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Meer informatie:

scan de QR code of ga naar

www.sun-windenergy.nl

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die 

er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

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

133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd   1

29-4-2013   9:30:38

Van der Wijst Kleinvak, 

een begrip op de markt!

www.vanderwijstkleinvak.nl

rits stuk?

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’ 

stuk? In vele gevallen maken wij de rits 

terwijl u wacht.

• Een jas, tas, broek of laars, het maakt 

niet uit.
• Drukknopen en broekhaken, 

 wij maken deze ter plekke.

 Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

• Is de rits niet met een nieuw runnertje 

te maken, dan kunt u bij ons ook een 

nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend 

kleding. 

Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

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

NU
 6% btw mogelijk

Cereslaan 16, Heesch

0412 454 394

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke

• De Kriekeput 

• Los door het bos

• Bomenpark

• HB Foods

• Zorgboerderij v.d. Wijst

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking

• Van Bakel Eco

• Van der Wijst Kleinvak

• Sun & wind energie

• Kringloopwinkel Heesch

• Van Schayk VOF

• Orangerie Van Tilburg

• Rivez Assurantiën &

 Risicobeheer BV

• WVE Schilderwerk

• V.O.F. van Berloo

• Compufix

• M. Geurts grondwerken

• Financieel Centrum Heesch

• BBQenzo.nl

• Deurtotaalmarkt.nl

• Badkamermarkt.nl

• Electrototaalmarkt.nl

• Verlichtingtotaalmarkt.nl

• Tuinhuistotaalmarkt.nl

• Raamdecoratie

  totaalmarkt.nl

• Zonweringtotaalmarkt.nl

• Sierbestratingtotaal-

 markt.nl

• Gracy.nl

• Uce.nl

• Hondenzaak.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 

Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 

advertentie gepubliceerd hebben in één van de 

Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 

op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 

bel met 0412-795170 / 06-22222955.

Openingstijden

Woensdag  9.00-17.00 uur

Donderdag  9.00-17.00 uur

Vrijdag  9.00-17.00 uur

Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch

Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden

maandag 12.00-17.00 uur

woensdag 12.00-17.00 uur

donderdag 12.00-17.00 uur

vrijdag 12.00-17.00 uur

zaterdag 10.00-15.00 uur

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten tot 20 oktober

                Langenhuizen Glasservice 

voortaan in bezit van oplaadpaal 

Elektrisch rijden wordt steeds gemakkelijker

Marc van de Ven, Langenhui-

zen Glasservice, mocht de laad-

paal voor elektrische auto’s in 

ontvangst nemen uit handen 

van wethouder Hans van der 

Pas, Cees van Bergen (firma 

Ecotap, leverancier oplaadzui-

len) en Heinz Zimerman (TEVI 

evenementen organisatiebu-

reau). Voor de installatie van de 

laadpaal zorgde Van Bakel Eco 

uit Heesch. 

De laadpaal was door het orga-

niserende bureau TEVI, samen 

met Ecotap ter beschikking 

gesteld. Met de installatie van 

deze laadpaal in Nistelrode telt 

Bernheze momenteel 7 laadpa-

len voor elektrische auto’s. 

Mocht u overwegen om een 

elektrische auto aan te schaf-

fen, dan kunt u voor de adres-

sen van de laadpalen kijken op 

www.oplaadpalen.nl. 

NISTELRODE - Tijdens de Internationale Dag van de Duurzaamheid werd de prijs uitgereikt van de loterij die tijdens de duurzaamheidsroad-

show werd gehouden. Deze roadshow werd onlangs in Nistelrode georganiseerd. 

Fotobijschrift

kinderpagina
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0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooijerij

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Vrouwen Ontmoeten Vrouwen 
Bernheze met karin Bruers

Iedereen is dan ook uitgenodigd, 
alleen of met een vriendin of col-
lega. Creatieve vrouwen, huis-
vrouwen, medische vrouwen, 
politievrouwen, maatschappelijk 
actieve vrouwen, sportvrouwen, 
ambtenaren, studentes, politieke 
vrouwen, agrarische vrouwen; 
vrouwen van alle leeftijden en ach-
tergronden! 
Vrouwen Ontmoeten Vrouwen 
Bernheze is een nieuw initiatief dat 
elke laatste vrijdag van de maand 

een middagbijeenkomst organi-
seert waar alle vrouwen uit Bern-
heze en omstreken (bijvoorbeeld 
Lith, Maasdonk, Oss, Uden en 
Veghel) elkaar kunnen ontmoeten, 
leren kennen en elkaar wellicht 
helpen bij stappen die ze willen 
zetten in hun carrière of in het da-
gelijkse leven.

karIn BrUErs OP 
EErsTE BIJEEnkOMsT?
Deze eerste bijeenkomst van Vrou-

wen Ontmoeten Vrouwen Bern-
heze staat in het teken van ‘Vrou-
wen met een passie’. De middag 
wordt begeleid door Karin Bruers 
die ons meeneemt in haar passie. 
Natuurlijk zijn er ook vrouwen uit 
Bernheze met een passie waarvan 
we er een paar graag aan jullie 
voorstellen. We zijn er trots op dat 
Aukje van Gerven, Marleen Frunt, 
Marielle & janita Hurkmans en 
Margriet van der Tas deze middag 
onze gast zijn. 

Meer informatie of aanmelden 
voor deze bijeenkomst en/of de 
nieuwsbrief kan op de website 
www.vovbernheze.nl. 

Vrouwen Ontmoeten Vrouwen 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Maatschappelijk stimu-
leringsfonds van Rabobank Bern-
heze Maasland.
www.uwideeinactie.nl

Het bestuur van VOV Bernheze bestaat uit, Lucré Cappetti, Franka Mes, Inge Bouwknegt, Jolanda van Duijnhoven, Elly 
van Tilburg en Annelies Aarts. Foto: MooiAF Ontwerp | Fotografi e

BERNHEZE - Voor alle vrouwen die andere vrouwen willen ontmoeten en zin hebben in een gezellige middag vindt vrijdag-
middag 25 oktober in CC Nesterlé Nistelrode de eerste bijeenkomst plaats van Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze. 

13 Oktober vierde ze haar verjaar-
dag met een eucharistieviering in 
het bijzijn van haar twee zussen, 
zus Clara en Zuster Regula en vele 
neven en nichten. Ze hebben een 
hechte familie, waarmee ze nog 
even gezellig met koffie en brood-
jes bijeen waren. Na een rustmo-

ment in de middag kwam ze ge-
nieten, samen met haar zus, Zuster 
Regula die ook in de Bongerd 
woont en hun nicht, Marianne van 
Kesteren met haar partner Piet de 
Leeuw. Rond 17.30 uur kwam de 
plaatselijke muziekvereniging een 
serenade brengen aan de 100-ja-

rige zuster Ludwinia. In sassen-
heim werd ze geboren en ze was 
een van de dertien kinderen uit het 
gezin. Zeven kinderen, vier jon-
gens en drie meisjes, gingen in het 
klooster. Zuster Ludwinia is al 77 
jaar in het klooster. In deze jaren 
gaf ze lange tijd op de Leonardus 
Mavo in Den bosch les in naald-
vakken en handwerken. Vorig jaar 
nog ging ze naar de reünie waar 
ze erg van genoten heeft. Tot haar 
81 jaar heeft ze haar vak toegepast 
voor haar medezusters.  

Ora et Labora – Bid en werk

100-jarige zuster ludwinia viert haar verjaardag

HEEsWIjK-DINTHER - Zuster Ludwinia van kesteren werd verrast door 
de koninklijke fanfare sint Willibrord, welke binnen gemarcheerd kwam. 
De muzikanten gaven haar een mooie serenade voor haar 100-ste ver-
jaardag in Huize De Bongerd, waar ze sinds meer dan 13 jaar verblijft. 

Zuster Lidwinia en haar zus, Zuster Regula genoten van de belangstelling

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

NATIONAAL 
KAMPEER EN CARAVAN EVENT 
bij van Uden CaravanTechniek 

19 t/m 27 oktober

NATIONAAL 
KAMPEER EN CARAVAN EVENT 
bij van Uden CaravanTechniek 

19 t/m 27 oktober

Zie pagina 7

FaIrTraDEwEEk

Iedere laatste vrĳ dag van de maand voor alle vrouwen uit Bernheze e.o.
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder

Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestem-
ming van Bernheze Media.

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

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

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Wij stellen graag met u de leukste 
en lekkerste kerstpakketten samen.

Maak tijdig een afspraak 
om iets bijzonders te kiezen via 
bonfromage.ton@live.nl

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

BRUILOFTEN • PARTIJEN • PERSONEELSFEESTEN
JUBILEA • RECEPTIES • PARTYVERHUUR

Een feest hoort een onvergetelĳ ke 
ervaring te zĳ n. 
Partycentrum ’t Maxend is 
hiervoor dan ook een uitstekende 
keuze. Bel eens voor een 

vrijblijvende afspraak!

26 oktober 2013

Aanvang 20.30 uur

Bernhezer 
Liedjesbal
Bernhezer 
Liedjesbal

Dit, in samenwerking met Café de 
Zwaan te Heeswijk-Dinther. Mgr. 
Van Oorschotstraat 2 in Heeswijk-
Dinther. De Herrie Davidson Band 
speelt Rocknummers uit de jaren 
‘60 en ’70. 

Iedereen is van harte welkom! Fan-
clubleden hebben gratis toegang 

tot deze avond. Niet-leden betalen 
aan de kassa € 5,-. Zie daarvoor: 
www.dezwaanlive.nl. Aanvang is 
20.30 uur.

Bestuur fanclub Herrie Davidson 
Band: Toos van Erp (Voorzitter), 
Karin van de Zanden-Barten, De 
Willem, Cor van Erp.

4de fanclubavond Herrie 
Davidson Band
2 November in Café de Zwaan 

HEEsWIjK-DINTHER - Op zaterdag 2 november is de jaarlijkse fanclub-
avond van de Herrie Davidson Band. De Herrie Davidson Band heeft 
een speciaal programma samengesteld. 

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Programma natuur, dans en muziek
NatuurfOtOgrafie
Op donderdag 24 oktober om 
20.00 uur. 
Natuurfotografie: De wereld rond 
in 2 uur! 
Lezing van professionele natuur-
fotograaf jan Vermeer. 
Entree: € 5,-. 

jan Vermeer is één van de beste 
natuurfotografen van Europa. 
Naast een goede fotograaf is jan 
ook een goede leermeester. Zo zal 
hij in zijn lezing ook diverse tips ge-
ven.

WOrksHOp DaNs
Zaterdag 26 oktober, van 10.00 
tot 11.30 uur, workshop dans o.l.v. 
Annemieke Brinkman. 

Kosten € 12,50. Dansen tussen 
hemel en aarde. ‘Dansen tussen 
hemel en aarde’ is meer dan alleen 
maar lekker vrij dansen. 

je gebruikt je aandacht en je adem-
haling om je bewust te worden van 
je lijf, om het vervolgens steeds 
vloeiender te laten bewegen. 

MariacONcert
MarieChristien geeft een Maria-
concert op zondag 27 oktober, 
15.00 uur, entree € 5,00. Met een 
knipoog naar Maria. Naast haar ei-
gen Marianummers (en dat zijn er 
al een aantal) laat zij ook een paar 
opvallende moederliedjes horen. 
Dat zijn zowel bekende, alsook 
speciaal voor dit programma gese-
lecteerde nummers. 

Tussendoor heeft zij bijzondere ver-
halen over de vrouw, de moeder en 
Maria en een combinatie daarvan.

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

Advertorial

De deelnemende werkgroepen 
zijn: archeologie, foto’s, het edu-
catief project voor groep 3 van de 
basisscholen in Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek. Dit laatste is zeker 
interessant voor de ouders van 
deze leerlingen! Interessante infor-
matie krijgt u via de verkenningen 
en het vastleggen van historische 
plaatsen. En er is een kennisma-
king met de cursus genealogie.
De avond start om 20.00 uur in de 
heemkamer Raadhuisplein 21a te 
Dinther en is gratis toegankelijk, 
voor leden en niet-leden van de 
heemkundekring.
Nu hebt u de kans om te weten te 

komen wat de heemkundekring 
van Heeswijk-Dinther-Loosbroek 
doet voor de gemeenschap!
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij 
de cursus stamboomonderzoek 
via de computer. De cursus vindt 
plaats op 6 donderdagavonden 
van 20.00 uur tot 22.00 uur in 
de heemkamer. De avonden zijn: 
7, 14 en 21 november, 12 en 19 
december en een zogenaamde 
‘terugkomavond’ op 23 januari. 
Kosten € 40,-, voor leden van De 
Wojstap € 25,-. 
Indien u interesse hebt kunt u zich 
opgeven voor 1 november bij: se-
cretariaat@dewojstap.nl.

Presentatie werkgroepen 
Heemkundekring De Wojstap

HEEsWIjK-DINTHER - Op dinsdag 22 oktober houdt ‘De Wojstap’ een 
avond over alle activiteiten van de Heemkundekring. Verschillende 
werkgroepen presenteren de projecten waar ze mee bezig zijn. De ene 
werkgroep zal de aanwezigen aan het werk zetten en de andere zal aan 
de hand van foto’s een verhaal vertellen.

Ex-priester over zijn debuut-
roman ‘En het regende brood’
Donderdag 31 oktober 2013 - 20.00 uur - Bibliotheek Heesch 
Toegangskaarten leden € 5,- en € 7,- voor niet-leden. 
Bibliotheken Bernheze en via www.nobb.nl.

Prestentatie:  
GErarD JanssEn 

7 Deelnemers

Bekende en 
nieuwe gezichten

speciale nieuwkomer:
zingend 6e elftal 

Prinses Irene 

U bent welkom 
bij Partycentrum 

‘t Maxend nistelrode
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Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Een paar keer al heb ik in deze rubriek aandacht 
besteed aan mijn zaalvoetbalteam. Bij de laatste 
bijdrage daarover heb ik een gedicht over Chris 
aangekondigd. Sindsdien heeft Chris geen rust 
meer. Hij blijft maar vragen wanneer dat gedicht 
eindelijk eens verschijnt. Ik wil zijn geduld nu niet 
langer op de proef stellen. 
Een terugkerend thema in mijn gedichten is het 
verglijden van de tijd en het verval dat daarvan 

het gevolg is. Degenen die denken dat dat verval mij somber stemt, 
begrijpen de gedichten verkeerd. Ik hanteer bewust de stijlfiguur van de 
ironie, als middel om het verval juist draaglijk te maken. 
Dus Chris en andere lezers, neem het niet al te letterlijk. Mijn heup 
komt nog wel. 

 De heup van Chris

Als anderen zich hebben afgemeld
Omdat ze niet zo van gezondheid blaken
Of daar de plicht hen roept voor and’re zaken
Dan wordt uit arren moede Chris gebeld. 

Ooit stond hij speels en dartel in het veld
En wist hij menig mooie goal te maken
En toen hij door zijn heup het spel moest staken
Werd hij gehandschoend in de goal een held. 

Maar later bleek de heup totaal versleten
En werd hij door een arts geopereerd
Al wilde hij daar eerder niets van weten. 

Hij kreeg een nieuwe heup maar is verleerd
Wat scoren is en lijkt ook vaak vergeten
Hoe hij voorheen veel schoten heeft gekeerd. 

mooi van hans manders

In de Donkervoortseloop staan 
er maar liefst 4 borden op een rij 
van 5 kinderen die er de afgelo-
pen 4 maanden zijn geboren. Op 
12 juni werd Finn Giliam geboren, 
zoon van Bram en Irene Giliam en 

broertje van sam. Ties van Herpen 
maakte zijn ouders gelukkig op 13 
juli. Hij is de zoon van Paul van 
Herpen en Marieke van Breugel 
en broertje van Isa. stijn Damstra 
is geboren op 2 september en is de 

zoon van Patrick en Karin Damstra. 
En de tweeling Mason en Chloë 
Hanff zijn geboren op 23 septem-
ber. Zij verrasten hun ouders Rob 
en Anouk Hanff. 
Het was natuurlijk heel bijzon-
der om tegelijkertijd zwanger te 
zijn en in zo’n korte tijd allemaal 
mooie kinderen op de wereld te 
hebben gezet. De eerste drie ge-
zinnen wonen al sinds het begin 
aan de Donkervoortseloop. Rob 
en Anouk wonen er nu bijna een 
jaar. En de buren waren enthousi-
ast dat ook Anouk zwanger bleek 
te zijn. Anouk vond dat ze het dan 
maar meteen goed moest doen en 
baarde een tweeling. Wat zal het 
straks een gezellige boel worden 
met al die leeftijdgenootjes in het 
speeltuintje. 
En – ook heel fijn – ervaringen uit-
wisselen, oppassen en even een 
potje babyvoeding lenen, zijn heel 
gemakkelijk zo.

Pleisterplaats van de Ooievaar

HEEsCH - Wie had dat nou gedacht. in de nieuwbouwwijk ‘De Hoef’ in 
Heesch heeft de ooievaar een nieuwe pleisterplaats gevonden. er staan 
verschillende borden in de tuinen. Naast diverse verkoopborden zijn er 
ook veel geboorteborden te zien. 

afscheidsreceptie 

“Twee kanjers zijn het”, vertelde 
Loco-burgemeester Wijdeven. 

Ruim 2800 oefenuren hebben zij 
samen uitgevoerd en dan hebben 
we het nog niet over de keren dat 
zij uit zijn gerukt, die ook op een 80 
uur per jaar uitkomen. 

TOOn MEUlEnBrOEk heeft 
zich sinds 1 september 1976 inge-

zet voor de vrijwillige brandweer 
als brandweerman, chauffeur en 
pompbediener. Per 1 januari 2013 
is deze decorandus gestopt met zijn 
repressieve taak binnen Brandweer 
Brabant-Noord, post Heeswijk-Din-
ther.

arIE VErkUIJlEn heeft zich 
37 jaar ingezet voor de vrijwil-
lige brandweer als brandweerman, 

chauffeur, pompbediener en ver-
kenner gevaarlijke stoffen. De heer 
Verkuijlen is per 1 oktober 2013 
gestopt met zijn repressieve taak 
binnen Brandweer Brabant-Noord, 
post Heeswijk-Dinther. 

De afscheidsreceptie werd muzikaal 
opgeluisterd door Blaaskapel ‘’t 
Kumt wel’ waar Toon Meulenbroek 
ook lid van is.

HEEsWIjK-DINTHER - tijdens de afscheidsreceptie afgelopen zaterdag van toon Meulenbroek en arie Ver-
kuijlen werden zij nog eens extra in het zonnetje gezet. Loco-burgemeester Wijdeven van de gemeente 
Bernheze heeft de versierselen opgespeld die horen bij de benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau 
tijdens de afscheidsreceptie in de brandweerkazerne in Heeswijk-Dinther.

Toon Meulenbroek en Arie Verkuijlen met hun partners en loco-burgemeester Rien Wijdeven

Sprookjestocht
bij Intratuin Veghel

Koopzondag 20 oktober 
open van 12.00 tot 17.00 uur
Sprookjestocht vanaf 12.00 uur met leuke 
activiteiten voor de kinderen (jong en oud) 
o.a. ballonvouwer, schminken.

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Kapsalon van Dinther is op zoek naar een

Enthousiaste zelfstandig 
werkende collega

Voor meer informatie: info@salonvandinther.nl

Weijen 11 
Nistelrode 
0412-612764

Kerkstraat 26 
Heesch
0412-451004
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

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

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWijK-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NiSTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Health, Beauty, Care

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Ondanks het feit dat ik een beroep heb 
dat op het uiterlijk is gericht, vind ik juist 
de mens daarachter zo fascinerend. Elke 
dag weer ontdek ik stukjes in een puzzel 
die het verhaal compleet maken. Juist 
door mijn ervaring en levenslessen, een 
van de voordelen van ouder worden, kan 
ik eerder tot de kern komen. Want, dat is 
waar het mij om gaat. Een toegevoegde 
waarde bieden, iets kunnen betekenen 
voor mensen. Vandaag heb ik ook weer 
een roerige, indrukwekkende dag beleefd. 
Vanochtend bereikte mij allereerst het 

hele droevige bericht van een lieve klant die heel ernstig ziek is. Dat 
komt binnen, en ik leef mee met haar en haar familie. Meteen moet je 
weer door met de alledaagse activiteiten, een rare gewaarwording. Dat 
laat mij weer de betrekkelijkheid van alles inzien. 

Vervolgens sta ik op de Beauty en Fashion dag bij Van Tilburg, waar 
ik uitleg, advies en demonstraties geef. Aan mensen vanuit het hele 
land, ieder met hun eigen verhaal. Want als je huidcontact hebt, ben je 
meteen heel dichtbij. Wat ik probeer is om het mooie in mensen naar 

voren te halen, en een advies te geven wat bij die persoon past. Het 
bijzondere hieraan is, dat juist de mensen met de meeste schroom of 
afstand, later heel enthousiast zijn. De gesloten houding wordt open. 
Kennis, oprechtheid en een tikkeltje humor breekt open. Tijdens het 
gesprek hoor ik ontroerende, droevige verhalen, maar ook gezellige 
verhalen van dames die een dagje uit zijn. Intussen doe ik mijn werk, 
vertel en laat dingen zien. Uren kan ik daarover vertellen.

Want, dat is wat ik over wil brengen, kennis en ervaring, werken 
vanuit mijn hart. Zodat mensen zelf een keuze kunnen maken en mijn 
adviezen het ene oor in en het andere uit laten gaan. Of dat ze filteren 
en meenemen wat voor hen een meerwaarde heeft. Dat brengt me 
weer bij de waan van de dag. Want als idealist ben ik soms al sprongen 
te ver en word ik weer teruggefloten in het hier en nu. De plaats waar 
die persoon staat. Luisteren en meedenken vanuit, maar niet vóór de 
persoon. Zakendoen hoeft niet kil of hard te zijn, voor mij gaat hart 
boven hard.

En in mijn achterhoofd blijft zij in mijn gedachten, en wens ik haar en 
haar gezin heel veel sterkte en kracht!

De betrekkelijkheid van het leven

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

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

15% KORTING 
op het gehele assortiment van 

COLLISTAR
Bij besteding vanaf € 55,- aan 
Collistar producten ontvangt 
u een luxe toilettasje met 
miniaturen cadeau!

Actie geldig t/m 2 november 2013. 
Maximaal 1 gift per persoon, zolang de voorraad strekt

We doen
het samen!

Laverhof biedt zorg en ondersteuning 

waar nodig en gewenst. Dit doen we 

samen met u en de mensen om u heen. 

Deskundig en betrokken geven we 

samen vorm aan uw leven als thuis.

Voor meer informatie kunt u tussen 8.30 en 17.00 uur 
contact opnemen met onze cliëntservicebureaus:

Schijndel 
Telefoon 073 - 544 33 33 

Heeswijk 
Telefoon 0413 - 29 81 13 

andere mensen ontmoeten en 
dansen
Deze discoavond maakt het moge-
lijk dat mensen met een beperking 
elkaar ontmoeten en samen een 
gezellige dansavond hebben. Het 
gaat niet alleen om mensen die 
door Cello begeleid worden, ook 
andere mensen met een verstan-
delijke beperking zijn van harte 
welkom! De disco begint om 19.00 
uur en duurt tot 22.00 uur. Entree is  
€ 5,00 (inclusief twee drankjes). 

Uitgaanscentrum Lunenburg ligt 
aan de Dorpsstraat 39 in Loos-
broek.

24 oktober: speciale 
discoavond in loosbroek
LOOSBROEK – een swingende discoavond, speciaal voor mensen met 
een verstandelijke beperking van 16 jaar en ouder, op donderdag 24 ok-
tober. De avond wordt georganiseerd door uitgaanscentrum Lunenburg 
in Loosbroek, in samenwerking met de regionale zorgorganisatie cello. 
DJ Olav zorgt door zijn muziekkeuze voor een overbevolkte dansvloer. 

Een dag om onze betrokkenheid 
te tonen bij de strijd tegen ar-
moede. De kerk van Heesch orga-
niseert daarvoor dit jaar rond deze 
dag weer de conservenactie ‘Een 
liefdevol blik’, een collecte in na-
tura voor de Voedselbank Oss. De 
conservenactie ‘Een liefdevol blik’ 
wordt in de Petrus Emmaus Paro-
chie van Heesch gehouden in het 
weekend van 19 en 20 oktober. 
Deze collecte in natura vindt achter 
in de kerk plaats, vooraf en aan het 

einde van de viering op zaterdag 
om 19.00 uur en op zondag om 
10.00 uur. Van 14 t/m 25 okto-
ber kunnen op werkdagen glazen 
potten en blikken met voedsel ook 
worden afgegeven tussen 9.00 en 
12.00 uur, en op maandag even-
eens tussen 18.00 en 19.00 uur 
bij het gastteam in het parochie-
centrum aan de Kerkstaat 2. Voor 
meer informatie: (0412) 451215 
of bergsma@petrusemmausparo-
chie.nl. 

Een liefdevol blik 
Conservenactie Heesche kerk voor Voedselbank Oss

HEEsCH - Donderdag 17 oktober is het de internationale dag voor de 
uitbanning van armoede. een dag om extra aandacht te besteden aan de 
armoede waaronder mensen wereldwijd gebukt gaan. een dag om op te 
staan tegen deze armoede.

HEEsWIjK-DINTHER-LOOs-
BROEK-VORsTENBOsCH - Op 
vrijdag 25 oktober is er een kaar-
tavond met rikken en jokeren in 
cultureel centrum servaes te Din-
ther, aanvang 19.30 uur. inschrij-
ven kan vanaf 19.00 uur.

Het inschrijfgeld is € 5,- incl. 2 con-
sumpties. Tijdens de pauze worden 

er loten verkocht en na het kaar-
ten volgt de loterij. De opbrengst is 
voor de activiteiten en het bezoek-
werk van de Zonnebloemafdeling 
H-D-L-V.
De Zonnebloem zet zich in voor 
mensen met een lichamelijke be-
perking door ziekte, handicap of 
gevorderde leeftijd. We hopen op 
veel kaarters voor dit goede doel.

kaartavond Zonnebloem

Jaofnee.nl
Donorweek2013
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de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

AANHANGWAGENS
25 JAAR

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

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

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

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

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

DE NIEUWSTE NAJAARSMODE

 HEESCH Maandag 13.00 - 17.30 uur  450 m2 winkelplezier  www.lederzaakverhagen.nl
’t Dorp 44 Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur Vrijdag koopavond
Tel. 0412 - 45 23 13 Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

DE MEEST COMPLETE LEDERWARENZAAK IN DE REGIO! VOOR HEM EN HAAR. EIGEN REPARATIE-AFDELING.

 LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
MOTORKLEDING
TASSEN & KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN

AL 30 JAAR!
LOOP EENS BINNEN.

ZONDAG
20 OKTOBER

OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

KLEIN LEDERWAREN

Lederzaak
VERHAGEN ITC Garamond

DESKUNDIG ADVIES EN OOK 
ALTIJD AANBIEDINGEN!

DE KOFFIE STAAT KLAAR.

GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR!

De drie slagwerkgroepen gaan dit 
jaar alle drie op concours en door 
middel van het uitwisselingscon-
cert worden alvast onderling de 
krachten gemeten. De slagwerkers 
van sint Willibrord hebben een 
programma waarin het accent ligt 
op melodieus slagwerk. Waarbij 

dus gebruik gemaakt wordt van 
bijvoorbeeld marimba’s en een 
klokkenspel. Het programma be-
gint zaterdagavond om 19.00 uur 
en de toegang is gratis.

Op zondag 20 september is het 
jaarlijkse Vrienden en jubilarissen 

concert. Tijdens dit concert, dat 
zondag om 11.00 begint, wordt 
ook wat tijd ingeruimd om de ju-
bilarissen van de vereniging in het 
zonnetje te zetten. Maar verder 
vooral veel muziek van het orkest, 
het opleidingsorkest en de slag-
werkgroepen. 

Ook voor dit concert is de toegang 
gratis. Twee leuke concerten om 
eens kennis te maken met de Ko-
ninklijke Fanfare sint Willibrord.

Veel muziek dit weekeinde in 
aula Bernrode

Daar werden we ontvangen met 
koffie en gebak, door de eigenaar 
die ons op prettige wijze uitleg gaf 
over het museum. Er was van alles 
te zien; veel gereedschap uit vroe-
gere tijden. We keken onze ogen 
uit! Ook was er een ruimte met 
hele rare fietsen en daar was dan 
weer een solex opgeknutseld. We 
mochten overal aankomen en op 
knopjes drukken. Er was iemand 
die op een trompet speelde en ook 

een man die een dansje probeerde 
te maken met een begeleidster.
Kortom een groot feest!

Op een gegeven moment was 
het tijd om te vertrekken. Na een 
mooie tocht door de natuur gin-
gen we dineren in het Witte Huis 
in Zeeland. Het eten was heerlijk. 
Tot besluit willen we ieder die mee-
gewerkt heeft aan deze mooie dag 
hartelijk danken.

Dagtocht met de Horizon 
naar Terschuur

HEEsCH - Omstreeks 9.00 uur vertrokken we met 3 bussen van de Mis-
se. Het weer was goed en we hadden er zin in. Om 10 uur waren we in 
terschuur in het ‘oude ambachten- en speelgoedmuseum’. 

snoeicursus Trendtuin

snoeicursus 7 of 15 november van 9.00 tot 15.00 uur. De 
lunch wordt verzorgd en je hoeft je alleen maar op te geven. 
www.trendtuin.nl.
Het vergeten seizoen, het is aangebroken, niet rustig af-
wachten, want nu kan je planten en planten verplaatsen. Het 
najaar is ook de tijd om bloembollen te poten. Een goede 
bloembol voelt stevig aan en heeft geen schimmelplekken. 
Ga ervoor, want alleen dan heb je al heel vroeg in het voor-
jaar een prachtige, kleurrijke tuin.

“Ben je aan het plannen voor volgend voorjaar; een nieuw 
tuinontwerp of beplantingsplan. Ik denk graag met je mee”, 
nodigt Anja, de enthousiaste tuinontwerpster u uit.

Advertorial

HEEsCH - De bladeren gaan vallen, tijd om te snoeien en verplanten. een hele dag heerlijk met de vin-
gers in het groen. praktijk en theorie pakt anja van Heiligenberg samen in een pakket van informatie 
waar je de tuin mee in kan. Je moet er misschien nog niet aan denken, maar met de workshop snoeien 
van trendtuin wordt de tuin snoeien een hobby. 

trendtuin | 06-12193938 | anja@trendtuin.nl | www.trendtuin.nl

HEEsWIjK-DINTHER - twee concerten dit weekeinde van de koninklijke fanfare sint Willibrord in de aula 
van Bernrode. Op zaterdag 19 oktober start de slagwerkgroep met een uitwisselingsconcert waar ook de 
slagwerkers van Zijtaart en erp aan deelnemen.
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

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

‘een vraagbaak’

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

Graffiti wOrKshOps 
biJ CheCKpOint

De afgelopen weken waren 3e en 4e jaars leerlingen van het Hooghuis Ly-
ceum locatie Heesch veelvuldig bij jongerencentrum Checkpoint te vinden. 
Ze waren er op de dinsdagen voor de workshops ‘drummen’ en ‘dans’. On-
der begeleiding van de leraren gingen leerlingen los op djembé’s, of werk-
ten zich in het zweet op hiphop en R&B-beats. 

Daarnaast zijn de graffiti-spuitbussen weer eens uit de kast gehaald. De 
jongeren sneden eerst een sjabloon uit karton, om vervolgens met graffiti 
de kunstwerkjes tot leven te brengen. Met veel ijver en enthousiasme werd 
er heen gedaan, hoewel het toch ook wel behoorlijk nadenken was: “Hoe 
zorg ik er nou voor dat kleuren mooi in elkaar lopen…? En hoe maak ik 
vlammen?” Met deze vragen wist Simon, onze vertrouwde graffiti-artiest, 
wel raad uiteraard! “Welke kleuren moet ik dan gebruiken?”. Tja, dát moet 
je zelf weten! Blijkbaar was het toch niet zo gemakkelijk om jezelf te laten 
gaan op het witte doek. “Ik ben bang dat het mislukt!”. En ook dat is experi-
menteren: kijken wat je mooi vindt. En wat niet. De lerares maakte zich daar 
niet zo druk om. “Als je maar je best doet!” En dat deden ze zeker! Ook af 
te lezen aan de resultaten: kleurrijke afbeeldingen met een positieve bood-
schap. En bovendien: lachende gezichten!

Op eigen kracht... 
HEEsCH – Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam 
is Ron Bomelijn en ik ben als opbouwwerker actief in de 
gemeente Bernheze en in de gemeente Veghel. In Bernheze 
liggen mijn taken voornamelijk op het vlak van het partici-
peren van burgers in hun eigen woon- en leefomgeving. Zo 
ben ik betrokken bij het sloop-/nieuwbouwproces Hilde-
brandstraat en omgeving en de wijkgerichte aanpak compo-
nistenwijk in Heesch. Daarnaast coördineer ik de landelijke 
buitenspeeldag in Bernheze waaraan dit jaar 800 kinderen 
en honderd vrijwilligers hebben meegedaan. Ook ben ik de 
vraagbaak voor de deelnemers aan de nationale burendag. 
Verder voer ik bemiddelingsgesprekken bij overlastsituaties 
en hoogoplopende conflicten tussen burgers onderling. Op-
merkelijk is dat bijna 85% hiervan door de mensen zelf met 
succes wordt opgelost.

Vivaan - en ook het opbouwwerk - zullen zich in de toe-
komst steeds meer gaan richten op de kwetsbare burgers in 
wijken. Armoede, eenzaamheid, werkeloosheid, schulden 
en gezondheidsproblemen verdienen, juist in deze tijd van 

economische crisis, meer aandacht. De overheid bezuinigt 
en er wordt meer een beroep gedaan op de eigen verant-
woordelijkheid van de burger. Ik zie het als mijn taak om de 
zelfredzaamheid van mensen te vergroten en hun sociale 
omgeving hierbij te betrekken. Door huiskamergesprekken 
onder buurtbewoners te houden, heb ik snel een beeld van 
wat er zich allemaal aan problemen afspelen in een straat of 
buurt. Maar tevens van de wensen die men heeft. Zo kom 
ik er ook achter wie zich als vrijwilliger wil inzetten voor 
de buurt en welke verborgen ‘talenten’ in de wijk aanwezig 
zijn. Kortom: ‘weer samen en op eigen kracht de schouders 
er onder voor een leefbare en veilige woonomgeving’. Daar 
sta ik voor. Daar wil ik de komende tijd aan werken.

Heeft u vragen? U kunt me altijd bereiken op mijn mail-
adres ron.bomelijn@vivaan.nl en dinsdag en vrijdag op het 
kantoor van Vivaan in Heesch. 

‘zelfredzaamheid vergroten’

rON BOMeLiJN

Hun leven lang hebben ze hard 
gewerkt, Harry ging in Nistelrode 
met de ventwagen met groente en 
fruit langs de deuren en Bets be-
diende de klanten vanuit de groen-
tewinkel en zorgde voor het huis-
houden en de kinderen. Ondanks 
hun drukke leven was er altijd tijd 
voor leuke dingen, zoals tennis, op 
vakantie gaan, in de tuin werken 
en fietsen. Dit doen ze nog steeds 
graag. Ook gaat Harry graag kaar-
ten en Bets schildert wekelijks bij 

haar schilderclubje.
Ze genieten van hun prachtige tuin 
en natuurlijk van de kleinkinde-
ren, 8 jongens en 1 meisje. Voet-
bal heeft een belangrijke plaats in 
hun leven, wekelijks zijn ze op het 
sportpark van Prinses Irene te vin-
den en ook bij PsV zijn ze trouwe 
supporters.

We hopen dat ze samen nog lang 
zo actief door het leven mogen 
gaan.

Bets en Harry Heerkens-
van der Heijden 

NIsTELRODE - Bets en Harry Heerkens (69 en 70 jaar) zijn vandaag, 16 
oktober, 50 jaar getrouwd. Dit heuglijke feit is al uitgebreid gevierd op 
14 september op het woonadres van het bruidspaar. Bets en Harry heb-
ben elkaar in Veghel leren kennen, ze trouwden jong en vestigden zich 
in Nistelrode. eerst aan de Heescheweg en later aan de Weijen, bij de 
winkel. al snel kregen ze 4 kinderen, 3 meisjes en 1 jongen. 

Gerrit heeft jaren als timmerman 
gewerkt en Gerda heeft altijd voor 
het huishouden en de kinderen ge-
zorgd. De grote hobby van Gerrit 
zijn de duiven en Gerda zwemt al 
vele jaren iedere week haar baan-
tjes.
Naast deze hobby’s genieten zij 
beiden enorm wanneer de klein-
kinderen komen logeren. Het mot-
to van Gerrit en Gerda was en is 
nog steeds “(bijna) niets is te gek, 
want bij opa en oma logeren moet 

een feestje zijn”. Een eigen speel-
hut in de tuin heeft jaren dienst 
gedaan als paradijs voor de klein-
kinderen.
Daarnaast gaan ze graag op zon-
dag een eindje rijden en dan op 
een terrasje genieten van het weer 
en iets lekkers bij de koffie. Dit de-
den zij al met hun kinderen en ook 
met z’n tweeën gaan ze er op zon-
dag nog eventjes tussenuit. 
Van harte gefeliciteerd met jullie 
Gouden Huwelijk.

Gerrit en Gerda van 
kessel-van der Heijden

NIsTELRODE - Op 10 oktober 1963 zijn gerrit en gerda getrouwd. Na 
eerst een aantal maanden in een omgebouwde schuur bij de ouders van 
gerda te hebben gewoond, zijn zij een klein jaar na hun trouwen aan 
het zelfgebouwde huis in de kievitweg 6 in Nistelrode gaan wonen, 
waar zij nu nog steeds met veel plezier wonen. Ze hebben drie kinderen 
en zes kleinkinderen. 

GOUDEn BrUIDsParEn nIsTElrODE
Toneel-
vereniging 
anders 
als anders

HEEsWIjK-DINTHER - Op za-
terdag 2 en zondag 3 november 
speelt toneelvereniging anders 
als anders uit Heeswijk-Din-
ther het door Jos schepers ge-
schreven toneelstuk ‘schoolse 
perikelen’. een avondvullend 
blijspel waarbij humor afgewis-
seld wordt met serieuze mo-
menten.

U wordt meegenomen in al-
lerlei verwikkelingen van een 
directrice en docenten op een 
middelbare school die te maken 
krijgen met lesprogramma’s, 
laptops, meubilair en zelfs de 
goede naam van de school. Dit 
toneelstuk wordt geregisseerd 
door Anne-Marie Bruin.
Locatie: Cultureel Centrum ser-
vaes, Raadhuisplein 24, Hees-
wijk-Dinther. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree:  
€ 7,50. Kaarten reserveren (v.a. 
20 oktober): 06 - 4377 8785.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

MAANDAG T/M ZATERDAG 

OM 7.00 UUR OPEN

Bosvruchtenvlaai
10-12 personen € 12,95

tips van de bakkers:

Herfst sixpack
10 picopuntjes, 4 harde broodjes naar keuze,

4 rozijnenbollen, 4 eierkoeken   9,60   6,00

Bart en Sven hebben dit keer een bijrol, voornamelijk omdat ze zo goed kunnen rollen.
Wener-Kersenvlaai
10-12 personen   16,60          € 12,95

       ZE STAAN WEER
IN DE HOOFDROL

4 harde broodjes naar keuze,

6,00

Bart en Sven hebben dit keer een bijrol, voornamelijk omdat ze zo goed kunnen rollen.

Bij aankoop van2 broden naar keuze
kleine roomboter amandelstaaf

1,50
normaal 2,25

1,50
normaal 2,25normaal 2,25

deze aanbiedingen gelden van 17-10 t/m 23-10-2013

Oktober is de maand dat de roomboter amandelstaaf weer de hoofdrol krijgt.   
  U weet natuurlijk dat wij enkel kiezen voor topkwaliteit grondstoffen.
        Dat betekent in dit geval, puur amandelspijs van amandelen en de juiste 
          hoeveelheid suiker. En een heerlijke korst van bladerdeeg met roomboter     
           bereid. Dàt is een roomboter amandelstaaf die de hoofdrol verdient. 
         Zonder fratsen!  Komt u lekker proeven?
       We bakken de roomboter amandelstaafjes de hele dag door!

normaal 2,25

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

4 harde broodjes naar keuze,
4 harde broodjes naar keuze,

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch, Tel.: (0412) 45 17 84

Super latex 
eigen merk 
10 liter € 39,50

Sigmatin DGL Matt
10 liter € 59,95

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

(H)eerlijk smullen bij Het sentiment met Fairtrade-menu 

De smaak van eerlijke wereldwin-
kellevensmiddelen proef je niet 
als ze in het potje blijven zitten. 
“Nee, die moet iemand beleven 
en smaakvol gepresenteerd krij-
gen om zelf ook geïnspireerd te 
worden om er mee te gaan koken. 
Onze cadeaus en (h)eerlijke le-
vensmiddelen uit andere culturen, 
zijn gemaakt met respect voor de 
mens. 

Om onze producten als beleving 
te kunnen promoten heb ik con-
tact gezocht met Het sentiment. 
Het culinaire team was meteen 
enthousiast. Ik was oprecht verrast 
om te zien dat er zoveel lekkers 
gemaakt kan worden met onze 
levensmiddelen, maar anderzijds 
verwachtte ik ook niet anders: Het 
sentiment staat immers bekend 
om hun creativiteit en kwaliteit op 
culinair gebied.” 

De uitdaging van combineren
“Wij hebben sentiment voor de 
eerlijke handel die gebaseerd is op 
transparantie, respect en ontwik-
kelingskansen. Daarom hebben 
we de uitnodiging van de Wereld-
winkel met open armen aangeno-
men. Ik heb samen met Violet van  

Dooren en onze vaste kok Bart  een 
menu samengesteld waarin de eer-
lijke wereldwinkelproducten he-
lemaal tot hun recht komen door 
deze te combineren met heerlijke 
biologische en duurzame verspro-
ducten. Wij bieden de menu’s voor 
een gereduceerde prijs aan omdat 
ook wij het doel van de wereld-
winkels ondersteunen,” aldus Toos 
Verstraten. 

fairtrade-pakket van € 50,- 
Het speciale Fairtrade-wijnarran-
gement maakt de menu’s com-
pleet. De wereldwinkel decoreert 
de tafels met kleinkunst en ca-
deaus uit hun assortiment. Deze 
zijn te koop. 

Als je bij afrekening op de bon uw 
telefoonnummer schrijft, maakt 
u ook nog kans op een Fairtrade-
pakket dat aangeboden wordt 
door Het sentiment en de We-
reldwinkel. Maar laat het u vooral  
(h)eerlijk smaken en inspireren om 
thuis ook met (h)eerlijke producten 
te gaan koken. 

Reserveer tijdig, want vol is vol, 
via www.hetsentiment.nl of vanaf 
12.00 uur 0413- 320 016.  

TOOs: ‘Wij hebben sentiment voor de eerlijke handel die gebaseerd is op transparantie, 
respect en ontwikkelingskansen’

Marijke en Toos proosten op het heerlijke Fairtrade-menu  Tekst en foto: Hieke Stek

HEEsWIjK-DINTHER - Op initiatief van de Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther is er een (h)eerlijke samenwerking tot stand gekomen met restaurant Het sentiment, geïnspireerd door 
de Landelijke fairtrade-week. Van 23 oktober tot en met 3 november kunt u culinair genieten van een 4 gangenmenu voor € 34,75 of kiezen voor een 5 gangenmenu voor € 41,50. 
“Met deze ‘actie’ wil ik laten zien en proeven dat de wereldwinkel meer is dan Boeddha’s en wierook!” aldus Marijke den Otter van de Wereldwinkel.  

Jaofnee.nl
Donorweek2013
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KBO Bernheze

kBO HEEswIJk-DInTHEr
Abdij van Berne en politiek

kBO Bernheze 

BERNHEZE - De werkgroep iden-
titeit & Zingeving van kBO-Bra-
bant organiseert op donderdag 
7 november een abdijdag. Dit 
jaar staat de abdij van Berne in 
Heeswijk op het programma. 
Deze Norbertijnengemeenschap 
is de langst bestaande kloosterge-
meenschap van Nederland. ken-
merkend voor de wijze van leven 
in de abdij is de combinatie van 
contemplatie en actie: de stilte 
van het gebed, gecombineerd met 
actieve werkzaamheden in de sa-
menleving.

De nieuwe abt, Denis Hendrickx 
o.pream., zal op deze dag voor-
gaan. Deze 71e abt van Berne 
koos als wapenspreuk: ‘Te doen in 
gerechtigheid’. Hij zal ons daarin 
de weg wijzen. 

De Abdijdag begint om 10.00 uur 
en eindigt om 16.30 uur. Deelname 
kost € 15,- per persoon. Er kunnen 
maximaal 75 personen deelnemen.

Leden van KBO-Brabant en ove-
rige belangstellenden kunnen zich 
tot 29 oktober opgeven voor de 
Abdijdag bij: info@kbo-brabant.nl 
of via: 073-6444066. 
Graag onder vermelding van 
naam, adres, woonplaats, tele-
foonnummer en e-mailadres. Na 

opgave ontvangt de deelnemer 
een bevestiging van aanmelding 
met daarin het programma, de 
adresgegevens van de locatie en 
de betaalinformatie.

10.00 uur: inloop
10.30 uur: inleiding door abt De-
nis Hendrickx over de Abdij van 
Berne, de Norbertijnen en het ge-
meenschapsleven
12.15 uur: eucharistieviering in de 
Abdijkerk met convent en de gas-
ten
13.00 uur: lunch met broodjes en 
soep. Bezoek aan de boekhandel
14.30 uur: koffie
15.00 uur: interactieve inleiding 
over ‘Katholieke identiteit in relatie 
tot zorg’
16.30 uur: afsluiting

woningbezit als 
nieuwe melkkoe

BERNHEZE - Ook het beeld uit 
het rapport dat veel 65-plussers 
als gevolg van het toegenomen 
woningbezit over eigen vermogen 
beschikken vraagt om nuancering. 
De conclusie uit het rapport van 
Asscher is gebaseerd op de ver-
onderstelde overwaarde van de 
eigen woning. Met de crisis op de 
woningmarkt is deze overwaarde 
inmiddels behoorlijk geslonken. 
Bovendien staat overwaarde niet 

als een som geld op de bank, maar 
kan alleen verzilverd worden door 
het eigen huis te verkopen of door 
er een hypotheek op te nemen. 

Terwijl de politiek zich momenteel 
beraadt op mogelijkheden om de 
totale hypotheekschuld in Ne-
derland te verlagen, wordt in het 
rapport de suggestie gedaan de 

overwaarde in de toekomst aan 
te wenden voor het financieren 
van de eigen zorg. Dit getuigt niet 
van consistent beleid. Temeer niet 
nu mensen geacht worden langer 
zelfstandig te blijven wonen.
 
Onderzochte periode misleidend
Ten slotte plaatst KBO-Brabant 
kanttekeningen bij de periode 
waarover het beleidsonderzoek 
plaatsvond. Het rapport bevat een 
analyse over de periode 1990-
2010. Over deze periode zou het 
inkomen van ouderen met 26% 
zijn toegenomen, tegenover dat 
van andere groepen met 18%. In 
de eerste plaats dient te worden 
opgemerkt dat de inkomens van 
ouderen rond 1990 achterliepen 
bij die van andere groepen. Er 
is dus sprake van een inhaalslag 

waardoor het niet vreemd is dat de 
inkomens van ouderen er in deze 
periode relatief meer op vooruit-
gingen dan van andere groepen. 
Verder dienen we ons te realiseren 
dat de werkelijkheid in Nederland 
sinds 2008, het begin van de kre-
dietcrisis die nog altijd voortduurt, 
behoorlijk veranderd is. 

Het is algemeen bekend dat de 
meeste bezuinigingsmaatregelen 
pas na 2010 geëffectueerd zijn 
met het bekende stapelingseffect 
voor ouderen als gevolg. En juist 
nu staan bijvoorbeeld de pensi-
oenen ter discussie omdat al jaren 
niet meer wordt geïndexeerd.

Grandioze 
ontspannings-
avond kBO

NIsTELRODE - Ruim 260 leden 
waren woensdagavond 9 oktober 
getuige van een spetterende show 
van amusementsgroep DèVèltOp 

uit Aarle Rixtel. Met hilarische 
teksten op bekende melodieën en 
schitterende kostuums werden de 
leden verrast op een heel ander 
soort vermaak, dan ze tot nu toe 
gewend waren. Door het weg-
vallen van de eigen cabaretgroep 
‘De Weverhöfkes’ en de nieuwe 
entourage in Nesterlé, was het be-
stuur genoodzaakt een andere op-
zet te kiezen voor de traditionele 
ontspanningsmiddag. 
Het werd een avondvoorstel-
ling door een ingehuurde externe 
groep. Deze keuze bleek een schot 
in de roos. Een van leden, die zich 
niet voor deze avond had aange-
meld, hoorde daags daarna wat hij 
gemist had. 

“Proficiat, want zo’n avond maakt 
het organiseren volgend jaar weer 
een heel stuk gemakkelijker”, zo 
liet hij het bestuur weten. Hij was 
er jammer genoeg met zijn vrouw 
niet bij, maar het klopt steeds 
weer: Berouw komt nog altijd na 
de zonde.

Foto’s: Frans v.d. Lee

Het bezoek aan de kazerne lukte 
wonderwel dankzij kapitein Kes-
sels, compleet met een rondleiding 
van 1,5 uur. De kazerne, van waar-
uit Desi Bouterse in 1982 zijn coup 
voorbereidde en 15 vooraanstaan-
de personen liet oppakken om in 
fort Zeelandia te laten executeren, 
is nog precies hetzelfde als toen 
jacques die verliet in 1962. Een 

bijzondere ervaring. Ook Parama-
ribo is nagenoeg hetzelfde geble-
ven, hoewel veel huizen en vooral 
openbare gebouwen, veel achter-
stallig onderhoud hebben en zelfs 
op instorten staan. 

je kunt zien dat suriname een 
armlastig land is, met abomina-
bel slechte wegen en geen sociale 

voorzieningen. De prachtige hou-
ten kathedraal ziet er gelukkig nog 
prachtig uit. Die is dan ook geres-
taureerd met geld van de EU.

santigron
santigron is een oud negerdorp 
waar jacques in 1961 naar toe 
moest om drinkwater te brengen 
in de grote droge tijd. Ook hier 
werd hij rondgeleid door de Ka-
pitein, wat vergelijkbaar is met de 
burgemeester van de nederzetting. 
Ook in santigron was, na 52 jaar, 
nagenoeg niets veranderd. De 
houten hutjes met palmbladeren 
daken, de rivier, waarin de was 
wordt gedaan, maar ook de be-
hoeften. 

Het schoolhoofd van de lokale 
lagere school vertelde dat ze dit 
schooljaar geen geld van de over-
heid hadden gekregen voor de 
aanschaf van de meest elementaire 
dingen. Een trieste aangelegenheid 
hoewel de kinderen één en al vro-
lijkheid uitstraalden.
suriname is een mooi land als je 
van natuur houdt. Voor jacques en 
zijn vrouw was het een een fijne en 
avontuurlijke vakantie.

Meer foto’s vindt u op 
www.mooiheesch.nl

Jacques Beerens; na 52 jaar 
even terug in suriname
HEEsCH - Op 10 februari 1961 vertrok Jacques Beerens, als dienstplichtig militair, naar suriname, om daar 
een jaar te dienen bij de tris (troepenmacht in suriname). afgelopen 23 september ging hij samen met zijn 
vrouw even terug. Doel van de reis was een paar bekende plaatsen te bezoeken, zoals de vroegere pBk ka-
zerne (prins Bernhard kazerne) in paramaribo en het negerdorpje santigron. 

Jacques Beerens met kapitein Kessels

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

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

Wasmachine kapot?
Bel: 0412-451043

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

Ook voor inbouwapparatuur, drogers, koel en vriesapparatuur

‘pensioenen worden 
al jaren niet meer 
geïndexeerd’

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

zichtbaar
beter!

zichtbaar
beter!

Scherpstellen op korte afstand 
wordt moeilijker naarmate u ouder wordt. 
Met multifocale brillenglazen van Varilux 

wordt dit probleem opgelost.  
Bij Alferink Optiek verzekert u zich van de 
allerhoogste kwaliteit glas voor het beste 
beeld. Kies voor rustiger lezen en prettiger

kijken. Kies dus voor zichtbaar beter!

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

...OF 2 wijnglazen
cadeau bij een
gratis oogmeting

nú 2 bijzOndere
wijnen cadeau
bij aankoop van een
complete bril

TwijFels om een afspraak met de oogarts te maken? Kom voor advies!

nú een iPad
Pen cadeau  
bij een gratis
oogmeting... complete briloogmeting...

www.alferinkoptiek.nl

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

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

40 jaar of ouder?  
Kies de Varilux serie  
die bij u past!
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duurzaam
mooi & duurzaam

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

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

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

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

Van der Wijst Kleinvak, 
een begrip op de markt!

www.vanderwijstkleinvak.nl

rits stuk?

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

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

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

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

Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

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

NU 6% btw mogelijkCereslaan 16, Heesch
0412 454 394

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• Zorgboerderij v.d. Wijst

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

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

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

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

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

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten tot 20 oktober

                langenhuizen Glasservice 
voortaan in bezit van oplaadpaal 
Elektrisch rijden wordt steeds gemakkelijker

Marc van de Ven, Langenhui-
zen Glasservice, mocht de laad-
paal voor elektrische auto’s in 
ontvangst nemen uit handen 
van wethouder Hans van der 
Pas, Cees van Bergen (firma 
Ecotap, leverancier oplaadzui-
len) en Heinz Zimmermann 
(TEVI evenementen organisa-
tiebureau). Voor de installatie 
van de laadpaal zorgde Van Ba-
kel Eco uit Heesch. 

De laadpaal was door het orga-
niserende bureau TEVI, samen 
met Ecotap ter beschikking 
gesteld. Met de installatie van 
deze laadpaal in Heesch telt 
Bernheze momenteel 7 laadpa-
len voor elektrische auto’s. 

Mocht u overwegen om een 
elektrische auto aan te schaf-
fen, dan kunt u voor de adres-
sen van de laadpalen kijken op 
www.oplaadpalen.nl. 

NIsTELRODE - tijdens de internationale Dag van de Duurzaamheid werd de prijs uitgereikt van de loterij die tijdens de duurzaamheidsroad-
show werd gehouden. Deze roadshow werd onlangs in Nistelrode georganiseerd. 

Mark van de Ven, Heinz Zimmermann, Cees van Bergen en Hans van der Pas 

De thermostaat 
overdag één graad 

lager, bespaart 
gemiddeld 7% op 

jouw energiegebruik 
voor verwarming.

DUUrZaaMHEID
TIP

Bevroren voedsel in de 
koelkast ontdooien, 
de kou die vrijkomt 
wordt gebruikt voor 

de koeling.

DUUrZaaMHEID
TIP
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We doen navraag bij Roscobouw, 
de bouwer van het project. De 
uitleg krijgen we van Richard strij-
bosch, directeur van Roscobouw, 
“Bij een passief woning wordt het 
principe van de trias energetica toe-
gepast. Dit houdt in dat de woning 
zo ontworpen en gebouwd wordt, 
dat deze zo’n laag mogelijk ener-
gieverbruik heeft. De energie die 
de woning dan nog nodig heeft, 
wordt zoveel mogelijk uit duur-
zame energiebronnen gehaald. Op 
deze manier kan het gebruik van 
fossiele brandstof tot een minimum 
beperkt worden.”

Het ontwerp
Een woning passief, dus energie-
zuinig maken begint al bij het ont-
werp. Er moet rekening gehouden 
worden met de oriëntatie van de 
woning. De zon moet in de winter 
naar binnen en in de zomer moet 
deze buiten gehouden worden. 
Hoewel de woning aan de Nistel-
rodeseweg dus extreem energie-
zuinig wordt, zal dit niet te zien zijn 
aan het eindresultaat. Het ontwerp, 
van De Bie + De Bie Buro voor Ar-
chitectuur, heeft bakstenen gevels 
en een rieten kap en past dus goed 
in de landelijke omgeving.

Bouwkundige kwaliteit
De bouwkundige kwaliteit is ui-
termate belangrijk bij passief bou-
wen. De woning wordt luchtdicht 
gebouwd, in combinatie met zeer 
goede isolatie. Daarnaast is het 
belangrijk de bouwkundige details 
zo te realiseren dat koudebruggen 
in de woning vermeden worden. 
Dit vergt naaste een goede werk-
voorbereiding, precisiewerk op de 
bouwplaats. Er wordt gewerkt met 
twee lagen isolatie en triple glas in 
kozijnen met dubbele kierdichting. 
Uiteindelijk wordt het resultaat van 
de bouwkundige kwaliteit gemeten  

door middel van een blowerdoor-
test en thermografische metingen.

installaties
In een woning die luchtdicht ge-
bouwd wordt, moet uiteraard wel 
frisse lucht naar binnen. Ventilatie 
is bij een passiefwoning zeer be-
langrijk. 
Door de toepassing van een ge-
balanceerd ventilatiesysteem is de 
luchtkwaliteit uiteindelijk beter dan 
in een ‘gewone’ woning. Ook de 

keuze voor duurzame energiebron-
nen als een warmtepomp, zonne-
panelen of zonneboiler liggen voor 
de hand. Aan de Nistelrodeseweg 
zijn de installaties in goede han-
den bij jVL Installaties uit Lopik en 
schuts Elektro uit Heeswijk-Din-
ther. 
“Het is een prachtig project, waar 
alle kwaliteiten van Roscobouw sa-
menkomen”, besluit strijbosch.

www.roscobouw.nl

Oss  •  T 0412 622976  •  www.Leddux.nL

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

Duurzaam
Een jaar geleden is het begonnen. Samen kijken 
naar huizen en tuinen met de vraag: hoe zouden 
wij het zelf doen? Mijn vriend was er al gauw uit: 
Een eigen huis bouwen op een mooie plek in Vorstenbosch. Ik moest over 
dit idee even goed nadenken, want ‘ben ik klaar voor deze grote stap, wil 
ik me definitief settelen in Brabant?’ Met de kerst was het besluit genomen 
en al gauw lagen de eerste tekeningen op tafel. Best handig als je vriend 
zelf de bouwtekeningen kan maken! 
 
Een modern ontwerp met een plat dak, vol met de nieuwste duurzaamste 
snufjes. Helaas bleek dit ontwerp niet door de 1e keuringscommissie 
(= gemeente Bernheze) te komen. We moesten voldoen aan een pakket 

met eisen, waaronder de goothoogte. Die was - tegen beter weten in - veel te hoog. Dat was even slik-
ken, maar al gauw was daar het 2e ontwerp. Helaas met een minder verdekte opstelling van de zonne-
panelen en heatpipes, maar nog steeds ruimte voor veel ramen, een grote keuken en uiteraard Sanne’s 
zonnehoekje. Onze hoop was om voor de zomer te starten, maar dit bleek iets te optimistisch gedacht. 
Toen echter eenmaal de welstandcommissie akkoord was en de aankondiging in de krant stond, kon het 
duimen beginnen. Duimen voor die benodigde brief in onze brievenbus! 

Twee weken geleden was het dan zover. Vroeg in de ochtend kregen we per e-mail een akkoord, twee 
dagen later formeel de brief. Gelukkig hadden we al heel wat voorwerk verricht en het heeft dan ook 
niet lang geduurd voordat het eerste werk kon beginnen: het uitgraven van de bouwput. Met gezonde 
spanning en kriebels in mijn buik fietste ik na een lange werkdag naar huis. Zou het dan nu echt gaan 
gebeuren? De start van onze bouw? 
Eenmaal thuis waren ze al druk in de weer. Zwarte grond afgraven en in depot opslaan, schoon zand 
aanbrengen en aftrillen. Mijn rol was weggelegd in het verzorgen van de worstenbroodjes en het aftrillen 
van het zand. Met mijn roze bouwhelm en oorbeschermers stond ik in onze toekomstige woonkamer de 
eerste werkzaamheden uit te voeren. Met een hele grote glimlach op mijn gezicht! 

Groeten, Sanne 

Column van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Met een passiefwoning klaar voor de toekomst
HEEsCH - aan de Nistelrodeseweg in Heesch wordt flink gebouwd. inmiddels is er weer een nieuwbouwwo-
ning in aanbouw, waarvan de kelder al is gerealiseerd en waar nu volop gewerkt wordt aan de binnenwan-
den. Volgens een bouwbord wordt er passief gebouwd. Bouwen lijkt toch een uitermate actieve bezigheid, 
wat is er dan passief aan dit project?

Met de betonschaar druk in de weer Foto’s Marcel van der Steen

De bekisting wordt vastgezet 

De rol van Sanne was o.a. het aftrillen van het zand

Advertorial
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InformatIe
 voor de

Kernen
Wij Denken en Werken lokaal, 
Dus noemen We onszelf lokaal

LOKAAL is een nieuwe partij, maar met de vertrouwde achterban 
van Algemeen belAng bernheze, de onAfhAnKelIjKe 
PolItIeKe groePerIng bernheze en bernheze 
solIdAIr. Sinds de laatste algemene ledenvergadering van de 
afzonderlijke partijen op 14 oktober jongstleden, is de fusie een feit. 
De kennis en ervaringen van drie vertrouwde Bernhezer partijen 
zijn gebundeld. LOKAAL is daarmee groot genoeg om zich op 
professionele wijze toe te leggen op de bestuurlijke taken en klein 
genoeg om dicht bij de inwoners van Bernheze te blijven. Net als toen 
de drie partijen los functioneerden, heeft LOKAAL het lokale denken 
en werken als prioriteit voor het leefbaar houden van onze kernen.

LOKAAL is ontstaan om het hoofd te kunnen bieden aan de 
veranderingen in de politiek. Gemeenten krijgen er namelijk 
steeds meer taken bij, terwijl overheidsbudgetten alsmaar worden 
verlaagd. Politiek bedrijven op gemeentelijk niveau doe je er niet 
‘zo maar even bij’ gezien het enorme takenpakket dat er ligt voor 
raadsleden en wethouders. Net als het besturen van een partij vraagt 
dit om professionele kennis, kunde, betrokkenheid en een flinke 
tijdsinvestering. Om deze zaken te waarborgen hebben we als lokale 
partijen de stap genomen om de krachten te bundelen en als één 
sterke partij verder te gaan. LOKAAL is groot waar het moet en klein 
waar het kan.

Kandidatenlijst
LOKAAL heeft een zorgvuldig samengestelde, sterke kandidatenlijst 
waarin is uitgegaan van gelijkwaardigheid tussen de partijen. De lijst 
bestaat uit een gezonde mix van competente kandidaten met veel 
politieke ervaring en jongeren met frisse politieke ambities. Een lijst 
waar niet alleen de lokale kernen in zijn verankerd, maar ook kennis 
van onderwijs, het bedrijfsleven, de financiële sector, bouwen en 
wonen, duurzaamheid en de zorgsector. Een lijst met herkenbare en 
betrouwbare mensen waar u de komende vier jaar op kunt rekenen en 
waar wijzelf ook het volste vertrouwen in hebben! 

Verkiezingsprogramma
Zoals al jaren gebruikelijk is, komt 
de sP met een helder verkiezings-
programma. Helder in woord en 
daad. Geen vage uitspraken. En 
geen toezeggingen per kern om 
zieltjes te winnen. 

Gewoon eerlijk waar de sP 4 jaar 
voor gaat staan. En daar staat de 
sP dan ook voor. Goed onderwijs. 
Zie de investering in het Hooghuis 
en de 2 nieuwe basisscholen Em-

maus en Beekgraaf. Investeren in 
leefbaarheid. Zie de aanpak in de 
componistenwijk. Goed gemeen-
schapshuis in iedere kern. Zie Nes-
terlé-gebouw in Nistelrode. Weren 
van verkeer uit de kernen. Denk 
aan de geplande ontsluitingsweg 
voor Heeswijk-Dinther Zuid. Voor 
de nieuwe periode 2014-2018 zal 
de sP een aantal nieuwe punten 
formuleren. Vooral de zorg voor 
de oudere en gehandicapte mede-
mens komt centraal te staan, wat 

de sP betreft. Hier is de komende 
jaren veel aan de hand. Mensen 
zullen de vertrouwde zorg verlie-
zen als we niet opletten. Dat mag 
in Bernheze niet gebeuren. Dat zal 
de sP duidelijk en helder formu-
leren. Hier laten we geen mensen 
aan hun lot over. 

Hier blijft een minimum zorgni-
veau op maat bestaan. Mensen 
mogen niet tussen de wal en het 
schip vallen.

SP: Het verkiezingsprogramma 
gemeenteraad 2014

BERNHEZE - Volgens goed gebruik start de sp de voorbereidingen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen tijdig. sp leden kunnen zich kandidaat stellen voor 
de lijst. De leden kunnen zich tevens melden bij het dagelijks bestuur voor het 
lijsttrekkerschap. De kiescommissie van de sp Bernheze zal dan een voordracht 
doen aan de algemene ledenraad, die in januari gehouden wordt.

Frenky Heurkens, Voorzitter SP Bernheze

Zoals ook wij vinden, hebben de 
eerste projecten een (te) lange 
aanlooptijd gehad. Alle begin is 
lastig, maar wij zijn wel tevreden 
dat er intussen een drietal projec-
ten zijn, waar de uitvoering heeft 
plaatsgevonden of op dit moment 
in uitvoering is. CPO projecten ‘De 
Beemd’ in Heesch, CPO ‘De Hel-
ling’ in Vorstenbosch en CPO ‘To-
niesplein’ in Nistelrode.
Op de komende raadsvergadering 
staat een bestemmingsplanwijzi-
ging voor het CPO ‘Hoogstraat’ 

in Heesch gepland, waarmee ook 
op deze locatie de hobbels worden 
weggenomen om de uitvoering 
in te kunnen zetten. Daarnaast 
zijn ook op de locaties ‘Cunera’ in 
Heeswijk en ‘Laar-Achterstraat’ in 
Nistelrode CPO-projecten van toe-
passing.

Wij zijn ervan overtuigd, dat der-
gelijke gezamenlijke projecten de 
toekomst zijn. Doordat u vanaf het 
begin wordt meegenomen in het 
proces heeft u veel inspraak. Daar-

naast kunt u met uw ‘bouwgeno-
ten’ een sterkere positie innemen 
naar opdrachtnemers en daardoor 
lagere bouwkosten realiseren. 
Prettige bijkomstigheid is; u leert 
uw nieuwe buren kennen, waar-
door het ‘samen gevoel’ ontstaat.

Indien u niet van vandaag op mor-
gen een nieuw huis wenst, maar 
juist zelf uw eigen thuis wilt bou-
wen, dan is collectief particulier 
opdrachtgeverschap een prachtige 
kans!

Bernheze Solidair: samen bouwen 
in Bernheze? Jazeker!

BERNHEZE - De afgelopen jaren hebben wij ons vaak sterk gemaakt om cpO 
(collectief particulier opdrachtgeverschap) in Bernheze op de kaart te zetten en 
te houden. We hebben daarvoor een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor 
diverse doelgroepen ‘senioren’ en ‘jongeren’, om het gezamenlijk bouwen van 
een eigen woning mogelijk te maken. 

Gerjo van Kessel, gerjovankessel@home.nl, 06-38122820

Kortmaar KraChtigLoosbroek om de tuin geleid 
Zelf problemen oplossen met natte tuinen heeft een aantal bewoners van Molenhoeve te Loosbroek hoofdpijn bezorgd. Eerst betalen ze veel 
geld voor een bouwkavel, waarvoor door de gemeente slecht doorlatende grond wordt geleverd. Na jaren wachten op een oplossing door de 
verantwoordelijk wethouder zijn ze het wachten beu en knappen de tuinen zelf op. En nu staat hun financiële vergoeding in geen verhouding tot de 
kosten voor het opknappen in de pilotprojecten die begin dit jaar onder aanhoudende druk van de overige bewoners zijn uitgevoerd. College neem na 
4 jaar eens je verantwoordelijkheid en behandel onze inwoners gelijk.

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

Oktober - wereldmissiemaand
HEEsWIjK-DINTHER/LOOsBROEK 
- De wereldmissiemaand besteedt 
dit jaar aandacht aan de kleine 
christelijke gemeenschappen in 
het Oostafrikaanse tanzania. 

Tot voor kort gold Tanzania als een 
land van grote religieuze verdraag-
zaamheid. sinds dit jaar wordt het 

land geplaagd door toenemend ge-
weld tegen christenen. 

Wat is een kleine christelijke ge-
meenschap?
Tien tot vijftien naburige gezinnen 
komen regelmatig bij elkaar om te 
bidden en Gods Woord te delen. 
juist door het bestaan van die klei-

ne gemeenschappen houdt hij con-
tact met de mensen. 

kom in actie
In het weekend van 19 en 20 ok-
tober zal er een tweede collecte tij-
dens de vieringen in parochies van 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek 
plaatsvinden. 

De kracHt VaN De VrOuW

HEEsCH - Op 23 oktober 2013 zal 
de jaarlijkse oktoberviering gehou-
den worden. Het thema is ‘gebruik 
je talenten’. Daarom zal de bezin-
ning voor deze avond in het teken 
staan van dit thema. Mia Dekkers-
swinkels, een veelzijdig talent, zal 

deze avond dan ook opluisteren 
met zang, declamatie en vertellin-
gen van gewone dingen uit het le-
ven en die toch zo herkenbaar zijn 
voor alle mensen. Deze viering zal 
gehouden worden in zaal ’t Tun-
neke om 19.30 uur. Tijdens deze 
viering zal er een collecte gehouden 
worden voor de voedselbank!

kVO Heesch oktoberviering

Verkoop van o.a: 
Pizza’s 
Pasta’s 
Ovengerechten 
Cadeaus 
Olijfoliën 
Azijnen 
Wijnen 
Ingrediënten voor de pizza’s en pasta’s 
Koekjes, snoepjes en andere zoetwaren 
Ferrari pizzaovens 
En nog veel meer. 
 
Loop gerust even binnen om een kijkje te nemen in 
ons klein Italië. 
 
A presto!! 
Gaetano & Yulita Mercurio 
 
 
 

Een klein stukje Italië in het mooie dorpje Heesch. 
 
 
 Openingstijden: 

 
Ma – Di gesloten 
Wo 11.30 – 20.00 u. 
Do  11.30 – 20.00 u. 
Vrij 11.30 – 21.00 u. 
Za  11.30 – 20.00 u. 
Zo  13.00 – 19.30 u. 
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

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

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

afval is kassa

De gemeente is begonnen met het apart 
inzamelen van drankkartons. Het is een 
proef van verschillende gemeenten. Maar 
uitgaande van slagen van de proef kan 
de milieubewuste inwoner voortaan de 
drankkartons lokaal bij een inzamelpunt 
inleveren. En daarmee bespaart u ook 
nog 17 cent per kilo op het afvaltarief. In 
het begrotingsakkoord, dat net voor het 
weekend werd afgesloten, meldden de 

partijen de herinvoering van belasting op het storten van afval. Daar 
zal niet veel geld vandaan gaan komen want er wordt nagenoeg geen 
afval meer gestort. Afvalinzameling is immers al geruime tijd van een 
kostenpost een winstgevende business aan het worden. We hebben het 
ook steeds minder over afval maar over grondstoffen. 

Van glas wordt nieuw glas gemaakt, van oud papier nieuw, van plastic 
verpakking nieuwe plastic artikelen. Oude metalen worden nieuwe 
metalen voorwerpen, groente fruit en tuinafval wordt nieuwe compost, 
op uw oude frituurvet kunnen auto’s rijden en overbodige huisraad krijgt 
een tweede leven via de kringloop. 

Al heel lang geleden ontdekten verenigingen in onze gemeente dat oud 
papier een waardevolle grondstof is. De gemeente kent verenigingen die 
al tientallen jaren papier inzamelen om de club draaiende te houden. 
Intussen zamelen verenigingen ook oude metalen en kleding in. Een 
prima staaltje burgerkracht.

De gemeente Bernheze was eind vorige eeuw een van de eerste 
gemeenten waar het zogenaamde diftar werd ingevoerd om scheiden van 
afval verder te stimuleren. Lang was het heel stil in verdere ontwikkeling, 
maar nu lijkt er weer te worden doorgepakt met de drankkartons en 
kringloopwinkel. 

Kunnen we naar een situatie waarbij helemaal geen afval meer wordt 
geproduceerd? Kunnen we de kringkoop van materiaalgebruik sluiten en 
hoeven we dan geen kostbare grondstoffen te kapen van moeder aarde? 
Dat lijkt voorlopig nog een illusie maar de ontwikkeling gaat wel die kant 
op. 

Om beter scheiden te stimuleren startte Rotterdam onlangs een proef. 
Inwoners krijgen betaald voor aangeleverd gescheiden afval. Het lijkt 
succesvol. 40% van de huishoudens doen na ruim een maand al mee en er 
is duidelijk minder zwerfafval. 

Voorlopig zal de Bernhezenaar zijn afval in verschillende bakjes en zakjes 
doen, op verschillende punten inleveren of er op moeten letten dat het 
juiste ’grondstof ’ op de juiste dag aan de straat wordt gezet, voor niets of 
tegen betaling. De Afval-app kan u een handje helpen als u het even niet 
meer weet. 

Over enkele jaren is de hoogste bieder koopman. Bent u ook benieuwd 
hoe partijen bij de komende verkiezingen die ontwikkeling gaan 
stimuleren?

Met groet Ad

Het nieuwe winkelen

www.centrumheesch.nl

Wij feliciteren Restaurant ‘t Bomenpark
en De Toren eten & drinken

met de mooie bekroning tot (jonge) ondernemers 
van het jaar 2013 van Bernheze!

www.ondernemersverenigingheesch.nl

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

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

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

aanbod
Veel huizen in Bernheze staan te 
koop. Als koper heb je een ruime 
keus. Er is veel bouwgrond be-
schikbaar, gekocht voor een hoge 
prijs. Het huizenaanbod en het 
aanbod aan bouwgrond zijn gro-
ter dan de vraag. De prijs voor 
bouwgrond daalt. Twee keer per 
jaar vraagt het college aan des-
kundigen of een aanpassing van 

de grondprijs nodig is. Het college 
heeft de grondprijs op basis van dit 
advies verlaagd in prijs.

regio
Oss, Uden, Veghel, Bernheze kam-
pen allemaal met hetzelfde pro-
bleem. Progressief Bernheze wil sa-
menwerking van deze gemeenten 
op het gebied van bouwen. Geen 
concurrentie maar afstemming en 

Progressief Bernheze: Grondprijs

BERNHEZE - Bernheze bouwt zeventig nieuwe woningen per jaar. een mooi aan-
tal in deze jaren. Op bijna alle ‘lege plekken’ lopen acties om tot bebouwing te 
komen. Het college werkt hard aan een nog beter resultaat. De gemeente Veghel 
pronkt in de krant met een eenmalige verlaging van de grondprijs in 2014 van 
25%. Moet Bernheze dit voorbeeld volgen?

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Ridderhof 100
Postbus 212 - 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64 - F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@

liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

40% van de huishoudens doen na ruim 
een maand al mee en er is duidelijk 
minder zwerfafval

Het Centrum Management gaat niet 
over een nacht ijs

De werkgroepen die zich buigen 
over het aangenaam winkelen in 
het centrum van Heesch hebben 
bij centra in de omgeving hun licht 
opgestoken over aanpak en erva-
ringen over ‘het nieuwe winkelen’. 
Met name gastvrijheid, veiligheid 
en toegankelijkheid zijn belangrijke 
details. Ook het zebrapad voor de 

Rabobank zal een belangrijke toe-
gevoegde waarde zijn voor de ge-
bruikers van het centrum. 
Met de gemeente wordt gesproken 
over verlichtingsmogelijkheden, 
plantenbakken, banken, bomen en 
fietsenrekken. Belangrijk is hierbij 
dat rekening gehouden moet wor-
den met evenementen en optoch-

ten. Over evenementen gesproken. 
We gaan heel voorzichtig richting 
de feestdagen van december. De 
eerste chocoladefiguren zijn al ge-
spot in de winkels. En, op zaterdag 
30 november zullen er enkele zwar-
te pieten het centrum bezoeken om 
de kinderen in de ban van onze kin-
dervrienden te brengen. 

HEESCH – De herinrichting van het centrum in de schoonstraat is nu gereed tot aan het kruispunt Hoog-
straat/Vijfeiken. Voor de winkelende mensen ter plekke is er weer plaats om te parkeren. Maar, het kruis-
punt Hoogstraat/Vijfeiken ging op 14 oktober op de schop. in de planning is rekening gehouden met de 
herfstvakantie van de scholen om de veiligheid van schoolgaande kinderen zo weinig mogelijk in het geding 
te laten komen. De omleidingsroutes lopen  via de Leekenstraat en de stricklaan (zoals bij de kermis). Voor 
de bereikbaarheid van de apotheek zijn twee extra parkeerplaatsen aangewezen en de standplaatsen voor 
bloemen- en visverkoop zijn gedurende een paar weken verplaatst naar de overkant op de Misse.

kennisdeling. De grote voorraad 
bouwgrond kost geld. Rentekos-
ten en lagere verkoopprijzen druk-
ken op de begroting. Progressief 
Bernheze denkt dat eenmalige ac-
ties, zoals het tijdelijk verlagen van 
de grondprijs, niet helpen het pro-
bleem op te lossen.

Boekhouding
Het verlagen van de grondprijs 
kost geld. In de boekhouding van 
de gemeente heeft grond een 
opbrengstwaarde. Een lagere op-
brengst betekent minder geld voor 
andere zaken. Het opnemen van 
een extra verlaging van de grond-
prijs in het verkiezingsprogramma 
staat mooi. Maar dan moet je ook 
aangeven hoe je denkt dit te gaan 
betalen.
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Easy

8 7 1

9 2 4 6

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

8 2 3 9

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

WIlt U een zoeKertje PlAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
info: office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

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

IETs TE VIErEn? 
En geen tijd of zin om hapjes 
of een buffet te maken? Wij 
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl 
of bel 06-134 316 87

wOrksHOP sIEraDEn 
MakEn
In de groep aanschuiven of
met eigen groep (min. 4 pers.)
€ 35,00 p.p. 
Goudsmid Carool
Carool Nouwens
06-14296282.

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

TE HUUr
BEDrIJFsrUIMTE 
In HEEsCH
8 x 10 = 80 m2 ongeveer 
300 meter van het centrum.
Prijs n.o.t.k 0412-451271
0412-453016

VakanTIE
EEn VakanTIE, wEEkEnD, 
MIDwEEk PlannEn? 
Ga naar de Vulkaaneifel, 
fabelachtige landschappen en 
bezienswaardigheden. 
Huur daar een (vakantie)huis!
Kijk op; www.vakantiewoning
vulkaaneifel.nl. Boek op tijd om 
teleurstellingen te voorkomen.
Of bel 0413-29 10 86.

TE kOOP
HOnDEnBEnCH 
2 kunststof hondenmanden:
(75 x 50 cm) en (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,- 
Nistelrode 06-83575352

aanGEBODEnwie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:
Han Minnaar

uit Heesch

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Giuseppe van de 

Wijngaart
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

eelen

lUChtPost
freeK sPIts
nIsseroIse glorIe In KenIA

een helpende hand bieden in het westen van 
kenia daar ben ik, freek spits geboren en 
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 
bezig geweest. Momenteel woon ik in kisumu 
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse 
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

een eigen huis, een plek onder de zon….

Ik vraag mijzelf weleens af of ik weer zou kunnen aarden in 
Nisseroi. Ik ben immers al op mijn 17e vertrokken richting 
Wageningen, om daar te gaan studeren. Vervolgens naar Parijs 
op stage en uiteindelijk beland in Amsterdam, waar ik 7 jaar 

ben blijven hangen. 
Toen ben ik in contact 
gekomen met Kenia 
en besmet geraakt 
met het ‘Kenia-virus’ 
waar ik nu sinds 2007 
ben. Ik denk eerlijk 
gezegd, dat ik Nisseroi 
enigszins ontgroeid 
ben, wat overigens niet 
wil zeggen dat ik die 
‘warme douche’ niet 
meer voel als ik er ben.
Eind november kom 
ik voor 6 weken naar 
Nederland en kan dan 

als ‘toerist’ weer ervaren hoe het voelt om op vakantie te 
zijn in mijn originele thuis op ‘het Erp’ met haar vertrouwde 
straatbeeld en gezichten. Het wordt deze keer een speciale 
reünie met mijn Nisseroi omdat ik samen met mijn toekomstige 
Keniaanse vrouw kom. Ik ben sinds 1,5 jaar samen met Thelma 
en we gaan 1 november trouwen in Kenia. De gedachte alleen 
al om te laten zien waar ik ben opgegroeid en mijn vrienden te 
introduceren, die trouwer zijn gebleven aan Nisseroi, geeft me 
nu al een trots gevoel. Ze zal haar ogen uitkijken en genieten 
van de door mij zo gemiste Hollandse en Brabantse pot, van 
frikadel speciaal tot frietje stoofvlees en boerenstamp met 
worst. Die warme douche zal ze wel nodig hebben met de kou.
De vele dierbare herinneringen blijven daar en worden nu deels 
in leven gehouden door het internet via Skype, Whatsapp en 
de website van MooiNisseroi.nl, waardoor ik op de hoogte 
blijf van de veranderingen in Nisseroi. Zo hoorde ik dat mijn 
vroegere basisschool de Beekgraaf een ander gebouw heeft 
en zelfs een andere naam; klaar voor de nieuwe generatie van 
mijn nichtje en neefje. Thelma en ik verwachten ook ons eerste 
kleine ‘Zebraatje’ volgend jaar maart en laten we kijken of 
enige Nisseroise invloed terug te vinden zal zijn in Kenia. 
De volgende generatie zal het weten via Skype…

Groeten uit Kisumu! 
Freek & Thelma

Multi-Culti route succes

Bij iedere deelnemer was er een 
prijs te winnen, door enkele vra-
gen te beantwoorden. Linda Cor-
sten ging ook op weg met haar 
gezin. Zij won het ‘fair trade’ pak-
ket van de Wereldwinkel. Nadat 

wethouder Donkers alle namen 
van de winnaars getrokken had 
uit de prachtige, reusachtige vaas, 
mocht hij een prijs uitreiken. Hij 
belde janny van Lee uit Heeswijk-
Dinther, zij mag uit eten gaan bij 

de Ondernemer van het jaar, De 
Toren Eten & Drinken.

Een succesvolle dag die afgesloten 
werd bij Hedi Meubelen met heer-
lijke Colombiaanse gerechten. 

HEEsWIjK-DINTHER - Bij de verschillende deelnemers van de Multi culti route was de immense regenachtige 
dag een spelbreker. toch waren zo’n 150 mensen op pad geweest om de deelnemers te bezoeken.

Linda Corsten - MultiCulti winnaar Wethouder Donkers laat Janny van 
Lee weten dat ze gewonnen heeft

Ad Donkers trekt de namen uit de 
grote vaas bij Hedi Meubelen

d’n Zundzolder

waar kringloop
nog echt winkelen is

tel. 06-43610670
www.zundzolder.nl

Noordkade 2
5462 ec Veghel

streepenstraat 6
5492 Be sint-Oedenrode
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Deze jubileumactie wordt ook ondersteund door: 
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Jubileumactie Jubileumactie 
Win grandioze prijzen tijdens de feestmarkt op 
vrijdag 18 oktober 2013 met de LOTERIJ!

Prachtige prijzen 

REISCHEQUE 
t.w.v. € 500,00

Mister X 
deelt op 4, 11 en 18 oktober 

waardebonnen uit aan de 
bezoekers van de markt. 

Deze zijn in te wisselen bij 
een van de deelnemers.

Deelnemende 

MARKTKRAMEN 
van de jubileumactie 

herkent u aan de poster!

4, 11 en 18 oktober delen 
wij bij iedere aankoop 
op de markt loten uit. 

Deze loten zijn voor de 
loterij op 18 oktober.

Trekking is om 10.30 uur.

Super hoofdprijs 

GIANT CHILL 
DAMESFIETS

Marieke van der Wijst
073 - 5940789

Marchel van Bokhoven 
keurslager
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18 oktober aCTIEDaG
HEEsWIjK-DINTHER - Vrijdagmorgen 18 oktober is het zover, dan viert 
de markt van Heeswijk-Dinther feest voor jong en oud. De herfstvakan-
tie zorgt dat de kinderen mee kunnen naar de markt en ook voor hen 
heeft de feestcommissie plaats gereserveerd in de feestopstelling. alle 
deelnemers van markt Heeswijk-Dinther wensen u veel plezier tijdens 
het jubileumfeest van 40 jaar markt in Heeswijk-Dinther. 

Deelnemers:
• DICO V.D. HERIK, KAAS
• TOON SPIERINGHS, SNOEP 
• THEO HEILIGENBERG, MODEACCESSOIRES
• NOL ROMIJNDERS, VAN ERP KINDERMODE
• LAURA VAN EEUWIJK, HUISHOUDTEXTIEL
• KOENE, BLOEMEN
• SMITS BEENMODE, BEENMODE
• JAN V.D. BIEZEN, BAKKERIJ STOEPJE
• KAASKONING, KAAS
• VERKUIJLEN, V.D. VEN, GROENTE EN FRUIT
• DUIMELINCK, ONDERGOED
• GRUYTERS, WENSKAARTEN
• VAN VENROOY, VISHANDEL
• RONNIE HILSTER, GEGRILDE KIP
• DE VAAN GROENTE EN FRUIT

Ook op de markt: Cor van Gaal, kleding - Hans van der Leest, heren-
kleding - Loempia - Bart, vliegergordijn.

St     p
watch
dealS!

De tijD tikt Door Dus Wees er snel bij, Want op is op!

N I S T E L R O D E 
10.000m2 mode | SCHoeNeN | Sport 

R A V E N S T E I N 
2.000m2 mode 

S C H I J N D E L
1.000m2 maNNeNmode

O N L I N E
www.vaNtilburgoNliNe.Nl

1953 2013

iedere veStigiNg Heeft zijN eigeN StopwatCHdealS.

studio mo
van €69,95 voor €  

Kids • geisha
van €29,95 voor €

sport • asics
van €59,95 voor €

studio mo Kids • geishanza
van €159,95 voor €

f de la passion
van €69,95 voor €  

...eN iN oNze wiNkelS 
Nog veel meer dealS!

SpeCiaal voor
u iNgekoCHt!

volop iNSpiratie  t i jdeNS de 
wilt u eeN leuk dagje uit vol verweNNerij?
kom Naar vaN tilburg voor iNSpirereNde SHowS, leuke 
demoNStratieS eN verNieuweNde ideeëN.
kijk voor de ageNda op www.vaNtilburg.Nl

op woeNSdag 16, 23 eN 30 oktober iN raveNSteiN 
eN vrijdag 18 eN 25 oktober iN NiStelrodedagen
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advertentie stopwatchdeals de bernhezer.indd   1 14-10-13   16:44

Informeer naar onze

weekaanbiedingen

Hartig en zoet, altijd goed 
bij de Orangerie

Fashion en beauty gaan perfect samen 
met genieten van heerlijk eten. En waar 
kan dat beter dan in de Orangerie? Tij-
dens de Fashion & Beauty dagen pakt de 
Orangerie extra uit, met een exclusieve 
High Tea. Komt u proeven?

Kleur op de etagère
Als de dagen korter worden, verande-
ren de kleuren. Fijn om dan de zomer 
nog wat langer vast te houden. U vindt 
daarom volop kleur op de etagère van uw 
High Tea. Van roomlichte cake tot wald-
kornbol en van frisse mozzarellaspies tot 
luxe bonbon. Uiteraard met onbeperkt 
koffie en thee.

www.orangerievantilburg.nl

Speciale aanbieding tijdens de 

Fashion & Beauty dagen

De deelnemers heten u allen 

van harte welkom
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Deze week was Dr. Marzano voor 
het eerst sinds 20 jaar in Neder-
land. Directeur van ’t Palet in Din-
ther, Mary-Ann van Hoof, mocht 
gisteravond voor hem en zijn me-
dewerkers een presentatie hou-
den over de werkwijze op haar 

school, waar men voor het derde 
jaar werkt met belangrijke delen 
uit het programma ‘Wat werkt op 
school’. Zij vertelde dat het team 
van ’t Palet erg enthousiast is over 
de nieuwe manier van lesgeven. 

Ook de studenten worden bij de 
ontwikkelingen betrokken. De 
werkwijze vanuit ‘Wat werkt op 
school’ levert hogere resultaten op 
voor de leerlingen en leerkrachten 
voelen zich meer competent in het 
lesgeven. Dit jaar werkt de school 
aan het vergroten van de ouderbe-
trokkenheid. ’t Palet vindt het be-

langrijk om goed te communiceren 
met ouders. De verantwoordelijk-
heid voor de ontwikkeling van kin-
deren draag je samen. Daarbij is uit 
de Amerikaanse onderzoeken ge-
bleken dat samenwerking tussen 
ouders en school de prestaties van 
leerlingen verbetert.

Dr. Marzano was geroerd door 
het feit dat zijn onderzoek de da-
gelijkse praktijk in Dinther op zo’n 
positieve manier beïnvloedt. Voor 
’t Palet een opsteker om vol ent-
housiasme door te gaan op de in-
geslagen weg.

wat werkt op ’t Palet
HEEsWIjK-DINTHER - Basisschool ’t palet werkt met het programma ‘Wat werkt op school’ van de ame-
rikaanse dr. robert J. Marzano om het onderwijs en de resultaten te verbeteren. Door jarenlang onderzoek 
heeft Dr. Marzano een schat aan gegevens verzameld over de invloed van onderwijsveranderingen op de 
leerprestaties van leerlingen. Zijn werkwijze wordt wereldwijd omarmd, binnen alle vormen van onderwijs.

kinderopvang 
De Benjamin 
Officieel VVE-locatie met specialisatie Taaldans

annemieke pecht
Het professionaliseringstraject 
bij De Benjamin is uitgevoerd 
door trainster Annemieke Pecht 
van Bureau jONGleren. Zij kijkt 
met veel plezier terug op deze 
training: “Bij de eerste kennis-
making met De Benjamin werd 
meteen duidelijk dat wij dezelfde 
visie hebben op ontwikkelings-
stimulering bij jonge kinderen”. 

Vanuit hun kijk op kinderen 
kwamen De Benjamin en An-
nemieke tot een toegesneden 
aanpak voor de scholing met het 
programma Uk&Puk als (hulp)
middel voor uitdagend spelaan-
bod, waarbij ook dans, muziek 
en beweging een duidelijke plek 

zou krijgen. Annemieke biedt 
als enige in Brabant Taaldans® 
aan als een onderdeel van haar 
VVE-trainingen. “Een belangrijk, 
onmisbaar onderdeel. jonge kin-
deren hebben veel behoefte aan 
leren door te beleven en te be-
wegen, maar in de meeste VVE-
methodes en bijbehorende trai-
ningen wordt daaraan niet veel 
aandacht besteed. Een valkuil 
bij VVE-programma’s is dat de 
activiteiten voor heel jonge kin-
deren soms erg ‘schools’ worden 
aangeboden. Dit gaat ten koste 
van manieren van leren die het 
jonge kind eigen zijn: spel en be-
weging!” 

Taaldans® gaat uit van de ge-
dachte dat kinderen makkelijker, 
sneller en beter leren als er be-
weging én beleving aan te pas 
komt. Dansend bewegen wordt 
als middel ingezet om de woor-
denschatontwikkeling, het taal-

gevoel en de luisterhouding van 
kinderen te bevorderen. “Bewe-
ging heeft een positief effect op 
leren, maar dansend bewegen 
heeft nog meer effect door de 
toevoeging van muziek. Muziek 
dringt door in de belevingswe-
reld van de kinderen, prikkelt 

hun fantasie, schept een sfeer.” 
De Benjamin mag zich een pi-
onier noemen als het gaat om 
het aanbieden van Taaldans, als 
onderdeel van voorschoolse edu-
catie in de regio. Al met al een 
mooie groei in kwaliteit voor kin-
deropvang de Benjamin in Nistel-
rode, die onlangs haar 12-jarig 
bestaan heeft gevierd.

Met recht kunnen zij zich een 
volwaardig, educatief centrum 
noemen, waarmee zij een goede 
voorbereiding op de basisschool 
waarmaken en een uniek con-
cept toepassen!

Wilt u er meer van weten, dan 
bent u altijd welkom voor een 
rondleiding en een gesprek. 
Uiteraard kunt u ook de website 
bezoeken 
www.debenjamin.com. 

Wij staan u graag te woord!

Voor meer informatie over dit artikel verwijzen wij u graag naar 
www.mooinisseroi.nl

11 pedagogisch medewerkers van de 3 dagopvanggroepen van de 
Benjamin behaalden hun VVE certificaat

‘kinderen leren sneller en beter als 
er beweging én beleving aan te pas 
komt’

NISTELRODE – De Benjamin aan het woord: Op 24 sep-
tember 2013 behaalden 11 pedagogisch medewerkers 
van de 3 dagopvanggroepen van de Benjamin hun VVE 
certificaat (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educa-
tie). Deze VVE cursus is mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Bernheze.

Openbare Basisschool Delta sluit 
kinderboekenweek actief af

Dankzij de ouders waren we alle-
maal op tijd heen en terug. De ac-
tieve bezigheden sloten ook goed 
aan bij de Kinderboekenweek van 
dit jaar. Het thema was ‘bewegen’. 
Tijdens de Kinderboekenweek 

hebben we leuke boeken over het 
thema gelezen, we hebben zelf 
gedanst met dansjuf Vivianne, 
geluisterd naar wereldkampioene 
motorcross Mariëlle de Mol (uit 
Heesch), een voorleeswedstrijd ge-

houden, woordenspelletjes gedaan 
en zo meer.

De eerste periode zit er nu op en 
iedereen geniet lekker van een 
welverdiende herfstvakantie.

HEEsCH – Openbare basisschool Delta heeft het eerste deel van het schooljaar, met alle 
kinderen samen, lekker actief afgesloten met een bezoek aan natuurgebied Maashorst. Dit 
jaarlijks terugkerend feestje was ook deze keer een succes. Met de ouders en de leerkrachten 
werden verschillende activiteiten gedaan: de onderbouw is druk geweest met het boskaar-
tenspel, de middenbouw heeft een lekkere herfstwandeling gemaakt met allerlei opdrachten 
erin en de bovenbouw had een kringloopmysterie met GPs erbij.

Het thema ‘bewegen’ kwam goed tot zijn recht in natuurgebied De Maashorst

HEEsWIjK-DINTHER - Afgelopen 
maandag, tijdens de weekopening, 
is het eindbedrag bekend gemaakt 
van de sponsorloop die enige we-
ken geleden heeft plaatsgevonden.
Het is een geweldig bedrag gewor-
den: maar liefst € 3.249,10. Hier-
mee kan stichting Vrienden van 
Bambanani 65 kinderen een jaar 
eten geven.

Meggy van den Berg en Rosan 
van de Nobelen hadden dit bedrag 
nooit verwacht en zijn trots op alle 
kinderen die zoveel geld hebben 
opgehaald!

Eindbedrag sponsorloop 
Bs de Bolderik

Advertorial
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BERNHEZE - Woensdag 9 
oktober was de finale van de 
voorleesmarathon waaraan 
alle basisschoolleerlingen in 
Bernheze mee konden doen. 
De marathon, die gestart was 
op de eerste dag van de Kin-
derboekenweek, werd fees-
telijk afgesloten door ‘De 
Vreemde Gasten’- Meatball en van de Camp uit Utrecht. Een 
komisch jongleurs duo dat het publiek op het puntje van de stoel deed 
zitten. Met een flitsende act werd ook het aanwezige publiek uitge-
daagd wat stuntjes mee te wagen; met succes. Een prachtige voorstel-
ling! Na afloop werden de prijzen uitgereikt onder de deelnemers van 
de voorleesmarathon. 
‘De Vreemde Gasten’- Meatball en van de Camp waren te zien in de 
bibliotheken van Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode. 

spannende afsluiting 
voorleesmarathon in 
bibliotheken Bernheze

klaar voor de start, met 
De Toermalijn naar de finishlijn!

De koppeling tussen de activiteiten 
en een goed doel is ondertussen 
een mooie traditie. Dit jaar werd 
gekozen voor de stichting ‘Right 
to Play’. Right to play zet zich in 
voor het recht van elk kind om te 
sporten en spelen. Kinderen leren 
daardoor belangrijke vaardigheden 
zoals samenwerken. 
Hierover zijn de kinderen in de 
aanloop naar dit evenement uitge-
breid voorgelicht. Aan de voorbe-
reiding hebben sportverenigingen 
en topsporters belangeloos bijge-
dragen, een fantastisch gebaar.

Om voor Right to play geld in te 
zamelen hadden de kinderen per 
groep een activiteit bedacht die 
verband houdt met sporten en 
spelen. Het was een genoegen 
om te zien hoeveel enthousiasme 
er was bij kinderen, ouders en on-
derwijskrachten en met hoeveel 
creativiteit sommigen de opdracht 
om een spel te bedenken en uit te 
voeren hadden ingevuld. Heel veel 
sporten en spelletjes werden het 
resultaat.
Iedereen kon meedoen en per spel 
was een kleine bijdrage van € 0,20 

al voldoende om te mogen spelen. 
Ook hier gold immers ‘Right to 
play’. Zo kon er worden gefietst, 
werden cupsong demonstraties 
gegeven, werd er gegooid met 
ballen en werden heel veel nagels 
gelakt. Er waren twee ‘living statu-
es’ te zien en in de hal konden ge-
zonde versnaperingen tegen een 
luttel bedrag gekocht worden. De 
opbrengst van dit alles, maar liefst 
€ 743,73 zullen de kinderen done-
ren aan de stichting ‘Right to play’. 
Hiervan kunnen 31 kinderen 1 jaar 
lang sporten.

HEEsCH – De toermalijn was ook dit jaar weer bijzonder actief rondom het thema van de boekenweek. Niet 
alleen waren er diverse activiteiten om het lezen te bevorderen, ook was er een sport- en spelevenement 
rond het thema ‘klaar voor de start’.

Heel veel spelletjes, meer foto’s op www.mooiheesch.nl Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

b o UW t
BErnHEZE Uw BOUwPErIkElEn In BErnHEZE BOUwT?

InFO@DEMOOIBErnHEZEkranT.nl

Oog voor schilderwerk 
Peter van Roosmalen Schildersbedrijf

Niet alleen omdat hij klandizie wil, 
vindt Van Roosmalen het belang-
rijk dat mensen af en toe budget 
vrijmaken voor schilderwerk. “Een 
pand, of dat nu een woning is of 
bedrijfspand, moet regelmatig on-
derhouden worden om zijn waar-
de te behouden. 

Een eigenaar die zijn pand slecht 
onderhoudt, krijgt vroeg of laat 
te maken met aanzienlijke kos-
ten voor reparatie,” zegt Van 
Roosmalen. Hoewel hij houtrot 
onzichtbaar en vakkundig kan re-
pareren, zelfs als het om grotere 
stukken gaat, is het beter om dit te 
voorkomen. Waarbij hij opmerkt 

dat reparatie altijd nog goedkoper 
is dan een compleet nieuw kozijn 
of boeiboard. 

Ook Peter werkt, net als zijn colle-
ga-schilder Theo van Wijnen, met 
Veveo, sigma en sikkens produc-
ten en de 5 jaar garantie is van-
zelfsprekend, evenals de 6% BTW 
op arbeid en de 21% op mate-
rialen. De Rabobank in Heesch 
heeft niet voor niets zijn vakman-
schap ingezet voor het onderhoud 

van de ruimtes binnen. Een nette 
werkplek en opruimen na afloop 
horen bij de klus. Kennis van ma-

terialen is volgens Van Roosma-
len vooral belangrijk als je werkt 
in ruimtes waar bijvoorbeeld veel 
vocht in de ruimte is. 
Dan moet je weten welke verfsoort 
je gebruikt en welke ondergrond 
vereist is. Voor Van Roosmalen is 
er geen twijfel: “vakmanschap is 
een rijk gevoel!”

Peter van Roosmalen houdt van zijn vak 
 Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

‘regelmatig onderHoud voor beHoud 
van de waarde van het pand’

HEEsCH – peter van roosmalen heeft een gedegen schildersopleiding gehad. Hij houdt van zijn vak en 
vindt het fijn om een pand onder zijn handen te zien opknappen. Veel particuliere en zakelijke klanten in 
Heesch en omgeving hebben daar al van mee kunnen profiteren.

Advertorial
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Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Column
onno

WijziGen van een 
BesTemminGsplan 
BlijfT afWeGinG
In sommige bestemmingsplannen is 
een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. In het plan staat dan 
omschreven dat een bepaalde 
bestemming door burgemeester en 
wethouders mag worden gewijzigd 
in een andere bestemming. Aan de 
mogelijkheid om de bestemming te 
wijzigen zijn bepaalde voorwaarden 
verbonden. Deze voorwaarden zijn 

opgenomen bij de omschrijving van de wijzigingsmogelijkheden in 
het bestemmingsplan. 

Met het bestaan van de wijzigingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan mag de aanvaardbaarheid van de nieuwe 
bestemming binnen het gebied in beginsel als een gegeven worden 
beschouwd. Voorwaarde is dat wordt voldaan aan de bij het 
bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden. Dit neemt echter 
niet weg dat het bij het vaststellen van een wijzigingsplan gaat om een 
bevoegdheid en niet om een plicht. Dit betekent dat burgemeester en 
wethouders nog altijd moeten nagaan of wijziging van de bestemming 
uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is gerechtvaardigd.

Bij het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in een 
bestemmingsplan moet worden bepaald in welke gevallen en op welke 
wijze hiervan gebruik mag worden gemaakt. Ook moet van tevoren 
worden bekeken of de beoogde ontwikkeling in beginsel aanvaardbaar 
is. Met andere woorden: er zal van tevoren duidelijk moeten zijn wat 
de gevolgen van de ontwikkeling zijn voor bijvoorbeeld archeologie, 
cultuurhistorie, landschap en natuur. Dergelijk onderzoek mag niet 
pas plaatsvinden op het moment dat van de wijzigingsbevoegdheden 
gebruik wordt gemaakt. 

Let op
De term wijzigen wordt vaak gebruikt in plaats van de term herzien. 
Het herzien van een bestemmingsplan is echter wezenlijk wat anders. 
Bij het wijzigen zijn immers de regels waarbinnen gewijzigd moet 
worden al bekend en bij een herziening wordt ‘van voor af aan’ 
begonnen.

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

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

wij Ziging van een bestemmingsplan is 
een bevoegdHeid; geen pliCHt

Een vak apart wat
vakmanschap vereist
rIETDEkkEr Mark DE laaT 

samenwerking & service
Een nieuwe rieten kap heeft de 
eerste jaren vrijwel geen onder-
houd nodig. Om dit te garande-
ren bied Mark de Laat, vanaf 1 
oktober 2013, een gratis service-
certificaat aan. Bij oplevering van 
een volledig nieuw traditioneel 
gedekt dak, ontvangt de klant 
een servicecertificaat met een 
looptijd van 10 jaar, na de da-
tum van oplevering. Kijk voor de 
voorwaarden op de website.
jordy van Eldijk is een half jaar na 
de start van het rietdekkersbedrijf 
aangeschoven als werknemer. Hij 
had een sportopleiding afgerond, 
maar is inmiddels alweer 4 jaar 
dak-acrobaat om de rieten daken 
mooi en vakkundig te leggen. 

Het rietdekken heeft hij van Mark 
geleerd en hierdoor hechten bei-
den veel waarde aan kwaliteit en 
opgeruimde werkplekken. 

Een goede samenwerking op de 
werkplek is van groot belang, 
vooral als jouw werkplek op het 
dak is. Maar ook de samenwer-
king met de timmerman is be-
langrijk. De details bij ramen en 
de nok moeten in overeenstem-
ming zijn met de afwerking van 
het riet. Het laatste project dat 
Mark heeft afgeleverd is op Delst 
in Nistelrode te vinden. Gelukkig 
ligt dat pand aan de doorgaande 

weg van Uden naar Nistelrode, 
dat zorgde voor mooi wat extra 
reclame. 

Diverse mogelijkheden
Riet is voor Mark de Laat verre-
weg het mooiste materiaal om 
mee te werken en om zijn vak-
manschap tot in de puntjes tot 
bloei te laten komen. En bij goed 
onderhoud gaat een rieten dak 
35 jaar lang mee. Mark heeft 
nooit spijt gehad dat hij voor 
zichzelf is begonnen: “Zolang 
ik werk heb, ben ik blij”, aldus 
Mark.

NIsTELRODE – Het rietdekken is een fijn, maar lastig vak. Mark de Laat weet waar hij over praat. al 
vanaf zijn 18e zit hij in het rietdekkersvak, maar vanaf 2009 heeft hij zijn eigen bedrijf. Dat riet vele 
soorten en verschillen in kwaliteit kent is vanzelfsprekend, Mark gaat echter alleen voor kwaliteit. Dat 
is belangrijk omdat riet een natuurproduct is en in grote mate beïnvloed wordt door de weersomstan-
digheden. Mark kent ook de eisen en wetten die gesteld worden aan onderhoud; bij dakramen, nok-
afwerking of voor verzekering en overheid. 

Rietdekker Mark de Laat aan het werk op Delst in Nistelrode

www.rietdekkersbedrijfmarkdelaat.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 oktober 2013
EENMALIGE ZOMER ACTIE! 30% KORTING

Uw dealer
VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

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

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

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders » Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren  » Diverse overige opties mogelijk
 (RAL kleur tegen meerprijs)

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk
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Donkere eik 070
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 Normale prijs: 1.888,-  €
NU VOOR :

1.322,- €
Incl. BTW 

Excl. montage

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

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

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders » Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren  » Diverse overige opties mogelijk
 (RAL kleur tegen meerprijs)

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Antracietgrijs vergelijkbaar

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

starke Isolierung

42
mm

Dikke isolatie

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

42
mm

 bv: g60 Style 2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,

 elektrisch bediend, briljant of woodgrain uitvoering

 Normale prijs: 1.888,-  €
NU VOOR :

1.322,- €
Incl. BTW 

Excl. montage

nu voor:

incl. BTW
Excl montage

€ 1.322,-

Verkeersw
it vergelijkbaar m

et R
A

L 9016

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen 
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren: 

Bestel uw op maat gemaakte deur:

Normale prijs: 
€ 1.888,-

Advertorial



Woensdag 16 oktober 2013 19
  

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F. 0413-280183
M. 06-10069604

E. info@kerkhofmaatwerk.nl
w. www.kerkhofmaatwerk.nl

Maatwerk in o.a.:
•  Badkamermeubels
• Kasten en schuifkasten

• Kantoorinrichting
• Radiatorombouwen
• Keukens en keukenrenovaties

En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen 
aan uw woning of bedrijfspand

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

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

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

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

ontkalkt te worden
• koffi e en thee smaken beter

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

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

• Levering, installatie en 
onderhoud

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

Zacht en schoon water een weldaad
gOVers Water serVices Maakt Het VerscHiL

Govers Water services staat inter-
nationaal bekend om zijn kennis 
van waterbehandeling en levert 
daarnaast fris, schoon en zacht 
water in dispensers aan installa-
teurs, bedrijven en particulieren. 
Huub Govers vertelt: “Een wa-
terhardheid van Dh 3-5 is ideaal. 
De Dh 13/14 die wij in Bernheze 
hebben is heel hard water. Geen 
wonder dat kranen en tegels vol 
zitten met kalkvlekken en de ver-
warmingselementen van machi-
nes bedekt zijn met kalkaanslag. 

Bij zacht water werken verwar-
mingselementen effectiever, 
dus minder energiegebruik. Bo-
vendien hebben de elementen 
een langere levensduur. Er is tot 
50% minder zeep nodig om was 
schoon te krijgen, met als gevolg 
kleding die frisser van kleur blijft. 

Daarnaast sprankelen dranken 
met zacht water bereid en smaken 
beter.”

Waterlevering
Wilt u enkel fris drinkwater, dan 
heeft GWs voor u koelende dis-
pensers die klaar voor gebruik 
worden geleverd met gefilterd 
water, waaraan eventueel zuur-
stof of ozon is toegevoegd.

Waterontharding
Bij waterontharding wordt het 

leidingwater via een systeem met 
speciale harskorrels gevoerd. Kalk, 
magnesium en andere onzuiver-

heden hechten zich aan de hars-
korrels en het water gaat verder 
door de leiding naar kraan, vaat-
wasser, wasmachine, etc. Bij ver-
zadiging van de harskorrels, sluit 

het systeem zich automatisch en 
worden de korrels geregenereerd 
door spoeling met zout water. Het 
vervuilde en kalkrijke water wordt 
afgevoerd en het systeem is weer 
klaar voor gebruik. U, als gebrui-
ker, merkt hier niets van. Het eni-

ge dat u moet doen is af en toe 
het reservoir voorzien van nieuwe 
zouttabletten.

systemen
Voor de waterontharding heeft 
GWs verschillende systemen, 
waarbij de toepassing afhankelijk 
is van uw eisen, uw budget, ver-
bruik, waterhardheid en de plaats 
waar het systeem komt te staan. 
Voordat u een waterontharder 
laat plaatsen, kunt u met Govers 
of uw installateur overleggen 
welk systeem het meest geschikt 
is; de Aqua Dulci, De Fleck GW, 
Delta of de Green Dolphin. 
Het systeem betaalt zich niet al-
leen terug door het genot van 
heerlijk zacht drinkwater, bad-
water of afwaswater, maar ook 
doordat u veel minder wasmid-
delen nodig hebt (wat fijn is voor 
het milieu), minder tijd kwijt bent 

met poetsen en minder energie 
verbruikt voor de wasmachine of 
vaatwasser. 

Govers Water services levert niet 
alleen waterontharders en gebot-
teld water, maar ook koelkast-
filters voor Amerikaanse koel-
kasten, filters voor watertoevoer 
voor koffieautomaten, filters voor 
filterkannen en de zouten die u 
voor ontharding nodig hebt. 

Bovendien geeft Huub Govers 
trainingen aan installateurs voor 
de installatie van waterontharders 
en het instellen ervan. Huub Go-
vers werkt intensief samen met 
diverse installateurs uit Bernheze.

NIsTELRODE – De noodzaak van water kennen we allemaal. Maar er is ook de luxe van zacht en schoon 
water. een voorrecht wat binnen bereik ligt door de onthardingssystemen van govers Water services 
(gWs) of door het water dat door hen geleverd wordt in watersystemen.

Wilt u meer weten: 
www.goverswaterservices.nl of 
06-27506280/0412-612927.

Het harde water stroomt door de ingang van de klep naar binnen, 
vloeit door het harsbed en gaat via de stijgbuis weer omhoog 
naar de uitgang van de klep.

calcium- en 
magnesium-moleculen, 
vastgezet op het hars

Natriummoleculen, 
vastgezet op het 
hars

hard 
water

zacht 
water

‘voordat u een waterontharder 
laat plaatsen, kunt u met gws oF uw 
installateur overleggen’

Advertorial
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Bernheze sportief

Heeswijk verliest onnodig eerste punten

Bij de eerste paal werd Danny 
Aarts, middels een klein zetje, uit 
evenwicht gebracht. Achterin was 
Dylan Davies goed meegelopen, 
maar zijn inzet werd goed gekeerd 
door de ZsV-goalie. Daarna werd 

de thuisploeg gevaarlijk. Na ruim 
20 minuten werd Patrick Lunen-
burg - voor het eerst dit seizoen - 
verschalkt. Een afvallende bal werd 
vanaf 18 meter strak in de hoek 
geschoten, 1-0. Niet lang daarna 

speelde Danny Aarts zich, middels 
een goede individuele actie, vrij in 
de zestien. Maar opnieuw was de 
doelman een ‘sta in de weg’. 
Na rust was er nog maar één ploeg 
die voetbalde. Heeswijk zette vol 
druk en de gastheren kwamen niet 
meer aan voetballen toe. Danny 
Aarts nam het doel diverse keren 
onder vuur, maar of de doelman of 
de lat voorkwamen de gelijkmaker. 
Ook invaller Wouter van Dijke 
was nog enkele keren gevaarlijk. 
Vanuit een corner kopte hij eerst 
rakelings langs en bij zijn tweede 
poging werd de bal op miraculeuze 
wijze van de doellijn gekopt door 
een verdediger. De gelijkmaker 
werd niet meer gemaakt waardoor 
Heeswijk voor het eerst dit seizoen 
puntverlies leed.

voetbal

HEEsWIjK-DINTHER - Op deze regenachtige zondag ging Heeswijk op bezoek bij ZsV uit Zeilberg. ZsV 
schoot uit de startblokken en voerde direct de druk op om het eerste doelpunt achter Heeswijk-doelman Lu-
nenburg te schieten. De eerste kans was echter voor de ploeg van trainer Marc vd Ven. Çetin alpdogu werd 
op links weggestuurd en zette scherp voor. 

HsV Vorstenbosch wil bij deze 
nogmaals jan-julius Zegers, Gijs 
van Houtem, Toine smolenaars, 
Douwe Timmers, sam de Visser, 

Rik Verstraten en Thomas Hoeven-
berg feliciteren met het behalen 
van hun visdiploma.

Geslaagd voor cursus vissen

VORsTENBOsCH – afgelopen zondag hebben de cursisten van de cur-
sus vissen met de vaste stok hun praktijkexamen gedaan onder bege-
leiding van de vrijwilligers. Het was erg slecht weer, maar iedereen was 
aanwezig. Ondanks het weer heeft iedereen de theorielessen goed in 
praktijk gebracht en mocht iedereen met een diploma weer richting huis.

vissen

OPDRACHTGEVER / ONTWIKKELAAR

Jansen Bouwontwikkeling B.V.

www.jansenbouwontwikkeling.nl

TEVENS AANBOD VAN 
APPARTEMENTEN, 

VRIJSTAANDE WONINGEN 
EN BOUWKAVELS

STARTERSLENING MOGELIJK

Weergaloos wonen 
in Nistelrode! 

FASE 2

FASE 1

NOG ÉÉN TE 

KOOP: € 185.000,-

FASE 1 

DIRECT 

BESCHIK-

BAAR

VERKOOPBEMIDDELING

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl

FASE 2 

VERKOOP 

GESTART!

VANAF 

€ 162.000,-

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

tijdens de winterperiode
10% kOrTInG

op binnenschilderwerk

tijdens de winterperiode
10% kOrTInG

op binnenschilderwerk
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Pieter wist zijn eerste wedstrijd met 
een goede Ippon te winnen van 
zijn tegenstander.
Helaas voor Pieter was er dit keer 
geen coach van team Tanoshii bij, 
maar gelukkig was zijn opa aanwe-
zig, die speciaal voor dit toernooi 
naar Oss was gekomen. Ook de 
tweede partij zag opa zijn klein-
zoon met een volle Ippon winnen, 
waarna Pieter moest aantreden 
voor zijn derde wedstrijd. ’De der-

de tegenstander van Pieter was net 
zo sterk als hij en helaas vloerde hij 
Pieter met een worp waar hij een 
Yugo voor kreeg. Na de volle wed-
strijdduur moest Pieter dit verlies 
tot zich nemen en een verdiende 
2e plaats was toen een feit.

Een hele goede prestatie voor deze 
jeugdige judoka uit Nistelrode en 
namens ons hele team feliciteren 
we hem dan ook.

3e van Buel 
sIOss judo toernooi in Oss

budo

Oss - afgelopen zondag werd het 3e van Buel siOss judotoernooi ge-
houden in sporthal de rustheuvel in Oss. Maar liefst 300 deelnemers 
streden voor het eremetaal, zo ook pieter van Oort uit Nistelrode.

HEEsCH – HVcH besliste de derby 
tegen tOp keurig in het voordeel 
van Heesch. in de eerste helft werd 
de basis gelegd en binnen het uur 
stond het scorebord op 0-2. 

Tom Hekerman maakte beide 
doelpunten en de assists waren 
beide keren van Geert Korsten. 

Met name in de tweede helft 
werkte HVCH hard en won het 
bijna alle duels. 
De overwinning was dan ook te-
recht.

Overwinning HVCH op TOPvoetbal

katerig gevoel na nederlaag
NIsTELRODE - prinses irene ver-
loor zondagmiddag in de stro-
mende regen met 0-1 van erp, dat 
daarmee de eerste punten pakte 
in de 2e klasse. prinses irene ver-
zaakte daarmee zich in de top van 
de ranglijst te nestelen.

Als kansen zouden tellen, dan had 
Prinses Irene ruim op punten ge-
wonnen, maar dat is nog steeds 
niet het geval. In een matige wed-
strijd, was het 10 minuten voor tijd 
Toon Barten die, na zijn schot op 
de paal, zelf de rebound binnen 
schoot. 
De Nistelrodenaren hadden al 
lang op voorsprong moeten staan, 

maar het euvel was deze middag 
het benutten van kansen. Erp doel-
man Kevin v.d. Laar greep ook een 
aantal keren goed in, dat mag ook 

gezegd worden. Derde doelman(!) 
joris Pennings kweet zich goed van 
zijn taak, maar werd amper op de 
proef gesteld.

voetbal

kampioens-
team najaar jeugd tennis-
vereniging De Balledonk

Eenmaal speelde dit team gelijk en 
de rest van de zes competitieda-
gen werd ruim gewonnen. Tot op 
de laatste competitiedag bleef het 
spannend tussen ons team en het 
team van Rosmalen. De Balledonk 
won de laatste wedstrijddag glans-
rijk met 6-0 van De Hoge Heide uit 

Vlijmen en mag zich nu kampioen 
noemen in de categorie groen 10 
t/m 12 jaar. 
Na een huldiging door de jeugd-
commissie werd het team door 
enkele enthousiaste ouders getrak-
teerd op taart, friet, ijs en een ritje 
in de kampioenswagen. 

HEEsWIjK-DINTHER - Vanaf eind augustus streed een team van de Bal-
ledonk om het kampioenschap ‘Najaarscompetitie Zuid’ van de kNLtB. 
sjoerd kooijman, flynn van Balsfoort en Jasper abelen waren de vaste 
spelers van dit team. invallers Bart van erp, robin roefs, ruben van de 
Weijer en Mathijs Haeve zorgden ervoor dat er elke week 4 singles en 
2 dubbels gespeeld konden worden. 

tennis

actie 
alleen 
online
geldig

Opa en Pieter van Oort kunnen trots zijn op de mooie 2e plaats
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Bernheze sportief

HEEsWIjK-DINTHER-NIsTELRO-
DE - roel van Oort is al vanaf zijn 
6e jaar verslaafd aan motorcross. 
Daar weten ze bij Mc Heeswijk 
alles van. en nu, op zijn 18e rijdt 
hij in de MX2 Nationalen mee.

Op 6 oktober werden in Harfsen 
de manches om het kampioen-
schap gereden. Roel stond voor de 
eerste manche 1 punt achter en na 
de eerste manche 2 punten voor. 
Na 2 manches won hij uiteinde-

lijk de titel met 5 punten voor de 
tweede man.

Voor 2014 heeft de Nistelrodese 
Roel grote plannen. Hij wil zich dan 
plaatsen in de Top 10 ONK (Open 
Nederlands Kampioenschap). 

Gelukkig heeft hij veel support 
vanuit Derks MX Racing, Ad Car 
Automaterialen en Autoschade 
Gebroeders Van Oort. 

roel van Oort, 
kampioen motorcross

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Het bestuur vindt zo’n training 
een must voor iedereen die gaat 
wintersporten. jong, oud, man, 
vrouw. skifit betekent drie keer 
genieten van uw sneeuwvakantie. 
‘Ervoor, tijdens en erna’. Kom gra-
tis een proeftraining meedoen en 
ervaar hoe de conditie is.
sneeuwfit training in de buurt:
Zondagmorgen van 10.00 – 11.00 
uur. Plaats: ‘Paviljoen Geffense 
Plas’ te Oss.
Meer informatie: Gerard Bennik, 
0487-542672 / 0653950805
wave.charter@planet.nl 

sneeuwfit 
maakt wintersport nog leuker
BERNHEZE - Veel Nederlanders snakken in de herfstmaanden al weer 
naar besneeuwde alpentoppen en gezonde berglucht. Wintersport is 
een lichtpuntje in de donkere winter. De week wintersport moet dan 
ook perfect zijn: genoeg sneeuw, volop zon en leuke afdalingen. een 
goede lichamelijke conditie is de basis die ervoor zorgt dat het skiën, 
langlaufen of snowboarden echte ontspanning wordt. skiverening Bra-
bant Noord-Oost organiseert daarom vanaf oktober 2013 tot april 2014 
weer skifit-trainingen. 

wintersport

nieuwe shirts 3e elftal

NIsTELRODE - Pierre van der Ven, 
eigenaar van Venwico schilder-
werken, sponsort al vele jaren het 
gehele tenue (trainingspak, tas en 
shirt) van het 3e elftal van Prinses 
Irene. Afgelopen zondag kreeg het 
elftal nieuwe shirts. Als dank daar-

voor overhandigde aanvoerder 
Tim Wijnen een bosje bloemen en 
een lekker Nisserois kruidenwijntje 
aan Pierre en zijn vrouw Marianne. 

Om de gulle sponsor te ‘pleasen’ 
werd beloofd dat de 3 punten in 

Nistelrode zouden blijven. Er werd 
met 1-0 gewonnen van Avanti 2. 

Het elftal, dat vorig jaar kampioen 
werd, doet het in de 2e klasse uit-
stekend en staat op een keurige 3e 
plaats.

voetbal

HEEsWIjK-DINTHER - Altior 1 – 
spes 1, Met een goede overwin-
ning op donderdag 10 oktober in 
de 2e ronde van het bekertoernooi 
(Avanti 20-10) op zak, zag de pu-
pil van de week, Lynn Heerkens, 
Altior goed uit de startblokken ko-
men en bij rust met 6-4 voorstaan. 
Na de rust werd er lang niet ge-
scoord en wist spes op gelijke voet 
te komen 6-6. Er volgden span-
nende slotminuten, waarbij spes 
uiteindelijk de winst mee naar huis 
nam. Eindstand 7-8.
Altior 2-De Peelkorf 2: 5-6
Altior 3-ZIGO 2: 6-5
Altior 4-spes 3: 12-2
Altior MW1-Rooi MW2: 0-12
Altior B1-spes B1: 10-2
De Korfrakkers C1-Altior C1: 6-3
Altior C2-De Korfrakkers C3: 5-0
De Korfrakkers D2-Altior D2: 6-0
BMC D1-Altior D3: 2-0

spoordonkse Girls E2-Altior 
E2: 0-2
BMC F1-Altior F1: 2-3
strafworpen: 2-3
Avanti F1-Altior F2: 6-0
strafworpen: 3-1

altior 1 
vergeet het af te maken

korfbal
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Altior Lynn Heerkens

korloo 1 haalt geen punten uit 
laatste wedstrijd veldcompetitie

Vanuit deze insteek zijn we gaan 
spelen en maakten mooie acties 
dichtbij de korf, waar we onze 
doelpunten ook uit haalden. We 
gingen redelijk gelijk op in de eer-

ste helft en gingen de rust in met 
een stand van 2 - 3. 

Bio had mooie aanvalsacties, maar 
Korloo wist het verdedigend lang 
dicht te houden. Door de uit-
gaande bal te verdedigen wisten 
we vaak de bal te onderscheppen. 
Met een 3 - 4 op het scorebord 
werd er door Korloo in de laatste 
minuten hard gevochten voor de 

gelijkmaker, maar helaas kwam Bio 
toch op een 3 - 5 voorsprong, door 
een verdedigende fout van Korloo. 
Deze voorsprong wisten zij te be-
houden tot het eindsignaal klonk. 
In deze wedstrijd heeft wederom 
de afronding ons de kop gekost. 
Eindstand Korloo 1 - Bio 1: 3 - 5. 
Doelpunten: Charlotte van Lies-
hout, Mirte van schaijk en Mariska 
Nuijen.

korfbal
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LOOsBROEK - Zondag 13 oktober speelde korloo haar laatste buitenwedstrijd thuis tegen Bio 1. een team 
waar we nog weleens punten op konden pakken. regen, kou en wind vergezelden ons de hele wedstrijd 
en daar moesten we ons spel op aanpassen. aanvallend meer korte, strakke acties rondom korf en minder 
afstandsschoten, verdedigend de bal storen, je dame op een meter afstand houden en niet op je dame in-
springen bij een afstandsschot of dreiging daarvan.

Verlies Prinses Irene vrouwen

Het ongemotiveerd spelende Prin-
ses Irene stond na amper één mi-
nuut al bijna op achterstand, maar 
Van Mourik kon nog redden. DsE 
was fysiek sterk en hanteerde 
graag de lange bal. In de duels wa-
ren zij deze natte middag heer en 
meester. In de 6e minuut stond het 
1-0. Pas na 25 minuten kreeg Prin-
ses Irene een mogelijkheid, maar 

die leverde niets op. In de 28e mi-
nuut werd een voorzet binnenge-
lopen en stond het 2-0. De kopjes 
gingen omlaag toen het amper vijf 
minuten later 3-0 werd uit een af-
standsschot. 

Wie had gehoopt dat er nog wat 
recht gezet kon worden in de 2e 
helft kwam van een koude kermis 

thuis, want de warme thee was 
net achtergelaten, toen doelvrouw 
Nadia v. Mourik voor de vierde 
keer de gang naar het net moest 
maken, na een mooie solo scoorde 
DsE 4-0. 
sanne Huberts scoorde in de 70e 
minuut de ere-treffer op aangeven 
van jody van Kessel. Daarna vond 
de promovendus nog twee keer 
het doel, mede door het benut-
ten van een terecht toegekende 
penalty. DsE gaat door deze grote 
overwinning nu alleen op kop in de 
zondag hoofdklasse.

voetbal

NIsTELRODE - De prinses irene vrouwen lieten het zondagmiddag te-
gen koploper Dse uit etten-Leur danig afweten. in het natte en koude 
sportpark Hooge Neer werd, na een ruststand van 3-0, met maar liefst 
6-1 kansloos verloren.

karper van 15 kg

HEEsCH - Mitch Duits ving op zaterdag 12 oktober in de vijver bij het 
Bomenpark een karper van 15 kg.  Foto’s: Ad Ploegmakers

vissen
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Workshops, seminars en excursies

Kennis en netwerken in Bernheze, Maasdonk en Lith

Programma Ondernemerslokaal najaar 2013-voorjaar 2014

Leergang voor MKB ondernemers:
‘De rode draad in ondernemen’

De leergang voor MKB ondernemers biedt u krachtige workshops, gevolgd door inspirerende excursies bij lokale bedrijven waar het 

‘geleerde’ uit de workshop in de praktijk kan worden ervaren. De workshops richten zich op het bepalen van de koers voor je bedrijf, het 

passend inrichten van je bedrijfsprocessen en het volgen en sturen van het bedrijfsresultaat. De leergang is ‘de rode draad’ voor iedere 

ondernemer en hierdoor geschikt voor ondernemers uit alle sectoren en met uiteenlopende bedrijfsomvang.

Het Ondernemerslokaal, het kennis – en netwerkplatform voor ondernemers in Bernheze, Maasdonk en de omgeving van Lith, ondersteund door de fondsen van Rabobank Bernheze Maasland.

Workshop 
Bepaal je koers
door Michiel Muller  (oprichter van o.a. 
Tango en Route Mobiel) 
op 28 oktober 2013

Excursie 
naar Van Tilburg Mode en Sport 
onder leiding van directeur 
Peter van Tilburg 
op 25 november 2013

Workshop 
Je bedrijfsproces in 
de praktijk 
door Hans Joore (Let’s Implement) 
op 20 januari 2014

Excursie 
naar Maas Coating Groep B.V. 
onder leiding van directeur 
Jan Maas
op 10 februari 2014

Workshop 
Resultaat en sturing
door Patrick van der Pijl 
(Business Models Inc.) 
op 10 maart 2014

Excursie 
naar Print Point Displays 
onder leiding van directeur 
Gert-Jan van Casteren 
op 9 april 2014

Speciaal voor 
agrarische 
ondernemers: 

Openings seminar 
Agrarische Leergang met 
Cees Veerman!

Kom op 30 oktober naar theater 

de Pas in Heesch voor het seminar 

‘Maar hoe dan? Aan de slag met 

innovatie en verandering’.

Inschrijven kan via 
www.agrarischeleergang.nl

Speciaal voor 
agrarische 
ondernemers: 

De workshops en excursies vinden in de avonduren plaats. De totale kosten 
voor deelname aan de gehele leergang bedragen 150 euro inclusief BTW.

Studiereis naar Zuid-Afrika
Van 25 januari tot en met 3 februari 2014 biedt het Ondernemerslokaal een studiereis 

aan. Naar aanleiding van een behoeftepeiling onder lokale ondernemers is gekozen voor 

Zuid-Afrika; een land met vele mogelijkheden. De studiereis is oriënterend van karakter, 

waarbij bedrijfsbezoeken onderdeel zijn van het programma. De kosten bedragen 3.500 

euro all inclusive per deelnemer. Voor meer informatie en het totale programma kijkt u 

op www.ondernemerslokaal.nl.

Inschrijven?
Wilt u zich inschrijven voor 
een van de onderdelen van 
het Ondernemerslokaal? 
Ga dan naar

www.ondernemerslokaal.nl 
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
17 oKtober 
bernhezer biljartkampioen-
schap libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther

scouting heesch heitje voor 
een Karweitje
Locatie: Heesch 

Workshop energetische 
bescherming bij Centrum 
maia
Locatie: Rukven 2a
Heeswijk-Dinther
 
makeover meidendag 
Checkpoint
Locatie: de La Sallestraat Heesch
 
filmhuis de Pas: 
Kikkerdril - Kinderfilm
Locatie: De Pas Heesch

handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

18 oKtober 
Cursus Persoonlijke en 
Intuïtieve ontwikkeling 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg Nistelrode 

night of the music
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode 

gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode 

bernhezer biljartkampioen-
schap libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther

scouting heesch 
heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch 

sterrenwacht halley: 
Publieksavond
Locatie: Halleyweg 1 Heesch 

jubileumactie 40-jaar 
weekmarkt 
Locatie: Heeswijk-Dinther 
Pagina 15

fashion & beauty dag
Locatie: Van Tilburg Mode & 
Sport Nistelrode
Pagina 15

19 oKtober 
bernhezer biljartkampioen-
schap libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther

herfst bridgedrive
Locatie: C.C. Servaes
Heeswijk-Dinther 

scouting heesch 
heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch 

remIX - jeugddisco
Locatie: De Pas Heesch
 
Ali b beken(d)t!
Locatie: De Pas Heesch 

night of the music
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode 

de conservenactie: 
een liefdevol blik
Locatie: Petrus Emmaus Parochie 
Heesch
Pagina 4

Co-Incidental 
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
 
Veel muziek Koninklijke 
fanfare st. Willibrord
Locatie: aula Bernrode
Heeswijk-Dinther 
Pagina 5

opening van het 
wildseizoen
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther 

20 oKtober 
de conservenactie: 
een liefdevol blik
Locatie: Petrus Emmaus Parochie 
Heesch
Pagina 4

Publiekswandeling 
‘herfst in aantocht’
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode 

matineeconcert door 
cellokwartet Wiriavier
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinter

een bijzondere vogelbeurs 
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

Veel muziek Koninklijke 
fanfare st. Willibrord
Locatie: Aula Bernrode
Heeswijk-Dinther 
Pagina 5

lederzaak Verhagen 
geopend
Locatie: ’t Dorp 44 Heesch
Pagina 5 

galerie bernheze voor 
Pink ribbon
Locatie: H. v.d. Venstraat 7
Nistelrode 

21 oKtober 
Voordelige rijbewijskeuring 
Locatie: De Pas Heesch 

rabobank inloopavond 
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch 

22 oKtober 
lezing ‘genieten van het 
leven’ 
Locatie: De Pas Heesch 

jubileumviering vrijwilligers
Locatie: Gasterij Laarstede 

repetitieavond smartlap-
penkoor de borrelnoten
Locatie: Café de Zwaan
Heeswijk-Dinther 

Concert door rosanne 
Philippens en Yuri van 
nieuwkerk 
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther 

Presentatie hKK heemkun-
dekring de Wojstap
Locatie: Raadhuisplein 21a 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 2

23 oKtober 
breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
 
KVo heesch oktoberviering
Locatie: ‘t Tunneke Heesch 
Pagina 12

24 oKtober 
de ontmoeting: 
muziekfilm Kwartjesvolk
Locatie: Gasterij Laarstede 
Nistelrode

bezoek Kbo aan Philharmo-
nie zuid nederland
Locatie: Muziekgebouw 
Eindhoven 

zwammen tijdens 
onderonsje 
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther 

lezing jan Vermeer
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

speciale discoavond
Locatie: Uitgaanscentrum 
Lunenburg Loosbroek
Pagina 4 

25 oKtober 
mini congres Alzheimer 
nederland Afdeling 
Uden-Veghel
Locatie: De Kruisherenkapel 
Uden

officiële opening 
bezoekerscentrum 
de Kilsdonkse molen
Locatie: Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther 

gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB adviseurs en 
accountants Nistelrode 

Vrouwen ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 1 

Kaartavond zonnebloem-
afdeling hdlV
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther 
Pagina 4

fashion & beauty dag
Locatie: Van Tilburg Mode & 
Sport Nistelrode
Pagina 15

26 oKtober 
fairtrade Week

reiki 1 inwijding bij 
Centrum maia
Locatie: Palmenweg Nistelrode
 
bridge kampioenschap van 
nistelrode
Locatie: Laar 56 Nistelrode
 
2de hands kinderkleding- 
en speelgoedbeurs
Locatie: CC de Wis Loosbroek
 
spooktocht georganiseerd 
door de Koninklijke fanfare
Locatie: Blokhut de Vlegelhut 
Heeswijk-Dinther 

Popkoor noIz 
presenteert troje
Locatie: de Pas Heesch
 
nicky’s Pride
Locatie: Tunneke Heesch

Workshop dans
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

spaardag rabobank
Locatie: Rabobank Bernheze 
Maasland 

open huis in bernhoven
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden 

bernhezer liedjesfestival
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode 

open dag bezoekerscentrum 
de Kilsdonkse molen
Locatie: Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther 

nacht van de nacht 
sterrenwacht halley
Locatie: Halleyweg Heesch 

27 oKtober 
fairtrade Week

Popkoor noIz presenteert 
troje
Locatie: De Pas Heesch 

trampoline 
plaatsingswedstrijd
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

mariaconcert
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch 

28 oKtober 
rabobank inloopavond 
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch 

Workshop ‘bepaal je koers’
Locatie: Rabobank Bernheze 
Maasland
Pagina 23


