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Rennend van Parijs naar Rotterdam:
in de startblokken voor roparun 2016

FOLDERS DEZE WEEK
BALLETSTUDIO VAN
DER STAPPPEN - HEEScHNISTELRODE-LOOSBROEKVORSTENBOScH.
VAN MOOK DE ECHTE
BAKKER - NISTELRODELOOSBROEK-VORSTENBOScH.

Aylinn in Jeans
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Het Running Team Bernheze is al in training

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE -

Het lijkt nog ver weg; Pinksteren 2016. Toch staan ze nu al te trappelen, de acht
lopers, teamcaptain, chauffeurs en begeleiders van het Running Team Bernheze. Enthousiast
en gemotiveerd gaat dit team van 25 mensen de uitdaging van Roparun 2016 aan.

De Roparun
da’s niet
voor watjes
Roparun is een landelijk initiatief,
met als doel projecten te steunen
voor mensen met kanker. Het motto is helder: Leven toevoegen aan
de dagen, waar vaak geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd
aan het leven. Elk team legt 3000
euro in en moet minimaal 1000
loten van €2,50 euro per lot verkopen. Met de opbrengst worden
veel mooie dingen gerealiseerd
voor kankerpatiënten.

Niet voor watjes
Die Roparun, da’s niet voor watjes.
Er zijn twee routes: van Parijs naar
Rotterdam en van Hamburg naar
Rotterdam. Running Team Bernheze kiest voor de route vanuit Parijs. In 48 uur tijd leggen de acht
renners in estafettevorm de ruim
500 kilometer af. Dat betekent in
twee dagen tijd zo’n 65 kilometer
hardlopen per persoon. Het team
wordt opgesplitst in twee groepen
van vier lopers. In blokken van
vier uur lopen en rusten de groepen om en om. De lopers rennen
twee kilometer en geven het stokje
dan door aan de volgende uit hun
groep. Zo vier uur lang, dan neemt
de andere groep het over. De passieve uurtjes zijn voor eten, verzorging en slapen. Want het lopen
gaat dag en nacht door.
Busje komt zo
Logistiek vraagt het nogal wat,
zo’n groep lopers. Zo zijn er de
fietsbegeleiders – eentje vóór en
eentje achter de lopers- en de
busjes om de vier lopers steeds te

wisselen en verder te brengen op
de route. En dan is er de kwestie
van slapen en verzorgen. Het team
weet zelf wel hoe: in campers!
Maar dan moet je die wel hebben.
En zo is er nog héél veel te regelen.
campers, busjes en materialen, om
maar wat te noemen. Denk jij hierin iets te kunnen betekenen? Laat

het het Running Team Bernheze
weten.
Op www.roparun.nl is het sponsorbedrag rechtstreeks over te
maken onder vermelding van Running Team Bernheze (nummer
181). Het totaalbedrag van alle
deelnemende groepen (ruim 300)
komt ten goede aan al die patiënten die het zo verdienen.
Teamcaptain: Marleen Frunt - van
den Akker.

Muzikaal Bernheze
pag. 16

Laverhof koploper
pag. 35

www.runningtherapiebernheze.nl

Tweede plaats voor Roos
pag. 46

Krant niet op
woensdag ontvangen?
V.l.n.r.: Marleen, Joost, Cindy, Pieter, Annelou, Leon, Arianne, Jeanine en
Willem

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

TRV-Bernheze.nl
‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

Evenementenagenda

gratis
ophaalservice
T 0412 626 111

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!

Zie pagina 23

Jumbo Wiegmans Heesch

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

kringloopbernheze.nl

Jumbo Nistelrode

www.kijkmij.info
www.kijkmij.info
| www.hoormij.infoJumbo Heeswijk Dinther
www.decozonwering.nl
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
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Grote baby- en kinderbeurs in CC De Pas
Heesch - In De Pas in Heesch
wordt op zondag 8 november
weer een grote baby- en kinderbeurs gehouden.
Vanaf 10.00 uur bieden 120 standhouders zowel tweedehands als
nieuwe baby- en kinderartikelen
aan. Denk hierbij aan (merk)kleding, speelgoed, boeken, films,
wandelwagens, Maxi-Cosi’s, autostoeltjes, fietsjes, computerspelletjes en meubeltjes. Telkens
weer blijkt dat duur speelgoed en
kleding vaak maar een korte tijd
gebruikt c.q. gedragen wordt. De
materialen zijn dan nog in zeer
goede staat.
Het mes snijdt aan twee kanten:
de standhouders kunnen zo hun
speelgoed en kleding verkopen
én de koper heeft aankopen voor
een leuke prijs. Met het oog op 5
december is het de moeite waard
om te komen kijken voor leuk,
goedkoop en kwalitatief goed
speelgoed. Dit geldt niet alleen
voor (aanstaande) ouders, maar
ook zeker voor bijvoorbeeld opa´s
en oma´s, oppasgelegenheden en

bakkerij

Column

Terug in de tijd!

peuterspeelzalen.
Er wordt een hoek ingericht voor
kinderen, waar zij kunnen spelen.
De stands zijn inmiddels allemaal
gereserveerd. De zaal is open van
10.00 tot 13.00 uur en de entree
bedraagt € 2,- (kinderen gratis).
Voor info:
kinderbeursheesch@hotmail.com
of
www.baby-kinderbeurs.nl.

Coming home
Heesch - In Filmhuis De Pas is op maandag 9 en dinsdag 10 november de
film Coming home te zien.
Deze film is gebaseerd op de roman The Criminal Lu Yanshi en vertelt het
schrijnende verhaal van dissident Lu Yanshi, die jaren moet slijten in een
strafkamp. De focus ligt grotendeels op zijn vrouw, de timide en bescheiden
Feng Wanyu en hun dochter Dandan. We volgen meer dan zestig jaar van
hun leven.
Coming Home is gebouwd op het wrange gegeven van twee geliefden die
niet alleen veel verloren tijd hebben in te halen, maar ook nog eens worden
geconfronteerd met een enorm hiaat in het geheugen van de vrouw. Lu Yanshi betekent in het Chinees ‘hoe te herkennen’. Feng Wanyu is blijven steken
in het verleden. Ze weet niet beter dan dat ze op de vijfde van de maand haar
echtgenoot van de trein moet komen halen. Als haar man daadwerkelijk terugkeert, weet ze niet meer wie hij is. Lu Yanshi besluit uit respect en - omdat
het beter is voor zijn familie - te doen alsof hij een behulpzame vreemdeling
is. Hij is de man in het dorp die op een dag met een
gigantische koffer vol met brieven aan komt zetten.
Het zijn de brieven die Lu Yanshi tijdens zijn gevangenschap aan zijn vrouw schreef.
Hij besluit de brieven aan zijn zieke vrouw voor te
lezen. Het leidt tot prachtige intieme scènes, waarin
ware liefde en pijnlijke omstandigheden prachtig
met elkaar versmelten. Entree € 5,-.

Er breekt weer een bijzondere
tijd aan. De klok is een uur
teruggedraaid en we zijn
omgeven door misschien wel
de prachtigste kleuren van het
jaar. Herfstkleuren, ik hou ervan!
Waar sommige mensen ietwat
somberder worden, kan ik van
deze tijd niet genoeg krijgen. Nou ja, totdat het weer eens hoog
tijd wordt om al het blad, eikels en kastanjes op te ruimen; ik bak
liever brood. In deze tijd doet meestal ook de koude zijn intrede,
al zou je het op het moment dat ik dit schrijf niet zeggen. Maar
goed, we doen maar alsof het koud is en ik zojuist met het hele
gezin inclusief hond (dat maakt het plaatje compleet), terugkom
van een heerlijke herfstwandeling. Anderhalf uur gewandeld, want
we pakken het natuurlijk wel goed aan en barsten van de honger.
Thuis staat op het vuur een grote pan erwtensoep te wachten, die
Ilse de dag ervoor gemaakt heeft. Hebben we het plaatje nog?
Lekker thuisgekomen, barstend van de kou komt de grote pan op
tafel, met natuurlijk:

BRABANTS ROGGEBROOD
Een heerlijk stukje nostalgisch brood, wat vooral vroeger door de
arbeiders gegeten werd, zodat ze er weer hard tegenaan konden.
Het is een brood gemaakt van gemalen rogge en tarwe, wat
eigenlijk niet gebakken maar gegaard wordt in de oven. Vast van
structuur, geen korst en boordevol vezels, vitaminen en mineralen.
Natuurlijk bakken wij dit zelf naar recept van mijn opa. Net zoals
de spelt komt ook de rogge van ‘t land van Tosse. Deze week
hebben we het in de reclame, om u weer eens het gevoel van
VRUUGER te geven.

‘anderhalf uur gewandeld en
we barsten van de honger’
Beleg het eens met bijvoorbeeld:
- Boter, grove mosterd, katenspek en ringetjes bosui
- Abrikozenjam en mosterdkaas
- Oude kaas met appelstroop
- Zure room, zure zult en stukjes groene asperges
- Mosterdsaus, kalkoenham en ananas
- Kaassalade met uitgebakken spekjes en bieslook
- Of gewoon met roomboter en suiker (een zonde waard)

Smakelijk eten!
Dan ga ik nu mijn laarzen schoonmaken
Harm Lamers
de bakkers Lamers

Zie ook

PEFC/30-31-421

Eetwinkel
Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch
Meditatie-uur, Jeugdatelier
enculturele
expositie
en educatieve ontmoetingsplaats

Donderdag 5 november: Meditatieuur o.l.v. Emmy Simons van 20.00
tot 21.15 uur. Kosten € 7,50.
Woensdag 11 november: Jeugdatelier 2 o.l.v. Sarah Linde voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, van 14.00
tot 16.00 uur. De kinderen verzamelen bladeren, planten, bloemen
en zaden en nemen dit mee naar
het Jeugdatelier.
Zaterdag 14 en zondag 15 november: Expositie Aafke Steenhuis met
beelden. Van 11.00 tot 17.00 uur.

Toegang gratis.
In Sint-Oedenrode heeft Aafke een
atelier aan de Dommel in een mooi
natuurgebiedje. Ook heeft zij een
tijdelijk atelier in het oude ziekenhuis in Veghel, omdat zij ook graag
groot wil werken. De beelden die
zij maakt, zijn vaak geïnspireerd
door de natuur, foto’s in de krant
of woorden/beelden die in haar gedachten blijven haken. Materialen
versterken de uitdrukking van het
werk en variëren enorm. Meestal
komen natuurlijke materialen terug, maar ook afval en vondsten.

Verder gebruikt zij metaal, hout,
Acrylic One, gips, epoxy, brons en
alles wat zij kan gebruiken of nodig
heeft.
De grootte van het werk bepaalt
mede de uitdrukking en varieert
van een bronzen beeld van 15 cm
hoog tot een vliegend mensfiguur
van drie meter lang. Zij maakt graag
reeksen of groepen. Het werk ‘De
Vluchtelingen’ stond van 11 juli tot
20 september 2015 in het gemeentemuseum in Den Haag tentoongesteld op de ZomerExpo.

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

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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‘Muziek is emotie;
je moet het beleven’

Willem-Jan

The Messiah van Händel in Nistelrode

Column
D’n Blieker
Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn
dagelijkse belevenissen.

Snoepwinkeltje
Elke zondagochtend was ik letterlijk zo blij als een kind als ik mijn zakgeld
kreeg. Op die gulden traktement kon ik me de hele week verheugen.
Ik rende dan meteen naar de snoepwinkel om mijn enthousiasme weg
te eten met een lading kikkers, colaflesjes en zure matten. Zorgvuldig
samengesteld door de aardigste snoepexperts die ik kende, meneer
Pennings en mevrouw Pennings.
In de straat achter me bestierde de familie Pennings namelijk een
snoepwinkel. Ze hadden hun schuur omgebouwd tot suikerwalhalla,
waar alle buurtkinderen op zondag hun zakgeld kwamen inleveren. Met
engelengeduld liepen ze tig keer op en neer naar de snoeppotten voor
besluiteloze kinderen die zoveel mogelijk verschillende soorten snoep in
hun snoepzak voor een gulden wilde hebben.

Jan Schaapsmeerders

Willem-Jan zingt voor de vierde keer mee

Tekst: Milène Putters

Nistelrode – Jan Schaapsmeerders en Willem-Jan Hanegraaf van het Helmonds Vocaal Ensemble (HVE)
zijn er trots op dat op 14 november een heel bijzonder concert wordt uitgevoerd in de St. Lambertuskerk in
Nistelrode; The Messiah van de Duitse componist Händel. Stichting Lambertus Concerten organiseert deze
uitvoering van het beroemde oratorium in samenwerking met het HVE, waaraan ook het barokorkest Lambertus Consort én diverse internationale topsolisten hun medewerking verlenen.
Jan vertelt dat hij een zangopleiding heeft gehad bij het jongenskoor van Cantasona in de Heilig
Hartkerk in Boxtel. “Toen ik ouder
werd, mijn stem veranderde en ik
ging werken, ben ik gestopt met
zingen.
Acht jaar geleden begon het toch
weer te kriebelen en besloot ik te
gaan zingen in het Gemengd Koor
Nistelrode en bij Musica Vocalis
Uden.” Toen Musica Vocalis Uden

Willem-Jan
“Als mijn ouders mij
niet gestimuleerd
hadden én elke week
met mij naar Helmond
waren gereden, stond
ik echt niet waar ik
nu sta; ik ben hen
hiervoor ontzettend
dankbaar.”

ter ziele ging, is Jan weer een half
jaar gestopt met zingen, tot hij
werd gebeld door dirigent Jeroen
Felix en werd uitgenodigd om te
komen zingen bij het HVE.
Willem-Jan is op zijn tiende begonnen met zingen; daarvoor speelde
hij piano, waarbij het zijn pianoleraar opviel dat Willem-Jan een
heel goede stem had. “Als mijn
ouders mij niet gestimuleerd hadden én elke week met mij naar
Helmond waren gereden, stond ik
echt niet waar ik nu sta; ik ben hen
hiervoor ontzettend dankbaar.”
14 November zingt Willem-Jan
alweer voor de vierde keer in The
Messiah, is druk met zijn studie
communicatie, maar daarnaast
ook organist in de kerk in Heeswijk
én dirigent van het Gemengd Koor
in Vinkel.
Topcast
Zaterdag 14 november zullen enkele topsolisten optreden, waaronder de alt Victoria Cassano uit
Spanje die met lof afstudeerde aan

Kerst 2015

De feestdagen komen er weer aan
Gezellig met familie
en/of vrienden
uit eten bij
Restaurant De Waard
Brunch, diner of buffet
Zie ons
uitgebreide
programma
o
onze webs p
ite
Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755

www.restaurantdewaard.nl

het Haags Conservatorium. De instrumentale omlijsting bestaat uit
de beste spelers uit de Europese
barokwereld. Het is echt uniek dat
dit werk plaatsvindt in Nistelrode,
want dit jaar is The Messiah in
Zuid-Nederland slechts op enkele
locaties te beluisteren.
Jan en Willem-Jan vertellen tenslotte enorm blij te zijn met de
sponsors die dit concert mede
mogelijk hebben gemaakt. “Onze
dank gaat uit naar Stichting Charity Cup Nistelrode, Van Tilburg
Mode & Sport en Strijbosch.”

‘n suikerwalhalla, waar alle
buurtkinderen op zondag hun
zakgeld inleverden
Ik heb altijd met veel bewondering naar meneer en mevrouw Pennings
gekeken. Ik heb zelfs vaak gedacht dat, als ik gepensioneerd was, ik ook
graag zo’n snoepwinkeltje zou willen beginnen, als ik ruimte in mijn
schuur zou kunnen vinden. Wat is er leuker dan elke zondagochtend de
buurkinderen een grote lach op hun gezicht te kunnen bezorgen?
Daarnaast blijf je zo fit als een hoentje, want je loopt wel honderd keer per
ochtend naar de kikkertjespot om er weer maar eentje uit te halen.
Het is alleen erg jammer dat de moraal in Nederland zo veranderd is dat
het bijna onmogelijk zou zijn voor een goedwillende gepensioneerde
nog een snoepwinkeltje te beginnen in je eigen schuur. Op één of andere
manier is de schijn zo tegen je als je met dit plan bij de bank komt, dat je
bij voorbaat al kansloos bent. En mocht de bank wel akkoord gaan met je
plannen, zie dan nog maar eens de buurt te overtuigen dat je geen kwaad
in de zin hebt en je huis dus echt niet beklad hoeft te worden.
Gelukkig was in mijn kindertijd de tolerantie voor oprechte
kindervrienden nog wel aanwezig. Ik had het niet willen missen.

Zaterdag 14 november
St. Lambertuskerk
Nistelrode 20.00 uur.
Zondag 15 november
St. Trudokerk Stiphout
20.00 uur.
De entree bedraagt € 17,50
en kaartjes zijn zowel online
als telefonisch te bestellen.
www.lambertusconcerten.nl
of 0492-590333.

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

www.bernhezemedia.nl

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

0412-795170
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Gezondheid

TIPS herfst
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Collecte voor kinderen
met een handicap

22 Kinderverhalen in de
bieb tijdens expositie

NSGK collecteert van 16 t/m 21 november

De herfst is een overgangsseizoen, een seizoen waarin veel
mensen niet weten wat ze willen. En toch geeft de herfst veel
mogelijkheden.

Beweeg meer

Beweeg wat meer door specifieke taken te doen voor dit
seizoen. Je kan bladeren bijeen
harken, natuurlijke attributen
zoeken voor herfststillevens (zoals kastanjebolsters, takken, bladeren, …). Door te bewegen ga
je extra calorieën verbranden,
zodat je lijn mee geniet.
Veel mensen zullen heimwee
hebben naar de warme zomermaanden, maar experten hebben ontdekt dat de frissere (maar
niet ijskoude) temperaturen,
voor frisse lucht zorgen waarin
het ideaal is om buitenactiviteiten te doen. In de late herfst
wordt het dan weer frisser, ideaal
voor gezellige knusse avonden
onder familie en vrienden.

Gebruik verse
voeding

Ook qua voeding biedt de
herfst heel wat gezonds. Denk
maar aan vers fruit zoals appels
en vijgen. Maar ook heel wat
groenten zoals pompoenen,
zoete aardappelen. Zaken die
vol vezels zitten, om je weerbaarder te maken tegen lichte
verkoudheden en griepjes.

NISTELRODE - Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad
om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap.
Ook in Nistelrode komen zij aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte Kind (NSgK)
van 16 t/m 21 november.
In onze samenleving zijn veel
drempels waardoor kinderen en
jongeren met een handicap niet
gewoon kunnen meedoen. Veel
kinderen met een handicap gaan
bijvoorbeeld naar aparte scholen.
Of ze gaan helemaal niet naar
school. De speeltuin in de buurt
is voor hen vaak niet toegankelijk,
evenmin net als de sportclub, de
theatercursus of de arbeidsmarkt.
Daardoor staan zij vaak aan de
zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij
gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met nietgehandicapte leeftijdsgenoten.
Vrijwilligers
NSGK kan dit werk doen dankzij
de hulp van vele donateurs en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten. Zoals vrijwilliger
Louis van Veen zegt: “Het idee
dat ik gehandicapte kinderen kan
helpen aan een beetje extra geluk

in een toch vaak lastig leven, geeft
me veel voldoening.”
Met de opbrengst van de collecte
steunt NSGK projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Op de
website www.nsgk.nl zijn recent
ondersteunde projecten op een
landkaart te zien. Door in te zoomen op een woonplaats, is te zien
welke NSGK-projecten daar mede
dankzij uw steun mogelijk worden
gemaakt.
Collectant gemist?
Geen collectant aan de deur gehad
maar toch een bijdrage overmaken? Dat kan door de letters NSGK
te sms-en naar nummer 4333, eenmalige gift van € 2,50, of met een
online donatie via www.nsgk.nl.
NSGK is in het bezit van het cBFkeurmerk. Dit garandeert dat er op
een verantwoorde manier wordt
omgegaan met de ontvangen giften.

Ook zonder cijfers kan de balans
opgemaakt worden

ber 2014, de 25ste verjaardag van
het VN Kinderrechtenverdrag.
Het boek is uiteraard te leen in de
bibliotheek, want sponsor ASN
Bank heeft extra exemplaren beschikbaar gesteld.

In dit boek zijn 22 verhalen opgenomen over kinderen die zijn opgestaan tegen onrecht of die symbool zijn geworden van onrecht
dat hen is aangedaan. Kinderen
zoals Malala en Anne Frank. Het
boek is verschenen op 20 novem-

De expositie reist in 2015 langs
vijftien bibliotheken in Nederland.
Meer informatie over boek, de
exposities en de actie is te zien
op www.ikverandermee.nl en
www.nobb.nl.

Op weg naar….
Op weg naar….

Een andere baan?

Een boost in je loopbaan?
• Een andere baan?

Een check van je CV & LinkedIn-profiel?
• Een boost in je loopbaan?

Een betere combinatie tussen werk en privé?
• Een check van je
Influsso helpt je op
weg
door
Een nieuwe richting in je loopbaan?
CV & LinkedIn-profi
loopbaanbegeleiding,
Influsso helpt je op coaching
weg door loopbaanbegeleiding,
coaching ofel?
• Een betere combinatie tussen
workshops.
of workshops.

werk en privé?
Zet je eerste stap op 26 september
en check
je loopbaan
• Een nieuwe
richting
in je
op de Dag van de Loopbaan.loopbaan?
Kijk op www.influsso.nl.

Gebruik het seizoen

Wanneer het buiten kouder
wordt, smaken thee en koffie
nog aangenamer. Lekker opwarmen na een fikse wandeling,
met een goede kop, aan een
haardvuur. Volgens mij klinkt dat
zalig. Daarbij bevat groene thee
heel wat antioxidanten, om je
weerstand nog te vergroten.
Door de langere nachten, krijgen
heel wat mensen weer wat meer
routine. We gaan op tijd slapen,
en staan rond hetzelfde uur op.
Die routine is goed voor onze
gezondheid. Zo is trouwens samen eten met het gezin ideaal.

HEESWIJK-DINTHER - Tot en met
16 november is in Bibliotheek
Heeswijk-Dinther een expositie te
zien over de kinderen uit het boek
‘Kinderen die de wereld hebben
veranderd’.

Jacqueline
GerritsGerrits
- Loopbaanbegeleiding
Jacqueline
ǀ Loopbaanbegeleiding- Coaching
– Coaching
Vleutloop
44
5384
WZ
HEESCH
- 06-23669373
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ HEESCH ǀ 06-23669373
ǀ info@influsso.nl
info@influsso.nl - www.infl
usso.nl
www.influsso.nl
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Miniatuurauto’s
en Theo van Oort

Theo bouwt
voor de
jaarlijkse
wedstrijd
van NAMAC

Nistelrode – Alles in de showkamer is mini, met uitzondering van Theo zelf. Bumpers, cabines, wielen, sturen,
koplampen. En allemaal verschillende materialen en kwaliteiten. Plastic of zamac carrosserie en plastic of Swarovski koplampjes, niets is te gek. De verzameling varieert van
luxe auto’s tot trucks en alles daartussen.

‘Het hele
Van Oortstraatje
is besmet
met het
miniatuur-virus’
Theo vertelt: “In 1975 werkte ik bij
Exters Wegenbouw in Uden. Daar
moest een nieuwe loader aangeschaft worden. De machinist, de
heer Exters zelf en ik liepen op de
beurs in Utrecht van de ene stand
naar de andere, overwegend welke
het moest worden. De eerste miniatuur loader kreeg ik daar als relatiegeschenk. En… de dochter van
de machinist is nu mijn schoondochter. Mijn kleinkinderen komen
regelmatig helpen.” Het verhaal
van Theo is nog niet rond. Zoon
en schoondochter wonen voor in
de boerderij en zijn dochter met
schoonzoon aan de achterkant,
grenzend aan de achtertuin. Alle
bewoners in ’t ‘Van Oortstraatje’
zijn besmet met het miniatuurvirus. Zoon van Oort spaart Porsche
en schoonzoon Volkswagen Golf
miniaturen.
Leveranciers
De grootste leverancier van zijn
miniatuurwagens is Lion Car, vroeger gevestigd in Nistelrode. Daar-

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

over heeft Theo met een collegaverzamelaar het boek ‘Innovatie
op schaal’ geschreven. En niet alleen miniatuurauto’s leverde het
bedrijf. “Ook kozijnen in de boerderij en het puin onder de bestrating komen er vandaan, maar pas
toen het gebouw gesloopt werd”,
lacht hij. Theo werkt bij het bouwbedrijf dat de sloop ter hand nam.
Daarover wil hij nog eens een boek
schrijven.

Actief
De afgelopen tien jaar heeft Theo
de boerderij gerenoveerd bij zijn
zoon en zichzelf. Toen stond de
hobby op een lager pitje, maar voor
de wedstrijd van NAMAC (Nederlandse Algemene Miniatuur Auto
Club), afdeling Brabant, bouwt
hij elk jaar een miniatuurauto. Hij
bouwt modellen van bedrijven
waar hij werkte, zoals de gemeentereiniging in Veghel, bouwvoer-

tuigen en trucks. Maar ook legervoertuigen, een transporter met
pakketten op het dak voor Turkse
familie en natuurlijk auto’s speciaal
voor zijn kleinzoons. De hele serie
auto’s waarmee Jos Verstappen

reed in zijn gloriedagen staat te
pronken in de vitrine, DAF-jes, diverse trucks uit de Dakar rally, een
Jumbo truck, het is teveel om op
te noemen. Theo kent ze allemaal
met historie en eigenschappen.

Theo houdt met mede-hobbyisten een miniatuurruilbeurs
op zondag 8 november van 10.00-15.00 uur in De Huif, Sint
Michielsgestel. Info: 0412-611963.

WIJ HEBBEN ROGGE,

NU NOG SNERTWEER
n
Bij aankoop vra keuze:
2 broden naa

Roggebrood

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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normaal 1,45

Roggebrood uit eigen bakkerij.
De heerlijke smaak van ons roggebrood
ontstaat doordat ons brood de tijd
krijgt om te rijpen.
We beginnen natuurlijk met de beste
kwaliteit meel en daarnaast voegen
wij geen conserveermiddel toe om het
langer te bewaren. Daarom bewaart u
ons roggebrood in de koelkast.
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed 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.
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Eindelijk bevrijd uit de kooi die zijn lichaam was
Eindelijk is zijn geest weer vrij
In liefde los gelaten

Hans Bots
Hij overleed in de leeftijd van 59 jaar.
Elly
Sietske en Joppe
Ramon en Renée
1 november 2015
Jasmijnstraat 4, 5384 GV Heesch
Hans is thuis waar u welkom bent om afscheid te nemen op
woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00
tot 21.00 uur.
Het afscheid van Hans zal in besloten kring plaatsvinden.

Regenboogviering
Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - In de Willibrorduskerk in Heeswijk wordt
op zondag 8 november weer een
Regenboogviering gehouden. Dit
is een korte viering, speciaal voor
kinderen van 3 tot 7 jaar.
Deze keer is het thema: een gebedje voor elke dag. Wat is dat,
bidden? En hoe doe je dat? Samen worden er liedjes gezongen,
geluisterd naar een verhaal en gebeden bij de grote kaars. Het knut-

selwerkje mag je mee naar huis
nemen.
De viering begint om 11.00 uur.
Na de viering is er nog koffie/thee/
ranja voor iedereen.

Informatieavond in Heesch
over de eerste communie
HEESCH - In de Sint-Petrus’ Banden Kerk in Heesch wordt op
maandag 9 november een informatieavond gehouden over de
eerste communie.

de eucharistie. Dit gebeurt tijdens
een feestelijke viering in de kerk.

De eerste communie is de eerste
keer dat je als katholieke gelovige
deelneemt aan de maaltijd van
Jezus Christus. Je krijgt een hostie, een stukje brood dat in de mis
is veranderd in het Lichaam van
Christus. Zo is Jezus zelf aanwezig.

Alle kinderen uit Heesch zijn welkom om aan de eerste communie
deel te nemen in de Sint-Petrus’
Banden Kerk van de parochie De
Goede Herder. Ben je als kind nog
niet gedoopt, dan is dit geen bezwaar. In overleg met de pastoor
kan de doop alsnog plaatsvinden
tijdens de voorbereiding op de eerste communie.

Het woord ‘communie’ betekent
gemeenschap. In de communie
ontmoet je Jezus zelf en word je
tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap. Om de communie
te mogen ontvangen, moet je gedoopt zijn. De eerste heilige communie doe je als je in groep 4 zit.
Ieder jaar is het in parochies gebruikelijk dat er gelegenheid is om
de eerste communie te doen. Kinderen mogen dan - na een voorbereidingstraject - voor het eerst
deelnemen aan het sacrament van

De organisatie van en voorbereiding op de eerste communie wordt
verzorgd vanuit de werkgroep
Eerste Communie en geleid door
de pastoraal werkster. Daarnaast
is hulp van ouders gewenst. Om
ouders te helpen bij de keuze voor
hun kind is er op maandag 9 november een informatieavond van
20.00 tot 21.00 uur in bovengenoemde kerk aan de Kerkstraat 2
in Heesch. Voor meer informatie:
(0412) 451215 of
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Kerk in Heesch schenkt
fairtrade-koffie
HEESCH - FairTrade koffieschenken, in de parochie De Goede Herder
zijn ze druk bezig dat op zoveel mogelijk kerklocaties te doen. In Nistelrode is de fairtrade-sticker al overhandigd aan pastoor Frits Ouwens, in
Heesch zal dat op zondag 8 november gebeuren aan de pastoraal werkster Annemie Bergsma.

Marcel Attevelt
HEESCH - Marcel Attevelt (55)
was jarenlang staflid van de verkenners van Scouting Heesch. Dit
jaar stopte hij hiermee, maar hij
blijft wel actief binnen de vereniging. “Mijn grote uitdaging is om
een uitdaging te bieden aan de
kinderen. Dat geeft plezier aan de
kinderen en daar krijg ik weer plezier van.’’
Lees het volledige verhaal van op
de koffie bij Marcel Attevelt op
www.mooiheesch.nl.

PAROCHIENIEUWS

Op deze locatie wordt het schenken van fairtrade-koffie nu beloond met een fairtrade-sticker
‘van goed gedrag’. Iedereen is
welkom als parochiaan bij de in
ontvangstneming aanwezig te zijn.
Dit zal gebeuren aan het einde
van de viering die om 11.00 uur
begint. Na afloop kan van deze
(h)eerlijke koffie geproefd worden
in de dagkerk tijdens de verkooptentoonstelling van Ziekenvereniging Horizon.

Tekst: Roy van den Busken
Foto: Marcel van der Steen

Eigenlijk is het ook wel logisch dat
kerken tot fairtrade-producten
overgaan, want zorgen voor je
naaste en recht doen aan de ander

horen tot de kern van het evangelie, de blijde boodschap die in alle
zes kerken van de parochie wordt
uitgedragen. “Echt geloof heeft
altijd te maken met de wil om de
wereld te veranderen, om iets beters na te laten op deze aarde. Als
Kerk moeten we deelnemen aan
de strijd voor rechtvaardigheid.
We moeten ons inzetten voor een
betere wereld, in woord en daad”,
aldus paus Franciscus. Dat bovengenoemde twee kerken van De
Goede Herder-parochie met fairtrade-producten ook meewerken
aan het streven van Bernheze om
fairtrade-gemeente te worden, is
natuurlijk ook meegenomen.

CADEAU-TIP

Video Design
Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Abdij van Berne
Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

JE HEBT DE KLOK TERUGGEZET!

Tekst?

Zie oplossing pagina 47
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Gerard Oskam weer koning
Sint Willebrordusgilde
Aanbiedingen
van 518t/m
t/m
juli 2014
Aanbiedingen geldig van
1124
november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente
en
da’s de k fruit
rond gen lok
ieten

Prei (gesneden) 500 gram
Lola appels 1 kilo
Conference peren 1 kilo vanaf

Het zilveren koningsschild aangeboden aan het gilde

Heeswijk-Dinther - Gerard Oskam mag zich het komende jaar wederom koning van het Sint Willebrordusgilde in Heeswijk noemen. Hij
schoot zaterdag de koningsvogel tijdens het koningsschieten naar beneden.
De dag begon traditiegetrouw met
het invendelen van een nieuw lid,
dat was dit jaar Patrick van der
Cammen. Hierna werd de schutsboom gevrijd door pastoor Joost
Jansen, gevolgd door de ereleden
en burgemeester Marieke Moorman.
Er waren elf gildebroeders die streden om het koningschap en na 167
schoten was het de 44-jarige Gerard Oskam die de koningsvogel
alweer naar beneden schoot. Hij is
de tweede persoon die zich sinds
de heroprichting in 1963 twee jaar
achter elkaar koning van het Sint
Willebrordusgilde mag noemen.
In 2004 was hij ook al eens koning

van het gilde en weet dus wat het
inhoudt. Na de hernieuwde beëdiging tijdens de kroningsmis is hij
ingevendeld als koning door zijn
eigen dochter.

2003 werkzaam als veiligheidsbeambte. Als hobby heeft hij motor
rijden, gewoon op de weg, al was
hij ook soms te zien op een solex.
Zijn grootste hobby is ‘zijn’ gilde.
Hier is hij een verdienstelijk tamboer in hart en nieren en de laatste

€ 0,98
€ 1,25
€ 0,98

Biologisch groente/fruit pakket op
bestelling inclusief recepten
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Gerard oskam werd ingevendeld
als koning door zijn eigen dochter
Gerard is getrouwd met Jessica
en heeft twee dochters, Janne en
Nienke, die ook allen lid zijn van
het gilde. Het gezin Oskam woont
aan de Kastanjedreef en Gerard
is in het dagelijkse leven al vanaf

jaren leidt hij ook de kledingcommissie.
Al deze kenmerken heeft hij ook
laten graveren in het door hemzelf
ontworpen zilveren koningsschild
dat hij het gilde aanbood.

Van Mook

De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode
0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Schnitzelvariatie Zult gesneden
of aan ‘t stuk
100 gr.

€ 1,25

100 gr.

€ 0,95

Bourgondische en Varkensfiletlapjes
Oosterse rib
100 gr.

€ 1,35

4+1 gratis

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Bernhezefamilieberichten

Gouden bruidspaar
Martien en Maria Pittens

Bets en Piet Verwijst bridgekampioen van Nistelrode
Nistelrode - Bets en Piet Verwijst mogen zich sinds zaterdag
bridgekampioen van Nistelrode
noemen.
Het bridgekampioenschap van
Nistelrode werd zaterdag voor de
vijftiende keer gehouden. Zestien
paren hadden zich ingeschreven.
Er werden zes ronden gespeeld
van vier spellen. De middag werd
keurig verzorgd door vrijwilligers
van CC Nesterlé.

Nistelrode - Martien en Maria Pittens uit Nistelrode waren op 29 oktober vijftig jaar getrouwd. Martien Pittens, geboren en opgegroeid in
Nistelrode, trouwde in 1965 met Maria Leenders uit Beek en Donk. Samen gingen ze in de Kerkhoflaan in Nistelrode wonen. Na enkele jaren
verhuisden ze naar de Boekweitstraat, waar ze nu nog steeds wonen.
Ze kregen twee kinderen; een zoon
en een dochter. Inmiddels hebben
ze ook twee kleinkinderen. Martien
werkte als fabrieksarbeider, maar
buiten werken had zijn voorkeur,
daarom ging hij als hovenier werken. Later bracht hij weekbladen
en daarna de stadspost rond, wat
hij nu nog steeds met veel plezier
doet. Maria zorgde voor de kinderen. Toen die groter werden ging
ze oppassen bij familie en later op
de kleinkinderen.
Hobby’s hebben Martien en Maria
ook. Zo doet Maria vrijwilligerswerk in Laarstede, ze handwerkt,
maakt kleding en speelt bridge.

Martien werkt graag in de (groente)tuin, maakt muziek en zingt in
verschillende koren. Samen gaan
ze ook iedere week zwemmen,
ze fietsen en wandelen graag en
bij het gilde in Nistelrode dragen
ze ook hun steentje bij. Martien
houdt de boel buiten mee op orde
bij ’t Gildehof en Maria helpt binnen met het schoonhouden en het
werk achter de bar.
Martien en Maria kijken terug op
een mooie dag, samen met kinderen en kleinkinderen op 29 oktober
en op een mooi gouden bruiloftsfeest met familie en vrienden op
31 oktober.

De Horizon op excursie
bij Van Tilburg Mode

Rond 17.30 uur was de uitslag
bekend en de eerste drie paren
eindigden praktisch met dezelfde score. Een slagje in een spel
meer gemaakt en er was een andere kampioen geweest. Bets en
Piet Verwijst werden eerste met
58.63%, op de voet gevolgd door
Lies van de Wielen en An van

Meurs met 58.33% én Rien en
Martien v.d. Graaf met 58.04%.
Deze paren konden ook een prijsje
mee naar huis nemen. Voor iedere
deelnemer was het boekje Beter

Bridge beschikbaar. De meeste
deelnemers komen vrijdagmiddag
naar de KBO-inloop. Voor meer informatie hierover: Willy Muytjens,
tel. 0412-613417.

Herfstdrive Heesche bridgeclub
Heesch - Vorige week hadden de scholen hun herfstvakantie; dat is een
periode dat nogal wat leden van de bridgeclub worden ingeschakeld bij
de oppas van kinderen en kleinkinderen. Om die reden had de Heesche
bridgeclub in die week een afwijkend programma: maandagavond werd
een workshop gehouden en op dinsdag de bekende herfstdrive.
In de workshop gaf Ton Walbeek,
een bekende docent uit het district,
uitleg over een bepaald onderdeel
van het bieden. Daarna werd het
geleerde uitgebreid geoefend. Aan
de herfstdrive werd door 46 paren

deelgenomen; zij speelden in drie
lijnen een topintegraal over 24
spellen. De spellen werden door
de computer gedeeld en gedupliceerd. Nieuw was, dat voor het
bepalen van de eindstand een cor-

rectie in het behaalde percentage
werd doorgevoerd. Spelers die
normaal gesproken op C-niveau
spelen kregen 6% bijtelling en Bspelers 3%. Daarmee had iedereen
kans om te winnen.
Voor de vijf hoogst geëindigde
paren was er een prijs, terwijl de
winnaars An en Dolf Thebes bovendien een fles wijn kregen aangeboden. Het winnende echtpaar
had een score van 65.3%.

Harold van Munster van Van Munster/Reisswolf
Anthony van Bakel van Van Bakel Elektro
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Achter de schermen wordt hard gewerkt

Heesch - Ziekenvereniging Horizon Heesch had op woensdag 14
oktober een excursie bij Van Tilburg Mode in Nistelrode georganiseerd. Deelneemster Joke doet
verslag:
“We waren met circa 30 personen
en werden om 9.30 uur ontvangen in de Orangerie met koffie/
thee met heerlijk gebak. Om 10.00
uur werden we in twee groepen
verdeeld en kregen we een rondleiding door het hele bedrijf, waar
ongeveer 360 mensen werken.
We kregen vooral een blik achter
de schermen te zien, waar de goederen binnenkomen, worden verwerkt en uiteindelijk in de rekken
in de winkel hangen. Het is een
heel logistiek proces: goederen
worden geteld, op hangers gehangen en van prijskaartjes voorzien;
heel simpel verteld. De medewerkers kunnen in de middagpauze

gebruikmaken van een grote kantine, waar een lunch voor hen
wordt verzorgd. Daarna kwamen
we langs het naaiatelier, waar ongeveer 60 dames achter de naaimachines de kleding aanpassen
aan de wens van de klant, die hier
in de meeste gevallen in de winkel
op kan wachten tot deze klaar is.
Dit is voor veel mensen zeker een
reden om hun aankopen bij Van
Tilburg Mode te doen, naast de
goede service en de fijne hulp bij
het uitzoeken van nieuwe kleding.
De rondleiding werd afgesloten
met een heerlijke lunch. Daarna
werd iedereen weer thuisgebracht
door een aantal vrijwilligers van
De Horizon. Ik vond het een hele
leuke ochtend. Je staat er versteld
van hoeveel mensen er werken
in de winkel, maar ook achter de
schermen, om alles goed te laten
verlopen.”
Joke

BERNHEZER
BUSINESS
EVENT 2 15
LOCATIE: LANGENHUIZEN
AGRARISCH LOON- EN
GRONDVERZETBEDRIJF

SAMEN STERK IN BERNHEZE

“Stimuleren van lokaal ondernemerschap”
Dat is waar Anthony van Bakel van Van Bakel Elektro
en Harold van Munster van Van Munster/Reisswolf
grote waarde aan hechten. Er bestaat een langdurige
samenwerking tussen beide bedrijven uit Heesch.
Van Bakel schakelt voor het inzamelen en verwerken
van alle soorten bedrijfsafval alweer 20 jaar het lokaal
gevestigde Van Munster in. Nadat Beems Electro zijn
zakelijke activiteiten beëindigde, werd Van Bakel de
huisleverancier van Van Munster. “Het is prettig lokaal
zaken te kunnen doen, elkaar de business te gunnen,
uiteraard onder marktconforme voorwaarden.” Bovendien
daagt maatschappelijke betrokkenheid uit om nóg betere
prestaties te leveren. Dat is voor beide bedrijven elke
dag weer het streven. Een prachtig voorbeeld van een
samenwerkingsverband binnen Bernheze.
Ontmoet en inspireer elkaar tijdens het Bernhezer
Business Event op 21 november 2015.

facebook.com/BernhezerBusinessEvent

twitter.com/BernhezerBE2015 www.bernhezerbusinessevent.nl
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Heesche Aylinn in jongerenversie Jeans
Heesch - Aylinn Verhoeven uit Heesch maakt onderdeel uit van de cast van de
show Jeans Teenz. Zij treedt hiermee op woensdag 11 november op in theater
Markant in Uden. “Ik kan eigenlijk niet meer wachten”, vertelt ze lachend.

Ik wil hier
het liefst
lang mee
doorgaan
groepen van acht jonge
castleden. Aylinn zit in de
groep van Brabant, die in totaal vijf shows speelt. Na de
voorstelling in Uden speelt
ze ook in Veldhoven en
Rijen. Ze traden al op in
Roosendaal en Waalwijk.
“Dat ging erg goed”, aldus
Aylinn. ”Eén dansje moet ik
nog wel extra goed oefenen voor
de volgende show. Ik ging de hele
tijd de mist in, maar ik word steeds
beter.” De groep wordt begeleid
door onder andere Sophia Wezer
en Eileen Schilder, die beiden in
grote musicals speelden.

Geen thema, maar een afwisselende show

De 14-jarige Aylinn stond al vaak
op het podium met The Voices of
Heesch. “Ik wilde graag ergens
in spelen”, zegt Aylinn. “Daarom
deed ik auditie voor de musical
Annie. Op het laatste moment
kwam ik niet door.” Moeder Marisca Verhoeven vond op internet

Tekst: Roy van den Busken Foto: Roy Beusker

een oproep voor audities van Jeans
Teenz. “Zingen en dansen zijn haar
kwaliteiten, nog meer dan acteren.
Daarom past deze voorstelling zo
goed bij haar”, vertelt haar moeder. Deze keer kwam ze wel door
de selectie.

LEESPROBLEMEN?
Maar geen zin in een leesbril…
Maak nu kennis met
multifocale daglenzen!

Steeds beter
De show met zang en dans maakt
deel uit van een reeks voorstellingen in Nederland. Jeans is een
bekende naam in Nederland; er is
al vijfentwintig jaar een landelijke
volwassen variant. Dit jaar zijn er
voor het eerst drie verschillende

Afwisselend
Er is geen overkoepelend thema in
de show, maar er zijn verschillende
blokken, bijvoorbeeld met muziek
van Michael Jackson. Aylinn Verhoeven: “Het is een afwisselende
show: van Tina Turner tot Beyoncé. Allemaal onder begeleiding van
een live-band, onder leiding van
Bennie Top. Dat is erg cool.”

EEN GEHEEL NIEUWE
KIJK OP DE WERELD
Biotrue® ONEday contactlenzen zijn de eerste
bio-geïnspireerde contactlenzen. Deze daglens is
voorzien van een aantal eigenschappen die uw zicht
en het draagcomfort verbeteren omdat deze
contactlenzen net zo werken als uw ogen.
Biotrue® ONEday contactlenzen zorgen voor
comfortabel zicht gedurende de gehele dag.
Wilt u weten wat Biotrue® ONEday
contactlenzen voor u kunnen betekenen?
Ga dan naar Hoogstede oog- en oorzorg.
180 dagen elke dag een verse lens.
Biotrue® ONEday vanaf €179,- en
Biotrue® ONEday for Presbyopia vanaf €259,-.

Adres: Tramstraat 23, 5388 GE, Nistelrode
@: info@KijkMij.info Telefoon: 0412-614052
Gratis parkeren voor de deur
© 2015 Bausch & Lomb Incorporated. ®/TM geven handelsmerken aan
van Bausch & Lomb Incorporated of haar dochterondernemingen. 10551

De voorstelling duurt een uur en
een kwartier. “Het gaat erg snel.
Voor je het weet is de show afgelopen”, betreurt de Heesche zangeres en danseres. Ze droomt van
een toekomst in het theater. “Ik
vind het erg leuk. Ik weet niet wat
gaat komen, maar ik wil hier het
liefst lang mee doorgaan.”
De show begint op
woensdag 11 november
om 14.30 uur in theater
Markant. De entree bedraagt
€ 18,50. Bezoekers onder de
dertien jaar betalen € 15,-.
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carnavalsnieuws
Boek ‘44 Kirre Carnaval’
met korting te koop
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De Stichting Carnaval HDL jubileert. Naar aanleiding van het 44-jarig bestaan zal een boek uitgegeven
worden. Kosten noch moeite worden gespaard om van deze ‘zottejaren’
een lijvig naslagwerk te maken.
Het boek ’44 Kirre carnaval’ is
doorspekt met foto’s, interviews,
verhalen en anekdotes. Van en
voor de Snevelbokken en de Zandkruiers. De presentatie vindt plaats
op zondag 24 januari in De Toren.
Het boek is nu al te bestellen tegen de gereduceerde prijs van
€ 15,-. Deze aanbieding is geldig
tot en met 31 december. Daarna
kost het € 19,-. Hoe te bestellen?
Stuur een mailtje naar
erikvangerwen@gmail.com.

Losgaan tijdens
‘Jetzt geht’s Losss-broek’
LOOSBROEK - Wie het carnavalsseizoen goed wil beginnen en het Oktoberfestseizoen goed wil afsluiten,
is bij café-zaal Kerkzicht in Loosbroek aan het goede adres. Daar vindt op zaterdag 7 november het 11-11
bal van stichting De Kreuge plaats. Het thema is dit jaar ‘Jetzt geht’s Losss-broek!’. “Het wordt een Bierfest
zoals een Bierfest bedoeld is”, belooft de organisatie.
“We hebben Kerkzicht omgebouwd tot een Deutsche BierStube”, vertelt Bert Vermeltfoort,
voorzitter van De Kreuge. “Onze
gasten dompelen zich op deze
avond volledig onder in Deutsche
Gemütlichkeit. Voor wie wil en wie
het aandurft, zijn er uiteraard de
grote pullen bier. En er zijn optredens van tonprater Peer van Daal,
Tommie und die Mädchen en Heino, die met zijn lustige Schlagerparty het publiek laat genieten van
onvervalste Schlagertoppers.”
Bij een Bierfest hoort bier en daarom ‘bobt’ De Kreuge naar Hees-

wijk-Dinther en Vorstenbosch. Om
19.45 uur vertrekt er bij de kerk in
Dinther en de kerk in Heeswijk een
gratis taxi naar het 11-11 bal, om
20.00 uur vertrekt deze vanaf de
kerk in Vorstenbosch.
Ook biedt De Kreuge de mogelijkheid om een stamtafel te reserveren voor de hele vriendenclub.
Gratis meerijden of een tafel reserveren is mogelijk door een e-mail
te sturen naar info@dekreuge.nl.
Geen tafel gereserveerd?
Geen nood, er staan voldoende
staantafels in de zaal.

presenteert
Bierfest | 11-11 bal

Jetzt geht’s
losss-broek!

Peer van Daal

Heino

Tommie und
die Mädchen


mit Bierspiele

zaal open 20.11 uur start programma 20.30 uur
locatie Zaal Kerkzicht, Loosbroek start kaartverkoop 10 okt. 2015
voorverkoop € 7,50 aan de deur € 10,00 toegang vanaf 16 jaar
verkrijgbaar Loosbroek: Dagwinkel Schouten,
Café Kerkzicht, Restaria Revival Heeswijk-Dinther: Paperpoint
Vorstenbosch: Dagwinkel Vorstenbosch

Drukbezocht Bernhezer gehandicaptenbal

Wie wordt de nieuwe
prins van het Weversrijk?

11-11 bal in Krullendonk dit
jaar ‘Grif Verkeert’

NISTELRODE - De nieuwe prins van het Weversrijk wordt zaterdag 7
november om 22.11 uur onthuld in een gloednieuwe residentie, zaal
‘t Tramstation in Nistelrode.

HEEScH - De opening van het nieuwe carnavalsseizoen staat weer voor de deur. In Krullendonk gebeurt dit
met het 11-11 bal op zaterdagavond 14 november in CC De Pas. De vraag is of ze in Heesch dit jaar een ‘grif
verkeerde Prins’ krijgen.

De tijd begint te dringen… Is het gelukt? Is ook dit jaar de geheimraad erin
geslaagd om de mooiste, prachtigste,
schônste en belangrijkste mens van het
Weversrijk te vinden? Het Rijk heeft
een jaar van Prins Willy d’n Urste mogen genieten en gaat dit heerschap binnenkort afvoeren. Een oud-Hollands
spreekwoord vertelt echter geen oude
schoenen weg te gooien voor er nieuwe
gevonden zijn. Daarom zijn alle uithoeken van het Weversrijk zorgvuldig doorzocht en je had, bij goed opletten, menig
spiedend oog kunnen waarnemen om de
nieuwe dorstlustige Hoogheid te ontdekken.

hints zijn de komende tijd te vinden op www.krullendonk.nl, de
Facebookpagina van Stichting
carnavalsviering Heesch en dit jaar
ook in ’t Dorp zelf.
Dit jaar kan iedereen meedoen
met de XseLVie actie. Maak een
ludieke foto met ‘jouw’ Porcus XLV
en plaats deze op de Facebookpagina van Stichting carnavalsviering
Heesch. De leukste, mooiste, ludiekste foto wordt beloond tijdens
het 11-11 bal.
Jeugdprins
Niet alleen Prins Porcus XLV en
zijn adjudant zullen op 14 november bekend worden gemaakt. Om
18.30 uur start de avond die uiteindelijk leidt tot de onthulling van
jeugdprins Porcellus XXXIX en zijn
adjudant.

De nieuwe prins zal samen met zijn adjudant, de kersverse Durskes
en alle Wevers en Weverinnekes het komend carnaval met verve vieren en zal voorgaan in het feestgedruis, leiden in het proosten op de
goede dingen en in het Weversrijk de gezelligheid tot grote hoogte
stuwen. Zowaar een stevige opdracht, maar de leden van de geheimraad kennende, zullen ze daar weer prima in geslaagd zijn.
En wat is er nu mooier dan het onthullen van de nieuwe Prins te kunnen doen in een gloednieuwe residentie, zaal ‘t Tramstation? Op 7
november om 22.11 uur is het zover. Allereerst zal de nu nog heersende Prins Willy d’n Urste ontdaan worden van scepter en mantel en
vakkundig worden afgevoerd. Om 20.00 uur opent de residentie haar
deuren en om 20.30 uur begint het officiële programma.

Prins Porcus XLV en zijn adjudant
worden zaterdag 14 november
onthuld op een avond waarop DJ
Peet van Remote Rental, samen
met entertainer Franky Stardust zal

zorgen voor het juiste entertainment.
Uiteraard zal ook dit jaar middels
hints duidelijk gemaakt worden
wie de prins en adjudant zijn. Deze

Natuurlijk voorafgegaan door de
welbekende ‘Porcellus Battle’. DJ
Sjoerd zal hierbij zorgen voor de
muzikale omlijsting. Houd de website www.krullendonk.nl in de gaten voor informatie over de Battle.
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Een hechte familie op de Wijst

ACTIVITEITENAGENDA
VR. 6
NOVEMBER

Hans jr., Bert en Hans sr.

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Heesch – Bert Peters had een groothandel in groente en fruit. Daarbij een wei met pony’s voor de kinderen.
Met elk nieuw veulen werd de clan groter. Verkopen was geen optie! Dus gingen de kinderen lesgeven, dat
leverde meteen geld op voor voer.
Na de verhuizing naar de naastgelegen boerderij met bijgebouwen
ging Bert met zijn vrouw op vakantie. De bussen met opgetogen gehandicapte jongeren voor een ritje
met de huifkar brachten hem tot
de uitroep: “Dat wil ik ook doen.”
En zo is de Wijsthoeve ontstaan in
1980, met groepsaccommodatie
voor gehandicapten. Bert en zijn
vrouw zorgden met veel vrijwilligers en de kinderen voor plezier en
verzorging.
Bert
“Dat hebben we twaalf jaar gedaan, daarna heeft mijn vrouw dit
nog samen met onze zoon Hans
voortgezet. Het waren de mooiste
jaren van mijn leven! In de handel
was altijd spanning, met onderhandelingen over prijs en kwaliteit.
Deze klanten waren dankbaar en
blij. Ook het personeel was sociaal.
Wat had ik een rijk leven!”
Hans
Hans sr. runde de manege toen
in 1997 ook zijn moeder gas terug moest nemen en nam ook de
accommodatie over. De veranderingen in de gehandicaptenzorg
maakten dat de Wijsthoeve een
familie en vriendengroepen accommodatie werd. “De manege is
altijd druk en we hebben vaak gas-

ten in de accommodatie. Ik ga niet
op vakantie, maar ga in het seizoen weekenden weg voor wedstrijden met het tweespan, dan let
een van de anderen op de ‘winkel’.
Vorig jaar waren we met vier generaties bij de marathon; allemaal
paardengek. De jongste riep: ‘Hup
opa, hup’, wat was dát mooi.”
Hans jr.
“Ik heb een baan, maar ik woon
hier met mijn vriendin en spring
’s avonds en in ’t weekend bij. Het
is hier heel leuk, maar of ik de zaak

komen puur voor het plezier. Er
wordt niet deelgenomen aan wedstrijden. “Dat geeft een sfeer die
wij niet zoeken. Kinderen zijn hier
soms de hele zaterdag aan het
rommelen en met de paarden aan
het klooien.
Ze kunnen hier hun gang gaan,
maar als ze gaan vervelen moeten ze naar huis. We hebben ook
vaak kinderfeestjes met een ritje
op de pony’s en daarna frietjes
met een snack en iets te drinken.”
zegt senior. “Het nachtelijke fees-

Bert: ‘Als iemand me op ‘t paard
zet, zou ik zo wegrijden’
ga overnemen, zal de toekomst leren. Mijn vader kan nog veel en er
zijn veel mensen die vrijwillig helpen. Het werken hier is voor mij
ontspanning. Vaak ga ik ’s avonds
met groepen te paard de bossen
in. Overdag geeft tante Wilma hier
al jaren les. Het belangrijkste wat
we bieden, is plezier in het rijden
en goed op het paard zitten.”
Plezier
De mensen die hier paardrijden,

ten is voorbij. De mensen komen
en drinken een afzakkertje in de
kantine; de feestavonden worden
doorgebracht in disco’s, theaters
of weekendjes weg. Dat is de tijd
nu.”
De vierde generatie Peters heeft
het paardenvirus ook meegekregen en rijdt veelvuldig paard op de
Wijsthoeve, terwijl Bert geniet van
hen, de andere mensen, de paarden en het buiten zijn.

Jolly en Jumper, twee zusjes van drie maanden oud, zoeken een nieuw
huisje.
Hallo daar, wij zijn Jolly en Jumper. Wij zijn geboren in de opvang. Onze mama Chan is gevonden bij een moestuinencomplex
en was zwanger. Vijf dagen nadat onze mama binnengebracht
was bij de opvang zijn wij geboren. We hebben waarschijnlijk
een wild konijn als vader, alhoewel wij wel grote konijnen zijn.
We zijn lief en nieuwsgierig, maar ze weten bij opvang Hazel
dat halfwilde konijnen ook goede ontsnappers zijn. Dus onze
ren moet wel goed dicht zijn.

ZA. 7
NOVEMBER

HANS KAZAN EN STEVEN
KAZAN – OPEN KAART

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,00
De meest gestelde vraag aan Hans en
Steven Kazàn is: “Hoe kan dat nou?”
In hun theatervoorstelling ‘Open Kaart’
geeft het duo hierop antwoord. In deze
bijzondere voorstelling zorgen vader Hans
en zoon Steven voor magische en hilarische
taferelen. Een theatervoorstelling die een
lust is voor het oog.

PLUG & PLAY

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 19,00
Stout, speels, sexy, niet te serieus, club, jump, hardstyle, happy
hardcore, early rave. Gooi ze in de blender en je krijgt: PLUG
& PLAY! Na twee uitverkochte edities wordt deze er een om
je vingers bij af te likken! Trek je stoute schoenen aan en zorg
dat je erbij bent!

ZO. 8
NOVEMBER

BABY- EN KINDERBEURS

AANVANG: 10.00 UUR
ENTREE: € 2,00
Vanaf 10.00 uur worden zowel tweedehands als nieuwe
baby- en kinderartikelen aangeboden. Alles natuurlijk van
goede kwaliteit. Het is zeker de moeite waard om te komen
kijken voor leuk, goedkoop, kwalitatief goed speelgoed én
kinderkleding.

9 EN 10
NOVEMBER

FILM: COMING HOME

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,00
Lu Yanshi en Feng Wanyu worden gedwongen om te scheiden
wanneer Lu wordt gearresteerd en naar een werkkamp wordt
gestuurd. Na 20 jaar keert hij eindelijk terug naar huis en daar
treft hij zijn geliefde vrouw aan die lijdt aan geheugenverlies
en zich weinig herinnert van haar verleden.

VR. 13
NOVEMBER

MARIJ VAN DEN BOOM –
DOOR DE STRATEN

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50
Marij is een theatermaakster in hart en nieren. In het theater
ligt haar passie. Voor haar vierde soloprogramma is Marij
geïnspireerd door de verhalen die ze hoort terwijl ze ‘door de
straten’ loopt. Deze juweeltjes van verhalen en belevenissen
zijn door Marij en haar combo omgezet in pure en integere
liedjes.

Groetjes Konijnenopvang Hazel

Voor meer informatie: Konijnenopvang Hazel

www.konijnenopvanghazel.nl
konijnenopvanghazel@outlook.com - Facebook: Konijnenopvang Hazel

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl
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Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs
in De Wis

Kom je dansen, boze heks?
Hanna Kraan & Annemarie van Haeringen
Vijfentwintig jaar geleden verscheen de eerste verhalenbundel over de
boze heks van Hanna Kraan. De boze heks, geïllustreerd door Annemarie
van Haeringen, vloog op haar bezemsteel het leven van duizenden kleuters binnen om daar voorgoed te blijven.
Om dit zilveren jubileum te vieren, heeft Annemarie van Haeringen een
van de allermooiste verhalen uitgekozen om er een prentenboek van te
maken.
Het is feest in het bos! De haas, de uil en de egel zijn al dagen bezig met
de voorbereidingen. Ze vinden dat de boze heks ook moet komen, het
feest is immers voor iedereen. Maar de heks heeft er geen zin in, ze moet
aan haar toverdrank werken. Door al de herrie kan ze niet werken en de
drank mislukt. De heks wordt heel erg boos... Zal ze het feest gaan verpesten of mee gaan dansen?
Het eerste echte prentenboek over de boze heks is een feest voor iedereen om (voor) te lezen en om te bekijken.

Sint Maarten
BeRNheZe – Op 11 november wordt Sint-Maarten gevierd. Op deze dag gaan kinderen langs de deuren om
snoep op te halen waarbij ze liedjes zingen. Sint-Maarten lijkt een beetje op het Amerikaanse Halloweenfeest; alleen verkleden de kinderen zich niet met Sint-Maarten.

LOOSBROEK - Korfbalvereniging Korloo houdt op zaterdag 7 november weer een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in De Wis
in Loosbroek. Voor het vijfde jaar op rij wordt deze beurs met succes
georganiseerd. er is voor ieder wat wils, en zo vlak voor de decembermaand een ideaal moment om voor een leuke prijs mooi speelgoed te
bemachtigen.
Van 10.00 tot 12.00 uur zal De Wis
geopend zijn en zullen er kramen
klaar staan met een groot scala aan
speelgoed en/of kinderkleding. De
entree bedraagt € 2,-, vanaf 12
jaar. De bar is geopend, dus ook
de koffie staat klaar.
Er zijn nog enkele plekken vrij voor
mensen die zelf hun spulletjes willen verkopen. Een tafel kost € 10,-.
Geïnteresseerden kunnen mailen
naar steffie.beurs@gmail.com.

tinus Sint-Martinus werd was hij
een Romeinse keizer. Martinus
reed als keizer door de poorten van
Amiens in Frankrijk en kwam daar
een verkleumde bedelaar tegen.
Martinus sneed zijn mantel doormidden en door zijn heldendaad
werd hij Sint-Martinus.
Waar komt de naam Sint-Maarten
vandaan?
Sint Maarten werd in het jaar 316
na chr. geboren in Hongarije. Zijn
echte naam was Martinus. Er is

veel over het leven van Martinus
bekend omdat zijn vriend Sulplicius
Serveres geschiedenisschrijver was.
Martinus was 81 toen hij stierf in
het jaar 397 na chr. Voordat Mar-

In Nederland en België heet SintMartinus Sint-Maarten.
Het is ook de naamdag van SintMaarten.

w
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W aargeld
sp naartoe?
Uitnodiging
Spaardag
Wij organiseren op zaterdag 7 november onze jaarlijkse spaardag.
Kom jij ook? Je bent van harte welkom van 10.00 uur tot 15.00 uur op onze
kantoren in Heeswijk Dinther, Nuland, Oss (Raadhuislaan) en Schaijk. Dit keer
ga je een spannende ‘reis door de bank’ beleven als jij je spaargeld meeneemt.

Meer informatie? Kijk op www.rabobank.nl/ossbernheze

Een aandeel in elkaar

Zaterdag
7 november
2015

ZONDAG 8 NOVEMBER
GROTE BABY- EN
KINDERBEURS
De Pas in Heesch
10.00 - 13.00 UUR

WWW.BABY-KINDERBEURS.NL
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DA Drogist Van der Doelen in Heesch verhuist
Keuzes
De keuze voor de
merken
cosmetica en huidverzorging maakte
Van der Doelen
na
onderzoek
naar goed in de
markt liggende en
kwalitatief hoogstaande producten.
In tegenstelling tot veel
eendagsvliegen, blijkt Rituals bijvoorbeeld een blijvend succesvolle formule met innovaties
die de wensen van haar klanten op
de voet volgen en met producten
die leuk geprijsd zijn voor eigen
gebruik of als cadeau.
Snel lopende artikelen zijn in de
drogisterij bijzonder aantrekkelijk
geprijsd en het assortiment ‘gezondheid’ van Lucovitaal is zeer
compleet.

Vanaf
5 november
kortingen
tot 70%

V.l.n.r. Ramon van der Doelen, Britt en Nicole staan te popelen om het nieuwe pand te betrekken

Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

Heesch – De bouwplannen aan ’t Dorp hebben consequenties voor de gebruikers van het huidige pand. DA Drogist Van der Doelen gaat daarom op 9 november even dicht, om op 12 november weer feestelijk te openen aan de overzijde
van de straat op nummer 64.
Niet alleen verandert DA van onderkomen, ook het assortiment
wijzigt. Daarom zijn er vanaf
5 november kortingen tot 70%
voor het assortiment waarvoor
straks geen ruimte meer is, zoals
Rimmel cosmetica. Sla dus nu uw
slag voor de komende feestdagen!

Nieuwe indeling
In het nieuwe pand kunt u vanaf
12 november kiezen tussen twee
ingangen, met een keuze uit de
drogisterij met de nadruk op gezondheid, zoals reformartikelen en
vitaminen, maar ook schoonmaakartikelen en leuke cadeaus, zoals

soja kaarsen en speciaal artikelen
waar u cosmetica en huidverzorging uit het hogere segment vindt,
zoals Rituals, Dior, Clinique.
De keuze voor deze indeling heeft
DA ondernemer Ramon van der
Doelen al succesvol doorgevoerd
in Vught en Rosmalen.

Toekomst
Het onderzoek dat Van der Doelen heeft laten uitvoeren voor de
vestiging in Heesch leerde dat het
centrum van Heesch, zeker na de
herinrichting, veel potentie heeft
voor de toekomst. De winkel van
DA van der Doelen zal hier zeker
aan bijdragen. Het assortiment,
het deskundige advies van goed
opgeleide dames, de heldere indeling en de kleuren die elke bezoeker aangenaam zullen verrassen,
kunt u op 12 november zelf beleven tijdens de feestelijke opening.
De workshops, demonstraties en
leuke aanbiedingen zijn niet al-

leen voor die datum gepland. Ook
daarna zult u kunnen genieten
van demonstraties, workshops en
mooie aanbiedingen.
Van der Doelen: “Wij richten geen
etalage in. De winkel is het decor
met gastvrije dames die het theater voor onze klanten compleet
maken.”

‘t Dorp 57-59
5384 MD Heesch
0412-474754

Honing voor je lippen

Sylvia’s Haarmode bestaat 12 jaar
Heesch - Sylvia’s Haarmode
Heesch bestaat 12 jaar en dat vieren we! De hele maand november
krijgt iedereen 12% korting op
alle behandelingen.
Het is een kleine kapsalon met
veel aandacht voor de klanten. De
koffie en thee staan altijd klaar en
voor de kinderen is er een klein cadeautje na het knippen. Er wordt
alleen op afspraak gewerkt, dus u
hoeft nooit lang te wachten.

Honing wordt vaak gebruikt in maskers, omdat het een voedende werking heeft. Het bevat onder andere vitamines, mineralen, eiwitten en
stoffen die het vocht vasthouden. Ook helpt honing om de bovenste
huidlaag te herstellen en het werkt ontstekingsremmend. Dus het is
ook perfect voor jouw lippen! Smeer daarom wat honing op je lippen
om ze goed te verzorgen.

Kamillethee voor blond haar

Kamillethee is goed voor je haar. Spoel na het wassen
je haren met deze thee. Het versterkt de haarwortel en
het helpt bij haaruitval. Ook zorgt de kamillethee ervoor dat je haren
geleidelijk worden geblondeerd en het geeft een mooie glans.
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dagavond vanaf 19.30 uur staat
de koffie weer klaar.

Iedere eerste zaterdag van de
maand is de kapsalon open voor
de klanten die doordeweeks geen
kans zien om te komen.
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Belt u gerust.
06-45752908.

E-mail: info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl
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LOOP EENS GEZELLIG BINNEN
VOOR ONZE LEUKE AANBIEDINGEN

HAIR BEAUTY NAILS

Sylvia

Tramstraat 15 - Nistelrode
06-53333364

Leuke 5 december en
kerstpakketten actie.
Van verzorging voo
r haar
en huid, tot leuke kad
o’s

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.
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Enthousiasme, passie en professionaliteit zorgen voor groei bij anti-aging-, huid- en voedingsspecialist

Salon Intense voor meer beleving en een intensere ervaring
Nistelrode – De plannen worden werkelijkheid, de sleuteloverdracht is de eerste stap naar een salon waar beleving een hoge prioriteit krijgt. Karin Manders
van Intense skin and body improvement had de toekomstvisie al een hele poos
voor ogen, maar ruimtegebrek was een grote spelbreker. Binnenkort worden alle
zintuigen geprikkeld bij Salon Intense skin and body improvement, voor Karin
een duidelijk verhaal, dat ze op Kromstraat 3 in Nistelrode gaat realiseren.
de drie behandelkamers. Zoals ik
er nu over denk is dat ideaal, want
ik wil graag feeling blijven houden
met mijn cliënten. Daarom gaan we
ook de beleving meer invulling geven, waardoor het bezoek aan onze
salon zoveel meerwaarde krijgt. De
klant gunt zich tegenwoordig zoveel minder tijd; dan moet je zorgen
dat je resultaat biedt en een fijne
behandeling.”
Een gezond drankje, ontspannen
muziekje en rust en ruimte tijdens
de verzorging van lichaam en huid,
zorgen voor een intensere beleving.

Karin Manders

Binnen enkele maanden zal er een
nieuwe pui verschijnen met een
aantrekkelijk aanzicht. De verbouwing zal de lege loods omtoveren
tot een prachtige salon, waar resultaat en beleving samenkomen.
Met drie behandelruimten, een
wachtkamer en een spreekkamer
is er ruimte voor privacy van de
klant. Twee ruimten voor gezichtsbehandelingen en een ruimte voor
handen en voeten. De drie behan-

delkamers krijgen dus een voorkeursbestemming, maar zijn alle
drie multidisciplinair. Met de twee
parttime medewerkers en drie stagiaires - allen een dag in de week
- zijn de ruimten nog niet fulltime
gevuld, maar daar is de groei mogelijk die Karin voorziet: “Ik voorzie
dat, gezien de wijze waarop wij de
diensten die we aanbieden invullen,
de salon nog zal groeien. Dit kan
dan naar een fulltime bezetting van

Beauty Award
Afgelopen jaar was voor Karin een
geweldig jaar; naast het 10-jarig
bestaan van haar onderneming,
ontving zij de Beauty Award voor
Schoonheidsspecialist van het jaar
2015 regio: Brabant, Limburg, Zeeland. De award pretendeert dat,
naast het professionele vakmanschap, ook de zakelijke en commerciële kanten van het vak erg belangrijk zijn. Dat is precies wat Karin
vanaf het begin een sterk onderdeel
van haar ondernemen laat zijn. Bart
Pittens van Bernheze Makelaars
wist van Karins wens om naar een

Karin Manders ontvangt van Mark Verwijst de sleutel van Kromstraat 3

grotere ruimte te gaan en toen duidelijk werd dat Mark Verwijst, van
Eetcafé ’t Pumpke, een kleinere
bedrijfsruimte zocht, was de connectie snel gemaakt. Ondanks dat
Karin ook bij de salon gaat wonen
zal, door de extra ruimte, privé en
zakelijk beter gescheiden blijven,
want - naast haar taken als onderneemster is ze ook moeder en met
een tweede op komst - kan ze dit
nog beter combineren met privacy
voor beide partijen.
Voordat de Beauty Award in de
verhuisdoos richting Kromstraat 3
gaat, is er nog veel werk aan de
winkel.

Salon Intense
voor een gratis
persoonlijk huidadvies,
huidversteviging/lift,
pigmentvlekverwijdering,
schimmelnagel behandeling,
rimpelvermindering en
afslanken.
www.salonintense.nl

Wij gaan verhuizen

70%
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KORTING
Op diverse artikelen*
* Geldig van 4 t/m 7 november 2015. Vraag naar de
voorwaarden

Van 9 t/m 11 november zijn wij dicht i.v.m verhuizing.
Ons nieuwe adres wordt:

‘t Dorp 64
5384 MC
Heesch
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Met een blij gezicht voor de spiegel in de kappersstoel
Alles kan. Dat werkt voor ons ook
veel leuker. Zo wordt elk kapsel
uniek.
Ik was 21 toen ik in de Heilige
Stokstraat
Hairstyling
Mirelle
opende en wat heeft het twintig
jaar ondernemerschap mij veel
moois gebracht! Het kappersvak
is een mooie ambacht. Je kunt er
ervaring en vakmanschap in laten
zien, maar het geeft ook iets waardevols terug: het vertrouwen van
mensen en hun verhalen. En daar
gaan wij integer mee om.”
vak
is dat
het in gesprek gaan als
vanzelfsprekend gebeurt. Het naar
de kapper gaan is voor de meeste
mensen een moment van ontspanning. Vol vertrouwen leggen
zij hun hoofd in onze handen en
wij geven tijd, vertrouwen en vakmanschap terug!”
Team Hairstyling Mirelle

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Alette fotografie

Heeswijk-Dinther - Met een blij gezicht voor de spiegel in de kappersstoel!
Misschien niet in eerste instantie, want je gaat niet voor niets naar de kapper. Maar wel als de kapster goed geluisterd heeft naar jouw wensen en jouw
haar in de gewenste coupe geknipt, geföhnd en/of gekleurd heeft. De klanten
van Hairstyling Mirelle uit Heeswijk-Dinther stappen wél met dat blije gezicht
de winkel uit en komen er ook weer terug. Al twintig jaar zorgt het team van
Hairstyling Mirelle ervoor dat jouw haar goed zit.
Dames- én herenkapsels: de kapsters knippen, kleuren, stylen en
föhnen jouw haar zoals jij het wilt.
“Ho, ho”, lacht Mirelle, “niet alles
wat mensen willen kan hoor! Sommige mensen komen met een foto
als voorbeeld en vergeten twee
dingen: dat er uren styling aan de
foto is voorafgegaan en dat niet
elk model bij elk haartype gerealiseerd kan worden. Maar, wat dan
wél weer heel leuk is, om zo dicht
mogelijk bij het voorbeeld te komen. Eerlijk adviseren vind ik het
belangrijkst. Zo voorkom je altijd
teleurstellingen!”

***20-jarig jubileum***
“Neemt iemand de tijd om elke
dag het haar te föhnen? Gebruikt
iemand veel of juist het liefst geen
stylingproducten? Moet het kapsel weer en wind bestendig zijn,
omdat iemand veel buiten werkt?
Heeft iemand dik, dun, krullend of
stijl haar? Is het haar gezond? Zo
zijn er veel persoonlijke omstandig-

heden die van invloed zijn op het
gewenste kapsel. Als je de klant
én het haar goed kent, kun je daar
allemaal rekening mee houden. Is
het een nieuwe klant? Dan is het
onze taak om dat inzichtelijk te maken. Door in gesprek met elkaar te
gaan, kom je samen tot het mooiste resultaat. En het mooie van ons

Vakmanschap
Als lid van de Haute Coiffure Technische Club, gaan de zes kapsters
elke maand op cursus. Mirelle:
“Wereldkappers vertellen ons daar
over de nieuwste producten, technieken en trends.
Toen ik 25 jaar geleden het vak in
ging, stonden we hele dagen permanentjes in te draaien. Dat was
toen mode. Nu zie ik dat mensen
wel de kapseltrends volgen, maar
er zélf hun persoonlijke draai aan
willen geven. Niets is gek vandaag.

Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster
Jane Luska

Soulmate
Copenhagen de luxe
Moment by Moment
Osi
Un leaded
Platino

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

I love Candies
Follie Di Garbo
No-Na
Eva Kayan
Colette Sol
Amor

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

Heilige Stokstraat 2A
5473 GL - Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 292897
hairstylingmirelle@gmail.com
www.hairstylingmirelle.nl

Dé winterkapsels:
*	Ombre en balayage: het natuurlijke kleurverloop van een
donkere aanzet naar lichtere punten. Pastelkleuren zijn de
trend!
* Vele varianten op de bob-line.
* Bij mannenkapsels verandert de abrupte grens van de
opgeschoren lijn en het langere haar weer in een zachtere
overgang.
* Visagie: óf de ogen – óf de mond accentueren.

November
De merken

Wilt u vrijblijvend kennis maken
met het team van Hairstyling Mirelle? Dan bent u zaterdag 7 november vanaf 16.00 uur welkom
voor een hapje en een drankje in
het nieuwe winkelinterieur!

Diesel maand

15% korting
op alle
Diesel horloges

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl
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Klassiek concert in Kasteel
met Ensemble Kwintessens

Nieuw in Heesch:
de Hisse Helden

HEESWIJK-DINTHER - In de reeks ‘Aangenaam Klassiek’ op Kasteel Heeswijk treedt op zondag 8 november
het kamermuziekensemble Kwintessens op. Het ensemble bestaat uit yvonne Sonneveld, Hilma Haandrikman, Ben Horsten, Lia Kluitmans en Antine van Dijk en speelt werken van Mozart, Dvorak en Fauré. De vijf
musici treden af en toe samen op als het ensemble Kwintessens.
Antine van Dijk - Krijger speelt
dwarsfluit sinds haar elfde. Hilma
Haandrikman, sopraan, begon met
pianolessen in haar jeugd. In 2001
is zij begonnen met zang. Inmiddels zingt ze al ruim twaalf jaar bij
het Brabant Koor. Ben Horsten, pianist, mag beschouwd worden als
een degelijk opgeleide muzikale
autodidact. Lia Kluitmans-Worm,
klarinettiste, komt uit een muzikale familie en begon op 10-jarige
leeftijd met klarinetlessen. Yvonne
Sonneveld, mezzo-sopraan, zingt
al van jongs af aan. Ze is verbonden geweest aan het Nederlands
concertkoor, en via diverse opera’s
bij Opera in Ahoy al weer vele jaren actief in het Brabant Koor en
tegenwoordig ook in een Russisch
vrouwenkoor.
Kwintessens treedt op om 14.15

en 15.15 uur. Een toegangsbewijs
voor het concert kost € 4,– per
persoon. De combinatie van een

kasteel entree met rondleiding en
concert kost € 7,50. Meer informatie op: www.kasteelheeswijk.nl.

HEEScH - In CC De Pas in Heesch
wordt op zaterdag 1 oktober 2016
een nieuw evenement gehouden:
de Hisse Helden.
Sinds kort is de organisatie begonnen met de voorbereidingen
hiervoor. Het gaat om een spetterende, nieuwe, muzikale avond vol

muziek, waarin verschillende Heesche artiesten samenwerken om er
een mooie avond van te maken.
Via de Facebookpagina
www.facebook.com/HisseHelden
zullen komend jaar meerdere updates gegeven worden over de invulling van de avond.

Muzikale middag Maasland Senioren
Orkest en Horizon geslaagd
OSS/HEEScH - elk jaar weer zorgt het Maasland Senioren Orkest (MSO), samen met Ziekenvereniging Horizon Heesch, voor een gezellig muzikaal samenzijn. Dit jaar vond dat
plaats bij het TBL aan de Molenstraat in Oss. Bezoeker Mardon doet verslag.

15,-16,-17, en 18

december 2015

LET OP:
ember
15 en 16 dec
oekt!
eb
lg
zijn al vo

“Vanaf 2003 speelde het MSO eerst samen
met de Zonnebloem Oss, maar door te weinig leden daar, kwam Horizon Heesch in
beeld en deze samenwerking verloopt prima!
Kartrekker is Rieky Vermeulen, die samen
met vele vrijwilligers deze middag mogelijk
maakt. Voorzitter Jan van de Biezen heet
iedereen van harte welkom en stelt dirigent
Harmen Klaver aan ons voor.
En een feestje wordt het: wát een stijlen passeren de revue: klassiek, swing, schlager,
marsmuziek, wals, de warmbloedige Portugese muziek en ook New Orleans, met haar
eigen wat trage, maar later ook swingende
klanken! Ik kijk om me heen en zie heel wat
voeten en handen die op het ritme meebewegen en bij bekende liederen wordt er ook
meegezongen. Na de pauze wanen we ons
even in Schotland en zelfs ‘the pipes’ ontbreken niet; verder gaat het met een medley van

Neil Diamond en ook het prachtige Hallelujah. Als ik om me heen kijk valt me op dat
er nog een aantal lege stoelen zijn. Volgend
jaar hoop ik een volle zaal te zien, want lieve
mensen, u weet niet wat u mist! Dit orkest,
dat mede is opgericht door Fons van der
Heijden en Theo van de Biezen, bestaat al
33 jaar en dat het vandaag de dag nog steeds
bestaat, zegt genoeg!
Na het tweede gedeelte worden Rieky Vermeulen en Marijn van de ‘Ruivert’ bedankt
voor hun inzet deze dag. Natuurlijk gaat er
ook veel dank uit naar alle vrijwilligers. Na
een toegift van allerlei Nederlandse volksliedjes, die we uit volle borst meezingen,
wordt deze bijzondere middag afgesloten. Ik
heb genoten en ben volgend jaar beslist van
de partij. U ook?”
Mardon

ON AIR * ON AIR * ON AIR * ON AIR * ON AIR * ON AIR * ON AIR

Voor een sfeervolle kerstborrel en een persoonlijk
en uniek kerstpakket voor u en uw medewerkers

Muzikaal laten genieten, daar weet
fanfare St. Lambertus wel raad mee.
De onderhoudende avond tijdens het
concert ‘On Air’ in cc Nesterlé doet
verlangen naar ‘Night of the Music
2016’ op 28 & 29 oktober 2016.

Meer info:

www.lunenburg.nl
Facebook.com/lunenburgkerstmarkt

Fanfare
Nistelrode

@lunenburgevents

Zet het alvast in de agenda!
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Kwaliteit en spektakel tijdens
Viking Dinther Proms
Spetterende show op hoog niveau
HEESWIJK-DINTHER – Na maanden voorbereiden was het dan afgelopen weekend zover. In sporthal De Zaert in Heeswijk-Dinther werd
het evenement Viking Dinther Proms gehouden. een avond waarbij het
harmonieorkest en de slagwerkgroep van harmonie Servaes excelleerden in een kwalitatief hoogstaand en spectaculair programma.
Voorzitter Lambert van de Ven opende de avonden en Heleen van de
Veerdonk nam de presentatie voor haar rekening in de Zaert, die door
de geweldig mooie aankleding, opstelling en licht niet meer als sporthal
herkenbaar was.
De hele avond was er een gevarieerd programma van rock tot ballads
en van modern tot klassiek. Het harmonieorkest en de slagwerkgroep
werden deze avonden ondersteund door een muzikaal combo, popkoor
Enjoy en dansers van Souplesse uit Erp.
SOLISTeN
De liedjes werden deze avond gezongen door zes solisten, die allen
woonachtig zijn in Heeswijk-Dinther, dan wel hun roots hier hebben
liggen: George Blanken, Marga van den Broek, Nadja van Driel, René
Habraken, Jennifer Heesakkers en Ton van de Veerdonk. Allen hebben
geweldige stemmen en ze bezorgden de zaal verschillende keren kippenvel. Zoals tijdens het nummer Earth dat Nadja zong en waarbij ze ook
een filmpje gemaakt had dat op het scherm te zien was. Een lied met de
boodschap: ben zuinig op elkaar en op de wereld.
Jennifer Heesakkers rockte tijdens ‘Noboy’s Wife’, George Blanken kreeg
de zaal helemaal mee met ‘No Woman No cry’ en Ton van de Veerdonk - die de week voor Viking Proms ziek was - begon de avond met
het nummer ‘Locked out of Heaven’. René Habraken zong samen met
Marga van de Broek het indrukwekkende nummer ‘Pastorale’.
De slagwerkgroep speelde onder andere het nummer ‘Union Live Mix’
onder leiding van Tonn van de Veerdonk. Tijdens dit nummer was het
podium gevuld met de dansers van Souplesse.

Foto’s: Ad Ploegmakers

POPKOOR eNJOy
In totaal zijn er die avond 28 nummers gespeeld. Bij meer dan de helft
van de songs zong het koor Enjoy, onder leiding van Henny van Houtum,
op de achtergrond mee. Bijna tachtig van de honderd koorleden waren
aanwezig.

Samengevat: een geweldige avond met muziek,
zang, dans, licht, beeld en geluid georganiseerd door
Harmonie Servaes. Op naar de volgende proms.

R * ON AIR *ON AIR * ON AIR * ON AIR * ON AIR *ON AIR * ON AIR * ON AIR * ON AIR *ON AIR * ON AIR * ON AIR * ON AIR

18

Woensdag 4 november 2015

Afval scheiden in de gemeente Bernheze
Rechte tellingen

Afval
Afval scheiden; voor de een is dit zo klaar als een klontje terwijl de ander het
een heel gedoe vindt en het nut het milieu. 28% vindt dat dit een
er niet van in ziet. Inwoners van Bernheze hebben de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden; goed systeem is en dat dit beleid
huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en plastic worden periodiek opgehaald en zelfs zorgt voor een kostendaling.
1. Welk afval scheidt u?
(n= 236)
Procentueel gezien weinig
menvoor bijvoorbeeld kleding en textiel, luiers, glas en oud ijzer kun je naar speciale inzamelingsplaatsen
gaan.
96%
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100%
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92%
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glas scheidt, 98% scheidt dit huidige
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kos80%
77%
80%
nuttig? Als we al ons afval schei- minder er verbrand hoeft te wor- papier
en karton, 80% scheidt tenverhogend werkt en 3% vindt
70%
den kan maar liefst driekwart den en zo komen er steeds minder gft-afval,
92% scheidt plastic en het veel te ingewikkeld; het zou
60%
hiervan hergebruikt of gerecycled schadelijke stoffen in het milieu. tenslotte
zien we dat 77% ook het volgens hen makkelijker moeten.
50%
worden. Hergebruiken betekent Naast deze voordelen bespaart het chemisch
afval scheidt. Sommige Op de diagram kun je dit makkelijk
40%
dat een product opnieuw gebruikt scheiden van afval ook nog eens mensen
lichten toe dat hun gft- aflezen. Enkele mensen hebben als
30% jammer genoeg soms zo vol
wordt; bij recyclen worden alleen geld. Elke vuilniszak die naar de bak
toelichting gegeven dat zij vinden
20%
bepaalde stoffen gebruikt, voor vuilstortplaats wordt gebracht kost zit
dat er wel wat van dat afval bij dat het gft-tarief te hoog is en dat
10%restafval belandt.
hetzelfde of voor een nieuw pro- de overheid en daarmee ook de het
er meer plekken binnen de kernen
0%
0%
duct. Dit heeft veel voordelen; er belastingbetaler, namelijk geld en
gecreëerd moeten worden met
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kleinis
waardoor
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 Echter nu gaan er enkele samen.
Rechte tellingen
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54%envan
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afval we scheiden, des te goed Ik heb kippen
composthoop
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1. Welk afval scheidt u?

96%

100%

2. De gemeente kent een afvalinzamelsysteem
met diverse (verpakkings)afvalstromen. Wat is
uw opvatting hierover?

(n= 236)

98%

92%

90%

80%

80%

77%
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20%
10%
0%

70%
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0%

0%

Ik scheid geen
afval

Toelichting






Glas

Papier/karton GFT (natuurlijk
afval)

Plastic

Chemisch afval

5%

3%

6%

4%

Anders

Weet niet

Enkele geënquêteerden geven als
toelichting dat, ondanks het scheiden van afval, de kosten te hoog
zijn voor het aanbieden daarvan
en ook wordt er als toelichting
gegeven dat de restafvalcontainer steeds leger wordt dankzij het
apart aanbieden van ander afval
maar dat de kosten voor een lediging gewoon te hoog zijn.
STeLLINg 4
Kijkend naar de vierde stelling ‘Ik
gooi ook wel eens restafval bij het
andere gescheiden afval’ zien we
dat maar liefst 41% het hiermee
oneens is en daarmee kunnen we
voorzichtig concluderen dat toch
veel mensen proberen om zoveel
mogelijk afval netjes te scheiden.
29% is het zelfs zeer oneens met
deze stelling; dus deze groep mensen zal zeker nooit al het afval in
een container gooien!

Wil jij ook periodiek je mening geven over bepaalde onderwerpen die betrekking hebben op 1Bernheze? Meld je nu dan aan op

De GFT is voor mij vaak te klein waardoor bij een te groot aanbod soms een gedeelte
bij het restafval gaat.
Echter nu gaan er enkele samen.
Ik heb kippen en composthoop (GFT)
Liever hebben we geen of zo weinig mogelijk afval. Wat gescheiden kán worden,
doen we.

2. De gemeente kent een afvalinzamelsysteem
met diverse (verpakkings)afvalstromen. Wat is
uw opvatting hierover?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n= 234)

28%

Dit is goed voor Goed systeem, Het beleid zorgt Ingewikkeld, het
het milieu
het beleid zorgt
voor een
moet
voor een
kostenstijging eenvoudiger
kostendaling zonder dat het
kunnen
milieu hier baat
bij heeft

20%
10%

54%

diagram, zien dat 35% van de geenquêteerden het hiermee eens is;
29% staat hier neutraal tegenover,
10% is het hier niet mee eens en
ook nog eens 10% heeft hier geen
mening over. Dit laatste zou eventueel kunnen betekenen dat deze
groep niet precies begrijpt hoe het
scheiden van afval kan leiden tot
een lastendaling voor iedere inwoner. Wellicht ligt hier een taak voor
de gemeente Bernheze om dit duidelijk te maken aan haar burgers.

54%

(n= 234)
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1

DE LEUKSTE
KERSTSPULLEN

KERSTBALLEN, -STALLETJES, -BEELDJES, -PLATEN,
-CD’S, -BOEKEN, KUNSTKERSTBOMEN, SERVIES,
BESTEK, FEESTKLEDING EN NOG VEEL MEER! DE
MEEST UITEENLOPENDE KEUZE TEGEN DE SCHERPSTE
PRIJZEN. VANAF ZATERDAG 7 NOVEMBER!

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrijfoss.nl
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cONcLUDEREND: de mensen die hebben meegedaan aan de online enquête zijn goed
bezig m.b.t. het scheiden van afval. Er kan nog wel wat gedaan worden aan de kosten
voor het aanbieden van afval; deze mogen volgens enkele geënquêteerden wel omlaag.
Voor de gemeente ligt er een nieuwe taak, namelijk het voorlichten van mensen over het
nut van afval scheiden voor het milieu én de portemonnee.

!

W EEK EN D

VOORDEEL
6 T/M 8 NOVEMBER

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

3. `Des te meer we scheiden, des te goedkoper
het afvalsysteem wordt`
40%

Zuid-Amerikaanse
kogelbiefstuk*

(n= 231)

2x 150 g

35%

35%

2 STUKS

29%

30%
25%
20%
15%

Oriëntaalse scharrelkipdelen*

10%

10%

5%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

4
6

10%

Bloemkool

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Conference peren

Zoete aardappelen

Weet niet

1 KG

Toelichting

1 KG

WEEKEND

0.99

0%
Mee eens

K

K

0.89

WEEKEND

4%

1%
Zeer mee eens

PER STU

PER STU

WEEKEND

3.49

Als er steeds meer wagens langs moeten komen voor ieder zijn eigen product
`Ik gooi
ookenwel
eenswatrestafval
bij het andere
dan zal dit zeker niet 4.
goedkoper
worden
bovendien
denk je van de
vervuiling hierdoor.
gescheiden afval`
(n= 231)
Door de verbijzondering worden de normale bakken steeds leger en is het
45%
aanbieden steeds duurder (relatief) vanwege de betaling per kg en
41%per lediging.
40% met aanbieden is niet haalbaar vanwege rotting en daardoor
Te lang wachten
35%
stank.
29%
Elke afvalstroom
30% kost geld: thuis aparte afvalbakken, transportkosten, enz. Nu
plastic, blik en
25%melkpakken bij elkaar kunnen is het weer iets eenvoudiger
17%
Ondanks het20%
gescheiden afvalsysteem
vind ik de kosten daarvoor gigantisch
hoog
15%
Geen idee, geen achtergrondkennis van
8%
5%

400 g

WEEKEND

Toelichting

4

Ambachtelijk vloerbrood

750 G

1%

0%

4

4.49

14.97/kg

15%

10%

4

WEEKEND

0.79

Persimmon

1 KG

www.tipmooibernheze.nl.
gratis,nl.snel
en
anoniem!
4 Zie vraag 1, wel andersom
gft afval
bij het
restafval

WEEKEND

WEEKEND

1.29

1.49

Gezeefde tomaten

3

500 G

Snacks**

van 0.55

300 G

1.69

Roomijs**
Vanille, stracciatella, walnoot,
of kaneel.

0.95

Goudse kaas 48+ gesneden*

1L

v an 1.79

vvan 1.19
4

G

v an 1.89

0.49

Chocolade vlokken

425-680

Bamischijven, bitterballen
of Mexican Gringo’s.

1.65

Verse kaas

250 G

200 G

v an 1.99

van 0.55

1.89

0.49

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling **Uit de diepvries.

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN
OP WWW.ALDI.NL
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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in BeDRiJF
Twee jaar ‘5A Helma van de Rakt’
‘er is een gemeenschap voor nodig om een kind op te voeden’
ScHAIJK - Iedereen die opvoeder is, herkent momenten dat hij of zij denkt:
‘Wat moet ik híermee?’, of dat je wel ‘Help’ zou willen roepen. Gewoon om een
vraag te stellen, of om even stoom af te blazen. Dat is heel normaal. Nou, dan
mag je mij bellen! Van huis uit kom ik uit Nistelrode. Ik ben getrouwd, moeder
en pleegmoeder van vijf zonen. Ook ben ik maatschappelijk werkster, kindercoach en natuurcoach. Wat ik doe? Als jij als opvoeder bij mij komt omdat het
niet lekker loopt in je gezin of met een kind, dan gaan we samen ‘puzzelen’.
Op zoek naar waar de ‘knoop’ zit. Daarna gaan we concreet aan de slag, ik hou
ervan met de voeten op de grond blijven.
In twee jaar is ‘5A’ gegroeid naar
een plek waar opvoeders mét en
zonder kind komen en een manier vinden om het beter te laten
lopen thuis en voor zichzelf. Om
hun kind beter te leren begrijpen,
duidelijker toe te spreken of anders
te reageren. De reden waarom ik
‘opvoeder’ zeg, in plaats van ‘ou-

der’, is omdat er tegenwoordig
zoveel manieren van gezinnen zijn.
En school is natuurlijk ook een belangrijke opvoeder.
Er zijn maandelijkse
activiteiten:
* Iedere eerste woensdag van de
maand ga ik op Bosavontuur!

www.humstijl.nl

Nu bijvoorbeeld een aantal keer
met Sjors Sportief in Bernheze.
We leren zoveel met elkaar, wat
doen we met een ‘pester’. Wanneer sta je stevig, wat durf jij?
Naast dat we ook nog ontelbare
paddenstoelen, kikkers en dierenholen vinden!
* Iedere woensdagochtend ga ik

Helma:
‘Wie jarig is
trakteert!’

Wie jarig is trakteert! Op donderdag 12 november vier ik twee jaar
‘5A’, vanaf 9.30 uur zorg ik dat de
koffie en thee klaar staan op de
Gagelstraat 5 in Schaijk.
Je bent van harte welkom.
een Frisse Neus-wandeling maken in de Maashorst.
* Iedere derde dinsdagavond is
er Bijzondere Aandacht Avond,
met iedere keer een ander onderwerp. 17 November gaat het
praktisch over: “Hoe kan ik het
anders doen?” (reageren op je
kind).
* Iedere maandagmiddag is er telefonisch spreekuur.

Gagelstraat 5
5374 NP Schaijk
06-36114581
info@5ahelmavanderakt.nl
www.5ahelmavanderakt.nl

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

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

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

SLAGERIJ MEAT STORY
Er zijn weer eurotoppers
Deze aanbieding is geldig van 5 t/m 14 november 2015

Slavink
1 euro
Saucijs
1 euro
ER IS WEER VOLOP
Gehaktbal
1 euro
BALKENBRIJ
ZULT
Houthakkersteak
1 euro
ROOKWORST
Schnitzel
1 euro
ERWTENSOEP
Gemarineerde kipfilet 1 euro
Speklap
1 euro
Gemarineerde filetlapje 1 euro
AL ONS VLEES IS
Boomstammetje
1 euro
GECERTIFICEERD
Gerookte kipfiletsalade 150 gram halen 100 gram betalen
Paté uit eigen keuken 150 gram halen 100 gram betalen
Hele leverworst voor 1,50 euro

Wij staan voor u klaar. Team van Slagerij Meat Story
Raadhuisplaza 8 - 5473 CX Heeswijk-Dinther- 0413-289350

Arbeidsrecht
Incasso
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
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‘Gaan er deuren dicht? Dan gaan andere deuren open’

Mark Verwijst: ’t Is tijd voor een nieuwe uitdaging
Eetcafé ‘t Pumpke; van oud naar nieuw
Mark Verwijst start in 2016 aan een nieuwe fase in zijn leven, als ondernemer
neemt hij afscheid van Eetcafé ‘t Pumpke, nadat hij 22 jaar een vast gezicht op het Raadhuisplein was en een echte gastheer voor de vele fietsers en wandelaars en voor de vele
gasten die hun weg vonden naar een avond uit in Eetcafé ’t Pumpke. Hij heeft een waardige
opvolger gevonden in Ron de Lorijn, die met veel ervaring in de horeca ’t Pumpke na 22 jaar
‘Mark’ overneemt. Dit geeft Mark de tijd om zich te richten op de groei van zijn franchiseorganisatie BBQenzo.nl.

NISTELRODE –

aandiende. De franchise-formule
moest geprofessionaliseerd worden. Al snel werd een franchisespecialist gevonden, wat zorgde
voor een betere productiviteit en
nog meer franchisenemers.
Intussen zijn er dertien vestigingen van BBQenzo.nl: Amsterdam,
Apeldoorn, Den Bosch, Eindhoven, Druten, Etten-Leur, Liempde,
Nijmegen, Nistelrode, Tilburg,
Haarlem, Gorinchem en Weert en
Mark wil de uitdaging aangaan om
de organisatie nog professioneler
te maken en uit te bouwen.

Mark Verwijst en Ron de Lorijn

Stem op de finalist voor de
Herman Wijffelsprijs en voor
een betere start voor kuikens

Acht jaar geleden, in 2008 begon
Mark met BBQenzo.nl Nistelrode.
Twee jaar later ging Gijs van Erp
hiermee zelfstandig verder en
werkte Mark het concept uit tot
een franchise-formule. BBQenzo.nl
franchise was geboren en al snel
kwamen er meerdere vestigingen.
Het was goed te combineren met
zijn werk bij Eetcafé ‘t Pumpke,
totdat in 2014 een flinke groei zich

Afscheid
Mark heeft bijna 25 jaar in Nistelrode gewoond en zal altijd een link
met Nistelrode blijven houden, als
pandeigenaar van ’t Pumpke. Het
bedrijfspand waar BBQenzo.nl
Nistelrode begon, is intussen in
gebruik genomen door Karin Manders van Intense skin and body improvement en een start is gemaakt
met de verbouwing. Ook de woning van Mark aan de Kromstraat

Mark wil de
uitdaging aangaan
om de organisatie
nog professioneler
uit te bouwen
is verkocht en in januari 2016 zal
hij Nistelrode verlaten om dichter
bij zijn kinderen te gaan wonen in
Heeswijk-Dinther.
Mark zal niet met stille trom vertrekken. Hij wil met iedereen
waarmee hij gewerkt heeft en die
hem een warm hart toedragen nog
even terugkijken op deze bijzondere tijd. Hierover later dit jaar meer.

wilbert van de ven

elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55
info@maatwerkinsierhekwerk.nl • www.maatwerkinsierhekwerk.nl

KOM LANGS VOOR

REPARATIE
ELEKTRONICA &
WITGOED

STEM!

STOFZUIGERS | KOFFIEZETAPPARATEN
TELEVISIES | OVENS | MAGNETRONS
WASMACHINES | WASDROGERS
VAATWASSERS | KOELKASTEN
VRIEZERS | AUDIO | EN MEER!

www.hermanwijffelsinnovatieprijs.nl/stem
consumenten vragen naar duurzame en welzijnvriendelijke (vlees)
producten met reductie op antibiotica. Huub van Santvoort uit Nistelrode heeft met Frank de Louw uit Handel het One2Born kuikenvriendelijke nabroedsysteem ontwikkeld. Meer informatie over het systeem
en stemmen op One2Born kan tot 11 november via de website
www.hermanwijffelsinnovatieprijs.nl.

In DeMooiBernhezeKrant van volgende week kunt u meer
lezen over de One2Born en hoe de ontwikkeling was.

KANAALSTRAAT 24 | OSS
DESMIDREPARATIE.NL / 0412 693 693
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Leef je uit op de landelijke Natuurwerkdag

Høken en Hakselen

HeeSWIJK-DINTHer - LandschappenNL houdt op zaterdag 7 november weer de
Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het groen. Vorig jaar deden er
meer dan 14.000 mensen mee en ook dit jaar worden er weer duizenden mensen
verwacht die hun handen uit de mouwen steken om het landschap een opknapbeurt te geven.
Op de Natuurwerkdag kan iedereen, van jong tot oud, onder begeleiding aan de slag op ruim 400
locaties. Onder het motto ‘Leef je
uit!’ vinden uiteenlopende activiteiten plaats die per locatie verschillen. Van onder andere poelen
schoonmaken tot bomen knotten,
fruitbomen snoeien en grienden
afzetten.

LOOsBROeK – Op 13 november wordt bij Lunenburg in Loosbroek het
grootste maisfeest van Nederland georganiseerd: Høken en Hakselen.
Voor een promotiefilmpje lieten zij een jongedame opdraven in een
maishakselaar, waarmee het evenement in één klap landelijke bekendheid kreeg. grote weblogs namen het filmpje over, dat al ruim een miljoen keer bekeken werd en zo ook de aandacht wist te trekken van radio
en televisie. Het filmpje duikt zelfs op bij Duitse en Belgische websites.
Høken en Hakselen belooft de ultieme afsluiter te zijn voor iedereen
die de afgelopen weken de overuren aaneenregen in de mais en
voor alle anderen die zin hebben
in een knotsgek feest. Loonbedrijf
Jennissen uit Den Dungen sponsort
het evenement en zal de ingang
sieren met een van hun machines.

De organisatie verwacht een bomvolle editie en verklapte dat de
kaarten door het hele land en zelfs
zelfs in Duitsland verkocht worden.
Onder andere de Party Animals,
Pap & Pudding en Meuk zullen het
podium betreden.
Kaarten kosten € 10,- en zijn te
koop via www.lunenburg.nl.

In Heeswijk-Dinther zal de Werkgroep Venel van IVN Bernheze
wilgen knotten bij de Kilsdonkse
Molen en in de EVZ Zwanenburg,
gelegen aan de Aa. Er wordt gestart om 8.45 uur op het parkeerterrein van de Kilsdonkse Molen, Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK
Heeswijk Dinther. De Natuurwerkdag wordt geopend door Peter van

Dijk, lid van het dagelijks bestuur
van Waterschap Aa en Maas.
Aanmelden voor Natuurwerkdag
kan op www.natuurwerkdag.nl.

Per locatie is er een beperkte deelname mogelijk. Voor nadere informatie: Harry van der Pas,
06-5231 7518.

Het geheim achter de tondelzwam

Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

NAJAARSACTIE
Benzine bladblazer

3 dagen
in de week open!
De hele winter zijn we elke
woensdag, donderdag en
vrijdag open. 11.00-17.00 u.
Volg ons op Facebook voor
info over open zondagen.
www.de-nistel.nl

Geen zin of tijd in onderhoud?
informeer naar interessante
jaarcontracten.

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

Snel en makkelijk verwijderen
van bladeren en maaigoed

BG 56

van 319,- nu 249,-

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

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

Ken je het verhaal van de soldaat en de tondeldoos? De soldaat die een oude heks tegenkwam en dankzij haar rijk werd en een prinses trouwde? Nee? Lees het sprookje in een van
de boeken van Hans christian Andersen, geboren in 1805 in Odense, Denemarken. Een
museum en het standbeeld in het centrum van de stad getuigt van het belang van deze
schrijver van sprookjes. Hier kun je lezen over groei en toepassing.
geBRuIK
Een tondeldoos werd al in de oudheid gebruikt om vuur mee te maken, de voorloper dus van lucifers.
De 5300 jaar oude gletsjermummie die in de Italiaanse Ötztaler
Alpen is gevonden bevatte een
stukje tondelzwam en stukjes pyriet/vuursteen. Ook deze mensen
hebben de eigenschappen van de
tondelzwam gekend en toegepast.
Het materieel van de tondelzwam
is licht ontvlambaar en blijft lang
smeulen, net als katoen, pluis van
lisdodde en zaagsel.
Gecombineerd met vuurstenen
waren zij de basis voor vuur voor
warmte en het bereiden van voedsel. Hier werd de zwam als vuurmaker tot in de 19e eeuw gebruikt.
Pas daarna namen andere vuurbronnen het over.
CIRCuLAIR SySTeeM
De opvallende houtzwam komt
voor op oude en verzwakte beuken
of berken. Soms ook op eik, linde
en populier. De echte tondelzwam

27-05-14 21:18

of tonderzwam vormt hoeden van
maximaal 50 centimeter breed en
tot 30 centimeter dik en de kern is
aan de achterkant vergroeid met
de boom waarop hij zich genesteld
heeft. De bovenzijde van de zwam
is bleekgrijs tot grijsbruin met een
harde schors met groeven. Het
vlees is vezelig en roestbruin.
Alle andere zwammen horen tot
andere families. De zwam was hier
bijna verdwenen, maar de nieuwe
aanpak van bosbeheer heeft gezorgd dat de tondelzwam zich
weer stevig op Nederlandse bomen vestigde. Een paradijs voor
kevers, zwamplatkopwespen en
andere insecten.
VeRBANDDOOS
Het bruine vruchtvlees van de
tondelzwam werd als vuurdrager
gebruikt, maar ook als verbandmiddel. Het adstringerende van de
zwam zorgde voor het stelpen van
bloedende wonden en ontsmetting. In Hongarije wordt het bruine
vruchtvlees ook nu nog gebruikt

De tondelzwam,
puur natuur en
veelzijdig
om warme hoedjes van te maken.
Daarvoor moet het vruchtvlees
een bewerking ondergaan om het
zacht te maken.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat een waterig extract
invloed heeft op vetzuur en suikerstofwisseling en kan worden
ingezet voor het reguleren van de
bloedsuikerspiegel en het cholesterolgehalte. Een alcoholisch extract
heeft een ontstekingsremmende
en pijnstillende werking bij reumatische klachten en andere gewrichtsontstekingen.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8, Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
Jumbo, Heeswijk Dinther, Sint servatiusstraat 39
6f1e59a5-a75d-4344-a3fc-3d5be7942c1a.indd 1

2-11-2015 9:34:22
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 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
Tot 6 november 2015
Aanmelden activiteiten
mantelzorgwaardering
Tot 9 november 2015
Aanmelden inzameling
snoeihout binnen
bebouwde kom

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

Gevonden
en verloren
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld
bril, fiets of portemonnee), kunt
u dit registreren bij de gemeente.
Kijk op www.bernheze.org voor
een overzicht, informatie over de
procedure en de registratieformulieren. u kunt voor de registratie
tijdens de openingstijden terecht
in het gemeentehuis, De Misse 6
in Heesch, of bellen 14 0412.
Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij de
gemeente opgeven. U hoeft daar
dus niet meer voor naar de politie.
U moet persoonlijk aangifte doen.
Het kan niet digitaal of per telefoon. Maak daarvoor een afspraak.

Woensdag 4 november 2015

Bijeenkomst over AgriFood Capital
Duurzaam ondernemerschap in een regio vol kansen
De gemeente Bernheze organiseert voor alle MKB-ondernemers in
Bernheze een bijeenkomst over duurzaam ondernemerschap en de kansen die AgriFood Capital daarbij biedt. gezien de focus van AgriFood
Capital nodigen we ook nadrukkelijk de agrarische sector uit.
Programma
We willen het met u hebben over
de kansen die AgriFood capital u
biedt. Roel Schutten, directeur van
AgriFood capital, zal u wegwijs
maken in de mogelijkheden. Een
collega ondernemer uit de regio

vertelt zijn verhaal. De gemeente
vertelt u haar visie op de regio.
Locatie en tijdstip
Op woensdagavond 18 november
2015 in de aula van Gymnasium
Bernrode in Heeswijk-Dinther.

Wij ontmoeten u graag tijdens
de bijeenkomst. Aanmelden kan
bij mevrouw J. Bouter van de
gemeente Bernheze
(j.bouter@bernheze.org). Een week
voor de bijeenkomst ontvangt u
een e-mail met het programma en
praktische informatie over de bijeenkomst.
Agrifood Capital
AgriFood capital is een regio vol

kansen voor ondernemers uit heel
de keten, van groot tot klein. Voor
ondernemers die direct met agrifood bezig zijn, maar ook voor
toeleveranciers, verwerkers en afnemers. Het krachtige netwerk van
ondernemers, onderwijsinstellingen
en overheden binnen AgriFood
capital biedt volop mogelijkheden
om ideeën om te zetten tot nieuwe
omzet. Meer informatie vindt u op
www.agrifoodcapital.nl.

Sportkampioenen jeugd 2015
Aanmelden kan tot 1 december 2015
Op zondag 31 januari 2016 huldigen wij onze jeugdige sportkampioenen in uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek vanaf 14.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst maken wij ook de sportman, sportvrouw,
sportploeg en sportvrijwilliger van het jaar bekend.
Aanmelden
Alle individuele sporters en teams
die een kampioenschap hebben

behaald tussen 1 januari 2015 en
1 januari 2016 en voldoen aan de
criteria, komen in aanmerking voor

Mantelzorgwaardering 2015
Aanmelden kan tot 6 november 2015
De gemeente organiseert, in samenwerking met mantelzorgmakelaar
Margo van den Berg, een gezellige dag, een cursus mindfulness en
een mantelzorglunch voor mantelzorgers. u kunt uw mantelzorger tot
6 november a.s. aanmelden.
Verwendag 21 november 2015
Programma
- Opening door wethouder Jan
Glastra van Loon
- Theatervoorstelling van
Theaterbureau Klinker
- Lunch
- Workshop naar keuze
(bloemschikken, glas-in-lood of
fotoshoot inclusief make-up)

Cursus Mindfulness
8 bijeenkomsten van 2,5 uur, waarschijnlijk in Den Dungen. Er is een
maximum gesteld aan het aantal
deelnemers aan deze cursus.
Mantelzorglunch 15 januari 2016
Lunch waarbij de wethouder met
mantelzorgers wil praten over hun
behoeften aan mantelzorgonder-

de huldiging. U kunt ook nomineren voor de titel sportman, sportvrouw, sportteam of sportvrijwilliger van het jaar.
De formulieren voor aanmelding en nominaties vindt u op
www.bernheze.org (vul de zoekterm ‘sportkampioenen’ in).

U moet de formulieren vóór dinsdag
1 december 2015 indienen.

steuning en de mantelzorgwaardering 2016 en waarbij hij het project
‘samen beter thuis’ toelicht. Locaties zijn vermoedelijk in Nistelrode
of Heeswijk-Dinther.

Aanmelding
- Vul de antwoordbon in en stuur
deze in een envelop zonder
postzegel naar de
gemeente Bernheze,
ter attentie van afdeling
communicatie,
Antwoordnummer 6003,
5384 ZX Heesch.
- Stuur een e-mail naar mvdberg@
mantelzorgmakelaars.com.
- Vul het antwoordformulier op
de website van de gemeente in,
www.bernheze.org.

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u
contact opnemen met Margo van
den Berg, mantelzorgmakelaar
06-48 80 11 27.
Vervangende mantelzorg
Het kan zijn dat u niet zomaar van
huis kunt. Wil u dan aangeven of
het nodig is dat wij vervangende
zorg regelen? Hiervoor zal een vrijwilliger worden gezocht.

Vragen?
Met vragen kunt u contact
opnemen met Laura van Herpen,
tel. 14 0412 of via e-mail:
l.van.herpen@bernheze.org.

Ook als u al bekend bent bij de
gemeente (Wmo), of Margo van
den berg, moet u uw mantelzorger
aanmelden.

Antwoordstrook aanmelden mantelzorgwaardering 2015
gegevens zorgvrager (degene die zorg ontvangt, moet woonachtig zijn in Bernheze)
Naam
Mantelzorger wil graag deelnemen aan:
Adres
Postcode
u kunt kiezen uit de verwendag of de cursus mindfulness
Woonplaats
O Verwendag op 21 november 2015 (10.30-15.00 uur)
Telefoonnummer
Keuze workshop:
Geboortedatum
Bloemschikken
Glas in lood
Fotoshoot/make-up
E-mailadres
Men kan aan aan 1 workshop meedoen. Geef door middel van een cijKorte omschrijving ziekte/beperking
fer aan wat uw eerste voorkeur is (cijfer 1) en wat uw tweede voorkeur
is (cijfer 2).
OF:
O cursus van 8 sessies van 2,5 uur Mindfulness (aanvang in overleg)
gegevens van de mantelzorger
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum*
E-mailadres

Daarnaast kunt u zich opgeven voor de mantelzorglunch.
O Mantelzorglunch op 15 januari 2016 van 12.00 tot 14.00 uur.
* Graag ook mantelzorgers jonger dan 18 jaar opgeven. We zorgen
voor een passende attentie voor hen.
Met deze aanmelding gaat u ermee akkoord dat de mantelzorger
gebeld kan worden.

geMeeNTeBeRICHTeN
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
Besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten de
persoonsgegevens van de volgende personen niet meer bij te
houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- P. Adrianowski
geboren 07-04-1978
- F.A.M. Verbakel
geboren 30-06-1969
Besluitdatum: 30-10-2015
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben
voor de betrokkenen. Bent u op de
hoogte van het huidige adres van
bovengenoemde personen, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Verleende terrasvergunning
Aan G.J.J. van Erp is een vergunning verleend om terrasmeubilair
te plaatsen op het voor publiek
toegankelijke verharde gedeelte
van de weg, gelegen bij De Hoefslag, De Wan 1a, 5388 HJ Nistelrode.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Drank- en horecawet
- Aan P.A. van Hees is vergunning verleend voor het uitoefenen van horecabedrijf De Kroeg,
Kerkstraat 30, 5384 Kc Heesch.
De vergunning is verzonden op
2 november 2015.
- Aan G.J.J. van Erp is vergunning
verleend voor het uitoefenen
van horecabedrijf De Hoefslag,
De Wan 1a, 5388 HJ Nistelrode.
De vergunning is verzonden op
27 oktober 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding maken uitweg
R.c.Molenaar, Vleutloop 27,
5384 WZ Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid
1 onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van het
maken van een uitweg naar perceel, kadastraal bekend HEE02 B
7426, ter hoogte van Venloop 3
in Heesch. De melding is op 28
oktober
2015
geaccepteerd.
Verzenddatum: 28 oktober 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling wijzigingsplan
Molenakkers ong., Vorstenbosch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan Molenakkers ong. Vorstenbosch ongewijzigd vastgesteld
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het wijzigingsplan maakt
het mogelijk een woning op te
richten aan Molenakkers ong.
(naast 23) in Vorstenbosch.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt
met ingang van 5 november 2015
gedurende zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis in
Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1721.WPDorpsstraat9cVG01) en www.bernheze.org.
Beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep
instellen die tijdig hun zienswijzen
op het ontwerp hebben kenbaar
gemaakt of niet kunnen worden
verweten dat zij niet tijdig hun
zienswijze naar voren hebben
gebracht. Een beroepschrift kan
worden ingediend bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Degene die
beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter
van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-

lingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt de dag na afloop
van de beroepstermijn in werking,
tenzij binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat
geval treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.
Ontwerpbestemmingsplan
Wijststraat 3, Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan Wijststraat 3, Heesch.
Inhoud: Het plangebied is gelegen
aan Wijststraat 3 in Heesch. Het
plan heeft als doel het realiseren
van een zorgomgeving bestaande
uit onder andere:
- zorgeenheden
- een bedrijfswoning
- één bed & breakfast
- een theehuis
Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van
5 november 2015 gedurende zes
weken op afspraak ter inzage in
het gemeentehuis in Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar en
te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
BPWijststraat3-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpbestemmingsplan
reageren door het indienen van een
zienswijze. Deze kunt u richten aan
de gemeenteraad van Bernheze,
Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Indien u uw zienswijze mondeling
wilt geven kunt u een afspraak
maken met de heer E. van Dijk
van de gemeente Bernheze.
Hogere grenswaarden geluid:
Voor het oprichten van de woning overweegt het college van
burgemeester en wethouders een
ontheffing te verlenen voor het
overschrijden van de voorkeursgrenswaarde (artikel 83 van de
Wet Geluidhinder). Het ontwerpbesluit voor deze ontheffing ligt

eveneens gedurende genoemde
termijn ter inzage. Een zienswijze
hierop kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus
19, 5384 ZG Heesch.
Ontwerp-wijzigingsplan CPO
gymnasium Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan cPO Gymnasium
in Heeswijk-Dinther (artikel 3.9a
Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan betreft de realisatie van maximaal 14 woningen, waaronder twee tweekappers, acht rij- en hoekwoningen
en twee keer twee tweekappers
op de voormalige locatie van het
gymnasium.
Inzage:
Het
ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van
5 november 2015 gedurende zes
weken op afspraak ter inzage in
het gemeentehuis in Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar en
te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
BPcPOGymnasium-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerp-wijzigingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan
het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze,
Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- Veehouderij Verhoeven V.O.F.
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van de inrichting op
het adres Jan van den Boomstraat 2, 5473 VZ HeeswijkDinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Nistelrodeseweg 49
Bouwen schuur/schuilhut
Datum ontvangst: 27-10-2015
- Potbeker 10
Vervangen kozijnen
Ontvangstdatum: 02-11-2015
Nistelrode
- Sectie F nr.452
Nieuw dak van stalen dakplaten
met PV-panelen
Datum ontvangst: 28-10-2015
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 27
Verbouwen winkel
Datum ontvangst: 29-10-2015
- Hoofdstraat 114a
Bouwen woning
Datum ontvangst: 30-10-2015
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Heuvelstraat 80
Realiseren 2 B&B voorzieningen
Verzenddatum: 29-10-2015
Loosbroek
Rectificatie week 44, waar per
abuis verzenddatum 2016 stond
voor volgend adres
- Nistelrodensedijk 14
Oprichten 3 sleufsilo’s,
bouwvergunning 2e fase
Verzenddatum: 20-10-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen
op www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, 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 verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met

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

over scholen, bibliotheken, sporthallen en nog
veel meer…
Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze
bernheze - Deze week wordt er in de raadzaal gediscussieerd over ons maatschappelijk
vastgoed. ‘Wat is dat nou weer?’, hoor ik u
denken. Simpel gezegd is maatschappelijk
vastgoed gebouwen waar onze gemeente
geld in stopt en waar activiteiten plaatsvinden die iets te maken hebben met een sociaal,
cultureel of maatschappelijke functie. Hierbij
moet je bijvoorbeeld denken aan sporthallen, gymzalen, scholen, peuterspeelzalen, gemeenschapshuizen.
Maar ook aan welzijnsgebouwen
zoals scouting, heemkunde, bibliotheken en kantoorgebouwen zoals
het gemeentehuis. Waarom staat
dit nu op de agenda?
Onze gemeente heeft veel maatschappelijk vastgoed en er gaat
veel geld in om. Niet al die gebouwen worden goed en efficiënt gebruikt. Er is leegstand en sommige
gebouwen worden slechts op beperkte tijden gebruikt.
En naar de toekomst toe wordt het
aantal gebruikers minder, bijvoorbeeld omdat het aantal kinderen
minder wordt. Dit roept de vraag
op hoe wij met die gebouwen om
willen gaan.
Misschien kunnen er functies worden samengevoegd en kunnen er
gebouwen worden verkocht? Kunnen alle scholen blijven bestaan?

Waarom hebben we een raadzaal
nodig als er een goed gemeenschapshuis is?
U snapt dat dat best een lastige
discussie wordt. Enerzijds wil je
graag dat er voldoende goede
voorzieningen zijn en anderzijds
moet het in de toekomst wel betaalbaar blijven.
Progressief Bernheze is van mening dat we het maatschappelijk
vastgoed slimmer moeten gaan
gebruiken. Dat kan door functies
samen te voegen en te combineren. En misschien geeft dat ook
kansen en kunnen maatschappelijke organisaties en verenigingen
nog meer gaan betekenen voor de
samenleving.
Hebt u nog ideeën of suggesties?
Graag!:
reactie@progressiefbernheze.nl

Lokaal: Investeren

in de
toekomst van Bernheze
Gerjo van Kessel
bernheze - Op 1 oktober heeft een grote meerderheid van de gemeenteraad
aangegeven dat Bernheze toekomstbestendig is en dat er geen reden is om over
fuseren of opsplitsing na te denken. Uit onderzoeken zijn wel duidelijk een aantal zaken naar voren gekomen, waar extra aandacht aan dient te worden besteed
om Bernheze ook toekomstbestendig te houden!
Een van de belangrijke knelpunten is, dat door de bezuinigingen
en reorganisaties er de afgelopen
paar jaar steeds meer druk is ontstaan op de ambtelijke organisatie,
waarbij dit natuurlijk ook direct
effect heeft op klachtgerichtheid
en het proactief benaderen van u
als inwoner. Vandaar dat wij het

belangrijk vinden om - na jaren
van noodzakelijke reorganisaties
en bezuinigingen - weer te gaan
investeren in de ambtelijke organisatie om zo de kwaliteit van de
dienstverlening voor u als inwoner
van Bernheze verder te gaan verbeteren.
Wij als Lokaal, zullen tijdens de ko-

SP: Begroting

mende begrotingsbehandeling op
donderdag 5 november hiervoor
extra aandacht vragen. Aangezien
kwaliteit van de dienstverlening
aan u als inwoner van Bernheze
één van de prioriteiten is en dient
te blijven voor nu en de toekomst!
gerjovankessel@kpnmail.nl.

2016 komt eraan

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP
bernheze - Voor 2016 ligt een sluitende begroting van de gemeente Bernheze
klaar. Goed nieuws. Zeker omdat er op verschillende plaatsen in de gemeente
geïnvesteerd wordt. De leefbaarheid blijft speerpunt voor de SP Bernheze. Dat
betekent: heel goed naar de inwoners in de straat luisteren. De mensen opzoeken bij de supermarkten. Vragen stellen over wat mensen beweegt en wat ze
belangrijk vinden. Dat wil de SP Bernheze terugzien in een begroting.
Investeren 2016
Ja, Bernheze gaat ook in 2016 investeren. De SP is tegen oppotten
en geld op de plank laten liggen.
Daar is het niet voor bedoeld. De
leefbaarheid van de kernen van
Bernheze vraagt om actief beleid. Daarom wil de SP investeren
in het Busplein te Heesch. Maar
ook investeren in het Plein 1969
te Heeswijk-Dinther. Verder is het
hoog tijd dat de Willebrordstraat

in Heeswijk-Dinther onder handen genomen wordt. Het goede
nieuws is dat we in 2016 met al
deze zaken aan de slag gaan. Zoals gebruikelijk in overleg met de
inwoners. Dit, naar goed voorbeeld vanuit de Componistenwijk
in Heesch! Immers, van de goede
dingen die je leert, maak je op
andere plekken gebruik. Dat is de
grote meerwaarde vanuit het pilotproject Componistenwijk Heesch.

Verder blijft investeren in scholing
voor laaggeletterden een belangrijk doel. Mensen kunnen alleen
volwaardig deelnemen aan de samenleving als de schrijf- en leesvaardigheden op goed niveau zijn.
Het begeleiden van deze mensen
wordt in 2016 voortgezet. Belangrijk punt voor de SP Bernheze. Op
5 november besluit de gemeenteraad over de begroting 2016.

Gemeente zamelt op 11 november 2015 snoeihout binnen de bebouwde kom. Meer info: www.bernheze.org

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 van de Ven
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

CDA: Het

zou moeten kunnen

Ezra Leeger, Raadslid CDA Bernheze
bernheze - Een beetje ondernemer loopt voor de muziek vooruit. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Men wil vooruit, nieuwe plannen, grote ideeën,
daar ben je toch ondernemer voor. Een gemeente is daar eigenlijk het tegenbeeld van: conserverend, behoudend, voorzichtig. Nu stuit een ondernemer met
een nieuw plan, toch vaak op een muur van ‘moet–dat– nou–wel-kunnen’.
De rol van een gemeente is natuurlijk een hele andere dan die
van de ondernemer. Een gemeente
staat voor het ‘algemeen belang’,
het welzijn van het totaal. En daar
is een zekere voorzichtigheid wel
op zijn plek. Maar toch mag een
gemeente wel wat meer ondernemend zijn, of beter gezegd, meer
ondernemersgezind zijn.
Verandering is nu eenmaal nodig,
daardoor blijft de maatschappij in

beweging. Ondernemers vergroten de leefbaarheid van de dorpen,
zorgen voor werkgelegenheid, zorgen voor dynamiek. Ja, daar horen
nu eenmaal risico’s bij, maar die
komen over het algemeen voor
rekening van de ondernemer zelf.
Voor de toekomst van Bernheze is
uitgangspunt dat ondernemers de
kracht van een sterk Bernheze vormen. Het is tijd om die woorden
vleugels te geven. Moeten wij als

sterke gemeente niet openstaan
voor zaken als ‘voortschrijdend inzicht’. Het getuigt van bestuurlijke
visie, als er met een open blik naar
de feitelijke inhoud van een plan
gekeken wordt.
De maatschappij is voortdurend
in verandering. En gemeentelijk
beleid moet niet in beton gegoten
worden. Het getuigt van bestuurlijke kracht om zich hiervan van
bewust te zijn.

Informatie voor de kernen

Woensdag 4 november 2015

‘Sint en Pieten zijn
in aantocht’

Column
mark
De vraag van de week
Moet Nistelrode echt een
tweede supermarkt willen?

www.centrumheesch.nl

Managen is vooruitzien

Drs. Mark J.M. van de Veerdonk geeft antwoord

heesch – Wat hebben we al genoten van de ruimte en schoonheid van het gerenoveerde gedeelte van het
centrum in Heesch. Nu komen de puntjes op de i. Sinterklaas brengt namelijk bomen en planten mee om het
plein en de ruimte aan het begin van de Schoonstraat verder aan te kleden. Direct na 5 december zullen de
bomen rond het plein worden geplant en de plantenbak in de Schoonstraat - bij appartement De Drie Leliën
- geplaatst. Het groen verzacht dan de harde lijnen van de gebouwen.
Veiligheid
Als straks het voorjaar zich aandient, kunnen kinderen op blote
voeten in het water van de fontein spelen. En dat kan veilig!
Gemeente Bernheze en Centrum
Management Heesch hebben een
mooie en veilige oplossing gevonden voor rennende kinderen, die
omgeving en verkeer vergeten.
Luchtige en kunstige hekken zullen in de ronding van de fontein
worden geplaatst om te voorkomen dat kinderen zomaar de straat

oprennen. De vormgeving laat het
zicht op de fontein vrij en zal het
aflopende water niet belemmeren.

‘Direct na
5 december
aanplant bomen
centrum Heesch’
Kijkt u ook zo uit naar het voorjaar
en de warm wordende zon, met
frisgroen blad in de aangeplante

bomen, de spelende kinderen die
hun weg vinden en de begeleiders
lekker toekijkend op een bank?
Wie weet wordt het daar wel een
soort van mini Damplein, met jong
en oud die elkaar ontmoeten.
Midwinter
De dagen worden snel korter, de
Sint en zwarte Pieten zijn in aantocht en daar gaan we nu eerst
volop van genieten. U komt toch
ook naar de intocht op 15 november?

Heeft u al plannen voor de feestdagen?
d op
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U kunt kiezen uit:

À LA CARTE, PUMPKES PROEVERIJ
& DIVERSE KERSTSPECIALITEITEN
Reserveren is gewenst

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

Nou nee. Ik stond laatst in de rij voor de kassa
van de Jumbo en daar hoorde ik dat er misschien in Nistelrode een Aldi gaat komen. Oh
ja, is het hier in de Jumbo dan te druk? En waar moet die Aldi dan
komen? Volgens de gemeente in “het winkelkerngebied”, daarmee
bedoelen ze die paar panden waar van Tilburg nog niet zit. Maar…
waar stopt dit?
Ik was laatst op bezoek bij sterrenwacht Halley. Het was ook daar
enorm druk. Moet er daarom in de Loosbroekse weilanden maar
een tweede sterrenwacht worden gebouwd? En kom je zondags wel
’s bij voetbalclub Avesteyn? Weet je hoe druk het daar dan is? Nee,
Dinther is echt toe aan een tweede voetbalclub. Ik dacht aan Zwanenburgse boys, of Beugt Vooruit. En misschien is het wel verstandig
om in Heesch nóg een grijze bunker te bouwen op de Misse, want
een tweede gemeentehuis is misschien wel verstandig met die aankomende drukte rond de herverdeling. Dan laat de gemeente ook
meteen zien dat het plan om zelfstandig te blijven echt wel serieus
is. Hou op zeg.
Ieder zichzelf respecterend durp heeft tegenwoordig een supermarkt. Loosbroek en Vorstenbosch hebben een Dagwinkel. Elke dag
dichtbij, en da’s natuurlijk prachtig om het leefbaar te houden. Maar
we moeten niet gaan overdrijven, toch?
Ome Willy en tante Trui wonen hun hele leven al in de Heeswijkse
Fokkershoek. (In Amerika valt die naam niet zo goed, overigens).
Ze zijn allebei behoorlijk oud. “Je hoeft me echt niet de hele tijd aan
mijn leeftijd te herinneren, Mark, dat doet mijn prostaat wel”, zegt
Ome Willy regelmatig. En tante Trui zei van de week. “Erg hè, er is
nog steeds geen medicijn tegen alzheimer … en dat anno 1974!?”
Ze zijn vorige week met hun DAF 66 naar de winkel gegaan in Heeswijk, maar de volgende dag zonder benzine teruggevonden tussen
de nieuwbouw van de Beukendreef in Dinther. Willy moest plassen
en Trui huilen. “We konden de Végé van Annie en Michel Haeve niet
vinden, en Voets op de Hoofdstraat was ook dicht … en daarna zijn
we verdwaald”. Nee, er is veel veranderd. Misschien wel te veel.

Op zoek naar een (andere) woning of wil je gaan verbouwen? Laat je informeren en kom naar
het Rabobank Woonevent op ons kantoor aan de Raadhuislaan 26 in Oss. Een informatieve
avond met diverse sprekers, speeddates en een info-markt.

Win een
woonconsult
t.w.v. €450,-

Wij hebben lokale experts uitgenodigd om hun kennis met jou te delen. Denk hierbij o.a. aan
een notaris, hovenier, verhuizer, diverse makelaars, collectieve particuliere bouwgroepen,
gemeente, architecten en interieurvormgevers.
Op onze site vind je een overzicht van de deelnemende experts.
Speeddaten
Tijdens de avond kun je speeddaten met een financieel adviseur over je leenmogelijkheden.
Win een woonconsult!
Doe leuke ideeën op bij de interieurvormgevers. Onder de bezoekers van het Rabobank
Woonevent verloten we een Woonconsult ter waarde van €450,-.
Loop vrijblijvend binnen!
Aanmelden kan ook via onze site. Onder de aanmelders wordt een jaarabonnement verloot op

Rabobank Woonevent
donderdag 12 november
19.00 tot 22.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ossbernheze
Een aandeel in elkaar

een Woonmagazine.
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ooGcontact

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Inge Kuypers
Jan van der Broek
uit
kan de staatsloten
Sint Servatiusstraat
52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
heeswijk-Dinther
ophalen bij Paperpoint

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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mOOiBernhezertJeS
TE KOOP
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,25 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.

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 kleuranalyse 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.

TE HUUR
FIETSPLUS RINI
Laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
contact Rini de Reuver
06-28786922.

CENTRUM HEESWIJK,
WINKEL/KANTOORRUIMTE
(voorheen juwelier). Huur € 650,excl. btw per maand
0413-293584.

GEVRAAGD
Voor ons callcenter zijn wij op
zoek naar NIEUWE COLLEGA’S.
Wij bieden flexibele werktijden.
Voor meer informatie Logic-call
Rosmalen 073-5286700.
BIDPRENTJES
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.
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.
HUISHUIDELIJKE HULP
Voor 2 x 4 uur per week
Maandagmorgen,
donderdagmorgen. Nistelrode.
Gezin 2 kinderen + Labrador.
Bel: 06 53 151 898.
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.
HOBBY FOTOGRAAF
voor www.mooinisseroi.nl.
Voor het fotograferen van
evenementen en activiteiten.
Heb je interesse mail naar
info@mooinisseroi.nl.

WiLT U een ZoeKeRTJe PLAATSen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Meld je nu aan voor het burgerpanel: www.tipmooibernheze.nl

Puzzle #244458

www.mooihdl.nl

inFoRmeeRT, BoeiT
en inTeReSSeeRT
More Puzzles:
voorziet Heeswijk, Dinther en Loosbroek van actualiteit
www.sudoku-puzzles.net

Rommelmarkt EHBO
Vorstenbosch
VORSTENBOScH - Voor de negende keer wordt op zondag 8 november de jaarlijkse rommelmarkt
van eHBO-vereniging Sint Lucas
uit Vorstenbosch gehouden.
Het is een markt vol met curiosa,
speelgoed, kleding en allerlei leuke snuisterijen. De rommelmarkt
is van 10.00 tot 15.30 uur in De
Stuik in Vorstenbosch.
Het is een markt waar 41 kramen
staan en ieder jaar ongeveer 500
bezoekers komen. Er zijn brede paden voor rolstoel en kinderwagen.

Voorbereiding op de feestdagen
Champagne en bubbels proeven
Ontdek de boeiende wereld van
champagne en mousserende wijn.
Voor iedere gelegenheid en smaak is
er wel een bubbel te bedenken. Tijdens deze workshop maakt u kennis
met diverse bubbels, een goede voorbereiding voor de feestdagen. Santé!
Woensdag 2 december
20.15 – 22.45 uur, € 25,- p.p.
Inspiratie voor het kerstdiner
Vindt u het ook altijd een hele kunst
om de juiste recepten te vinden voor
kerst? Schrijf dan nu in voor deze
workshop. Wij zorgen ervoor dat u
klaar bent om een heerlijk kerstdiner
te bereiden!
Woensdag 16 december
19.00 – 22.00 uur, € 38,50 p.p.

Maak uw
eigen kerststuk
Gezellig om uw huis
weer in kerstsfeer
te brengen. In deze
workshop maakt u
een fraai kerststuk
voor in huis. Dat
mag natuurlijk niet
ontbreken.
Vrijdag 11 december 14.00 – 16.00
uur, € 25,50 p.p.,
inclusief
basismaterialen.
Maak uw eigen kerstster
In deze workshop maakt u een mooie
kerstster. U begint met een ontwerp
op een frame, dat u kunt afwerken

met kerstgroen, mos en andere materialen. Uiteindelijk is de ster een
fraaie versiering voor op tafel of aan
de muur.
Nistelrode: dinsdag 15 december
20.00 - 22.00 uur, € 30,50 p.p.

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

…De kwaliteit van leven van de bewoners van Laverhof in Heeswijk-Dinther wordt, naast de vakbekwame
medewerkers, ook voor een groot deel bepaald door de ‘familiezorgers’. Om de waarde van familiezorg kracht
bij te zetten, organiseerde Laverhof workshops: ‘Familieschatten en schilderijencollage’ met bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. In de schilderijen beeldden de bewoners hun levensverhalen in verf uit. Bij de
familieschatten werden de verhalen verteld aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen.

Enkele leden van Fotoclub Bernheze;
Marcel van der Steen en
Ad Ploegmakers, tevens fotografen
van DeMooiBernhezeKrant,
voorzagen de opgetekende verhalen
van passende beelden; het geheel
is tot eind november geëxposeerd
in de hal van Cunera- De Bongerd in
Heeswijk-Dinther...

‘Mijn vader heeft deze vervaardigd uit ijzer in opdracht voor de abdij’
~ De zoon van mevrouw Verhoeven vertelt: na
lang denken hebben we deze 7-armige kandelaar
meegenomen. Mijn vader heeft deze vervaardigd uit
ijzer in opdracht voor de abdij. Hij heeft jaren dienst
gedaan tijdens de kerkdiensten in de abdij. Door mijn
werk daar ben ik ook getrouwd in de kapel van de
Abdij en zijn onze kinderen er ook gedoopt.
Bij ‘t overlijden van mijn vader wilden we deze lenen
van de abdij. Tijdens zijn dienst hebben de
kleinkinderen (ook 7) allemaal een kaarsje
aangestoken op deze kandelaar. Begin dit jaar kregen
we de vraag of we de kandelaar terug wilden. Er was
een andere 7-armige kandelaar geschonken aan de
abdij. Deze staat nu op mijn moeders kamer.~
~ Mevrouw Verhoeven en haar zoon

SPAAR NU VOOR HET GRATIS
BOODSCHAPPENPAKKET
Leuk om uit te delen met Sint-Maarten!

1GR+AT1IS

KRAT

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar?4laat
je legitimatie
*max.
kratten
per zien!
klant
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken bier
< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

krat 24 flesjes à 300 ml*

14.19

9.

39

Mandarijnen
2 netten à 1 kilo

2.58

1.29

2 ZAKKEN

Lay’s chips
2 zakken à 200/ 225 gram naar keuze

2.58
2.74

1.

99

Alle Vivera
vleesvervangers
2 pakken naar keuze

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 2 november t/m zondag 8 november 2015. Week 45

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

14 09 1+1 99
14.
16
15.GRATIS
15

10.
10
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WONEN

Styling
tip

De gezelligste woonwinkel van Brabant

Prijswinnaars van de slaaptest

8 minute
n
testen
10 jaar g is
ezond
slapen

Vers groen in
vintage-flessen

Hou je van de natuur? Of meer
nog: van het wonder dat de natuur is? Dan vind je het afstruinen van kringlopen waarschijnlijk
net zo leuk als tuinieren.

Budget

Nu tijdelijk

20% korting

Alle bezoekers die tijdens het open weekend
deelnamen aan een slaaptest, maakten kans
op een dekbedovertrek naar keuze.

op de basiccollectie
vouwgordijnen*

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

WWW.JACOBSENJACOBS.NL

styletips

Gooi oude flessen
niet weg!

Je kan er zoveel leuke dingen
mee doen, bijvoorbeeld een
waxinelichtje inbranden, een
vaas van maken enzovoort.

Industriële look
d.m.v. behang
Weg van een stoere bakstenen
muur? Er zijn heel veel soorten
behang met een motief van
bijvoorbeeld bakstenen dat net
echt lijkt.

Pak uit
met oude meubels
Heb je nog een oud kastje thuis
staan, schilder deze in een kleur
en maak er een eyecatcher van.
Ook leuk is om de binnenkant
van een kast te behangen.

Bloempotten

Bloempotten kunnen qua budget net niet meer in de begroting passen.
Koop dan simpele terracottapotten en schilder deze in de
kleur van je kamer.

Uw woonsfeermaker
Twan Jacobs

Open dag
zondag
8 november
11.00-17.00 uur

WONeN
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onen
Het nieuwe w

Binnenki

jken

Modern

Houtlook tegels: net echt hout
keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

Houtlook tegels
Tegels als van hout. Ja, het is tegenwoordig niet meer te onderscheiden van echt hout. De houtlook tegels lijken niet alleen op
echt hout. De structuur van de
tegels voelt en oogt ook exact als
hout. Houtlook tegels worden ook
wel keramisch parket genoemd.
Het heeft de voordelen van zowel
tegels als hout. De tegels verkleuren niet en zijn (bijna) niet te beschadigen. Dit zijn de eerste onderhoudsvrije houten vloeren.
Voordelen houtlook tegels
• Het belangrijkste is natuurlijk
dat het makkelijk te onderhouden is en makkelijk te reinigen
• Het kan gebruikt worden met
vloerverwarming
• De tegels kunnen als parket, laminaat of planken gelegd worden
• Het oogt warm en sfeervol, net
als ‘echt’ hout

Hout droogt uit, verkleurt, kan
scheuren of kromtrekken. Daarentegen werken houtstructuur tegels
ideaal in combinatie met vloerverwarming. Je kan tevens ook
je badkamer laten voorzien van
houtstructuur tegels.

Vloerverwarming en hout
Zoals je misschien wel weet gaat
houtparket of laminaat minder
goed samen met vloerverwarming.

Structuur
Houtlook tegels lijken niet alleen
op echt hout. De structuur van
de tegels voelt en oogt ook exact

A.s. zondag
geopend!
vaN 12.00 tot 17.00 UUr

Nieuwe
collectie!

UNIEKE

meubelen
& accessoires
Meubels met een verhaal,
geboren uit de traditie
en cultuur van het land
van herkomst. Onze
eigen ontwerpen worden
vervaardigd door vakkundige
meubelmakers. We prijzen
ons gelukkig dat we kunnen
samenwerken met vakmensen
die zijn opgegroeid tussen de
ambachtelijke meubelmakers.
Hierdoor krijgen onze
meubelen een uniek karakter.

Laag BEUgt 1a,
HEEswIjK-DINtHEr
t 0413 - 292875
www.HEDImEUBELEN.NL

als hout. Dus echt de indruk van
een houten vloer waarbij je nooit
meer hoef te schuren, lakken en te
oliën. De tegels geven een prachtig
warme kleur, en het is er in allerlei
lengtes en breedtes. Je kan kiezen
voor lange planken tot 180 cm. Of
grote stukken van 30 bij 120 cm
breed. Houtstructuur tegels zijn
toepasbaar als vloertegel en als
wandtegel.
Bron: www.voorlichtingsburowonen.nl
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auto & motor

nieuws

Nederland stemt tegen uitstel
invoering strengere uitstoottest voor nieuwe dieselauto’s
Het voorstel van de Europese Commissie om de invoering van strengere en waarheidsgetrouwe tests voor
nieuwe dieselauto’s verder naar achter te schuiven en daarbij de eerste jaren een overschrijding toe te staan
van ruim tweemaal de toegestane uitstoot van stikstof, is voor Nederland niet acceptabel. Tijdens de stemming in het Technisch Comité MotorVoertuigen stond Nederland in zijn strenge opvattingen over luchtkwaliteit alleen. Ondanks de tegenstem van Nederland is het voorstel van de Commissie aangenomen.
Nederland is al jaren een van de
drijvende krachten achter de invoering van een praktijktest (de
Real Driving Emission test). Mede
naar aanleiding van het gesjoemel met software van dieselauto’s,
lag er een voorstel van de Europese Commissie om de eerder al
overeengekomen overgang van
rolbandtesten naar testen op de

openbare weg versneld in te voeren, in twee stappen: m.i.v. 2017
een overschrijding van maximaal
60% (conformity factor: 1,6) en
vanaf 2018 maximaal 18% (CF:
1,18) voor nieuwe types en een
jaar later voor alle nieuwe voertuigen.
Dat vond Nederland al te weinig
ambitieus, maar als eerste stap

aanvaardbaar. Dit eerdere voorstel
is eerst afgezwakt en vervolgens
aangenomen.
De nieuwe afspraken zijn: m.i.v.
1/9/2017 een overschrijding van
110% (CF: 2,1) en m.i.v. 1/9/2020
een overschrijding van 50% (CF:
1,5) voor nieuwe typen voertuigen.

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
Fiat
500
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airco ..........2014
2007
Audi
A1zeer
12i apart
s line40.00
23.000
Fiat
PandaC3
4200
2009
Citroen
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ligne................................
business
Ford89.000
Fiesta km
1.3i 51 kW .............................2010
2004
Ford
FocusC3
C-Max
1.8i 16V
Ghia 55000km ..2006
Citroen
airdream
selection
Ford91.000
Fusionkm
1.4 16V 5-drs. .......................2012
2006
Honda
Civic
16V 5-drs.
automaat
Citroen
C31.4
Picasso
10.000
km .........2005
2012
Honda
Civic sportwielen
dikke uitlaat
2001
Ford Fiesta
1,6 sport 78.000
km .......2009
Mazda
6 1.8 Clima
77.000
km.titanium
................ 2003
Ford Focus
1,8 16v
station
Mini Cooper ............................................. 2007
97.000 km
2009
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Kia Picanto superpack clima
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
11.000 km
2014
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Mini
Cooper
2007
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
OpelCorsa
Astra1.220d
sport
station
Opel
5-drs
20.000
km. airco ....2000
2010
OpelOmega
Astra 2.0i
1.8 executive
automaat
Opel
aut. 141.000
km. airco .. 1999
53.000
Opel
Vectrakm
1.6 16V .................................2007
1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel
DTH 1,6
.................................
OpelZafira
Astra2.0
station
16v airco navi 2003
Opel
Zafira 2.2i
2002
120.000
km Elegance 80.000 km. ......2009
Opel
Y20
DTH .................................
2005
OpelZafira
Corsa
1.2-16v
50.000 km
2012
Peugeot
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16V GTI
.........................
2001
Opel Insignia
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20 cdti 2011
Peugeot
206 1.4i 16V 85.000 km. ............2009
2006
Opel Vivaro
Peugeot
206 cc87.000
1.6 16V km
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55.000km ..2004
Opel Vivaro
met imperiaal
Peugeot
206 rally
car 20i 16v heel apart en snel..2004
en bedr.
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Peugeot
Break60.000
1.6 ............................
1999
Peugeot306
Expert
km
2008
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Renault Modus 33.000 km
2011
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Skoda Citygo 5drs 43.000 km airco
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
schuifdak iets aparts
2013
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volkswagen
Golf
1.4
tsi
160
pk
5drs
2010
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen
Touran
1.9km.
TDI..................
77Kw
Toyota
Aygo airco
20.000
2008
trendline Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
2010
Volkswagen
VolvoXC70
XC 70
automaat
Volvo
d5 5-drs
automaat
..........................2005
2005
Volvo
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T3 150
Motor Yahama XJR 1300 grijs
zwartpk.........2013
2003

Autobedrijf W. van Dijk

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

Hommelsedijk 14

Experiment begeleid rijden 17-jarigen
na succes definitief ingevoerd
Minister Schultz van Haegen gaat het experiment 2toDrive definitief
onderhoud
en reparatie personen- en bedrijfswagens
APK personen- en bedrijfswagens
onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen-bedrijfswagens
invoeren. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs
lichte-lichteen zware
bedrijfswagens
tachograaf kijken
ijken
in- enin-verkoop
tachograaf
en verkoop
en zware
bedrijfswagens
halen en onder begeleiding rijden tot ze 18 zijn. Uit een evaluatie blijkt
dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en alAART SCHOONES
AART
SCHOONES
vast veel belangrijke rijervaring opdoen. Zo leren ze op een veilige
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38
manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan. Hiermee is de
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89 Fax +31 (0)412 45 23 65 info@autoserviceheesch.nl
opzet van 2toDrive geslaagd.
5384 VV Heesch
Tel. +31 (0)412 45 47 38
Middelste Groes 13
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89

Fax +31 (0)412 45 23 65

info@autoserviceheesch.nl

Eindeloos bouwplezier
Spaar voor 6 leuke
clics-constructies!

BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

Slecht

s
*

1,99

* Per stuk met volle spaarkaart.
1 spaarsticker per 10 liter, op=op.
Actievoorwaarden op bp.nl/clics

goedkope winterbanden?

aCtie!

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

Eenmaal zelfstandig op de weg rijden 2toDrivers gemiddeld 561 kilometer per maand. Dat is ruim 150 kilometer per maand meer dan
jongeren die niet hebben meegedaan aan 2toDrive. Het ongevalsrisico per kilometer onder 2toDrivers die de vragenlijst invulden, is 26%
lager dan voor bestuurders die niet meededen aan 2toDrive. Dit komt
overeen met ervaringen uit het buitenland: in Zweden daalde het ongevalsrisico van de groep begeleidrijders over twee jaar met ongeveer
40%, en in Duitsland daalde dit risico met 16 tot 30%.
Dit blijkt uit een evaluatie van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV), waarvoor de stichting in 2014 alle 18 tot
20-jarige jongeren benaderde die minstens een halfjaar hun rijbewijs
hadden. 30.763 jongeren (31,7%) stuurden een ingevulde vragenlijst
op.

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Autobedrijf
W. van
Dijk
Telefoon:
0413-291887

Hommelsedijk 14
OOK VOOR REPARATIES
5473
RG
HEESWIJK-DINTHER
EN APK KEURINGEN
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
Opel Corsa 1.2 .......................................2012
Peugeot 107 ........................................... 2013
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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

ook
VERHUUR

goedkope winterbanden?
Winterbanden
van Continental
ook
Vraag vrijblijvend
prijs van
uw bandenmaat.
Bel voordemeer
informatie!
VERHUUR
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)
Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Mitsubishi ASX 1.6 nav panoramadak

86.000 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 caddy 1.6 tdi airco grijs kenteken

71.000 km

2011

168.000 km

2004

Volvo V50 2.4 140pk ecc trekhaak

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
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Tips tegen motordiefstal
Het kan iedereen overkomen; diefstal van je
motor. Natuurlijk zal iedere motorbezitter er alles
aan doen om te zorgen dat zijn of haar trouwe
kompaan niet gestolen wordt. Met onderstaande
tips verhoog je de kans dat jouw motor niet
wordt meegenomen.
Zet je motor altijd vast met een goedgekeurd
kettingslot; doe dit altijd aan het frame i.p.v.
door het wiel, omdat het verwisselen van een
wiel behoorlijk eenvoudig is.

SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESSOIRES

Vos Oss Motoren
Obrechtstraat 23
5344 AT Oss
0412 66 77 22

n

VERKOOP

n

FINANCIERING

n

WERKPLAATS

n

WINTERSTALLING

n

VERHUUR

Een camerasysteem kan een uitkomst zijn
voor de preventie alsook voor bewijsvoering.
Er zijn systemen op de markt waarbij je de
camerabeelden op je telefoon kunt volgen en die bij eventuele beweging een bericht doorsturen naar je
smartphone.

www.vos-oss.nl

Probeer kettingsloten of beugelsloten zo hoog mogelijk vast te zetten aan de motor; op die manier kan
een dief met een betonschaar de grond niet gebruiken als hefboomeffect. Zorg dus dat het kettingslot of
beugelslot de grond niet raken.

ZOTTE

ZATERDAG
rdag
a.s. zaterting
10% ko assen
p
o autow

Zelfs de beste sloten zijn binnen 30-180 seconden open te krijgen. Elk slot kan open, het gaat er om dat
de dief teveel tijd moet steken in het stelen van de motor en het dan maar laat voor wat het is.

EXTRA*
KORTING

Gebruik minimaal twee verschillende sloten op je motor (naast het stuurslot), zodat de dief meer kennis,
gereedschap en vooral tijd nodig heeft om je motor te kunnen stelen.

OP DIESEL/BENZINE/LPG

Uiteindelijk zal een dief altijd voor de makkelijkste en snelste mogelijkheid gaan, dus maak het deze zo
moeilijk mogelijk!
Laat je goed informeren bij de dichtstbijzijnde dealer en maak een keuze uit het ruime assortiment sloten.

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

HESCHEWEG 223 OSS

Aanhangers,

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

wat moet ik weten?
Aanhangwagens zijn voertuigen die door een voertuig
worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers (artikel
1 RVV).

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Chevrolet Tacuma 1.6 Airco
2004 € 1999,Inruilers tot € 1500,-:
Zwart
2005 auto’s
€ 3950,- en Citroën
•Citroën
In- C2
en1.4iVerkoop
van
lichte
bedrijfsauto’s
C5 1.8
Prestige
2004
Citroën C3 1.4 Exclusive
2003 € 2950,Ford Fiesta 1.4 tdci
2004
•Citroën
Wielen
banden
C4 Granden
picasso
7 pers. 2007 € 6750,-

€
€
Peugeot 106 1.0 Sketch
1996 €
Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999 €

Fiat Punto 1.3 JTD
2011 € 4900,Een
uit2004voorraad
Ford Ka 1.3greep
briels
€ 2450,Hyundai
Atos
Automaatzwart 2000
Bedrijfswagens:
EX-BTW
Jaguar XJ 6 lwb
4.2 plaatje
1987
Alfa
156 jtd
1.61.0i
impression,
2003 €€ 2250,4.950,Hyundai
GetzMetalic
1.3 div. opties 2004
Mazda 2Santa
automaat,
28dkm
2005
Audi
A4 blauw
2001 €€ 2950,4.750,Hyundai
Fe 4WD
2003
€
Mercedes C 180 Combi
1996
€ 2450,f zwart,
2002
Mazda 323
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Renault
Kangoo
1.5verlaagd,
DCI div opties
2006
€
Nissan
Micra
airco
5-drs
63dkm
2006
€
5750,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,Peugeot
307
SW
1.6
HDIF
80KW
2006
€
4450,Mercedes
250 TD autom.youngtimer
1996
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971 € 4.950,Oldtimers
/ bijtelling
vriendelijk:
Renault Koleos 2.0 DCI 110KW 2008
€ 8250,Peugeot 307 hdi break
2007
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Citroën 2cv6 Charleston
Renault Modus 1.5 DCI
2004 € 2950,Peugeot 206 CC cabrio
2006
Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,rood/zwart
1981 €
Saab 900
1995 € 1900,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Suzuki wagon R+
2002 € 1999,Citroën
AZ2CH4 grijs langdak
1961 €
Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Citroën
specialScenic
rood lgp, g3 1989
€
Volvo
C70combi,
2.3T 300PK
Automaat
1998
Renault2cv6
Megane
1999
Fiat
Scudo
8 pers.
ex btw
1997 €€ 3750,1.999,Ford
Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Motoren:
€ 2.750,Ford
Focus
Honda
CBRstationcar,
900 RR zwart
Fireblade zeer 2002
nette staat
Ford Ka
meeneemprijs
1998 €€ 1800,650,1996
Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005 € 7.750,-

1499,1450,799,1499,€ 8.250,€ 6.450,2950,€ 3.800,2750,-

€ 2.950,€ 5.950,€ 7.600,€ 6.950,9800,€ 750,9500,€ 1.450,9500,€ 1.499,2003 € 2.750,Renault Twingo grijs metalic
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,1995 € 2.500,VW Golf Cabrio lmv

Gislaved winterbanden vraag naar de aktieprijzen!

• De goedkoopste
aanhangwagens
en boottrailers
van Nederland

Rijbewijs
Als je met een aanhanger wilt rijden, heb je een van de
volgende rijbewijzen nodig: B, BE of B+ (code 96). Welk
rijbewijs nodig is, hangt onder andere af van het gewicht
van de aanhanger.

• Zeer hoge kwaliteit
• Standaard 5 jaar
garantie
Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879
info@vanroosmalenaanhangwagens.nl
www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
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S
Sticker réparateur.indd 1
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Snelheid
Op autowegen en autosnelwegen geldt voor personenauto’s en bestelauto’s met aanhangwagen een andere
maximumsnelheid.
• Personenauto’s en bestelauto’s met een aanhangwagen zwaarder dan 3.500 kilo: 80 km/uur.
• Personenauto’s en bestelauto’s met een aanhangwagen niet zwaarder dan 3.500 kilo: 90 km/uur.
Lading
Losse lading moet zo vervoerd worden, dat het niet kan
schuiven of van/uit de aanhangwagen kan vallen. Dit is
de verantwoordelijkheid van de vervoerder. De mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld een afdekkleed of afdeknet
zijn.
Vervoer van personen
Het is verboden om personen te vervoeren in of op een
aanhanger achter een motorvoertuig of bromfiets.
Op de autosnelweg met drie of meer rijstroken
Als de combinatie van het motorvoertuig en de aanhangwagen langer is dan 7 meter, ben je verplicht alleen de
twee meest rechtse rijstroken te gebruiken. Dit geldt overigens niet bij voorsorteren.

Tevens onderhoud
en reparatie

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

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

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

Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
en
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
telefoon:
(0412)
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,451066
reparatie
keuring
Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
Bosschebaan 80 - heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl
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OPRUIMING
BIJ EURONICS
WE MAKEN PLAATS VOOR NIEUWE MODELLEN DUS
PROFITEER VAN DEZE OPRUIMING MET EXTREEM VEEL KORTING
OP HONDERDEN PRODUKTEN. KORTINGEN TOT WEL 60%.
MAAR ALTIJD MET 100% SERVICE EN GARANTIE

KORTINGEN
TOT 60%

MAGIC REMOTE
WEB OS 2.0
FULL HD

43 inch

KLASSE A+

109 cm
LED-TV

299,-

450 Hz

699,-

LG
SMART FULL HD
LED-TV
43LF630V

OP=OP

12 COUVERTS

489,

30

BEKO
VAATWASSER
DFN 05211

Afwas- en droogresultaat
klasse A.
O.a. kort programma.

BRAUN
STAAFMIXER
MQ300 SOUP

Smart TV doormiddel van WEBOS 2.0. inclusief Magic Remote. 450 PMI.

BOSCH
VOLAUTOMAAT
TES 50221 RW

254,

15

OPLAADBAAR

Krachtige, stille motor, 550 Watt Vaatwasserbestendige accessoires, mix- en maatbeker,
600 ml.

34,95

Koffie volautomaat met melkhouder
die het beste resultaat garandeert.

OP=OP
AROMA VAN VERSE
KOFFIEBONEN

669,-

367,

95

OP=OP
PHILIPS
69,OPLAADBARE
SCHEERAPARAAT
PT721

34,

20,

50

97

8 uur opladen voor 45+ minuten scheren.

OP=OP
KNIP
VOORDEEL KORTING!

OP=OP

PRINTEN SCANNEN,
KOPIËREN EN FAXEN

OP=OP

DRAADLOOS

De Computer Specialist

OP=OP

500 GB HDD
TM

GRATIS WINDOWS 10 UPGRADE
MAXIMAAL 2
PER KLANT

USB-STICK

5,-

FD 8 GB FLASH DRIVE NEON BLUE
USB 2.0 verbindingstype en 8 GB opslagcapaciteit.
Al uw data gemakkelijk opslaan, meenemen en veilig
overbrengen

269,-

DESKTOP PC
100-303ND

229,-

AMD Dual Core E1-2500, 4 GB werkgeheugen. AMD Radeon HD 8240, DVD
Multi Drive,. DVI- en VGA-aansluiting, kaartlezer en 6x USB 2.0 aansluiting.
Windows 8.1 gratis update naar Windows 10.
Vakkundig personeel

Euronics Schijndel

ALL-IN-ONE PRINTER
PIXMA MX475

shop-in-shop

49,-

Zuinige all-in-one. Draadloos te gebruiken via WiFi.
Automatisch meerdere pagina’s kopiëren.
Geschikt voor het printen via tablets.
Advies op maat

www.euronics.nl

Hoofdstraat 90
5481AH Schijndel
073-5495427

VOORHEEN HARENSE SMID

79,-

Installatie en service

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zondag 22 november 2015.
Afbeeldingen kunnen afwijken, prijswijzigingen en kennelijke fouten voorbehouden.

OP=OP

KLASSE A+
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Mooi& in De ZORG
* De actie loopt van 5 tot en met 31 oktober 2015. Vraag naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

Uw kind leren
omgaan met geld?

Laverhof KOPLOPER in de
ZORG 2015

Wij geven graag advies

Laverhof heeft drie keer een ‘A’ gescoord in de landelijke Benchmark in de Zorg 2015 en dat betekent dat Laverhof behoort tot
de best presterende zorgorganisaties van Nederland! Een resultaat waar we
trots op zijn!
HEESWIJK-DINTHER -

Kinderspaarw
e
kom sp ken:
aren en
krijg ee
n
cadeau
tje*

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

Kim Vervoort, fysiotherapeut bij Laverhof en de heer Van den Vorstenbosch
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cliënten en medewerkers van Laverhof
hebben via het cliënttevredenheidsonderzoek en het medewerker tevredenheidsonderzoek laten weten wat zij vinden van
Laverhof; afgelopen zomer zijn de cijfers
van de bedrijfsvoering onderzocht. Dit alles
werd vergeleken met de scores van andere
zorgorganisaties en daar kwam Laverhof als
één van de beste uit de bus!
Compliment!
Peter Beijers, bestuurder van Laverhof:
“Dank aan alle cliënten en medewerkers die
de vragenlijsten hebben ingevuld. En heel
veel dank aan de medewerkers en vrijwilligers van Laverhof voor hun inzet iedere dag
voor onze cliënten. Dit is een groot compliment voor ons allemaal!”
Waarom deelname aan de benchmark?
Bijna honderd organisaties namen dit jaar
deel aan een of meer onderdelen van de
Benchmark in de Zorg. Het zichtbaar maken
van prestaties loont, is in de afgelopen jaren wel gebleken. De eigen prestaties onder
ogen zien is de eerste stap naar verbetering.
Door deze prestaties te vergelijken met die
van andere organisaties en de resultaten
zichtbaar te maken voor de eigen cliënten,
medewerkers en interne belanghebbenden,

Dit is een groot
compliment voor ons
allemaal
kunnen alle betrokkenen gericht verbeteringen realiseren.
De kracht van het lokale
Met de fusie van BerneZorg en Zorggroep
Dorus heeft Laverhof geprofiteerd van de
bewezen werkwijzen van beide organisaties. Immers, beide organisaties scoorden altijd goed bij deze onderzoeken. Mede door
het tijdig inspelen op de veranderingen in
de zorg, waarbij wij geloven in de kracht
van lokale gemeenschappen die bereid en
in staat zijn gezamenlijk vorm te geven aan
wonen, welzijn en zorg, heeft Laverhof dit
kunnen voortzetten.
Samen met onze medewerkers en vrijwilligers zullen we er alles aan doen om onze
lokale gemeenschappen kwalitatief goede
zorg en dienstverlening te blijven bieden en
op die manier koploper in de zorg te blijven!
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Mooi& in De ZORG
Nistelrode bouwt aan gezondheidszorg
APOTHeeK eN HuISARTSeN gAAN VOOR MeeR RuIMTe eN NOg BeTeRe KWALITeIT
NISTELRODE – Een gezondheidscentrum voor Nistelrode leek

een ambitieus plan. Vier jaar geleden ontstond het plan en
voor mei 2016 zal het realiteit zijn voor de vier huisartsen en
de apotheek van de 7000 inwoners tellende kern.

De bouw is gestart

Art impressie gezondheidscentrum

De gezondheidszorg is afgelopen
jaren enorm veranderd en dat krijgt
voor de regisseurs in de gezondheidszorg - zoals de huisartsen zichzelf noemen - meer fundering met
deze nieuwe werkplek.
Er is veel veranderd sinds dr. Thys
35 jaar geleden haar entree deed
in Nistelrode bij de praktijk van dr.
Trügg. Ruim 10 jaar geleden kwam
dr. Van der Heijden bij de huisartsenpraktijk aan de Tramstraat, hij was
toen al twee en een half jaar huisarts op Laar 69 in het inmiddels
gesloopte fabriekspand van Van
Leeuwen. Dr. Trügg heeft nog twee
jaar in het nieuwe pand gewerkt,
daarna werden zijn taken overgenomen door dr. Boes. Vijf jaar geleden maakte dr. Damen de praktijk

compleet en met de praktijkondersteuners en assistentes is het team
zo groot, dat het gebouw aan de
Tramstraat niet meer voldoet.
Samen
Er was al intensief contact met apotheker Joeri Beek, die ook op zoek
was naar een andere ruimte. Hij
vertelt: “In de huidige locatie zijn
er een aantal pijnpunten die uit ons
klanttevredenheidsonderzoek naar
voren kwamen: privacy voor de bezoekers in de apotheek is noodzakelijk. Daarnaast werken we dagelijks met zes medewerkers waarbij
de indeling ons vaak tegenwerkt in
productiviteit, maar ook in het snel
helpen van de klanten.
Ook kunnen we met deze verhui-

Wilt u zich inzetten
voor de belangen van
onze cliënten?

Dr. v.d. Heijden, dr. Thys, dhr. Beek en dr. Boes

zing meteen een aantal moderne
aanpassingen doen, waardoor we
de mensen nog veel dienstbaarder kunnen zijn, bijvoorbeeld in
het verkrijgen van medicatie buiten onze openingstijden door middel van een uitgifteautomaat. Een
groot voordeel wordt ook het aantal parkeerplaatsen dat we tot onze
beschikking krijgen.”
Dit is een verbetering voor zowel

de bezoekers van de huisarts als
van de apotheek. De parkeergelegenheid bij beide huidige locaties is
aan de krappe kant.
De gezondheidszorg is enorm veranderd en de zorgaanbieders veranderen hierin mee. De bouw van
het gezondheidscentrum zorgt ervoor dat de vernieuwing op de voet
gevolgd kan worden. De huisartsen
werken al veel samen met andere

eerstelijns aanbieders zoals podotherapeut, thuiszorg en fysiotherapeut en dat blijft. In het gebouw
zal aanschuiven: Q-care wondverzorging, Marjan Schook diëtist,
caris psychologie en het priklab.
Daarnaast lopen er nog gesprekken
met o.a. Stichting Aanzet - maatschappelijk werk. Samen hopen ze
iets moois neer te zetten voor de
gemeenschap van Nistelrode.

Boekpresentatie Abt Denis Hendrickx
HeeSWIJK-DINTHer - In de Abdij van Berne in Heeswijk vindt op zaterdag
7 november om 15.00 uur de presentatie plaats van het boek ‘Te doen gerechtigheid; gedachten over religieus leven’ van Denis Hendrickx, norbertijn en
abt van de Abdij van Berne.
betogen rond thema’s als gemeenschap, trouw, traditie, ouderdom en gastvrijheid. Niet alleen helder, maar
ook betrokken, oprecht, bewogen en zelfbewust vanuit een rijke ervaring. ‘Gedachten over religieus leven’
luidt de ondertitel. Maar een goed verstaander begrijpt al snel dat de onderwerpen die de abt aansnijdt,
evenzeer van toepassing zijn op alle geledingen binnen de huidige samenleving.

Om de belangen van onze
cliënten van cluster Behandeling,
Revalidatie en Ondersteuning
Thuis (B.R.O.T.) te behartigen, is er
een cliëntenraad cluster B.R.O.T.
actief. In deze cliëntenraad praten
en denken cliënten, en/of
vertegenwoordigers van cliënten,
mee over diverse onderwerpen.
De cliëntenraad komt eenmaal
per twee maanden bij elkaar.

www.laverhof.nl

Bent u een thuiswonende cliënt
van Laverhof of voelt u zich
verbonden met hen en wilt u lid
worden van deze cliëntenraad?
Stuur dan een e-mail naar
secretariaat@laverhof.nl of stuur
een brief naar Laverhof,
t.a.v. cliëntenraad cluster B.R.O.T.,
Postbus 154, 5480 AD Schijndel.

Denis Hendrickx, de 71e abt van de Nederlandse norbertijnen die werd gekozen in 2013, vertelt in twaalf
hoofdstukken, gewijd aan evenveel thema’s, wat hem
beweegt, wat hem gaande houdt in deze wonderlijke
tijd, waarin het soms lijkt of velen de grip op wezenlijke problemen in kerk en samenleving hebben verloren. Hij komt als het ware tegendraads, met heldere

Programma
• Welkom en introductie door Hans Luyten, uitgever
• Muzikaal intermezzo Lisa Franken, celliste
• Een korte toespraak door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin en aanbieding door hem van het eerste exemplaar aan de auteur
• Antwoord van de auteur
• Muzikaal intermezzo Lisa Franken, celliste
• Een kort gesprek tussen de auteur en de Vlaamse
norbertijn Luc Vankrunkelsven over enkele thema’s
uit het boek
• Praktische informatie en afsluiting door Hans Luyten
Na afloop kunnen bezoekers de auteur ontmoeten
in de boekhandel, hier signeert Denis Hendrickx zijn
boek.
Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld via
hansluyten.dabar@gmail.com,
maar is niet noodzakelijk.
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‘Je hoort meer als je luistert’
Informatieavond met
als thema Wmo
Veghel/Bernheze - De Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden
e.o. houdt op donderdag 19 november een informatiebijeenkomst in de Peppelhof in Veghel.
Op deze avond komt Martin Panman een lezing verzorgen met als
thema Wmo. Aan bod komen vragen als: Wie zijn wij als Wmo en
wat is de rol van de Wmo in het
geheel? Hij geeft een toelichting
op voorzieningen binnen de Wmo,
op de toegang en de regelgeving
in het kort. Er kunnen tijdens zijn
verhaal vragen worden gesteld.

Voorlichtingsavond over de apotheek
‘De Apotheek, hoe werkt het eigenlijk?’

Heesch - De Stichting Gezondheid Voorlichting Heesch houdt op woensdag 11 november om 20.00 uur
een voorlichtingsavond in CC De Pas in Heesch met als thema ‘De apotheek, hoe werkt het daar eigenlijk?’
Apotheker Alexandra van Eek zal de bezoekers bijpraten over de wijze waarop de Heesche apotheek is
georganiseerd en wat er allemaal bij komt kijken nadat het recept door de huisarts is doorgestuurd. Heel
veel mensen klagen over de wachttijden in de apotheek en de extra kosten van de medicijnen die worden
voorgeschreven. Of over de veranderingen van leverancier of vorm van de pilletjes.
Iedereen die belangstelling heeft
is van harte welkom op de bijeenkomst die wordt gehouden in
het Dienstencentrum van de Peppelhof, Wilgenstraat 15 in Veghel.
Aanvang 19.30 uur, de toegang is
gratis.

Informatiebijeenkomsten burgercoöperatie welzijn en zorg

Vragen die onder meer aan bod komen zijn: Hoe zorgt u samen met de apotheek voor een veilig en actueel
medicatie-overzicht, zodat u ook elders de juiste informatie kunt geven aan de specialist in het ziekenhuis
of aan hen die tijdelijk zorg bieden? Wie zorgt ervoor dat u het nieuw voorgeschreven medicijn veilig kunt
gebruiken in combinatie met eerder voorgeschreven medicatie? Wat is het belang van therapietrouw? Wat
is preferentiebeleid?
Veel veranderingen in de medicijnverstrekking worden niet altijd goed gecommuniceerd en de schuld daarvan ligt al te vaak onterecht op het bordje bij de apotheek, als laatste schakel naar de patiënt.
De apotheker wil daarom tijdens de voorlichtingsavond graag vertellen over de taken en werkzaamheden in
de apotheek. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen of eventueel een persoonlijke afspraak te maken.

Open dag in nieuw onderkomen MaxZorg
Heesch - Stichting MaxZorg heeft een nieuw kantoorpand betrokken aan de Verdilaan 44 in Heesch. De
opening vindt plaats op zaterdag 7 november van 10.00 tot 14.00 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in wat
Stichting MaxZorg te bieden heeft aan mensen die hulp en/of ondersteuning nodig hebben, kan een kijkje
komen nemen.

Heeswijk-Dinther/Loosbroek - Actief Burgerschap en de kerncommissie Loosbroek hebben het initiatief genomen tot de oprichting
van een burgercoöperatie voor welzijn en zorg in Heeswijk, Dinther
en Loosbroek. Hierover worden de komende week drie bijeenkomsten
gehouden.
‘We leven en wonen met veel plezier in Heeswijk, Dinther of Loosbroek. Dat willen we graag met
elkaar zo houden en zelfs verbeteren. Ook nu de overheid een stap
terug doet en steeds meer kwetsbare mensen zelfstandig wonen.
Hoe helpen we elkaar bij kleine
problemen of bij eenzaamheid?
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen er echt bij hoort en zo lang
mogelijk zelfstandig kan wonen en
zichzelf kan redden?’
Actief Burgerschap en de kerncommissie Loosbroek willen met
inwoners van Heeswijk, Dinther
en Loosbroek bovenstaande uitdagingen gaan aanpakken. De
burgercoöperatie voor welzijn en

zorg, waarvan het bestuur bestaat
uit Annie van der Ven, Harrie Geboers en Yolanda Verstegen, wil in
drie bijeenkomsten graag met bewoners in gesprek over hun ideeën
over zelfredzaamheid van kwetsbare mensen en over de leefbaarheid van de dorpen.

Ook het deel waar Stichting MaxZorg de dagbesteding verzorgt is
meeverhuisd naar de Verdilaan.
Dit is voor ouderen, die graag eens
in gezelschap verkeren en gezellig
samen dingen willen doen, uitermate geschikt. Het thuisfront krijgt
tegelijkertijd ook gelegenheid om
- naast het zorgen - eens wat andere dingen te ondernemen.
Tevens wordt van de gelegenheid
gebruik gemaakt om op 7 november kennis te maken met MaxHuis, SchakelZorg en Inno-Zorg.
Max-Huis is het concept voor
kleinschalig wonen voor senioren,
waarin betaalbaar, toekomstbestendig wonen voor alleenstaanden en/of echtparen centraal staat.
SchakelZorg levert diensten aan
zzp’ers en kleine zorgorganisaties om hen te ontlasten, zodat zij
vooral bezig kunnen zijn met hun
core business, namelijk zorg verle-

De bijeenkomsten vinden plaats
op: dinsdag 10 november in CC
Servaes in Dinther.
Donderdag 12 november in CC De
Wis in Loosbroek.
Woensdag 18 november in het
Willibrordcentrum in Heeswijk.
De koffie staat klaar om 19.00 uur.
Aanvang van de avonden is 19.30
uur.

Vorstenbosch - Stichting Zorgvoorzieningen, Stichting Dorpsraad en Senioren KBO nodigen alle dorpsgenoten uit voor een bijeenkomst over zorgvoorzieningen in Vorstenbosch en hoe de dorpsgemeenschap er
samen voor kan zorgen dat er voldoende zorg is en blijft. Bewoners uit Vorstenbosch die geïnteresseerd zijn in
deze bijeenkomst, kunnen op woensdagavond 11 november in De Stuik aansluiten bij de overige aanwezigen.
even minder goed gaat. Graag horen Stichting Zorgvoorzieningen,
Stichting Dorpsraad en Senioren
KBO meningen en ideeën over de
vraag hoe ze er samen voor kunnen zorgen dat Vorstenbosch een
dorp is en blijft waar je op een

nen. Ook blijven natuurlijk hun
nauw betrokken ondernemingen
hiermee up-to-date.
Voor meer informatie:
0412-658049.

Vrijwilligerspunt Bernheze

ZorgSamenDorp Vorstenbosch
Veel mensen willen graag zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen
in hun eigen dorp. Waar je mensen
kent en op wie je een beroep durft
te doen. Waar buren of andere
dorpsgenoten bereid zijn om af en
toe een handje te helpen, als het

nen.
Inno-Zorg houdt zich bezig met innovatieve zorgconcepten. Dit, om
andere organisaties op deze gebieden te adviseren en te ondersteu-

fijne manier tot op hoge leeftijd
kunt wonen. Aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Alle
buurtverenigingen/buurtschappen
zijn schriftelijk al uitgenodigd.

Dorpsplein Heesch
is op zoek naar vrijwilligers, die bereid en in staat

zijn om inwoners en de mensen in hun directe omgeving
gezinsleden, mantelzorgers, buren, etc. een ontmoeting te
bieden informatie te geven over en de weg te wijzen naar de
diverse mogelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en
wonen. Dorpsplein Heesch zal worden gevestigd in de Pas
in Heesch, en op meerdere dagdelen toegankelijk zijn
voor jong en oud.
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!
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BERNHEZE - “We geven graag onze gasten een kledingadvies mee”, vertelt Jozette van de Helm namens de organisatie. Niet strak of protocollair, maar
een luchtig advies om onzekerheid weg te nemen.
We vroegen het aan een specialist bij Van Tilburg
Mode & Sport in Nistelrode.
‘The next generation’ Matthijs van
Tilburg nam ons mee in de wondere wereld van kleding en voorschriften. “Laten we vooropstellen, niets moet”, trapt Matthijs af.
“Het allerbelangrijkste is immers
dat je je er zelf prettig bij voelt,
dat staat altijd voorop. Daarnaast
geldt bij een event als het BBE

“Samen
maken we er
zo een groot
‘passend’
feest van”

vooral ‘smart casual’; toegankelijk,
niet te strak, maar wel netjes. Voor
de dames is een jurk altijd netjes,
maar een broek kan natuurlijk ook
prima. Voor de heren een mooi
overhemd met een jasje of gilet.”
“Een stropdas of strik mag nog altijd, maar hoeft niet natuurlijk. Een
nette broek, dan kan ook een spijkerbroek zijn, maar natuurlijk geen
gebleekte broek met kniegaten.
‘Smart’ gekleed gaan is heel simpel
netjes gekleed in een stijl die bij je
past. Zolang de kleding maar met
zorg is uitgekozen. Je best doen is
voldoende. Met een beetje aandacht is alles mooier!”
“Je mag natuurlijk altijd binnen en
niemand geeft er commentaar op
je kleding”, zegt medeorganisator
Wilson Bosch, “maar toch geven
we graag wat tips. Gala is niet
langer verplicht, maar voor een
event als het Bernhezer Business
Event zijn we content met de tips
van een expert als Matthijs! Samen
maken we er zo een groot ‘passend’ feest van.”

Matthijs, Wilson en Jozette

Tekst: Mathieu Bosch Foto: Marcel Bonte

Een event vol energie en inspiratie
voor én door ondernemers van Bernheze
BESTEL UW KAARTEN OP
www.bernhezerbusinessevent.nl

facebook.com/BernhezerBusinessEvent twitter.com/BernhezerBE2015

DE

grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

zacht
en
warm...
GA VOOR NEUTRALE TINTEN ALS BEIGE,
CRÈME, NUDE EN DIERENPRINTS EN
VERSTOP JE IN NONCHALANTE EN
ZACHTE STOFFEN ALS FAKE FUR, TWEED
EN BREISELS. LANGE VESTEN EN TRUIEN
ZIJN EEN MUST!

MODE SCHOENEN
EN SPORT VOOR JONG
EN OUD

600 +

RUIM 600
MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

UNIEKE
EN GRATIS
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE
WINKELEN
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN
VOOR VASTE
KLANTEN

RUIM 350 GRATIS
PARKEERPLAATSEN
VOOR DE DEUR

GRATIS VERS
GEMALEN KOFFIE IN
ONZE LUNCHROOM

NISTELRODE 10.000M2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE | ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL
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Activiteiten Sterrenwacht
Halley in november

39

Worstenbroodjes actie Jong
Nederland HDL
H eeswijk - D inther / L oos broek - De herfsttijd van dit jaar
is weer aangebroken: het seizoen
waarin worstenbroodjes extra lekker zijn. Hiermee is ook de jaarlijkse worstenbroodjes actie van Jong
Nederland HDL gestart.
De komende weken - tot 21 november - komen de leden langs
de deuren om worstenbroodjes en
amandelstaven te verkopen. Met
deze lekkernijen worden de koude
winterdagen een stuk aangenamer.
Tussen vrijdag 27 november en
zondag 29 november worden de
worstenbroodjes thuisbezorgd.
De worstenbroodjes kosten € 1,25
per stuk, een amandelstaaf € 3,75.

Heesch - Sterrenwacht Halley in Heesch is op de vrijdagavonden 6 november en 20 november voor publiek geopend. Het programma begint
beide dagen om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle
leeftijden geschikt.
Vanaf het dakterras hebben de
bezoekers een prachtig zicht op
de sterrenhemel. Halley-leden wijzen bekende en minder bekende
sterren en sterrenbeelden aan,
zoals Grote en Kleine Beer, Poolster, Wega, Aldebaran, Cassopeia,
Draak, Stier, Ram, Zwaan en Lier.
Op 20 november staat bovendien
de maan hoog aan de hemel. Haar
kraters, ‘zeeën’ en bergen zijn met
de grote telescoop heel mooi te
zien. Het moet wel onbewolkt zijn
om de maan en de sterren te kunnen zien.
In het auditorium en het planeta-

rium verzorgen Halley-leden presentaties over de sterrenhemel,
met extra aandacht voor de meteorenzwerm Geminiden, die in de
nacht van 14 op 15 december voor
veel ‘vallende sterren’ zal zorgen.
Entree op de publieksavonden:
€ 5,- (kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).
Het adres van Sterrenwacht Halley
is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch.
Groepen kunnen op andere dagen
en tijden terecht.
Meer informatie:
www.sterrenwachthalley.nl
of 0412 - 454999.

Worstenbroodjes kunnen per vijf
en per tien stuks worden besteld.
Bij het opnemen van de bestelling
moet het verschuldigde bedrag
contant worden voldaan. Let op:
betalen kan alleen contant.
De opbrengsten gaan naar Jong
Nederland HDL, dat hiermee de
jaarlijkse activiteiten kan blijven

organiseren. Een deel van de opbrengsten wordt verdeeld onder de
verschillende leeftijdsgroepen van
Jong Nederland, zodat ze daarvan
een extra gave activiteit kunnen
houden! Kijk op
www.jongnederlandhdl.nl
voor
meer informatie. Deze worstenbroodjes actie wordt mede mogelijk
gemaakt door Bakkerij Doomernik.

Doe een boodschapje extra
tijdens de Dorcas Voedselactie
Heeswijk-Dinther – Van 1 tot en met 8 november wordt voor de
twintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. In ruim zeshonderd
supermarkten en in kerken, scholen en bedrijven in Nederland zamelen
duizenden vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in OostEuropa en Afrika.
Vrijwilligers delen voedsellijstjes
uit aan het winkelend publiek in
supermarkten. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten doen een boodschapje
extra en geven deze af aan de
vrijwilligers. In Heeswijk-Dinther
wordt op 6 en 7 november de
Dorcas voedselactie gehouden in
de COOP op Plein 1969.
De voedselpakketten gaan onder
andere naar mensen als Kovach.
Samen met haar vijf kinderen
moest ze huis en haard verlaten
vanwege het geweld in Oekraïne.
Nu wonen ze, zonder vast inkomen, in een klein huis dat ze delen
met nog vijf anderen. Dorcas helpt
hen door maandelijks een voedselpakket beschikbaar te stellen.

Daarnaast wordt het huis waar ze
wonen winterklaar gemaakt, met
onder meer de installatie van een
gaskachel.

voedselpakkettten
voor de allerarmsten
Noodsituaties
Met het geven van vaktrainingen
en het verstrekken van microkredieten werkt Dorcas niet alleen aan
directe hulp in noodsituaties, maar
ook aan blijvende veranderingen in
mensenlevens. Ook Petru uit Moldavië nam deel aan een van deze
projecten. Hij volgde een opleiding
en kreeg een microkrediet. Met
zijn twee kassen heeft hij nu na-

genoeg voldoende inkomsten om
zijn gezin te onderhouden. “We
zijn dankbaar voor alle hulp die
we krijgen. Het stimuleert ons om
door te gaan en om te zien naar de
naasten in onze omgeving die hulp
nodig hebben.”
Direct na de voedselactie verwerken vrijwilligers de verzamelde
goederen tot voedselpakketten.
Deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk getransporteerd en
uitgedeeld aan de allerarmsten.
Meer informatie:
www.dorcasvoedselactie.nl.

VLOOIENMARKT

ZONDAG 8 NOVEMBER
VAN 09:00 TOT 16:00u

heeft u Al
plAnnen voor de
feestdagen?
Bekijk ons heerlijke
kerstmenu op
www.BomenpArk.nl
reserveren is al mogelijk.
Vorsselweg 3 • 5384 RW Heesch
t: 0412 473074 • email: info@bomenpark.nl

CLUBHUIS LANDMANS UNIE
SCHIJNDEL

achter het Avanti terrein
(overdekt en verwarmd)

C

é-zaal Els
f
a
i

Bezoek onze
wde
totaal vernieu
e
en verbouwd
café-zaal

d!
Vernieuw ‘Kan nie kiezen menu’
* 3 gangen € 21,50 -, onbeperkt € 25,95 *
KERST 2015
‘Kan nie kiezen’ kersteditie is onbeperkt
€ 25,95 p.p. (tot 12 jaar € 12,95).
Prijs incl. bier, wijn, fris is € 39,95 p.p.
(tot 12 jaar € 19,95)
Schoolstraat 15 - 5473 GD - Heeswijk-Dinther - 0413-291187
www.dintherseethuis.nl - info@dinthers-eethuis.nl
Ingang & parkeren aan de Edmund van Dintherstraat

e

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

www.cafe-zaalelsie.nl
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BeRnHeZe BOUWT
Tweede (buurt)
bijeenkomst
over energiebesparing

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

HEEScH - Buurtteam Heesch-Noord houdt, in samenwerking met de Bernhezer energie Coöperatie (BeCO), op donderdag 12 november om 19.30
uur in CC De Pas een bijeenkomst over energie en
energiebesparing.

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

Alles voor je thuis,
vind je bij KARWEI Heesch

Geen punt bij KARWEI

t/m zondag
n maandag 2

va

15 november

van maandag 2 t/m

zondag 15 november

op 1 artikel naar keu

2015

ze*

* Vraag bij de servicebalie naar de actievoorwaarden.

De firma Langenhuijzen uit Heesch komt deze
avond uitleg geven over de nieuwste dubbel-glas
toepassingen, waaruit blijkt dat zelfs vervangen
van oud dubbelglas extra besparing kan opleveren. Na de pauze komt het verhaal over de ledverlichting aan de orde. De verlichting in huis aanpassen en vernieuwen met ledverlichting is sterk
verbeterd en aantrekkelijk in aanschaf. John van
Krieken uit Loosbroek kan hier alles over vertellen.
Aan het eind van de avond is er nog alle gelegenheid met elkaar te discussiëren en ideeën uit te
wisselen op het gebied van energie.

Inschrijftermijn
jongerenwedstrijd verlengd

HEESWIJK-DINTHER - De inschrijftermijn voor de
jongerenwedstrijd ‘Betaalbaar bouwen in HaDee’
is verlengd.

2015

elen*
op alle meub

Energie besparen
is
goed
voor
het
milieu
én de portemonnee.
Toch komt
het er in veel
huishoudens
niet van. Te
druk, te veel gedoe, geen idee wat een investering
oplevert! Na een succesvolle start in februari van
dit jaar komt er nu een vervolg.
Aan bod komen onder meer ‘Inzicht in je energieverbruik, waarbij bezoekers aan de hand van hun
jaarafrekening inzicht krijgen waar ze voor betalen
en dat kunnen vergelijken met anderen.

Op vrijdag 16 oktober, tijdens de infoavond voor
deelnemers aan de jongerenwedstrijd is uit de gesprekken met de aanwezigen gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over het indienen van de plannen. Omdat dit een van de redenen kan zijn dat
men zich (nog) niet aanmeldt, wil de organisatie
nog een keer uitleggen wat de bedoeling is. Zij verwacht geen complete bouwplannen, maar een duidelijk leesbare tekening, schets of collage waaruit
de essentie van het idee naar voren komt. Verdere
uitleg kan in een tekst worden uitgewerkt. Verder is
besloten zowel de inschrijvingstermijn als de indiening met twee weken te verlengen. Inschrijven kan
nu nog tot en met zondag 15 november.

BeRNHeZe BOuWT
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Servaes toekomstbestendig na uitbreiding
wing in 2008 werd geconstateerd
dat er wederom ruimtegebrek was.
“We vinden het belangrijk om als
ontmoetingsruimte te fungeren
voor mensen die na een repetitie
of vergadering nog even willen
nakaarten of mensen die gewoon
op zoek zijn naar een stukje gezelligheid. Onze barzaal zat echter
nagenoeg elke avond te vol en er
bleek vraag naar meer kleine(re)
ruimtes”, vertellen voorzitter Piet
van den Akker en vice-voorzitter

Martien en P
iet
bestuderen de
bouwtekening
en

toch gezellig bij elkaar te komen
met familie, kennissen of vrienden.
Onze nieuwe accommodaties spelen in op deze behoefte. Ze zijn ook
inzetbaar als een verlengde huiskamer”, leggen Piet en Martien uit.
De nieuwe uitbreiding is, zo wordt
verwacht, de laatste. “We zijn
snel uit ons jasje gegroeid, maar
we verwachten niet dat er in de
nabije toekomst nóg meer uitbreidingen nodig zijn”, aldus Piet en

‘Voor mensen die gewoon even
willen nakaarten of op zoek zijn naar
een stukje gezelligheid’

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HeeSWIJK-DINTHer – Om aan de grote behoefte aan meer kleinere ruimtes te
voldoen, is de afgelopen maanden gewerkt aan het realiseren van een uitbreiding van Cultureel Centrum Servaes in Dinther. Wethouder Glastra van Loon
verricht vrijdag 13 november om 15.00 uur de officiële opening.
In cc Servaes komen dagelijks
tussen 9.00 uur en middernacht
grote groepen mensen over de
vloer. Voor het bijwonen van een
vergadering, de repetitie van de

vereniging, het prikken van bloed,
het leggen van een kaartje, om
te biljarten of gewoon voor een
bakske koffie en een beetje ‘buurt’.
Laatstgenoemde is precies wat

cc Servaes ook wil zijn en uitdraagt. Een ontmoetingscentrum
waar de gemeenschap elkaar in
een warme ambiance kan treffen.
Na de laatste uitbreiding/vernieu-

Martien van Genugten.
Huiskamer
Daarom werd enkele maanden geleden begonnen met het realiseren
van de verbouwing. Er is in deze
wederom goed nagedacht. De
uitbreidingen kunnen opgesplitst
worden in twee kleine delen, maar
door gebruik van uitschuifbare
wanden is het ook mogelijk om er
met de barzaal een groter geheel
van te maken.
Verder is het een bewuste keuze
om de ruimtes klein aan te kunnen
bieden. “We zien dat de leefruimte
van ouderen, maar ook (jonge) gezinnen dusdanig is, dat zij soms op
zoek gaan naar iets buitenshuis om

Martien. Ze voegen tevreden toe:
“cc Servaes vervult een belangrijke functie in het dorp. Iedereen
kan hier terecht en is er welkom.
Dat is de kracht van ons centrum.
Met deze uitbreiding én dankzij de
inzet van circa 55 vrijwilligers is ‘de
zaak’ klaar en toekomstbestendig.
Laatstgenoemden zijn zeker belangrijk te vermelden, want zonder
hen zijn we nergens.”
Na de officiële opening door wethouder Glastra van Loon om 15.00
uur voor genodigden, is iedereen
welkom om te komen kijken.
“Maar dat is iedereen hier eigenlijk
altijd”, zeggen de heren tot slot.

Een rondje op de bouw... Heeft u nog vragen?
Vraag het de specialisten.
Bouw
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Maak na het vallen van de bladeren, maar voor de winter,
uw goten en platte daken (van
dakkapellen, aanbouwen ed.)
schoon; dit voorkomt lekkage
en schade.
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Plaats de te gebruiken ladder
of trap altijd op een stabiele
vlakke ondergrond. Een ladder
moet onder een hoek van 75°
staan, zorg dat de ladder niet
kan wegglijden. Als je een ladder nodig hebt om op een plat
dak te komen, moet deze ladder
een meter boven het dak uitsteken om je veiligheid te waarborgen. Bij een windkracht boven
de zes mogen ladders niet meer
gebruikt worden. Deze normen
zijn overgenomen uit de richtlijnen van de Arbo wetgeving.
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Kleine groepjes, overzicht en aandacht bij zwemschool ’t Geburgt

In een jaar het zwem ABC voor elkaar
dienen indien zij bepaalde
vaardigheden beheersen
zoals drijven of een arm of
beenslag. Elke keer als er
een sticker verdiend is mogen de kinderen de ouders/
verzorgers er ter plekke bij
halen om te kijken hoe ze
zwemmen.”, vertellen Tino
en Heidi. Het hoeft geen betoog dat ook de vorderingen
met de ouders/verzorgers
besproken worden. “Goede
communicatie is belangrijk.
Als wij zien dat een kind
écht nog niet toe is aan
zwemles dan gaan we in
gesprek en stellen we voor
om het even uit te stellen”,
legt Heidi uit. Uitgangspunt
is dat kinderen die op les
komen een beetje watervrij
zijn. Tino: “Dat wil zeggen

goed corrigeren en aansturen”, vertelt het echtpaar.
Er is nauw overleg met
ouders/verzorgers. “Ook
zij krijgen huiswerk want
nadat we bijvoorbeeld de
beenslag uitgelegd hebben moet deze in de week
voorafgaand aan de les,
thuis op het droge geoefend
worden. We werken met
een postersysteem waarbij
de kinderen stickers ver-

Voor meer
informatie of
aanmelden
www.tgeburgt.nl of
info@tgeburgt.nl
of 0413-294363
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m

een familiebedrijf. Onder
het motto; ‘In een jaar het
zwem ABC voor elkaar’
wordt maar liefst zes dagen
in de week les gegeven aan
kinderen vanaf vijf jaar. Er
wordt gewerkt in kleine
groepjes die bestaan uit
maximaal 7 kinderen. Een
voordeel want; “Daarmee
houden we het overzicht,
hebben we veel aandacht
voor elk kind en kunnen hen

Z we

Al bijna vier decennia
worden er in zwemschool
’t Geburgt in Dinther op
vakkundige wijze zwemlessen gegeven. Dusdanig
goed dat de zwemschool
het druk heeft. “Er komen
hier wekelijks 200 tot 250
kinderen. Ik ken ze allemaal
bij naam”, aldus Heidi Juijn
trots. Zij groeide op met de
zwemschool die haar ouders
Cokkie en Govert Juijn
begonnen en nam tientallen jaren geleden het roer,
in deze de ‘zwemspanen’,
over. Ook haar man Tino is
er actief. “Ik heb al jaren de
vereiste papieren en verzorg
samen met Heidi een aantal
keer per week de lessen”,
verkondigt genoemde.
Daarmee is het nog altijd

rg t

Door Wendy van Lijssel

dat ze niet te bang zijn om
bijvoorbeeld met hun hoofd
onder water te gaan. We
sturen nooit iemand weg,
maar indien we na een paar
lessen zien dat een kind
écht bang is, krijgen ouders/
verzorgers de gelegenheid om hier op zaterdag
met het kind watergewenningsoefeningen te doen”.
Ondanks ook voor hen de
repeterende lessen dag in,
dag uit heeft het echtpaar
ontzettend veel plezier in
wat ze doen. “De kinderen
maken het leuk. Geen enkel
kind en geen enkel groepje
is het zelfde. Ze zijn ontwapenend en kunnen het
soms heel mooi vertellen”,
klinkt het enthousiast. Tino
tot slot: Mits kinderen op
tijd worden opgegeven is er
geen wachtlijst”.

Specialiteiten:

h o o l ít

bu

Dinther – Bij Zwemschool
’t Geburgt van Tino en
Heidi van Gaal Juijn aan
de Aa-Brugstraat 4 wordt
op vakkundige wijze en in
nauwe samenwerking met
de ouders/verzorgers, gezorgd dat onder het motto
‘In een jaar het zwem ABC
voor elkaar’, kinderen met
plezier hun zwemdiploma’s
halen. Het aantal jeugdigen
dat er vol trots hun certificaten haalden is inmiddels
ontelbaar.

Ge

Zwemschool
’t Geburgt

• kleine lesgroepen
• altijd dezelfde
zwemdocent
• 2 maal per week

DRAAG JE OOK
EEN STEENTJE BIJ?
samen bouwen aan de
toekomst van hvch!

HVCH heeft jouw hulp nodig!

Binnenkort starten we met de hoognodige nieuwbouw van onze clubaccommodatie. Een accommodatie
waar we weer zeker 25 jaar mee vooruit kunnen. Om de nieuwbouw ook daadwerkelijk te realiseren doet
HVCH een beroep op je!

Kleedkamers in slechte staat, wateroverlast in de gangen, een verouderde kantine…

Onze accommodatie is echt aan vernieuwing toe. Er ligt nu een plan voor nieuwbouw maar hiermee
is veel geld en inzet gemoeid.
Het totale bouwplan bestaat uit de nieuwbouw van 20 kleedlokalen, de kantine en andere ruimten
zoals het wedstrijdsecretariaat, de technische ruimte en de EHBO-ruimte.
Voor de ﬁnanciering krijgen we geld van de gemeente en zetten we ook eigen spaargeld in.
Maar dit is niet genoeg. Een belangrijk deel van de totale ﬁnanciering moet voortkomen uit obligaties.

Uitgifte van obligaties

HVCH gaat obligaties uitgeven om geld op te halen voor de nieuwbouw. Wanneer je een obligatie afneemt,
leen je voor een (mogelijk) lange termijn geld uit aan HVCH. Over het bedrag dat je ‘uitleent’, ontvang je een
vaste rente. Eén obligatie kost € 100,- en hoe meer obligaties je koopt, hoe meer rentevergoeding je krijgt.

Ga naar www.hvch.nl voor meer informatie rondom de
nieuwbouw, obligaties en het inschrijfformulier!

UITG
OBLI IFTE
GATI
T/M
E
30 N
O

• A,B,C diploma
binnen een jaar

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
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zondag 8 november

open dag
Kom gezellig langs om een KijKje te nemen in onze sportsChool
en doe mee aan onze demo’s van de groepslessen

211:00JAAR
uur

1
JAAR
14:00 uur

€ 24,
onbeperkt sporten & groepslessen
Cross-CirCuit

€ 29,
onbeperkt sporten & groepslessen
Core

11:30 uur

14:30 uur

95

95

/maand

/maand

DALUREN

1 MAAND

bodypump
95
12:00
€ 34,uur
onbeperkt sporten & groepslessen
spinning

boKsen
14:30€uur
14,95
1 jaar sporten in de daluren
dansen

DAGPAS

15:00 uur

(automatisch stopgezet)

/maand

BOKSEN

12:30 uur

gritt
95
€ 3, uur
13:00
onbeperkt sporten & groepslessen
zumba

Hennie Mandemakers

spinning
00
35,
15:00€
uur
ma-wo-vrij-zo/19.30-21.00 uur/zo 10.00-11.30 uur/douchen/sauna
bodypump

eenmalig

/maand

PERSONAL
TRAINER
MET
DOUCHEN
KiCK-it
gritt
00
95
€ 35,
&hierna
SAUNAKunt u nog€ even nagenieten
/mnd
bij het nemenmet
van een abonnement
een
BREID JEuur
ABONNEMENT UIT
13:30

4,

16:30 uur

/per uur

gezond hapje en dranKje. graag tot 8 november!
EERST EEN KEER PROBEREN?

NEEM EEN GRATIS

KINDEREN

maXimum professional healthClub // graafsebaan 48 heesCh // 0412 486 985 // www.maXimum-heesCh.nl
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Vogeltentoonstelling Vogelvreugd Nistelrode

Eerste nederlaag voor Prinses Irene
Best/Nistelrode - In de achtste
wedstrijd van het seizoen verloor
Prinses Irene uit Nistelrode voor
de eerste keer. Tegen rode lantaarndrager Best Vooruit ging de
ploeg met 1-0 onderuit.
Wat cynisch zou je kunnen stellen, dat Prinses Irene een traditie
in stand houdt. Tegen ploegen die
onderaan staan worden al jarenlang punten verspeeld. De nederlaag was ook nog eens onnodig,
want Best Vooruit was misschien
wel de minste ploeg waartegen dit
seizoen werd gespeeld. Niet toevallig scoorde de meest begaafde
speler bij Best Vooruit, Kenneth
van de Wiel, in de 40e minuut
de 1-0, via een mooi uitgevoerde
counter. Prinses Irene had daarvoor verzaakt om twee mooie kansen te verzilveren.
In de tweede helft was Prinses Ire-

Nistelrode - Vogelvereniging Vogelvreugd houdt op zaterdag 7 en
zondag 8 november een onderlinge vogeltentoonstelling in de Gildenhof in Nistelrode. De vogeltentoonstelling bestaat voor een groot deel
uit kleur- en postuurkanaries, maar er zijn ook diverse kleuren zebravinken en een grote variëteit aan tropische vogeltjes te bewonderen. De
vereniging beschikt over enkele leden die zich gespecialiseerd hebben
in het kweken van Europese cultuurvogels. Ook zij hebben een aantal
vogeltjes ingeschreven.

ne de bovenliggende partij en had
een paar keer kunnen scoren, maar
ook Best Vooruit was een paar
keer gevaarlijk. Doelman Stef van
Venrooij speelde echter een sterke

partij en voorkwam erger. Een gelijkspel had de verhoudingen beter
weergegeven, maar de wil om te
winnen leek bij Best Vooruit wat
groter dan bij de Nistelrodenaren.

voetbal

Sharron van Os wijst Prinses
Irene vrouwen de weg
Nistelrode - Zonder groots te
spelen, won Prinses Irene zondag
met 3-1 van Someren. ‘Woman of
the match’ was Sharron van Os.
De 24-jarige spits had het weer
eens op haar heupen en was een
plaag voor de achterhoede van Someren.

De vogels worden donderdag ingebracht en worden vrijdag door
een viertal keurmeesters van de
Algemene Nederlandse Bond van
Vogelhouders beoordeeld en van
punten voorzien. Voorzitter Jan

Danen zal zaterdag om 16.00 uur
de tentoonstelling openen en de
winnaars bekendmaken.
De tentoonstelling wordt gehouden in de Gildenhof aan de Hoge
Akkers 1 in Nistelrode.
De openingstijden zijn zaterdag
van 16.00 - 19.00 uur en zondag
van 10.00 - 16.00 uur. De entree
is gratis.

Simon van
Steenbergen biljartkampioen
Libre in Bernheze

via de rechterkant, die doeltreffend
werd afgerond.
Na rust stond er een iets beter
voetballend Prinses Irene op het
veld, dat in de 49e minuut op
voorsprong kwam door een goede
actie van Talitha Groenendaal. Zij
gaf een geweldige voorzet die op-

nieuw door Van Os tot doelpunt
werd gepromoveerd, 2-1. Het derde doelpunt kwam pas in de 93e
minuut. Het was weer een weergaloze actie van de donkerharige
spits. Ze pikte een ingooi op, legde
diverse tegenstanders in de luren
en verraste de keepster uiteindelijk
in de korte hoek.

voetbal

WHV pakt
weer eens de volle winst

ruststand aan. Pas na 15 minuten
in de tweede helft lukt het WHV
meer eruit te slepen, toen Marco
Lunenburg (zie foto) een assist gaf
op Yorick van de Rakt: 2-0. Even
later viel de 3-0 en waren de rollen omgedraaid. Marco Lunenburg
kaatste de bal naar Yorick van de
Rakt en kreeg hem vervolgens op
maat terug, waardoor Marco Lunenburg de 3-0 aantekende. Estria
kwam 20 minuten voor tijd op 1-3
toen Jordy Hurkens vrij voor het
doel verscheen en de bal kalm onder de WHV-doelman Davy van
de Ven in het doel schoot. Ook
WHV kreeg nog enkele kansen,
waaronder een schot van Teun van

Bernheze - Tijdens de herfstvakantie zijn 85 deelnemers de strijd met
elkaar aangegaan; wie zich (biljart) kampioen mag noemen in de spelsoort libre van 2015. Na vijf dagen van voorrondes bleven 64 deelnemers over. De beste 16 mochten afgelopen zondag aantreden voor
de finaleronde. Simon van Steenbergen uit Heeswijk is uiteindelijk de
winnaar geworden van de RABO-wisseltrofee.
We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd en gezellig toernooi.
Volgend jaar tijdens de herfstvakantie, wordt het 7e Open Bernheze Kampioenschap Libre wederom
georganiseerd door biljartvereniging de Toren en Asperia/AquaRest.
Het toernooi wordt gehouden in

Loosbroek - WHV was hard toe aan een zege. Ondanks dat de ploeg
uit Loosbroek vaak veel kansen creëert en het aardig positiespel laat
zien, vallen de resultaten nog wat tegen. Tegen middenmotor Estria uit
Escharen pakte WHV zondag weer eens de volle winst.
WHV kwam vroeg op voorsprong.
Een indraaiende vrije trap van Martijn Driessen werd in de 15e minuut
door rechtsback Juriën van de Rakt
binnen gekopt. Na 25 minuten
was er een incident op het middenveld. Harold Lunenburg beging
een overtreding, waarop Estriaspeler Roy Hurkens natrapte. De
scheidsrechter besloot Lunenburg
een gele kaart voor te schotelen
en Hurkens ging met rood van het
veld af. Deze man-meer-situatie
wist WHV niet voldoende uit te
spelen. Thijs Lunenburg was uit
een corner nog dichtbij, maar zijn
poging werd van de doellijn gehaald. Het scorebord gaf een 1-0

Naast de wedstrijdvogels, worden
er ook vogels in vitrinekooien tentoongesteld. Hier gaat het niet zozeer om de punten, maar om het
geheel. De bezoekers kunnen met
stembriefjes aangeven welke vitrinekooi zij het mooist vinden.
Een twintigtal leden van de vereniging hebben in totaal 260 vogels
ingeschreven en gaan strijden om
de felbegeerde wisselbekers voor
de mooiste vogel, de drie beste
vogels en de zogenaamde ‘Derby’,
een prijs voor de mooiste vogel
met een vooraf opgegeven ringnummer.

biljarten

Nadat ze in de eerste helft de gelijkmaker had gescoord, zorgde
ze er na rust met twee prachtige
doelpunten voor dat Prinses Irene
oprukte naar de tweede plaats van
de ranglijst. Het verschil in scorend
vermogen gaf in deze wedstrijd,
van een matig gehalte, de doorslag.
Sharron van Os was amper af te
stoppen, voor rust wist ze een
voorzet van Femke van Bremen
(foto) op waarde te schatten. De
opgelopen achterstand werd zo
weggepoetst door haar fraaie kopbal. Someren was namelijk in de
11e minuut op voorsprong gekomen via een goed lopende aanval
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Foto: Jan Gabriëls

Mil op de paal. Een uiteindelijke
stormloop van Estria-kant hierna
mocht niet meer baten, waardoor
WHV de punten in eigen huis wist
te houden.
“Het was matig van onze kant,
maar we hebben we gewonnen”,
zei WHV-trainer Leon van Wanrooy. “Dit hadden we nodig.”

Royal Event Palace aan de Meerstraat 30b in Heeswijk-Dinther
Uitslagen:
Heren
1. Simon van Steenbergen
2. Leo Timmers
3. Jan Smits
4. Harrie v.d. Heijden (niet de kapper)

Modern, professioneel
zwemonderwijs
Kleine groepen,
direct starten mogelijk.
Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther
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Jeugd clubkampioenschappen TVV’82
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Nieuwe tenues voor HVCH MD1

VORSTENBOScH - De tennisjeugd van TVV’82 uit Vortsenbosch heeft
op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 oktober weer gestreden
om de titel Clubkampioen 2015. De jongens speelden in drie categorieën: rood, oranje en geel. Op woensdag en donderdag zijn de poulewedstrijden gespeeld en op de vrijdag de halve finales en finales.
De deelnemers genoten van een
heerlijk herfstzonnetje, een lekkere
lunch, fruit en snoep tussendoor
en natuurlijk van de partijen die
gespeeld zijn. De jongens hebben
flink gestreden en zich van hun
sportieve kant laten zien. Na de
finales ging iedereen met een medaille en/of beker naar huis én met
een volle buik, want ter afsluiting
werd er friet gegeten. De winnaars
zijn:
Rood:
Luuk Sanderse
Tijn Sleutjes

HEEScH - HVCH MD1 is helemaal in het nieuw gestoken met tenues,
trainingspakken en tassen. Het is een fanatiek team, met meiden die
het samen gezellig hebben. Ze komen uit in de 1e klasse MO2 en de
prestaties zijn zeer goed. Ze staan nu bovenaan met 12 punten uit vier
wedstrijden! De MD1 is helemaal in het nieuw gestoken en hier zijn ze
ontzettend blij mee!

Oranje:
Dani Nooijen
Steven Hoevenberg

Kolff Plants bv
De tenues zijn gesponsord door
Kolff Plants bv. Op het shirt staat
de naam www.haagplanten.net.
Haagplanten.net verkoopt online
haagplanten aan particulieren. Het
bedrijf is al meer dan 20 jaar actief
in de inkoop, verkoop en het verzenden van haagplanten binnen

Geel:
Thomas Hoevenberg
Bart Sanderse

kunstschaatsen

Europa: www.haagplanten.net.
eierautomaat Heesch
Bert en Hetty van den Akker sponsoren de trainingspakken. Zij hebben naast hun pluimveebedrijf een
‘eierautomaat’ ‘aan huis’. Hier kun
je 24 uur per dag verse eieren halen!

Chris van den Hurk Timmerwerken
De tassen zijn gesponsord door
chris van den Hurk Timmerwerken. chris van den Hurk Timmerwerken is een vertrouwde naam in
Heesch en omgeving. Van kleinere
timmerklussen tot de realisatie van
complete nieuwbouwwoningen en
grootschalige verbouwingen.
De spelers van HVcH MD1 zullen
er alles aan doen om de sponsoren
waardig en sportief uit te dragen.
We willen Kolff Plants bv, Eierautomaat Heesch en chris van de Hurk
Timmerwerken hartelijk danken
voor de sponsoring!

Tweede plaats voor Roos

handbal

DOS’80 heren
winnen van koploper,
dames zonder punten
HEEScH - Zowel voor het eerste dames- als herenteam stond zaterdagavond een uitwedstrijd op het programma. De dames verloren na een
teleurstellende eerste helft van gHV. De heren zetten de goede reeks
van de afgelopen weken voort en namen knap twee punten mee uit
Beek en Donk.
De heren namen het in Beek en
Donk op tegen koploper Bedo.
Beide teams promoveerden dit
seizoen naar de eerste klasse, het
beloofde daardoor een spannende wedstrijd te worden. DOS’80
begon zeer geconcentreerd aan
de wedstrijd, al snel stond er een
voorsprong op het scorebord. Deze
voorsprong werd gaandeweg de
eerste helft goed uitgebouwd naar
een 10-18 ruststand. De tweede
helft ging gelijk op waardoor de
voorsprong niet meer in gevaar
kwam. Eindstand 22-30.
Dames
De dames van DOS’80 wisten in
de eerste helft tegen GHV geen
vuist te maken. De ploeg uit Goirle maakte dankbaar gebruik van
slordig spel aan de zijde van DOS,

DEN BOScH/HEEScH - Roos van den Akker uit Heesch heeft afgelopen zaterdag een mooie tweede plaats
behaald bij de eerste selectiewedstrijd KNSB cup in ‘t Sportiom in Den Bosch.
Er deden 21 kunstrijdsters uit heel Nederland mee aan deze selectiewedstrijd. De finale van de KNSB cup is
begin maart 2016 in Den Haag. Roos is daarvoor nu al bijna zeker gekwalificeerd. Roos rijdt in de categorie
mini’s en komt uit voor de Bossche kunstrijvereniging BKV.

voetbal

Avesteyn pakt punt in
wedstrijd met twee gezichten
HEESWIJK-DINTHER - In een wedstrijd die twee gezichten kende,
speelde Avesteyn zondag met 3-3
gelijk tegen Hapse Boys.

waardoor de Heesche dames met
rust tegen een 17-9 achterstand
aankeken. Ondanks een veelbelovende start van de tweede helft,
kon het tij niet meer worden gekeerd en keerden de dames zonder
punten terug naar Heesch. Eindstand 27-17.

Nadat Avesteyn tegen een aantal ‘toppers’ uit deze competitie
punten had gepakt, stond zondag de wedstrijd, tegen het laag
geklasseerde Hapse Boys op het
programma. Dit zou op voorhand
de wedstrijd moeten zijn waar geoogst zou kunnen worden in de
vorm van een winstpartij. Avesteyn
nam vanaf het begin van de wedstrijd het initiatief, wat resulteerde
in diverse kansen. Ondanks dat,
duurde het tot de 45ste minuut dat

dit overwicht in een daadwerkelijke voorsprong uitgedrukt werd.
Rens van Vugt zette Stan de Laat
alleen voor de keeper die dit buitenkansje niet liep glippen; 1-0.
Direct na rust werd de stand verdubbeld door een doelpunt van
Joost van Vught. Het Dintherse
publiek ging er eens voor zitten, dit
zou wel eens een klinkende overwinning kunnen worden. Wat er
toen gebeurde is voer voor sportpsychologen, Avesteyn stortte volledig in en Hapse Boys scoorde,
kwam langszij en nam zelfs een
2-3 voorsprong. Avesteyn was
zichzelf volledig kwijt en leek niet

in staat zich te herpakken. Uiteindelijk bleek een individuele actie
van Rens van Vugt de redding te
brengen.
Zijn voorzet werd door de ingevallen Roy van der Heijden binnengetikt, waardoor de einduitslag op
3-3 werd gebracht.
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Volleybalvereniging WHTG
viert 50-jarig bestaan
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Proefles bij Heeswijkse Balletschool
HEESWIJK-DINTHER - Speciaal
voor kinderen vanaf groep 3/4
start de Heeswijkse Balletschool
de les Dansmix. In deze les zullen, zoals de naam al zegt, diverse
dansstijlen gemixt worden. Nieuwe leerlingen kunnen op donderdag 5 november een proefles volgen.
De basis blijft altijd de klassieke
techniek, omdat van daaruit alle
stijlen kunnen worden gedanst.
Aan bod komen verder: moderne
dans, caractère en zelfs tapdans.
De les wordt gegeven door gediplomeerd dansdocente Willeke
van Slooten, zij is in al deze stijlen
afgestudeerd. De proefles op 5 november wordt gegeven van 16.30

HEEScH - Volleybalvereniging WHTg uit Heesch stond donderdag 22
oktober stil bij het 50-jarig bestaan van de club. In de archieven is gezocht naar historische ledenlijsten, bijzondere herinneringen en fotomateriaal. In de kantine van sportzaal ’t Vijfeiken werd een soort tentoonstelling van diverse leuke gebeurtenissen uitgestald.
Verslagen, rekeningen en foto’s
van uitstapjes, deelnameformulieren aan toernooien, administratie
van de clubbijdragen, overzichten
van deelname aan staatsloterijen
en nog veel meer zaken uit het
verleden. Na lang speurwerk in de
adressenbestanden, werd er door
zestien oud-leden gereageerd op
de uitnodiging van het huidige bestuur herinneringen op te komen
halen.
’s Avonds vanaf 21.00 uur stroomden zij de kantine binnen en waren enthousiast elkaar weer eens
te ontmoeten. Als vanouds werd
de gebruikelijke financiële bijdrage
voor de drank gelapt. Kantinebeheerder Kick voorzag iedereen snel
van een lekker drankje en op tafel
verschenen de nootjes, kaasjes en

worstjes. De tongen kwamen al
snel los en na het maken van de
groepsfoto, werden de foto’s en
documenten bekeken en besproken. Duidelijk was dat iedereen
een bijzonder leuke, sportieve en
gezellige tijd had gehad bij deze
club. Foto’s van de jaarlijkse uitjes
met de dames gaven ook veel aanleiding tot gespreksstof. Het gerstenat vloeide rijkelijk en warme
hapjes vonden gretig aftrek. Velen
keerden pas op vrijdag huiswaarts!
De organisatie werd bedankt met
een leuke attentie en een hartelijk
applaus. Het was weer echt een
avondje WHTG: Wa Henwut Toch
Goed!
Er zijn nog nieuwe leden welkom.
Info bij Govert Koeter, 0412453457.

kleuterlessen, via
van.oorschot@ziggo.nl of
0413-291335.

voetbal

Puntendeling helpt Heeswijk niet verder
BOXTEL/HEESWIJK-DINTHER
De voetballers van VV Heeswijk
moesten zondag in het duel met
ODC uit Boxtel opnieuw genoegen nemen met een punt.
De meeste en beste kansen waren
wederom voor het team van trainer Marc van de Ven, maar meedogenloos zijn voor het doel is ook
een kwaliteit. De twee treffers van
Wouter van Dijke waren niet genoeg voor de winst, 2-2.
Lees het volledige verslag op
www.mooihdl.nl
Wouter van Dijke opnieuw trefzeker voor Heeswijk

Foto: Hans Heesakkers

Geslaagd jeu-de-boules- en schiettoernooi
NISTELRODE - Veertig deelnemers van jeu-de-boulesclub Die Lé en van
het gilde St. Anthonius Abt – St. Catharina hebben op 1 november genoten van zowel de volop schijnende najaarszon als van het gezellige
jeu-de-boules- en schiettoernooi, dat voor de vierde keer op de gildenhof werd gehouden.

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen
Uw
kind

Winnaar werd Jos van der Heijden,
die zowel alle drie de jeu-de-bouleswedstrijden wist te winnen als
Het is makkelijk bij het schieten de maximale score
behaalde. Zijn naam zal bijgeschrescoren met
DeMooiBernhezeKrantven worden op de, drie jaar gele-

DE OPLOSSING

tot 17.30 uur in de speelzaal van
BS het Mozaïek in Heeswijk-Dinther. Meer informatie, ook over de

den speciaal voor dit evenement
gemaakte, plaquette.
De top 3:
Eerste plaats: Jos van der Heijden
Tweede plaats: Jos van der Lee
Derde plaats: Grad van de Meijde.
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Woensdag 4 november 2015

5 NOVEMBER
Basiscursus dierencommunicatie bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Onthulling 49e prins
van het Weversrijk
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode
PAGINA 11

Gratis inloopspreekuur
kinderfysio
Locatie: Kinderdagverblijf
Piekobello Heesch

Natuurwerkdag 2015
Locatie: Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 22

Boodschappenbus
naar Berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther

Open dag Stichting
Max-zorg
Locatie: Verdilaan 44 Heesch

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Voorstelling Mark van de
Veerdonk met TOF
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Oud papier
Locatie: Vorstenbosch
6 NOVEMBER
BOBZ Casino avond
Locatie: Dorpshuis Nistelrode
Hans en Steven Kazan:
Open Kaart
Locatie: CC De Pas Heesch
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 39
Memories 18+
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Yoga
Locatie: Samarpana - Rukven 2a
Heeswijk-Dinther
75 jaar Avesteyn:
Herdenking/ bezinning
Locatie: Avesteyn terrein
Heeswijk-Dinther
Kaartavond KBO-Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Naaktmodel tekenen/
schilderen
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Darttoernooi
Locatie: De Schaapskooi
Vorstenbosch
7 NOVEMBER
Vogeltentoonstelling
Vogelvreugd
Locatie: Gildenhof
Hoge Akkers 1 Nistelrode
PAGINA 45

Toneelvereniging Anders Als
Anders: Het veilige huis B.V.
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Open dag Samarpana
Locatie: Rukven 2a
Heeswijk-Dinther

Plug & Play
Locatie: CC De Pas Heesch

Regenboogviering
Locatie: Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Boekpresentatie
Abt Denis Hendrickx
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 36

Kamermuziekensemble
Kwintessens
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
PAGINA 2

Fanclubdag
Herrie Davidson Band
Locatie: Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther

Toneelvereniging Anders Als
Anders: Het veilige huis B.V.
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Kinderyoga
Locatie: Samarpana - Rukven 2a
Heeswijk-Dinther
Korloo: Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PAGINA 12
11-11 bal: Jetzt geht’s
Losss-broek!
Locatie: Zaal Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 10
Darttoernooi
Locatie: De Schaapskooi
Vorstenbosch
8 NOVEMBER
Vogeltentoonstelling
Vogelvreugd
Locatie: Gildenhof
Hoge Akkers 1 Nistelrode
PAGINA 45
Baby- en Kinderbeurs
Locatie: CC De Pas Heesch
PAGINA 2
Verkoop handwerkgroep
Horizon Heesch
Locatie: Dagkerk Kerkstraat
Heesch

Rommel-/curiosamarkt door
EHBO St. Lucas
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 28
Darttoernooi
Locatie: De Schaapskooi
Vorstenbosch
9 NOVEMBER
Film: Coming Home
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss
Informatieavond
eerste communie
Locatie: Kerk Heesch
PAGINA 6
Yoga
Locatie: Samarpana
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
10 NOVEMBER
Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode
Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Film: Coming Home
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
In eigen kracht
Locatie: Samarpana
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Informatiebijeenkomst HDL
Coöperatie Welzijn en Zorg
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
PAGINA 37
11 NOVEMBER

5a Helma van de Rakt:
Trakteert
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk
PAGINA 20
Buurtteam Heesch-Noord:
Bijeenkomst
Locatie: CC De Pas Heesch
PAGINA 40
Influsso workshop: LinkedIn
Locatie: Vleutloop Heesch
TV Kantlijn: Dubbelgangers
& vreemdgangers
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Sint Maarten

Krachtwiel
Locatie: Samarpana - Rukven 2a
Heeswijk-Dinther

Jeugdatelier
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
PAGINA 2

Informatiebijeenkomst HDL
Coöperatie Welzijn en Zorg
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PAGINA 37

Workshop Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

13 NOVEMBER

5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling
Locatie: Maxend 75 Nistelrode
Voorlichtingsavond:
Stichting Gezondheid
Voorlichting Heesch
Locatie: CC De Pas Heesch
PAGINA 37
TV Kantlijn: Dubbelgangers
& vreemdgangers
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
I-Meet: Cake versieren
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Workshop bewustwording
Locatie: Samarpana - Rukven 2a
Heeswijk-Dinther
Kaartmiddag KBO-Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
KBO 80+ middag
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
ZorgSamenDorp
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 37
12 NOVEMBER
Ondernemerssessie OOvB
Locatie: Broekstraat 31 Herpen

Influsso workshop:
Curriculum Vitae
Locatie: Vleutloop Heesch
Opening uitbreiding
CC Servaes
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
PAGINA 41
Marij van den Boom
Locatie: CC De Pas Heesch
TV Kantlijn: Dubbelgangers
& vreemdgangers
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Yoga
Locatie: Samarpana - Rukven 2a
Heeswijk-Dinther
Høken en Hakselen 18+
Locatie: Lunenburg Loosbroek
PAGINA 22
14 NOVEMBER
Messiah van Händel
Locatie: Lambertuskerk
Nistelrode
PAGINA 3
11-11 bal dit jaar:
Grif Verkeert
Locatie: CC de Pas Heesch
PAGINA 10
Expositie Aafke Steenhuis
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
PAGINA 2

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

