OPTIE 2

Café Arrangement 3 uur

Kerstpakket met producten 
van lokale ondernemers 

(waarde kerstpakket € 17,50 p.p.)

Drankarrangement 
inclusief:

Speciaalbier van de tap
4x assorti van diverse 

warme en koude hapjes

  

€ 36,- p.p. 
incl. BTW

BESCHIKBARE DATA:
 14, 15, 16, 17, 18 december. 

Vanaf 17.00 uur 

Café Arrangement 3 uur

Kerstpakket met producten 
van lokale ondernemers 

(waarde kerstpakket € 30,00 p.p.)

Drankarrangement 
inclusief:

Speciaalbier van de tap
4x assorti van diverse 

warme en koude hapjes

  

€ 48,50 p.p. 
incl. BTW

6

NOG GEEN GROEIPASHOUDER? 
Kijk voor info op www.lifeandgarden.com

EXCLUSIEF VOOR GROEIPASHOUDERS
EN VOORDEELPASHOUDERS

GROEI     GENIET

Amstelveen Handweg 121, 020-6419441 Bladel Industrieweg 3, 0497-381795 Breda IABC 5024 (t.o. MediaMarkt Woonboulevard), 076-7630885 Doetinchem Mercuriusstraat 28, 
0314-364740 Etten-Leur Lage Vaart kant 11, 076-5034956 Gieten (Multimate) Oelenboom 2, 0592-262951 Harlingen Fahren heitstraat 5, 0517-431755 Heesch Bosschebaan 23, 
0412-407030 Hulst  Abs  daalseweg 70, 0114-313738 Leidschendam Veursestraatweg 292D, 070-3203300  Oostburg Nieuvelt weg 56, 0117-452279 Opende De Wending 14, 
0594-659013 Renesse Korte Moermondsweg 1, 0111-461031 Sint Maartensdijk Nijverheidsweg 4, 0166-667181 Veldhoven De run 4202, 040-2533871
Zuid-Scharwoude Potjesdam 1, 0226-314572.

 

www.lifeandgarden.com

Lavandula 
Elegance Purple
Ideaal voor het maken 
van heggen of vakbe-
planting. Pot Ø 10,5 cm. 
Per stuk 1,49 
8 voor 8,-

Eden collection
Diverse soorten sterke, groene kamerplanten. 
O.a. keuze uit Rhipsalis, Chlorophytum, 
Senecio en Peperomia. Pot Ø 10,5 cm. 
Per stuk 3,99 2 voor 5,-

Set van 7 solar lampjes
Hoogte 33 cm. Van 11,95 voor 8,50

ZotteZomerprijs

8voor 8,-
ZotteZomerprijs

8,50

ZotteZomerprijs

2voor 5,-

OOK VIA 
WEBSHOP
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Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur. 
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Foto’s Marcel van der Steen
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Jesse van Lankveld nieuwe dirigent Aurora Con brio

Jesse is 22 jaar en komt uit Erp en 
is in juli 2015 afgestudeerd in or-

kestdirectie. Hij speelt zelf zowel 
trompet als hoorn op D-niveau, 

het hoogst haalbare binnen de 
amateurmuziek. Jesse heeft diver-

se Masterclasses gevolgd bij diver-
se bekende dirigenten, zoals Jan 
Cober, Philip Sprake en Jos van de 
Braak. Ook is hij docent koperen 
blaasinstrumenten bij Harmonie de 
Eendracht in Uden en dirigeert hij 
het opleidingsorkest in Lieshout. 
Verder wordt hij regelmatig als 
gastmuzikant gevraagd bij onder 
meer André Rieu, het Meierijs Ka-
merorkest, en de Philips Harmonie. 

swingend
Met deze reputatie staat hij sinds 

september voor Aurora Con Brio, 
dat vrijdag vier nieuwe muziek-
stukken ten gehore bracht, waar-
onder Van Oranje dat in 2013 werd 
gecomponeerd door Carl Wittrock 
ter ere van 200 jaar Koninkrijk. Het 
concert werd swingend afgesloten 
met het werk Latin Gold, een med-
ley van Latijns-Amerikaanse hits 
zoals La Bamba en Tequila.
Het volgende concert van Aurora 
Con Brio is het kerstconcert op 20 
december om 18.30 uur in de Pe-
trus-Emmauskerk in Heesch. 

HEESCH – Aurora Con Brio, het opleidingsorkest van Fanfare Aurora, gaf vrijdag een kennismakingsconcert 
met jesse van Lankveld als nieuwe dirigent. hij volgt daarmee jeroen Kocken op, die in juli na negen jaar 
stopte. 

Kennismaking met dirigent Jesse van Lankveld Foto’s Ad Ploegmakers

Vrijwilligerspunt Bernheze

Vivaan, locatie Bernheze, is op zoek naar 

vrijwilligers die moeders willen 
helpen met de opvoeding, 
dit kunnen moeilijke maar ook makkelijke 

opvoedvraagstukken zijn. We zoeken iemand die geduldig is, 
trouw, goed kan luisteren en kinderen een warm hart toedragen.
 
Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact op te 
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3 
Heesch, 0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
Sparks Service t.a.v. Dhr. A. Heerkens - info@sparksservice.nl 

Het Runneke 10 - 5388 PZ Nistelrode - 0412 473 886

Indien u ons team zou willen versterken kunt u uw sollicitatie richten aan:

Sparks Service is een dochteronderneming van Heerkens Haarden en Kachels dat 
zich al enkel jaren richt op het onderhoud van alle soorten en merken haarden en 

kachels. Momenteel werken wij nog landelijk vanuit Nistelrode maar aanvulling met 
servicemonteurs die uit de noordelijke en zuidelijke regio’s komen is een kwestie van tijd.

In totaal zorgt een team van ±17 personen van Heerkens Openhaarden en 
Sparks Service dus voor een uitstekend werkend eindproduct!

I.V.M. DE SNELLE GROEI VAN ONS KLANTENBESTAND 
ZIJN WIJ BIJ SPARKS SERVICE OP ZOEK NAAR:

PLANNER M/V (fulltime)
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

• Volledig verzorgen van de routeplanning voor onze servicemonteurs
• Verrichten van administratieve handelingen zoals het maken 

van offertes en het verzorgen van facturering

Wij vragen:
• Flexibele instelling en commerciële inslag

• Enige kennis van Word en Excel en kennis van Unit 4 Multivers is een pre
• Enige kennis van de Duitse en Engelse taal

INSTALLATIE – SERVICEMONTEUR  M/V (fulltime)
Onze voorkeur gaat uit naar een cv-monteur

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Het installeren en onderhouden van cv-gebonden hout en pelletkachels

• Service verrichten aan gasgestookte haarden
• Werkgebied heel Nederland

Wij bieden:
• Afwisselend werk, prettige werksfeer en goede salariëring

aan het werk
einde van 
het jaar: 
salarisonder-
handeling
BERNHEZE – het einde van het 
jaar nadert. Traditiegetrouw het 
moment van beoordelingen en 
salarisbesprekingen. Vind je dat 
je te weinig verdient? 

Wil je weten wat anderen in jouw 
branche verdienen? Kijk op 
www.loonwijzer.nl/home/sala-
ris/salarischeck en zie hoeveel 
anderen verdienen. Ook vind je 
hier een paar tips over je salaris-
onderhandeling. Laat je niet voor 
het blok zetten, maar bedenk 
vooraf wat geldige redenen zou-
den kunnen zijn voor een betere 
beloning; ‘Ik doe zo mijn best’, is 
niet geldig. Wel, mijn collega die 
dezelfde werkzaamheden doet 
als ik, verdient meer of: ik heb het 
bedrijf dit jaar …. bespaard aan 
uitgaven of ik heb zoveel meer 
omzet weten te bewerkstelligen. 

Meer is niet altijd beter
Let op: soms heb je een salaris 
dat heel dicht bij een hogere be-
lastingklasse zit. Je zou dan netto 
weleens minder kunnen over-
houden aan jouw mooie salaris 
dan je nu binnenkrijgt. Stel die 
verhoging dan uit of spreek een 
regeling af waarmee je nu betere 
inkomsten hebt, totdat de verho-
ging voldoende is om netto meer 
over te houden dan voorheen. 
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In dit plan zijn 2 hoekwoningen en 10 rijwoningen te koop. De woningen zijn bijzonder fraai van architectuur 
en lekker ruim van indeling. Als je alles wilt weten over deze schitterende woningen bel dan een van de 
makelaars voor meer informatie.

Prijs vanaf € 183.500,- v.o.n.

KIJK OOK EENS OP WWW.DEHOEF2.NL

T: (0412) 45 15 54
www.jansen-vantuijl.nl

T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

VERKOOP EN INFORMATIE

12 SFEERVOLLE RIJ- EN HOEKWONINGEN: IN VRIJE VERKOOP! 
NOG SLECHTS 4 WONINGEN BESCHIKBAAR
DE HOEF 2 IS EEN RUIME NIEUWBOUWWIJK 

AAN DE RAND VAN HEESCH EN GRENST DIRECT AAN 

EEN SCHITTEREND STUKJE VRIJE NATUUR

fanfare Aurora wint met 
hoogst haalbaren punten

Eens in de vier jaar neemt Fanfare 
Aurora deel aan een concertwed-
strijd, waar zij beoordeeld wordt 
door een driekoppige professione-
le jury. De concertwedstrijd vond 
dit jaar plaats op 29 november in 
theater De Schalm in Veldhoven. 

In totaal speelde de Heesche mu-
ziekvereniging drie muziekstuk-
ken, waar het afgelopen half jaar 
flink voor gerepeteerd is. Aurora 
kreeg voor het optreden 87,08 
punten. Het hoogste aantal pun-
ten van de dag en goed voor een 

stevige eerste prijs. Een fantastisch 
resultaat voor de muzikanten en 
dirigent Hans Pastoor. Voor hem 
had de deelname aan de concert-
wedstrijd dit jaar nog een extra bij-
zonder tintje. Na de concertwed-
strijd neemt dirigent Hans Pastoor 
na vijftien jaar afscheid van Aurora 
en kreeg met de zege het mooiste 
afscheidscadeau dat een dirigent 
zich kan wensen.

HEESCH – Fanfare Aurora uit heesch heeft het hoogste aantal punten 
behaald bij een concertwedstrijd in Veldhoven. De wedstrijd was ge-
organiseerd door de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM).

Op derde kerstdag, zondag 27 de-
cember, hoor je de Hisse 100. Een 
avond met o.a. veel live muziek, 
een muziekquiz, het verhaal ach-
ter de plaat en videofragmenten. 
Muziekliefhebbers, noteer deze 
dag rood omcirkeld in je agenda. 
De toegang is geheel gratis en de 
cafédeur is vanaf 20.00 uur ge-

opend. Je favoriete lijstje kun je 
sturen naar: info@de-pas.nl.

Lever je favoriete ToP 5 in 
en win kaarten voor Paaspop
HEESCH - De laatste week van het jaar staat traditiegetrouw in het 
teken van de TOP 2000, maar sinds vorig jaar is een avond per jaar ge-
reserveerd voor de hisse 100. Lever je favoriete TOP 5 in en op zondag 
27 december hoor je hoe de hisse 100 klinkt. Als je je TOP 5 inlevert 
maak je kans op gratis kaarten voor Paaspop.

Popkwis
VRIjDAg 11 DeCeMBeR - 20.30 uuR

HEESCH - Sinds jaar en dag wordt in het 
café van CC De Pas de jaarlijkse Popkwis 
georganiseerd. Hoe staat het met je ken-
nis van de popmuziekgeschiedenis en wat 
weet je van de hedendaagse popmuziek? 

De popkwis is een mooie gelegenheid om 
je kennis te testen en de strijd aan te gaan 
met andere muziekliefhebbers. In teams 
van twee personen wordt gestreden voor 
een plaatsje op de lijst van ‘de eeuwige 
roem’.
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4 STUKS

1.99
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1.49
  WEEKEND

500 G 2.2 KG

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
OP WWW.ALDI.NL.

Zuid-Amerikaanse
kogelbiefstuk*

Sinterklaastompoucen*

Gourmetschotel*

Pepernootkoek

Snoeptomaatjes

Witte druiven

Krielaardappelen

Mandarijnenkistje

Bron: Consumentengids december 2015

Chocolade 
kruidnoten

*Uit de koeling 

Twee dagen vertoefden ze op het strand van 
Scheveningen. Partner Annelies en zijn kin-
deren Luc en Isa waren erbij om hem en zijn 
vader (Opa) Adrie Geurts aan te moedigen. 
Het werd een topweekend, waarbij ze het 
weekend bij een vriend in Den Haag konden 
logeren, goed geregeld dus!

Het werd een topevenement, goed georgani-
seerd en het teamwork van Adrie en Wilfred 
ging ook als vanzelf. Heel trots en voldaan 
kunnen ze deze race op hun cv bijschrijven, 
een ervaring om niet te vergeten.

Wilfred: ‘De finale heb ik 
zaterdag niet bereikt, maar 
mijn doel wel!’

scHeVeNINGeN/ NIsTeLRODe – “Ik heb de finish gehaald en 
mezelf en de motor heel gehouden! In mijn heat van 400 rijders 
ben ik als 212e gefinisht.”, vertelt Wilfred enthousiast, als opvol-
ging van het artikel van vorige week. Het artikel ging over de Red 
Bull Knock Out. Wilfred stond toen aan de vooravond van deze 
gave uitdaging, waar toch bijna iedere crosser aan meegedaan 
wil hebben.

Verplichte pitstop, samen de motor bijtanken en weer door

Selfi e met supporters Annelies, Isa en (achter) Luc

Wilfred-Adrie Wilfred met herkenbare helm

Met de ruwe zee op de achtergrond, een 
speciaal plaatje

beRNHeze SPoRTief
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Conscius Sports doelbewust sporten:
BEGIN NU, STaRT IN JaNUaRI
sTAAN VOOR WAT je ZegT eN ZeggeN WAAR je VOOR sTAAT

De bezoekers van health center 
Conscius Sports weten dat de ex-
perts bij het health center weten 
waar ze over praten. De passie van 
Patrick en de medewerkers is heel 
bijzonder. Het team groeide met 
een bepaalde visie, die ze verder 
ontwikkelden en sinds jaar en dag 
delen met de bezoekers. 

doeLbeWUST SPoRTeN
Patrick: “Sporten en bewegen is 
leuk. Wij weten dat het van es-
sentieel belang is dat iedereen kan 
sporten en dan op zijn of haar ni-
veau. Plezier en bewustwording 

zijn de twee pijlers die het ver-
schil zullen maken. Onze missie is; 
Mensen inspireren, motiveren en 
begeleiden naar doelbewust spor-
ten!”

Het team van Conscius Sports 
helpt iedere bezoeker om een doel 
te behalen; in het zwembad, de fit-
ness ruimte en bij de groepslessen. 
In 2015 kwam de bewustwording: 
we moeten onze expertise nog 
meer gaan delen. De naam werd 
veranderd naar Conscius Sports. 
Dit staat voor; ‘Doelbewust spor-

ten’ en daarmee was het begin ge-
maakt.
“De begeleiding om bewust naar 
je lichaam te (leren) luisteren is dé 
doelstelling van al onze experts.”, 
vertelt Patrick “wij gaan deze be-
geleiding versterken, door er mee 
naar buiten te komen. Daarbij 
hoort dat we als onderneming wil-

len groeien. Staan voor wat we 
zeggen en zeggen waar we voor 
staan!’

Conscius Sports begint in decem-
ber, om in januari te starten om 
hun doel te behalen in 2016. Gaan 
jullie de uitdaging aan, samen met 
de experts van Conscius Sports?? 
Start in december om te beginnen 
in januari. De experts staan voor je 
klaar. 

Meer informatie op 
www.consciussports.nl 

De Beekgraaf 58   NistelroDe   0412 617 333

8 weken lang onbeperkt sporten 
met personal coach en voedingsadvies.

In juni betaal je geen inschrijfgeld.

Zomerfit
 2 maanden 

voor 
60 euro

NISTELRODE – Van 10 jaar ondernemen en ervaring opdoen, leer je wat je juist moet blijven doen en wat 
verbetering vraagt. Patrick Dorenbos is ervan overtuigd dat zijn team aan experts iets toevoegt aan Nistel-
rode; met health center Conscius sports. Zijn visie; als je de inwoners van Nistelrode wil aansporen om iets 
bijzonders neer te zetten in 2016; dan, vindt de ondernemer: moet je zelf het goede voorbeeld geven. 

Patrick: ‘Sporten en bewegen is leuk’

beRNHeze SPoRTief
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Naast alle enthousiaste reacties hebben ook de eerste sponsors zich gemeld. Zo gaat Michel van de Wetering 
van Fietsplezier uit Heesch de fietsen sponsoren. Geweldig nieuws, want de fietsers zijn onmisbaar tijdens de 
Roparun, voor de route en de veiligheid. Goed materiaal is essentieel voor deze teamleden. Michel, bedankt!

Zoals we de vorige keer al hebben verteld, wordt er door Roparun een loterij georganiseerd. Een loterij waar-
bij je kans maakt op een van de honderden prijzen. 
De gehele opbrengst komt ten goede aan de Stich-
ting Roparun Palliatieve Zorg. Wil je een steentje bij-
dragen? Koop dan bij een van onze teamleden een 
lot. Ze kosten € 2,50 per stuk. We lopen tijdens de 
koopavond van 18 december door het centrum van 
Heesch. En je komt ons zeker ook nog op andere plek-
ken tegen. Bij voorbaat alvast bedankt voor je steun.

beRNHeze SPoRTief

Het Roparun team is van start
BeRNHeZe - We staan weer met beide benen op de grond. Na alle enthousi-
aste reacties over onze Roparun uitdaging, is het nu tijd geworden voor actie. 
alle teamleden zijn gestart met de voorbereiding binnen hun eigen werkveld 
en de lopers hebben hun eerste schema’s ontvangen. Marleen Frunt (van Run-
ningtherapie Bernheze) stelt de trainingen zo samen dat er allereerst heel veel 
kilometers worden gemaakt en over een paar maanden gaan de lopers vooral 
meerdere (en soms héél veel) trainingen op één dag lopen. En natuurlijk gaan 
we op zo’n specifieke trainingsdagen de andere teamleden ook inzetten. 

Michel van de Wetering met de fietsers Natasja en Ron

Wil je een steentje bijdragen?
Koop dan bij een van onze teamleden een lot. 

 INLOOPDOUCHE

- 1O MM NANO GLAS 

- HOOGTE 200 CM, 

 BREEDTE 50 TOT 140 CM

 INCLUSIEF MUURPROFIEL EN 

 STABILISATIESTANG 

VANAF 215,00

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 12 december 2015

 TOILETSET

 PARVA

 RIMFREE

- WANDCLOSET

 ZONDER SPOELRAND

- MET SOFTCLOSE

 TOILETZITTING

- GEBERIT INBOUW-

 RESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- ISOLATIEMAT TBV

 WANDCLOSET 

  319,00

 TOILETSET

 ZONDER SPOELRAND

 ZONDER SPOELRAND

 ZONDER SPOELRAND

- GEBERIT INBOUW-

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- ISOLATIEMAT TBV

 RVS
 DOUCHEGOOT 

 BREEDTE 7 CM

 INBOUWDIEPTE 6,7 CM 

 70 CM 99,00

 80 CM 109,00

 90 CM 119,00

 100 CM 129,00

 RVS RVS RVS
 DOUCHEGOOT
 DOUCHEGOOT
 DOUCHEGOOT

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

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

Spetterende 
synchroon-
zwemshow 
‘films en 
Musicals’

SCHIJNDEL - Op 19 en 20 decem-
ber geven de synchroonzwemsters 
van zwem- en waterpolovereni-
ging Neptunus ’58 een spetteren-
de show in zwembad De Molen 
hey in schijndel. 

In totaal zullen 42 dames in actie 
komen tijdens deze show waarvan 
uit Bernheze ook dames hun  kun-
sten in het water zullen laten: Da-
nielle Beniers, Annette Beniers en 
Eveline van den Heuvel uit Nistel-
rode, Saar Ruigrok en Eva van 
Zoggel uit Loosbroek, en Femke 
van der Hoeven uit Heeswijk. 
Zij nemen het publiek mee in hun 
reis langs allerlei bekende films en 
musicals, zoals James Bond, India-
na Jones, Mama Mia, The Sound of 
Music, Phantom of the Opera, Billy 
Elliot en vele anderen.  Het belooft 
een spectaculaire demonstratie te 
worden van dans, muziek, show 
en acrobatiek in het water. 
Zaterdag 19 december 18.30 uur, 
show begint om 19.00 uur.
Zondag 20 december 13.30 uur, 
show begint om 14.00 uur.
De show duurt ongeveer 2,5 uur.
Entreebewijzen á € 5,- zijn in de 
voorverkoop te koop bij Bruna en 
bij Sportievz in Schijndel. Ook bij 
de zwemsters zijn kaartjes te ver-
krijgen. 
Meer informatie op: 
www.neptunus58.nl.
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Toon en Rien prolongeren titel 
clubkampioen die Lé 

NISTELRODE - De jaarlijkse feest-
avond met de prijsuitreiking van 
de zomercompetitie van jeu-de-
boulesclub Die Lé uit Nistelrode 
vond vrijdag 27 november plaats.

Met bijna tachtig aanwezigen werd 
het weer een zeer gezellige avond. 
Tijdens de feestavond vond, zoals 
gebruikelijk, ook de prijsuitreiking 
plaats van de zomercompetitie. 
Het team Toon Raaijmakers en 
Rien van de Akker wist - evenals 
vorig jaar - de eerste plaats te be-

halen en prolongeerde daarmee de 
titel.
Nadat de winnaars de felicitaties 
hadden ontvangen, kwam plots 
het trio Rien Cuipers, Leny van de 
Ven en Jo van Breemaat de zaal 
binnengelopen als BPP: de Ballen 
Poets Ploeg. In hun act namen zij 
een aantal leden op de korrel en 
de manier waarop deze leden het 
jeu-de-boulesspel beoefenen. Zij 
kregen regelmatig de lachers op 
hun hand en de handen op elkaar. 
Uiteindelijk lieten zij weten voor 

een geringe vergoeding de ballen 
van de leden wel te willen poetsen.
Hierna was het tijd om de dans-
vloer op te gaan en ging de vo-
lumeknop van de muziekinstal-
latie omhoog. Tussendoor waren 
er lekkere hapjes en werd er ook 
nog volop gebuurt. Om 1.00 uur 
sloot de bar, stopte de muziek en 
waren er voor iedereen nog volop 
broodjes.

De volledige uitslag is te lezen op 
www.mooinisseroi.nl.

jeu de boules

Spannend eerste toernooi 
voor solo’s dV dancing Kids

Gwen Opstal, Europees kampioen, 
was als eerste van de drie solo’s, 
in de junioren sportklasse, aan de 
beurt. Zij won de categorie met 
277 punten en had niet eens haar 
beste uitvoering van haar dans la-
ten zien. Vera Oomen danste erg 
mooi en strak en kreeg 282 pun-
ten van de jury. Ze was als zesde 
van de dertien solo’s aan de beurt. 
Zeven solo’s kregen punten on-
der voorbehoud, wat inhoudt dat 
de jury de dansen via filmopname 
terugkijkt, voordat ze de punten 
definitief geeft. Vera stond met 
één puntje verschil op de tweede 
plaats. Dat was nog even heel 
spannend, maar na de officiële 
puntentelling, werd ze eerste!

De categorie hoofd sportklasse 
was al meteen spannend. Van de 
vijf deelnemers lagen er drie dicht 
bij elkaar. Demi Gabriël eindigde 
gelijk met Jeffrey uit Helmond op 
de eerste plaats, met 287 punten.
Het was een geslaagd openings-
toernooi. 
Meer nieuws: 
www.dvdancingkids.nl.

BERGHEM/NISTELRODE - De solo’s van DV Dancing Kids uit Nistelrode gingen voor het eerst op toernooi 
dit seizoen, naar het openingstoernooi in Berghem. De solo’s hadden vorige week in CC De Pas allemaal al 
op het podium gedanst tijdens de presentatiemiddag, toch werd het een spannende dag in Berghem. 

dansen

Modern, professioneel 
zwemonderwijs

Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther

Kleine groepen, 
direct starten mogelijk.

De vogels zijn in verschillende 
groepen en soorten aanwezig b.v. 
kleurkanaries, postuurkanaries, 
cultuurvogels, exoten en kwartels, 
duifjes en parkieten. Deze strijden 
om de kampioen van Kring Mid-
den Brabant.

Op 3 december worden de vogels 
gekeurd door twaalf keurmeesters 
van de A.N.B.v.V. Zij hebben de 
taak om de punten en de prijzen 
te beoordelen in goud, zilver en 
brons. Ook wijzen zij de hoofd-
groep kampioen voor de kring aan.
De opening van de tentoonstelling 
is op vrijdag 4 december om 20.00 
uur. Zaterdag 5 december van 

13.00 tot 22.00 uur te bezoeken 
en zondag 6 december van 10.00 
tot 16.00 uur in een mooi aange-
klede zaal, waar de vogels uitste-
kend tot hun recht komen.

Bezoekers kunnen tijdens de ten-
toonstelling niet alleen de vogels 
bewonderen, maar ook veel over 
de vogels te weten komen.
Er zijn altijd leden van de vereni-
ging aanwezig aan wie u uw vra-
gen kunt stellen.

Dus, breng een bezoekje aan deze 
mooie show. Ook de kinderen zijn 
van harte welkom, voor een trak-
tatie wordt gezorgd.

Kringvogel-
tentoonstelling in dinther

vogelsport

HEESWIJK-DINTHER - Vogelvreugd uit Dinther organiseert een Kring 
vogeltentoonstelling. Met maar liefst 70 inzenders, zullen ze - samen 
met ruim 700 vogels - weer een geweldige vogelshow tot stand bren-
gen op 4-5-6 december in het gebouw van CC servaes, Raadhuisplein 
24 te Dinther. De show is geheel gratis te bezoeken.

Op nummer 1 Vera Oomen

via filmopnamen 
terugkijken, 

voordat de punten 
definitief zijn

Salaris- en personeels-
administratie op maat

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel om 
voor u te werken. Uitbesteding van uw salaris- en 

personeelsadministratie bespaart u veel rompslomp.

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

De 29 deelnemers die vanuit 
Taekyon Berghem deelnamen heb-
ben laten zien wat ze waard waren 
en deden dit niet onverdienstelijk. 
Er werd op de onderdelen tuls en 
sparren gestreden om het ereme-
taal.

Op het onderdeel tuls wist Ken 
Dekkers een 3e plek te veroveren. 
Esli van Leuken en Huberto van de 
Wetering wisten een 2e plek te be-
machtigen. Rob van Hintum werd 
knap 1e op het onderdeel tuls. 
Op het onderdeel sparring werden 
meer prijzen in de wacht gesleept. 

Giovanni Timmers, Bjorn van Krie-
ken, Daiko Martens (bij de senio-
ren) en Huberto van de Wetering 
werden 3e. 
Een 2e plek bij het sparren was 
voor Niek Landman, Lieke van 
den Berk, Dave Dekkers, Ilse van 
Leuken (Heesch) en Mike Bloks 
(Heesch) .
Een 1e plek was voor Aidan Mc-
guire, Ken Dekkers, Daiko Martens 
(bij de junioren) en Esli van Leuken 
(Heesch).
De organisatie was zeer tevreden 
over het toernooi en over de goe-
de prestaties van hun eigen leden. 

13e open Taekyon toernooi
BERGHEM - Zondag 29 november was in sporthal De Rusheuvel in Oss 
voor de dertiende maal het Open Taekyon toernooi. Deze editie kende 
een sterk internationaal deelnemersveld uit zes verschillende landen.
Met 281 deelnemers was het een van de drukst bezette toernooien ooit.

budo
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HEESWIJK-DINTHER - Toon ja-
cobs is benoemd tot erelid van de 
heeswijkse vogelvereniging De 
Vogelvriend. 

Dit gebeurde tijdens een ingelaste 
algemene ledenvergadering, voor-
afgaand aan de opening van de 
vogeltentoonstelling, met daarin 
opgenomen de Bernhezer kam-
pioenschappen. Toon is ruim 47 
jaar lid van de vereniging en heeft 
zich vele jaren zeer verdienstelijk 
gemaakt, zowel in bestuur als in 
diverse commissies. De bijzondere 
tentoonstelling toonde mooie en 
goede vogels met hoge kwalitei-

ten. Alle ingezonden vogels zijn 
beoordeeld door zes keurmeesters. 
Gezamenlijk wezen zij tot alge-
mene kampioen van de tentoon-
stelling een Mozambique sijs van 
kweker/eigenaar Toon Jacobs aan.

Uitslag van de Bernhezer clubkam-
pioenschappen:
1. Vogelvriend Heeswijk met 476 

punten
2 Vogelvreugd Dinther met 461 

punten
3. Vogelvreugd Nistelrode met 

460 punten
4. Oranjewever Nistelrode met 

451 punten

Toon Jacobs 
erelid de Vogelvriend 

vogelsport

Toon Jacobs (links) krijgt de onderscheiding overhandigd door voorzitter Theo 
Jacobs

Het eerste kwartier ging dit niet zo 
goed en kwam de ploeg met 5-1 
achter. Maar de Loosbroekse korf-
balsters kwamen weer goed in de 
wedstrijd, vooral door hun door-
zettingsvermogen en vochten zich 
terug tot 7-7.

In de tweede helft waren er in de 
eindfase aan beide kanten goede 
aanvallen, maar bij beide partijen 
ging de bal niet in de korf. 
De wedstrijd was spannend tot 
de laatste minuut en de eindstand 
was 9-9. 

Gelijkspel voor Korloo
LOOSBROEK - Voor Korloo stond zondag de wedstrijd tegen eyckelkorf 
1 op het programma. Deze week was de opdracht om de tegenstander 
uit het spel te halen door kort te verdedigen. 

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

In het laatste kwart speelde Slam-
dunk meer verdedigend en stond 
heel sterk, waardoor de tegen-
stander achter de 3 puntslijn kon 
worden gehouden. Door een paar 
mooie uitbraken en het feit dat 
Vido relatief snel op 5 teamfouten 
stond, kon Slamdunk het verschil 
maken, waarmee de eindstand op 

41-45 kwam en de ploeg eindelijk 
de eerste overwinning van het sei-
zoen boekte. 

Andere uitslagen van dit weekend:
U14/Mix – Grave 30-42
U14/Mix - Gennep Cougars 23-71
U18-2 - Den Dunk 50-66
Heren - OBC 42-49.

eerste zege 
Slamdunk U18-1
HEESCH - De u18-1 moest het dit weekend opnemen tegen Vido uit 
Veldhoven. het begin van het eerste kwart ging mooi gelijk op, maar 
na een paar minuten liet de ploeg het verdedigend even afweten, waar-
door Vido iets uit kon lopen, scores eerste kwart 11-7. 

basketbal

Altior 1 verliest opnieuw
HEESWIJK-DINTHER - hoewel pu-
pil van de week Isis Langehuizen 
het goede voorbeeld gaf door de 
doorloopbal te scoren, lukte het 
de dames van Altior 1 niet om te-
gen swift 1 punten te pakken.

Altior 1 – Swift 1: 8-26
Altior 2 – Swift 2: 6-17
Altior 3 – BMC 2: 7-11
JES 2 – Altior 5: 5-19
Emos 4 – Altior 6: 2-10
Altior MW1 – Emos MW1: 11-1
Klick R1 – Altior R1: nb

DOT/Klaverblad A2 – Altior A1: 
8-12
Swift B1 – Altior B1: 13-5
SCMH B1 – Altior B2: 10-6
Swift C1 – Altior C1: 3-6
JES C1 – Altior C2: 8-5
Odisco C1 – Altior C3: 1-3
Altior D2 – MOSA’14 D1 3-4
Altior D3 – Famingo’s D1: 2-9
Altior E1 – Rooi E1: 8-8
Altior E2 – Flamingo’s E2: 3-4
Rietvogels E1 – Altior E4: 3-4
Rooi F2 – Altior F1: 2-15
Altior F2 – TOG F1: 6-8

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

Volharding te sterk voor Prinses irene
NISTELRODE - Prinses Irene ver-
loor de uitwedstrijd tegen het 
Vierlingsbeekse Volharding met 
2-1. Daar viel weinig op af te 
dingen, want alleen in het eerste 
kwartier was Prinses Irene de bo-
venliggende partij. 

Volharding combineerde makke-
lijker dan de Van Tilburg Mode & 
Sport spelers. De voetballers uit 
het dorp dat nog net tot Noord-
Brabant hoort, waren - zeker in 
de tweede helft - de gevaarlijkste 
ploeg. Toch waren er de nodige 
momenten in de wedstrijd dat 
Prinses Irene had kunnen toeslaan, 
maar de eindpass was in deze 
wedstrijd steeds bijzonder slecht 
verzorgd. 
De 1-0 achterstand kwam op een 
bijzonder ongelukkig moment. In 
de blessuretijd van de eerste helft 
counterde Volharding naar 1-0 via 
Kevin Reijnders.
In de 75e minuut werd het 2-0 
door Pepijn van Geenen via een 
benutte strafschop, terecht gege-

ven door de soeverein leidende 
Van Daal. In blessuretijd milderde 
Martijn van Vught nog tot 2-1. 
Verder kwam Prinses Irene niet, al 
kreeg het in de slotfase, toen het 

vol op de aanval speelde, nog een 
paar goede kansen. De uitstekende 
doelman Job Vullings redde echter 
steeds bekwaam en/of de kansen 
werden gemist. 

voetbal

Foto: Teun Bevers 

WHV maakt het koploper 
berghem Sport lang moeilijk
BERGHEM/LOOSBROEK - De 
ploeg van Leon van Wanrooy 
heeft - ondanks 6 blessures - toch 
goed tegenstand geboden tegen 
koploper Berghem sport. Vooral 
in de eerste helft kon WhV goed 
meekomen met de ploeg uit Berg-
hem.
 
Het balbezit was voornamelijk 
voor de thuisploeg, maar door een 
goede organisatie kregen de be-
zoekers betere kansen. De coun-
ters van WHV waren erg gevaar-
lijk, maar clubtopscorer Yorick van 
de Rakt wist tot tweemaal toe net 
niet te scoren. 
De eerste keer zat Berghem goa-
lie Nicky Boeijen er goed bij en 
de tweede keer werd een kopbal 
van Van de Rakt voor de doellijn 
weggewerkt. Het bleef daardoor 
lang 0-0 en dat was voor WHV 
een goede prestatie. Pas in de 36e 
minuut wist Berghem Sport een 
gaatje te vinden in de hechte ver-
dediging van WHV. Uit een vrije 
trap, op de rand van het 16-meter 
gebied, wist centrale verdediger 
Joep Wintjes de 1-0 binnen te kop-
pen. WHV toonde karakter en vier 
minuten later was het alweer gelijk 

door een vlijmscherpe counter. Ju-
riën van de Rakt onderschepte en 
stuurde Thijs Lunenburg (zie foto) 
vanaf eigen helft diep. Lunenburg 
zocht Boeijen op en schoot be-
heerst raak. Lang kon WHV ech-
ter niet genieten van dit doelpunt, 
want in de 42e minuut was het Jef-
fry van Oss (topscorer van de 4e 
klasse H) die op prachtige wijze de 
2-1 scoorde en daarmee al zijn 14e 
doelpunt van het seizoen maakte.
 
Na rust had WHV het veel moei-
lijker. Door de steeds harder waai-
ende wind kon WHV aanvallend 
gezien geen vuist meer maken te-
gen de koploper, afgezien van een 
kans van Thijs Lunenburg, maar 
zijn schot werd gehouden door de 
keeper van de geel-blauwen. 

Doordat het zolang 2-1 bleef, hiel-
den de supporters uit Loosbroek 
hoop op een goed resultaat en gin-
gen de bezoekers één op één spe-
len. Echter in de 82e minuut werd 
de wedstrijd definitief beslist, toen 
aanvoerder Bram Kappen WHV-
doelman Davy van de Ven kans-
loos liet, 3-1. Het verzet van WHV 
was gebroken, waardoor invaller 

Gijs Kappen de eindstand in de 89e 
minuut bepaalde op 4-1. Al met al 
een geflatteerde uitslag, hetgeen 
WHV niet verdiende, omdat de 
ploeg keihard werkte voor een 
goed resultaat. Berghem Sport was 
de betere ploeg en heeft ook ver-
diend gewonnen, maar de hoogte 
van de overwinning was net iets te 
hoog.

voetbal

Thijs Lunenburg 
 Foto: Gabriëls Fotografi e

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Altijd geholpen
door iemand die
u kent

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*
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Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
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I www.cortjensbernheze.nl

Uw kind
leren omgaan
met geld?

Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Wij geven graag advies
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Tegen de nummer zes uit de com-
petitie wisten de dames van coach 
Henri van Boxtel hun mannetje te 
staan. De gasten uit Dongen kwa-
men wel het beste uit de startblok-
ken. Met een 3-7 voorsprong na-
men ze het voortouw. DOS’80 wist 
zich echter knap terug te vechten 
en zo stond er na een half uur een 
ruststand van 11-11 op het bord. 
Na de rust kwamen de Heesche 
dames op een voorsprong, maar na 
het wegvallen van routinier Sabine 
van Nistelrooij, liepen de gasten uit 
naar een voorsprong en deze werd 
niet meer uit handen gegeven, 22-
25 was de eindstand. Daar konden 
de zes treffers van Selina van de 
Hurk weinig aan veranderen.

Mannen
De heren van DOS’80 namen het 
op tegen Bergeijk. Deze gerouti-
neerde ploeg nam brutaal de lei-
ding met 1-4. De Heeschenaren 
werden wakker geschud en namen 
het heft in handen. Door een te-

rechte rode kaart van een speler 
van Bergeijk, het aanraken van Se-
bastiaan Spetter in een break-out, 
raakte die ploeg van de kook. Joost 
Verhoeven wist negen doelpunten 
op zijn naam te schrijven, waarvan 
zeven strafworpen. De ploeg uit 
Bergeijk miste maar liefst drie straf-
worpen. Eindstand: 29-24.

dames doS’80 
doen zichzelf tekort, heren winnen

handbal

Joost Verhoeven
Foto: Ruud Schobbers

HEESCH - De teams van DOs’80 namen het zaterdagavond in sporthal ’t 
Vijfeiken in heesch op tegen tegen Dongen en Bergeijk. De dames speelden 
hun beste wedstrijd tot nu toe, maar dit leverde geen punten op. De heren 
wisten er na een pittige wedstrijd met de volle winst vandoor te gaan.

Theo Lucius ijzersterk op het 
Heeswijk-middenveld 
 Foto: Hans Heesakkers

Heeswijk wint met duidelijke cijfers 

Na 90 minuten onder leiding van 
de uitstekend fluitende scheids-
rechter Van Kuyen, was dat doel 
bereikt. Stef Adank (2x), Wouter 
van Dijke en Bryan van Deursen 
zorgden voor de doelpunten: 4-0.
Met deze overwinning kan Hees-
wijk weer naar boven kijken en is 
de volgende partij uit bij Venhorst 
weer zeer belangrijk om de aan-
sluiting met de kopgroep te behou-
den. Het getoonde spel en de inzet 
van vandaag geeft veel vertrouwen 
op meer goede resultaten.

HEESWIJK-DINTHER - Voor het thuisspelende heeswijk was het zaak om tegen de hekkensluiter - Real Lunet 
- een overwinning te boeken.

voetbal

Vrouwen Prinses irene lijken 
verdedigen verleerd

Opnieuw moest de verdediging 
dus veel tegendoelpunten incasse-
ren, tegen de rode lantaarndrager 
maar liefst 5. Prinses Irene scoorde 
zelf drie keer door Veerle Donkers 
(foto), Jody van Kessel en Femke 

van Bremen, maar dat was dus niet 
genoeg. De wind was een belang-
rijke factor bij deze wedstrijd. Door 
deze uitslag moet het elftal van 
Couvreur nu toch weer naar onde-
ren kijken.

BAVEL/NISTELRODE - De vrouwen van Prinses Irene hebben, na een 
goede competitiestart, voor de derde keer op rij verloren. Dit keer ging 
de ploeg uit Nistelrode met 5-3 onderuit tegen Bavel. 

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

Verdedigend werd er enorm veel 
druk gehouden op de veel scoren-
de speelsters van Spes. Aanvallend 
werd overtuigend gecombineerd 
en met momenten heel effectief 
geschoten. 

Marina van Venrooij gaf met vier 
doelpunten het goede voorbeeld, 
maar ook Linda van Tilburg, Ella 
van de Graaf, Maddy van Dijk en 
Laura van de Ven waren - met ie-
der 3 doelpunten - belangrijk. Prin-
ses Irene heeft nu 4 punten uit 3 
wedstrijden. Dat is een prima be-
gin van de debutant.

Prinses irene wint van Spes
MILSBEEK/NISTELRODE - je kunt rustig stellen dat de korfballende 
vrouwen van Prinses Irene hun debuut op het hoogste korfbalplatform 
het nodige cachet geven. Tegen spes, jarenlang een van de toonaange-
vende verengingen op dameskorfbalgebied, werd heel knap met 14-19 
gewonnen. 

voetbal

Judoka’s Van buel grijpen 
medailles in Almere
ALMERE/HEESCH - De judoselectie 
van Van Buel sports heeft zondag 
29 november deelgenomen aan het 
Topjudotoernooi in Almere.

De volgende resultaten werden be-
haald: Goud: Laurens Wilms, Jesse 
van Buel, Senn van Buel, Lizz Sie-
liakus, Willem van den Hurk, Pieter 
van Oort en Denzel Burke. Zilver: 
Tess Sieliakus, Ziggy Horsten, Lucas 
van Griensven, Niels Wilms en Daisy 
Bens. Brons: Yasper van Tuijl en Re-
cay Yilmaz.

budo
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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

dOnderdag 3 deCeMBer 

Winter decoratieshow
locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

Meditatie-uur
locatie: Kloosterkapel 
vorstenbosch
PaGINa 2

gratis inloop spreekuur 
kinderfysio
locatie: Kinderdagverblijf 
Piekobello heesch

Boodschappenbus 
naar Berlicum
locatie: vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd heeswijk-Dinther

Handwerkcafé
locatie: CC De Wis loosbroek

Oud papier
locatie: Dorp vorstenbosch

VriJdag 4 deCeMBer 

Sterrenwacht Halley: 
Ster van Bethlehem
locatie: halleyweg 1 heesch
PaGINa 38

kring vogeltentoonstelling
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther
PaGINa 45

Samarpana: Yoga
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther

kaartavond kBO-dinther
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

Zaterdag 5 deCeMBer 

Sinterklaas

kring vogeltentoonstelling
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther
PaGINa 45

Samarpana: kinderyoga
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther

ZOndag 6 deCeMBer
 
Open dag Langenhuizen 
agrarisch Loon- en 
grondverzetbedrijf
locatie: loosbroekseweg 56 
Nistelrode
PaGINa 21

VV Vogelvreugd: kaarten
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

Lezing: de gouden koets, 
een bijzonder koninklijk 
rijtuig
locatie: Kasteel heeswijk 
heeswijk-Dinther
PaGINa 22

kring vogeltentoonstelling
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther
PaGINa 45

Maandag 7 deCeMBer
 
inloopspreekuur Lokaal 
FnV/Maasland Bernheze
locatie: ‘t Dorp 142 heesch

Samarpana: Yoga / ascentie-
ceremonie
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther

Lezing: désirée krikhaar
locatie: Abdij van Berne 
heeswijk-Dinther
PaGINa 39

dinSdag 8 deCeMBer
 
Zonneochtend
locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

Samarpana: in eigen kracht
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther

i-Meet: Film
locatie: Raadhuisplein 21 
heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kienen
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

WOenSdag 9 deCeMBer
 
Workshop Biotensor 
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
locatie: Maxend 75 Nistelrode

kBO Heesch samen eten
locatie: De Waard heesch
PaGINa 8

Samarpana: Workshop 
bewustwording
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther

kaartmiddag kBO-dinther
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

Jaarvergadering dorpsraad
locatie: De Stuik vorstenbosch
PaGINa 26

dOnderdag 10 deCeMBer 

Mg Service open dagen
locatie: Canadabaan 2 Nistelrode
PaGINa 31

influsso workshop: 
Curriculum Vitae
locatie: vleutloop heesch

Samarpana: krachtwiel
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther

kantlijn kBO voorstelling: 
dubbelgangers en 
vreemdgangers
locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-Dinther

Lezing: rini kerstens
locatie: heemkamer 
heeswijk-Dinther
PaGINa 22

VriJdag 11 deCeMBer
 
Mg Service open dagen
locatie: Canadabaan 2 Nistelrode
PaGINa 31

kerst BOBZ voor groep 
5/6 en 7/8
locatie: Dorpshuis Nistelrode

Popkwis
locatie: CC De Pas heesch
PaGINa 41

kantlijn: dubbelgangers en 
vreemdgangers
locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-Dinther

Samarpana: Yoga
locatie: heeswijk-Dinther

Winterfair
locatie: CC De Wis loosbroek
PaGINa 38

Concert: arnhems Slavisch 
koor
locatie: Abdij van Berne 
heeswijk-Dinther
PaGINa 10

Zaterdag 12 deCeMBer
 
Mg Service open dagen
locatie: Canadabaan 2 Nistelrode
PaGINa 31

thijs van de Meeberg: 
Vleesgeworden (try-out)
locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 2

Samarpana: kinderyoga / 
Stilte wandeling
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther

expositie kerststallen
locatie: Kloosterkapel 
vorstenbosch
PaGINa 2

kantlijn: dubbelgangers en 
vreemdgangers
locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-Dinther

kerst-inn
locatie: Parochiekerk loosbroek
PaGINa 10

Stuik in kerstsfeer
locatie: De Stuik vorstenbosch

ZOndag 13 deCeMBer
 
Open zondag Badkamer-
markt.nl
locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

expositie kerststallen
locatie: Kloosterkapel 
vorstenbosch
PaGINa 2

kantlijn: dubbelgangers en 
vreemdgangers
locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-Dinther

Winterse wandeling
locatie: Start CC Nésterle 
Nistelrode
PaGINa 20

VV Vogelvreugd: kaarten
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

alzheimer Café
locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Maandag 14 deCeMBer

alzheimer Café
locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Samarpana: Yoga
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther

dinSdag 15 deCeMBer
 
5a Helma van de rakt: Bij-
zondere aandacht avond
locatie: gagelstraat 5 Schaijk

VV Vogelvreugd: kienen
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

WOenSdag 16 deCeMBer
 
Zonnebloem: kerstviering
locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

kerstviering
locatie: heemkamer Nistelrode

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
locatie: Parkeerplaats 
Bomenpark heesch

dOnderdag 17 deCeMBer
 
Oud papier buitengebied
locatie: Nistelrode

Handwerkcafé
locatie: CC De Wis loosbroek

kBO kerstviering
locatie: De Stuik vorstenbosch

VriJdag 18 deCeMBer
 
i-Meet: kerst party
locatie: Raadhuisplein 21 
heeswijk-Dinther

Samarpana: Yoga
locatie: Rukven 2A 
heeswijk-Dinther

Zaterdag 19 deCeMBer

Workshop Opstellingen bij 
Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Samarpana: kinderyoga
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther

Jubilarissen concert
locatie: Kerk vorstenbosch

ZOndag 20 deCeMBer
 
gratis open les bij Just Be
locatie: Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: kaarten
locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

Maandag 21 deCeMBer
 
reiki 3 bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Samarpana: Midwinter 
klank-lig-ontspanning
locatie: Rukven 2a 
heeswijk-Dinther


