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Bezoek groep 7B aan de Tweede Kamer
waar een quiz moest uitwijzen
hoeveel de leerlingen wisten over
de politiek. Dat ze veel wisten over
de politiek, dankzij het informatie
zoeken en het verwerkingsboekje,
bleek uit het niveau van de vragen. Groep 7B van ’t Palet kreeg
de moeilijkste vragen die gesteld
konden worden.
na de quiz ging de groep naar het
Binnenhof. Daar werden aan de
hand van foto’s allerlei opdrachten
uitgevoerd. Rond 15.30 uur werd
een bezoek gebracht aan de tweede Kamer. Alleen al de beveiliging
was indrukwekkend. Alles wat van
metaal was, moest in een bakje.
Sommige kinderen moesten zelfs
hun schoenen uittrekken. Daarna
moest iedereen door een poortje
lopen om te kijken of ze niets van
metaal bij zich hadden.
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Groep 7B in Den Haag

HEESWIJK-DIntHER - Op basisschool ’t Palet wordt gewerkt met topondernemers. Aan de hand van thema’s
worden opdrachten uitgevoerd, waarbij de kinderen zelf zoeken naar informatie. Momenteel wordt er in de
bovenbouw aandacht besteed aan het thema ik, jij en wij, vooral met betrekking tot de gemeentelijke en
landelijke politiek. De kinderen van groep 7B kregen een werkboekje met vragen over de landelijke politiek.
Als afsluiting van deze opdracht
werd een bezoek gebracht aan de

tweede Kamer. Op 7 november
vertrokken zeven auto’s met kin-

deren naar Den Haag. Daar werden ze ontvangen in een lokaal

Het bezoek aan de publieke tribune van de tweede Kamer was
natuurlijk hét hoogtepunt van
deze excursie. net op dat moment
zat minister Blok in de tweede Kamer om vragen te beantwoorden.
Groep 7B was weer een ervaring
rijker.

Luchtpost
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50 jaar terug in de tijd, op basisschool ‘op Weg’
’t Mediahuys Nistelrode
pag. 19

VORStEnBOSCH - Een speciale verjaardag van juffrouw Monique werd gevierd. Na een prachtige schoolfoto met Sara was het tijd om de
cadeautjes open te maken. Prachtige tekenen en mooi ingepakte creatieve cadeaus kwamen tevoorschijn in het klaslokaal van groep 4/5.

Sinterklaas

Marco nelissen en Angelo van Tilburg:
Porcus XLIII en Adjudant in Krullendonk

Van Soest & Partners doneert € 2210,00
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Krant niet op
woensdag
ontvangen?
Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?

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

Chris-Stan, Danny, Inge en Frank met de Fitkids
‘Het komt goed, als ge mar met ons meedoet!’

Foto: Ad Ploegmakers

KRULLEnDOnK / HEESCH – Zaterdag 9 november werd bekend wie
komend carnavalsseizoen heersen over Krullendonk: Marco Nelissen
en Angelo van Tilburg zijn Porcus XLIII en Adjudant.
Lees verder op pagina 5

BERnHEZE - Stichting Fitkids werd gekozen als Bernhezer goed doel
voor donaties n.a.v. de opening van de nieuwe locatie in Heesch van
Van Soest & Partners. Plezier in bewegen is het motto voor chronisch zieke kinderen die elke week komen sporten bij Fitkids bij MTC
Bernheze.
Meer informatie www.mooihdl.nl
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eten, drinken & uitgaan
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VadeBo cULinair

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
bezorgdag: woensdag
Kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

3-gangen 1ste en 2e kerstdag:
KERSTBUFFET
najaarsmenu
€ 22,50

Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi verwijst
Martha Daams
Debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van lierop
rachelle suppers
Acquisitie:
rian van schijndel
Ingrid van linder
Administratie:
heidi verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de ven
licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der steen
rian van schijndel
Aanlevertijden
kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

HET EInDE VAn DE
SUSHI-ooRLoG
Heb je in het verleden ook al eens geprobeerd om sushi te maken, maar heb je iedere
keer weer oorlog met de rijst en heb je overal rijst zitten behalve waar het zitten moet?
Met de volgende tips moet het lukken om
uramaki sushi (De sushi-rol met de rijst aan
de buitenzijde) te maken.

(€ 39,50 incl. drankjes)

KERSTDINER

Website
www.demooibernhezekrant.nl

(parade van amuses en
5-gangen menu)

• Bekleed je bamboematje met huishoudfolie. Dat voorkomt dat de rijst in het matje
gaat zitten. Je hebt daarvoor wel zelfklevende huishoudfolie nodig. niet alle soorten folie zijn hiervoor geschikt!
• Gebruik vinyl wegwerphandschoenen.
Wrijf je handschoenen in met een beetje
mayonaise en veeg met je mayonaisehanden even over de bovenzijde van de folie
van het bamboematje. Hierdoor plakt het
niet aan je handschoenen en heb je geen
schaaltjes met water, rijstazijn of wat dan
ook nodig om je vingers schoon te maken.
• Het zeewier kun je makkelijk oppakken
door het met een handje rijst op te pakken.
• Bedek het geroosterde zeewier (nori) met
de rijst en draai het pakketje om op je
bamboematje met huishoudfolie. Leg de
vulling op de nori en maak er met behulp
van het matje een rolletje van. Op de foto
bestaat de vulling uit tonijnsalade, maar
dat kan natuurlijk ook komkommer, zalm,
sushigember, etc. zijn.
• Het sesamzaad (of iets anders) strooi je in
een cakeblik en daarin leg je de sushi-rol.
Even draaien en klaar is je sushi!

Voor meer informatie
kunt u ons bereiken
op het nummer
0412-622821
Willibrordusweg 81 - 5342 LG Oss
info@restaurantzaalhetputje.nl - www.restaurantzaalhetputje.nl

Tip

Advertorial

Walnoten

Leg walnoten 2 à 3 dagen in koud water, waardoor ze
weer vers smaken. Ze zijn ook makkelijker te pellen.

Creëer uw eigen ‘Bier & Kaas’
proeverij bij Bon Fromage

Heb je na deze tips nog steeds oorlog dan
hebben we nog de volgende tip: pak de telefoon en bel 06-134 316 87 of je computer
en ga naar www.vadeboculinair.nl en bestel.

Wij informeren u graag over de vele
mogelijkheden

1 pond

Kibbeling
(Kabeljauw)

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

+ GRATIS saus

à € 7,50

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

PEFC/30-31-421

Elke vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
op de markt in Nistelrode

Pepernoten

Advertorial

Boodschappenlijstje

Lezing Stef Freriks
De impact van verschillende energiesoorten op ons lichaam.
Donderdag 14 november, aanvang
20.00 uur, entree € 7,50. Stef Freriks is schrijver van ‘De kracht van
bewustzijn’. Hij is energetisch specialist en komt een bijzondere lezing verzorgen.
Deze boeiende avond zit vol met
praktische informatie en leuke
anekdotes. Ook is er genoeg ruimte voor het stellen van vragen. Uiteraard is er de mogelijkheid een
gesigneerd boek te kopen.

Workshop Stichting
Chi neng Qigong

Kloosterkapel
Vorstenbosch
Vooraankondiging
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

Deze workshop wordt gegeven
door Jeroen van de Crommert.
thema: ‘Ontdek de kracht in jezelf’. Zaterdag 16 november van
10.00-12.00 uur, kosten € 15,-.
Chi neng Qigong is een Chinese
bewegingsleer die zeer effectief is
voor het versterken van zowel lichaam als geest.
Je komt weer in balans en voelt je
stabiel, kalm en steeds meer tevreden. De eenvoudige en sierlijke
oefeningen stimuleren de doorstroom van energie (Qi).

Lezing met muziekfragmenten
over FRItZ WUnDERLICH door
Jean Peters. Donderdag 28 november 20.00 uur, entree € 5,-.
Wunderlich is bij velen bekend als
operettezanger. Hij geldt tot op de
dag van vandaag ook als de grootste Mozart- en Bachzanger ooit.
Ondanks zijn korte carrière is zijn
discografie indrukwekkend.
tijdens deze presentatie zal een
12-tal opnames hieruit ten gehore
worden gebracht.

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

lunch
diner
borrel
terras
feestje
www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

150 g boter
125 g bruine basterdsuiker
10 g speculaaskruiden
250 g zelfrijzend bakmeel
4 el melk
Materialen: bakpapier

WERKWIJZE

Verwarm de oven voor op 160°C.
Kneed de suiker, de speculaaskruiden, de boter, het zelfrijzend
bakmeel en zout naar smaak goed
door elkaar. Voeg lepel voor lepel
de melk aan het beslag toe, totdat
het deeg soepel aanvoelt. Leg het
bakpapier op de bakplaat. Maak
van het deeg kleine balletjes, leg
ze op de bakplaat en druk ze iets
plat. Bak ze in de oven in 15-20
minuten gaar en lichtbruin.
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De Kloosterkapel genomineerd voor: mooi vanhans manders
Rabobank Fonds Coöperatief Dividend

Het kan niemand in Bernheze ontgaan zijn dat we
een nieuwe burgemeester hebben. Na twee heren
die tijdelijk op de winkel gepast hebben, zwaait
sinds vorige week een vrouw hier de scepter. Een
betrekkelijk jonge vrouw nog, zeker vanuit mijn
50+-perspectief. Maar ze heeft al behoorlijk wat
politieke ervaring, na jaren wethouder in Tilburg
geweest te zijn.
Als gemeentedichter heb ik Marieke Moorman vorige week al twee keer
mogen toespreken. De eerste keer was op maandag tijdens de officiële
receptie na haar aanstelling. De tweede keer was een dag later in
Heeswijk-Dinther, haar eerste halte tijdens haar rondgang langs de vijf
(zes?) kernen van haar nieuwe gemeente. Ik ben nu al een fan van haar.
Ze is heel sympathiek en toegankelijk. Hieronder twee van de sonnetten
die ik bij die gelegenheden heb voorgedragen.

De burgemeesters van
Bernheze
Kloosterkapel-team is er klaar voor, nu uw stem nog

Tekst: Martha Daams Foto: Wim Roefs

Vorstenbosch – Het Kloosterkapel-team in Vorstenbosch heeft veel
werk verzet, maar er zijn nog heel veel plannen om hun missie: ‘een
laagdrempelige ontmoetingsplaats voor cultuur en educatieve activiteiten voor alle leeftijden’ waar te maken.

klaptafels te kunnen kopen + nog
wat additionele materialen én ze
zijn genomineerd. Het enige dat nu
nog moet gebeuren is de toekenning van een bedrag uit dat Fonds.

Gaandeweg wordt het aantal bezoekers groter voor exposities,
yoga, lezingen, concerten en andere activiteiten. De ruimte is geschikt
voor activiteiten voor jong en oud.
In samenwerking met de school
zijn er schilderworkshops geweest
voor kinderen van de basisschool,
met aansluitend een expositie.
Jongeren
Jongeren willen vaak liever iets
doen dan kijken of luisteren. Ook
zij zijn ‘doelgroep’ van de Kloosterkapel. De liefde voor cultuur, creativiteit en educatie begint meestal
bij het zelf doen. Ervaren hoe iets
ontstaat en ondervinden dat het
lastig kan zijn om te maken wat je
in je hoofd hebt. Het resultaat van

die ervaring is een bredere interesse, veelzijdiger denken en gemakkelijker met problemen omgaan.
De begeleiding is erop gericht om
een probleem bij het creëren van
meerdere kanten te benaderen.
Aanvraag
De Kloosterkapel biedt activiteiten
die een mooie aanvulling zijn op
het Gemeenschapshuis De Stuik.
De beperkte ruimte voor de uiteenlopende bijeenkomsten belemmert weleens de flexibiliteit. Het
sjouwen met stoelen en zware tafels, telkens weer, is zwaar. Daarom
heeft het team bij de Rabobank
Bernheze Maasdonk een aanvraag
ingediend voor het Fonds Coöperatief Dividend om lichtgewicht op-

VOOR UW
ORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

Stemmen
Leden van de Rabobank krijgen
een dezer dagen een bericht dat
zij kunnen stemmen op een project van hun keuze. Dat stemmen
kan al vanaf deze week en sluit op
1 december a.s. Laat zien dat ook
u maatschappelijk betrokken bent
en het cultureel erfgoed van De
Kloosterkapel en haar bezoekers –
niet alleen uit Vorstenbosch - een
warm hart toedraagt. Stem op het
project voor tafels en de materialen voor jongerenateliers, die de
enthousiaste vrijwilligers in staat
stellen de variatie in activiteiten
te vergroten en waarbij de jeugd
gestimuleerd wordt zich breder te
ontwikkelen.

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeit
en interesseert

Die ging, zo heeft eenieder kunnen lezen,
Naar Utrecht, wordt daar commissaris van.
Het gaat hem daar, zo hoop ik, naar den vleze
Dan brengt hij die provincie nieuw elan.
Nu heren kort hier hebben waargenomen
Was het de hoogste tijd dat weer een vrouw
Als eerste burger aan het roer zou komen.
Zij die haar moesten kiezen dachten: Wauw!
Dit was de burgemeester van hun dromen.
De hamer is, Marieke, nu voor jou.

Zelfs haar naam is mooi
Aan ‘Zelfs haar naam is mooi’ heb ik gedacht
Toen ik haar naam, Marieke Moorman, hoorde
Die door liefst drie keer M meteen bekoorde,
Een naam met pit en toch ook fraai en zacht.
Toen zag ik foto’s waar ze leuk op lacht
En las ook over haar wat mooie woorden.
Ik snapte best waarom ze hier hoog scoorde
En men derhalve veel van haar verwacht.
Pas drieënveertig jaren is ze jong
Maar al behoorlijk politiek ervaren
En klaar voor deze carrièresprong.
Het is daarom ook heel goed te verklaren
Dat zij naar deze hoge functie dong.
Ik gun Marieke hier veel mooie jaren.

erzekeringspakket door ons geheel
ergelijken op kwaliteit en prijs.

Laat uw
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
ou wel eens
groter
kunnen
zijn
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
u heeft durven denken.

We hadden de drie J’s hier in Bernheze:
José als eerste, Jos daarna, toen Jan.
Die nam de zaak een tijdje waar. Na deze
Kwam, kort ook, Willibrord, een deftig man.

Advertorial

Nieuwe cursus: Digitale fotografie en fotobewerking

eel is ook uw voordeel!

Loop eens
binnen of
neem
Hoofdstraat
100 A
Heeswijk-Dinther
contact op

foto’s. De cursus wordt gegeven
in 9 lesblokken van 2 uur op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur, en/of maandagochtend van
9.30 tot 11.30 uur. In overleg kan
er ook op andere dagen les gegeven worden. De cursus wordt
gegeven in kleine groepjes, waardoor er meer individuele aandacht
gegeven kan worden.

Tel. 0413-291980
of 0413-291205
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p eens even binnen of
em contact op met:

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80

loosbroek – Binnenkort start er in Loosbroek weer een nieuwe
basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je meedoen,
schrijf dan nu in.
Deze cursus is voor iedereen
die een digitale camera heeft of

graag meer wil weten over digitale fotografie en het bewerken van

Nieuw
Voor ouderen worden er speciale
cursussen fotografie en foto bewerken gegeven. Kijk voor meer
informatie over de cursussen op
www.jolandonkersfotografie.nl
en download de pdf met informatie.
Als je vragen hebt kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen.
Jolan Donkers, 06-22064638 of
donkers.fotografie@hetnet.nl.
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health, beauty, care

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

Woensdag 13 november 2013

Laat de MS collectant
niet in de kou staan
BERnHEZE - Als één-na-laatste in een rij van landelijke collecterende
goede doelen, komt de collectant van het Nationaal MS Fonds vanaf
18 november aan de deur. “Het Nationaal MS Fonds is bijna de hekkensluiter in de landelijke collectes”, zegt Pamela Zaat, landelijk coördinator van het fonds.

Het Nationaal MS Fonds helpt
mensen met MS verder...

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
langven 24, tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

EHBo leren en bijspijkeren

Gééf aan de Collectant!

Giro 5057
“Wilt u onze collectanten niet in
de kou laten staan?” vervolgt ze.
“Zij lopen niet voor zichzelf maar
zetten zich, in dit donkere en
koude weer in voor mensen met
Multiple Sclerose, in de volksmond

MS genaamd. Iemand die wordt
geconfronteerd met de diagnose
Multiple Sclerose, krijgt daarbij
direct een overdosis onzekerheid
cadeau. De enige zekerheid die
je hebt, is de wetenschap dat het
een chronische ziekte is, waarvoor
(nog) geen genezing mogelijk is”,
aldus Pamela. Het geld dat wordt
opgehaald tijdens de collecteweek
zal besteed worden aan onderzoek enerzijds en begeleiding en
training anderzijds. Op deze wijze
kunnen wij, samen met onderzoekers en behandelaars, mensen met
MS nu én morgen helpen.

Wat je al niet leert op een reanimatie- en AED-cursus.

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
0414.1055 NHS reanimatie_118x40_FC_WT2.indd 1
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Menzel 31, 5388 SX Nistelrode, tel. 0412-480836
dienstapotheek gevestigd naast
bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof
coLUmn
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

Meld je aan op
www.6minuten.nl

06-10-11 14:47

Workshop
Sierlijk vlechten
Woensdag 20 november
18.30 uur
Woensdag 27 november
13.30 uur
Deelname: € 12,50 p.p.
Voor meer info
en inschrijving bel:
0412-480836

een nieuw tijdperk

Foto: Jan Gabriëls

LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in heeswijk
& nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
loosbroek.

deel is, dat men na één maand in
het bezit kan zijn van het diploma
EHBO. tijdens deze cursus leert
men de basis van het EHBO, verbandleer, reanimatie en AED bedienen. We werken met inzet van
Lotus en ‘n gediplomeerd kader,
volgens de regels van het Oranje
Kruis. De dag begint om 9.00 uur
en eindigt om 17.00 uur, uiteraard
met pauze.
Meer informatie: Lambert Hendriks, 06-28770450 of
ehbo-nistelrode@home.nl.

Weet wat je moet doen
bij een hartstilstand.

Tijdloos Mooi

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

Op 21 november is er van 18.00
– 20.00 uur voor de leden met het
diploma Jeugd A en B een herhalingsavond. Op een speelse manier
(met spelletjes) wordt voor deze
jeugd het diploma geldig gehouden en halen zij het geleerde nog
eens op. Graag bij Lambert Hendriks doorgeven dat je bij deze herhalingsles aanwezig zult zijn.
Bij voldoende deelname organiseert EHBO vereniging nistelrode
een basiscursus EHBO op 3 zaterdagen + examen. Het grote voor-

Onze 13.000 collectanten kunnen onmogelijk bij alle voordeuren
aanbellen. Heeft uw deurbel niet
gerinkeld, een donatie is welkom
op giro 5057 of stuur een sms naar
4333 met de woorden StOP MS
en doneer eenmalig € 2,00.
Kijk voor meer informatie op
www.nationaalmsfonds.nl.

Plaats de elektrode nooit
op een sieraad of piercing

HAARSTUDIO

nIStELRODE - EHBO vereniging Nistelrode heeft voor de laatste maanden van dit jaar enkele interessante bijeenkomsten georganiseerd. De
bijeenkomsten vinden plaats in het lokaal van de EHBO in ’t Dorpshuis,
ingang aan de Lindestraat.

We bevinden ons zo ongeveer in het
staartje van de recessie. De huizenmarkt
trekt aan en in navolging van andere
landen zal ook Nederland weer gestaag
gaan groeien. Toch moet het vertrouwen
van de consument nog terugkomen.
Het is stil in de winkelstraten en de
sfeer is nog wat grillig. Tijdens elke
recessie vindt er echter ook een blijvende
verandering plaats, wat niet verkeerd
Medi Spa hoeft te zijn. De tijd dat de bomen tot in
de hemel reikten is voorbij, er zijn er een
aantal genadeloos omver gevallen.
De recessie is een tijd van een stap terugdoen en bezinnen. Om schoon
schip te maken en met een goede of een verbeterde versie door te gaan,
zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt voor zowel bedrijven als
de mensen zelf. Ze worden kritischer, laten zich beter informeren en
nemen niet meer alles klakkeloos aan. Uiteindelijk is alles psychologie
en mensen maken hun keuze op een ‘goed gevoel’.
Ook het bestedingspatroon is anders geworden.

Advertorial

Bedrijven moeten nog meer hun best doen met kennis, expertise en een
goede service. Niet meer dan normaal lijkt me. Zelfs de ziekenhuizen
doen tegenwoordig aan marketing, omdat ze hun monopolypositie
kwijt zijn. Mensen rijden rustig een half uur langer als dat beter voelt.
Meer dan ooit zie je op televisie lifestyle programma’s waarmee
mensen zich kunnen identificeren. Ze willen grip krijgen op hun eigen
gezondheid en welbevinden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Wat is
goed voor mij? En hoe pak ik dat aan? We zien soms door de bomen het
bos niet meer. Er is namelijk niet een waarheid, het is filteren wat bij jou
past.
En daar probeer ik vanuit mijn bedrijf op in te spelen. Mensen willen
gecoacht en begeleid worden, in hun traject naar een gezondere,
mooiere huid en lichaam. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan,
wil ik graag delen door het geven van informatiebijeenkomsten.
Afgelopen week had ik zo’n bijeenkomst georganiseerd, waarbij de
gasten met rode oortjes van het luisteren naar huis gingen. Informatie
en beleving, dat is de nieuwe tijd. Denken vanuit de klant en daarop
inspelen en in huis halen wat bij haar of hem past. Dit voelt voor mij
heel goed en ik zie de toekomst dan ook weer als een grote uitdaging!
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Marco nelissen en Angelo van tilburg
werkte hij vervolgens nog drie jaar
bij restaurant ‘Boszicht’ in Schaijk.
In 1995 is Marco gaan werken bij
d’n Organon/Diosynth als procesoperator in de vijfploegendienst en
in 2007 ging hij in de dagdienst als
Maintenance Support technician
aan de slag, wat hij tot op de dag
van vandaag nog steeds met veel
plezier doet.

Prins Porcus XLIII
Marco werd geboren op 21 juli
1964 als zoon van Klaas van tôntje
de Mortel en Miet van Erreke Loef.
Hij groeide op in Heesch en bracht
zijn jeugd door op het narcisveldje. na een aantal jaren op de Sint
Antonius Mavo in Heesch, heeft
Marco de opleiding tot restaurantkok gevolgd op de LtS in nijmegen. Op zijn 17e is hij gaan werken
in de horeca. Samen met Angelo

Samen met zijn partner Yvonne
Fransen en hun vier kinderen
(Mara 22 jaar, Lisa 19 jaar, nino 18
jaar en thijmen 14 jaar) probeert
hij zoveel mogelijk van het leven te
genieten.
De grootste passie van Porcus XLIII
is mensen entertainen als artiest bij
pronkzitting ‘De Rooie tesneuzik’
en uiteraard is hij regelmatig met
een sketch op de meest diverse gelegenheden en feestjes aanwezig.
Adjudant
Angelo van tilburg staat aan Marco zijn zijde als Adjudant. Angelo
is de oudste van het gezin. Angelo
groeide op in Vinkel en verhuisde
op zijn 12de naar de Burgemeester
Wolterstraat. Vanaf die tijd was hij

dan ook vaak op het narcisveldje te
vinden, waar hij dus Marco nelissen leerde kennen. Vanuit Heesch
ging hij naar de LtS in Den Bosch,
waarna hij twee jaar Consumptieve technieken heeft gevolgd op de
Ruivert in Oss. Op zijn 16de leerde
hij zijn huidige vrouw Marion Hendriks kennen op de schaatsbaan
het Langven, waar hij in 1992 mee
is getrouwd en dochter Esmee mee
heeft gekregen.
Wat werk betreft is Angelo een
manusje-van-alles: legbatterijenzetter, kraanmachinist, kok, vloerenlegger, blokkenlijmer, maar
sinds 1995 is hij werkzaam bij Maas
Coating Groep. Elke zaterdagmiddag is hij van 16.30 tot 18.00 uur
in café ‘t tunneke te vinden, waar
hij een biertje drinkt met ‘de oude
garde’.
Marco en Angelo hebben er gruwelijk veel zin in om met alle Krullendonkers een groot feest te maken van komend carnavalsseizoen.
Met hun motto moet dat zeker
lukken, want ‘Het komt goed, als
ge mar met ons meedoet!’

organisatie verrast voorzitter van
Stichting Pinksterfeesten nistelrode
nIStELRODE - Na de vele vergaderingen over het 40-jarig
bestaan van het Pinksterfeest in
Nistelrode, wist de organisatie
Prins Gertjan I alias Voorzitter
Gertjan toch nog te verrassen.
tijdens de prinsenreceptie werd
met een onaangekondigde aftrap
van het Jubileumjaar de Pinkstershot geintroduceerd. Een eigen
shot voor de volwassenen en ‘t
Pinkstertje voor de kinderen. De
Pinkstershot zal een rode draad
worden door het feestelijke jubile-

umjaar Pinksterfeesten nistelrode
2014. na een regen van glitters

en een proost was het begin gemaakt.

BRABAnt - De Brabantse Carnavals Federatie hield zaterdag 9 november, in samenwerking met de Provincie
Noord-Brabant en het Erasmusfestival het allereerste Carnavalscongres in het provinciehuis in Den Bosch.
Voorzitter Marjo Lucker van de Stichting Carnaval HDL was hierbij aanwezig.

tijdens het carnaval wordt met inventiviteit en creativiteit de samenleving door middel van parodie en
persiflage een spiegel voorgehouden. Goedaardige maar niet mis
te verstane scherts volgt op kritische wijze de dagelijkse gang van
zaken. Waar kun je elkaar beter
onverbloemd de waarheid vertellen dan in een open democratische
samenleving?
In dorpen en steden wordt de
macht tijdens carnaval door de
prins tijdelijk overgenomen, met
alle gevolgen van dien. Het mateloze drankgebruik en het losbandi-

Gijs en Sam: ‘5384, Carnaval is ‘t beste hier’

Foto: Ad Ploegmakers

KRULLEnDOnK/HEESCH – Zaterdag 9 november zijn na een spannende Porcellus Battle Jeugdprins Porcellus XXXVII en zijn Adjudant onthuld: Sam van Bodegom en Gijs Hanegraaf zullen dit carnavalsseizoen
de jeugd van Krullendonk voorgaan.

Eerste Carnavalscongres in Den Bosch
Het congres ging vooral over de geschiedenis van carnaval en de impact van het jaarlijks terugkerende
feest. Het illustere gezelschap van
professoren, hoogleraren en emiraten boog zich op wetenschappelijke manier over de impact van
het carnavalsfeest op alle facetten
van de lokale gemeenschap. Commissaris van de Koning van noordBrabant, Wim van de Donk opende
het Symposium.

Jeugdprins Porcellus
XXXVII: Sam van Bodegom en
Adjudant Gijs Hanegraaf

ge, onzedelijke gedrag van de jongeren zijn door de eeuwen heen
een doorn in het oog geweest van
zowel de kerkelijke orde als de
gevestigde machtsorde. Maar zoals de wetenschappers tijdens het
symposium terecht opmerkten:
velen van ons danken hun bestaan
aan de relaties die tijdens carnaval
zijn opgebloeid. Bovendien dient
deze periode van tijdelijke ordeloosheid een goed doel. Men kan
stoom afblazen, zodat men zich de
rest van het jaar weer netjes aan de
regels kan houden.
namens Stichting Carnaval Heeswijk, Dinther en Loosbroek was
voorzitter Marjo Lucker aanwezig.
tijdens de paneldiscussie vroeg zij
aan de geleerden of zij een tip hadden hoe we de nieuwe generatie
2.0 aan het hedendaagse carnaval
kunnen binden. Dit, omdat vele
verenigingen kampen met een vergrijzing binnen hun gelederen. Het
antwoord was duidelijk: jongeren
tussen de twaalf en de 24 zijn niet
te binden.

Porcellus XXXVII, Sam van Bodegom, zoon van Jan en Lucré en
broertje van Olivier en Luuk, zit in
groep 8 van basisschool Emmaus
bij meester Maarten van Uden.
Hockey, skiën, golfen, zeilen, gamen, de nieuwe jeugdprins van
Krullendonk is van alle markten
thuis. Ook zijn Adjudant Gijs zit
niet stil. De zoon van Marco en
Iris Hanegraaf is fanatiek voetbal-

ler, maar vindt schieten ook erg
leuk. Daarnaast speelt hij graag
buiten verstoppertje. Ook Gijs zit
op Basisschool Emmaus bij meester
Maarten. Hij vindt zijn klas en zijn
meester ‘super leuk!’ De jongens
weten het zeker, “het wordt het
beste carnavalsseizoen ooit!”
Hun motto is kort maar krachtig:
‘5384, Carnaval is ‘t beste hier’!

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt
en Interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Marjo Lucker, voorzitter Stg. Carnaval
HDL
Tekst: Matthijs van Lierop

Volgens de geleerden wijzen onderzoeken uit dat deze groep ongrijpbaar is. Je moet investeren in
de jeugd en hopen dat zij na hun
25ste de weg terug vinden naar
de verenigingen. Het symposium
werd afgesloten met een optreden
van het Oeteldonkse carnavalstrio
de Kleinkeinder en de Komische
Fanfare De Kikvorschen.

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Cruciaal

De La S a LLeS tr a at 8 5384 N K H eeS C H
TE L E F OON 0412 624 855
www. C oN N eC t-a C C o u Nta N tS. N L
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BernHeZefamILIeBerICHten

Gouden bruidspaar
van den Akker-van oort

HEESCH - Vijftig jaar geleden, op 14 november 1963, trouwden Tien
van Harrie van Gradjes met Miet van Antoon van Knillis Thijsen. Echte
Heeschenaren, die na de Heilige Mis in de noodkerk, met aansluitend
de trouwplechtigheid in het gemeentehuis van Heesch, een gezellig
feest vierden in het jeugdhuis. Naast Tien en Miet trouwden op deze
dag ook de broer van Miet, Tien van Oort en zijn vrouw Pieta. Helaas
is Tien inmiddels overleden. Natuurlijk wordt er tijdens het gouden huwelijksfeest aan hem gedacht.
tien en Miet namen in 1963 hun
intrek in de ouderlijke boerderij
aan de Broekhoek, waar ze begonnen met koeien. Deze werden een
paar jaren later vervangen door
varkens. Het vleesvarkensbedrijf
werd in het begin van de tachtiger
jaren aangevuld met een zeugenstal aan de Grolderseweg. Later
verhuisde het gehele bedrijf daar
naar toe. Het bedrijf is tijdens de
opkoopregeling van de hand gedaan, waarna tien en Miet op dat
adres zijn gaan wonen, bij hun
oudste zoon.
Hun drukke leven is gevuld met
hun gezin, werken, hobby’s en vrijwilligerswerk. tien was jarenlang

actief als sportleider bij R.K.J.B. en
werd vervolgens lid van de n.C.B.
Hij werd plaatselijk bekend door
toneel, Pronkzitting de Rooie tèsneuzik en als de mini bij For Mineur. Zowel Miet als tien zijn nog
regelmatig in touw om te helpen
in en om het huis bij hun kinderen.
Beiden zingen ze in een kerkkoor,
waarnaast Miet nog steeds veel
creatieve bezigheden heeft. Ze is
nog steeds lid van de K.V.O. Vroeger was ze bij de dahliavereniging
en kleide ze mooie beelden. Vele
jaren poetste ze de kerk en zorgde
ze voor mooie bloemstukken.
De vijftigjarige bruiloft wordt gevierd met drie zonen, drie schoondochters en negen kleinkinderen.

Gouden bruidspaar Buijs-Bies
LOOSBROEK - Dirk Buijs (76) en Els Buijs-Bies (73) vieren op vrijdag 15 november hun 50-jarig huwelijksfeest. Het gouden paar heeft elkaar leren kennen tijdens de jaarlijkse toneelstukken die door de protestantse
jongeren gespeeld werden in de vele dorpen. In Asten hebben ze elkaar ontmoet!
Dirk is in Heesch geboren aan de
Venhof en groeide op in een boerenbedrijf; ‘De Abelhoeve’, samen
met 5 broers en 2 zussen. Els is in
Deurne geboren en komt uit een
gezin met 3 meisjes en 4 jongens.
Dirk en Els zijn op 14 november
1963 getrouwd.
Daarna zijn ze gaan wonen aan de
Krommedelseweg in Loosbroek.
Ze hebben drie kinderen; Henk,
Eric en Bart en zijn de trotse grootouders van drie kleinkinderen, Eva
15, Judie 13 en noa 11 jaar oud.
Dirk en Els zijn erg actief in het vrijwilligersleven en hebben veel hobby’s. Dirk klust graag in zijn schuur,
heeft jarenlang de buurbus gereden, helpt mee met de kledingactie
van de kerk en verzorgt het kerkhof in Dinther. Momenteel rijdt hij
met de boodschappenplusbus van

Vivaan. Els verzorgt samen met
Dirk de rommelmarkt bij de kerk
in Dinther. Ze breit hiervoor sjaals

geBoorte

Geboren

Megan

en zorgt voor de soep en broodjes.
Els leest graag en samen gaan ze
regelmatig op vakantie.

Seniorenreizen
La Colline 2014

6 november

20.22 uur - 3125 gram - 48 cm
Christophe Janssen en Eline Janssen van Dijk
Bachlaan 50 - 5384 BM Heesch

www.mooihdl.nl
Informeert, boeIt
en Interesseert
zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Uitnodiging 20 november.
Cultuurcafé De Pas in Heesch.
Aanvang: 19.15 uur ontvangst,
koffie.
19.30-20.30 uur presentatie
Drôme, Ardèche, Provence.
20.30-21.30 uur glaasje wijn.
U bent van harte welkom!

KBo BERnHEZE

KBO Bernheze
Sinterklaasfeest
met Gerard van Kol

ken gemaakt. De activiteit ‘Begeleid Fietsen’ bestond 19 september 2013 vijf jaar. In deze tijd is
ongeveer 15.000 km gefietst. In
aanvang werd gereden met duofietsen waarop deelnemer en vrijwilliger zelf moesten trappen. Later werden deze vervangen door
elektrisch ondersteunde fietsen,
drie duofietsen en een rolstoelfiets.

nIStELRODE - Op dinsdag 26 november organiseert KBO Nistelrode een Sinterklaasfeest in Cultureel Centrum Nesterlé. Aanvang
13.30 uur.
Behalve een bezoek van Sint en
Piet staat een optreden op het programma van zanger Gerard van
Kol uit Liessel. Gerard zingt zelfgeschreven liedjes in het Brabants
‘Liessels’ dialect. Ook vertelt hij
verhalen en leuke anekdotes over
vroeger en nu.
Veel van zijn liedjes zijn autobiografisch. Gerard zingt en vertelt
o.a. over zijn geboortegrond en
het boerenleven in de Peel, met al
zijn handwerk rond de keuterboerderij, waarin er twaalf onder één
dak sliepen en van wie Gerard de
jongste was.
tijdens de pauze is er een loterij
met leuke prijzen. natuurlijk wordt
gezorgd voor een drankje en een
hapje. De middag is om 17.00 uur
afgelopen.
Leden betalen € 2,- entree, nietleden € 7,-. Aanmelden vóór 18

Samen actief met zorg voor de toekomst

Gerard van Kol

november door te mailen naar:
kbo.nistelrode@home.nl.

Begeleid fietsen
HEESCH - Op 1 november vond
weer het halfjaarlijks overleg
plaats van de vrijwilligers van het
‘Begeleid Fietsen’. Van de ruim 40
vrijwilligers waren 35 personen
aanwezig.
Onder het genot van een kop koffie en het inmiddels vertrouwde
stuk gebak, werd nader kennis
gemaakt met zes nieuwe vrijwilligers. In deze vergadering kwamen
voorts praktische zaken aan de
orde en werden nieuwe afspra-

Het is voor Jo van Kreij en Adriaan
van nistelrooij als ‘kartrekkers’ van
deze KBO-activiteit een uitdaging
om elke week, zeven dagen per
week, deelnemers met vrijwilligers
te matchen en in te delen voor fietstochten. Zo’n fietstocht is geen
prestatietocht maar een gezellige
activiteit, waarbij vrijwilligers met
de deelnemers overleggen waarheen gefietst wordt. Onderweg
wordt volop gekletst en soms ook
gestopt voor een kopje koffie.
De deelnemers hebben een beperking zodat zij niet (meer) in staat
zijn zelfstandig te fietsen. Om deel
te nemen is een lidmaatschap van
KBO-Heesch niet vereist. De deelnemers moeten wel in Heesch
wonen. Als u ook interesse heeft
om als deelnemer te gaan fietsen
of als u deel wilt uitmaken van

een gezellige groep vrijwilligers,
meldt u dan bij Jo van Kreij of
Adriaan van nistelrooij, telefoon:
06-40944930.

Wonen en zorg nu
en in de toekomst
HEESWIJK-DIntHER - Vele senioren worden geconfronteerd met
vragen en zorgen betreffende het
wonen en de zorg nu en in de toekomst. Daarom organiseert KBO
Dinther op woensdag 20 november voor alle senioren een themamiddag. Aanvang 13.30 uur in CC
Servaes te Dinther.
tijdens deze middag willen wij u
informeren over de mogelijkheden
van Laverhof. Yolanda Verstegen,
teammanager Zorg thuis van Laverhof zal hierover een korte presentatie geven.
De overgang van AWBZ naar
WMO, scheiden van wonen en
zorg en de participatiemaatschappij zijn onderwerpen die deze middag aan de orde komen in een presentatie van Dominique den Brok,
directeur van Laverhof. Zij zal uit-

leg geven over de veranderingen
in de toekomst en wat dit gaat
betekenen voor de burger en zijn
omgeving. Riny Verstraten, consulent van het Cliëntenservicebureau
van Laverhof zal uitleg geven over
de verschillende soorten zorgaanvragen die er zijn en de manieren
waarop u zorg kunt aanvragen en
ontvangen.

Handwerkclub
VORStEnBOSCH - De handwerkclub van de K.B.O. houdt op zondag 17 november een tentoonstelling van vele verschillende
handwerken en handgemaakte
kaarten.
Er is ook de mogelijkheid om elke
dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
bij ons binnen te lopen.
tevens is er op 17 november de
mogelijkheid de handwerken en
kaarten te kopen. Met de opbrengst kunnen wij nieuwe materialen kopen. De verkoop vindt
plaats in Gemeenschapshuis ‘De
Stuik’, Schoolstraat 14, Zaal ‘De
Rogge’, Vorstenbosch. De zaal is
geopend van 14.00 tot 16.00 uur.
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Reality in De Pas

Jubilarissen ontvangen
eremedaille

Reggae at last

vorstenbosch – Zondag 10 november vierde het dameskoor tijdens
de zondagviering haar 40-jarig bestaan. Een volle kerk was getuige van
een mooie viering met Latijnse liederen, waarbij de vier robijnen jubilarissen: Betsie van den Boom, Diny van Kessel, Thea Smits en Betsie
van de Wijst in het zonnetje gezet werden. De vijfde jubilaris kon er
niet bij zijn.
Realityleden komen overal vandaan om in Heesch te repeteren

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Oss/Heesch – Op 30 november gaat de band ‘Reality’ De Pas op zijn grondvesten laten schudden. Geen
hard rock, maar onvervalste reggae zal te horen zijn en de gasten uit hun stoelen jagen. Robert Green, bandleider uit Oss is geboren in het land van de reggae, Jamaica, maar dreadlocks zult u bij hem niet vinden. Dat
hoeft ook niet, zijn muziek heeft voldoende zeggingskracht om op zichzelf te staan.
Birmingham
In Birmingham, waar Green opgroeide en zijn opleiding als werktuigkundige volgde, was muziek
maken eerst hobby in ’67 Park Lane’
rock/pop muziek. Maar nadat zij
bij Millie Small de backing hadden
gedaan, begon het succes. Met de
komst van een nieuwe drummer en
bassist, beiden uit de reggae scene,
was een nieuwe liefde geboren.
De reggae, met als grote inspirator
Laurel Aitken, bekend van ‘Boogie
in my bones’ en een van de pioniers
van ska. Het talent en de originele
sound bleven niet onopgemerkt. Al
gauw speelden ze met Paul Young,
Q-tips en gingen op tournee in Europa met UB40.
Nederland
Manager Europop, Haarlem, haalde de bandleden over zich in Nederland te vestigen. Ze traden op
in onder andere Count Down, Passage, De ver van mijn bed show

en Hollands’ Glorie. Bandleden
kregen relaties en vertrokken, anderen gingen terug naar hun roots
en dus ging Robert op zoek naar
nieuw talent. Hoewel Nederland
veel talentvolle muzikanten kent,
zijn ze niet allemaal geschikt. Reg-

promotieclip in De Pas in Heesch.
De muziek maakte Wilco Schrijvers, directeur, razend enthousiast.
De band, bestaande uit professioneel spelende muzikanten vanuit
Nederland, Aruba, Suriname en
natuurlijk Jamaica, maakten zo-

‘De zoektocht is gelukt, Reality is weer
compleet’
gae moet vanuit de ziel komen en
dat kan alleen als de focus precies
daar ligt. De ziel van Robert vond,
tijdens zijn zoektocht naar talent,
Lizzy Lamers. Ze zijn samen getrouwd en gelukkig, reden voor
Robert om in Nederland de band
Reality nieuw leven te geven. De
zoektocht is gelukt; Reality is weer
compleet!
De Pas
De 10-koppige band was voor een

veel indruk met hun performance
van rock, soul en reggae dat hij ze
vroeg in De Pas op te treden.
Op 30 november kunt u kennismaken met de band en horen
wat de band te bieden heeft met
de nummers door Robert Green
geschreven en gecomponeerd.
Jeroen Princen (van de band ‘Vanavond niet schat’ en bekend van
de Promconcerten in Oss) treedt
dan ook op; als gastartiest in
Reality.

Pastoor Ouwens reikte de eremedaille in goud uit met de bijhorende
oorkonde van de Sint Gregoriusstichting. “Wij wensen het dameskoor van harte proficiat, met hun jarenlange muzikale inzet ten dienste
van onze parochie”, Pastoor Ouwens bedankte de dames niet alleen

voor hun trouwe inzet, maar ook
voor hun kwalitatieve goede zang.
Dit natuurlijk in samenspel van de
dirigent met de organiste en de dames die allen zeer trouw zijn aan
het Vorstenbosche dameskoor. Na
de viering konden ze nog een kopje
koffie gaan drinken bij De Stuik.

20%

t/m zondag 17 december bij Intratuin Veghel

korting op 1 artikel naar keuze*

* M.u.v. lopende (kortings) acties en aanbiedingen.
Zie voorwaarden in de winkel.

Zondag 17 november open van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

ZIE GINDS…

KOMEN ONZE ANIJSKROLLEN WEER
Kent u ze nog niet? Het lekkere zachte broodje bereid met roomboter en anijs,
onze roomboter-anijskrollen. Het lekkerst met een speculaasje ertussen.
Een regelrechte hit tegen Sinterklaastijd, maar wij bakken ze nu al volop
want ze hebben veel fans, die krollen. Speciaal voor alle fans
en fans to-be een speciaal prijsje.

de bakkers Lamers

4 krollen

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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SCHRIJF JE NU IN VOOR
NHEZE BAKT
HEEL OSS EN BER
de website

inschrijven kan op
of haal een inschrijfkaart in onze winkel.

deze aanbiedingen gelden van

Bij aankoop van
2 broden
naar keuze

1,50

normaal 2,20

6-11 t/m 12-11-2013

We bakken nu al volop anijskrollen want… laten we het maar toegeven…

we zijn zelf ook fan!
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Advertorial

Restaurant De Waard in ‘n nieuw jasje
Proef de kookkunsten van Hans Rombouts aan de Waardse draaitafel

Wat gebleven is
De Waardse draaitafel voor 8 tot
10 personen, waar u kleine gerechtjes kunt eten terwijl u de
avond vult met praten en genieten, is uitgebreid met een grotere
tafel waar liefst 2 draaiplateaus op
passen. Hier kunnen tot 18 personen proeven van de kookkunsten
van Hans die Anja trots serveert.
De prijzen van alle gerechten zijn
inclusief sausjes en warme groen-

‘KONĲNENBOUT
gegaard in BokBier
gaat er Best in’
ten. Het wildmenu van dit moment wordt vergezeld van eigengemaakte rode kool en daarnaast
stoofpeertjes. Zo gaat een konijnenbout, gegaard in bokbier, er
best in. natuurlijk drinkt u er een
lekkere herfstbok bij of een mooi
glas robuuste rode wijn.
Hans en Anja Rombouts in hun vernieuwde restaurant

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Hans en Anja Rombouts hebben er lang over nagedacht. Het restaurant was aan
modernisering toe, maar de Brabantse gezelligheid moest blijven. Daar komen de mensen al
16 jaar voor én voor de lekkere gerechten die Hans in zijn keuken met liefde bereidt.

HEESCH –

Als u nu het restaurant binnenstapt, ziet u dat er iets is veranderd. Heel subtiel.
En toch geeft het Restaurant De
Waard meteen een eigentijds Bra-

bants aanzien. Door het plafond
aan te pakken en andere belichting
is het binnen lekker licht.
De mooie kleur van de lampenkappen, die prachtig combineren met

de gordijnen, maken de sfeer compleet.
De reactie van de vaste gasten is
dan ook steevast: “heel anders en
toch eigen!”

Feesten
De all-in feesten van De Waard
staan bekend om het uitgebreide
assortiment op het hapjesbuffet.
U kunt onbeperkt eten en zo vaak
teruggaan als u wilt. Omdat u eet
van kleine bordjes, kunt u regelmatig onderweg naar het buffet
een gezellig praatje maken. De
koffie met het Lamers’ gebak gaat
er altijd goed in na afloop. En dat

www.restaurantdewaard.nl
0412-451755
Kerkstraat 3, 5384 KA Heesch
allemaal voor een vast bedrag per
persoon. Geen wonder dat Restaurant De Waard nog steeds een
drukbezette agenda heeft, voor familiefeesten, buurtfeesten, bruiloften of jubilea. Ook voor de minder
plezierige zaken van het leven regelen Hans en Anja de zaken met
liefde en respect. Voor uitvaarten
vindt u er een goed verzorgde koffietafel. Heel veel zaken regelen
ze zelf en dus kunnen ze ook heel
flexibel inspringen op uw vraag.
Winter 2013
Voor de eindejaarsfeesten en kerstmenu’s lopen de reserveringen al
binnen. Voor het eerst kunt u dit
jaar op eerste kerstdag bij Hans en
Anja ontbijten. Op tweede kerstdag kunt u uitslapen en om 11.30
uur aanschuiven voor de brunch.
Ook voor een van de beroemde
kerstdiners kunt u reserveren én
voor het grand buffet van tweede
kerstdag om 17.00 uur. Keuze genoeg. Over kwaliteit hoeft u zich
geen zorgen te maken.

Eerbetoon aan Sjaan van den Akker-Hanegraaf
nIStELRODE - De vorig jaar overleden Sjaan van den Akker-Hanegraaf
wordt geëerd met een expositie op zondag 17 en zondag 24 november
in Atelier/Galerie Bernheze.
In haar eigen atelier ‘De Pittige
Haan’ werkte Sjaan elke dag wel
een paar uurtjes met veel liefde
aan haar schilderijen. nu Sjaan er
zelf niet meer is om haar schilderkunst met veel enthousiasme te
tonen, nodigt haar familie u uit
om een kijkje te komen nemen. Zij
zouden het erg jammer vinden als
haar schilderijen verloren zouden
gaan. tevens is er de mogelijkheid

om een schilderij te kopen.
U bent van harte welkom.
Atelier/Galerie Bernheze
Harrie van de Venstraat 7 (ingang
om de hoek van W. van Houtstraat) 5388 Ct nistelrode.
Openingstijden: 17 en 24 november van 13.00 tot 17.00 uur.
Meer info: info@atelierdenhaan.nl
of tel: 06-16958892.

www.atelierdenhaan.nl.

Overheerlijk kerstbuffet
1e en 2e kerstdag van 16.00 tot 20.00 uur

enkoeken
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GRATIS

bij inlevering
van deze advertentie

jdag
Geldig dinsdag t/m vri
te

Zie voorwaarden websi

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

www.pannenkoekenhuisheesch.nl

En dit alles voor een
kerstvriendelĳke prĳs van € 40,-p.p.
Inclusief frisdrank, vruchtensappen, bier en wĳn.
Voor kinderen tot 12 jaar betaalt u slechts € 19,50.

Het leukste kerstdiner
beleeft u dit jaar in
Partycentrum ‘t Maxend
Reserveer tĳdig!
0412-611251

Liederentafel
HEESCH - De Liederentafel van
deze maand wordt volgende week
woensdag 20 november gehouden
in De Pas. Aanvang 20.00 uur. Entree € 1,-. U kunt weer naar hartenlust meezingen met het orkest.
De avonden trekken steeds meer
enthousiaste deelnemers. Iedereen
is altijd van harte welkom, ook uit
de regio.

Diepvries & Versproducten

BRUILOFTEN • PARTIJEN • PERSONEELSFEESTEN
JUBILEA • RECEPTIES • PARTYVERHUUR

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

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

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

Kies

aantrekkelijk!
Speciaal voor veertigers!

Een leesbril van uw drogist?
Uw ogen en looks verdienen veel beter!
Bij Alferink Optiek heeft u de keuze uit
vele modische combibrillen. Al vanaf € 99,per glas. Daarmee kunt u zowel lezen als
veraf zien. U hoeft niet meer steeds uw bril
op en af te zetten. Ook beschikt u dan over
Easy UV ontspiegeling. En... na aftrek van
de bijdrage ziektekostenverzekering blijft
er maar een klein restbedrag over.
Kies dus aantrekkelijk!

Prikkende Ogen? Laat de balanswerking van uw ogen controleren!
nú een iPad
Pen cadeau
bij een gratis
oogmeting...
A L F E R I N K

...OF 2 wijnglazen
cadeau bij een
gratis oogmeting
O p t I E K ;

Oogzorg is geen snel tussendoortje.
Geen discountproduct. Geen wegwerp
artikel. Open uw ogen; kies voor de
opticien die de ontwikkeling van uw
oog nauwlettend volgt en die samen
met u komt tot een persoonlijk oog
zorgplan! Die u daarmee gezond houdt.
Die opticien is Alferink Optiek!

v I s I O N A I R

nú 2 bijzOndere
wijnen cadeau
bij aankoop van een
complete bril
I N

O O g z O R g !
Wij werken samen met
alle zorgverzekeraars en
verzorgen uw declaratie.
HEESCH
‘t Dorp 31, 5384 MB
T. 0412 45 10 03

www.alferinkoptiek.nl
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Feston Tapijten Heesch

Advertorial

Klein maar fijn familiebedrijf
HEESCH – Aan de Broekhoek in Heesch staat een – ogenschijnlijk – klein pand, met heel veel
inhoud. Binnen vindt u er naast alle gordijnstof-, meubelstof- en tapijtstalen mensen die hun
vak verstaan als geen ander. theo en Henny geven er al meer dan 25 jaar goed en eerlijk
advies. Sedert enkele jaren worden zij bijgestaan door zoon Maarten, dochter Claudia en
coupeuse Henny.
trappen. Maar voor advies over de
trapbekleding kunt u theo, Henny,
Maarten of Claudia alles vragen. Zij
adviseren u met verstand van zaken
over harde of zachte bekleding.
Wist ù dat zelfs bij vinyl de poolrichting van belang is? En dat tapijt
dat de ‘vleug’ verkeerd heeft liggen veel sneller slijt?

STOFFEREN EN REPAREREN
Meubels en kussens voor in huis,
caravan, camper en boot kunt u
simpel en lekker dicht bij huis opnieuw laten stofferen.
Er is een ruime keuze aan meubelstoffen. Voor reparaties aan tenten, zeilen en luifels draait het atelier van Feston z’n hand niet om.
U kunt zelf een kijkje gaan nemen

Voor bestellingen tĳdens de open dagen is
een leuke kortingsactie

Theo en Henny in hun winkel aan de Broekhoek in Heesch

Feston komt van festonneren. Karpetten die aan de ruimte aangepast
moeten worden, worden op die
manier afgewerkt met leer of meubelstof. Of door banderen of omvouwen. Klassieke kleden die aan

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

slijtage onderhevig zijn en waar u
aan gehecht bent, kunt u weer een
nieuw leven inblazen via Feston.
VLOEREN
Of u nu tapijt wilt, vinyl, pvc vloer,

laminaat of kokos/sisal, bij Feston
vindt u een rijke kennis over de
voor- en nadelen van elk materiaal.
De vloer wordt gratis gemeten en
gelegd met uitzondering van pvcvloeren en speciaal maatwerk zoals

Even voorstellen, Cor neelen

COR NEELEN

‘Eerlijk en direct’
Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

HEESCH – Ook aan
mij werd gevraagd
of ik een stukje wilde schrijven voor de
krant om mezelf voor
te stellen. Ik ben Cor
Neelen en als geboren
en getogen Heeschenaar voor veel mensen
geen onbekende in
Heesch. Ik ben al bijna 12,5 jaar werkzaam in het jongerenwerk. Als beheerder bij jongerencentrum Checkpoint werk
ik veel en graag met jongeren en ik sta graag voor hen klaar.
De jongeren die ik heb leren kennen in al die jaren weten
precies wat ze aan me hebben. Ik ben eerlijk en direct.
Wat ik belangrijk vind in het contact met jongeren is dat ze
hun verhaal altijd mogen doen. Ik ben altijd bereid om te
luisteren en - waar nodig - zal ik proberen een goed advies
te geven of het nou gaat over werk, school of relaties.

‘Jongeren lopen nu tegen
andere problemen aan’
Omdat ik al wat langer meeloop heb ik de jeugd in de jaren
wel zien veranderen. Was de jeugd voorheen nog wat ‘ruiger’, nu zijn ze allemaal wat rustiger. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat ze als makke lammetjes bij ons komen, maar ik
zie wel een verschil met 10 jaar geleden. Jongeren lopen
nu ook tegen andere problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld
niet voor alle jongeren makkelijk om werk te vinden. Wij
proberen ze daar zo goed mogelijk bij te helpen en ze te
motiveren om aan de slag te gaan.
Voor diegenen die nieuwsgierig zijn naar wat we eigenlijk
allemaal doen, iedereen is welkom om een bak koffie te
komen drinken. Voor meer informatie over activiteiten kun
je altijd terecht op www.jongerenwerkbernheze.nl

RAMEN
Het assortiment raambekleding
is enorm. Van dakraambekleding
tot en met vitrage, overgordijnen,
luxaflex, rolgordijnen, rolhorren
en vouwgordijnen heeft Feston de
nieuwste collectie op stalen hangen.
Meten, naaien en ophangen wordt
vakkundig gedaan.
En wilt u daarna de kleur van uw
muren of deuren aanpassen aan de
gordijnen, dan kan ook dat geregeld worden.

in het atelier van Feston. OP 16 EN
17 NOVEMBER is een open dag
gepland. U kunt dan op uw gemak
de najaarscollectie tapijten, karpetten, gordijn- en meubelstoffen bekijken, maar ook zien hoe het festonneren en banderen in zijn werk
gaat. Voor bestellingen tijdens de
open dagen is een leuke kortingsactie bedacht en voor elke 15e bezoeker een gratis set trapmaantjes.
natuurlijk staat de koffie klaar.
BROEKHOEK 52, 5384 VR HEESCH
0412-451394.

BERICHT VAN EEN VRIJWILLIGER!
Afgelopen herfstvakantie had ik een visagie-opdracht bij jongerencentrum
Checkpoint in Heesch. Het was weer tijd voor de meidendag van dit jaar
en er was nog iets speciaals. Door een winactie van www.wizper.nl (Zit je
ergens mee? Effe wizperen!) werden er drie gelukkige winnaressen uitgekozen die een volledige makeover wonnen. Hun haar werd gedaan door
echte kapsters, ze werden in de make-up gezet door yours truly, mij, haha!
Daarna kregen ze een nieuwe outfit van Shoeby om hun billen en armen
geschoven. Uiteindelijk was er nog een professionele fotoshoot, zodat het
een dag werd om nooit meer te vergeten.
In het begin waren
alle drie de meiden
nogal verlegen.
Maar nadat de eerste toch in de stoel
voor me geduwd
werd, ebde de verlegenheid weg.
In overleg met het
eerste meisje kozen we voor felroze
lippen en een neutrale ooglook.
De aandacht van
winnares nummer
twee was nu wel
gewekt, felle lippen waren in trek. Felrode lippen met eenzelfde neutrale
ooglook werd het voor winnares nummer twee. De derde en laatste winnares ging juist voor opvallende ogen, geen smokey eyes, maar een felgekleurd lijntje onder haar ogen, hetzelfde als mijn make-up van die dag.
Verder kozen ze alle drie voor een mooie bos krullen. In een Mini Cooper
werden ze naar Shoeby gereden, waar ze een outfit mochten uitzoeken voor
de fotoshoot. En wat zagen ze er fantastisch uit!
Het duurt nog even, maar misschien zie ik je wel bij de tweede meidendag
in de meivakantie van volgend jaar!
Liefs, Steffi
www.beautysquare.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl
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HERFSTVOORDEEL
KLEDING
ELKE LEDEREN
STOFFEN JASSEN
ZONDAG TASSEN & KOFFERS
OPEN KLEIN LEDERWAREN

DESKUNDIG
ADVIES
EN OOK ALTIJD
AANBIEDINGEN!

Tot eind 2013. Van 12.00 - 17.00 uur. Gratis parkeren voor de deur!

Heesch | ’t Dorp 44 | Tel. 0412 - 45 23 13 | www.lederzaakverhagen.nl | Al 30 jaar, loop eens binnen.

GLAMOUR NIGHT bij Life & Garden Heesch
Lederzaa
k
VERHAG
EN

WOENSDAG 20 NOVEMBER

UITNODIGING

WOENSDAGAVOND
20 NOVEMBER
GLAMOURNIGHT
bij Life & Garden

Laat u verrassen op onze Glamournight
20 november van 17.00 tot 22.00 uur.

20%g
kortin

De rode loper ligt voor u uit. Alles voor sfeer en glamour met de feestdagen in en rond het huis.
Na een feestelijk onthaal met een welkomstdrankje wordt u ondergedompeld in een sprankelende kerstsfeer met
Alleen op deze avond 20% korting op het kerst en sfeer assortiment*
• Ideeën voor de heerlijkste gerechten • Wijnproeverij • De laatste mode in sierraden • Glas in lood demonstratie
• Demonstatie sfeer en kerstarrangementen • Schoonheidsspecialiste geeft advies en demonstratie • Heerlijke
hapjes van de barbecue met demonstratie • Haarstyling voorbeelden en advies • Culinaire hoogstandjes enz. enz.
En natuurlijk in de gehele winkel sprankelende kerstpresentaties voor binnen en buiten.

TIJDENS
DEZE AVOND

Bij besteding vanaf 25 euro ontvangt u een speciale kerstvoucher ter
waarde van 5 euro die u tijdens de kerstweken bij Life & Garden kunt
inwisselen. U kunt deze kerstvoucher vrij besteden.

20%g
kortin

op kerst en
sfeerassortiment*

* Korting is niet geldig op lopende acties, aanbiedingen en/of folderartikelen, arrangementen, diervoeders, cadeaubonnen,
tuinhout, bestrating, gasf lessen, Weber en Oase en speciale bestellingen.

L&G_Xmas_shoppingnight'13_Heesch.indd 1

21-10-13 17:04

Heesch Bosschebaan 23, 0412-407030
Voor openingstijden, routebeschrijving en
aanvraag digitale nieuwsbrief:

Welkom

www.lifeandgarden.com

Van 17.00-22.00 uur
bij Life & Garden,
Bosschebaan 23,
5384 VX Heesch

L&G_Xmas_shoppingnight'13_Heesch.indd 2

HEESCH - Met een blik op de komende feestdagen organiseert Tuincentrum Life & Garden in Heesch weer een spetterende ‘Glamour Night’.
Een keur aan activiteiten inspireert
de bezoeker voor de komende
feestdagen. De sprankelende presentatie van sfeer- en kerstartikelen brengt iedere bezoeker in een
feeststemming. De verschillende
delen van het tuincentrum zijn
prachtig ingericht met een eigen
stijl en thema. Het tuincentrum
met haar medewerkers verzorgen
demonstraties sfeerstukken maken
voor de komende maanden en de
kerstdagen. tevens reikt een groot
aantal ondernemers uit Heesch
e.o. weer veel ideeën aan om de
komende feestdagen extra glans

te geven. U wordt gastvrij ontvangen met een welkomstdrankje en
verder zijn er in het tuincentrum
diverse ondernemers die hun culinaire kunsten met een lekker hapje
aan u presenteren.
Daarnaast zijn er deelnemers die
u meenemen om bijvoorbeeld de
mooiste foto’s te maken, u prachtig glas in lood laten zien en kunstzinnige decoraties voor uw woonomgeving showen.
Ook beauty en mode ontbreken
niet om u ideeën te geven aan de
komende feestdagen nog een extra accent toe te voegen.

MAGAZIJNOPRUIMING
TIJDENS
GLAMOUR NIGHT

ALLES

70%

Schoonstraat 24 - Heesch - 0412-450440 - www.tobeme.nl

La Orféon
uit Loosbroek
treedt op
tijdens de
Glamour Night
om 20.00 en
om 21.00 uur

21-10-13 17:04

Wiegmans
Heesch
C1000 Wiegmans

C1000 heeft alle ingrediënten voor een
heerlijke kerst. Tijdens onze presentatie
bij de GLAMOUR NIGHT kunt
u genieten van lekkere hapjes en
bereidingstips van onze koks.

Schoonstraat 8
5384 AN Heesch

C1000 Wiegmans Schoonstraat 8 • 5384 AN Heesch
www.C1000.nl/Wiegmans

workshops,
bruidsgelegenheidsmake-up
workshops, bruidsenen
gelegenheids
make-up
permanente make-up,make-up
wimperpermanent
permanente
Nieuwe Erven
5384 MK
TA Berghem
Heesch
Tarwestraat
81 7 5351
tel.
06 --21644798
21644798 info@bbyr.nl
info@bbyr.nl
tel 06

www.bbyr.nl

ITC
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duurzaam

mooi & duurzaam

Inzamelpunt mechanische
gereedschappen

VAN TUYL METAALRECYCLING

Bij Karwei in Heesch voor Solidariteitswerkplaats Uden

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u
ook welkom, neem dan
even contact met ons op.

heesch– In Afrikaanse landen zijn (jonge) mensen heel blij als ze
met een goed gevulde gereedschapskist, of een puike naaimachine
de kost kunnen verdienen voor zichzelf en hun gezin. Dankzij de
inzameling van oude gereedschappen o.a. bij de Karwei in Heesch,
en de Solidariteitswerkplaats in Uden kunnen ze dat ook. De oude
gereedschappen die overbodig geworden zijn en die u inlevert
bij de Karwei, worden door vrijwillige vaklui opgeknapt zodat ze
in Afrika ingezet kunnen worden. Het gaat dan om oude gereedschappen, oude naaimachines, fietsen, rollators en rolstoelen.
Gelukkig zijn er nogal wat mensen die aan een tweede leven
voor hun gereedschappen denken, en ook aan het milieu. Bij
de Karwei aan de Cereslaan in
Heesch is al heel wat gereedschap ingezameld en naar Uden
gebracht voor revisie. Dank
daarvoor!
De Solidariteitswerkplaats is ook
de mensen van KARWEI heel erkentelijk voor deze kans.
toch doen wij nog eens een beroep op mensen uit Bernheze
om oude naaimachines en gereedschappen (vooral timmer-

DUURZAAMHEID
TIP
Vang regenwater op
en gebruik dit
voor tuin- en
kamerplanten en
autowassen

handgereedschap) niet weg te
gooien, maar ze in te leveren bij
het inzamelpunt bij KARWEI aan
de Cereslaan in Heesch.
De aanvragen voor deze gereedschappen blijven namelijk
binnenkomen.

mooi & in de streek

Een geijkte weegschaal voor de
exacte kilo’s.

Het terrein wordt dagelijks
schoongemaakt.

Makkelijk bereikbaar vanaf de
snelweg.

Bakken waar u uw metaal in
kan sorteren.

Ook ‘s avonds en in het weekend
geopend.

Ophaal service.

Direct contante betaling.

WIJ ZIJN VERHUISD

Solidariteitswerkplaats:
Violierstraat 1, Uden.
t 0413 266335
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur.

NIEUW
ADRES

Nieuwstraat 10
5384 PC Heesch
Telefoon: 0412-764467
E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Openingstijden
Openingstijden
maandag
12.00-17.00 uur
Woensdag
9.00-17.00 uur
woensdag
12.00-17.00 uur
Donderdag
9.00-17.00 uur
donderdag
12.00-17.00 uur
Vrijdag
9.00-17.00 uur
vrijdag
12.00-17.00
uur
Zaterdag
10.00-15.00
zaterdag
10.00-15.00uur
uur

rits stuk?

50%Nu
korting
zomerkleding
leuke op
kerstspullen
Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl
Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar

www.sun-windenergy.nl

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’
stuk? In vele gevallen maken wij de rits
terwijl u wacht.
• Een jas, tas, broek of laars, het maakt
niet uit.
• Drukknopen en broekhaken,
wij maken deze ter plekke.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje
te maken, dan kunt u bij ons ook een
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend
kleding.
Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

Van der Wijst Kleinvak,
een begrip op de markt!
Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl

Geld verdienen?
133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd 1

Cereslaan 16, Heesch
0412 454 394

www.vanderwijstkleinvak.nl

29-4-2013 9:30:38

Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl

COLOFON

NU
6%
mo btw
geli
jk

• eetcafé ‘t Pumpke
• De kriekeput
• los door het bos
• bomenpark
• hb Foods
• Zorgboerderij v.d. Wijst

mooi & duurzaam
• beco
• G.hermes houtbewerking
• van bakel eco
• van der Wijst kleinvak
• sun & wind energie
• kringloopwinkel heesch

mooi & in bedrijf
• van schayk voF
• orangerie van tilburg
• rivez Assurantiën &
risicobeheer bv
• Wve schilderwerk
• v.o.F. van berloo
• compufix
• M. Geurts grondwerken
• Financieel centrum heesch

mooi & online
• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• hondenzaak.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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coLUmn

van een bouwvrouw

Tijdig voorbereidingen treffen en de juiste keuzes
maken. Allebei heel erg belangrijk bij het goed en
vooral tevreden volbrengen van onze bouwperiode.
Het bestellen van de materialen, het weerbericht in de gaten houden en
veel praten over wat we mooi en niet mooi vinden hoort er allemaal bij,
maar bij deze bouwvrouw begint haar werk pas echt na het verkrijgen van
de juiste outfit.
Met mijn roze helm, spijkerschort, duimstok en oorbeschermers was ik
er helaas nog lang niet. Na een eerste ochtend op de bouw op mijn sportschoenen en in een oude spijkerbroek, was ik me bewust van het feit dat
ik dit niet lang ging volhouden. Op zoek dus naar de juiste outfit. Schoenen met stalen neuzen, een warme werkbroek en een waterdichte jas,
dan moet het goed komen. Helaas was ik even vergeten dat de meeste bouwbenodigdheden (en dus ook
kleren!) op de man zijn afgestemd. Gelukkig is er een winkel in het Brabantse Heesch die aan de wensen
van vrouwen met uniformkleding gehoor geeft. Snuffelend door de rekken, vooral gefocust op de kleur
zwart en roze, heb ik mijn weg gevonden door de winkel van WomenWorks. Na goed advies en het passen van een aantal kledingstukken liep ik trots naar buiten. Ik ben er klaar voor!
Inmiddels weten we al aardig goed wat we willen voor onze woning. Een proefmuur met de bakstenen
die we voor ogen hebben is naast ons chalet gemetseld. Onze vloerbedding ligt bezaaid met voorbeelden van de pvc vloer die we willen leggen en tijdschriften vol met woonideeën vullen onze brievenbus.
Er zijn nog veel keuzes die gemaakt moeten worden. Gelukkig is er nog genoeg tijd om daar over na te
denken.
Tot over 4 weken!
Groeten, Sanne

DUUrZaam

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Sanne bij de proefmuur met verschillende bakstenen

Wij wensen
Sanne veel
succes met
de bouw

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen

Bedrijfskleding

Outdoorkleding

Voor iedere Branche

Veiligheidsschoenen

Wandelschoenen

Zowel Dames als Heren

PBM’s

Winterlaarzen

Vanaf 1 stuks

Bezoek ook eens onze showroom aan de Cereslaan 10a, Heesch (naast de MacDonalds)

Is duurzaam bouwen duurder?

DUURZAAMHEID
TIP

BERnHEZE - Duurzaam bouwen is niet per se duurder dan niet-duurzaam bouwen. Door
andere bouwwijzen en materiaalgebruik kan duurzaam bouwen soms goedkoper zijn.
Daarnaast is van belang naar welke kosten wordt gekeken.
SooRTEn KoSTEn BIJ
DUURZAAM BoUWEn
Als alleen de stichtingskosten (de
grond- en bouwkosten) worden
bekeken, lijkt het of duurzaam
bouwen duurder is. Maar vaak
zijn de kosten voor het onderhoud van een duurzaam gebouw
een stuk lager. Ook worden de
energie- en waterbesparende
maatregelen tijdens het gebruik
van de woning terugverdiend.
Dit zorgt voor een lagere energie- en waterrekening. Voor de
kopers of gebruikers van een
woning of gebouw is dat een
voordeel.

SUBSIDIE DUURZAAM
BoUWEn
Duurzaam bouwen en verbouwen wordt ondersteund door
specifieke subsidies, zoals:
• Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam
vastgoed;
• Tender NESK: voor energiezuinige scholen en kantoren;
• MIA: belastingvoordeel voor
duurzame bedrijfsinvesteringen.
Gemeenten en provincies hebben
ook diverse subsidies. Daarnaast
is er vanuit de Europese Unie een

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

Oss • T 0412 622976 • www.Leddux.nL

Let bij de aankoop
van nieuwe
apparatuur op
het energielabel

aantal
stimuleringsregelingen
voor duurzaam bouwen, zoals de
Energy Efficient Buildings.
MEER InFoRMATIE
REGELInGEn En SUBSIDIES
Het Agentschap nL heeft meer
informatie over alle regelingen
en subsidies op het gebied van
duurzaam bouwen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

Govers Waterservices;
Het gebruik van zacht water is meteen
merkbaar, op de huid en in gebruik.
• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon
en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet
ontkalkt te worden
• koffie en thee smaken beter
• Waterflessen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders

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

• Levering, installatie en
onderhoud
• Benodigdheden; zoals
zout, filters etc. (ook voor
Amerikaanse koelkasten)
T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27
F 0412 63 19 70

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf
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Informatie
voor de

KERNEN

Uitnodiging CDA Bernheze

Meepraten over de leefbaarheid van je dorp
Bernheze - Wij nodigen iedereen van harte uit mee te praten over
‘zelforganisatie vanuit de kernen’. Onze samenleving is volop in beweging. In de intussen al veelbesproken participatiemaatschappij trekt de
overheid zich steeds meer terug bij bijvoorbeeld het leveren van zorg en
welzijn. Wij vinden dat het initiatief in de kernen moet liggen. Je bent
zelf verantwoordelijk voor het leefbaar houden van je leefomgeving.
Dat klinkt allemaal mooi, maar hoe gaat dat dan? En doen we dat al niet
op veel momenten en op allerlei manieren?
Het programma ziet er als volgt uit;
De heer Willy Donkers uit Elsendorp, vicevoorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
verzorgt een inleiding over het
belang van zelforganisatie vanuit
de eigen kern. Daarna zal de heer
Christ Tielemans, docent aan de
HAS Hogeschool Den Bosch, een
presentatie verzorgen over hoe je
door middel van eigen initiatieven
de toekomst van je eigen dorp mee
kunt bepalen. Dit met input van
studenten, die momenteel een opdracht over leefbaarheid in dorpen
uitvoeren.
Na een korte film over de dorpscoöperatie Esbeek lichten een aantal
voorzitters van de kerncommis-

sies en dorpsraden uit onze eigen
Bernhezer kernen toe wat er in
Bernheze op dit vlak al voor initiatieven genomen worden. Joop
Neijs (Loosbroek), Antoon Verhaak
(Heeswijk-Dinther), Leo Somers
(Vorstenbosch) en Arie Kemps
(Nistelrode) gaan samen met de
aanwezigen in gesprek over de
kansen die deze manier van organisatie voor Bernheze biedt.
We zien u graag op onze informatieavond ‘Zelforganisatie vanuit de
kernen’ op 21 november om 20.00
uur in CC Servaes te Heeswijk-Dinther. Komt u ook? De koffie staat
klaar!
Namens CDA Bernheze, herkenbaar actief en betrokken!

SP: Glansrijke

Theo van der Heijden, Toon van Vugt, Cor van Erp, raadsfractie SP
bernheze - De laatste begroting van deze bestuursperiode is aangenomen;
glansrijk. Eén wijziging werd aangebracht, met steun van de SP. De 4x3 coalitie
heeft uitstekend op de financiën gepast! Het vermogen van de gemeente is na 4
jaar nagenoeg onveranderd. De sportclubs ontvangen nog steeds subsidie voor
jeugdleden. De minima gaan er 5% op vooruit in de lastendruk. De handen
staan nog steeds aan de ploeg. Zie componistenwijk, ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid en aanpak centrum Heesch.
4 keer 3
In 2010 ging de SP de 4x3 coalitie
aan. Met een eigen SP wethouder,
voor het eerst in 30 jaar. Sindsdien
is er goed op de winkel gepast. De
verliezen op vroegere grondaankopen zijn weggewerkt. Het verlies
op Waalboss is weggewerkt. De
vermogenspositie van de gemeente is nagenoeg gelijk gebleven, ondanks 4 jaar zware financiële crisis
in Nederland. Maar er is meer ge-

Het wordt een boeiende avond
waarop we in discussie gaan over
de doelstelling van de zorgcoöperatie en hoe deze te realiseren, als
het gaat om zorg en welzijn.
De avond wordt ingeleid door een
medewerker van de samenwerkende organisaties Brabant, die u
mee zal nemen in de zorgwereld
van de toekomst.
De heer Arie Kemps, voorzitter van
de dorpsraad Nistelrode en tevens
oprichter van het zorgplatform
Nistelrode, vertelt zijn ervaringen
in contact met de zorg- en welzijn
verleners in Nistelrode. Een platform dat zich inspant voor meer

duidelijkheid voor de zorgvrager,
waarbij de onderlinge verbondenheid en solidariteit een belangrijke
rol speelt om de kwaliteit in de toekomst te waarborgen.
Als u mee wilt praten over de invulling van het nieuwe zorgstelsel,
kanteling van de zorgwet en de
voorstellen van het zorgplatform
voor 2015, bent u van harte welkom. De avond word afgesloten
met een plenaire terugkoppeling
van de avond door een uitgebreid
column op een komische manier
door cabaretier Mark van de Veerdonk. Meer weten zie www.dorpsraadnistelrode.nl.
Voorlopig avondprogramma
19.45: Ontvangst met een kopje
koffie
20.00: Aftrap Dorpsraad/zorg-

beurd. Twee nieuwe basisscholen
werden gebouwd. Een prachtig
gemeenschapsgebouw (CC Nesterlé) in Nistelrode. Het Dorpsplein
in Loosbroek werd opgeknapt.
Het Meester Loeffenplein in Vorstenbosch werd opgeknapt. Jong
Nederland kreeg een nieuw clubgebouw in Vorstenbosch. De
Pastoor Maasstraat in HeeswijkDinther is opgeknapt. De compo-

Progressief Bernheze: Regionaal

lokaal uitvoeren

nistenwijk in Heesch wordt momenteel aangepakt. Bernheze is
een schaliegasvrije gemeente.
We zijn een agenda 22 gemeente.
Voor de minima hebben we een
extra ondersteuningsfonds. Dat
mag je beleid met een NAAM noemen. SP-beleid, samen met de 4x3
coalitiegenoten. Na 19 maart (verkiezingen) wil de SP doorgaan met
dit beleid.

organiseren,

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Op 8 november hebben acht progressieve partijen in de regio As50 plus een manifest ondertekend. Met dit manifest spreken zij af actief invulling te geven aan de regionale samenwerking. Gemeenten zijn effectiever en
efficiënter als zij onderwerpen regionaal organiseren en daarna lokaal uitvoeren.
Hart van Veghel, SP Bernheze, PvdA Uden, PvdA Oss, GroenLinks Oss, Progressief Landerd, VPM Maasdonk en Progressief Bernheze vertalen het manifest in
de verkiezingprogramma’s. In het manifest is voor drie onderwerpen de samenwerking uitgewerkt.

Zorgwekkend
Nistelrode - De dorpsraad Nistelrode organiseert een thema-avond
voor alle inwoners van Nistelrode, op 26 november in CC Nestelré,
aanvang 19.45 uur. De avond heeft als titel ‘Welzijn en Zorg in Nistelrode’. Een actueel thema, omdat steeds meer mensen hun eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid aanspreken voor behoud van hun
woon- en leefomgeving.

begroting 2014

Wonen
De te bouwen huizen stemmen we
af op de behoefte en maken we zo
duurzaam mogelijk. In een regionaal woonakkoord verdelen we de
te bouwen huizen over de regio en
we spreken af actief kennis uit te
wisselen over duurzaam bouwen.
Economie
We zorgen ervoor dat gemeentegrenzen geen belemmering zijn
voor bedrijven die zich in deze
coöperatie
20.30: Uitleg ‘Kanteling’ in de zorg
(presentatie VBOB)		
20.45: Forumdiscussie zorgcoöperatie
21.15: Pauze met een drankje
21.30: Vervolg forumdiscussie
22.00: Samenvatting van de avond
door Mark van de Veerdonk
22.30: Afsluiting in de foyer.

regio willen vestigen. We zorgen
voor een optimale afstemming tussen het beroepsonderwijs en het
bedrijfsleven zodat de goede arbeidskrachten beschikbaar komen.
Zorg
We brengen in de regio de verschillende regelingen bij elkaar
zodat de juiste zorg op het goede
moment bij de mensen beschikbaar is. Regionaal organiseren
zorgt voor een hoge kwaliteit in de

Ouderen,
wat vindt ú van de
kabinetsplannen?

lokale uitvoering. De ondertekening vond plaats op de zorgboerderij De Lindenhoeve in Nistelrode,
na het ter plekke planten van een
beukenboom. Op de zorgboerderij
is dagopvang voor dementerende
ouderen.
De ondernemer wil uitbreiden
naar 24-uurs zorg. Zorg zorgt voor
nieuw werk. De beuk staat symbool voor een mooie, gezonde
leefomgeving waar mensen graag
willen wonen.

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Kortmaar Krachtig Saai groen
CDA Bernheze; Margriet, Jolanda,
Wim, Antoon, Ruud, Peter
Meer info: www.cdabernheze.nl

Afgelopen jaren is veel groen in onze gemeente weggehaald. Veel vogels zijn gevlogen. Tevergeefs heeft het CDA gepoogd de coalitie te overtuigen
dat het anders kan en moet. Betaalbaar dat moet het blijven, daar zijn we het mee eens. Gemeenten als Boskoop gingen ons voor met slim groen
met veel variatie in de aanplant en weinig onderhoud. Maar wel met een taak weggelegd voor het IBN, wiens gras nu voor de voeten is weggemaaid
door het college. Als de 4x3 coalitie na 19 maart (dan zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad) klaar is zit Bernheze met eenzijdig groen,
weggevallen banen voor het IBN en een gebrek aan biodiversiteit in de wijken.
Veel bewoners willen bomen en struiken terug. U ook? Laat het ons dan weten: info@cdabernheze.nl of spreek een CDA-raadslid aan.
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‘Het nieuwe winkelen’ was
boeiend op 11 november
www.centrumheesch.nl

Vooruitkijken
heesch – Tijdens de informatieavond voor genodigden op 11 november hebben de werkgroepen die actief
bezig zijn met de toekomst van het centrum zich voorgesteld en hun toekomstplannen voor het centrum
gedeeld. Een van de eerste acties om voor het centrum van Heesch een gezonde toekomst te garanderen is
gerealiseerd, herinrichting fase 1. Wekenlang heeft het winkelende publiek aan de Schoonstraat rond hekken
gelaveerd en over provisorische paden gelopen. Ook de ondernemers halen opgelucht adem nu de wegen
open zijn en alle parkeerplaatsen benut kunnen worden.
Winterse zaken
Met de Gemeente Bernheze is
overleg geweest over het sneeuwruimen. nu de winter snel dichterbij komt is het zaak dat er duidelijkheid komt over veiligheid op
wegen en fiets- en voetpaden in
het centrum. Vooral met de feestdagen in het vooruitzicht en de
extra drukte die dat met zich meebrengt, willen de centrum ondernemers zeker zijn dat hun klanten

ongehinderd in het centrum kunnen bewegen en het gevoel hebben welkom te zijn.
Op 20 november zal de Gemeente
Bernheze het Centrum Management informeren over de verlichting in het centrum en een demonstratie geven van aanlichting van
een pand, te weten De Pas. Ook
dat is een zaak waar de centrum
ondernemers waarde aan hechten.

Gezellig en gastvrij
Er zijn diverse ideeën om het centrum van Heesch ‘aan te kleden’
met kleur, informatie en service.
Welke keuzes gemaakt worden, is
nog ongewis. In elk geval kunt u op
centrumheesch.nl altijd kijken voor
nieuws en extra openingstijden.
20 november informatieavond
Gemeente Bernheze – verlichting,
banken, fietsenrekken e.d.

Vrijwilliger Administratieve ondersteuningsdienst
terecht bij de Administratieve Ondersteuningsdienst (AOD) van RIGOM. Vanuit Heesch werken vijf
AOD-vrijwilligers bij RIGOM. Zij
worden door enthousiaste professionals aangestuurd vanuit het
kantoor in Oss.

BERnHEZE - toen ik een paar jaar
geleden stopte met betaald werken, wilde ik wat meer aan vrijwilligerswerk gaan doen. Ik zocht
iets in de administratie en kwam

Ik heb de afgelopen jaren cliënten
in Oss, Megen, nuland en Heesch
een helpende hand geboden bij
het invullen, bijhouden en opbergen van hun ‘papierwerk’.
Ouderen kunnen om diverse redenen hulp nodig hebben bij hun
administratie. Zo is het mogelijk
dat iemand door lichamelijke beperkingen de administratie zelf
niet meer kan bijhouden, bijvoor-

Profite
van onze er nu
acties!

Persoonlijke bank met mooie acties

Knip uw
bon uit
en kom la
ngs.

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

Nationale
Bioscoopbon cadeau
bij Zilvervloot Sparen
Uw complete
bank bij u
in de buurt

Ook bij financiële zorgen kan RIGOM worden ingeschakeld. Samen met de cliënt wordt alles op
een rijtje gezet en gezocht naar
mogelijkheden.
Als er veel zorgkosten zijn door
ziekte, biedt het doen van aangifte
inkomstenbelasting mogelijk wat
armslag. Het loont de moeite om
te kijken of teruggave mogelijk is.
Bij ons vrijwilligerswerk kunnen we
altijd terugvallen op RIGOM. Het
is prettig samenwerken met de
professionals en zo kunnen we in
goed overleg veel doen voor het
welzijn van onze cliënten.
Rikie van Herpen

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

Tot 0,20% korting
op uw Budget
Hypotheek

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

Van Grunsven
& Assurantiën
Haerkens
Van Heck Assurantiën
Van Heck
Hoofdstraat
100-A
‘t Dorp 124
't Dorp
124
5473 At5384
Heeswijk-Dinther
5384 MD Heesch
MD Heesch
0413 - T
290412
19 80
0412 - 45 20 03
- 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl info@vanheckassurantien.nl
info@vangrunsvenhaerkens.nl
I www.vanheckassurantien.nl www.vanheckassurantien.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
Meer weten? Vraag ons naar de voorwaarden.

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

groen is gras
In de afgelopen jaren zijn veel onderzoeken
gepubliceerd over het belang van groen in de
bebouwde omgeving, onze steden en dorpen.
Groen in de vorm van plantsoenen, parken,
gras, bomen en struiken is er niet voor niets.
Groen heeft een positieve invloed op welzijn
en gezondheid van mensen. Biodiversiteit,
microklimaat en leefbaarheid zijn in wijken
met meer groen beter. De economische
waarde van gebouwen is in groene wijken
hoger en criminaliteit lijkt lager te zijn als er meer groen is.
Toch zien gemeenten de baten van groen niet of onvoldoende. In de
begrotingen kom je alleen het onderhoud als kostenpost tegen. Omdat
gemeenten veel groen hebben, staan hier ook grote bedragen tegenover
voor het onderhoud. In de afgelopen jaren hebben gemeenten op deze
budgetten aanzienlijk gekort. Het kan soms ook wel wat minder of
soberder. Een beetje minder vaak snoeien, schoffelen en maaien lijkt
acceptabel. Sommige troosteloze perken zien er ineens veel frisser uit als
ze omgevormd zijn naar gras.

‘zal het gras na 19 maart
GROENER ZĲN?’
Ik las in een onderzoek van iVerde dat 75% van de gemeenten in 2014
de budgetten voor groenonderhoud in hun begroting verlagen. In 2011
was dat 60%. De voorstellen zijn voorgezet door zowel linkse als rechts
colleges. Politieke voorkeur lijkt er dus weinig toe te doen.
Ook de gemeenteraad van Bernheze heeft in de afgelopen jaren
bezuinigingen op het groenonderhoud doorgevoerd. Struiken zijn
door gras vervangen, bomen zijn gekapt, groen wordt wat minder vaak
onderhouden. Over het algemeen lijken inwoners zich er nog niet zo druk
over te maken. Kritiek is er de afgelopen jaren wel geweest op de wijze
waarop men geconfronteerd werd met de groenomvorming. Bewoners
ergens op tijd bij betrekken is niet de sterkste kant van onze colleges.
De oppositiepartijen van Bernheze maakten zich afgelopen donderdag
wel druk over de omvorming en via een motie wilden ze de gemeenteraad
een uitspraak tot terugdraaien laten doen. ‘Kritiek op de ontgroening
van Bernheze’, kopte het BD. Een beetje bühnewerk was het wel. In
voorgaande jaren toen de keuzes gemaakt werden hadden deze partijen
nauwelijks commentaar. Maar met 19 maart voor ogen en weinig
andere onderwerpen om zich druk over te maken kwam dit wel van
pas. Eindelijk ook enkele partijen die de discussie over behoud van
groen aanzwengelen, al ontbreken de goede argumenten over het belang
daarvan nog wel.
Zal het gras na 19 maart groener zijn? Ik ben benieuwd of deze en andere
partijen van het openbaar groen in onze dorpen echt een punt weten te
maken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Open een Zilvervlootspaarrekening
voor uw kind of kleinkind en ontvang:
• een extra premie van 1% per
spaarjaar, tot maximaal 10%
• een Nationale Bioscoopbon cadeau

€ 50 cadeau
bij onze Plus
Betaalrekening

Rivez Assurantiën
& Risicobeheer
Laar 16, 5388 HE nistelrode
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

beeld omdat hij of zij het niet meer
kan zien. Ook bij beginnende dementie kan het zekerheid geven
als iemand meekijkt. En als een
partner die de administratie altijd
deed wegvalt, is het fijn dat er een
beroep gedaan kan worden op iemand anders, als iemand zelf de
formulieren niet kan invullen en de
dagelijkse huishoudelijke administratie niet kan bijhouden.

coLUmn
ad

Met groet Ad

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt en Interesseert
voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit

Een klein stukje Italië
in het mooie dorpje Heesch
De meest authentieke Italiaanse
winkel van Nederland
Ridderhof 100
Postbus 212 - 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64 - F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@
liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

Gastronomia Italiana is uniek in de regio.
Het is tevens een winkel, broodjeszaak, afhaalpizzeria en traiteur.
Een Italiaanse gastronomia zoals je die in Italië in elke plaats vindt.
Loop gerust even binnen om een kijkje te nemen in ons klein Italië.
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
a Mercurio
Gaetano & Yulit
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Hieke Stek
uit Heeswijk-Dinther

MEUBELSPUITERIJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
TRoUWEn oF ZWAnGER
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GRAtIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCOntACt en maak kans op

n
le
e
e

AAnGEBoDEn

Winnaar:
Uit alle inzendingen
werd helaas voor het
eerst niet de juiste
persoon geraden.
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

nAAILES
Haal uw naaimachine weer
uit de kast en ervaar hoe leuk
het is om uw eigen creatie te
maken. Ensaid Modevakschool
Anny Fransen, Heesch
0412-452608

CoSMETICA
Voor al uw Mylène cosmeticaproducten mail
Hubertine.Voets@gmail.com
of 0413-292945/06-10609320
Kerst open huis: 13 december
van 14.00-20.30 uur.
Willebrordstraat 2
Heeswijk-Dinther.

TE KooP

notenkrakers winnen

YAHAMA oRGEL
Af te halen t.e.a.b.
nistelrode 0412-611218.
ConDEnSDRoGER
€ 250,nistelrode 06-27120756.

GEVRAAGD
VORStEnBOSCH - Fanfare de Notenkrakers uit Vorstenbosch won op
3 november in Zijtaart het Jumbo muziekfestival van de kring Veghel.
13 fanfare- en harmonieorkesten uit de regio Veghel streden in drie
groepen om de Albert van Zutphen wisseltrofee.
De notenkrakers, onder leiding
van dirigent Mari van Gils, won
in groep drie de eerste prijs. Ze
behaalden bovendien als kleinste
deelnemende orkest het grootst
aantal punten, waarmee ze ook
tot winnaar van het festival wer-

den uitgeroepen. Het festival werd
voor de 28ste keer gehouden en
voor de 7de keer was het fanfareorkest uit Vorstenbosch winnaar.

GEBRUIKTE/oUDE
WEnSKAARTEn
Yvonne Sturm, Heibloem 11
nistelrode of Ingrid Smits,
Binnenveld 38 Vorstenbosch.

Meer informatie:
www.muziekkringveghel.nl.

BED-TWIJFELAAR
06-36226561.
WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-.
Info: office@demooibernhezekrant.nl of
0412-795170.

SUDoKU

Easy
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(WAL)noTEn 2013/2012
Heeft u nog (wal)noten liggen?
Van dit jaar, of vorig jaar?
Bel toon Konings 06-53584742
vergoeding mogelijk.
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5
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6

5

Als ze uitgespeeld waren
zou Thomàs wel even aan
papa vragen om mee te
gaan. Hij wist er een boel
te staan. Over het waar
werd met geen woord
gerept. Familiegeheim.
In het seizoen kun je hele
gezinnen, gewapend met
schepjes, mandjes en
plastic zakjes, het bos af
zien struinen op zoek naar cantharellen, eekhoorntjesbrood,
‘grises’ en ‘girolles’. Bij elke apotheker kun je laten controleren
of ze giftig zijn of niet. Want elk jaar sneuvelen er weer enkele
onvoorzichtigen, die zich in de soort hadden vergist…
Even later komt Thomàs terug met een hele emmer verse,
naar aarde, mos en dennennaalden geurende ‘forestiers’
(bospaddenstoelen). Even 10 minuten koken (ze zijn licht giftig,
maar dat kook je er zo uit) daarna opbakken in de koekenpan
met olijfolie, knoflook, peper en zout. Smullen!!
Het zijn dan ook echte ‘gourmands’ (kookgekken) die familie
Pradier. Opa heeft vroeger op onze boerderij gewoond
en de aangrenzende notelaars zijn nog steeds van hem.
Gewoonterecht. Wij krijgen er dan, in plastic tasje, een
handvol van aangeboden. Elke herfst loopt ie over ons erf naar
‘zijn’ notenbomen om walnoten te rapen. Voor de walnotenamandeltaart…
Enfin. Best gewaardeerd (o lala, formidable) blijft echter opa’s
‘omelette de truffe’.
Zoals elke boer op het franse platteland, die een stukje grond
over heeft en op z’n 35e een aantal truffeleiken plant als
aanvulling op het toekomstige pensioen, heeft ook opa Pradier
zijn eigen truffelbosje. De bomen hebben zo’n 25 jaar nodig
voor de eerste zwammetjes op de wortels verschijnen. Deze
knollen, onooglijk om te zien, maar het zwarte goud voor de
Franse lekkerbek, kiloprijs 650 – 950 euro, worden met speciale
honden opgespeurd. Vroeger gebeurde dat met zeugen, die
ze in hun enthousiasme wel eens opaten (de truffels ruiken
namelijk naar de mannetjesbeer). Inmiddels zijn ze zo duur
geworden dat men de voorkeur geeft aan speciaal voor dit doel
afgerichte hondjes. Verder gaat het verhaal dat ‘onze’ truffe
noir zijn weg naar de consument steeds meer vindt via de
Perigord waar deze zo’n 200 euro duurder wordt verhandeld.
Zo zoekt ook bij ons het water telkens weer naar het laagste
punt. www.lacolline.nl.

de aanhangwagenspecialist

8

4
2

Puzzle #253019

Herfstvakantie. De kinderen van de overburen nemen ons
terrein weer in bezit. Afspraak is dat, als we geen gasten
hebben, ze gebruik mogen maken van de trampoline,
schommel, boomgaard en zelfgebouwde boomhut. Al moeten
ze zich sinds kort wel het opgespijkerde naambord van
‘Freek W.’ laten welgevallen. Dit naar een 11-jarige Tilburgse
aannemer, die van de zomer nog enkele laatste verbeteringen
heeft aangebracht. Maar enfin, de ‘cabane’ kan inmiddels
een zestal jongelui herbergen. De andere vriendjes, neefjes en
nichtjes ‘hangen’ dan rond op de ‘trampo’. Er komen er altijd
wel een paar even een praatje maken. En zo kwam het gesprek
onlangs op ‘champignons’. Want naast de bakker op de hoek,
eigen slager en de jacht is het ‘paddenstoelen zoeken’ één van
Frankrijk’s meest merkwaardige eigenaardigheden.

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

2

6

Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg,
12 jaar geleden begonnen met
La Colline, vakantieboerderij
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

de aanhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist

6

6

Bollen planten

LUCHtPost
DrÔme frAnKrIJK
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3

9

8

5

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

Verkoop

Verhuur/Lease

Verhuur/LeaseVerkoop
HEESCH - Buurtvereniging van ‘t
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
AANHANGWAGENS
Vijfeiken in Heesch plant bollen.
Verhuur/Lease
25
JAAR
Onderhoud,
25 JAARreparatie en keuring
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
De gemeente
schonk deze bollen
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
dit ter compensatie van de gerooi- 25
JAAR • 80
Onderhoud,
reparatie
keuring
Bosschebaan
- heesch
- telefoon:
(0412) en
451066
- en
www.petersaanhangwagens.nl
Verkoop
Verhuur/Lease
• Zelfbouw/Speciaalbouw
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie
keuring
de struiken. In het voorjaar zal er
• Onderhoud, reparatie en keuring
een bloemenpracht in het grasveld
Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl
Bosschebaan
van ´t Vijfeiken
te zien zijn. 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl
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BERnHEZE

b o UW t

UW BoUWPERIKELEn In BERnHEZE BoUWT?
InFo@DEMooIBERnHEZEKRAnT.nL

Een rondje op de bouw…

CPo Hoogstraat is bijna bouwrijp Herinrichting Schoonstraat

HEESCH – Na een vrij langdurig oponthoud kon nu dan ein-

delijk de grond aan de Schoonstraat in Heesch bouwrijp
gemaakt worden voor het CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Laatste steenlegging Schoonstraat

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Vrijdagmiddag 8 november
werd de laatste ‘steen’ gelegd op de
Schoonstraat. Daarna haalden de medewerkers van de firma Langenhuizen
om 16.15 uur de hekken weg bij het
laatste gedeelte van de herinrichting.
Dit laatste gedeelte lag tussen de kruising Schoonstraat, Hoogstraat en Vijfeiken.
Het verkeer nam met grote gretigheid
de 9 weken lang versperde route weer
in gebruik en al snel was het er bijna ‘business as usual’. Alleen de
borden, die weggedraaid zijn, moeten nog opgeruimd worden. De
klus is mooi binnen de afgesproken tijd geklaard en het verkeer kan
weer als vanouds bezit nemen van het centrum. Alleen is de situatie
op de weg en het parkeerterrein voor sommigen nog even wennen.

De verwachting is dat de bouw in december kan starten. Op de foto’s
ziet u de aannemer van het project aan het werk. Hij legt de riolering
aan, wat in dit project zal bestaan uit een gescheiden rioleringssysteem, waarbij het regenwater apart wordt opgevangen en weer in de
bodem opgenomen moet worden. Hiervoor worden grote, poreuze,
betonnen rioolbuizen gebruikt.
toen opa en oma van de machinist van de graafmachine langs kwamen lopen, met het dochtertje van de machinist, was dat een uitgelezen moment voor een mooie foto.
Foto: Marcel van der Steen

Maatwerk in o.a.:
• Kantoorinrichting
• Badkamermeubels
• Radiatorombouwen
• Kasten en schuifkasten • Keukens en keukenrenovaties
En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen
aan uw woning of bedrijfspand
De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F.
M.

0413-280183
06-10069604

E.
w.

info@kerkhofmaatwerk.nl
www.kerkhofmaatwerk.nl

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Bernheze blijft in beweging

Klein Drakenstein
De kinderen van kinderdagverblijf
en de BSO en hun leidsters zijn
al gewend aan hun nieuwe onderkomen ‘Klein Drakenstein’ in
Heeswijk Dinther.
twee weken geleden rondde
Muller Bouw het project Drakenstein af. Het gebruik van ste-

nen en de kleurstellingen, hebben
het complex tot een prachtig geheel gemaakt en geeft een goede
indicatie van de uitstraling van de
nog te bouwen woningen.
De woningen die hier gaan komen zijn al in de verkoop en Muller Bouw hoopt heel snel te kunnen starten met de bouw.

Bouw Muller naar
Heilaren-Noord
In het plan Heilaren-noord, op
plandeel de Windberg, zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor woningbouw. In deze nieuwe straat;
De Windberg, komen 35 starterswoningen, in de prijsklasse vanaf
€ 170.000,-, vrij op naam, op percelen die gerust ruim genoemd
mogen worden. De architectuur is
gebaseerd op de jaren ‘30 en die
valt bijzonder goed in de smaak.
De woningen zullen uit 3 verdiepingen bestaan, ook is er een
vaste trap naar de zolder.
Er zijn tussenwoningen en hoekwoningen. Sommige hoekwoningen zijn voorzien van een garage.
De nabijheid van de prachtige
Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, in het buitengebied en toch

dicht bij het centrum, is een uitgelezen kans voor starters om op
een mooie plek een nieuwe fase
van het leven te starten, als woningbezitter.
De verwachting is dat de huizen in
januari in de verkoop gaan. Voor

meer informatie kunt u terecht bij
Bernheze Makelaars in Uden.
Afhankelijk van de verkoop zal de
bouw wellicht gefaseerd worden
uitgevoerd.
www.bernheze.nl
www.mullerbouw.nl
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HOUTHANDEL

vernieuWing
regels
vergunningvriJ
bouWen

Profiteer nu
van onze
Winterkorting !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

NIEUW: Terrasdelen ‘Natur inFORM’
• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters

ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

De Morgenstond 8, Heeswijk-Dinther
www.houthandeljacobs.nl

Van de zon genieten op een mooi
strak terras van WPC delen
WPC terrasdelen nieuw in het assortiment bij Houthandel W. Jacobs BV
HEESWIJK-DIntHER – Bij Houthandel Jacobs op het Retsel zijn sinds kort WPC delen te verkrijgen voor
het terras; een product van NATURinFORM. De Duitse fabrikant NATURinFORM is al 14 jaar marktleider
van de aantrekkelijke en veilige WPC producten. Prachtige WPC (Wood Polymer Composites) terrasdelen, tuinschermen en schuttingen met een geweldige houtstructuur en een eenvoudige legtechniek.
Kwaliteit die voelbaar en zichtbaar is.

Uw favoriete plek komt tot leven!

Daarnaast verandert de 2,5-meter regel bij een aanbouw. Nu is het zo
dat een vergunningvrij bouwwerk tot een afstand van 2,5 meter van
de zij- en achtergevel gebruikt mag worden voor dezelfde functie als
het hoofdgebouw, terwijl op grotere afstand het gebruik ‘functioneel
ondergeschikt’ moet zijn. Het kabinet wil die grens voortaan bij
4 meter uit de gevel leggen.
Het voorstel van het kabinet maakt het ook mogelijk dat alle
vergunningvrije bouwwerken voor een periode van maximaal tien
jaar gebruikt mogen worden als mantelzorgwoning.
Zo’n bijgebouw in de tuin mag maximaal 100 m2 groot zijn en
moet bewoond worden door iemand die verzorging geniet van de
bewoner van het hoofdgebouw, of juist mantelzorg verleent aan de
hoofdbewoner.
Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk in de tuin
niet langer worden gebruikt als woning, maar slechts als hobby- of
opslagruimte (‘functioneel ondergeschikt’).
Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet
definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de
Tweede en Eerste Kamer.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

EENMALIGE LENTE-ACTIE!!
30 % korting
EENMALIGE
HERFSTACTIE!
30% KORTING
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 13 december 2013

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren:
Bestel uw op maat gemaakte deur:
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Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
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Incl. BTW
Excl. montage

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl
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NU
elektrisch bediend,
briljant of woodgrain
Showroom
geopend
opuitvoering
zaterdag
van 9.00 uur - 15.00 uur
Normale prijs: 1.888,- €
1.322,- € VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

Vorstenbosch
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VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl
bv: g60 Style
2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,
VOOR :

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl
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Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders
» Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren
» Diverse overige opties mogelijk
(RAL kleur tegen meerprijs)
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Alles voor de bouw:
- Plafonds
- Deuren
- Vloeren
- Kasten
- Handgereedschappen
- Vensterbanken
- Hang- en sluitwerk
- Dakkoepels
- Bouwmaterialen

EEN VERGUNNINGVRĲ BOUWWERK MAG ALS
mantelzorgwoning worden geBruikt
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alu 900
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Blaet R
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zo’n 20 collega’s hebben we afspraken gemaakt”. Frans is duidelijk heel enthousiast over het
product wat ze naast hun uitgebreide assortiment hout in Heeswijk-Dinther gaan verkopen.
U heeft de keuze uit 5 modellen
in honingraat profiel of als massief deel en 12 kleurvariaties.
Met voordelen als: bevestigings-

De belangrijkste wijziging is dat het kabinet kiest voor een
‘planologische totaalbenadering’. Dat betekent dat de huidige
(ingewikkelde) berekening van oppervlakten die vergunningvrij
gebouwd mogen worden, wordt versimpeld. Straks zal op elk
achtererf (behalve bij monumenten e.d.) een of meer bijbehorende
bouwwerken toegestaan zijn tot een totaal van 50% van dat achtererf,
zolang het gebouw maar niet groter is dan 100 m2.

Sep

“Houthandel Jacobs heeft alles voor de bouw, alleen voor
de grond moet u zelf zorgen.
Wij hebben gezocht naar een
leverancier van terrasdelen, van
dit milieuvriendelijke en onderhoudsarme product, maar de enige mogelijkheid om dit aantrekkelijk te kunnen verkopen was
door het zelf te importeren. Met

materialen zoals schroeven zijn
niet zichtbaar, geen splinters en
scheuren, vele kleuren, eenvoudige montage, stabiele delen
met reeds voorbewerkte infrezingen zijn eenvoudig op rubberen
verbindingsvoetjes aan te brengen, handzame pakketten, duurzaamheidsklasse I, antislip klasse
C / test brandgedrag Klasse E.

De Ministerraad heeft een nieuw (wets)
voorstel voor vergunningvrij bouwen
opgesteld en aangeboden aan de
Tweede Kamer. De verwachting is dat
de wijzigingen pas halverwege volgend
jaar in werking treden. Toch wil ik u
alvast op de hoogte stellen van deze
wijzigingen.

Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069 vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

i eg

van der heijden
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‘t Mediahuys in ’t hart van nistelrode
GAAFgrafisch (voorheen Drukkerij
van de Graaf) met ook een vestiging in Wanroij wilde dichter bij
zijn relaties zitten en zocht bovendien een partner waar eventuele
ontwerpverzoeken, redigeerwerk
of procesbegeleiding zouden kunnen worden neergelegd. Dat vond
Rob van den Broek in Bernheze
Media.
Gezamenlijk exploiteren GAAFgrafisch en Bernheze Media het pand
’t Mediahuys, Laar 28 in nistelrode
en zullen elkaar perfect aanvullen

In ’t Mediahuys, Laar 28, nistelrode vindt u vanaf december een mooie verscheidenheid aan activiteiten die alles te maken hebben met communiceren. In het pand
vestigen zich Gaaf Grafisch (voorheen drukkerij van de Graaf) én Bernheze Media.

nIStELRODE -

Binnen Bernheze Media zijn
DeMooiBernhezeKrant, de Mooisites, de ontwikkeling van huisstijlen, websites en facebook pagina’s
en alles wat daarmee te maken
heeft, zoals begeleiding van denken productieprocessen, ontwerp,

teksten en onderhoud van de media te vinden.
Doordat steeds meer bedrijven en
particulieren Bernheze Media weten te vinden, werd het kantoor
aan de tramstraat 13A te klein. Ef-

ficiency in werken, kwaliteit en uitstekende service staan bij Bernheze
Media hoog in ’t vaandel en daarmee werd gezocht naar een locatie
die gedeeld zou kunnen worden
met een bedrijf dat aanvullende
diensten verleent.

in de antwoorden naar de relaties.
Goede afspraken over de samenwerking zijn gemaakt.
Bernheze Media en Gaaf Grafisch
gaan voor ‘eigen keuzes’ maken.
Iedere klant kan zijn eigen keuzes

maken, met welk bedrijf het in
zee gaat. Daarvoor hebben beide
partijen teveel respect voor hun re-

samenwerken
Betekent niet
samenVoegen,
maar Versterken.
laties en hun wensen. We hopen
naast onze trouwe vaste klanten
ook nieuwe klanten te mogen laten zien wat we verstaat onder
‘kwaliteit leveren’.
Voor de relaties van beide partijen
gelden de afspraken als voorheen.
De verschillen zijn: U vindt de
bedrijven in één pand. Er is altijd
iemand aanwezig als aanspreekpunt. De service is snel en accuraat. U kunt ervoor kiezen om alle
werkzaamheden in één hand neer
te leggen.
Beide bedrijven werken samen met
meerdere professionals op diverse
gebieden. Verantwoording ligt bij
het bedrijf waar u uw opdracht
neerlegt, want: Samenwerken betekent niet samenvoegen, maar
versterken.

we hopen u snel aan laar 28 te mogen
ontmoeten. tot gauw!

Fase 1 van nieuwbouwplan Narcisveld in Heesch (nabij het centrum)
gaat van start met de verkoop van:
■ 6 halfvrijstaande woningen, vanaf € 245.000,– v.o.n.
■ 2 hoekwoningen, vanaf € 179.000,– v.o.n.
■ 5 starterswoningen, € 155.000,– v.o.n.
■ 3 patiowoningen, € 225.000,– v.o.n.

In nieuwbouwplan Narcisveld staan de wensen van u als koper
centraal en wij willen zoveel mogelijk met u meedenken in het
wijzigen, indelen en afwerken van uw woning!

Inschrijfvoorwaarden van de Gemeente Bernheze zijn van toepassing.

START VERKOOP! Zaterdag 16 november a.s.
van 11.00 tot 13.00 uur – de Pas, De Misse 4 te Heesch
Verkoopbemiddeling

Opdrachtgever / ontwikkelaar

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 243818
www.bernheze.nl

Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen
www.jansenbouwontwikkeling.nl

STARTERSLENING
MOGELIJK!
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Mevrouw van der Pas 100 jaar Restaurant het Sentiment en Wereld-

winkel reiken Fair Trade pakket uit

HEESWIJK-DIntHER - Van 23 oktober tot en met 3 november serveerde restaurant Het Sentiment een Fair trade Menu. toos Verstraten had samen met Violet van Dooren en hun vaste
kok Bart een menu samengesteld waarin de (h)eerlijke wereldwinkelproducten helemaal tot
hun recht kwamen. De Fair trade producten werden gecombineerd met heerlijke biologische en duurzame versproducten.
Gasten van het restaurant maakten kans op een Fair trade pakket,
ter waarde van € 50,-, door hun
telefoonnummer te vermelden op
de kassabon.
Het pakket is ter beschikking gesteld door restaurant het Sentiment en de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther. In het pakket waren
allemaal producten opgenomen
die verwerkt waren in het Fair trade Menu.
Mevrouw Van der Pas schrijft in het boek van Bernheze

HEESWIJK-DIntHER - De vader van mevrouw Van der Pas-Van Hinthem werkte in Duitsland en woonde er met zijn vrouw. Daar is toen
ook honderd jaar geleden mevrouw van der Pas – van Hinthem geboren
als een van de 10 kinderen die het gezin rijk was. Toen zij één jaar oud
was verhuisde het gezin naar Schaijk. En daar heeft zij gewoond tot
eind juli van dit jaar, toen zij haar heup brak.
Van het gezin van 10 kinderen van
de familie Van Hethem zijn nu nog
twee kinderen in leven. Mevrouw
Van der Pas-Van Hinthem en haar
zus van 85 jaar.
Voor revalidatie ging ze in augustus naar Cunera/de Bongerd in
Heeswijk-Dinther en hier werd afgelopen donderdag haar 100ste
verjaardag gevierd in het bijzijn
van haar kinderen (van de vier is
er helaas één overleden), 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.
Mevrouw Van der Pas-Van Hinthem genoot zichtbaar van het
feest en mocht van wethouder
Rien Wijdeven haar naam in het

Op woensdag 6 november ontving Josien Barten uit Schijndel een
telefoontje van toos Verstraten en
was dan ook erg verrast dat zij de
winnares was van het Fair trade
Pakket. ter gelegenheid van hun
17e trouwdag had ze een tafeltje
gereserveerd.

Eerlijk en heerlijk pakket voor Josien

“We hebben genoten van het Fair
trade Menu” aldus Josien, “en
werden bij ieder van de 5-gangen
weer verrast door de (h)eerlijke
smaak van de gerechten”. Marijke

den Otter, actief als vrijwilligster
bij de Wereldwinkel, hoopt dat het
pakket de winnares inspireert om
thuis te gaan koken met eerlijke
producten.

Restaurant het Sentiment en de
Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther
kijken terug op een (h)eerlijke samenwerking die volgend jaar zeker
een vervolg gaat krijgen.

Wereldwinkel Thema-avond
Boeddha’s en geluk
boek zetten van Bernheze. In dat
boek mogen enkel belangrijke
mensen iets in zetten, zoals enkele
jaren geleden ook prinses Maxima
deed, die nu Koningin Maxima is.

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

HEESCH - Een keer per jaar organiseert de Wereldwinkel Heesch een thema- of bewustwordingsavond voor belangstellenden uit de gemeente Bernheze. Een avond ook
voor ontmoeting en samenzijn. Dit jaar is het thema: Boeddha’s en Geluk. De avond
wordt gehouden op donderdag 21 november in De Pas, van 20.00-22.00 uur.
Op deze avond is er een lezing door Ria Bello van het Boedhistisch cenrum Vorstenbosch. Zij zal ons meer vertellen over de verschillende boeddha’s, die dan
uiteraard ook te koop zijn. Bovendien kunt u deze avond onze mooie wereldwinkelproducten kopen en eventueel uw Sint- of Kerstinkopen doen. Ook zullen er mooie surprises of kerstpakketjes te koop zijn en de koffie of thee staan
voor u klaar. Een van de aanwezigen zal de geluksvogel van de avond zijn en
één prijs in ontvangst mogen nemen.
Mogelijk bent u die geluksvogel. Hebt u belangstelling, meld u dan aan bij
de wereldwinkel. tel. 0412-452191 of 0412-452845
of per mail naar: wwheesch@home.nl
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Bel: 0412-4510

Kerstshow 2013

pparatuur
r, drogers, koel en vriesa
Ook voor inbouwapparatuu

kijk voor meer info op

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

Zaterdag 16 november
Zondag 17 november
Zaterdag 13.00 - 20.00 uur
Zondag 11.00 -17.00 uur

Mogelijkheid tot
inschrijving
Kerstworkshop
de Rank

‘T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20

SIJS Kinder

Kindercoaching geeft
kinderen een positief
steuntje in de rug

KINDERPAGINA
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Intocht Sinterklaas
HEESWIJK-DINTHER

NISTELRODE

HEESWIJK-DINTHER– “Hij komt, hij komt”. Het is bijna zover…Sinterklaas komt weer naar Nederland. Natuurlijk brengt de Goedheilig
man ook dit jaar weer een bezoek aan Heeswijk-Dinther. Dit bezoek zal
plaatsvinden op zondag 17 november. Ook zijn Pieten zullen dit jaar
weer niet ontbreken. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zullen om 14.00
uur vanaf het kerkplein in Heeswijk vertrekken.
Vanaf daar zal de route als volgt
zijn: Hoofdstraat, Abdijstraat, het
pad tussen Bernezorg en Bernrode,
Zijlstraat, Clemens van den Bergstraat, Koorstraat, Donkeren Dijk,
Julianastraat, Torenstraat, naar het
kerkplein in Dinther. De Sint zal
hier ontvangen worden.
We gaan er ook dit jaar vanuit, dat

er veel kinderen langs de route en
op het kerkplein in Dinther zullen
staan om de Sint een warm welkom te heten! Na afloop zijn de
kinderen tussen de 0 en 4 jaar welkom in het Cultureel Centrum Serveas naast de Dintherse kerk. Daar
zullen ze door de Sint en zijn Pieten
worden ontvangen. Die zullen er
voor gaan zorgen dat het een ge-

zellig feestje wordt! Wij hopen jullie zondag 17 november allemaal
te mogen begroeten!
De intocht van Sinterklaas wordt
mede mogelijk gemaakt door Jumbo, Ondernemersbelang HD en
Oranje Comité Heeswijk-Dinther.
Voor eventuele wijzigingen in het
programma en de foto’s die tijdens
de intocht gemaakt worden, kunt
u de website www.oranjecomiteheeswijkdinther.nl raadplegen.
De organisatie beroept zich op het
recht om van de geplande route af
te wijken als hiertoe zich de noodzaak voordoet.

ZORG DAT JE ER BIJ BENT

Sinterklaas slaapt weer bij de
Meierijsche Museumboerderij
HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 23 november ontwaken Sinterklaas, zijn Pieten en Americo zijn paard, in
de eeuwenoude en romantische Meierijsche Museumboerderij, Meerstraat 28 in Heeswijk-Dinther. Americo
op stal en de Sint in de bedstee van ‘den herd’, waar een brullend haardvuur zorgt voor warmte en licht. Bij
het ochtendritueel van: mantel om, sokken en handschoenen aan, mijter en staf aanreiken, een licht ontbijtje, wil de Sint natuurlijk dolgraag geholpen worden door zoveel mogelijk ‘gelovige’ kinderen.
Behalve het wekken van de Sint is
er nog veel meer te doen! Americo mag geknuffeld worden en
hij wordt graag verwend met wortels. In de oude bakoven van het
museum worden pepernoten en
pepernotenbrood gebakken en er
zijn weer overheerlijke boerderijpannenkoeken. In het pietenopleidingscentrum kun je, door samen
met de Pieten allerlei opdrachten
uit te voeren, een ‘pietendiploma’
halen. Er worden prachtige slingers
van vilt gemaakt. Elk kind mag natuurlijk verkleed komen.
Om aan elk kind voldoende aandacht te kunnen geven, willen we
graag dat iedereen zich van tevoren
inschrijft. Dat kan via e-mail, voor
de tijden: 10.00-10.20-10.4011.20-11.40-12.00-13.00-13.2013.40-14.15 uur. De entreeprijs,

VORSTENBOSCH - Op zondag 17 november komt Sinterklaas naar Vorstenbosch. Om 13.00 uur zal hij arriveren op ‘t Gildebergske.
Daar wordt hij met zijn Pieten welkom geheten door hopelijk veel kinderen en ouders en met muziek van de fanfare en een vendelhulde door
het gilde. In optocht gaan Sinterklaas, Pieten, fanfare, gilde en natuurlijk
de vele kinderen met hun ouders naar de Stuik. Daar zal de Sint de kinderen nog toespreken en kunnen de kinderen Sinterklaas ook persoonlijk
begroeten.

HEESCH
HEESCH - Na contact met Spanje mogen wij de Heesche kinderen meedelen dat Sint-Nicolaas op zondag 17 november naar Heesch komt.
Om 12.30 uur start hij vanaf Huize Heelwijk om via de Mozartlaan, Grenadinestraat en ‘t Dorp rond 13.30 uur bij ‘t Oude Raadhuis welkom geheten te worden. Hierna zal Sinterklaas van 14.15 uur voor de kinderen
van 0-4 jaar in de kleine zaal
van De Pas aanwezig zijn
en van 14.15 tot 15.30
uur voor 4 jaar en ouder in de grote zaal
van De Pas.

zaterdag
je schoen

voor iedereen die ouder is dan EEN
jaar, is € 3,-. Daarvoor krijgt elke
volwassene ook nog een gratis
kopje koffie met speculaas, en elk

kind een glas ranja en een snoepzak. Meer info: op de speciale Sinterklaaspagina van:
www.museumboerderij.nl.

Uden de deuren van haar praktijk ‘SIJS Kindercoaching’ (Stevig In Je Schoenen).

Kindercoaching geeft kinderen
een positief steuntje in de rug. De

VORSTENBOSCH

vanaf

NISTELRODE – Vorige maand opende de van oorspong ‘Nisseroise’ Susan van de Wetering in

Bijvoorbeeld doordat ze gepest
worden, onzeker zijn, concentratieproblemen hebben, lastig vrienden maken of moeite hebben met
het verwerken van een scheiding
of verlies van een dierbare.

De route is GEWIJZIGD en is als volgt: Tramplein, Kromstraat, Over den
Dries, Molenerf, H. van de Venstraat, Korte Veerstraat, Veerstraat, De
Hoef, oversteken naar De Wan, Den Hof, Heuvelstraat, Kerkhoflaan,
Parkstraat, CC Nesterlé.
Binnen bij CC Nesterlé wordt de Sint welkom
geheten door de wethouder.

Zet

coaching opent praktijk in uden
Werken met kinderen vanuit gelijkwaardigheid, aandacht en betrokkenheid, ruimte om te kijken
en luisteren naar wat kinderen zelf
aangeven nodig te hebben; al
deze idealen van de voormalig juf
van BS ‘Op Weg’ in Vorstenbosch
komen nu samen. ‘SIJS Kindercoaching’ biedt ondersteuning aan
kinderen die ‘niet lekker in hun vel
zitten’.

NISTELRODE – De Sint heeft laten weten dat hij op zaterdag 16 november zijn intocht zal maken in Nistelrode. We verwachten de Sint en
zijn Pieten om 14.30 uur op het Tramplein, waar de intocht van start
zal gaan.

begeleiding is laagdrempelig en
kortdurend. Op een speels-creatieve manier wordt, samen met het
kind, bekeken waar het behoefte
aan heeft en welke kwaliteiten en
talenten hij/zij in huis heeft.
Een kind wat zich bewust is van
zijn sterke kanten, kan deze gericht inzetten in lastige situaties.
Het kind leert zelf om te gaan met
problemen en is dus zelf verantwoordelijk voor succeservaringen, waardoor het zelfvertrouwen
groeit.
Susan van de Wetering

Tevens biedt ‘SIJS Kindercoaching’ creatieve workshops aan.
Zie voor meer info de site: www.sijskindercoaching.nl

Sinterklaasviering in de kerk
Neem een cadeautje mee
NISTELRODE - Op zaterdag 16 november om 19.00 uur wordt in de
kerk de Sinterklaasviering gehouden. Elk kind is vol verwachting wat
voor cadeautjes hij of zij dit jaar weer zal krijgen. Om de Sint dit jaar
te helpen, en om te ervaren hoe leuk het is om te delen, vragen we
alle kinderen om met een cadeautje naar de kerk te komen.
Kijk eens goed in je kast of je kamer welk speeltje mooi en leuk
is en waar je een ander kind blij
mee kunt maken. Het kan van
alles zijn: bijvoorbeeld een spelletje, kleurpotloden, boekjes, een
knuffel; bedenk maar iets leuks.
Jullie mogen dit cadeautje in de
kerk aan Sinterklaas en zijn Pieten
geven. Sinterklaas zorgt dan dat

de cadeautjes worden bezorgd bij
kinderen in gezinnen die minder
geld hebben dan de meesten van
ons. Plak je op je cadeautje een
briefje waarop staat of het cadeautje voor een jongen of meisje
is en voor welke leeftijd het leuk
is?
Tot zaterdag 16 november 19.00
uur in de kerk!
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De kerst brengt Heeswijk-Dinther bij elkaar
onDERnEMERS SLAAn HAnDEn InEEn VooR KERSTMARKT AAn DE BRoUWERSSTRAAT
HEESWIJK-DIntHER - Op de eerste editie van ‘kerstmarkt Heeswijk-Dinther’, 16 en 17 november, staan vanaf 10.00 uur de vele kraampjes en leuke
activiteiten voor jong en oud klaar. U kunt ideeën opdoen voor uitgaan, eten en drinken. Of komt u voor health, beauty en care? Ook vele bedrijven
die hun bakermat op het Retsel hebben, komen met hun verscheidenheid aan diensten die zij aanbieden. Lekker rondneuzend op deze gezellige
goedverzorgde kerstmarkt, met de gratis entree, is het heerlijk om te komen kijken naar het werk wat de standhouders ervoor gedaan hebben.
De Foute KerstParty begint om 19.00 uur en heeft een entreeprijs van € 7.50. In de Brouwersstraat 17 in Heeswijk-Dinther kunt u tot 22.00 uur ook
de kerstmarkt nog bezoeken. Een gezellige Foute Kerstparty met heerlijke hapjes en met optredens van ‘TOrtkest’ wordt het een gigantische avond,
waarbij ‘Met Smaak Catering & Events’ zorgt voor de culinaire verrassingen.

De entree voor
deze sfeervolle
kerstmarkt met vele
kraampjes is gratis

DEELnEMERS En SPonSoREn.
VAn LIEMPD TUIn & PARKMACHInES • MET SMAAK CATERInG & EVEnTS • STERRIn LInGERIE & BIJoUX • MARSKRAMER
ToTALSTonE.nL • VARPo • PoS VISIon • TWInS HAARMoDE • TREnD ZIEn En HoREn • WoLLIG WATER • AUToSCHADE
CHRIS VAn VELZEn • CoMPUFIX • LIVInG HEALTHY • HoUTHAnDEL W. JACoBS • AUToBEDRIJF MInnAAR • AUToCoRnER
DInTHER • DC HAIRCoSMETICS • B&B LIFE IS GooD • TUPPERWARE • CAMBRIDGE • MAY’S SHoP • VAn SCHIJnDEL
TEGELHAnDEL • WoLLETJES • BURo TWEEVoUD • EIJKEMAnS ATTRACTIEVERHUUR • BLÈZI CoSMETICS • GRAAnPLETTERIJ
DE HALM • TUInCEnTRUM DE WAAL • FoToKIST.nL • JonG nEDERLAnD • KLEInIGHEIDJE • A&M BLoEMSCHIKKERS
SWIETHoME • AMADEo SCEnTCHIPS • ZUSSS • V & S AUTHEnTIEK BoUWEn • SHE DAMESMoDE

tWInS

haarmode
www.kleinigheidje.eu

www.facebook.com/
maysshopnederland

NIEUW: Terrasdelen
‘Natur inFORM’
www.twinshaarmode.nl
www.authenthiekbouwen.nl

Winteractie

www.houthandeljacobs.nl

www.varpo.eu

creatieve
oplossingen

HAIRCOSMETICS

www.dchairport.com

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

www.autocornerdinther.nlDe Morgenstond
www.houthandeljacobs.nl
8, Heeswijk-Dinther

www.facebook.com/mijnwolletje

www.chrisvanvelzen.nl

Brouwersstraat 13

• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters

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

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

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

Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

Winterbanden GISLAVED incl de-montage ex btw

155/70R13 € 52,50

175/65R14 € 58,00

Nu winterinspectie voor maar € 9,99
Tijdens de kerstmarkt op 16 en 17 november
zijn wij geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
Extra groot aantal occasions tegen scherpe prijzen!
Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule

Met Smaak, meer dan
een cateraar
S O L U T I O N

Sticker réparateur.indd 1

doWnload
nu onze
BroCHure!

EN BEKIJK ONS
VOLLEDIGE ASSORTIMENT!

naar
Of ga ak.com
ma
mets r meer
voo atie!
m
infor

Met Smaak
M. 06 - 55 89 85 77
e. info@metsmaak.com
i.

metsmaak.com

twitter
@met_smaak
facebook
metsmaakcatering

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É

23/09/09 10:12

Een smakelijke aanvulling op de kerstmarkt
HEESWIJK-DIntHER – Een ervaren team dat al sinds 2008 actief is,
heeft bij de kerstmarkt de culinaire touwtjes in handen. Ze hebben in
de loop der jaren talloze feesten verzorgd, bij horecagelegen-heden tot
en met een party op een agrarische bestemming.
“Uw feest is bij ons in goede handen, want we nemen u het werk
uit handen. Zodat u kan genieten
van uw eigen feest.
We zijn meer dan een cateraar die
u ontzorgt bij uw feest. We hebben naast verse gerechten ook
partyverhuur. Maar ook een diner
met een kleine groep tafelgasten
bedienen we met gemak.
We verzorgen ook de aankleding
van hangtafel, podium, biertap
tot aan heerlijke gerechten.” Bob
Romme en zijn team zijn gewend

‘we Vinden het
BELANGRĲK DAT
u zelF geniet Van
uw Feest’
om voor grote groepen te werken
en hopen dat u massaal de kerstmarkt komt bezoeken.
Met Smaak
www.metsmaak.com
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Is de hele familie
van jouw tante’s

fan

fruitgebakjes?
geef haar dan op voor

golf

heesWIJk-DInther – Voor de 2e keer werd het HDL-Golf-UIT georganiseerd door Stichting HDL Golf.
Veertig golfers, afkomstig uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek, hadden vrijdag 1 november een fantastische
golfwedstrijd en diner op Golfbaan Bleijenbeek in het Limburgse Afferden. Stichting HDL Golf organiseert
naast het HDL-Golf-UIT elk voorjaar de HDL-Golftrophy en in de zomer HDL-Golf-Ludiek.
De uitslag van HDL-Golf-UIt is als
volgt: bij de heren met hcp 0-24
werd de winnaar Arthur Lelieveld,
2e werd Ron Bomelijn en 3e Ad
van Emmerik. Bij de dames werd
de winnaar Marie-José Winants,
2e werd thea de Visser en 3e werd
Mia van Emmerik. Bij de heren met
hcp 24-36 werd de winnaar Frank

vogelsport
Er zijn 2 categorieën:

’n broodproduct, waaronder gevulde broodsoorten,
snacks en bijvoorbeeld hartige taart en ’n banketproduct
zoals desserts, gebak en taart.
Inschrijven kan tot 31-12-2013, De ﬁnale is op zondag
30 maart 2014. Inleveren van uw product kan in januari/
februari op een nader te bepalen datum. Het reglement
staat op de website en ligt in onze winkels.

Haal een inschrijfkaart in in één van onze winkels,
schrijf je in op onze website www.debakkerslamers.nl
of stuur een mail naar heelossenbernhezebakt@kpnmail.nl.

Schaepmanlaan 101, Oss, ’t Dorp 109, Heesch

al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

HDL-Golf-UIT in Afferden

nIStELRODE – Afgelopen zaterdag opende voorzitter Jan Danen
van vogelvereniging Vogelvreugd
de vogeltentoonstelling ‘Kampioen van Bernheze’. Hij is de
voorzitter van de vogelvereniging
Vogelvreugd die dit jaar de organisatie in handen heeft.
Jan wilde iedereen bedanken die er
op één of andere manier aan meegewerkt hebben om deze tentoonstelling een succes te maken. Zoals
de deelnemers voor het inzenden
van de vogels, de keurmeesters,
het gilde voor het beschikbaarstellen van de accommodatie en
natuurlijk het personeel voor het
verzorgen van een natje en een
droogje. Ook een woord van dank
voor de Firma Geldof & Zn. voor
het gratis beschikbaar stellen van
het voer voor de vogels tijdens
deze tentoonstelling.

de Wilt, 2e werd Ad van nistelrooij
en 3e werd Pierre van de Helm.
Birdies werden gescoord door
Arthur Lelieveld, Ron Bomelijn en
Anja Dijkhoff, De neary werd in de
wacht gesleept door Jo Rijkers en
Anja Dijkhoff.
De Longest werd gewonnen door
Hans en thea de Visser. De golf-

ballen werden gesponsord door
Aannemersbedrijf Gebr. Dijkhoff.
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
tellen inmiddels 120 golfers met
het GolfVaardigheidsBewijs en
ruim de helft is ‘Vriend van de
Stichting’. nieuwe golfers kunnen zich aanmelden op stichtinggolfhdl@gmail.com.

‘Kampioen van Bernheze’ 2013
In de gemeente Bernheze zijn er 5
vogelverenigingen, ‘Vogelvreugde’ uit Heesch, ‘Vogelvreugd’ uit
Dinther, ‘De Vogelvrienden’ uit
Heeswijk en de nistelrodese verenigingen ‘De Oranje Wever’ en
‘Vogelvreugd’.
In totaal hadden 41 vogelliefhebbers zich aangemeld en waren er
387 vogels ingeschreven.
Hoofdgroep winnaars
Hoofdgroep D, kleurkanaries,
Dhr. J. Loeffen.
Hoofdgroep E, postuurkanaries,
Dhr. G. nooijen.
Hoofdgroep F1,Gestand.
Exoten, Dhr. H. van den Berg.
Hoofdgroep F2, Overige Exoten,
Dhr. C. neelen.
Hoofdgroep G, Eur. Cultuur,
Dhr. W. van Dijk.
Hoofdgroep H, Hybriden,
Dhr. B. Van Dijk.

Hoofdgroep K, Grote Parkieten,
Dhr. M. van Herpen.
Hoofdgroep P, Grondvogels,
Dhr. P. Heesakkers.
Kampioen van Bernheze 2013
1e Vogelvreugd nistelrode
2e Vogelvreugd Heesch
3e Vogelvreugd Dinther
4e Oranje wever nistelrode.

Bernheze sportief

Woensdag 13 november 2013

voetbal

HVCH volle
winst ten koste van Chevremont

basketbal

Tenderfeet U14: op stoom!

Heeswijk-Dinther - De jongens van Basketbalvereniging Tenderfeet tot 14 jaar moesten dit weekend naar
Den Dungen, alwaar een potje basketbal gespeeld moest worden tegen Den Dunk. Ismo van der Rijdt, de
hoofdcoach, had voor het eerst een assistent bij zich; Stijn Verhoeven. Stijn Verhoeven traint al wekelijks als
assistent mee. Met deze twee kon het niet meer verkeerd uitpakken voor onze jongens, toch?
De eerste periode verliep moeizaam. Hoewel Stijn Mols de score
opende en 4-0 op de klokken zette, gingen er veel ballen niet door
de basket. Gelukkig werd de eerste
periode wel met winst afgesloten
met 10-4. Erick verzilverde twee
keer de vrije worpen en ook Mark
scoorde raak. De tweede periode
ging beter. Tenderfeet begon uit

hockey
Heesch – Met twee doelpunten te mee. HVCH kende een goed bebeloonde
Willem
Roefs
het vergin van turnen
de wedstrijd
en speelde
op
voetbal
hockey
tennis
basketbal
volleybal
handbal
trouwen van de trainer.
het eind van de eerste helft onder
haar niveau.
Tussendoor maakte Chevremont Gelukkig werd in de tweede helft
nog gelijk. De wedstrijd werd door nog de 2-1 gescoord, zodat de
de scheidsrechter kort gehouden Heesche ploeg weer naar boven
en
daar had HVCH
best
wel moeikan kijken.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

te lopen; Mark legde er in de 6e
minuut drie treffers achter elkaar
in. Jonas en Bram volgden en ook
Stijn kwam in beeld. Ruststand 3212 in het voordeel van Tenderfeet.
De derde periode liep Tenderfeet
nog verder uit en was de eindstand
44-19. De vierde periode werd ook
in het voordeel van Tenderfeet af-

Heeswijk-Dinther - HDL M8E2 speelde dit weekend voor het eerst
in de nieuwe shirts die werden aangeboden door Kerkhof Maatwerk. In
het nieuwe shirt werd Geel Zwart M8E3 met 4-1 verslagen.
Vorige week werden de hockeymeiden van Hugo Bosmans en Patricia van Lankveld teleurgesteld.

De nieuwe shirtjes hadden namelijk niet de juiste maat en daardoor
moest M8E2 het nog met de oude

Korfbalsters
Prinses Irene delen de punten
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

biljarten

duivensport

judo

vissen

skien

snowboarden

kano

HDL M8E2, achterste rij vlnr: Patricia van Lankveld (coach), Bjorn Kerkhof (sponsor), Hugo Bosmans (coach), middelste
rij vlnr: Lauke Brouwers, Roos van Lankveld, Lara van Cuijk, Juul Barten, Meike van der Elsen, Jip Cornelissen, Emma
Bosmans, Jill Kerkhof, voorste rij vlnr: Elena Haerkens, Yanou Smits, Bente van Hastenberg
kaarten/bridgen

Hockey, is dat iets voor mij?

voetbal

Belangrijke
winst Prinses Irene vrouwen
1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

shirts doen. Sneller dan verwacht
waren de shirts voor zaterdag al
klaar en konden de fanatieke hockeymeiden tegen Geel Zwart M8E3
al aantreden in het nieuwe tenue.
In het nieuwe shirt, met op de
borst het HDL-logo en in het midden de naam van sponsor Kerkhof
Maatwerk, werd de tegenstander
uit Veghel makkelijk met 4-1 verslagen. ‘‘De tweede helft speelden
we goed’’, aldus Bosmans, die Yanou twee keer zag scoren.
Verder scoorden ook Lauke en Juul
een doelpunt. M8E2 kreeg veel
strafcorners, maar hieruit werd
niet gescoord. Juul trof nog een
keer de paal. Lara’s doelpunt werd
afgekeurd omdat de bal over de
plank ging; gelukkig ging de bal
rakelings langs een toeschouwer,
die opgelucht ademhaalde.

Nistelrode - De korfbaldames
van Prinses Irene hebben zich van
hun goede mentale kant laten zien
tegen Corridor uit Son en Breugel.
Deze ploeg staat in de (andere)
hoofdklasse bovenaan in het veld.
Het was voorspelbaar dat, al meteen aan het begin van de zaalcompetitie, er een fel gevecht zou
ontstaan om de 2 punten. Na een
schaken
ruststand
van 5-4 werd
het uiteindammen
delijk 9-9. Marina van Venrooij en
Lieke van Griensven (foto) waren
de topschutters met ieder 3 doelpunten.
1cm b

gesloten met o.a. een driepunter
van Mark. Levi scoorde ook nog
zelf. En ook Jonas en Bram waren
in deze vierde periode nog succesvol.
Skip zat er wel steeds goed tussen
en was snel in zijn spel, maar had
helaas geen succesvol schot.
Eindstand 57-23 in het voordeel
van Tenderfeet.

HDL M8E2 heeft nieuwe shirts

korfbal

korfbal
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Heeswijk-Dinther - Ben jij een jongen van 9, 10 of 11 jaar? En heb jij al eens gedacht aan hockey? Wat
biedt deze stoere sport je zoal? Bij Hockeyclub HDL krijg je leuke trainingen en spannende wedstrijden, lekker buiten met je team, bij een gezellige, kleine club.
Speciale startersgroep jongens
Bij Hockeyclub HDL zijn we op zoek naar jongens in de basisschoolleeftijd, die wel van een uitdaging houden. Ben je 9, 10 of 11 jaar? Als je je nu aanmeldt kun je al in maart 2014 beginnen in een speciale jongensstartersgroep. Deze jongens trainen elke dinsdag van 18.00-19.00 uur. Ben je jonger dan 9, dan kun je bij
de Benjamins aansluiten. Dan train je elke woensdag van 17.00-18.00 uur. Drie maal proeftrainingen?
Mail dan naar tc@hdlhockey.nl.

motorsport

zwemmen

7e plaats voor Eveline

Schijndel - Zondag 10 november haalde Eveline van den Heuvel uit Nistelrode een 7e plaats in haar eerste
synchroonzwemwedstrijd op Age 1 niveau. Twee weken terug heeft Eveline het barracudadiploma gehaald,
waardoor ze nu op wedstrijdniveau mocht uitkomen. En dat deed ze bijzonder goed. Ze haalde met bijna 47
punten ook haar Age 1 diploma en verbeterde bovendien het clubrecord op het figuur ‘duikelaar’.

Truus Leenman

Nistelrode - Het 1e vrouwenelftal pakte eindelijk weer eens 3
punten, tegen de rode lantaarndrager ’t Goy. Het werd een 4-1
overwinning, na een ruststand van
3-1. Jody van Kessel opende na
amper 3 minuten al de score met
een knap schot.
Nadat na 15 minuten ‘t Goy 1-1
scoorde, stond Huberts twee keer
aan het kanon. In de 34e en 42e
minuut bepaalde zij de ruststand
op 3-1. In de 2e helft maakte Jody

van Kessel haar tweede doelpunt
van de middag. Er werd ook nog 3
keer het aluminium getroffen door
de Oranjevrouwen, onder andere
door Truus Leenman. De overwinning had nog veel groter uit kunnen vallen. Toch was het nog even
spannend. Bij een 3-1 stand in de
2e helft, redde Van Mourik twee
keer subliem, anders had het zomaar, totaal tegen de verhouding
in, gelijk kunnen worden. Door
deze overwinning komt er weer
aansluiting met de middenmoot.

Joëlle van Dijk uit Middelrode
haalde de 3e op Age 2 niveau. Met
maar liefst 49,9535 punten stelde
Joëlle ook haar deelname aan de
Nederlandse Kampioenschappen
Synchroonzwemmen veilig, die in
mei 2014 gehouden worden. Bovendien verscherpte ze haar eigen
clubrecord op het figuur ‘bruinvis
spin down 360’. In de aanloopwedstrijd zwommen drie meisjes uit
Loosbroek mee. Anne van Zoggel
verbeterde op basishoudingniveau
haar score van de vorige wedstrijd
met ruim 4 punten en kwam net
1 puntje tekort voor een zilveren
medailleplaatje. Ze verbeterde het
figuur ‘tubhouding’ met maar liefst
5 punten. Haar zus, Eva van Zoggel, zwom mee op balletbeenniveau en haalde goud met 33 punten. Ze verbeterde haar beste score

op twee van de vier figuren. Saar
Ruigrok wist met 24 punten het zil-

ver te bemachtigen in haar eerste
wedstrijd voor Neptunus ‘58.

Eveline van den Heuvel en Joëlle van Dijk
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Heesch - HVCH organiseerde in het najaar voor de tweede keer een
voetbalschool voor de D-, E- en F-spelers. Dankzij de inzet van vooral
jonge trainers, hebben ze kunnen schaven aan hun techniek. De trainers, begeleiders en fans hebben kunnen genieten van de inzet van 120
enthousiaste voetballers.
voorbereid en gegeven door een
groep jonge en talentvolle trainers.
Deze jonge trainers spelen zelf ook
bij HVCH en de meesten volgen
een opleiding in de sport. De jonge
trainers werden gecoacht door ervaren trainers. Ouders hielpen met
de begeleiding van de verschillende teams.
In november werd de voetbalschool van 2013 met een minitoernooi afgesloten. De spelers
van de winnende teams, een inter-

nationaal gezelschap bestaande uit
Manchester United, Borussia Dortmund en FC Twente, ontvingen
van jeugdvoorzitter Laurens Gloudemans een trofee, beschikbaar
gesteld door de Club van 50 van
HVCH. Op de vraag of er volgend
jaar weer een voetbalschool moet
komen, was het antwoord luid en
duidelijk: Ja!
De voorbereidingen voor de volgende HVCH voetbalschool, editie
2014 zijn daarom al gestart. Maar
ook in dit seizoen zijn er nog allerlei
extra voetbalactiviteiten bij HVCH,
zoals het kerst zaalvoetbaltoernooi
en de HVCH voetbalweek. De inschrijfformulieren daarvoor zijn te
vinden op de website van HVCH.

budo

Topprestatie voor zusjes
Van Leuken uit Heesch
Berghem - Zondag 3 november werd in Edinburgh, Schotland, de Prof. Chang Ung Cup gehouden. Dit is
een taekwondotoernooi in ITF-stijl. Vanuit Taekyon Berghem deden een aantal deelnemers mee, waarvan
een aantal in de Nederlandse selectie zitten, maar er deden ook een aantal jeugdleden mee aan hun eerste
grote buitenlandse toernooi. Zij hebben er hard voor getraind en de resultaten mogen er wezen. Er kon
meegedaan worden aan drie onderdelen: tuls, sparring en special technics (hoogtesprong). De deelnemers
werden ingedeeld op leeftijd en gewicht.

Als laatste werd het onderdeel special technics gedaan. Daar werden
ook prijzen in behaald:
1e plaats: Giovanni Timmers, Esli
van Leuken, Luuk Roovers.

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

Woensdag 13 november 2013

Altior 1
speelde gelijk tegen Rosolo
korfbal

biljarten

hardlopen

duivensport

jeu de boule

paardrijden

judo

schaken

dammen

Sara is pupil van de week

Altior 1 – Rosolo 1: 13-13
Altior 2 – Rosolo
1cm b 3: 11-5
SVOC ’01 2 – Altior 3: 8-10
Miko ’76 2 – Altior 4: 13-9
1,2 cm b

Altior R1 – Be Quick R1
De eerste zaalwedstrijd vol jokers,
maar we startten met de meeste
1,4cm b
dames van onze
eigen ploeg! Na
een moeizaam begin kreeg Martine de eerste twee doelpunten op
autosport
karten
haar
naam. Na de wissel scoorde
Be
Quick en maakte Meriam met een
strafworp de 3-1. Door twee doorloopballen van Lisanne en Wieneke

wielrennen

darten

golf

liepen we verder uit naar 5-1 en
Mireille scoorde met ‘haar’ balletje,
6-1. Na de rust kwam Be Quick wat
dichterbij, maar vervolgens kegelde
vissen
skien
Anja de stand
op snowboarden
7-2 met een kano
ver
schot. Chantal kon, na twee doelpunten van de tegenpartij, de stand
op 8-4 zetten en Lisanne wist er
9-4 van te maken. Nadat Be Quick
er nog eentje in kon leggen, waren
het Benita, Chantal en Martine die
kaarten/bridgen
de eindstand
bepaalden op 12-5!
Toos, bedankt voor het fluiten! Super gespeeld door iedereen!
Altior A1 – Rooi A1: 6-8
Altior A2 – Rooi A2: 12-2
Altior B1 – Spes B1: 10-6
DDW C1 – Altior C1: 6-4
Winty C1 – Altior C2: 5-5
SVSH D1 – Altior D2: 5-1
BMC D1 – Altior D3: 4-1
Altior E1 – Emos E2: 9-0
Altior E2 – VVO E1: 1-4.
De Korfrakkers E3 – Altior E3: 2-2
Altior F1 –motorsport
Be Quick F2: 9-0
Strafworpen: 4-3
Altior F2 – Celeritas F1: 0-9
Strafworpen: 3-3.

budo

NISTELRODE - Afgelopen zaterdag
ging Pieter van Oort uit Nistelrode
naar Ridderkerk om deel te nemen
aan het 36e Itsumo Otagai O Sinkai Shiai Judo toernooi.

Omdat Esli van Leuken drie gouden medailles behaald heeft,
mocht zij ook de prijs voor ‘Beste
junior dame met gekleurde band’
in ontvangst nemen en was hiermee dus toernooikampioen in haar

klasse. In totaal is er dus door de
deelnemers van Taekyon een fenomenaal aantal van 17 medailles
behaald. De coaches van Taekyon
Berghem zijn enorm trots op deze
fantastische resultaten.

gym

Brons voor Gympoint tijdens
laatste plaatsingswedstrijd

Nistelrode – Afgelopen zaterdag organiseerde Turnoss de derde en
laatste plaatsingswedstrijd trampolinespringen voor teams in Oss. Tijdens deze laatste plaatsingswedstrijd werd ook de uitslag over de drie
wedstrijden bekendgemaakt.
Gympoint Nistelrode sleepte in de
D-categorie een derde plaats in de
wacht, echter niet voldoende om
zich te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen op 14
december in Oss. In de E-categorie
was Turnoss duidelijk de sterkste.

zwemmen

Eerste plaats voor Pieter

De volgende prijzen werden behaald op het onderdeel tuls:
3e plaats: Giovanni Timmers, Toby
Dominicus
2e plaats: Ilse van Leuken, Luuk
Roovers
1e plaats: Huberto van de Wetering, Esli van Leuken
Op het onderdeel sparring werden
de volgende prijzen behaald:
3e plaats: Huberto van de Wetering
2e plaats: Toby Dominicus, Ilse van
Leuken
1e plaats: Giovanni Timmers, Esli
van Leuken, Romy Staal, Daiko
Martens, Luuk Roovers.

badminton

korfbal

HVCH voetbalschool smaakt naar meer

De voetbalschool is bedoeld als extraatje voor de meiden en jongens
van de recreatieve pupillenteams
van HVCH. De trainingen werden

boksen

De strijd om zilver was echter een
spannende. Slechts een paar punten kwam Gympoint tekort en
werd uiteindelijk 5e.
In de eerstejaars meiden in de
D-categorie werd het Gympoint
team bestaande uit Evi van Din-

ther, Lisa van de Pas en Inge Exters
3e met 205.500. Wederom een
verbetering ten opzichte van de
eerste en tweede. 1e werd Turnoss
met 221.800, gevolgd door Forza
met 211.325.
In de E-categorie werd het Gympoint team bestaande uit Floor van
de Wielen, Rosalie Damen, Nieke
Poll en Ymke Vermeulen 5e met
194,600. Goud ging naar Turnoss
Oss met 203.100. Het verschil tussen de nummers 2 en 5 was echter
maar 2,3 punten. Een spannende
strijd tot het laatst toe.
Individueel scoorden Inge en Evi
beiden 68,5, Caitlyn, 67,8 en Lisa
66,7 in de D-categorie. In de Ecategorie sprong Ymke 68,6, Floor
63,3, Nienke 62,1 en Rosalie 59,5.
Maud van de Wielen sprong buiten mededinging mee en sprong
zeer verdienstelijk 66,7 punten.

Deze Japanse naam betekent
niets meer of minder dan het ‘altijd respect voor elkaar’ toernooi.
Pieter moest uitkomen in de middenklasse en moest zijn wedstrijden afdraaien in een poule met 2
andere deelnemers. Pieter moest
tweemaal tegen iedere tegenstander in het veld komen op dit leuke
en strak geregelde judo toernooi.
Hij wist zijn eerste wedstrijd goed
te winnen met een volle Ippon,
door een goede houdgreep aan te
leggen en deze vast te houden.
Ook zijn tweede en derde wedstrijd waren voor Pieter geen enkel
probleem, ook deze wist hij met
een strak zittende houdgreep in
zijn voordeel te beslissen. Helaas

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

www.bernhezemedia.nl

moest Pieter zijn laatste wedstrijd
voorbij zien gaan doordat zijn tegenstander een Yugo wist te scoren en voor de rest de wedstrijd
probeerde af te houden. Pieter
werd Kampioen van de Dag.
Proficiat.

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

0412-795170
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Twee nieuwe
shirtsponsors bij Prinses Irene

C3 met sponsor Everhage.nl

nIStELRODE - Zaterdag 9 november stond de wedstrijd tegen Hands
up Dames 2 op het programma. Vol
goede moed, maar met de wedstrijd van vorige week in het achterhoofd, begonnen de dames van
tornado sterk en vol enthousiasme
aan de eerste set. Met een goed en
duidelijk samenspel en met enthousiast geroep en gejuich vanaf de zijlijn, wisten de dames de eerste set
met 25-17 te winnen. Mede door
een gevarieerde aanval van Karin,
wisten de dames van tornado duidelijke punten te scoren.
De tweede set werd weer goed
gestart, maar halverwege deze set
lieten ze de dames van Hands up
in hun spelletje komen en kwamen
de dames van tornado op achterstand. De dames van torando herpakten zich en wisten de set met
25-21 te winnen.

Heren DOS’80 pakken
weer de volle winst

nIStELRODE - In deze zware tijden voor het bedrijfsleven, blijven zij
Prinses Irene toch steunen, zo merken we steeds weer. Twee jeugdteams Meisjes B1 en het team C3, kregen onlangs nieuwe shirts.
‘WVE Schilderwerk’ is het schildersbedrijf van Willy van Eert. Willy schonk het MB1 elftal, hij is daar
zelf leider bij, een nieuwe outfit.
Willy is al jarenlang jeugdleider en
is daarnaast ook scheidsrechter bij
onze vereniging. Dochter nienke
speelt in het MB1 elftal, een andere dochter, Gitte, speelt korfbal
in het E4 team.
Het C3 team kreeg nieuwe kle-

ding van Everhage.nl. Dit bedrijf
is van Maarten Verhagen en zijn
compagnon Arjan Evers. Het is een
onderneming die actief is op het
gebied van advisering en ontwikkeling van vastgoed.
Maarten zien we regelmatig op zaterdag op het sportpark om te kijken naar de verrichtingen van zijn
kinderen. In het C3 elftal speelt
zoon thijs.

budo

2 kampioenen van
Zuid nederland voor Van Buel Sports
OSS - Afgelopen weekend was
het wederom druk met toernooien
in Den Haag en Gilze voor de judoka’s van Van Buel Sports uit Oss.
De 6-jarige Jesse van Buel uit
Heesch werd na vier winstpartijen
kampioen van Zuid nederland bij de
jongens onder de 8 en tot 27 kilo.
Sam Grimmelikhuizen slaagde erin
al zijn tegenstanders te verslaan bij
de jongens onder de 12 jaar en boven 46 kilogram en kreeg daarom
het goud omgehangen. Zilver was
er voor Sophie Spijkers en Owen

van de Veerdonk, die beiden zeer
spectaculair judo lieten zien maar
in de finale de winst uit handen
moesten geven. Mike Bens en Mike
Smits verloren beiden hun kleine finale en moesten zich tevreden stellen met een 5e plek. In Den Haag
lieten onze dames zien dat zij bij de
top van ons land horen door zich
beiden te plaatsen voor de kruisfinales. Senna van de Veerdonk bereikte zelfs de finale, maar moest
daar de winst uit handen geven en
pakte zilver. Daisy Bens greep, net
als Majit Khodoyan, het brons.

HEESCH - De heren van DOS’80
moesten uit spelen bij Zephyr in
Schijndel. De heren begonnen
vastberaden en al in de eerste aanval was het raak. De dekking stond
goed en de aanvallen leverden 4x
op ‘n rij een doelpunt op. Na een
minuut of 8 spelen was er pas
het eerste doelpunt van Zephyr.
DOS’80 hield het hoofd koel en
nam net voor rust weer een kleine
voorsprong. Ruststand 9-10.
DOS’80 liep in het begin van de
tweede uit naar drie punten voorsprong, Zephyr gaf zich niet gewonnen en knokte zich weer terug
in de wedstrijd. De laatste minuten werden ongemeen spannend.

voetbal

Meisjes C wint opnieuw!

Afgelopen zondag was de wedstrijd tegen Minervo C2. We hebben dik gewonnen.
Met serveren hebben we veel acejes gemaakt. Bij het scoren d.m.v.
een ace gaan we altijd allemaal op
de grond liggen, zoals op de foto
te zien is.
Onze eerste overwinning met 4-0
is binnen. We stijgen op de lijst
met 5 punten.

Verlies en winst voor DoS’80
Zephyr wist bij 21-21 op gelijke
hoogte te komen. DOS’80 nam
door een mooi doelpunt van Harm
vd Oever weer een 21-22 voorsprong. Zephyr kwam in de laatste
minuut weer langszij 22-22. Met
nog een paar seconden op de klok,
was er een penalty voor DOS’80.
Joost Verhoeven hield het hoofd
koel en bracht de eindstand op 2223. Gezien het spelbeeld een verdiende overwinning voor de mannen uit Heesch.

Dames DOS’80
verliezen geflatteerd
De dames speelden thuis tegen
Helios uit Uden. Helaas misten de
dames van DOS’80 hun start volledig, want binnen no time stond
het 0-4. naarmate de eerste helft

vorderde kwam DOS beter in de
wedstrijd en het scorebord liet in
de rust een stand van 7-10 zien.
DOS begon de tweede helft wél
met de scherpte en concentratie
die in de eerste helft soms ontbrak.
De eerste twintig minuten van de
tweede helft speelde DOS ijzersterk, waarbij ze terugkwamen tot
13-13. Helaas werden er onnodig
veel kansen om zeep geholpen,
waardoor Helios in de wedstrijd
bleef. Op enkele cruciale momenten toonden de dames van Helios
zich scherper, effectiever en dodelijker dan de dames van DOS. Met
nog vijf minuten te gaan was DOS
vooral mentaal gebroken, waarbij
de scherpte en concentratie verdwenen en Helios uit kon lopen
naar een extreem geflatteerde
overwinning (15-21).

Margriet buigt voor Avesteyn

Lars v. Lee bracht Avesteyn in de
10e minuut op een knappe wijze
op voorsprong. Even daarna was
weer Lars v. Lee de Margrietverdediging de baas en was er
een overtreding nodig om hem
het scoren te beletten, rood. De
thuisclub
washockey
met deze tennis
numerieke
In de tweede
helft volleybal
kwam de thuisvoetbal
basketbal
turnen
handbal
minderheid beslist niet de mindere. club al snel op 1-2, doordat Joey
Magriet zette volop druk. nadat Schuurmans uit een fraaie aanval
Stan de Laat in de 38e minuut in de 47e minuut kon scoren. In
de voorsprong van Avesteyn ver- het verdere verloop van het tweegrootte naar 0-2 leek er niet veel de bedrijf was Avesteyn de bovenaan
de hand voor
liggende
partij. handboogschieten
Door Dries Heerbeugelen
boksen de Dinthernaren.
badminton
zwemmen
waterpolo
tafeltennis

korfbal

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

In de derde set ontstonden wat
slordigheidsfoutjes. Sanne kwam
als libero het team versterken en
zorgde voor een stabiele pass. Helaas was dit net iets te laat en deze
set werd verloren met 23-25.
na een goede peptalk van Peter
begonnen de dames aan de laatste
set. niemand had zin in een 5de
set, dus deze moest gewonnen
worden. Met een goede service
en een sterke aanval wist tornado
deze set overtuigend met 25-12 te
winnen.

HEESWIJK-DIntHER - Avesteyn
heeft medekoploper Margriet
voetballes gegeven. Mede door
een vroege rode kaart van een
verdediger van de Osse club stal
Avesteyn de show op het oude
sportcomplex van Margriet.

korfbal
Pim Langens
M 06 525 448 08

Goed weekend voor Tornado

Dames 1 herpakt zich goed

handbal

MB1 met sponsor WVE Schilderwerk
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hardlopen

jeu de boule

kens (1-3) en een eigen doelpunt
van Magriet was het pleit definitief
beslist. Dries Heerkens zorgde in
de 67e minuut nog voor 1-5, maar
een strafschop voor de thuisclub in
de 72e minuut bepaalde de verdiende overwinning op 2-5.

Korloo wint wedstrijd

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LOOSBROEK - Na een lange rit speelden we de eerste wedstrijd binnencompetitie in Horst tegen ODOS. In de
eerste minuut kwamen we meteen op achterstand door een strafworp. Ondanks dat we goed aan het verdedigen waren kwamen we toch op 4 - 1 achterstand. Na een time-out herpakte we ons, kregen we vertrouwen
en gingen met 4-3 de rust in.
In de tweede helft scoorde ODOS weer meteen, maar wij kwamen terug. Door een goede wissel van Eva
biljarten er meer
duivensport
vissen Door geduldig
skien
kwam
snelheidjudo
in de wedstrijd.
afsnowboarden
te wachten kano
ging ODOS fouten maken en konden we
de mooie voorsprong uitbouwen tot 6-9. Een welverdiende uitslag.
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Woensdag 13 november 2013

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
14 NOVEMBER
Peutermiddag OBS Delta
Locatie: Herderstraat 2 Heesch
Lezing ‘Kastelen in
Noord-Brabant’
Locatie: Heemschuur Heesch
Loosbroeks Onderonsje
over voeding voor je brein
Locatie: Steunpunt D’n Hoek
Loosbroek
Workshop Etagère pimpen
Locatie: CC de Wis Loosbroek
15 NOVEMBER
Outlet
Marya Schoenen & Tassen
Locatie: Laar 31 Nistelrode
Dagworkshop Chakra-Yantra
Locatie: Palmenweg Nistelrode
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Kennismaking met burgemeester Marieke Moorman
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Sterrenwacht Halley:
Publieksavond
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Blues middag
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
‘Verenigde spelers’
uit Loosbroek
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
16 NOVEMBER
Outlet
Marya Schoenen & Tassen
Locatie: Laar 31 Nistelrode
Intocht Sinterklaas
Locatie: Nistelrode
Pagina 21
Sinterklaasviering
Locatie: Sint Lambertuskerk
Nistelrode
Pagina 21
Snor Royalty
- met Mike & Colin
Locatie: Café de Snor Nistelrode
Start verkoop plan
Narcisveld in Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 19
REMIX - Jeugddisco
Locatie: De Pas Heesch

Jandino - De Revue
Locatie: De Pas Heesch

Kerstshow De Rank
Locatie: ‘t Dorp 10 Heesch

Sjaak Bral - Vaarwel 2013
Locatie: De Pas Heesch

Gjango Wagner
Locatie: ‘t Tunneke Heesch

18 NOVEMBER
Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch

Leren werken met een
biotensor bij Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn
Heeswijk-Dinther

Filmhuis De Pas: Rabbit hole
Locatie: De Pas Heesch

Handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek

Bruidsbeurs Bridal Fairs
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

22 NOVEMBER
Verrassingsdagen
Wereldwinkel
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Pagina 20

Kerstmarkt en
Foute kerstparty
Locatie: Brouwersstraat 17
Heeswijk-Dinther
Pagina 22
KBO-Dinther biedt podium
aan cultuur
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
31e Zwetsavond
CV de Juinders
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther
Kerstshow De Rank
Locatie: ‘t Dorp 10 Heesch
17 NOVEMBER
Bijzondere Vogelbeurs
De Oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
Publiekswandeling
Vogelwacht
Locatie: De Maashorst Nistelrode
Expositie Sjaan van
den Akker-Hanegraaf
Locatie: Atelier/Galerie
Bernheze Nistelrode
Pagina 8

19 NOVEMBER
Alzheimercafé over
medicijngebruik
Locatie: Eigen Herd Uden
20 NOVEMBER
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Nordic walking
Locatie: 7 Eeuwenpark Nistelrode
Workshop sierlijk vlechten
Locatie: Danaque Haarstudio
Menzel Nistelrode
Informatieavond
Seniorenreizen La Colline
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6
Glamournight Life & Garden
Locatie: Bosschebaan 23 Heesch
Pagina 11

Lederzaak Verhagen geopend
Locatie: ‘t Dorp 44 Heesch

Filmhuis De Pas: Rabbit Hole
Locatie: De Pas Heesch

Sinterklaasintocht
Locatie: Heesch
Pagina 21

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 8

Tentoonstelling
handwerkclub
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 6

(Kinder)workshop
bloempotjes versieren
Locatie: CC de Wis Loosbroek

Kerstmarkt
Locatie: Brouwersstraat 17
Heeswijk-Dinther
Pagina 21
Intocht Sinterklaas
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 21
Matineeconcert door
Het Ambiancekoor
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Themamiddag KBO Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 6
21 NOVEMBER
Spelavond jeugdleden
Locatie: EHBO lokaal in
‘t Dorpshuis Nistelrode
Pagina 4
Themabijeenkomst CDA
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
Thema-avond wereldwinkel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 20

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Inschrijfmiddag Eerste
Communie 2013-2014
Locatie: Petrus Emmaus Parochie
Heesch

25 NOVEMBER
Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch
26 NOVEMBER
Cursus Persoonlijke en
Intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
27 NOVEMBER
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Nordic walking
Locatie: 7 Eeuwenpark Nistelrode
Workshop sierlijk vlechten
Locatie: Danaque Haarstudio
Menzel Nistelrode
Start voorverkoop
pronkzitting
Locatie: ‘t Tunneke Heesch

Lezing door
Alex van der Heijden
Locatie: De Eijnderic Heesch

28 NOVEMBER
Media-event Mediawijsheid
Locatie: Bibliotheek Nistelrode

Niet Schieten - Vrouwen
willen maar een ding
Locatie: De Pas Heesch

Speciaalbier-proeverij
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther

23 NOVEMBER
Verrassingsdagen
Wereldwinkel
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Pagina 20

Onderonsje in Dinther
over voeding voor je brein
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Novemberfest; met
Duo Peter und Heidi
Locatie: Café de Snor Nistelrode

29 NOVEMBER
Vrouwen Ontmoeten
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Mental Theo en Blasterjaxx
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Sint in de bedstee
van d’n herd
Locatie: Meierijsche Museumboerderij Heeswijk-Dinther
Pagina 21

Sint Nicolaasfeest
KBO Heesch
Locatie: De Pas Heesch

24 NOVEMBER
Expositie Sjaan van den
Akker-Hanegraaf
Locatie: Atelier/Galerie
Bernheze Nistelrode
Pagina 8
Baby- en kinderbeurs
Locatie: De Pas Heesch
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

30 NOVEMBER
Vervroegd kerstfeest
Locatie: Café de Snor Nistelrode
Nisseroise 90’s Night
Locatie: Zaal `t Tramstation
Nistelrode
Reality - Music from Jamaica
Locatie: De Pas Heesch
Nielson
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Sinterklaas in Kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

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

