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Geen gewoon carnavalsjaar voor
Stichting Carnaval HDL

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

CLuB VIERt VOOR HEt 44StE JAAR CARNAVAL

Henk Habraken en Ben van Asperen

Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - Komend carnavalsjaar wordt geen gewoon carnavalsjaar voor de Stichting carnaval
Heeswijk-Dinther en Loosbroek. De club viert in februari voor de 44ste keer carnaval. Het bijzondere motto
luidt ‘witte gè nog wèsse deje, 44 joor geleje?’
De Stichting Vrienden Carnaval
HDL laat de 44ste editie van carnaval HDL niet zomaar voorbijgaan. “We gaan een boek maken
over de oprichting van de stichting
carnaval met daarin verhalen tot
en met de 44ste editie”, vertelt
Ben van Asperen, die net als Henk
Habraken betrokken is bij de organisatie van de jaarlijkse carnavalsmis. “Het wordt een glossy”, vult
Henk aan. “Met veel foto’s en met
een harde cover. Niet om weg te
gooien!” Hoe het boek verder pre-

cies vorm wordt gegeven, is nog
niet duidelijk. Daarvoor wordt nog
deels gezocht naar de juiste per-

geïntroduceerd. In 1990 volgde de
carnavalsmis en later de ontbijtshow. “Het is ook erg fijn dat de

‘tOen Werd de dintherse CarnaVaLsCLUB
de bokkenrijderS opgericht’
sonen. Duidelijk is in elk geval wel
dat er volop te vertellen valt, want
in 44 jaar carnaval is er voldoende gebeurd. Zo werd in 1978 de
pronkzitting, voorheen het hofbal,

jeugd al een lange tijd zijn eigen
stichting heeft die het carnaval
voor hen organiseert”, zegt Ben.
“De Stichting Carnaval HDL had
dat niet alleen gekund.”

GROtER
Wanneer het echt
gaat om de eerste
perikelen van carnaval in HDL moeten
we terug naar 1962. “Toen
werd de Dintherse carnavalsclub
de Bokkenrijders opgericht. Later kwamen de Snevelkruiken in
Heeswijk. Hierdoor is de naam
Snevelbokkenland
ontstaan”,
vertelt Henk, die vroeger stichtingsadjudant was van de eerste
prins Teun 1e. “In het begin ging
carnaval langzaam vooruit, maar
volgens Henk was carnaval vroeger veel groter dan nu. Dat merkte
je ook aan het aantal kroegen dat
er vroeger was. Nu heb ik goede
hoop dat carnaval weer vooruit
gaat”, besluit Ben.
Het boek over 44 jaar carnaval
komt waarschijnlijk medio 2015
uit. Het boek is een initiatief van
Wilson Bosch, Henk Schakenraad,
Erik van Gerwen, Piet Jacobs en
Fons Otjens, Habraken en Van
Asperen sloten zich later aan.
WIN!
bij elke publicatie in DeMooibernhezeKrant geeft Stichting
carnaval HDL een fles Snevelbokkenbitter weg.
winnen? beantwoord dan de
volgende vraag:

Op deze laatste zondag voor Kerst
is het koopzondag in Heesch van
12.00-17.00 uur en aansluitend
vindt in het centrum bij de fontein
de prijsuitreiking plaats. Elke deelnemende winkelier stelt prijzen ter

Deze ingevulde kaarten kunnen worden ingeleverd in de inzameltonnen die klaar staan bij
Lederzaak Verhagen, Haarmode/

Bijoux van Herpen en C1000. De
deelnemers zijn in elk geval te herkennen aan de poster op de deur
en de winkelier zal u uitnodigen
om de kaarten in te vullen en in
te leveren. Deze gastvrije actie
loopt van zaterdag 1 november
tot en met zondag 21 december.
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carnavalsnieuws
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in gesprek met Gerard
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in welk jaar is de Stichting
carnaval HDL opgericht?

Mail de oplossing voor
9 november naar:
info@demooibernhezekrant.nl.
Uit de goede inzendingen
wordt een winnaar geloot.

Heesch ‘rolt de loper uit’ voor haar bezoekers
HEESCH - Stichting centrum Management Heesch start samen met Ondernemersvereniging Heesch een
leuke actie voor haar bezoekers. bij betrokken deelnemers ontvangt elke klant bij besteding vanaf een bepaald bedrag (per branche verschillend) een adreskaart om in te vullen.

Vivin

Quadrijder Mike
pag. 24
Krant niet op
woensdag ontvangen?
info@DeMooibernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

beschikking voor een goed gevuld
prijzenpakket.
Op deze koopzondag wordt natuurlijk gezorgd voor een passende
kerstsfeer in het centrum om de
dagen voor Kerstmis nog gezelliger te maken en de schoolvakantie
sfeervol in te luiden.
Voor vragen en informatie mail
dan naar: info@centrumheesch.nl.

DE DEELNEMERS AAN DEZE RODE LOPER ACtIE ZIJN:
Albert Heijn, Automaterialen Heesch, baby- en Kinderkleding
53-84, bloemenshop Amsonia, bloemsierkunst Ari-jenne Heesch,
bloemsierkunst de Rank, bonita, brasserie ’t Oude Raadhuis,
brood-banket van berkom, bruna, c1000, De Pas, DA-Mooi, de
bakkers Lamers, de Eijnderic, de wijngalerie, Discus Spanjers,
Dressup-instyle, Elektrovakhandel Henk v.d. Akker, Haarmode/
bijoux Van Herpen, Hema, Hermes Schoenen, Kaasspeciaalzaak bon
Fromage, Kantoorboekhandel ceelen, Lederzaak Verhagen, Life &
Garden, Marvy’s Speelwereld, Scapino, Shoeby Fashion, Scizzors,
Slagerij Poelier Riny van Esch, Slagerij van Orsouw, Speelgoedzaak
Van der Doelen, Sun-works Fashion, Takko Fashion, Ter Stal,
wereldwinkel, Zazi’s Lingerie, Zeeman en Zegers Optiek.

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl
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Eten, drinken & uitgaan
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Maandag 3 november en dinsdag 4 november

HEMEL OP AARDE

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

HEMEL OP AARDE met Lies
Visschedijk, Huub Stapel en Jeroen
van Koningsbrugge.
‘Hemel op aarde’ speelt zich af in
de late jaren zeventig/begin jaren
tachtig in het katholieke Limburg.
Het gaat over volwassen worden
en alle groeipijn die daarbij hoort.
De 13-jarige Bart wordt tot over
zijn oren verliefd op de oudere,
stadse en uiterst verleidelijke Moniek die net bij hem in het dorp is
komen wonen. Als blijkt dat ze ziek
is, besluit hij haar te gaan redden.
Een universeel verhaal over het beleven van je eerste liefde, opgroeien in de tijd van Grease en het in
handen hebben van je eigen lot.
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Op zondagmiddag 1 november
draait Filmhuis De Pas de film
GRAVItY: aanvang 15.30 uur.

winnaar twee gratis kaartjes:
carola van den berg-Kuijs

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag 12.00 uur.

Nieuw in de Wereldwinkel:
mango op lichte siroop
BERNHEZE - Naast de al langer bekende ananasschijven op sap, staan
in de wereldwinkels in bernheze nu ook blikjes mango op lichte siroop.
wereldwinkel Nistelrode houdt vrijdag en zaterdag een proeverij waar
onder anderen dit nieuwe product te proeven is.
De mango’s worden verbouwd
en verpakt in Thailand. De boeren werken volgens de fairtrade
richtlijnen, dus ontvangen zij voor
hun fruit een ontwikkelingspremie. Deze premie, die Fair Trade
Original voor de mango’s betaalt,
draagt bovendien bij aan projecten in de gemeenschap. Zo gaan
gehandicapte kinderen door dit
extra geld naar school en een comité coördineert de aanplant en
verzorging van bomen. De boeren
hebben besloten een meer aan te
leggen met schoon drinkwater en
iedereen in de gemeenschap wordt
gewezen op het belang van een
schone omgeving.
Proeverij
Op dit moment is het Nationale
Fairtrade week waarbij ondernemers Fairtrade producten in de

Advertorial

HERFST!
Een seizoen met gemengde weerskenmerken, gemengde kleuren en geuren.
Vergelijkbaar met eten, als het zonnetje
schijnt in de zomer hebben we massaal
zin in salades, barbecue en bijpassende
drankjes. Met de herfst kun je nog een
beetje van het zonnetje genieten, die door
de bomen schijnt, waar de blaadjes al massaal vanaf gevallen zijn.
De kachel mag weer aan en om de een of andere reden is het dan
geoorloofd om zo gauw het donker wordt lekker thuis te blijven
en in mijn geval, uitgebreid te gaan koken. Lekkere recepten
uitproberen die ik daarna (als ze geslaagd zijn!) mag uitproberen
bij ’t Pumpke! En dat zijn voor mij de dingen die de herfst mooi
maken. Deze week heb ik een heerlijk stoofpotje gemaakt,
passend bij de herfst, die u thuis ook lekker kunt maken!
Stoofpotje van rundvlees met bos-paddestoelen:
Ingrediënten: 500 gram rib- runderlappen, 250 gram gesneden
bospaddestoelen (bijv. champignons, oesterzwammen en
kastanjechampignons), 2 uien in blokjes gesneden, 2 tenen
knoflook, 2 el. mosterd, 1 prei, 1 rundvleesbouillontablet,
1 kruidnagel, 50 gr. boter, 40 gr. bloem, 4 dl. water, scheutje rode
wijn, plakje peperkoek, peper en zout.
Bereidingswijze: Snijd het vlees in grove stukken en bestrooi deze
met peper. Haal het vlees door de bloem. Bak het vlees in de boter
in een braadpan. Als het vlees een mooi bruin kleurtje begint te
krijgen voeg dan de ui, knoflook en champignons toe. Even laten
bakken en dan afblussen met rode wijn. Water, bouillontablet,
kruidnagel, mosterd en gesneden prei toevoegen. Het geheel aan
de kook brengen. Vuur zachtjes zetten en met deksel op de pan in
2,5 uur gaar laten stoven. Regelmatig omscheppen.
Peperkoek laatste 10 minuten mee laten stoven.
Op smaak brengen met zout en peper. En... smullen maar!
Lekker bij aardappelpuree of rijst. Smakelijk eten!
Met vriendelijke groet,
Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

schijnwerpers zetten. Zo houdt
Wereldwinkel Nistelrode een proeverij. Centraal staan producten uit
Thailand waaronder dus ook de
mango. De proeverij vindt plaats
op 31 oktober en 1 november in
de Wereldwinkel aan het Raadhuisplein 1b in Nistelrode.
De blikjes mango op lichte siroop
zijn te koop in de Wereldwinkel
Heesch, Nistelrode en HeeswijkDinther en kosten € 1,79 per stuk.

Advertorial

Vadebo
culinair
Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87
• Workshop Sushi bij u thuis
• Buffetten warm / koud
• Schalen huisgemaakte (rundvlees)salade
• Webshop met hapjes
Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

Voor de leukste

Stichting
Meditatie-uur en expositie

Ton Roumen begeleidt op donderdag 6 november opnieuw het
meditatie-uur, aanvang 20.00 uur,
kosten € 7,50. Ton Roumen schrijft
boeken en artikelen over uiteenlopende levensbeschouwelijke, spirituele en pedagogische onderwerpen.
Laura Hoek exposeert op zaterdag
8 en zondag 9 november haar tekeningen en schilderijen, beide dagen
van 11.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis. Laura Hoek maakt
animaties, tekeningen en schilderijen. Het verschil tussen de laatste

CoLUmn
marita

Kloosterkapel Vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

twee disciplines is vaak heel klein.
Haar tekeningen zijn schilderachtig,
haar schilderijen bevatten getekende elementen. Ze werkt over het
algemeen op levensgroot of klein
formaat. De figuren op haar tekeningen zijn vaak vrouwen. Die verbeeldt ze expressief, in beweging,
meer suggestief dan realistisch en
vrijwel altijd met veel leegte er omheen. Met een minimum aan kleur
en materiaal weet zij sterk werk
neer te zetten. Met losse hand, alsof het materiaal haar leidt in plaats
van andersom gaat ze zonder uit-

kerstpakketten
ga je naar Bon Fromage
Informeer tijdig naar de mogelijkheden

gewerkt plan van start. Intuïtief reageert ze op het vloeien van de inkt
en de lijnen die ze trekt. Laura geeft
haar ondergrond de vrijheid om een
rol mee te spelen.

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

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

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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Inschrijving dorpskwissen van start

via www.dehissekwis.nl
HEESCH - Over twee maanden is het weer zover, De Hisse Kwis vindt plaats. Vele teams gaan aan de slag
met vragen en opdrachten over Heesch en omgeving. De inschrijving voor De Hisse Kwis opent op zaterdag
1 november.
kost € 10,-. Na deze tijd kun je enkel
nog inschrijven op 29 december, na
het uitreiken van de vragenboekjes, tegen contante betaling van
€ 12,50.

Ben je maar alleen of met tweeën
of drieën en wil je wel genieten
van het samen kwissen, meld je
dan aan op het gastenboek van
de site: www.dehissekwis.nl. Als er
meerdere aanmeldingen zijn kun je
samen een team vormen.
Even nog wat feitjes op een rij:
- Inschrijven vanaf 1 november,
00.00 uur.
- De Hisse Kwis vindt plaats op 29
december.
- Kwisboekjes ophalen tussen

18.00 en 18.30 uur - Inleveren
tussen 23.00 en 23.30 uur in De
Pas.
- After kwis party in het Cultuurcafé van De Pas om gezellig na
te praten over de kwis met de
andere teams.
- De bekendmaking van de winnaar van deze kwis is vrijdagavond 30 januari 2015 in De
Pas waarbij iedereen van harte
welkom is.

d

via www.nisseroisekwis.nl
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Vorig jaar was dit een heuse IQtest waarbij de ‘slimste van Nisseroi’ werd bepaald. Hoe de geheime
opdracht er dit jaar uit ziet, blijft,
zoals de naam al zegt, geheim.
Het kwisboek kan op zondag 28
december vanaf 18.30 uur afgehaald worden in Partycentrum ’t
Maxend, na inlevering van het
deelnamebewijs én contante betaling van € 10,-. De teams hebben

dan tot uiterlijk 23.30 uur de tijd
om de vragen te beantwoorden
en het kwisboek weer in te leveren. Na het kwissen is er in Partycentrum ’t Maxend een afterparty
waarbij er nagepraat kan worden
over de kwis.
De uitslag-feestavond is op zaterdag 17 januari 2015, eveneens in
‘t Maxend.

DeMooiBernhezeKrant
Op woensdag komt hij in de bus gegleden
De (in oranje) MooiBernhezeKrant
Die over dit deel van het Brabants land
Ons overspoelt met wetenswaardigheden.
Je leest wat mensen hier gaan doen of deden
Of wat een club presteert in teamverband.
Men toont Bernheze van zijn beste kant
En laat zijn burgers voor het voetlicht treden.
Dit is geen krant om bij het oud papier
Of onder in de kattenbak te gooien
Maar leesvoer voor een aangenaam kwartier.
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DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.

d

Wat de kwisvragen worden, blijft
uiteraard geheim tot 28 december, maar één vraag kan al gesteld
worden: Wie verslaat de nummer
een van afgelopen jaar, team ‘Laar
Maar Waar’?
De teams buigen zich dit jaar over
110 vragen verdeeld over elf categorieën. Ook zal per team een
deelnemer aangewezen moeten
worden voor de geheime opdracht.

37 is geen bijzonder getal. Geen jubileum of zo, geen aanleiding voor taart.
Toch vond ik het tijd om de krant die mij de gelegenheid biedt u om de
twee weken poëtisch te kietelen in het zonnetje te zetten. Ik heb dit gedicht
geschreven, toen mijn foto nog wel de actuele stand van zaken weergaf.
Maar nu vond ik ineens dat de tijd gekomen was om het op deze plek te
plaatsen.

Dus laat je wekelijks erdoor verstrooien
En lees wat hier in de gemeente speelt.
De kans is groot dat jij je niet verveelt.
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NISTELRODE - Op 1 november, om exact 0.00 uur, start de inschrijving voor de vierde editie van de Nisseroise Kwis. Aanmelden voor de kwis kan tot 15 december via www.nisseroisekwis.nl.
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Als mijn eigen archief klopt, wordt dit de 37e keer dat
de rubriek Mooi van Hans Manders in DMBK staat.
Al 37 keer heb ik u, lezer, vanuit de rechterbovenhoek
van bladzijde 3 toegelachen.
Het is nog steeds dezelfde foto, die helaas inmiddels
door de actualiteit achterhaald is. Sinds een aantal
maanden is de leesbril vervangen door een vaste bril. Deze heb ik overigens
mooi niet bij Hans Anders gekocht, maar bij de opticien hier in het dorp.
“Welkom in the world of vision,” zei hij, toen ik de bril bij hem afrekende. Ik
moet hem gelijk geven: ik ben inderdaad een nieuwe wereld binnengestapt.
Ik kan tegenwoordig bij een voetbalwedstrijd op televisie de tekst op de
reclameborden weer lezen.

Nieuw dit jaar is dat via het gastenboek op de site mensen samen
een kunnen team vormen. Tenslotte heeft niet iedereen een grote
buurt, familie of vriendenkring.

De organisatie heeft haar best gedaan om een afwisselende kwis te
maken voor een avondje gezelligheid met een sportieve competitie
tussen alle teams. Ze hoopt dat het
record aantal deelnemende teams
van vorig jaar weer gebroken
wordt en dat er weer vele enthousiaste teams zijn die de strijd met
elkaar aan gaan.
Op 1 november om klokslag 00.00
uur is het mogelijk om in te schrijven. Dit kan onder het kopje Inschrijvingen op de website: www.
dehissekwis.nl. Inschrijven via de
site kan tot en met 28 december en

mooi vanhans manders
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Big American kroket met knapperige frites en frisse salade.

1,00

Big American kroket met knapperige frites en frisse salade.
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Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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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 29 oktober 2014

Aanzet maatschappelijk
werk Heesch verhuisd
HEESCH - Het spreekuurpunt van Aanzet maatschappelijk werk in
Heesch is verhuisd van de Cereslaan 30 naar De Misse 4a (ingang De
Pas). Het telefoonnummer blijft hetzelfde: 0412-451824.
geweld; rouwverwerking; psychische problemen; stress als gevolg
van ziekte of handicap; geldproblemen; Iedere werkdag, behalve
op woensdag, is er spreekuur van
9.00 tot 10.00 uur. De sociaal
raadsvrouw is op donderdagmiddag te consulteren, na afspraak. Er
zijn geen kosten verbonden aan de
hulp- en dienstverlening. Contact
en hulpverlening kan ook via internet. Zie: www.aanzet.nu

bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 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 RegioApotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Het algemeen maatschappelijk
werk kan helpen bij problemen in
de relatie of op school of werk; met
ouderschap na scheiding; huiselijk

Inloopochtend
UDEN - Mensen die borstkanker hebben
of hebben gehad, worden donderdag 6
november weer hartelijk ontvangen door
vrijwillige ervaringsdeskundigen in ziekenhuis Bernhoven, locatie Uden.
Elke eerste donderdag van de maand krijgen zij de gelegenheid om met lotgenoten
onderling te praten en ervaringen uit te
wisselen. De bijeenkomst wordt gehouden in een van de vergaderruimtes van
Bernhoven van 10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis.

Collecte Brandwondenstichting succesvol
Strijd mee tegen
en
hart- en vaatziekt
www.hartstichting.nl

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

HEESCH - De collecte voor de
Brandwondenstichting heeft in
Heesch een bedrag van € 1.612,96
opgebracht.

tig collectanten langs de deuren.
De Brandwondenstichting bedankt
alle inwoners van Heesch voor hun
steun in de strijd tegen littekens
door brandwonden.

De jaarlijkse collecte werd in de
week van 5 tot en met 11 oktober
gehouden. In Heesch gingen der-

Voor meer informatie en tips:
www.brandwondenstichting.nl

Haarwerken
voorvrouwen
vrouwen
Haarwerken voor
tijdens
chemobehandeling!
tijdensen
en na
na chemobehandeling!
WatWat
maakt
LiVage
enomstreken
omstreken
uniek:
maakt
LiVageOss
Oss en
uniek:







komenbij
bijuuthuis
thuis
wij
komen
 wij
begeleiding
 persoonlijkebegeleiding
persoonlijke
vergoeding
 maximalevergoeding
maximale
 3 werkdagen levertijd
3 werkdagen levertijd
 100% klanttevredenheid
100%
klanttevredenheid
 langdurige nazorg
langdurige nazorg

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Uw huid verjongt van binnenuit!
Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.
Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

De jeugdigheidsinnovator voor het
gezicht.
De slankheidsactivator
voor het lichaam.

Meer informatie

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

www.livage.nl

06 - 243 94 158

www.livage.nl

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

Anita Vos

06 - 243 94 158

Anita Vos

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

Spataderkeurmerk

WEET WAT U DOET, BIJ PIJN AAN UW VOET!
Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de
podotherapeut.

T 073 547 00 19

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van
de voet.

info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

LOCATIES
Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

0413-310237

0413-310237

073-5470019

Breugel
Van Gentlaan 12a
5694 SC Breugel

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

0413-310237

0413-470058

UDEN - Bernhoven heeft het spataderkeurmerk ontvangen van de
Hart & Vaatgroep. Het spataderkeurmerk geeft aan welk ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitseisen voor goede spataderzorg.
Bernhoven ontving onlangs ook
al het vaatkeurmerk van dezelfde
Hart & Vaatgroep.
De Hart- en Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten.
Eisen zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie. Op de spatader-poli
van Bernhoven werken gespecialiseerde chirurgen en dermatologen
nauw samen.
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VOOR ELKE BEURS EEN PASSENDE JAS!

02 NOVEMBER OPEN
HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

VAN 12.00 - 17.00 UUR

550 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond
Open van 09.30 - 21.00 uur

www.lederzaakverhagen.nl

VIVIN: voor iedere vrouw in Nistelrode
NISTELRODE – Het opgaan van de KVO’s (Katholieke Vrouwen Organisatie) in de landelijke organisatie
Vrouwen van Nu, was voor de leden en het bestuur van de KVO in Nistelrode aanleiding om de eigen organisatie te herijken: VIVIN.
Opgaan in een groter geheel was
voor de vrouwen van KVO in
Nistelrode geen optie, vernieuwing wél. VIVIN staat voor de eerste letters van: ‘Voor iedere vrouw
in Nistelrode’; een levendige naam

die verwarring met andere verenigingen in Nistelrode uitsluit. VIVIN
zal vanaf januari 2015 actief zijn.
In het bestuur zitten vrouwen van
uiteenlopende leeftijden, dat zal

zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. Doelstelling
is om eenmaal per maand die activiteiten aan te bieden die zorgen
voor ontspanning, ontmoeting en
ontplooiing.

Eerst afsluiten
De thema-avonden, workshops
en bedrijfsbezoeken voor volgend
jaar worden achter de schermen al
voorbereid. Voordat het zover is,
zal eerst nog het programma van
2014 afgewerkt worden, met een
excursie naar de Dio drogist in november en een bijeenkomst waarbij de aandacht gaat naar het afscheid van de KVO en de vrouwen

vaste locatie. Voor iedereen moet
het mogelijk zijn een bijeenkomst
bij te wonen of het nu gaat om een
thema-avond, een workshop koken, bloemschikken of een andere
doe-activiteit.
Bestuur
Het bestuur van de vereniging is
gedeeltelijk aangebleven en gedeeltelijk vernieuwd. Daarbij zijn er

‘Samenhang is van belang
voor de gemeenschap’
die stoppen in december. Tijdens
deze bijzondere afscheidsbijeenkomst, met een diner en sketches,
zullen de dames die de leeftijd van
70 jaar, of 50 jaar lid zijn, extra in ’t
zonnetje gezet worden.

V.l.n.r.: Sonja Bevers, Riky de Vocht, Maria van Rooij en Anny van der Aalsvoort, Elly Hagens,
Sandra Breedveld en Annie van de Wetering
Tekst: Martha Daams Foto: DMBK

Samenhang
De zes bestuurlijke dames van de
nieuwe vereniging zijn het erover
eens dat een goede samenhang
belangrijk is voor de gemeenschap.
Nieuwe vriendschappen ontstaan
en nieuwe inwoners vinden gemakkelijker de weg. Er is geen
vaste avond per week en ook geen

twee jonge vrouwen die mee willen praten over ideeën en uitvoering. Voor 2015 belooft het een
afwisselend programma te worden, met voor elk wat wils en veel
gezelligheid. Voorlopig wordt gewerkt met een vereniging zonder
statuten. In de loop van het jaar
zal de situatie geëvalueerd worden en worden wellicht statuten
opgesteld. Nu ligt de focus op de
toekomst en de afronding van de
oude situatie. Leden kunnen zich
opgeven bij j.vocht@planet.nl of
via 0412-611611. Lidmaatschap is
€ 35,- per jaar.

pomodori nog aan toe!
Een desem pizza stokbroodje
met zonder vlees, maar wel
tomaat, paprika, kaas en ananas.

inkoppertje

Een beetje spicy voor een lekker pittige smaak.
Voor een makkelijke en smakelijke lunch of
als snack bij de borrel ook een aanrader.

de bakkers Lamers

Dori

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

Pom

U kunt ook bestellen in onze webshop!
s:
e bakker
d
r
n
a
v
s
tip
novembe 5 pers.
d
n
a
a
m
e
e
nd
Taartje va
enstaartj

€ 7,95

PIZZA OOD
STstOukKBR
per

2,25
normaal 2,95

!
lf.
ng
Boeoerreennjonjgoens bereeeidl eennswueikoeor.k..ezeen echte traktatie
De b ndewijn, kan
met bra

en naar keuze:

Bij aankoop van 2 brod

0
4 volkorenbollen € 1,0

geldt van 30-10 t/ m 05-11-2014

Het zit wel snor met Pom & Dori, ze zijn in Italië geweest en hebben de Italiaanse smaak te pakken.

onze bromsnor.
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Bernhezefamilieberichten
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. Als
u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten:
www.bernhezefamilieberichten.nl.Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412-795170.

Graag willen wij familie, vrienden
en kennissen bedanken
die deze dag voor ons zo mooi
hebben gemaakt.

Cor en Truus
van Lieshout-van Oort
Heeswijk-Dinther

dankbetuiging
Midden in het leven.
Nog zoveel te geven.
Ideeën en plannen te over.
In één keer voorbij.
Het wordt stil,
als er geen stem meer klinkt...
Bedankt voor uw steun, medeleven en
de aanwezigheid tijdens het leven van

Hannie van den Heuvel
en nu ook bij het afscheid heeft ons allen
heel goed gedaan.

Pieter, kinderen en kleinkinderen

Gouden bruidspaar Frans
en Bets van Erp-Lammers
HEESWIJK-DINTHER - Frans en
Bets van Erp uit Heeswijk-Dinther
waren op donderdag 23 oktober
vijftig jaar getrouwd.
Sinds een aantal jaren woont het
paar aan het Pandhof in Dinther.
Daarvoor woonden zij ruim dertig jaar aan de Gouverneursweg,
recht tegenover het kruisbeeld, op
de weg naar Kasteel Heeswijk. In
de beginjaren van hun huwelijk
woonden Frans en Bets in Middelrode. Zij hebben elkaar meer dan
vijftig jaar geleden leren kennen
tijdens de Berlicumse kermis.
Frans en Bets zijn nog flink actief
en graag in de natuur. Hun motto
is ‘een dag niet buiten, is een dag
niet geleefd’ en dan het liefste op
de fiets. Frans zit regelmatig op
zijn racefiets en fietst dan zo 50
kilometer weg door het Brabantse
land. Als voormalig hoofd technische dienst van een bouwbedrijf,
is hij altijd wel iemand aan het
helpen met een klus. Van het repareren van de fiets van de buurjongens tot het aanbrengen van

Frans en Bets

elektra in huis. Daarnaast helpt hij
voor de FNV mensen met hun belastingaangifte.
Bets zingt al jaren de hoge C in
het Berlicumse koor Forza Vocale.
Daarnaast wandelt en zwemt ze,
drinkt ze graag koffie met haar
vriendinnen en natuurlijk houdt ze
het huis goed schoon.

Foto: Lianne Gabriels

Samen fietsen ze ook heel graag.
Met name de Berlicumroute is favoriet. Ook zijn ze graag te vinden
bij hun kleinkinderen: Roel en Siem
in Best en Casper en Joeri in Bilthoven.
Frans en Bets vierden hun 50-jarig huwelijksfeest met familie en
vrienden in De Hooghei.

Gouden bruiloft Jo en Els van
den Berg-Van der Lee
VORSTENBOSCH - Jo en Els van
den Berg - Van der Lee uit Vorstenbosch waren 21 oktober vijftig jaar getrouwd. Ze hebben dat
op 25 oktober samen met familie
en vrienden gevierd.
Els (76) werd geboren op het
Maxend in Nistelrode en Jo (76)
op de Heuvel in Vorstenbosch.
Ze leerden elkaar kennen in de
danstent in Mariaheide. In 1964
trouwden ze en gingen wonen in
Vorstenbosch op de Heuvel waar
ze jarenlang een agrarisch bedrijf
runden.
Els en Jo kregen twee kinderen,
een dochter en een zoon. Inmiddels hebben ze ook zes kleinkinderen. Naast het werk op de boerderij, hebben ze allebei altijd veel
vrijwilligerswerk gedaan, hiervoor

Els en Jo

kreeg Jo zelfs een lintje. Beiden zijn
daar nog steeds niet mee gestopt.
Daarnaast hebben en hadden ze
ook nog vele hobby’s, waaronder

Foto: DMBK

kaarten, biljarten, tuinieren, puzzelen, beeldhouwen, wandelen, fietsen, fotograferen en bij mooi weer
trekken ze er graag samen op uit.

Speciale bloemstukjes Allerzielen

voor Allerzielen 2 november 2 november
Bernheze - Allerzielen (het feest
van alle zielen) is de dag waarop
in de rooms-katholieke kerk alle
gelovige zielen van overledenen
worden herdacht.

Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE
Tel.: 0412-611397
‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH
Tel.: 0412-451848
Aangesloten bij Fleurop Interflora.

Het feest wordt sinds de twaalfde
eeuw op 2 november gevierd op
de dag na Allerheiligen. Allerzielen
wordt overal in de wereld gevierd
maar het meest in de traditioneel
katholieke landen zoals Italië,
Spanje, Portugal en geheel LatijnsAmerika.
In Bernheze zijn verschillende bijeenkomsten en activiteiten die met
Allerheiligen en Allerzielen georganiseerd worden.
Meer informatie bij uw eigen parochie.
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Anders Als Anders speelt
‘Veel liefs uit tirol’
HEESWIJK-DINTHER - Toneelvereniging Anders Als Anders uit
Heeswijk-Dinther speelt op zaterdag 8 en zondag 9 november
het door carla berendse-Schel geschreven toneelstuk ‘Veel liefs uit
Tirol’.
Het is een avondvullend en met
veel vaart geschreven modern stuk
met diverse uitgesproken typetjes.
De huwelijksband kan wel eens
knap knellen. Daarom gaat Liza
er een poosje alleen tussenuit. De
skivakantie in Tirol lost echter niets
op. Integendeel! De problemen
worden zelfs beduidend groter.
Een verliefde skileraar komt haar
achterna en een huisvriend heeft
ook al grote plannen met haar!
Geholpen, nou ja ‘geholpen’, door
haar trouwe hulp Marga en haar
beste vriendin Marian, probeert ze

Aanbiedingen geldig van 31 oktober t/m 6 november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

de toestand de baas te blijven met
als gevolg: dolle situaties, grote
misverstanden, rampzalige vooruitzichten, of toch een happy end!
‘Veel liefs uit Tirol’ wordt geregisseerd door Bart Verberne.

Locatie: Cultureel Centrum, Raadhuisplein 24, Heeswijk-Dinther.
Aanvang: 20.00 uur. Entree:
€ 7,50. Kaarten reserveren via:
06-4377 8785.
Advertorial

Een persoonlijk kerstpakket tijdens
een uniek kerstuitje

Herfstburgers 4+1 gratis
500 gram cordon bleu € 4,99
500 gram

varkensfilet lapjes € 4,99
100 gr boterhamworst € 0,89
ampignonpaté

e ch
Nu weer eigengemaakt

Uw kwaliteitsslager

Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

LOOSBROEK - Het blijft altijd een uitdaging om te zorgen voor een
passend kerstgeschenk voor uw medewerkers. Met de Winter Wonderland
Christmasfair kunt u uw medewerkers uitnodigen voor een gezellige avond
samen en geeft u ze de keuze om zelf een kerstgeschenk te shoppen.
Tijdens de fair staan tal van bedrijven met sfeervolle kraampjes in ons
uitgaanscentrum. Dé manier om feestelijk met borrel en kerstdiner, een
eigen kerstpakket samen te stellen.
Uw personeelsleden ontvangen een voucher, waarvan u zelf vooraf de
hoogte bepaalt. Ook dit jaar zijn er weer de meest uiteenlopende en
exclusieve cadeautjes te vinden.
U kunt zich inschrijven voor donderdag 18 december of vrijdag 19 december
op www.lunenburg.nl.
De all-in prijs voor onbeperkt drank en deelname aan het buffet bedraagt
€ 35,- ex btw. De fair begint om 17.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
LUnEnBURG EvEnTS & moRE
Dorpsstraat 39 - 5472 PH Loosbroek
Reserveren of meer informatie: Dorothé van de Moosdijk
Tel. 06-53269687

€ 0,75
Soepgroente 250 gram
Voorgekookte Kriel 500 gram
€ 0,98
Mandarijnen ( nieuwe oogst) 10+2 gratis
Verse appelsap 5 liter pak met tap € 7,50
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

2 meergranen
croissants

1,00

voor

Nieuw! Nieuw!

Pizza krokant
Nu

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Autowassen €1,-*
Altijd
goedkoop
tanken
* Programma 6,
bij 10L getankt

1,25

Croissantdeeg gevuld
met pizzatopping, ui,
ananas en kaas

Toendra
2e voor

1,00

Meergranenbrood
met o.a.
pompoenpitten

Appelstrudel
2 stuks
voor

2,50

Met appels uit de streek,
rozijnen en een
vleugje rum

Van Mook
De Echte Bakker

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

Hescheweg 223 - OSS

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO NIStELRODE

KBO Bernheze
Geslaagde
samenwerking
KBO en bibliotheek Nistelrode
NISTELRODE - Als grootste vaste
gebruikers van Nesterlé zijn KbO
en de bibliotheek in Nistelrode
met elkaar gaan samenwerken.
Bij het organiseren van themamiddagen en lezingen en het uitnodigen van sprekers kan de KBO een
beroep doen op de expertise die
de Bibliotheek in huis heeft. Een
goede buur is beter dan een verre
vriend.
De onderlinge samenwerking verloopt uitstekend, per project wordt
gekeken waar beide partijen elkaar
kunnen versterken.
Als eerste resultaat van deze samenwerking trok de lezing van
Harrie van Grinsven afgelopen
dinsdag bijna 100 bezoekers. Een

Beter een goede buur
dan een verre vriend

prima opkomst. De lezing over
mobilisatie, oorlog en bevrijding in
Nistelrode werd goed ontvangen.
Zoals verwacht had Harrie deze
minutieus voorbereid. Doordat hij
dieper op bepaalde details inging,
was er bij de aanwezigen in de
grote zaal een grote mate van herkenning.

en om het huis te bevorderen.
De bijeenkomst ‘Veilig Thuis’ gaat
over de volgende onderwerpen:
- Inbraakpreventie
- Woningoverval
- Babbeltruc
- Ontspoorde zorg / financiële
uitbuiting

Woensdag 5 november

Deze middag vindt plaats in het
kader van de WMO-koffiebijeenkomsten van de gemeente Bernheze. De inleiding wordt verzorgd
door Marij van Wanroij, projectvoorlichter van KBO-Brabant.

NISTELRODE - in het kader van de
landelijke publiekscampagne ‘Een
veilig thuis: Daar maak je je toch
sterk voor?’ houdt KbO Nistelrode
een informatiemiddag op woensdag 5 november in cc Nesterlé.

Ook zal wijkagent Michael van
Creij aanwezig zijn. Er is tevens
volop gelegenheid om vragen te
stellen. Na afloop ontvangt iedereen informatiemateriaal en een afdruk van de presentatie.

Het overheidsbeleid is er op gericht
ouderen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen. Het is daarom juist
nu van belang te weten wat zij zélf
kunnen doen om de veiligheid in

De middag duurt van 14.00 uur
tot 16.00 uur. De entree en de koffie is gratis. Iedereen is van harte
welkom. Vooraf aanmelden is niet
nodig.

Voorlichting
‘Veilig thuis’

op leeftijd

Willebrordstraat 27 in Heeswijk-Dinther
Sfeervolle uitgebouwde hoekwoning in rustige
omgeving gelegen op korte afstand van winkels
en uitvalswegen.

RLAAGD!
E
V
S
IJ
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P
NU IN

Bouwjaar 1969, uitbouw 2007, inhoud ca. 406 m³ en perceel 207 m².
Indeling: Hal, meterkast, toiletruimte en trapkast, woonkamer met
schouw en houten vloer, royale woonkeuken met nette inrichting v.v.
vaatwasser, koelkast, gaskookplaat en combi oven/magnetron, bijkeuken/berging. 1e verdieping: overloop, 4 slaapkamers, badkamer met
ligbad, douche, wastafel en wandcloset. 2e verdieping via vaste trap
bereikbaar. Overloop, cv-ruimte en zolderkamer met dakramen. Tuin
met gazon, terras en ruime berging.

Vraagprijs € 189.000,- k.k.
Aanvaarding in overleg

Pres. Kennedylaan 153 Uden, 0413-261905
www.vandevengarantiemakelaars.nl

Concert Maasland
OOPOEH helpt baasjes en 55-plussers Senioren Orkest

BERNHEZE - Zoek je als oudere
iets leuks en nuttigs om te doen?
Zoek je als baasje een oppas voor
je huisdier? Stichting OOPOEH
brengt deze twee groepen bij elkaar.
OOPOEH staat voor Opa’s en
Oma’s Passen Op Een Huisdier.
“Dat betekent niet dat we alleen
maar opa’s en oma’s zoeken, zeker niet,” zegt Maddy Zomer uit
Heesch, OOPOEH-ambassadeur
voor Bernheze. “Maar je wordt
opa of oma van het huisdier, zo
moet je het zien. Het gaat er om
ouderen iets actiefs om handen te
bieden en om ze meer contacten te
geven. Daar is veel behoefte aan.
Huisdierbezitters hebben behoefte
aan een goede oppas en wat meer
gezelschap voor hun dier. Wat is er

OSS/HEESCH - Traditiegetrouw gaf het Maasland Senioren Orkest in
samenwerking met Ziekenvereniging De Horizon Heesch, het jaarlijks
concert in de herfstvakantie. Dit keer in de aula van het Titus brandsma
Lyceum in Oss.
dan logischer om die twee aan elkaar te koppelen?”
Leuke match
Veel baasjes en ouderen hebben
zich al ingeschreven en Stichting
OOPOEH heeft al honderden ouderen geholpen aan gezelschap
van een huisdier. Op de website
kunnen baasjes en ouderen kijken
of ze ook een leuke match kunnen

Kaartmiddag KVO
Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - KVO Heeswijk houdt op dinsdagmiddag 4
november een kaartmiddag in het
willibrordcentrum in Heeswijk.
Op het programma staan rikken en
jokeren.
De zaal is open vanaf 13.00 uur.
Aanvang kaartmiddag 13.30 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50.
In de pauze is er een loterij t.b.v.

de KVO. Ook niet-leden zijn van
harte welkom.

vinden.
In Bernheze en omgeving is Stichting OOPOEH nog op zoek naar
OOPOEH’S en baasjes met huisdieren die zich in willen schrijven.
Voor info: www.oopoeh.nl of mail
naar info@oopoeh.nl. Telefoon:
020-7853745 of Maddy Zomer
(ambassadeur Bernheze en omgeving) op 06-21918393.

Voor de meeste trouwe fans van
het orkest waren de muziekstukken bekend. Vrolijke marsmuziek
en volksmelodietjes. Het programma was goed en gevarieerd opgebouwd. In de pauze was er, zoals
elk jaar, een loterij.
Enkele levensmiddelenpakketten,
geleverd door C1000 en drie geldprijzen in de vorm van cadeaubon-

Onderonsje Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Elke tweede dinsdag van de maand zijn alle
55-plussers uit Heeswijk-Dinther van 14.00 tot 15.30 uur van harte
welkom in cc bernrode. Daar is dan gelegenheid om onder het genot
van een kopje koffie een boeiend gesprek met elkaar te hebben.
Op 11 november is in dit Onderonsje, waar enkele vrijwilligers de
gesprekken in goede banen leiden,
Ad Bierman te gast. Hij neemt dan
de bezoekers mee op een reis over
de wereld. Aan de hand van een
fotopresentatie vertelt hij over veel
bekende en beroemde plekken op

onze aardbol. Zonder van hun stoel
te komen, beklimmen de bezoekers
van het Onderonsje de Eiffeltoren,
lopen ze over de Chinese muur,
vliegen ze over de Grand Canyon
en vergapen ze zich aan de pracht
van de Taj Mahal. De toegang is
gratis, de consumpties niet.

nen. De voorzitter van het Maasland Senioren Orkest bedankte de
vrijwilligers. De conciërge kreeg
een extra compliment, vergezeld
van een fles spraakwater, vanwege
zijn grote inzet. Ook was er een
bedankje en bloemen voor de dirigent, die de bloemen op zijn beurt
aanbood aan de oudste toehoorster in de zaal: mevrouw Van de
Ven die in november 95 jaar wordt.
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www.varilux.nl

ZIE DE WERELD IN HD
MET VARILUX
Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien
niet altijd meer vanzelfsprekend. Om op alle afstanden
weer in HD-kwaliteit te zien bieden de multifocale glazen
van Varilux u een kijkoplossing op maat. Uw brillenglazen
worden volledig aangepast aan de unieke persoonlijke
eigenschappen van úw ogen.

Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van Varilux glazen een
cadeau dat net zo uniek is als uw ogen, namelijk uw
eigen portret gemaakt door de Spaanse kunstenaar
Sergio Albiac*. Een waardevol kunstwerk van 33x48 cm
op basis van uw eigen foto. Voor advies over Varilux én
deze unieke actie zien wij u graag in onze winkel.

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS
bij een bril met Varilux glazen

Alferink Optiek
‘t Dorp 31
Heesch
tel 0412-451003
www.alferinkoptiek.nl
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Koor La Orféon zoekt versterking Gratis boek voor leden
LOOSBROEK - Koor La Orféon
bestaat uit 18 vrouwelijke leden.
Het koor wil graag verjongen en
uitbreiden en is daarvoor op zoek
naar jonge dames van 18 t/m ongeveer 50 jaar.
Het koor is wekelijks enthousiast
muzikaal bezig op de woensdagavond, in De Wis in Loosbroek. La
Orféon is geen kerkelijk koor, maar
heeft een breed muzikaal repertoi-

re, van klassiek tot modern en van
musical tot pop enz., zoals Happy,
Listen, Sister Act, Jar of hearts en
Somebody to love.
Zangervaring is niet noodzakelijk maar wel gewenst. Iedereen is
welkom om enkele repetities bij te
wonen, te komen luisteren en mee
te repeteren.
Ben of ken je iemand die geïnteresseerd is om bij La Orféon te komen
zingen, kom dan naar een van de

La

Orféon
repetitie-avonden op woensdag 5
en/of 12 november, vanaf 20.30
tot 22.30 uur in De Wis in Loosbroek.
Voor meer informatie:
www.laorfeon.nl of mail naar
laorfeon@hotmail.com.

Gehoord en gezien in De Pas
Heesch - Afgelopen zondag was het eerste zondagochtendconcert van het nieuwe seizoen in De Pas. Een klassiek
gitaarconcert van Rolf van Meurs. Voor de pauze speelde
Rolf een aantal stukken op zijn ‘romantische gitaar’.
Deze heeft 8 snaren omdat deze voorzien is van twee extra
bassnaren die het bereik van het instrument groter maken.
De ‘romantische gitaar’ werd van 1780 – 1850 gebruikt en
zit tussen de barok en de moderne gitaar in en wordt ook
wel eens de ‘Stauffer’ gitaar genoemd, naar een beroemde
gitaarbouwer. (Johann Georg Stauffer 1785-1852).
Na de pauze een aantal frivolere stukken op de klassieke
gitaar, waarbij Rolf bij het stuk: ‘Carnaval di Venezia’, dat bij
velen van ons ook bekend is als het kinderlied: ’Mijn hoed
die heeft twee deuken’ alle mogelijkheden van het instrument benutte.
Rolf van Meurs begon op achtjarige leeftijd met het bespelen van de gitaar. Na de middelbare school ging hij klassiek
gitaar studeren aan het conservatorium. Vervolgens studeerde hij aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hier ontdekte hij de 8-snarige romantische gitaar. In 2014 volgde
zijn eindexamen waar hij de grootste onderscheiding ontving. Sinds 2011 is Rolf gitaardocent bij MIK kunsteducatie.
Daarnaast heeft hij een bloeiende privé praktijk aan huis in
Foto: Marcel van der Steen
Heesch en Oss. 

van de bibliotheek

Nederland leest ‘Een vlucht regenwulpen’
van Maarten ’t Hart
Bernheze - Het boek ‘Een
vlucht regenwulpen’ van Maarten ’t Hart staat centraal tijdens
Nederland Leest 2014. Deze
populaire
leesbevorderingscampagne voor volwassenen
wordt alweer voor het negende
jaar georganiseerd.
Tijdens de campagneperiode
van zaterdag 1 november t/m
zondag 30 november wordt het
boek gratis verstrekt aan leden
van de bibliotheken, zolang de
voorraad strekt. Er vinden in de
maand november tal van activiteiten plaats rondom Maarten
’t Hart en zijn boek ‘Een vlucht
regenwulpen’.

120 Kramen op grote
baby- en kinderbeurs
HEESCH - In De Pas in Heesch wordt zondag 2 november een grote
baby- en kinderbeurs gehouden.
Er staan ook deze keer weer 120 standhouders. Vanaf 10.00 uur worden
zowel tweedehands als nieuwe baby- en kinderartikelen aangeboden.
Denk hierbij aan (merk)kleding, speelgoed, boeken, wandelwagens,
maxi-cosi’s, autostoeltjes, fietsjes en meubeltjes. Alle spullen zijn van
goede kwaliteit. Met het oog op 5 december is het zeker de moeite
waard om te komen kijken voor leuk, goedkoop, kwalitatief goed speelgoed. Voor info: kinderbeursheesch@hotmail.com of www.baby-kinderbeurs.nl.
De zaal is open van 10.00 tot 13.00 uur; de entree bedraagt € 2,- (kinderen gratis).

DE LEUKSTE
KERSTSPULLEN
KERSTBALLEN, -STALLETJES, -BEELDJES, -PLATEN,
-CD’S, KUNSTSTOF BOMEN, SERVIES, BESTEK,
FEESTKLEDING EN NOG VEEL MEER! DE MEEST
UITEENLOPENDE KEUZE TEGEN DE SCHERPSTE
PRIJZEN. VANAF ZATERDAG 1 NOVEMBER!

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbernheze.nl
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mooi & in de streek

in de streek

Advertorial

Open dag nieuw melkveebedrijf familie Ketelaars

jongvee uit Noord-Holland. Ook
is nog een koppel jongvee uit Denemarken gekocht van een stoppende veehouder.
Ook daarna is de familie nog druk
geweest met het opleveren van
de oude locatie en het afwerken
van verschillende dingen, van stalinrichting, straatwerk tot en met
de aanplanting van het geheel.
Nu het gezin in wat rustiger vaarwater is aangekomen, willen ze
een open dag organiseren. Dit gebeurt op vrijdag 7 november voor

Zaterdag 8 november
Bent U Van harte
welkom op de
open dag tuSSen
10.00-16.00 UUr
In het midden Roland en Judith en voor hun staan Fleur, Merith, Rens en Laurie

Foto: Michel Roefs

collega-veehouders. Zaterdag 8
HEESWIJK-DINTHER - Het nieuwe melkveebedrijf van de familie Ketelaars in Heeswijk-Dinther houdt november van 10.00 - 16.00 uur,
vrijdag 7 november een open dag voor collega-veehouders en op zaterdag 8 november voor iedereen die is het voor iedereen die geïnteresseerd is of gewoon gezellig op de
geïnteresseerd is.
koffie wil komen.
De familie had een gemengd be- op Rukven in Heeswijk gekocht slissen welke werkwijze en syste- “We hebben alle bedrijven die
drijf met melkkoeien, fokzeugen en ons als doelstelling gesteld om men het beste bij jou passen.”
mee gebouwd hebben gevraagd
en vleesvarkens, maar moest op binnen twee jaar op de nieuwe
of ze mee willen doen met als rede Koksteeg plaats gaan maken locatie te gaan draaien”, zeggen Het gezin Ketelaars verhuisde op sultaat dat er 31 bedrijven die davoor het toekomstige industrie- Roland en Judith Ketelaars.
22 maart naar haar nieuwe stek- gen willen laten zien wat ze kunterrein ‘Waalboss’ en dus op zoek
kie en op 1 april zijn alle melk- nen en wat ze in huis hebben.”
naar iets anders. Na overleg met “In het eerste jaar waarin we koeien en 58 melkkoeien van een
de gemeente werd in mei 2012 nieuwe vergunningen aange- stoppende veehouder uit Noord- Roland en Judith hopen, samen
het bedrijf uiteindelijk verkocht.
vraagd hadden hebben we ook Holland naar de nieuwe stal ver- met Fleur, Laurie, Rens en Merith
“Na een lange zoektocht door veel collega-veehouders bezocht voerd. Omdat de jongveestal toen de gasten een leerzaam en gezelbinnen- en buitenland kwamen die zojuist gebouwd hadden. Met nog opgeleverd moest worden, lig bezoekje te bieden.
we tot de conclusie dat we niet al die meningen en die van des- zijn de kalveren en het jongvee Rukven 5a Heeswijk-Dinther
ver van huis af wilden. Bijna ge- kundigen hebben we veel plan- - dat nog op de Koksteeg stond lijktijdig met de verkoop hebben nen en tekeningen gemaakt maar op 16 mei naar hun nieuwe on- Zie voor de deelnemende
we een voormalig pluimveebedrijf uiteindelijk moet je toch zelf be- derkomen gebracht, evenals het bedrijven op pagina 20.

Los door het bos

Gratis apfelstrüdel

*

bij aankoop van koffie of thee

*Geldig tegen inlevering van de
advertentie bij Intratuin Veghel
t/m zaterdag 14 november 2014.
Maximaal 1 per klant.

Tot Kerst iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816.
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

GPS tochten: De moord op Sjaak
Mister X
Casinotocht
Metaaldetectortocht
Zaal verhuur: als je zelf geen ruimte hebt,
we hebben plaats van 4 t/m 100 personen.

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

cOLOFON

mooi & in de streek
• Los door het bos
• Bomenpark
• zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

mooi & duurzaam
• BeCO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Technitrexx
• roscobouw

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Car Media
• Thelma kado’s

mooi & online
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Uce.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.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.
* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

FRUSAN
VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.
Mobiel 06 - 53 51 15 41 / www.plantenmest.nl

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo
van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl
0412 473074
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CC Nesterlé voor één avondje
Zunderts: ‘Café Koeken’

Jeugdmarkt in De Stuik
in Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - De jaarlijkse jeugdmarkt van Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch vindt op woensdag 5 november weer plaats
in De Stuik.
Kinderen van de basisschool verkopen deze middag hun speelgoed,
zelfgemaakte spullen, taartjes etc. in hun eigen kraam. De jeugdmarkt begint om 14.00 uur voor alle inwoners van Vorstenbosch
en duurt tot 16.00 uur. Vanaf 14.30 uur is iedereen welkom. Voor
kinderen tot 12 jaar is de entree gratis. Ben je ouder dan betaal je
€ 1,- entree.

Concert Slán met folkmuziek
in Kasteel Heeswijk

‘t Zunderts toneel

NISTELRODE - De foyer van Nesterlé wordt dinsdag 25 november omgedoopt tot ‘Café Koeken’ als het Zunderts toneel te gast is. De stamgasten van dit café brengen er hilarische scènes. Dat betekent een avondje
genieten van het geweldige improvisatietalent van de Zundertse spelers.

Een doorsnee zondagmiddag in
Café Koeken. De stamgasten zijn
vergroeid met het meubilair, met
de bar en met elkaar. Wies staat
achter de tap. Ze is de moeder, het
oor en de schouder. Voor Jos, die
alles weet en overal een mannetje
voor heeft. Voor Connie, die na

haar scheiding het roer heeft omgegooid en nu een massagepraktijk met warme stenen runt. Voor
Evert, wiens ouders nog steeds
hopen dat hij zijn licht motorische achterstand gaat inhalen. En
voor Paulien, die sinds ze plotseling zwanger werd, haar toevlucht
zoekt bij het enige familielid waar
ze geen hekel aan heeft, haar tante
Wies.
De personages staan vast. De teksten en het verloop van de scènes

ontstaan ter plekke. Onvoorspelbaar als het leven zelf.
Welkom in Café Koeken op 25 november om 19.45 uur. Entree € 5,inclusief een kopje koffie/thee bij
aanvang.
Kaartjes zijn vanaf nu te koop
aan de bar in Nesterlé of bij binnenkomst aan de kassa (mits nog
beschikbaar). Er worden maar 80
kaartjes verkocht, dus wees er snel
bij.

HEESWIJK-DINTHER - De Celtic
Music Band Slán verzorgt op zondag 2 november een optreden op
in Kasteel Heeswijk.

en Bretonse folkmuziek. Ze treedt
twee keer op (om 14.15 en 15.15
uur). De entreeprijs per miniconcert is laag: € 3,50 per persoon.

Deze Nederlandse groep zingt en
speelt Ierse-, Engelse-, Schotse-

De opbrengst komt ten goede aan
het onderhoud van het kasteel.

Wil jij twee gratis kaartjes voor Café Koeken?
Stuur dan voor 8 november een mail naar: info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet ben jij de winnaar.

ZONDAG 2 NOVEMBER
GROTE BABY- EN
KINDERBEURS
De Pas in Heesch
10.00 - 13.00 UUR

WWW.BABY-KINDERBEURS.NL

Geslaagde spooktocht in Heeswijkse bossen

HEESWIJK-DINTHER - Honderden
kinderen en volwassenen vonden
zaterdag 25 oktober de weg naar de
schemerig verlichte blokhut aan de
Kaathovensedijk in Heeswijk tijdens
de jaarlijkse spooktocht.
Vanaf 19.00 uur vertrokken groepjes
met angst en beven het bos in. Met
in de hand een zwak licht gevende
kaarsenpit gingen ze op pad. Ze wisten allemaal dat het een barre wandeltocht zou worden.
De lucht was bewolkt, er was geen
maanlicht dat de paden verlichtte.

Toch liepen jong en oud met veel
stoere praat achter elkaar aan. Degene met de grootste mond mocht
voorop. Onderweg werden ze bestookt en lastig gevallen door ronddolende piraten, rondzwervende
gorilla’s, slapende skeletten, reuzen
spinnenwebben en angstaanjagende
lichteffecten.
Links en rechts was gegil te horen en
volwassenen gingen achter de kinderen lopen. Maar na een tocht van een
uur kwamen ze allemaal heelhuids
aan in de blokhut.
Vermoeid maar trots deden de wan-

delaars zich tegoed aan frisdrank,
chips, friet en bier. Bij het knapperend
houtvuur kwamen de sterke verhalen boven. De een had nog engere
skeletten gevonden dan de ander.
Volgens de een hadden ze wel vijf
piraten moeten ontwijken, maar volgens de ander waren het er meer dan
tien. Maar allemaal waren ze het over
een ding eens. De spooktocht was
eng, vermoeiend, pittig maar super
geslaagd. De tocht wordt ieder jaar
georganiseerd door de Koninklijke
Fanfare.
Foto’s: Michel Roefs
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De Wevers trappen weer af

Krullendonks 11-11 bal
in nieuw jasje

V.l.n.r.: presentator Bas v.d. Oever, winnaar De Brali’s en prins Gert-Jan

NISTELRODE - Na de laatste festiviteit van het voorseizoen, het bernhezer Liedjesbal, staat het 11-11-bal alweer voor de deur. Op 25 oktober was het weer ouderwets gezellig in zaal ‘t Maxend. De diverse Nisseroise
groepjes zetten hun beste beentje voor, om alle aanwezigen te laten genieten van zang en dans.
De publieksjury en de vakjury hadden het er maar moeilijk mee, maar
toen de laatste klanken naklonken
door de zaal en de laatste noot
was gezongen ging de uiteindelijke
winnaar ‘De Brali’s’ met het nummer Brabant, Limburg er met de
prijzen vandoor.Maar het was ook
de avond waar voorzitter Edwin
Verkuijlen namens de Geheimraad
de laatste drie hints prijs gaf, op
weg naar de nieuwe prins van het
Weversrijk. Eerdere hints waren:
* Gelijke monniken, gelijke kappen
* Hij bluft graag
* Hij slikte vroeger alles
Tijdens het Liedjesbal kwamen

daar nog bij:
* Het loopt allemaal op rolletjes
* Hij maakt alleen het puntje nat
* Hij heeft de wijsheid in pacht
Ook heeft Prins Gertjan afgelopen week een openbare brief geschreven naar de nieuwe Prins. Die
heeft daarop op zijn beurt weer
gereageerd met een schrijven welke te lezen is op MooiNisseroi.nl.
Met de zes hints en met de twee
brieven moet toch wel duidelijk
zijn wie de 48e Prins van het Weversrijk wordt.
Een ding is zeker, na aanstaande
zaterdag is het gedaan met de
macht van Prins Gertjan. Tijdens

het 11-11-bal speelt Prins Gertjan
zijn laatste wedstrijd als voor de
laatste keer zijn elftal, de Raad van
Elf, zichzelf opstelt. Wie gaat na
het afvoeren van Prins Gertjan de
leiding over dit zooitje ongeregeld
overnemen?
Kom het zelf zien op 1 november
in de zaal van ‘t Tramstation en zie
als eerste wie de 48e Baron van ‘t
Kentje tot Geeneind zich uitstrekkende van Donsel tot Meijnsel,
wordt en wie zijn adjudant. Een
ding is zeker: ze hebben er gruwelijk veel zin in en kunnen niet
wachten tot ze hun grote geheim
openbaar kunnen maken.

HEESCH - De opening van het nieuwe carnavalsseizoen staat al weer
voor de deur: het 11-11 bal in Krullendonk. Dit jaar zal het 11-11 bal
op zaterdag 8 november in een nieuw jasje gestoken worden: 11-11
bal Ausum.
Ausum? Ja, andersom. Anders, vernieuwend, verrassend! Een andere,
knussere invulling van de zaal, een
heuse dansvloer en spectaculaire
lichtshows van DJ The Nightingale
zorgen voor de juiste sfeer en daarnaast zal feestzanger Leon Vugts,
bekend van Skihut Rotterdam en
Apres Ski Café Shooters de avond
vullen met entertainment en zang.
Uiteraard zal ook dit jaar middels diverse hints langzaamaan
duidelijk gemaakt worden wie de
Prins en Adjudant zijn. Deze hints

zijn de komende tijd te vinden op
www.krullendonk.nl en de Facebookpagina van Stichting Carnavalsviering Heesch.
Voorafgaand aan de onthulling
worden de laatste hints middels de
welbekende Porquizz bekend gemaakt. Om 21.00 uur zal de spectaculaire onthulling van Prins Porcus XLIV en zijn Adjudant starten.
Om 18.30 uur start de avond met
de onthulling van Jeugdprins Porcellus XXXVIII en zijn Adjudant.

thema carnaval 2015:
De Kreuge geeft kleur aan de toekomst!
LOOSBROEK - in de afgelopen jaren sloot De Kreuge zich altijd aan
bij het carnavalsmotto van Stichting carnaval HDL. Dit jaar viert deze
stichting een prachtig jubileum: 44 jaar Stichting carnaval HDL. De
stichting mag en kan trots terug kijken op deze 44 jaar.
terug te kijken. Daarom kijken wij
dit jaar liever vooruit en vieren we
carnaval met ons eigen carnavals-

Zij sluiten hun carnavalsmotto dan
ook hierop aan. Voor de nog jonge
Kreuge is het veel te vroeg om al
|

motto: De Kreuge geeft kleur aan
de toekomst!
Momenteel wordt er druk gewerkt

www.mooinisseroi.nl

aan een boordevol programma
voor jong en oud om samen een
kleurrijke carnaval te kunnen beleven. Uiteraard verwerken we dit
thema in onze activiteiten en we
hopen met dit motto de vele deelnemers van de optocht te kunnen
inspireren. We trappen carnaval
wederom af met het 11-11 bal, dat
dit jaar plaats vindt op zaterdag 15
november. We beginnen deze eerste carnavalsactiviteit blanco met
11-11 bal The White Edition - The
edition you won’t forget.
Een editie vol met speciale optredens en bijzondere effecten.
Tijdens carnaval wordt onze blanco
toekomst steeds verder ingekleurd
tot we op dinsdag alle kleuren van
de regenboog verzameld hebben.

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT
Connect Accountants & Adviseurs biedt
GOUD VOOR
100 JAAR
EXPERTISE
ondernemers
een compleet
scala
aan diensten.
De La SaLLeStraat 8 5384 NK HeeSCH
TELEFOON 0412 624 855
www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

Op het gebied van accountancy, administratie,
ﬁscale zaken, loonadministratie en advies op
ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
juridisch en/of bedrĳfseconomisch terrein.

creatieve
oplossingen

INfoRmEERt, boEIt
EN INtEREssEERt

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet

Buro Tweevoud is een
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.
Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

bezoek onze vernieuwdeVIERT
website
CONNECT
GOUD, ZILVER, BRONS
De La SaLLeStraat 8 5384 NK HeeSCH
TELEFOON 0412 624 855
over onze organisatie.
Over de stabiliteit van onze
Voor Connect Accountants
& CoNNeCtAdviseurs is
www.
aCCouNtaNtS
.NL
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met

zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van

vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met

ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij

vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor

financiële en fiscale ondernemersvragen. En over

25 jaar en twee bronzen medailles voor

de prestaties die onze mensen leveren om het

12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie.

voor u helder en efficiënt te maken.

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis,

Kijk voor meer informatie op onze website:

aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets

www.connect-accountants.nl!
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Informatie
voor de

KERNEN

Fairtrade stickers voor
supermarkten Bernheze

SP: RIVM

gezondheidsonderzoek belangrijk

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP
bernheze - Voor de SP Bernheze is het RIVM gezondheidsonderzoek naar de
gevolgen van intensieve veehouderij van groot belang. Van groot belang voor
het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De SP wil geen onomkeerbare besluiten nemen als er geen uitslag is van het onderzoek. Alle betrokkenen hebben
recht op zorgvuldige besluitvorming. Zolang er geen duidelijkheid is, hecht de
SP aan het voorzorgbeginsel volgens artikel 191 van het Europees Recht.

BERNHEZE - De inspanningen van de Werkgroep Fairtrade Bernheze om
de titel Fairtrade Gemeente binnen te halen, beginnen zijn vruchten af
te werpen.
Na het doen van de 0-meting is
gebleken dat een aantal supermarkten in Bernheze voldoet aan
de criteria die gesteld worden om
een gemeente fairtrade te mogen
noemen.
Bert Bakker, voorzitter van de
werkgroep Fairtrade Bernheze,
heeft zaterdag de eerste sticker uitgereikt aan de Jumbo supermarkt
in Nistelrode. Deze week ontvangen in Heeswijk-Dinther de Jumbo
en in Heesch C1000, Albert Heijn

RIVM
Het RIVM startte op 7 maart
2014 in Bernheze een grootschalig onderzoek naar de relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheid. Een wetenschappelijk
onderzoek naar het effect van intensieve veehouderij op de volksgezondheid. In totaal worden drieduizend mensen onderzocht die bij
boerderijen wonen. Verpleegkundigen nemen bloed en neusslijm
af en doen longfunctietesten. Na
Heeswijk-Dinther volgen tien an-

dere plaatsen in oostelijk Brabant.
Verder wordt op zestig locaties een
jaar lang de lucht gecontroleerd
op eventuele ziekteverwekkers en
fijnstof.
Op deze manier worden belangrijke gegevens verzameld om te
komen tot een oordeel over wonen in de nabijheid van intensieve
veehouderijen. De SP Bernheze
heeft al eerder in publicaties aangegeven dat het standpunt van de
SP inzake intensieve veehouderij

sterk van dit onderzoek af hangt.
De SP Bernheze hecht veel waarde
aan onderbouwde besluitvorming.
Geen risico´s met volksgezondheid.
De toestanden met de Q-koorts
zijn we nog niet vergeten.
Dagelijks ondervinden velen nog
aan den lijve de gevolgen van de
Q-koorts epidemie. Door bagatellisering van de situatie destijds, is
er veel leed veroorzaakt. Belangen
van ondernemers werden ver boven volksgezondheid gesteld.

CDA: De

derde nieuwe taak
Arbeidsparticipatie
Lidy van der Valk, Commissielid MZ CDA Bernheze
en Lidl ook een sticker. Voor meer
info: www.fairtradegemeenten.nl

Dankzij de bijzondere bijstand

kan onze dochter
op schoolreisje

bernheze - De afgelopen week werden we in een krantenbericht gewezen op de
grote kostenstijging die de Wet ‘Werk en Bijstand’ voor ons betekent. Een tekort
van € 250.000. De kosten van uitkeringen voor onze Sociale dienst Optimisd zijn
afgelopen jaar fors gestegen en zullen de komende jaren nog verder stijgen.
Nieuwe aanpak Participatiewet
In de Participatiewet is het niet
meer mogelijk direct in de Sociale werkvoorziening in te stromen.
Ook voor zogenaamde Wajong
jongeren gelden strengere regels
voor toelating. Werkgevers hebben
de verplichting op zich genomen
om, met een loonkostenbijdrage,
mensen met een arbeidsbeperking
in dienst te nemen.
Daarbij wordt erop gerekend dat
een groot gedeelte van deze mensen straks kunnen blijven werken
bij die werkgever.

Uitvoering onder regie van de gemeenten
De uitvoering van die nieuwe wet
zal gebeuren door een samenwerking van Optimisd en IBN, onze
partner voor de sociale werkvoorziening. Er zijn nog grote onzekerheden over hoe de uitvoering tot
stand moet komen.
Er wordt in 2015 een kostendelersnorm ingevoerd waarbij alle uitkeringen als totaal worden geteld.
Uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten de extra taak krijgen om

meer bijstandsgerechtigden geheel
of gedeeltelijk aan passend werk te
helpen. Als CDABernheze pleiten
wij daarbij voor maatwerk.
Hoewel er goed samengewerkt
wordt tussen gemeenten en bovengenoemde partijen om deze
nieuwe regeling doordacht en degelijk op te zetten is er hierover ook
nog veel onduidelijk en wij zullen,
als CDABernheze fractie, de vinger
aan de pols houden om ervoor te
zorgen dat er een eerlijke regeling
gemaakt wordt.

Lokaal: Vinger

aan de pols als
het om jeugdzorg gaat
Bas van der Heijden, Commissielid MZ namens Lokaal

Heeft u ook moeite om rond te komen?
Neem dan contact op met Optimisd, de sociale
dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel,
Sint Michielsgestel en Veghel.

Frisselsteinstraat 6, Veghel
telefoon: (0413) 75 03 90
info@optimisd.nl
www.optimisd.nl

bernheze - Ondanks dat het nog een aantal weken duurt, is 2015 voor veel
gemeenten een belangrijk jaar. In dit jaar verandert er namelijk het een en ander.
Één van die wijzigingen is het feit dat gemeenten verantwoordelijk worden voor
de jeugdzorg.
Tot 2015 is bureau jeugdzorg hier
nog verantwoordelijk voor, echter
doordat de jeugdzorg op ‘afstand’
wordt geregeld is dit een versnipperd en bureaucratisch gebeuren
geworden. Men heeft niet de ‘feeling’ met een gemeente en/of de
problemen welke hier spelen.
Vanaf 1 januari 2015 gaat de gemeente werken met zogenaamde

basisteams. Hierin zitten diverse
specialisten en op die manier kan
de zorg voor de jeugd goed en
adequaat worden gegeven. Het
voordeel van deze basisteams is
dat de zorg aan onze jeugd daar
gegeven wordt waar het nodig is
en op de juiste manier. Deze basisteams kunnen snel schakelen en
aktie ondernemen. Ondanks dat

deze hele operatie een ordinaire
bezuiniging is van de overheid,
hebben wij als Bernheze de zaken
goed op orde. De gemeente werkt
goed samen met de andere gemeenten om alles in goede banen
te kunnen leiden en is klaar voor
2015. Het spreekt voor zichzelf dat
wij als LOKAAL een vinger aan de
pols houden!
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Centrum Management
en Ondernemersvereniging
uit Heesch leggen de
rode loper uit
www.centrumheesch.nl

D66: Passende

hulp voor
kinderen en ouders

Willen Rijkers D66, Commissielid Maatschappelijke Zaken
bernheze - Het is geen vreemde gedachte dat de gemeente verantwoordelijk
wordt voor de jeugdzorg in plaats van overheden die verder van ons af staan.
De aandacht voor het gewone opgroeien en opvoeden van kinderen is klein
vergeleken met de aandacht die er is voor de probleemjeugd. De laatste jaren is
er veel geld naar de gespecialiseerde jeugdzorg gegaan en is er landelijk weinig
aandacht voor algemene jeugdvoorzieningen en preventie.
Met de transitie jeugdzorg ligt er
ook voor Bernheze de opdracht
om kinderen en ouders passende
hulp te bieden. Dat kan soms heel
simpel zijn door het mogelijk maken van sportdeelname, door een
training sociale vaardigheden, door
iemand kortdurend mee te laten
kijken voor opvoedtips of door een
schoolmaatschappelijk werker te laten meedenken wanneer een kind
binnen school dreigt vast te lopen.

Is dat niet veel beter dan wat er nu
vaak gebeurt? Kinderen worden
heen en weer geschoven van de
ene doorverwijzing naar de andere,
via bureaus, psychologen en zelfs de
rechtbank. Uiteindelijk heeft iedereen het probleem voor ogen maar
is er te weinig aandacht voor eenvoudige oplossingen. Een diagnose
zorgt namelijk niet voor structuur
thuis en op school, voor begripvolle
ouders en leerkrachten die je talen-

ten zien, voor goede vrijetijdsbesteding. Terwijl juist die zaken zorgen
dat kinderen lekker in hun vel zitten, vertrouwen krijgen, vrienden
maken; kunnen deelnemen aan de
maatschappij. D66 wil dat Bernheze
samen met ouders, scholen en verenigingen de aandacht verlegt van
problemen naar kansen en daarnaast zorgt dat er een vangnet is
wanneer het ondanks alles toch niet
lukt. De jeugd heeft de toekomst.

Geopend vanaf 1 november!
Heescheweg 17 Nistelrode

www.mooihdl.nl

Informeert, boeit
en interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Nauwe samenwerking met basisteam jeugd en gezin
bernheze – De gemeente Bernheze gaat werken met een basisteam jeugd en gezin. Dit team bestaat uit
jeugdprofessionals zoals een schoolmaatschappelijk werker en jeugdarts. Deze professionals doen het werk
dat ze nu ook al doen, op plaatsen waar ze nu ook al werkzaam zijn. Bijvoorbeeld op een school of consultatiebureau.
De gemeente staat dichtbij de
gezinnen en krijgt daarom vanaf
2015 de verantwoordelijkheid over
de jeugdzorg. Het gaat hier om alle
soorten hulp en zorg aan kinderen,
jongeren en opvoeders. Dit is een
grote taak en dat kunnen gemeen-

Vragen aan de
gemeente?
Nu ook via

@bernhezetwit

ten niet alleen doen. De gemeente
Bernheze gaat werken met een
Basisteam jeugd en gezin. De taken van jeugdzorg moeten we met
minder geld uitvoeren. Ook willen we het efficiënter organiseren.
Zorg op maat en dichtbij het gezin.

Samenwerken
Alle leden van het basisteam gaan
nauw samenwerken bij het oplossen van hulpvragen van gezinnen.
Eén teamlid van het basisteam is
aanspreekpunt voor het gezin. Samen met de opvoeders kijken zij

Altijd in de buurt

wat zijzelf of de omgeving kunnen
doen. Eén gezin, één plan, één regisseur.
De professionals kunnen veel hulp
zelf verlenen, alleen of met andere
teamleden. Als zwaardere zorg nodig is, regelen professionals van het
basisteam dat deze zorg er komt.
De gemeente Bernheze werkt samen met gemeenten in Noordoost-Brabant. Om zo de veranderingen in de jeugdzorg in goede

banen te leiden en ook van elkaar
te leren. De gemeente Oss krijgt
bijvoorbeeld ook een eigen basisteam.
Startklaar
Het basisteam is afgelopen september begonnen als pilot en nu
bezig het team voor januari 2015
startklaar te maken. Voor meer informatie: www.bernheze.org/
samenkomenweverder.

Iedere vrijdag op
de markt in Nistelrode

Kaashandel Cilius Duijster
graskaas
50

6.
jong belegen 6.95
belegen
7.50
extra belegen 7.95
1 kilo

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met
een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

1 kilo

1 kilo

1 kilo

Welkom!

Bouwplannen?

ACTIES
VOOR

Vraag advies!

SPECULAASPAKKET

• 1 pak molens
• 2 stuks gevulde speculaas
• 1 zak kruidnoten

9,75

Wij zijn uw bank.
Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

06-2909 9005
www.roconnect.nl

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

Rivez Assurantiën

Van Heck Assurantiën
& Risicobeheer

't Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
5384 MD Heesch
088 - 8000 900
T 0412 - 45 20 03
info@rivez.nl
E info@vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl

€ 6,00

VRIJDAG
31 OKTOBER:
markt Nistelrode
tot 12.00 uur.
DINSDAG
4 NOVEMBER:
standplaats Heesch
tot 12.30 uur.

K

BROOD VAN DE WEE

VIKING
MEERGRANEN
3 voor

€ 5,00

WORSTENBROODJES
2o voor

€ 10,00
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Nieuw in de krant:

Gerard in gesprek met...

Cent van deN Berg
Aanleiding
Vrijdag 24 oktober ben ik met Cent van den Berg in gesprek gegaan. Reden daartoe is onder meer de
onthouding van goedkeuring op belangrijke delen door de Raad van State van het bestemmingsplan
Buitengebied, de destijds op initiatief van Cent van den Berg aangescherpte geur- norm veehouderijen
en het geluid dat Oss de veeteelt meer mogelijkheden biedt dan Bernheze en Landerd. Ik vind het belangrijk dat Cent van den Berg de gelegenheid krijgt om zijn standpunten in deze toe te lichten.
Oud-raadslid Gerard
van Dijk gaat in
gesprek met raadsleden
om hen de gelegenheid
te geven actuele onderwerpen toe te lichten.

Cent, je hebt je zojuist voorgesteld.
Verklaar je voornaam eens.
De naam is ooit van Vincent afgeleid. Nu is het gewoon een zelfstandige naam en ik ben naar mijn
vader en grootvader vernoemd.
Je bent allang inwoner van dit mooie Bernheze.

Wat is voor jou het mooiste plekje van
de gemeente en waarom?
Piet Geersdijk. Als je hierover loopt of fietst zie de
overgang van de horst naar de slenk. Als je naar het
water in de sloten kijkt, zie je het roestwater dat
langs de Peelrandbreuk omhoog kwelt. Hier zijn de
zogenaamde wijstgronden duidelijk waar te nemen

De plek waar de ‘breuk’ zichtbaar is

in het landschap. Als je langs het fietspad naar de
Maashorst loopt zie je dat het roestwater ineens
stopt. Dan ben je net voorbij de breuk gegaan.
Cent, wat zijn je belangrijkste
karaktereigenschappen.
Vasthoudend, eerlijk. Ik wil overtuigd worden en ik
ga voor goede argumentatie.

‘Ik ga voor een gezonde
leef-, werk- en woonomgeving’
zijn we tot de 250 meter variant
vanaf een cluster woningen gekomen. De landbouw kan zich dus
buiten die twee zones ontwikkelen
en dan blijft er nog genoeg ruimte
over. Maar ondertussen heeft de
provincie in de Verordening Ruimte
bepaald dat een bouwblok maximaal mag groeien tot anderhalve
hectare. Daar de meeste bouwblokken in Bernheze die grens al
hebben bereikt is er voor die bedrijven geen ruimte om nog een
stal op het bestaande blok te bouwen. Dat betekent dat een bedrijf

dat zich wil ontwikkelen een ander
bouwblok moet kopen of binnen
zijn eigen bouwblok een bestaande stal moet vervangen door een
nieuwe.
Het is heel spijtig dat de Raad van
State nu die 250 meter en 1000
meter in het bestemmingsplan Buitengebied niet heeft gehonoreerd.
Voor hetzelfde geld hadden ze dit
voorzorgprincipe wel goed gevonden. Er is echter geen wet waar de
Raad van State dat beleid aan kan
vasthangen en daarom hebben ze
het afgewezen.

10 Dilemma’s
Voorkeur voor deelname aan oppositie of coalitie?
Voorkeur voor coalitie
Buitenwacht of ZTLO?
Buitenwacht
Maasdonk gelukkig niet bij Bernheze of gelukkig naar
Den Bosch/Oss?
Gelukkig naar Den Bosch-Oss
Gerard in gesprek met Cent op de redactie van DeMooiBernhezeKrant

Je bent raadslid sinds 2010.
Wat is het beste besluit?
De vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied. Op het
moment van besluitvorming stond
de hele gemeenteraad er unaniem
achter. Het meest effectieve besluit
is voor mij de aanscherping van de
geurnorm, omdat daar mijn ambitie ligt.
Aan welk besluit wil je eigenlijk
liever niet meer herinnerd worden?
Bij de toekomstvisie 2020 had ik
meer motivatie willen geven. Nu
wordt deze visie door teveel men-

moeten nu in opdracht van de provincie een herijking doen en dat is
echt noodzakelijk. Bij het besluit
van destijds hadden we tot een
jaarlijkse evaluatie moeten besluiten.
Komen we nu bij het zwaartepunt
van ons gesprek. Kun je het beleid
van Progressief Bernheze rondom
alles wat landbouw betreft en
volksgezondheid eens duidelijk
uitleggen?
In Bernheze bestaat de landbouw
vooral uit grootschalige en intensieve bedrijven en die hebben wij in

Foto: DMBK

intensieve veehouderij richting de
samenleving. Er is dus een grens
aan de groei van de veehouderij.
Landbouw moet zich wel kunnen
ontwikkelen en verouderde stallen
moeten vernieuwd kunnen worden. Bij de reconstructie hebben
we een zonering gekregen. Extensiveringsgebieden, landbouwontwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden. De begrenzing is
in mijn ogen toen eenzijdig door
de landbouw bepaald, waardoor
landbouwontwikkelingsgebieden te dicht op de dorpen zitten.
We hebben gezegd dat we meer

Agrarisch Beleid in relatie tot economie en volksgezondheid
sen uitgelegd als geldend tot 2020.
Op het moment van vaststelling
was het een uitstekend stuk, maar
nadien zijn veel gemeenten gaan
bewegen zoals Landerd, Veghel
Schijndel en Sint Oedenrode. We

het bestemmingsplan Buitengebied
voor ogen gehad. We hebben een
aantal jaren geleden de verschrikkelijke ramp rondom de Q-koorts
gehad en deze heeft aangetoond
dat er grote risico’s zijn vanuit de

afstand willen krijgen tussen de
bedrijven, welke zich door willen
ontwikkelen en de dorpen en hebben daarvoor de 1000 meter norm
bedacht. Omdat er ook veel burgers in het buitengebied wonen,

Bernheze zelfstandig tot 2020 of Bernheze herindelen voor
2020.
Herindelen voor 2020.
Monarchie of Republiek?
Monarchie.
Paspoort halen in Veghel flauwekul of echt serieus gemeend?
Serieus gemeend.
Meen je dat echt van die paspoorten?
Ja, echt.
Tennisvelden of 5000 varkens minder in Loosbroek?
Tennisvelden.
Progressief Bernheze neemt deel aan verkiezingen 2018.
Jazeker
Volksgezondheid of economie?
Volksgezondheid
Cent, wil je nog op een van de tien terugkomen?
Die laatste keuze verklaarde hij als volgt: Volksgezondheid,
als je dat niet serieus neemt, stort je economie in elkaar. In
Eindhoven (airport) ontstaat veel werkgelegenheid van belang
voor de toekomst. Veel bedrijven hebben van die ontwikkelingen voordeel en creëren nieuwe werkgelegenheid. Dat
moeten we echt niet laten bedreigen door risico’s voor volksgezondheid uit de veehouderij.
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De uitspraak van de Raad van State zegt dat er bij gebreke van algemeen aanvaarde inzichten over de
gezondheidsrisico’s van intensieve
veehouderij niet uitgegaan kan
worden van maximale afstanden.
Er ligt nog steeds geen wetenschappelijk kader.
Dat klopt, maar de Q-koorts is niet
zomaar ontstaan. En daar is gebleken dat hoe dichter men bij een
intensieve veehouderij woont, hoe

Profielschets
Cent van den Berg
Leeftijd: 55 jaar
Burgelijke staat: gehuwd
en drie kinderen
Woonachtig: buitengebied
Loosbroek sinds 1991
Beroep: ambtenaar provincie
Noord-Brabant
Raadslid Progressief Bernheze
sinds 2010.

‘Q-koorts mag nooit
meer voorkomen’
groter het risico is. In 2016 wordt
een wetenschappelijk eindrapport
verwacht.
De bedrijven worden al met al
toch redelijk op slot gezet. Vraag
je niet teveel van die bedrijven en
vraag je het niet te vlug?
We kunnen de boeren niet alle
ruimte geven, zodat ze nog meer
dieren gaan houden, waar de Europese markt al verzadigd is. Er zijn
veel te veel varkens en daardoor is
de prijs al jaren erg laag. Ik besef

dat de maatregelen bij de boeren
overkomen; als nou worden we
weer gepakt, maar ik wil voor een
gezonde leef-, werk- en woonomgeving staan en moet mij richten
op de gehele samenleving. En als
ik dan aan de Q-koorts denk, dan
mag dat nooit meer voorkomen. Ik
ben er van overtuigd dat het grootschaliger maken van de landbouw
een doodlopende weg is.
Maar een ondernemer zal toch niet
produceren als er geen vraag is
Ze zitten in een systeem. Hoe hoger de voerafname hoe hoger de
korting van de mengvoederfabrikanten is. Het is een systeem dat
grootschaligheid stimuleert, waaraan ook de bank bijdraagt.
Even verder op dit onderdeel?
In de inleiding gaf je aan dat Oss
meer mogelijkheden aan de agrariërs biedt dan Bernheze. Er is echter een verschil met de landbouw
in Oss. Daar zijn vooral melkveebedrijven en in Bernheze vooral
intensieve veebedrijven. De bedrijven in Oss hebben veelal ook
meer grond en zo kunnen verschillende geurnormen ontstaan.

Lijkt de calamiteit in Nistelrode
rondom de mestvergistingsinstallatie niet veel erger dan alles wat
jij probeert te voorkomen?
Als Progressief Bernheze zitten we
er bovenop. Naar aanleiding van de
door ons en de SP aan het college
van burgemeester en wethouders
gestelde vragen hebben de instanties, welke moesten ingrijpen, dit
mogelijk extra zorgvuldig gedaan.
De rekenkamercommissie heeft
recent een rapport uitgebracht,
waaruit blijkt dat we het op het
terrein van toezicht en handhaving
niet goed doen. Het college wil op

deze dienst gaan bezuinigen. Daar
zijn wij op tegen want deze dienst
is nu juist met toezicht en handhaving belast en daar schort het aan.
Kunstgrasvelden
veroorzaken
volgens een Amerikaanse coach
kanker bij keepers. Geen wetenschappelijk onderzoek, maar hier
ook voorzorgmaatregelen nemen?
Als kunstgrasvelden inderdaad
kanker veroorzaken zou dat zeer
ernstig zijn. Als er echte gezondheidsrisico’s te verwachten zijn,
zullen we onze regels daarop moeten aanpassen.

Tenslotte
Cent vond het belangrijk nog iets op te merken over regionale samenwerking. We zijn als Bernheze teveel in ons zelf gekeerd en moeten
veel meer samenwerken. Bedrijventerreinen moeten we met elkaar
aanpakken. Niet elk dorp hoeft een bedrijventerrein voor alle typen
bedrijven. Daarnaast moeten we ook samenwerken op gebied van
verkeer. De ontwikkelingen in Heeswijk-Dinther zijn bijvoorbeeld ook
voor Veghel van belang. Maar het initiatief zal vooral van de kleinere
gemeenten moeten uitgaan, want de grotere hechten hier nog niet
zo aan. Maar op dit moment denk ik dat regionale samenwerking
rondom bedrijventerreinen en verkeer erg belangrijk is.

De oplossing van vorige week
Tekst?

Huis van Sinterklaas

www.vorstenbosch-info.nl

Informeert, boeit
en interesseert

De Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther - Sinterklaas, zijn Pieten en Americo - zijn paard- ontwaken op zaterdag 22 november,
in de romantische Meierijsche Museumboerderij aan de Meerstraat 28 in Heeswijk-Dinther. Americo slaapt
op stal en de Sint in de bedstee van ‘den herd’, waar een knapperend haardvuur zorgt voor warmte en licht.
Bij het ochtendritueel: de mantel omdoen, sokken en handschoenen aandoen, mijter en staf aanreiken en
bij een licht ontbijtje klaarmaken, wil de Sint natuurlijk dolgraag geholpen worden; door zo veel mogelijk
‘gelovige’ kinderen.
Maar behalve het wekken van de
Sint is er nog veel meer te doen
! Americo mag verwend worden
met wortels, in de oude bakoven
van het museum worden pepernoten en pepernotenbrood gebakken
en er zijn overheerlijke boerderijpannenkoeken. Een groot feest,
waarbij alle kinderen verkleed
mogen komen. Daarnaast kun je
in het Pieten Opleidingscentrum
samen met de Pieten allerlei spelletjes doen, een echt ‘pietendiploma’
halen. En elk kind mag natuurlijk
verkleed komen.
De kinderen kunnen vooraf inschrijven: 10.00- 10.20- 10.4011.20- 11.40- 12.00- 13.0013.20- 13.40- 14.15 uur. De
entree prijs, voor iedereen die ouder is dan een jaar, is het € 3,50.
Daarvoor krijgt elke volwassene

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

Slagerij Meat Story
Nieuw iN HeeSwijk DiNtHer
Wij heten u
m
van harte welko
ireille
Cilia, Henk en M
Story

In de reclame
elke dinsdag
en woensdag

Diverse soorten gehakt,
tweede 500 gram voor

de halve prijs
Deze week in de reclame op
donderdag, vrijdag en zaterdag
ook nog een gratis kopje koffie
met speculaas en elk kind een glas
ranja en een snoepzak.
Omdat wij niet willen dat de kinderen lang moeten wachten willen
we graag dat iedereen zich van te

voren inschrijft. Dat kan, vanaf 1
november en alleen via email die
je kan vinden met de verdere informatie op de speciale Sinterklaas
pagina van : www.museumboerderij.nl. Zorg dat je dit prachtige
feest niet mist en… vol=vol!

Diverse soorten
blinde vinken
Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
0413-289350

5 halen, 4 betalen
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCOnTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Hanneke van Vught
uit Heesch

winnaar:
Ilse Lamers-Dekkers
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

mooiBernhezertJe
AANGEBODEN
PEDICuRE NIStELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.
PEDICuRE
HEESWIJK-DINtHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
BERNHEZE RuILt
Is een marktplaats
zonder geld. Speciaal
voor de inwoners
van Bernheze!
Heb jij iets te ruilen, word dan
lid van onze facebook groep
Kom naar:
www.facebook.com/groups/
bernhezeruilt.
PRAKtIJK DE WENSBRON
GEEFt YOGA in cultureel
centrum Servaes te Heeswijk
Dinther:
- Maandagmiddag 16.0016.45 uur voor kinderen
- Donderdagavond 20.1521.15 uur voor volwassenen
- Vrijdagochtend 9.30-10.30
uur voor volwassenen.
Heb je interesse in een proefles?
Kijk op
www.praktijkdewensbron.nl
of bel 0413-289712.
Een kast vol kleren en niets om
aan te trekken, herkent u dit?
Ik kan u helpen met
PROFESSIONEEL
KLEuRADVIES,
de juiste keuzes te maken.
Bel nu voor een afspraak
06-51110053.
Colorenta professionele
kleuranalyse en make-upadvies.
Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
Colorenta@ziggo.nl

tE HuuR/tE KOOP
BEDRIJFS – OF
OPSLAGRuIMtE
300 of 420 M2
Nieuwe Erven 24 Heesch
Tel. 0412-452582.

tE HuuR
OPSLAGRuIMtE
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie:
06-2 2387287.

tE KOOP
PRINtPAPIER
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
ALLE StOFZuIGERZAKKEN
en onderdelen uit voorraad
leverbaar. Tevens kunt u bij ons
terecht voor scheerkoppen,
batterijen en alle soorten
gloeilampen, LED-lampen en
spaarlampen. Parkeren voor de
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, HeeswijkDinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
OOZOO HORLOGES bij ons
verkrijgbaar. Voor zowel dames
als heren is er al vanaf € 29,95
een trendy model in alle
denkbare kleuren mogelijk.
eventueel bestellen wij het
model van uw voorkeur.
Oozoo horloges, een sieraad
voor elke pols.
Parkeren voor de deur.
Dinsdag gesloten.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

HAARDHOut
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3
gratis thuisbezorgd.
Tel: 06-51315242.
BIBA BIJOutERIE,
nu bij Heesakkers kadoshop
verkrijgbaar.
Deze week met
introductiekorting van 10%.
Kom en verwen jezelf of geef een
BiBa sieraad kado.
Ook de nieuwe collectie
handtassen is binnen.
Laat je verrassen bij:
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

GEVRAAGD
GREGORIAANS KOOR
ZOEKt LEDEN
Gregoriaans is een ‘never ending
story’ en is in ontwikkeling met
een link naar de toekomst. Bent
u geïnteresseerd en wilt u van
hemelse muziek genieten en deze
beoefenen, neem dan contact
op met de dirigente van de
Schola Grote Kerk, Oss. Wilmy
van den Berg 0412-642949 of
wilmyvandenberg@hotmail.com.
Het Maaslands Senioren
Orkest is op zoek naar een
SLAGWERKER
(DRuMMER)
Deze persoon man/vrouw moet
muziekschrift kunnen lezen.
Tijdelijke hulp ook welkom.
Vrijwillige basis.
Repetitie op maandagmiddag.
Een 10-tal optredens per jaar.
Meer informatie: 06-51645804
of per mail:
janvdbiezen@kpnplanet.nl.
GEBRuIKtE/OuDE
WENSKAARtEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

WILt U EEN ZoEKERtJE PLAAtsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
Advertorial

Cursussen voor de langere avonden
Nu de klok verzet is, zijn de avonden
weer een stuk langer. Buitenshuis
hoeft er niet meer zoveel gedaan te
worden en dat geeft ruimte voor andere activiteiten. Een cursus bij de
Eijnderic bijvoorbeeld!

Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

Bij de Eijnderic in Nistelrode kunt
u binnenkort terecht voor een korte
cursus ‘hoofdmassage’. In deze snelle tijd loopt het hoofd soms over.
Een heerlijke hoofdmassage kan dan
zeer ontspannend zijn. In twee lessen leert u de hoofdhuid, de haren
(hierin zit veel spanning), de oren,
de hals, de nek, het gezicht en het
decolleté te masseren. Masseren en
een massage ondergaan is pure ontspanning. Er wordt geoefend met
tweetallen dus het is raadzaam om

met twee personen in te schrijven.
Ook in Nistelrode start de, al jaren
populaire, cursus ‘glasfusing’. Dit is
een techniek waarbij glas op hoge
temperatuur versmolten wordt tot
nieuwe voorwerpen. Door gebruik
te maken van diverse kleuren en
soorten glas kunt u zeer decoratieve
voorwerpen maken. Tijdens deze
cursus worden de basistechnieken
van glasfusing behandeld en leert
u glassnijden. Heeft u de smaak te
pakken dan kunt u in januari verder
gaan met het glasatelier waar vrij
wordt gewerkt.
Speciaal voor kinderen die van
knutselen houden, hebben wij de
crea kids club op vrijdagmiddag. Op
vier vrijdagmiddagen (21 november,

13 februari, 27 maart en 19 juni)
zijn kinderen van 7 t/m 12 jaar van
harte welkom om te komen knutselen. Je schrijft je in voor 4 lessen
en er wordt o.a. een mooi mozaïek
gemaakt.
Voor al deze cursussen is inschrijven
mogelijk via onze website www.eijnderic.nl. Heeft u vragen dan kunt u
ons bellen via 0412-454545 of een
-mail sturen naar info@eijnderic.nl.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of
zakelijke vraagstukken”

Kennis en
	onder	steuning
bieden aan lokale
gemeenschap
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Maasdonk kunnen iedere eerste woensdag van de maand
van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in
Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel,
lonen, dan wel accountancy gebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben
al jaren aanwezig op het spreekuur
van de KvK om ondernemers van
raad te voorzien op hun accountancy vragen.
Wij staan iedere eerste woensdag
van de maand van 15.00 tot 18.00
uur voor u klaar tijdens een gratis toegankelijk spreekuur op ons

kantoor in Heesch (Cereslaan 4,
naast de Rabobank). Iedereen kan
hier vrijblijvend binnenlopen om
vervolgens in gesprek te gaan met
een van de aanwezige specialisten,
waarbij ze worden voorzien van
een basisadvies.
Hierna kunnen we gezamenlijk bepalen of een verder adviestraject
volgt. Om te garanderen dat de
specialist die u wilt spreken voor

Koopzondag 21 december
van 12.00 - 17.00 uur

Foto: Thomas Segers

Onze diensten o.a.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

u beschikbaar is, is het aan te bevelen om van tevoren telefonisch
uw afspraak te reserveren op 0412
- 45 90 00 (receptie Van Soest &
Partners).

Wilt u op een ander tijdstip of
datum een vrijblijvende afspraak
maken, dan kunt u natuurlijk ook
altijd dit telefoonnummer bellen of
gewoon binnen komen lopen.

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname
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1 november
t/m 21 december

2014

The magic of Christmas is
...

Shop bij onderstaande deelnemers voor een voucher & WIN!

Mede mogelijk gemaakt door:
Albert Heijn • Automaterialen Heesch • Baby- en Kinderkleding 53-84 • Bloemenshop Amsonia • Bloemsierkunst Ari-Jenne Heesch • Bloemsierkunst De Rank • Bonita • Brasserie 't Oude Raadhuis •
Brood-Banket Van Berkom • Bruna • C1000 • Cultureel Centrum de Pas • DA-Mooi • de Bakkers Lamers • de Eijnderic • De Wijngalerie • Discus Spanjers • Dressup-Instyle • Eijnderic • Elektrovakhandel Henk v.d. Akker
• Haarmode & Bijoux Van Herpen • Hema • Hermes Schoenen • Kaasspeciaalzaak Bon Fromage • Kantoorboekhandel Ceelen • Lederzaak Verhagen • Life en Garden • Marvy’s Speelwereld • Scapino • Shoeby Fashion
• Scizzors • Slagerij Poelier Riny van Esch • Slagerij van Orsouw • Speelgoedzaak Van der Doelen • Sun Works Fashion • Takko Fashion • Ter Stal • Wereldwinkel • Zazi's Lingerie • Zeeman • Zegers Optiek
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MOOI

BUITEN THUIS

LEVEN BELEEF

Stofferen in stijl
Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193

Raambekleding

Leef je uit op de landelijke Natuurwerkdag

Walnoten voor De Kilsdonkse Molen
HEESWIJK-DINTHER - De herfst
laat iedereen genieten van de rijke
opbrengst van appels, peren, eikels, kastanjes en walnoten. Nu
staat er in Dinther een unieke molen die olie slaat uit de walnoten.
Daarvoor hebben ze honderden
kilo’s nodig om enkele liters walnotenolie te verkrijgen. Inmiddels zijn
alle basisscholen al voorzien van
manden waar kinderen de verza-

melde walnoten in kunnen doen.
Een andere mogelijkheid is om de
noten zelf af te geven bij de molen. Deze is dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur, behalve op
maandag. De noten worden daarna gesorteerd en in grote bakken te
drogen gezet. Begin december zal
dan de eerste olie geslagen gaan
worden van de walnoten van dit
jaar. Op zondag 7 december Walnoten-Olie-dag.

Tekst en foto: Ine Zonneveld

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

HEESWIJK-DINTHER - Landschapsbeheer Nederland houdt op zaterdag
1 november weer de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in
het groen. Vorige jaar deden er ruim 14.000 mensen mee en ook dit
jaar worden er weer duizenden mensen verwacht die hun handen uit de
mouwen steken om het landschap een opknapbeurt te geven.
Op deze veertiende Natuurwerkdag kan iedereen van jong (8+) tot
oud onder begeleiding aan de slag
op meer dan 400 locaties. Onder
het motto ‘Leef je uit!’ vinden uiteenlopende activiteiten plaats die
per locatie verschillen. Van onder
andere poelen schoonmaken tot
bomen knotten, fruitbomen snoeien en grienden afzetten.
In Heeswijk-Dinther wordt door
de Werkgroep Venel (Werkgroep

voor vrijwillig educatief natuur en
landschapsbeheer) van IVN Bernheze een stuk van het broekbos
langs de Aa bij Kasteel Heeswijk
gesnoeid.
Er wordt gestart om 8.30 uur bij
brasserie Het Koetshuis van Kasteel Heeswijk. Wethouder Rien
Wijdeven zal om 8.45 uur de Natuurwerkdag openen. Aanmelden
voor de Natuurwerkdag kan op
www.natuurwerkdag.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering
De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl

Open dag Familie ketelaars
We nodigen u van harte uit om zaterdag 8 november tussen 10.00 en
16.00 uur een bezoek te brengen aan ons nieuwe melkveebedrijf!

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adres

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

Van Schijndel Tegelhandel

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

Familie Ketelaars
Rukven 5a
5374 VS Heeswijk-Dinther

27-05-14 21:18

> Compleet nieuw opgezet bedrijf voor 275

gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd e
st
de scherpngen.
aanbiedi

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

melkkoeien en 225 stuks jongvee met

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
riek
import af fab .

De koffi
e staa
t
altijd kl
aa
er is vo r en
ld
oende
GRATIS
parkeerp
lek!

Wat is er te zien

> ACNV systeem met weerstation voor

arbeidsgemak

oversteeknok

> Innovatieve en duurzame stal die

> Mueller silotank 24000 kg met voorkoeling,
buffervat en warmteterugwinning
> Zonnepanelen en zonneboiler voor warm
water inclusief voor woonhuis

voldoet aan MDV
> Swaans emissiearme vloer met Lely
mestrobot voorzien van sproei-installatie
> 2 Lely A4 robots met activiteitsmeting en

Workshop
Stylisch wonen

melkvee en jongvee vanaf 4 maanden
de zeilen aan de zijkanten en in de

koeien- en strohokken

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

5 voerbunkers, voor het voeren van het

korte looplijnen, veel koecomfort en
> 0+6+0-stal met centraal gelegen droge

Wij laten u weer genieten...

> Trioliet automatisch voersysteem met

> 4 sleufsilo’s met wanden van 1.5 en
3 meter met asfaltvloeren
> Perssapopvangput voor gescheiden
afvoer van erfhemelwater en sleufsilo’s

3-weg selectie
> Led-verlichting met tijd en
schemerschakeling

> Camerasysteem in en rond de stallen
gekoppeld aan smartphone.

Deelnemende bedrijven
> Aannemingsbedrijf
Van de Camp-Verstegen
> ABN AMRO
> AGIB bv Bedrijfshygiëne
> Agrifirm
> Agrifirm Exlan
> Alpuro Breeding
> Benegas B.V.
> Bevepro BV Boxmatrassen
> Buts Meulepas BV
> Coppens Stalinrichting
> CRV
> C. van Lieshout & Zn BV
> De Raam Accountants
> DIBA Groep Coatings
> DOC Kaas
> Dollevoet Electro vof
> Duurzaam Lithoijen
> Gebr. Dijkhoff
Sloop en grondwerken
> Herkauwers praktijk De
Overlaet
> Lely Center Venray
> MM Langenhuizen
Loonbedrijf
> Mueller
> PG Kusters Plastic &
zaaizaden
> Subvention BV Subsidie &
projektmanagement
> Swaans Beton
> Trioliet B.V. Voersysteem
> van der Donk Sierbestrating
> Van Deursen Power-Cal en
dierbenodigdheden
> van Dijk Beton Keerwanden
> Van Helvoort Rentmeester
> Van Schaijk Laswerken

Woensdag 5, 19, 26 november om 19.30 uur
Maandag 24 november om 13.30 uur

schakel in succes

Inschrijven via info@stylinda.nl - 06-15669024
Meer informatie: www.stylinda.nl

StyLinda Vinkelsestraat 107 - 5384SE Heesch
info@stylinda.nl - Tel. 06-15 66 90 24

Agrifirm Feed, Rundvee
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn

Postbus 20004
7302 HA Apeldoorn

AFF ADV KETELAARS 158x200 10-14.indd 1

T 088 488 10 15
F 088 488 18 15

rundvee@agrifirm.com
www.agrifirm.com/rundvee

21-10-14 10:25
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BERNHEZE

b o UW t

uW BOuWPERIKELEN IN BERNHEZE BOuWt?
INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANt.NL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten

Muller Bouw is trots op Heilaren Buiten
HEESWIJK-DINTHER - Muller bouw realiseert in Heeswijk-Dinther - ‘op het mooiste plekje van het dorp’
- de eerste twintig woningen. “Op een terp, vlakbij de Abdij van berne en bijna in de natuur, ligt het
plan Heilaren buiten”, vertelt wim Muller enthousiast. Deze twintig woningen zijn allemaal verkocht
en zullen in april/mei opgeleverd worden.
Muller: “Het totale plan omvat
35 woningen met een heel gunstige prijs/kwaliteit verhouding.
De 15 resterende woningen komen nu in de verkoop. Maar, er

zijn al gegadigden. Die stonden
op de wachtlijst voor de eerste
woningen. Zij oriënteren zich nu
op de 15 woningen die vanuit
de voorzijde uitkijken op de na-

tuur, met de tuinen aan de achterzijde.”
Op ’n rijtje
De huizen staan met slechts vijf

huizen aan elkaar gebouwd. Zo
vormen alle 35 woningen min
of meer een cirkel, waarbinnen
parkeergelegenheid is en tuinen
van 10-15 meter diep, afhankelijk van de ligging van de woning.
De kavels zijn 230 m2 – 290 m2
voor de hoekwoning. De winkels
liggen op 10 minuten lopen en de
school op 5 minuten. Een unieke
kans voor starters of alleenstaanden.

Advertorial

landgoed Heeswijk met het kasteel, riviertje de Leijgraaf, de Abdij
van Berne, de Kilsdonkse Molen,
natuurtheater De Kersouwe en
de Beeldentuin. Wie in HeeswijkDinther, waar het sociale, sportieve en culturele leven actief is,
wil wonen op een uniek plekje, in
een leuk huis, met eigen inbreng,
moet niet te lang wachten met
reageren. Informatie is te vinden op www.heilarenbuiten.nl,
de borden bij de bouwlocatie of

‘Hoewel de stĳl ‘jaren dertig’ is, zĳn
de gebruikte materialen en toegepaste
bouwkundige zaken van deze tĳd’
jaren dertig
De huizen in Heilaren Buiten
worden gebouwd in de jaren dertig stijl. De buitengevel heeft een
warme kleur stenen, die per huizenblok verschilt in kleur. Hoewel
de stijl ‘jaren dertig’ is, zijn de gebruikte materialen en toegepaste
bouwkundige zaken van deze
tijd. De vloer, het dak en de gevels
zijn bijzonder goed geïsoleerd, de
woningen zijn onderhoudsvriendelijk en de inpandige indeling is
redelijk flexibel. Wijzigingen in de
indeling kunnen tegen minimale
kosten gerealiseerd worden.
Wim Muller overlegt met een van zijn medewerkers bij het bouwterrein
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

Unieke kans
Heeswijk staat bekend om het

via Bernheze Makelaars & Adviseurs: www.bernheze.nl of 0413243818.
Over Muller bouw
Iedereen bij Muller Bouw is trots
op de reputatie van ‘een degelijke bouwer’ bij woningbouw, utiliteit en projectontwikkeling. Het
motto ‘afspraak is afspraak’ is
een belangrijk onderdeel van de
bedrijfsvoering. Dit vind je terug
in materiaalgebruik, materieel en
mensen; van A(aanvang) tot en
met Z(zorg voor oplevering).
‘Op een uniek plekje in Bernheze
een huis met een gunstige prijs/
kwaliteit verhouding’.

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Het opstellen van een nieuwe
theorie is niet hetzelfde als het
slopen van een oude schuur om
op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel
meer op het beklimmen van
een berg, waarbij we nieuwe en
weidse gezichten aanschouwen
en waarbij we onverwachte
verbindingen ontdekken tussen
ons uitgangspunt en zijn rijke
omgeving.
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VAN VENROOIJ
TRANSPORT VOF

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

• Dienstverlening,
beton, grond
en wegenbouw
• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van
betonverhardingen

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
ER
SANGEN
GARAGEDEUREN
ANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

uishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069

atShowroom
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- T. van
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Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl
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Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305

Foto: Lianne Gabriëls

bOUw 11 cPO wONiNGEN AbDijSTRAAT TE HEESwijK-DiNTHER
ZijN iN VOLLE GANG

Politici zijn overal hetzelfde.
Ze beloven bruggen te bouwen, zelfs waar geen rivier is.
Nikita Chroesjtsjov
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ALLERLAATSTE KANS OP EEN BETAALBARE
WONING OP HEILAREN BUITEN!
DE LAATSTE WONINGEN VAN HET PLAN ZIJN NU IN VERKOOP!
SFEERVOLLE WONINGEN MET ROYALE TUIN EN MET UITZICHT
OP HET BUITENGEBIED aan de rand van het dorp in plan
Heilaren te HEESWIJK-DINTHER
PRIJS vanaf € 173.000,- v.o.n.
NEEM NU CONTACT OP voor een persoonlijk gesprek en
neem een optie op een woning

Ontwikkeling en Realisatie
Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl
Informatie en Verkoop
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl

VOOR MEER INFO GA NAAR WWW.HEILARENBUITEN.NL
tennis

Jeugdtoernooi Koningschieten Sint WilletV de Balledonk
brordusgilde Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Het jeugdtoernooi van TV de balledonk begon voor de jongste deelnemers
met 25 graden op de eerste wedstrijddag zaterdag 18 oktober.
Na een herfstachtige week werden
afgelopen zaterdag de finalewedstrijden gespeeld door de overige
deelnemers van 9 t/m 17 jaar. Met
100 deelnemers van vijftien clubs
uit de omgeving was het toernooi
redelijk bezet.
De deelnemers konden veel wedstrijden spelen in poules en konden
dagelijks gebruik maken van een
uitgebreide gratis lunch. Sinds de
invoering van de KNLTB ‘Tenniskids’ - kinderen spelen op leeftijd
met aangepaste ballen en deels
op aangepaste banen - gaat het
plezier van die kinderen in tennis
en hun tennisniveau veelal sneller
omhoog. En daarnaast is het tennis ook technisch beter geworden.
Veel wedstrijden waren voor het
publiek dan vaak ook mooi om te
zien.

De uitslagen zijn als volgt: Rood: 1.
Mats Hulst 2. Eva Haeve; Oranje
enkel: 1. Owen v.d. Pas 2. Jack
van Balsfoort; Oranje dubbel 1. Jip
Vissers/Owen v.d. Pas 2. Hanne
Haeve/Jack v Balsfoort. Groen 1
enkel: 1. Olaf vd Weijer 2. Jasper
Abelen; Groen 2 enkel: 1. Sem
vd Pas 2. Cas v.d. Dungen. Groen
Dubbel: 1. Joris Esselaar/Flynn van
Balsfoort 2. Olaf vd Weijer/Jasper
Abelen. Jongens t/m 12 enkel:
1. Mathijs Haeve 2. Bram Jonker;
Meisjes t/m 12 enkel: 1.Vera Philipsen 2. Nienke v Zutphen.
Jongens t/m 14 enkel: 1. Brad Franke 2. Derk Brinkman; Meisjes t/m
14 enkel: 1. Laura Vissers 2. Pieta
Rolink. Jongens t/m 14 dubbel: 1.
Derk Brinkman/Mathijs Haeve 2.
Marnix Minkels/Stef Raaij-makers.
Meisjes t/m 14 dubbel: 1. Laura
Vissers/Evelien v.d. Heuvel 2. Pieta
Rolink/Byrthe Sikkema. Jongens
t/m 17 enkel: 1. Guus van Uittert
2. Wouter Pennings. Meisjes t/m
17 enkel: 1. Marieke Geene 2.
Kristel v.d. Boom.

biljarten

tiny Daandels
Libre kampioen
Bernheze
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens
de herfstvakantie zijn 100 deelnemers de strijd met elkaar aangegaan wie zich (biljart) kampioen mag noemen in de spelsoort
libre van 2014 bij Aquarest in
Heeswijk-Dinther. Na 5 dagen
van voorrondes bleven 64 deelnemers over.

HEESWIJK-DINTHER - Tini van
Lieshout neemt zaterdag 1 november afscheid van zijn koningschap
bij het Heeswijkse Sint willebrordusgilde.
Afgelopen jaar heeft Tini met veel
plezier een positieve invulling gegeven aan de vooraanstaande rol van
koning binnen het gilde. Het is ook
een succesvol jaar geweest voor het
gilde, zowel bij de gildedagen van
Kring Maasland en Hoge Schuts, als
de vrije gildedag in Oeffelt. Tini is
bovendien met het gilde aanwezig
geweest bij de aubade op Koningsdag, de felicitatie van Marietje van
Gaal met haar Koninklijke onderscheiding, de dodenherdenking in
Vught, de Airbornefestiviteiten, de
tentoonstelling op Kasteel Heeswijk, de boekpresentatie in Kasteel
Westerlo in Belgie met optredens
van het gilde en de hernieuwing

van Eed van Trouw ten aanzien van
Koning Willem Alexander. Kortom,
een druk maar mooi jaar. Tini krijgt
zaterdag de kans zijn koningschap
met een jaar te verlengen, tijdens
het koningschieten, al zijn er meerdere kandidaten die met hem zullen
strijden om het koningschap.Vanaf
11.30 uur begint het koningschieten en iedereen is welkom om te
komen kijken.
installatie
’s-Middags is er voor de leden een
gezamenlijk buffet en ’s-avonds de
jaarlijkse teeravond. Een dag later,
op zondag, gaat het gilde in alle
vroegte op bezoek bij de nieuwe
koning voor het ontbijt en om 9.00
uur zijn alle leden weer in de Heeswijkse kerk aanwezig voor de mis
en de installatie van de nieuwe koning. Daarna is er een receptie in
het gildehuis op de Schuttershof.

De beste 16 mochten op zaterdag aantreden voor de finaleronde.Tiny Daandels uit Vorstenbosch is uiteindelijk de winnaar
geworden van de RABO-wisseltrofee. Ook de dames speelden
mee in het grote toernooi en de
beste 4 hebben op de finaledag
gestreden. Bij de dames wist Joke
van Alebeek-Van de Wiel de 1e
prijs te bemachtigen. We kunnen
terugkijken op een bijzonder geslaagd en gezellig toernooi. Volgend jaar tijdens de herfstvakantie wordt het 6e Open Bernheze
Kampioenschap Libre wederom
georganiseerd bij AquaRest in
Heeswijk-Dinther.
Uitslagen:
Heren: 1. Tiny Daandels. 2. Frans
Govers. 3. Cleerdin. 4. Beekveld
Dames: 1. Joke van Alebeek-Van
de Wiel. 2. Marina van Gaal. 3.
Astrid van de Broek. 4. Roos Oitman.
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Quadrijder Mike van Grinsven uit Heesch
sluit succesvol seizoen af
‘Snelheid en techniek is het mooie van quad rijden’
HEESCH - De Heesche quadrijder Mike van Grinsven (1994) heeft het seizoen afgesloten met drie gouden
plakken en de laatste behaalde hij in oktober tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen in Oss. Maar
Mike mag zich ook Europees Kampioen noemen, én als één van de drie beste rijders van Nederland zit hij
in het nationale team dat meedoet aan de Quadcross of European Nations. Ook hier werd goud behaald.
DeMooiBernhezeKrant zocht Mike op in zijn ouderlijk huis in Heesch.
sprongen”, reageert Mike meteen.
“En de techniek die er bij komt kijken. Elke baan is weer anders en
gaandeweg de wedstrijd, die zo’n
20 tot 30 minuten duurt, verandert

hebben een camper met aanhanger en rijden mij overal naar toe.
Alleen toen ik vorig jaar naar China
ging zijn ze niet mee geweest, dat
werd te kostbaar.” En daarmee

Mike werkt naast het rijden
gewoon voor de kost
zo’n baan ook nog eens. Je kunt te
maken krijgen met banen met een
zachte of een harde achtergrond,
dat vereist allemaal een andere
techniek. De gemiddelde snelheid
op de baan is zo’n 60 km per uur,
maar op rechte stukken haal ik wel
eens 160 km per uur.”

Trots poseert Mike met zijn quad voor onze fotograaf

In de woonkamer staan nog detwee laatst gewonnen bekers. De
rest staat boven op zijn kamer.
Mike begon al op zijn vijfde met
quad rijden. “Ik had een vriendje
die thuis twee quads had staan.
Samen gingen we rijden bij een af-

Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

graving en ik vond het geweldig”,
blikt Mike terug. Zijn ouders zagen
het talent van Mike en al vrij snel
kreeg hij zijn eigen quad, een 80
cc Suzuki. Niet veel later deed hij
al mee aan wedstrijden. Het succes liet niet lang op zich wachten:

voetbal

Vaak zat het
tegen, nu zit het mee!

in 2001 werd hij al vierde tijdens
het NK. Vier jaar later mocht hij
zich voor het eerst kampioen noemen. Vanaf die tijd is hij eigenlijk
altijd in de drie bovenste regionen
geëindigd. Wat maakt quad rijden
nu zo mooi? “De snelheid en de

Sponsor
In het seizoen traint Mike gemiddeld eens per week op de quad.
“Soms op de crossbaan in Berghem, maar ook wel elders in de
regio. Daarnaast doe ik thuis aan
cardiotraining, op de crosstrainer.
Krachttraining? Nee, dat doe ik
niet.” Hoewel Mike altijd goede
resultaten behaalt, zou hij wel
meer willen trainen op de baan.
“Maar ik heb maar één quad en
stel dat er vóór een wedstrijd tijdens de training iets met de quad
gebeurt, dan heb ik niets meer.”
Mike wordt al zijn hele sportcarrière gesteund door zijn ouders. “Ze

wordt het grote verschil met quadrijders in het buitenland meteen
glashelder. “De meeste rijders in
het buitenland zijn profs, hebben
allemaal een hoofdsponsor. Ze zijn
verbaasd als ze horen dat wij in
Nederland bijna alles zelf moeten
betalen.” Mike werkt dus naast het
rijden gewoon voor de kost. “Ja,
bij Verkroost Scooters in Nijmegen.
Gelukkig heb ik een baas die gek
is op quad rijden, hij geeft me vrij
wanneer het nodig is.” Naast zijn
werkzaamheden heeft Mike ook
een eigen webshop en verkoopt
hij kleding en quadonderdelen.
(www.vangrinsvenracing.nl)
Zijn goede prestaties hebben echter wel tot een mooi contact geleid.
“Daniël Willemsen, tienvoudig
Wereld Kampioen zijspancrosser,
is bezig met het bouwen van een
nieuwe (450 cc) quad en hij heeft
mij gevraagd of ik daar volgend
seizoen op wil rijden. Dat doe ik
maar al te graag!”

voetbal

Verloren zondag
voor Prinses Irene vrouwen
Nistelrode - Op zondag om kwart over twaalf vertrekken om in Amsterdam om 15.00 uur een wedstrijd te moeten spelen en dan zo benadeeld worden door een scheidsrechter, is een harde les voor de jonge
ploeg van Prinses Irene.
Dat is toch echt wat er in Amsterdam gebeurde. Na een 0-1 ruststand werd het uiteindelijk een veel
te hoog uitgevallen 0-5 nederlaag.

Een paar uur na de wedstrijd kwam
er nog steeds stoom uit de oren
van coach Ronald Couvreur (foto)
vanwege zoveel onrecht.

voetbal

Nistelrode - Als verslaggever vraag je jezelf wel eens af, als je telkens bij een nederlaag moet schrijven dat Prinses Irene meer had verdiend of je nog wel geloofwaardig bent voor de lezer. Prinses Irene
speelde tot nu toe zeven wedstrijden en had alleen tegen Nooit gedacht
een off day. De andere zes wedstrijden leverden echt te weinig punten
op. De drie nederlagen en twee gelijke spelen tot zondagmiddag hadden allemaal overwinningen kunnen zijn.
Tegen Best Vooruit, wat heeft die
vereniging een prachtig sportcomplex, was het omgekeerde het
geval. Prinses Irene kreeg nu te
veel. Na een 2-0 achterstand wist
de formatie van John Meijs toch

met 2-3 te winnen. In ieder geval
toonden de Irene spelers daarmee
aan over een goede instelling te
beschikken, ondanks dat een groot
aantal spelers onder hun normale
niveau speelden.

HVCH steelt
verdiend punt
bij DESO
OSS/HEESCH – De krachtsverhoudingen waren groot en HVCH leek
in de wedstrijd tegen DESO in Oss
het onderspit te moeten delven.
In de tweede helft kwamen de
Heeschenaren op voorsprong en
moest DESO de eer zien te redden. Dat lukte, want Armin Alibasic scoorde zowel de openingstreffer als de 2-2 gelijkmaker. HVCH
hield aan een betere tweede helft
verdiend een punt over.

Joey Vissers bedolven na het scoren van de 1-2
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WHV B1 in het nieuw

Judoka’s Van
Buel Sports succesvol
HEESCH/OSS - De judoka’s van
Van Buel Sports zijn afgelopen
weekend op twee toernooien actief geweest. Tijdens het jaarlijkse
Klompentoernooi In Sint Oedenrode werden Senn van Buel en
Rowan van Leur beiden kampioen. Zilver was er voor Mike Smits
en Laura van Vliet en brons voor
Jasmijn Linskens en Lester Snellen. In het Belgische Lommel wist
Senna van de Veerdonk tijdens de
Flanders Cup ook nog zilver te bemachtigen.

badminton

Foto: Jan Gabriëls

LOOSBROEK - WHV B1 is onlangs compleet in het nieuw gestoken door SLIM Telecom.
Eigenaar Bart Hoezen was op deze regenachtige dag aanwezig om de tenues officieel te overhandigen aan
de spelers van WHV B1. SLIM Telecom timmert stevig aan de weg en de sponsoring van WHV B1 is daar een
direct gevolg van. WHV en alle spelers van WHV B1 bedanken SLIM Telecom voor deze gulle gave.

Herfstdrive in Heesch groot succes
HEESCH - Met 40 bridgeparen werd dinsdag 21 oktober de jaarlijkse herfstdrive gespeeld bij HBC ‘81.
Tijdens deze integrale wedstrijd werden de maandag-, dinsdag- en donderdagspelers gemengd en op
niveau in drie groepen ingedeeld, zodanig dat er drie groepen van gemiddeld gelijke sterkte ontstonden.
Er werden zes ronden van vier spellen gespeeld in De Pas, op de vaste locatie van de club. Prijzen waren er
voor de drie beste paren per nivo (A, B en C-spelers). De prijs was een mooie selectie van bloembollen in
een aantrekkelijke verpakking. Tijdens het spelen werden er versnaperingen aangeboden. Het best scorende
C-niveau paar was Petra Hurkmans en Truus Smits; het beste B-paar Tilly Flachs en Joke vd Wetering terwijl
het beste A-paar en daarmee de algemene winnaars van deze wedstrijd waren Wim Nijs en Wim Habraken.
Voor de laagst geëindigde paren werd een leerzaam boekje uitgereikt ter aanmoediging. We mogen terugzien op een zeer geslaagde herfstdrive.

Data Open
Toernooien HBV bekend
HEESCH - De Heesche Badminton
Vereniging (HBV) houdt de Open
Toernooien in 2015 op 22 maart
en 17 mei.
De club uit Heesch organiseert het
jeugdtoernooi, dat in 2015 voor de
vierde keer plaats zal vinden, op
zondag 22 maart en het seniorentoernooi, dat voor de derde keer
plaats gaat vinden, op zondag 17
mei.
Het afgelopen seizoen trok het
jeugdtoernooi een kleine 100 deelnemers naar sporthal ’t Vijfeiken
in Heesch. Volgens de organisatie
is dit een hoogtepunt te noemen:
“We zijn trots dat we in vier jaar
tijd een toernooi hebben kunnen
opzetten met naam in de regio en

daarbuiten. Maar we willen blijven
groeien.”
Het seniorentoernooi blijft qua
aantallen iets achter bij het jeugdtoernooi, maar ook daar worden
zeer verdienstelijke aantallen gehaald. De organisatie prijst zich
dan ook gelukkig: “Met jaarlijks
een opkomst van een kleine 80
deelnemers kunnen we een prachtig toernooi neerzetten voor de senioren (spelers van 18 jaar en ouder). We willen groeien, maar het
sportieve plezier staat voorop. En
dat blijkt bij onze toernooien prima
samen te gaan. Daar zijn we trots
op.”
Spelers kunnen zich inschrijven via
de toernooiwebsite:
www.toernooi.hbv-heesch.nl
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Opnieuw zege voor gedisciplineerd Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op sportpark ’t Heereind in Beek en Donk
was Sparta ’25 de tegenstander
Heeswijk. Het werd een 0-2 zege
voor de ploeg van trainer Marc
van de Ven.
De wedstrijd begon afwachtend.
Heeswijk mocht opbouwen van
achteruit en probeerde via het
middenveld de spitsen gevaarlijk
te laten worden, terwijl de groenwitten via de opkomende backs
enkele keren dreigend werden.
Beide doelmannen hadden in het
eerste half uur het geluk dat een
bal via de deklat overging, echt
grote kansen bleven in de gelijkopgaande strijd verder uit.
Na een half uur was daar dan toch
de Heeswijkse voorsprong. Een
perfecte corner van Turgay Arslan
werd keihard door, wie anders dan,
topscorer Wouter van Dijke achter
de kansloze Fabio Neijts gekopt.

Sportief goed
weekeinde voor DOS’80
HEESCH - Het was sportief gezien een goed weekeinde voor de
dames en heren handballers van
DOS’80 uit Heesch.

Moeilijker
Na rust was er meer druk van de
thuisploeg, waardoor de gasten
moeilijker aan voetballen toe konden komen. Ondanks de druk kon
Patrick Lunenburg het Heeswijkdoel redelijk eenvoudig schoon
houden. Heeswijk had de wedstrijd in de counter kunnen beslissen, maar doelman Neijts redde

enkele keren knap. Nadat verdediger Dankers met twee keer geel,
na evenzoveel overtredingen op
Van Dijke, in de 81e minuut van
het veld werd gestuurd, kon het
uitspelende team de wedstrijd beslissen. Opnieuw was Arslan de
aangever. Zijn vrije trap werd door
de kleinste man op het veld Danny
Aarts binnengekopt: 0-2.

De heren moesten uit naar Witte
Ster in Waspik. Een half uur te
laat konden zij pas aan de wedstrijd beginnen. Of dit de oorzaak
was of het gebrek aan een goede
warming up is onduidelijk, maar
in de eerste helft ontbrak de juiste
scherpte. Gaandeweg werd het
spel iets beter en op slag van rust
werd de aansluitingstreffer gemaakt. Ruststand 11-10.
De tweede helft startten de heren wel voortvarend en in no time
werd de achterstand omgezet in
een voorsprong. Ook de dekking
stond nu als een huis, door het
sterke collectief kwam ook de individuele klasse van spelers boven
drijven. Eindstand 15-27.

Dames
De dames speelden uit tegen
Vespo uit Venhorst. Zij wisten dat
het een pittige wedstrijd zou worden waarin zij vooral hun snelheid
moesten gebruiken om de 6-0 dekking te kunnen verslaan. De hele
wedstrijd ging het gelijk op en bij
rust hadden de dames van Dos’80
een kleine voorsprong: 6- 8.
Na de pauze kwam Vespo iets sterker uit de startblokken en wist gelijk te komen.
Doordat er enkele breaks werden
gemist verzuimden de dames om
op voorsprong te komen, maar
in de allerlaatste seconde rondde
Sanne Turlings met een laatste
break out wel goed af en keerden
de dames van DOS’80 met twee
punten terug naar Heesch.

voetbal

budo

Zevende plaats voor Sanne
van Dijke op WK judo

Gelijkspel
Avesteyn tegen koploper

MIAMI/HEESWIJK-DINTHER
Sanne van Dijke uit HeeswijkDinther nam zaterdag deel aan het
wereldkampioenschap judo tot 21
jaar in Miami. De judoka veroverde een zevende plaats.
Gesterkt in het vertrouwen na het
behalen van de Europese titel, de
ongeslagen status in 2014 en de
nummer 1 positie op de wereldranglijst, vertrok Sanne fit en in
goede vorm richting Miami.
In haar eerste wedstrijd kwam Sanne de taaie Canadese Burgess tegen. Voor Sanne was deze judoka
geen onbekende en na een score
voor Sanne werd de partij professioneel en tactisch uit gejudood.
Hierna volgde de kwartfinale tegen Matic uit Kroatië, de regerend
wereldkampioen. Sanne begon
sterk en scoorde een yugo. Matic scoorde een kleine 2 minuten
voor tijd een waza-ari waardoor
ze weer voor lag. Sanne kon deze
achterstand niet meer gerepareerd

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn
moest na het onfortuinlijk verlies tegen Rhode van vorige week
aantreden tegen koploper Boekel
Sport.
krijgen en werd hierdoor verwezen
naar de herkansingen.
Herkansingen
In de herkansingen kwam Sanne
een bekende tegen, de Bosnische
nummer 3 van het EK: Samardzic.
Zoals eerder aangegeven, zijn de

verschillen aan de top zeer klein
en een klein inschattingsfoutje aan
het eind van de partij tegen Samardzic werd Sanne fataal. Door
haar uitschakeling eindigde zij op
een zevende plaats.
Voor meer informatie en foto’s kijk
op www.judoberlicum.nl

Door de afwezigheid van Rens van
Vugt en Geert van Dooren wegens
blessures werd trainer Antwan van
Rijn gedwongen om het elftal aan
te passen. Dit maakte dat misschien wel een historisch jong elftal
(gemiddelde leeftijd 21,7 jaar) het
veld in werd gestuurd tegen het

voetbal

Moeizame
overwinning voor WHV

Kapsalon Denise

RAVENSTEIN/LOOSBROEK
WHV heeft in de uitwedstrijd
tegen Ravenstein een moeizame
maar verdiende overwinning behaald: 0-2.

www.mooinisseroi.nl

Hans Pennings
www.mooiheesch.nl

annen?

Na ’n uurtje sporten nog even ontsp

We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert

Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

WHV was de beter voetballende
ploeg maar moest het fysiek afleggen tegen het vol overgave
knokkend Ravenstein. De thuisploeg speelde de lange bal naar
voren en dan maar kijken waar het
schip strandde. Er was geen enkel
overleg maar de inzet maakte veel
goed bij Ravenstein. WHV probeerde het spel wel te maken maar
dat lukte niet echt. Daarom was de
ruststand 0-0.
Na rust werd het spelbeeld niet
echt veel beter. Ravenstein drukte
WHV terug op eigen helft en WHV
probeerde er met counters uit te

komen. Dit had na een kwartier
succes. Marco Lunenburg ging er
vandoor op links en net toen iedereen dacht dat de kans verspeeld
was, wist Marco nog net de bal aan
Harold Lunenburg te geven die de
keeper met een bekeken schuiver
kansloos liet. Ravenstein liet het er
niet bij zitten en ging weer met de
lange bal werken die gelukkig voor
WHV door de verdediging goed
werd verwerkt.
Keeper Jaap de Wit pakte alle ballen zonder problemen.
Een paar minuten voor tijd werd
de wedstrijd beslist in het voordeel
van WHV. Roel Lunenburg ging
goed door op rechts en met een
bekeken voorzet bereikte hij invaller Ramon Kezer die geen moeite
had om de keeper van Ravenstein
te verslaan: 0-2.

overigens ook gemiddeld jonge
Boekel Sport. De eerste helft werd
er hard gewerkt en werd, ondanks
enkele uitgelezen kansen van Boekel Sport, de 0-0 gehouden.
In de tweede helft kreeg Avesteyn
iets meer grip op de wedstrijd en
ontstonden er zowaar ook enkele kansen. Als we de wedstrijd
in zijn geheel beschouwen is het,
ondanks dat Boekel Sport daar net
even iets anders over zal denken,
een verdienstelijk gelijkspel voor
het jonge team uit Dinther.

volleybal

Tornado MC
wint met 4-0
Nistelrode - De wedstrijd begon spannend en gelijkwaardig.
Goede services van beide kanten.
Door het enthousiasme en zeer
goed blokkeren wonnen ze de eerste set met 25-22.
De tweede set was het spannendste, ze gingen gelijk op tot 20-20.
Door hard werken en goed bewegen in het achterveld wonnen ze
deze set ook met 25-23.
Daarna ging het gemakkelijker.
Met de service scoorden ze veel
punten. “Ook ons blok was actief
en alert. De derde set werd 25-17
en de laatste set 25-13. Ondanks
dat Emma en Jelke er niet waren
hebben we met 4-0 gewonnen.”

kaarten/bridgen

Bernheze sportief
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motorcross

wielersport ‘Brabants Mooiste’ veldtoerBroers Pittens
winnen ONK Enduro in Vorden tocht wordt gereden op 2 november
HEESCH/NISTELRODE - Toerwielerclub De Voorsprong uit Heesch
houdt op zondag 2 november haar jaarlijkse veldtoertocht in Nistelrode. Iedereen met een mountainbike of veldtoerfiets kan deelnemen
aan deze tocht.

motorsport

Thierry

Wesley

VORSTENBOSCH - De broers klasse en heeft hiermee de leiding
Wesley en Thierry Pittens uit Vor- in het kampioenschap in handen
stenbosch
hebben
in hettennis
weekeingenomen.
voetbal
hockey
basketbal
turnen
volleybal
handbal
de van 18 en 19 oktober beiden de Thierry reed weer overtuigend en
vijfde wedstrijd om het Open Ne- wist de A1 klasse met een voorderlands Kampioenschap Enduro sprong van liefst tien minuten te
in Vorden weten te winnen.
winnen en pakte daarnaast ook de
zege in de scratch van de nationaWesley
pakte
de
zege
in
de
E3
len. waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
zwemmen

hardlopen

korfbal

paardrijden

jeu de boule

HEESWIJK-DINTHER - Na een
goede afsluiting van de eerste
helft van de veldcompetitie waarin Altior 1 de koppositie inbiljarten in de
duivensport
judo - is het vissen
neemt
hoofdklasse
nu tijd voor de zaalcompetitie.
De korfbalsters proberen ook
hierin hoge ogen te gooien wat
uiteindelijk moet leiden naar een
terugkeer in de Topklasse. Maar
zover
en daarom
dammen is het nog nietschaken
worden er deze week en ook nog
de komende week intensieve trainingen afgewerkt en een aantal
oefenwedstrijden
gespeeld door
1cm b
de selectie-speelsters.
Ook de jeugdteams zijn deze week
1,2 cm bmet de trainingen
weer begonnen

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kaarten/bridgen

in zowel sporthal De Zaert als in
sportzaal Bernrode. Altior 2 speelt
komend weekend het ZIGO-toernooi in sporthal de Drieburcht te
Tilburg. Kijk voor de tijden en de
eventuele oefenwedstrijden op
www.altior-korfbal.nl

Daarom kiest u voor
RegioBank
karten

Jeugd clubkampioenschappen TV Vorstenbosch

kano

1,4cm b

autosport

Maashorst, Bedaf en Slabroek. In
elke afstand is een pauzepunt opgenomen waar iedere deelnemer
thee of iets fris krijgt aangeboden.
De inschrijflocatie is Achter Den

tennis

korfbal

Altior bereidt
zich voor op zaalcompetitie

Er kan gekozen worden uit drie
afstanden: 35, 45 of 55 kilometer. De route gaat over mooie
bospaden en goed begaanbare
landwegen in het gebied van de

Berg 16 in Nistelrode (Scouting).
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,-.
NTFU-leden krijgen € 1,- korting,
voor jeugdige fietsers tot en met
15 jaar is deelname gratis. NTFUleden kunnen snel inschrijven door
middel van het scannen van hun
NTFU-pas. De starttijd is van 8.30
tot 9.30 uur.
Op de website
www.twcdevoorsprong.nl, staat
meer info over deze veldtoertocht
die ieder jaar ongeveer 1000 deelnemers trekt. TWC De Voorsprong
uit Heesch is een toerwielerclub en
biedt iedereen met een racefiets
de mogelijkheid om in het wegseizoen in groepsverband tochten
te fietsen. Op dit moment kent de
club zes fietsgroepen waaronder
twee damesgroepen. Iedere groep
fietst een eigen afstand en snelheid
zodat iedereen op een passend
niveau kan fietsen.

motorsport

VORSTENBOSCH - De jeugdleden
van tennisvereniging Vorstenbosch hebben in de herfstvakantie
mee kunnen doen met de clubkampioenschappen.
De deelnemers hadden zich ingeschreven volgens de competitie

van de KNLTB, te weten in de klassen ‘oranje’, ‘groen’ en ‘geel’. In
regen én zonneschijn werd er prima getennist en zijn er veel spannende en sportieve wedstrijden
gespeeld. Op zondag zijn de finales gespeeld en gewonnen door:
Oranje: 1. Dani Nooijen. 2. Steven

Hoevenberg
Groen: 1. Juul Geenen. 2. Timo de
Boer. Groen: 1. Thijme Vermeulen
& Han van Kessel. 2. Tom van Kessel & Bart Sanderse. Geel: 1. Daan
de Wit. 2. Tjeu Geenen. Geel: 1.
Nina van Lanen. 2. Sophie van
Kessel.

tennis

Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.

Zonder poespas

Wij brengen uw financiele vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.

Een complete bank

Jongensteam
TVV ‘82 kampioen

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

Meer
w
Kom laeten?
ngs
voor e of bel
afspra en
ak.

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

VORSTENBOSCH - Het tweede
jongensteam van TVV’82 uit Vorstenbosch liet op woensdag 22 oktober luid toeterend weten dat het
kampioen was geworden! Thijme,
Jur, Stan, Sjoerd en Cas hadden

overtuigend gewonnen in de groene KNLTB-competitie.
Door ouders, kinderen, tennisliefhebbers en het jeugdbestuur zijn
ze in het zonnetje gezet tijdens de
jeugdclubkampioenschappen.
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EVENEMENTEN
DoNDERDAG 30 oKtobER
oovb adviseurs en accountants ondernemerssessies
Locatie: Clubhuis van The Duke
nistelrode
Intuïtief tekenen
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Cabaretpoel
Locatie: De Pas Heesch
2de Hands kinderkledingen speelgoedbeurs
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek
VRIJDAG 31 oKtobER
Workshop Yantra tekenen/
schilderen
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

oud papier
Locatie: Buitengebied
Vorstenbosch
tonpratersavond
Locatie: Café de Schaapskooi
Vorstenbosch
Nationale fairtrade proeverij
Locatie: Wereldwinkel nistelrode
Pagina 2
Reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Natuurwerkdag
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 20
Koningschieten
Locatie: Schuttershof
Heeswijk-Dinther
Pagina 23
ZoNDAG 2 NoVEmbER

Vrouwen ontmoeten
Vrouwen
Locatie: CC nesterlé nistelrode

Verkleedbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
nistelrode

bobZ Casino avond
Locatie: Dorpshuis nistelrode

boekenmarkt stichting PEP
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Lezing bij Halley over
komeetjager Rosetta
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café zaal elsie
Heeswijk-Dinther

Nationale fairtrade proeverij
Locatie: Wereldwinkel nistelrode
Pagina 2

‘brabants mooiste’
Veldtoertocht
Locatie: Achter de Berg
nistelrode
Pagina 27

Herfsttoernooi tennis
Locatie: Tennispaviljoen Tipweg
Vorstenbosch
ZAtERDAG 1 NoVEmbER
start inschrijving
Nisseroise Kwis
Locatie: www.nisseroisekwis.nl
Pagina 3
start inschrijving Hisse Kwis
Locatie: www.dehissekwis.nl
Pagina 3
Prinsonthulling
De Wevers: Elf-Elf bal
Locatie: zaal `t Tramstation
nistelrode
Pagina 13
boekenmarkt stichting PEP
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Grote kinder- en babybeurs
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 10
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Country linedancemiddag
Locatie: zaal Kerkzicht Loosbroek
mAANDAG 3 NoVEmbER
Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan
Heesch
Informatieavond
Eerste H. Communie
Locatie: Parochiezaaltje
nistelrode

stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch
film: Hemel op Aarde
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2
DINsDAG 4 NoVEmbER
film: Hemel op Aarde
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
KVo kaartmiddag
Locatie: Willibrorduscentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 8
WoENsDAG 5 NoVEmbER
HKK Nistelvorst: thema
avond ‘Vis moet zwemmen’
Locatie: Maxend 3 nistelrode
Een veilig thuis: Daar maak
je je toch sterk voor
Locatie: CC nesterle nistelrode
Pagina 8
thema-avond mEE:
chronisch ziek & autisme
Locatie: Volkelseweg 2 Uden
Werken met energie
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Gratis inloopspreekuur
Van soest & Partners
Locatie: Cereslaan 4 Heesch
Pagina 19
stylish wonen workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107
Heesch
Jeugdmarkt
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 12
Informatiebijeenkomst
thuiswonende cliënten
Laverhof
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
80-plussers bijeenkomst
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
DoNDERDAG 6 NoVEmbER
Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis Bernhoven
Uden
Pagina 4

Lezing over
Vergeten groenten
Locatie: Bibliotheek nistelrode

ZoNDAG 9 NoVEmbER

Workshop sieraad maken
van (half)edelstenen
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Carnavalsstichting
De Wevers: Prinsenreceptie
Locatie: zaal `t Tramstation
nistelrode
Pagina 13

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Uitgedaagd
Locatie: De Misse Heesch

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
VRIJDAG 7 NoVEmbER

‘Veel liefs uit tirol’ toneelstuk van Anders Als Anders
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 7

Informatieavond Reuma
Patiëntenvereniging
Locatie: De Pas Heesch

Kienen
Locatie: Café zaal elsie
Heeswijk-Dinther

Uitgedaagd
Locatie: De Misse Heesch

Expositie Laura Hoek
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
ZAtERDAG 8 NoVEmbER
Cursus metamorfosemassage bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Uitgedaagd
Locatie: De Misse Heesch
11-11 bal AUsUm
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 13
open dag melkveebedrijf
familie Ketelaars
Locatie: rukven 5a
Heeswijk-Dinther
Pagina 11
‘Veel liefs uit tirol’ toneelstuk van Anders Als Anders
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 7
Zwetsavond van de Juinders
Locatie: zaal de Toren
Heeswijk-Dinther
Expositie Laura Hoek
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

mAANDAG 10 NoVEmbER
Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan
Heesch
Lezing prostaatkanker
Locatie: ziekenhuis Bernhoven
Uden
DINsDAG 11 NoVEmbER
Zonneochtend
Locatie: zaal ’t Tramstation
nistelrode
Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
onderonsje Dinther
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 8
WoENsDAG 12 NoVEmbER
Reiki-oefenavond
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Denkend Hart
Locatie: Abdij van Berne
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

