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Na eerdere edities in 1992 en 2006 stond afgelopen weekend de derde reünie 
van die groep ex-leerlingen op het programma. Speciaal voor de gelegen-
heid was ook meester De Goei uitgenodigd. 
Maar hoe was dat nou, voor het eerst zo’n 
gemengde klas? “Nou, de seksuele voorlich-
ting bijvoorbeeld, dat ging niet zo goed”, 
herinnert Cor Geenen zich met een glim-
lach. “Kwam de pastor voor de klas staan, 
maar konden we niet stoppen met lachen. 
Werden we maar weer uit elkaar gehaald.” 
Om daar aan toe te voegen: “Het was ver-
der niet gek voor ons of voor onze ouders, 
het was meteen normaal en zelfs leuk.”

Spinnenhuis
Een ander bijzonder verhaal komt uit de 
mond van Annemieke, dochter van toen-
malig politieman Wim van Roosmalen. 
Vanaf molen De Windlust tuurt ze naar 

Kerkstraat 29, haar geboorteadres. 
“Zie je daar dat gebouwtje? 

Dat was het spinnenhuis. 
Het is echt gewoon een 

blok beton”, lacht 
ze. “De boeven 

die mijn va-
der vroeger 

oppakte, 

‘wennen aan gemengde klas? 
Nee hoor, alleen maar leuk!’

Ook al kon niet iedereen aanwezig zijn, er is nog niemand weggevallen  Tekst en foto: Rob Aarts

Sinterklaas en Zwarte pieten van harte welkom in Bernheze

werden in dat spinnenhuis onder-
gebracht. Als er dan thuis veel eten 
werd gekookt, wisten wij al dat er 
weer boeven opgesloten zaten.”
Net als haar broers en zussen liet 
ze Vorstenbosch enkele jaren later 
achter zich. 
Een groot deel van de club - in-
middels allemaal 60, 61 jaar oud 

- is nog steeds woonachtig in het 
kleine kerkdorp. Ook al kon niet 
iedereen aanwezig zijn, een even 
mooi als opvallend detail is dat 
de klas nog helemaal intact is en 
dat er nog niemand is weggeval-
len. De een wat grijzer en de ander 
wat kaler, maar ach, het zijn alle-
maal nog steeds dezelfde trendset-
ters als die bijna vijftig jaar geleden 
voor het eerst een gemengde klas 
vormden.

MeeR SiNTeRKLAASNieUWS Zie PAGiNA15

VORSTENBOSCH - een klas met jongens én meisjes. Voor de huidige generatie is het de normaalste zaak van de wereld, maar dat was een paar 
decennia geleden wel anders. De zesde klas van Basisschool Op Weg in Vorstenbosch was in 1966 de eerste gemengde klas. “Wennen? Nee 
hoor, vonden we alleen maar leuk.”

Klas zes Basisschool Op Weg in 1966

‘De een Wat grĲ zer, 
DE ANDER WAT 
kaler, maar aCH...’

Deze week: 
Op de koffie bij... 
Zwarte Piet
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.mooinisseroi.nl
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschSing Along en Stiltedag

VORSTENBOSCH - In de Klooster-
kapel wordt zondag 23 november 
de ‘Sing Along’ gehouden, van 
14.30 tot 17.30 uur, entree € 5,-.

In samenwerking met het Indisch 
Atelier Eindhoven wordt een mix 
van Indische/Indonesische liedjes 
gebracht. Bezoekers worden van 
harte uitgenodigd om mee te zin-
gen met het meezingprogramma. 
Op het programma staan o.a. Sura-
baya, Burung Kakatua, Terang Bu-
lan, maar ook Droomland, I drea-
med a dream en Het Dorp. Zang 

en muziek worden afgewisseld 
met Indische verhalen en een korte 
dansworkshop Poco Poco. Deze 
Sing Along wordt georganiseerd 
met medewerking van Anne-Mieke 
Post-Smetsers, Joyce Radesey, Inge 
Dumpel, Anny Smith, de Melati 
Singers, Marieke Buiting-Hermsen 
en Anne-Marie van de Laar. 

Zaterdag 29 november: Stiltedag, 
van 10.00 tot 16.00 uur. Begelei-
ding: Ton Roumen. Kosten € 25,- 
inclusief eenvoudige lunch. Tijdens 
deze stiltedag ervaar je hoe je de 

weldadige en helende kracht van 
stilte op een eenvoudige manier in 
je leven kunt integreren en benut-
ten. De dag bestaat uit meditaties 
en lichaamsoefeningen. Op het 
programma staan onder andere 
meditaties die zich op de ademha-
ling richten, stiltemeditatie, loop-
meditatie, slaapmeditatie en een 
meditatie om het hartcentrum te 
voeden. Hoe kan het rustiger wor-
den in je leven? Dat kan door mo-
menten van stilte of verstilling in te 
lassen. Stilte is dus niet nutteloos, 
maar weldadig, helend zelfs. Ze is 
een krachtige bron die stress redu-
ceert en je leven vitaliteit schenkt. 

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

Advertorial

Stoofpot met kruidnoten! 

e zijn halverwege de maand november en we hebben 
Sinterklaas weer verwelkomd in Nederland. Ook 
bent u wellicht al aan het nadenken over de komende 

kerstdagen en de culinaire invulling daarvan, dus altijd leuk om 
fijne, lekkere recepten te krijgen. Ook het wildseizoen is weer in 
volle gang. U bent bij ons aan het juiste adres voor prachtig en 
lekker wildvlees. Informeert u gerust naar de mogelijkheden of 
voor meer info over de bereidingswijze en -tijd.

Een (h)eerlijk recept voor u: Wie zoet is krijgt… stoofpot met 
kruidnoten! 
Een heerlijk decembergerecht met stevige wintergroenten.

ingrediënten:
•	 400	gr.	kalfs	sukadelappen,	in	grove	blokken	gesneden
•	 200	gr.	knolselderij	in	grove	stukken	gesneden
•	 200	gr.	pastinaak	in	grove	stukken	gesneden

•	200	gr.	winterpeen	in	grove	stukken	gesneden
•	2	el.	bloem
•	2	el.	tomatenpuree
•	1	tuinkruidenbouillonblokje
•	1	ui	in	ringen	gesneden
•	250	gr.	champignons	in	grove	stukken	

gesneden
•	olijfolie
•	handjevol	kruidnoten

Bereidingswijze:
•	Haal	de	in	grove	blokken	gesneden	
sukadelappen	1	uur	voordat	het	vlees	de	
braadpan in gaat uit de koelkast om op 
kamertemperatuur te laten komen.

•	 Bestrooi	de	grove	blokken	gesneden	sukadelappen	met	de	
bloem.

•	 Verhit	750	ml	water	met	het	tuinkruidenbouillonblokje	en	
breng aan de kook. 

•	 Zet	vervolgens	het	vuur	uit.
•	 Verhit	olie	in	een	braadpan	op	middelhoog	vuur.
•	 Bak	de	in	grove	blokken	gesneden	sukadelappen	goudbruin.
•	 Bak	vervolgens	de	knolselderij,	pastinaak,	ui	en	winterpeen	

circa 3 minuten mee.
•	 Voeg	de	champignons	en	tomatenpuree	toe	en	giet	vervolgens	

de tuinkruidenbouillon erbij.
•	 Doe	de	deksel	schuin	op	de	pan	en	laat	circa	2	uur	stoven.
•	 Voeg	vervolgens	de	kruidnoten	toe	en	laat	nog	circa	30	min	

stoven.

Eet u smakelijk!
We	begroeten	u	graag	in	onze	winkel,	aan	’t	Dorp	67	in	Heesch.
Riny van Esch

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Advertorial

Zondagmiddag 23 november: mArinA
HEESCH - Filmhuis De Pas presenteert op zondag 23 november de film 
Marina. 
mArinA is gebaseerd op het leven van zanger Rocco Granata, die met 
zijn lied ‘Marina’ zijn eerste en meteen wereldwijde hit scoorde. 
Eind jaren veertig vertrekt de vader van Rocco Granata vanuit Calabrië naar 
België om een beter bestaan voor zijn familie op te bouwen. Als een rijk 
man zal hij terugkeren. Hij gaat werken in de steenkolenmijnen van Water-
schei. Na een jaar laat hij zijn vrouw Ida en hun twee kinderen overkomen 
en blijkt België toch hun eindbestemming. Rocco’s grote droom is geld 

verdienen met muziek maken. Zijn grote 
jeugdliefde, kruideniersdochter La Ra-
gazza, geniet van zijn muziek en wordt 
zijn inspiratiebron en motivator. Hun lief-
de is zo sterk dat ook kruidenier Somers 
zijn dochter niet bij Rocco weet weg te 
houden. Ondanks Rocco’s verhuizing 
naar een vreemd land waar hij de taal 
niet kent, geeft hij zijn droom niet op. 
Tot grote frustratie van zijn eigen vader.

Aanvang 15.30 uur, entree € 5,-.

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

Winnaar twee gratis kaartjes: 
Annemieke van der Biezen

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

1E KERSTDAG GEOPEND

Steeds meer vrouwen kiezen voor 
het ondernemerschap of overwe-
gen om dat te gaan doen. Maar 
ondernemen is meer dan van je 
passie een bedrijf maken. 

Of je nu startend bent of al verder 
gevorderd, een goede basis is van 
groot belang. Maar wat weten we 
hiervan? Welke kansen biedt het 
ons? Waar begin je? Wat maakt 
jou onderscheidend? 

En niet te vergeten hoe zorg je dat 
de financiële en juridische risico’s 
voldoende zijn afgedekt?

Programma
Het programma begint om 12.30 
uur met de ontvangst, vervolgens 
is er een netwerklunch. De presen-
taties beginnen om 14.00 uur en 
eindigen rond 16.00 uur. Kosten 
bedragen € 12,50, inclusief lunch 
(pinnen is niet mogelijk).
Deze meeting is laagdrempelig, 
informeel van karakter en voor 
alle vrouwen die interessante an-
dere vrouwen willen ontmoeten, 
op zoek zijn naar ondersteuning 
of anderen iets te bieden hebben. 
Iedereen is uitgenodigd, alleen of 
met een vriendin of collega. 

MeeR iNFO OF AANMeLDeN 
ViA WWW.VOVBeRNheZe.NL

VOV Bernheze thema 
‘maak werk van je passie’
NISTELRODE - in CC Nesterlé in Nistelrode wordt vrijdag 28 november 
weer een VOV-meeting gehouden. Thema deze keer is ‘Maak werk van 
je passie’. W

De organisatie heeft een aantal sprekers bereid gevonden hun erva-
ring en expertise over ondernemerschap te delen. Dat zijn:
mAud VAn Erp – Advocaat bij VDB Advocaten Notarissen. 
mOniquE GEnEVAcE – Regiomanager Noordoost Brabant bij 
UWV Werkbedrijf. 
mArijkE dEn OttEr - Adviseur bedrijven bij Rabobank 
Bernheze Maasland. 
mArjO dE LOuw - Coach bij Starters Succes Oss. 
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Wandelclubje
Ik zag ze weleens voorbij komen in mijn middelbare schooltijd. 
Elke keer hetzelfde groepje wat tijdens de lunchpauze de benen ging 
strekken na een suffe zitochtend op kantoor. Een wandelclubje dat uit 
nood geboren was, omdat ze nu eenmaal collega’s waren, zo leek het. 
Heel	vrolijk	keken	ze	in	ieder	geval	nooit.	Alsof	ze	bang	waren	na	de	
pauze terug te keren naar dat stoffige kantoor, waar ze nog de hele 
middag door moesten brengen.

Ik zou in ieder geval nooit lid gaan worden van zo’n kantoor-
wandelclubje had ik me voorgenomen. Ik wilde zo onafhankelijk 
mogelijk zijn en mijn eigen tijd kunnen indelen. Lunchen op een 
vaststaand tijdstip kon me gestolen worden, ik wilde eten op de tijden 
die	ik	zelf	kon	bepalen.	De	baas	kon	mijn	rug	op,	ik	zou	me	niet	voor	
laten schrijven wanneer ik mijn bruine boterham naar binnen moest 
werken.	Brood,	en	vooral	leverworst,	was	mijn	favoriete	gerecht,	dus	
wie was hij nou om te zeggen dat ik dat alleen maar tussen bepaalde 
tijden mocht eten.

Nu is het kwart over twaalf en ongeveer tijd om aan mijn 
middagwandeling	te	beginnen.	Door	weer	en	wind	loop	ik	nu	in	mijn	
middagpauze met een vast groepje collega’s door het mistroostige 
centrum van het dorp waar ik werk. Even de benen strekken na 
een ochtend achter je bureau is nu een prettige afwisseling in mijn 
werkende leven achter de computer.

Wanneer ik nu voorbij de middelbare school wandel, betrap ik mezelf 
er op dat ik altijd wat sneller loop dan gebruikelijk. Ik weet namelijk 
hoe er naar me gekeken wordt vanachter het raam in het klaslokaal. 
Ik weet hoe de nu nog onafhankelijke geesten me hoofdschuddend 
aankijken. 

Kijk daar, die wandel-losers. Als je toch zo je middagpauze moet 
vullen. Kansloos.

Column
D’n BliekerZingen is dubbel bidden

Jubilarissen bij Dinthers parochieel mannenkoor

In het voorjaar van 1974 werd het 
parochieel mannenkoor heropge-
richt door wijlen pastoor van der 
Velden. “Als drie musketiers zijn 
we bij het koor gegaan, maar he-
laas is Martien van Doorn ons ont-
vallen. Toen Henk Driessen, toen al 
lid van het koor, ons kwam vragen, 
hebben we daar niet lang over na 
hoeven denken,” aldus Ad en Ben. 

Sociaal contact
“Ik ging altijd al naar de ‘leste mis’ 
omdat die Gregoriaans gezongen 
werd. Ik houd daarvan. Ik had een 
jong gezin, een drukke baan en 
verder nauwelijks tijd voor ont-
spanning en sociale contacten. 
Daar moest ik bewust tijd voor 
maken en ik koos voor dit koor. 
Mannen onder elkaar, die elkaar 
zingend ontmoeten in een mooie 
religieuze verbondenheid, maar die 
ook graag de derde helft ‘met bor-
reltje’ samen uitzingen”, aldus Ad. 
Ben woonde 40 jaar geleden net in 
Dinther: “Als je ergens bij wilt ho-
ren, moet je ook ergens bij gaan! Ik 
had al gezongen in een fraterkoor, 

dus voor mij was dit mannenkoor 
een hele logische stap. Het Gre-
goriaans zingen raakt mij in het 
bijzonder, omdat het mij verbindt 
met het geloof en de kerk. Met 
zingen maak ik mijn hoofd leeg. In 
die 40 jaar zijn we gegroeid tot een 
hechte club.”

“Ge moet goewd noar voojers kê-
ken!”, lacht de jubilerende dirigent 
Grad, “Dat zeg ik vaak, omdat het 
belangrijk is! Ik weet na die 40 jaar 

wel wat voor vlees ik in de kuip 
heb, maar ik moet iedereen wel bij 
de les blijven houden. De stemmen 
worden ook een dagje ouder en de 
stembeheersing daarmee lastiger. 
Dirigeren doe ik met liefde, maar ik 
ga wel voor zuiver zingen. Onzui-
verheid bezorgt mij kippenvel. Dus 
moet het vaak over. Ik begrijp best 
dat dat soms irriteert, maar als we 

de mis weer loepzuiver hebben ge-
zongen, zijn we allemaal blij. Latijn 
is een universele taal die de een-
heid van de wereldkerk uitstraalt 
en mensen raakt. Het is de sfeer, 
de mystiek van puur de klank die 
binnenkomt. Dat maakt de be-
leving van het zingen en van het 
luisteren zo intents.”

huldiging 
Op het Ceciliafeest, op 23 novem-
ber, wordt het 40-jarig bestaan 

van het koor gevierd in de Din-
therse parochiekerk. Iedereen is 
van harte welkom om 10.30 uur 
bij de hoogmis. Het mannenkoor 
Zang en Vriendschap, waar Grad 
ook dirigent van is, luistert mede 
de mis op. In CC Servaes worden 
de jubilarissen daarna gehuldigd 
en wordt het feest door het koor 
verder voortgezet.

V.l.n.r.: Ad Habraken, Grad van Krieken en Ben van Doorn  Tekst en foto: Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - Zingen is dubbel bidden. Tenminste, als je bij een parochieel koor zingt natuurlijk. en 
dat doen Ad habraken en Ben van Doorn uit heeswijk-Dinther al 40 jaar, onder de bezielende leiding van 
dirigent Grad van Krieken die dit jaar ook 40 jaar voor het mannenkoor staat. elke donderdagavond komen 
alle leden repeteren en elke zondagmorgen staan ze boven in de kerk om uit volle borst de Gregoriaanse 
liederen ten gehore te brengen. 

‘Het is De sfeer, De mystiek van puur De 
klank Die Binnenkomt’

Ingrid van de Boom met wethouder Rien Wijdeven en een lekkere taart 
 Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

Ingrid was aangenaam verrast toen 
ze wethouder Rien Wijdeven vrij-
dag zag verschijnen met een taart. 
Voor het oog van de schoolkinde-
ren van de groepen 5 en 6 bedank-
te Wijdeven haar voor haar inzet 
voor de verkeersveiligheid rondom 
de school. “Ingrid zorgt ervoor 
dat kinderen veilig naar school en 
naar huis kunnen. Dat doet ze erg 
goed”, sprak hij.

Ingrid van de Boom was zelf ooit 
betrokken bij een ernstig verkeers-
ongeluk en is het gevaar daarom 
altijd een stapje voor. Ze maakt 
al twee jaar deel uit van de BVL-
groep (Brabants Verkeersveilig-
heids Label) van ‘t Palet. Dit keur-
merk, dat de basisschool verkregen 
heeft, houdt in dat verkeersveilig-
heid deel uitmaakt van het school-

beleid. “Om dit label te behouden 
organiseren we ieder schooljaar 
minimaal een actie per groep en 
proberen we ongeveer drie acties 
op touw te zetten voor de hele 
school over de verkeersveiligheid”, 
vertelt coördinator van de boven-
bouw Ruth van der Pol.
Naast de BVL-groep verzorgt In-
grid - samen met Hedwig Bosch en 
Carin van Griensven - de coördina-
tie van het brigadieren. 45 (!) Leer-
lingen van groep 8 helpen mee om 
schoolgaande kinderen veilig over 
te laten steken. “Ik vind het erg 
leuk om samen te werken met de 
school en de kinderen. De leer-
krachten werken goed mee aan de 
verkeersveiligheid. Dat is super”, 
vertelt Ingrid. “Ik ben er trots op 
dat ik kinderen een stukje verant-
woordelijkheid mee kan geven.”

’t palet zet ingrid van de 
Boom in het zonnetje

HEESWIJK-DINTHER - Al ruim twee jaar zet ingrid van de Boom zich in 
om schoolkinderen veilig van en naar school te laten gaan. in het kader 
van de actie ‘nul verkeersdoden’ van de provincie Noord-Brabant maak-
te de basisschool uit heeswijk-Dinther gebruik om ingrid te bedanken.
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Health, Beauty, Care

ZORG eN hULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

BeRNheZe
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

ThUiSZORG PANTeiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

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

NiSTeLRODe / VORSTeNBOSCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de RegioApotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

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

Scheiden doe je samen bij het Scheidingshuys

Daarbij worden emotionele, finan-
ciële en fiscale zaken niet uit het 
oog verloren. Bij de afwikkeling van 
een scheiding denkt het merendeel 
van de paren die het treft in  eerste 
instantie aan het inschakelen van 
een advocaat of zelfs twee als ze 
er onderling niet uitkomen. Of ze 
bellen met het juridisch loket. Dit 
is echter niet nodig. Goedkoper en 

effectiever is het inschakelen van 
een goede scheidingsbemiddelaar.
Het Scheidingshuys is een lande-
lijke organisatie. In de regio’s Mid-
den- en Noord Limburg en Brabant 
is Astrid Larue uw bemiddelaar 
en aanspreekpunt. Zij is jurist en 
werkt vanuit haar eigen Schei-
dingshuys. Larue onderstreept dat 
de scheidingsbemiddelaar meer 

expertise in huis heeft dan de ad-
vocaat om het scheidingsproces 
voor beide partners tot een goed 

einde te brengen. De consument 
heeft belang bij kwaliteit. Vooral 
de laatste jaren is er mede door 
de verslechterde economische 
omstandigheden een explosieve 
toename te merken van het aantal 
scheidingen. 
Astrid Larue: ”Een advocaat kijkt 
alleen naar de juridische aspecten. 
Met mijn expertise kijk ik veel bre-
der. Ik houd niet alleen rekening 
met de juridische, maar ook met 
de emotionele, financiële en fiscale 
aspecten. Dit heeft een duidelijke 
meerwaarde, tegen bovendien 
aanmerkelijk lagere kosten. Vaak 
werkt een advocaat met een uur-
tarief beginnend bij circa € 200,- 
en zelfs oplopend tot het dubbele. 

Ervan uitgaande dat de afhande-
ling van een scheiding al snel tus-
sen de 20 en 30 uur behelst, dan 
kun je uitrekenen hoe hoog de 
rekening van de advocaat uitvalt. 
Ik verzorg de hele afhandeling van 
een scheiding vanaf het intakege-

sprek tot en met afhandeling van 
de rechtbank voor een afgespro-
ken all-in prijs.

Overigens heb ik het dan niet al-
leen over echtscheiding, maar ook 
over ontbinding van geregistreerd 
partnerschap of beëindiging van 
een samenleving.”
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BERNHEZE – (echt)paren die besluiten hun leven niet meer gemeenschappelijk voort te zetten doen er goed 
aan voor de afwikkeling van hun scheiding een goede scheidingsbemiddelaar in de arm te nemen. Die be-
spaart niet alleen op de kosten, maar zorgt er bovendien voor dat het hele proces soepel verloopt. 

Advertorial

hEt SchEidinGShuYS
Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748
E-mail: larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl, 
zie regio’s Midden- en Noord 
Limburg en Brabant

‘ik HouD rekening met JuriDisCHe, emotionele, 
finanCiËle en fisCale aspeCten’

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980
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Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe 
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst 
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.

Als NIEUWE CZ KLANT van ons kantoor ontvangt u 
een WELKOMSTPREMIE van € 20,-

Loop eens even binnen of neem contact op met:

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.

ELKE DAG OPNIEUW.

U wilt graag een aanspreekpunt 
voor uw CZ-verzekering dicht 
bij u in de buurt?

Dat kan!

Danique WijnenDanique Wijnen

Haarmode

font versie

Lettertype:  Dynalight   
Regular

Lettertype:  Helvetica Neue LT Std  
55 Roman

Haren 
Majesteit

Haren 
Majesteit

Haarmode
C 70 M 12 Y 0 K 0

C 70 M 0 Y 45 K 0

C 80 M 10 Y 45 K 0

C 100 M 33 Y 45 K 0

C 100 M 55 Y 60 K 0

C 6 M 29 Y 88 K 0

Huisstijl Haren Majesteit

Catharinahoeve 23 
5384 MH Heesch 
06-22623936

‘t Dorp 22 HEESCH         Tel: 0412 47 49 97

Vroege uitverkoop

Schoenen 
vanaf € 10,-

De� nitief ontharen nu betaalbaar voor iedereen!

1 Flits (10cm2) €1,-

www.sylk-beauty.nl   +31 (0)413-29 39 13

gratis IPL okselbehandeling
11.00 tot 17.00 uur
Hopveld 33 Heeswijk-Dinther

Open Dag zaterdag 22 november

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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Als kleuter al wist Rian dat ze juf 
wilde worden. Ze speelde school-
tje met alle poppen op een rijtje 
en gaf ze les. De schriftjes waren 
zelfgemaakt en favoriet was pop 
Loesje. Iets anders dan leerkracht 
heeft Rian nooit willen zijn. 

Onderscheidend
In Maren-Kessel begon haar offi-
ciële loopbaan als onderwijzeres. 
Een kleine basisschool, een leuk 
team en fijne ouders. Rian kende 
iedereen en leefde met iedereen 
mee; dertien jaar lang. Toen kwam 

op basisschool De Toermalijn een 
functie vrij, lekker dichtbij huis en 
de kinderen. Het was even wen-
nen aan de omvang van school 
en het aantal kinderen. Een totaal 
andere wereld, alleen de kinderen 
bleven kinderen! En ook daar heeft 

ze fijne collega’s en vriendschap-
pen mee opgebouwd in de laatste 
twaalf jaar.

Bijzonder
Rian is geboren en getogen in 

Heesch. De H. Hartschool was 
haar school als kind. Nu geeft ze 
op exact diezelfde plek les, waar 
ze zelf les kreeg. Leerkrachten van 
toen, werden collega’s. Ton van 
Cuijk van de zesde klas werd direc-
teur van BS De Toermalijn. 

De twijfel, door hem uitgesproken 
over lesgeven in je eigen (geboor-
te)dorp, bleek ongegrond. Rian 

heeft veel plezier in het lesgeven 
en geniet als kinderen een bloe-
metje of briefje door de brieven-
bus stoppen. De stralende ogen als 
kinderen haar op straat begroeten, 
zorgen dat boodschappen doen 
tijd kost. Een groet, een praatje; 
altijd welkom.

Feest
In die 25 jaar zijn er veel dingen 
gebeurd, verdrietige en leuke. 
Haar eigen bruiloft met haar klas 
in Maren-Kessel, de baby-show 
van haar drie kinderen in de klas, 
feestjes, uitstapjes, toneelstukjes 
en de onbevangenheid, openheid 
en vrolijkheid van de kinderen 
zorgden voor toewijding. 

Ze praat graag met kinderen en 
luistert naar wat ze eigenlijk willen 
zeggen. Kinderen moeten met ple-
zier naar school komen en positief 

gestimuleerd worden. Een compli-
ment krijgen vindt iedereen fijn. 
Ondertussen bereiden de kinderen 
van haar klas een feest voor en 
vergeten soms dat juf Rian niets 
mag weten. Gelukkig is duo-colle-
ga Monique goed op de hoogte en 
is de samenwerking uniek. 
Juf Rian blijft voorlopig fluitend en 
met gezonde spanning naar school 
gaan, ook na 21 november.

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

tips van de bakkers:

U kunt ook bestellen in onze webshop!

In de landelijke wedstrijd ‘Bakker met Ster’ hebben wij het maximale aantal sterren behaald. Daar zijn wij blij mee en trots op! 
De sterren staan voor topkwaliteit van onze producten en o.a. ook voor hoe u in onze winkels geholpen wordt door onze ‘sterren-
teams’. Deze resultaten behalen we alleen met ’n club mensen om ons heen die bestaan uit toppers. En dankzij u, de enorme aantal-
len stemmen die we hebben mogen ontvangen hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Voor u een feestelijke aanbieding, en 
wat is feestelijker dan gebak? Deze week 4 gebakjes naar keuze halen, 3 betalen.

€ 4,95

€ 4,75

pak speculaas 

+ 4 roomboter-anijskrollen

                   
                   

                   
      samen voor

roomboter amandelstaaf

met zuiver amandelspijs

tips van de bakkers:

geldt van 20-11 t/ m 26-11-2014
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Juf Rian met haar groep 6  Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

juf rian: vijfentwintig jaar ontroering en plezier

‘De kinderen bleven de kinderen’

HEESCH – Juf Rian van Orsouw-School van BS De Toermalijn in heesch viert op 21 november haar vijfen-
twintigjarig jubileum als onderwijskracht. Ze is verbaasd over die vijfentwintig jaar. het lijken er minder, 
maar de papieren kloppen.

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

50% KORTING
Bij elke tankbeurt van 20 liter 
of meer krijgt u één stempel.

Tegen inlevering van een volle 
stempelkaart krijgt u 50% korting 

op het tweede hoofdgerecht 
bij eetcafé ‘t Pumpke

Actie is geldig van 1 oktober t/m 28 februari 2015
BP Van Duijnhoven

Maxend 20 te Nistelrode
Eetcafé ‘t Pumpke

Raadhuisplein 7 Nistelrode

Voor de volledige vachtverzorging wassen, 
knippen en plukken. Bel voor een afspraak.

Jetty van de Leest
Laag beugt 3c - Heeswijk-Dinther

06-31780198 / 0413-293294
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HEESCH - Leden van de hand-
werkgroep van ‘Ziekenvereniging 
horizon’ uit heesch hielden zon-
dag 9 november opnieuw een ge-
slaagde verkooptentoonstelling. 

De dagkerk van de Petrus-Emmaus 
parochie in Heesch stroomde na de 
eucharistieviering gezellig vol met 
belangstellenden. De fraaie cre-
aties gingen als warme broodjes 
over de toonbank. 

Door het geweldige najaarsweer 
was de middag wat minder druk 
dan bij voorgaande edities. Toch 
was de organisatie erg tevreden 
met de mooie opbrengst. Deze zal 
ten goede komen aan de leden van 
de doelgroep van de ziekenvereni-

ging: de langdurig zieke, eenzame 
en gehandicapte inwoners van 
Heesch. 

Er werd onder de bezoekers ook 
een loterij gehouden. De prijzen 
1 t/m 3 zijn gevallen op nummer 
863, 238 en 410. De bezitters van 
één van deze nummers kunnen de 
daarbij behorende prijs ophalen bij 
mevrouw Van de Horst, Emmahof 
40 in Heesch.

winnende loten verkoop-
tentoonstelling horizon

De komende weken, t/m 6 de-
cember, komen de leden van Jong 
Nederland langs de deuren om 
overheerlijke worstenbroodjes en 
amandelstaven te verkopen. 

Met deze lekkernijen worden de 
koude winterdagen toch een stuk 
aangenamer. De worstenbroodjes 
kosten € 1,25 per stuk, de aman-
delstaven € 3,75 per stuk.

De opbrengsten gaan naar Jong 
Nederland HDL zodat zij de jaar-
lijkse activiteiten kunnen blijven 
organiseren. Een deel van de op-
brengst wordt verdeeld onder de 
verschillende leeftijdsgroepen van 
Jong Nederland, zodat ze daarvan 
een extra gave activiteit kunnen 
doen. Meer weten over Jong Ne-
derland HDL? Kijk dan op: 
www.jongnederlandhdl.nl.

worstenbroodactie jong nederland hdL 
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De tijd van het jaar is weer aange-
broken voor de jaarlijkse worstenbroodactie van Jong Nederland hDL. 

winter hanging baskets in heesch

HEESCH - in het centrum van 
heesch zijn afgelopen donder-
dag zes winter hanging baskets 
geplaatst: drie baskets aan de 
Schoonstraat en drie baskets in de 
ronding naar de Grenadierweg.

In de lente en zomer van dit jaar 
hingen er prachtig bloeiende bas-
kets in het centrum van Heesch. 
Deze zijn inmiddels verwijderd om-

dat de geraniums niet winterhard 
zijn. 
De nieuwe baskets dienen als proef 
om te kijken hoe het centrum hier-
mee opfleurt en of het een optie 
is om volgend jaar het centrum 
te voorzien van lente-, zomer- én 
winterbaskets. Deze winterbaskets 
hebben beduidend minder wa-
ter nodig en worden opgefleurd 
met rode kerststerren, bijna niet 

van echt te onderscheiden. Nu de 
avonden lengen en de bomen in 
het centrum steeds kaler worden, 
zijn deze baskets een kleurrijke 
blikvanger en opnieuw een mooi 
gebaar naar een gastvrij onthaal in 
het centrum.

Wat vindt u ervan? Deel uw me-
ning op de Facebookpagina van 
Centrum Heesch.

Inschrijven via info@stylinda.nl  -  06-15669024 
Meer informatie: www.stylinda.nl
Vinkelsestraat 107 - 5384SE Heesch

Workshop
Stylisch wonen

Vrijdag 21 november om 13.30 uur
Woensdag 26 november om 19.30 uur
Maandag 24 november om 13.30 uur
Dinsdag 2 en woensdag 3 december 19.30 uur

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

zet al ruim acht jaar Nistelrode op de kaart
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 27 november

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

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

Van Mook

Mini 
Bossche Bol

Nu per stuk

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

1 pakje
roggeknar

    voor 1,50

Zachte 
witte bollen
8 + 4 GRATIS

Nieuw! Nieuw!
Haverbrood       

Proefprijs

Boordevol vezels

100 gram Canadese ham € 1,69

500 gram 
Runderlappen € 5,95

500 gram 
Gepaneerde schnitzels € 4,95

1,25 1,15

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Voor ieder kind een wortel 
voor het paard van Sint

Witlof 500 gram € 0,95
Verse kriel (geschrapt) 1 kilo € 1,00
Kaki (exotische vrucht) 5 stuks € 2,50

Jan van den Akker Verf & Wand 
sluit per 24 november zijn deuren!

Geopend vanaf 8 december

J.F. Kennedystraat 89, Heesch

D’N 

BOER 

OP

dennis: Vroedman en 
kraamhulp in één

“Van jongs af aan wilde ik al in de 
sector varkenshouderij werken. 
Na de MAS ben ik meteen hier, bij 
Edwin, begonnen als allround me-
dewerker. Ideeën zijn altijd welkom 
en er wordt ook naar geluisterd. 

De variatie binnen de varkenshou-
derij maakt het werk nooit tot een 
sleur. Ik ben vroedman en kraam-
hulp in één. Dat is mijn hoofdtaak. 
Het blijft mooi – de geboorte van 
biggetjes. Het werken in de kraam-
stal vraagt continu alertheid. Als de 
zeug het moeilijk heeft tijdens de 
bevalling, help ik een handje mee 
door ‘op te voelen’ en haal ik de 
‘dwarsligger’ eruit. Als de kleintjes 
geboren zijn, moet ik in de gaten 

houden dat ze goed de biest drin-
ken. Die is van groot belang voor 
het immuunsysteem. Als een zeug 
meer biggen werpt dan ze spenen 
heeft, zoek ik een pleegzeug. Ik 
let op dat de zeugen niet op de 

kleintjes gaan liggen. Coupeer de 
staartjes, voorzie het kroost van 
oormerken en dien medicatie toe, 
indien dat nodig is. De gezondheid 
van zeugen én biggetjes houd ik 
goed in de gaten. 
Elke vrijdag werpen er 65 zeugen 
gemiddeld zo’n 14 biggen. In to-
taal hebben we 1.250 zeugen en 
worden er gemiddeld per jaar zo’n 
43.000 biggen geboren op het 
Rukven.”

Verschillende stallen
Het Pietrain varken verblijft vanaf 
geboorte tot 25 kilo op de var-
kenshouderij van Edwin Daandels. 
“Hierop is ons bedrijf ingericht. Er 
zijn verschillende stallen: de dek-
stal, waar de zeugen in vijf dagen 
‘berig’ gemaakt worden, waarna 
ze via kunstmatige inseminatie 
bevrucht worden. Hierna gaan ze 
naar de stal van de groepshuis-
vesting. Vervolgens de kraamstal, 
waar de aanstaande moeders een 
week voor de uitgerekende datum 
- na een dracht van drie maanden, 
drie weken en drie dagen - naar 
toe gebracht worden om te wer-
pen. Hier kunnen we de klok re-
delijk op gelijk zetten. Dan hebben 
we nog de biggenstal, waar de 
gespeende biggen naar toe gaan 
tot ze zo’n 25 kilo zijn. En de stal 
van de beer. Ik werk hier nu al 12½ 
jaar en ik vind het gezellig om in dit 
gastvrije gezin te mogen werken.” 

Dennis van den Heuvel, vroedman en kraamhulp bij een van de zeugen Tekst en foto: Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - in de keuken van huize Daandels aan het Rukven in 
heeswijk-Dinther is het een drukte van belang: medewerkers, stagiaire en 

gezin zijn net klaar met eten, kinders moeten naar school; oma helpt mee, 
Australische bezoekers rijden net de inrit op en ik schuif aan voor een gesprek 

met medewerker Dennis van den heuvel.

‘Elke vrijdag werpen er 65 zeugen 
gemiddeld zo’n 14 biggen’
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KBO Bernheze
kBO BErnhEZE
Zorgen voor zorg

kBO dinther 
biedt podium aan 
cultuur
HEESWIJK-DINTHER - in CC Ser-
vaes in Dinther wordt zaterdag 22 
november van 13.30 tot 17.30 uur 
wederom KBO Cultureel gepre-
senteerd. 

Met optredens van verschillende 
groepen en personen uit HDL 
wordt een veelheid aan moge-
lijkheden geboden, die ouderen 
kunnen inspireren om op een of 
andere manier ook op cultureel 
gebied actief te zijn of te worden. 
Na de succesvolle voorgaande edi-
ties, toen de zaal steeds bomvol 
zat, zijn de verwachtingen voor dit 
jaar wederom hoog. De toegang is 
gratis. 

Programma 
In afwijking van eerdere jaren zal 
dit keer de grote podiumzaal van 
CC Servaes de omgeving zijn waar 
alle deelnemers zich van hun beste 
kant kunnen laten zien. Aan het 
programma wordt meegewerkt 
door artiesten die op heel verschil-
lende manieren op cultureel gebied 
actief zijn en daar veel voldoening 
in vinden. Dit jaar maken Zang en 
Vriendschap uit Loosbroek en Gil-
dekoor St. Barbara voor het eerst 
hun opwachting. Ook zij willen se-
nioren stimuleren om op cultureel 
gebied actief te zijn. Graag zelfs, 
bij een van de deelnemende groe-
pen.

De deelnemers zijn in volgorde van 
optreden:
- Zang en Vriendschap uit 

Loosbroek
- Ad van Schijndel en 
 Toon Konings uit Heeswijk
- Seniorenkoor Cantando 
 uit Dinther
- Volksdansgroep Kujawiak 
 uit Dinther
- Bernhezer Senioren Orkest
- Toon Konings en 
 Ad van Schijndel uit Heeswijk
- Wout van Venrooij en 
 Jan den Dekker uit Loosbroek
- Henk en René Habraken 
 uit Dinther
- Gildekoor St. Barbara 
 uit Dinther.

kBO Vorsten-
bosch boordevol 
ontmoetingen
VORSTENBOSCH - Bij de KBO 
Seniorenvereniging Vorstenbosch 
staat donderdag 27 november een 
Sint Nicolaasviering op het pro-
gramma. 

Alle leden hebben inmiddels een 
uitnodiging ontvangen en kunnen 
zich aanmelden. Na de koffie en 
een drankje staat er een optreden 
van Tonny Wijnands op het pro-
gramma. Aanvang: 19.00 uur. 
Tonny Wijnands is in Vorstenbosch 
geen onbekende, want hij was al 
eerder de succesvolle muzikant tij-
dens de vrijwilligersavond in 2013. 
In december volgt er nog de kerst-
viering waarmee de KBO dit najaar 
afsluit. Een najaar waarin, naast 
de wekelijks bijeenkomsten, nog 
diverse grote activiteiten werden 
georganiseerd. In september be-
gon KBO Vorstenbosch met de jeu 
de boules- en themamiddag met 
aansluitend in oktober een liede-
rentafel en rikconcours. In novem-
ber organiseerde het bestuur een 
80-plussers verjaardagspartijtje, 
een senioren modeshow en een 
workshop wenskaarten maken.
Op 20 november staat er weer een 
rikconcours gepland, waarna Sin-

terklaas dan op 27 november mag 
komen.
Zo blijft de KBO in Vorstenbosch 
een seniorenvereniging waarin de 
leden heel wat uurtjes kwijt kun-
nen en waar men elkaar kan ont-
moeten.

wat als gemeen-
telijke hulp stopt 
of wijzigt?
BERNHEZE - Veel gemeenten 
stoppen met de huishoudelijke 
hulp of willen de bestaande indi-
caties veranderen. 

De gemeente mag de algemene 
regels voor huishoudelijke hulp 
veranderen. Ook voor mensen die 
al hulp hebben. Maar vervolgens 
moet de gemeente dan via een 
persoonlijk gesprek onderzoeken 
of deze algemene regels passend 
zijn voor een specifieke situatie. 
Is dat niet het geval, dan moet de 
gemeente de mogelijkheid bieden 
om een maatwerkvoorziening aan 
te vragen. Dit geldt voor alle vor-
men van huishoudelijke hulp. 

De gemeente Bernheze werkt 
sinds januari 2014 met een pi-
lot. De zorg wordt toegekend als 
aandachtsveld: licht en/of zwaar 
huishoudelijk werk en/of de was. 
Daarna bepaalt de zorgaanbieder 
in een gesprek met u hoeveel uur 
in een specifieke situatie nodig is. 
Er wordt uitgegaan van het eerder 
toegewezen aantal uren. Bespro-
ken wordt wat eraf kan. Van dit 
gesprek krijgt u een verslag. Bent 

u het ermee eens, dan krijgt u een 
zorgplan waarbij ingevuld is wat 
er voor u gedaan wordt en wat als 
resultaat verwacht mag worden. 
Maatwerk heet dat. Bij problemen 
kan de vrijwillige ouderenadviseur 
van Vivaan of Rigom kijken wat er 
gedaan kan worden. 

Kortom, de zonder enig onderzoek 
of motivering eerder toegekende 
hulp schrappen of wijzigen mag 
dus niet. Het feit dat de gemeente 
moet bezuinigen, geldt niet als af-
doende motivering!
Bernheze heeft een beroep gedaan 
op de 75 miljoen die de staats-
secretaris de komende twee jaar 
jaarlijks extra voor de gemeenten 
beschikbaar heeft gesteld. De KBO 
is benieuwd hoe het toegekende 
bedrag wordt ingezet.

themamiddag 
kBO-dinther
HEESWIJK-DINTHER - in het kader 
van ‘Wonen en Zorg nu en in de 
toekomst!’ is er op woensdag 26 
november in CC Servaes in hees-
wijk-Dinther van 13.30 tot 15.30 
uur een themamiddag met als 
thema ‘De kracht van het lokale’. 

In Nederland staat zorg hoog op 
de politieke agenda. We moeten 
meer doen met minder mensen. 
De overheid trekt zich terug en de 
gemeenten krijgen meer taken. De 
transitie AWBZ naar WMO, het 
scheiden van wonen en zorg en de 
participatiemaatschappij zijn on-
derwerpen die aan de orde komen. 

Themamiddag
Dominique den Brok, directeur van 
Laverhof, geeft uitleg over de toe-
komstige veranderingen en de be-
tekenis daarvan voor de burger en 
zijn omgeving. 
Riny Verstraten, consulent van het 
Cliëntenservicebureau van Laver-
hof, geeft uitleg over de verschil-
lende soorten zorgaanvragen. Ook 

vertelt hij hoe u zorg kunt aanvra-
gen en ontvangen. Met voorbeel-
den van wat nodig is om in aan-
merking te komen voor thuiszorg 
of wonen in een instelling.
Yolanda Verstegen, teammanager 
Zorg Thuis van Laverhof, legt uit 
hoe Laverhof werkt en wat Laver-
hof belangrijk vindt bij de onder-
steuning van burgers. 

Willy van der Steijn, voorzitter 
van de KBO-Dinther, vertelt over 
alle initiatieven die op het gebied 
van zorgparticipatie in Heeswijk-
Dinther-Loosbroek in gang zijn of 
worden gezet. 
Na elke presentatie is er de moge-
lijkheid vragen te stellen. Na afloop 
kunnen bezoekers voor persoonlij-
ke vragen bij de consulent terecht 
of een afspraak maken voor een 
persoonlijk gesprek. 
De thema-middag is georganiseerd 
door KBO-Dinther.

Sint nicolaas 
Feest kBO heesch
HEESCH - het belooft weer een 
mooi feestje te worden op vrijdag 
28 november in De Pas als KBO 
heesch het Sint Nicolaasfeest 
houdt. 

De middag in de grote zaal begint 
om 13.30 uur met koffie en spe-
culaas. Bij binnenkomst zal Niels 
Swinkels met zijn accordeon direct 
de stemming erin brengen. 

De Sint komt ongetwijfeld ook met 
een paar Pieten (in zwarte uitvoe-
ring) en zal weer een paar KBO-
leden in het zonnetje zetten. Aan 
het eind van de middag krijgen be-
zoekers een pak speculaas om ook 
thuis nog een beetje in de stem-
ming te kunnen blijven. Mocht u 
vervoer nodig hebben, dan is een 
seintje naar KBO Heesch voldoen-
de. Voor de afhalers van die men-
sen die wat slecht ter been zijn: de 
middag eindigt om 17.00 uur.

De KVO afscheidsavond werd 
druk bezocht en er hing een gezel-
lige sfeer, met de wetenschap dat 
de vereniging met dezelfde leden 
doorgaat in een nieuwe vereniging 
‘Vrouwen Samen Actief’. De KVO 
had de keuze om zelfstandig ver-
der te gaan of zich aan te sluiten bij 
het overkoepelend orgaan ‘Vrou-
wen van Nu’.
Tijdens deze avond ontvingen de 
bestuursleden een zilveren speld 
van KVO Tilburg. Het kleinkind 

van de voorzitster bedankte ook 
allen met een mooi bloemetje voor 
hun inzet al die 77 jaren dat de 
KVO in Heeswijk bestaan heeft. 
KVO Heeswijk bedankt iedereen 
die in al die jaren haar steentje 
bijgedragen heeft in de KVO, in-
clusief alle sponsoren en begun-
stigers, voor hun bijdrage. KVO 
Heeswijk gaat nu zelfstandig ver-
der onder de naam ‘Vrouwen Sa-
men Actief’. Jong of oud; iedereen 
uit de regio kan zich aansluiten bij 
deze nieuwe vereniging. Er staan 
tal van activiteiten het hele jaar 
door met voor ieder wat wils op de 
planning. Aanmelden kan bij het 
secretariaat: Joke Schakenraad, tel. 
0413-21 23 63 of per email: 
vrouwensamenactief@ziggo.nl

kVO heeswijk verder als 
Vrouwen Samen Actief 
HEESWIJK-DINTHER - De vereniging KVO heeswijk heeft op vrijdag 
14 november haar laatste activiteit afgesloten met een gezellige avond. 
het thema van deze avond was de spelshow ‘ik hou van holland’ die 
door Adco van Oss gepresenteerd werd.Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk

Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

Tevens uw adres voor slijpwerk en 
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E
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Willibrord van Beek doet dingen 
intensief en heeft altijd een over-
volle agenda, dat was zo als waar-
nemend burgemeester van Bern-
heze en dat is zo als commissaris 
van de Koning. Het jaar in Bern-
heze als waarnemend burgemees-
ter heeft hem veel geleerd over het 
vak van burgemeesters, zo zegt hij. 
Nu als commissaris van de Koning 
in de provincie Utrecht, komt die 
ervaring goed van pas. Bij calami-
teiten in een gemeente aarzelt hij 
niet, maar belt de desbetreffende 
burgemeester. 

Verschillen
Het individuele contact met inwo-
ners, via verenigingen of anders-
zins, is ingeruild voor contact met 
de verantwoordelijken voor de ta-
ken in de 26 Utrechtse gemeenten 
met elk hun eigen burgemeester. 
De provincie Utrecht kent volgens 
Van Beek een andere inwoner-
samenstelling dan Brabant. Veel 
universitair geschoolde mensen, 
veelal jong, die als student al vaak 
een bedrijf opstarten in de ICT of 
serious gaming en later in Utrecht 
blijven wonen. Afgestudeerden 
in Brabant kijken graag over de 
(lands)grenzen, bij grote interna-
tionals.

Voorrecht
Commissaris van de Koning W.I.I. 
van Beek vindt het een groot voor-
recht om aanwezig te zijn bij be-
zoeken aan de provincie van de 

koninklijke familie. Maar ook daar-
naast zijn er veel voorrechten: De 
grote betrokkenheid bij de econo-
mie, met overleg tussen overhe-
den, bedrijven en onderwijs. Be-
trokkenheid bij de belangstelling 
voor vestiging door bedrijven met 
Chinese achtergrond, vooral in de 
kennisindustrie. Betrokkenheid bij 
Huis Doorn, waar het nieuwe mu-
seum over de Eerste Wereldoorlog 
is geopend door Prinses Beatrix. 

Het nieuwe legermuseum in Soes-
terberg. Maar bijvoorbeeld ook 
kerkelijke contacten met de kar-
dinaal, bisschoppen, dominees en 
andere geestelijke leiders. 

Tijd voor
De activiteiten van de voormalig 
waarnemend burgemeester be-
letten hem niet om een concert, 
musical of toneelstuk te bezoeken 
of door een museum te slenteren. 
Projecten in Bernheze bezoekt hij 
regelmatig en met veel interesse. 
Hij gaat dan meteen even bij Van 
Tilburg shoppen. Maar het allerbe-
langrijkste zijn toch zijn twee doch-
ters en drie kleinkinderen, “dat is 
pas echt genieten”, zegt een trotse 
Van Beek.

Merk  KM Jaar  Prijs  
BMW 320 320d Executive Navi LMV Leder Clima LMV 94.720 km 06/2009    16.250,- 
Mazda 5 1.6 CiTD Business 7-pers Climate Cruise LMV 63.211 km 04/2011  14.990,-
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Edition Pdc 6-Bak 17” LMV 31.126 km 03/2012   14.450,-
Opel Astra 1.6 Cosmo Clima Full map Navi Xenon pdc 45.656 km 01/2011   13.250,-
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 997 4S Navi Leder Xenon 164.322 km 02/2006  44.990,-
Renault Megane 1.6 Business Sport Leder Full map navigatie 42.954 km 11/2009   10.990,-
Renault Megane 1.2 TCe Dynamique Navi Leder/Alcantara 18.916 km 06/2012   16.990,-
Renault Scenic 1.2 TCe Bose Navi Parkcam Leder (Nieuw Model) 16.785 km  12/2012 18.250,-
SEAT Leon 1.2 TSI Ecomotive COPA Climate Cruise LMV 40.781 km 02/2012   12.750,-
Saab 900 Sedan GL Coupé 2.0 Airco APK Oktober 2015 301.701 km 01/1995  850,-
Skoda Roomster 1.6-16V Elegance Clima Cruise Pano-dak Pdc Lmv 70.291 km 12/2009   8.990,-
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs DEALER ONDERHOUDEN! 40.223 km 09/2011   5.600,-

Merk  KM Jaar  Prijs
Suzuki Swift 1.2 Exclusive Eass Clima Cruise Easy-entry 35.514 km 08/2012   9.500,-
Volkswagen Eos 2.0 TDI 140 pk Highline Clima Leder Pdc 59.844 km 06/2007   14.500,-
Volkswagen Golf 1.4-16v Sport Cruise LMV Alcantara  54.318 km 09/2011  11.500,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion-Edition 5drs Navi Cruise Clima 85.726 km 07/2011   14.250,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfl ine BlueMotion 5drs Clima Navigatie 55.492 km 02/2011 14.850,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Clima LMV 32.765 km 09/2012 17.450,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic Clima Pdc telefoon LMV 35.227 km 02/2010   12.750,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 64.247 km 08/2010  13.250,-
Volvo S40 2.0D 136 pk Summum Leder Clima Xenon 69.012 km 03/2009   14.650,-
Volvo V50 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 134.281 km 07/2009   10.450,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline 5 drs Clima Cruise S&S 25.341 km 12/2011 13.400,-
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Comfortline Clima Cruise LMV 74.735 km   06/2010  12.750,-

Opruiming winterbandensets

voor de Alto, Pixo, Aygo, C1 en 107

Jonge hippe auto’s, scherpe internetprijzen

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of de gewenste occasion nog 
beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!  RDW gecerti� ceerdDe Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

06 17 22 63 92 - www.rsautomobielen.nl

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoudt van fouten en wijzigingen.

Vanaf € 300,-

OP=OP!

VERWACHT

Een ontspannen Commissaris van de Koning W. Van Beek Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

Een terugblik; w.i.i. Van Beek, voormalig 
waarnemend burgemeester Bernheze
BERNHEZE – Commissaris van de Koning in Utrecht, de heer W.I.I. van Beek is ontspannen. 
Een paar dagen vrij van een strakke agenda, maar niet vrij van verantwoordelijkheden. Daar 
is Van Beek de persoon niet naar, maar het gaat goed, zegt hij.

wiLLiBrOrd: ‘Veel geleerd over het vak van burgemeesters’

Het inDiviDuele 
ContaCt is ingeruilD 
voor ContaCt met 
verantWoorDelĲ ken
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A u T o
r u B r i E k

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003
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Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163pk  2007
Citroen Berlingo 2.0 HDI  2004
Citroen C1  2011
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupe 1.8  2002
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 110.000 km 2010

Opel Insignia, sport tourner 109.000 km 2010
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Clio 1.2 16v station airco 2008
Renault Megane 1998
Renault Megane 1.6D station car 2004
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Passat station 20 tdi  2012
Volkwagen Polo 1.4 16v 3drs.  2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

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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AANHANGWAGENS

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

BESpArEn mEt EEn VErZEkErinG

Heeft u als automobilist veiligheid en besparingen hoog in het vaandel staan? Besteed dan eens extra aandacht aan uw banden. Met een goede keuze rijdt 
u veiliger en bent u voordeliger uit. 
Als u ‘s winters met zomerbanden rijdt, is de slipkans op beijzelde of besneeuwde wegen groter dan met winterbanden. Winterband is eigenlijk geen goede 
term, vindt Veilig Verkeer Nederland. Want deze banden zijn ook handig bij regenachtig weer en temperaturen onder 7 graden Celsius. Ze zorgen in die 
situaties voor meer grip en een kortere remweg. Bij hogere temperaturen hebben zomerbanden juist een kortere remweg.

Minder vaak tanken
Niet alleen uw veiligheid is aan de orde bij de keuze van uw banden, u kunt ook besparingen realiseren. Uit recent onderzoek van TNO is gebleken dat u 
als eigenaar van een auto gemiddeld € 117,- per jaar op brandstof kunt besparen als u de goede banden kiest.

Kies ook een goede autoverzekering
Natuurlijk is er altijd een kans dat u schade oploopt, ook met goede (winter)banden. Daarom is ook een goede autoverzekering van belang. Biedt uw au-
toverzekering de dekking die u wenst? Bent u bij een andere verzekeraar beter uit? Is alleen een WA-verzekering voldoende of wilt u ook schade aan uw 
eigen auto vergoed krijgen? Neem contact op met uw verzekeringskantoor. Maar ook RIVEZ in Nistelrode kan u alle informatie bieden die u nodig heeft. 
www.rivez.nl 

Heescheweg 17
Nistelrode

0412 782507

Knapperig broodje met ham en/of kaas , heerlijke koffie,

croissantje en een flesje jus d’Orange BELEGD broodje met een FRISDRANK naar keuze

3.75

ontbijt
DEAL

LUNCH
DEAL

4.95

Volg ons 
op Facebook! 

Blijf  zo op de 
hoogte van onze 
aanbiedingen 
en nieuwtjes

Knapperig broodje met ham en/of kaas , heerlijke koffie,

croissantje en een flesje jus d’Orange BELEGD broodje met een FRISDRANK naar keuze

3.75

ontbijt
DEAL

LUNCH
DEAL

BELEGD broodje FRISDRANK

LUNCH
DEALDEAL

4.95

hOE kun jE ZuiniGEr rijdEn 

Als jij ook elke keer een stukje maand overhoudt na je sala-
ris en je wilt je auto toch graag houden, overweeg dan om 
met iemand samen de auto te rijden. Je kunt dan de kos-
ten delen. Raadzaam is dan om goede afspraken te maken 
over het gebruik van de auto, verzekering, onderhoud en 
schoonhouden, wat te doen bij schade en hoe de auto in te 
zetten voor vakanties, etc. 
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Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Is uw auto ouder dan 4 jaar?
Betaal dan minder voor uw 

onderhoud met Requal onderdelen 

U kunt dit onderhoud, goedkoper 
en met 2 jaar garantie laten 
uitvoeren bij de ‘Requal Erkend 
Reparateur’ bij u in de buurt. 

Ontvang nu € 15,- korting 
bij onderhoud met Requal 
onderdelen. Print de coupon uit 
op: www.promotie-onderhoud.nl

U kunt bij ons terecht voor onderhoud, banden, APK keuring en 
reparaties aan alle merken auto’s.

Vinkelsestraat 113a
5384 SE Heesch 
M 06 - 33 05 03 06
E info@5384seautos.nl

auto’s

www.5384sEautos.nl

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Car kit
• In- car entertainment
• Track & trace
• RITREGISTRATIE

Voorkom bijtelling.
Fors besparen op 

administratiekosten.
Inzicht in rijgedrag van 

medewerkers.

Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

• bĳ  ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• ook kunt u bĳ  ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

hOE kun jE ZuiniGEr rijdEn 

Moet je elke dag naar je werk, probeer te car-
poolen. Via www.samenrijden.nl kun je kijken 
of dat mogelijk is met iemand bij je in de buurt. 
Wie weet houd je er ook nog een leuke vriend-
schap aan over.

hOE kun jE ZuiniGEr rijdEn 

Kinderen wegbrengen of ophalen? Maak af-
spraken met buren om dit bij toerbeurt te doen. 
Hou je ook nog tijd over.

BESpAAr mEt hEt niEuwE rijdEn

Elk zichzelf respecterend automagazine heeft het over 
het nieuwe rijden. Het bespaart brandstof en zorgt 
voor een rustige rijstijl. 
Waar moet je dan op letten?
• Schakel bij een benzinemotor over bij een toerental 

tussen de 2000 en 2500 en bij een diesel tussen de 
1800 en 2200 toeren. 

• Houd je voet stil. Dit wil zeggen, zorg voor een zo 
gelijkmatig mogelijke snelheid. Wisselende snelhe-
den kosten echt meer brandstof, vooral als dat ge-
beurt met gierende motor. 

• Een hoge versnelling met laag toerental bespaart op 
brandstof. Maar overdrijf hier niet. Een te hoge ver-
snelling met laag toerental vindt de motor niet fijn.

• Voorkom onnodig remmen en optrekken. Kijk voor-
uit en anticipeer op het overige verkeer en eventu-
ele wegversmallingen. 

• Voeg je uit op de snelweg, neem dan op de uitvoeg-
strook je voet van het gaspedaal en laat de auto uit-
rollen, maar houd voldoende snelheid zolang je nog 
op de snelweg rijdt. 

• Moet je stoppen voor een stoplicht of zebrapad. 
Laat je gaspedaal los, ontkoppel niet, maar laat de 
auto uitrollen. 

• Houd voldoende afstand tot je voorganger. Dit 
voorkomt onnodig remmen en gas geven.

• Moet je bij een brug of spoorwegovergang langer 
dan 20 seconden wachten; zet dan je motor uit. 

• Vermijd energieverspilling door onnodig gebruik 
van elektrische apparatuur.
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

mooi & online

HET GROOTSTE AANBOD SANITAIR
VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

HET GROOTSTE AANBOD ELEKTRO-
EN INSTALLATIEMATERIALEN!

COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Technitrexx
• Roscobouw
• Leddux

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Car Media
• Thelma kado’s
• Humstijl

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.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.

info@smitsbeenmode.nl - 06-11387403
www.smitsbeenmode.nl

Ook als bedsok, 
antislipsok, 
werksok, skisok 
en wandelsok
Vrijdag op de markt 
in Heeswijk-Dinther
van 8.30 - 12.00 uur.

MERINO WOLLEN 
SOKKEN

Nooit meer koude voeten

aan het werk
WiLT U OOK eeN VACATURe PLAATSeN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op, in het daarvoor passende formaat.

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

WIJ BOUWEN OOK AAN UW TOEKOMST

DIRECT
GEZOCHT

Systeembeheerder (m/v)

Content beheerder 
Webshop (m/v)

Verkoopmedewerker 
Vouwwagens & Voortenten (m/v)

Verkoopmedewerker Caravan- 
en Camperaccessoires (m/v)

Fulltime functie: 40 uur

Fulltime functie: 38 uur

Fulltime functie: 38 uur

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

Vivaan is op zoek naar een vrijwilliger 
die het leuk vindt om met name bij 

kinderen een dagdeel 
in de week voor te lezen

Door voor te lezen wordt de taalontwikkeling/taalvaardigheid 
bij het kind vergroot. Het gaat vooral om boekenoriëntatie, 

verhaalbegrip, begrijpend lezen en woordenschat. 
Voorlezen geeft een moment van regelmaat en is een 

vast ritueel. 

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

Kijk op www.vivaan.nl of
Neem contact op met het vrijwilligerspunt

(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Veilig online
LieFST 70% VAN De OUDeRS TWiJFeLT OF Ze WeTeN WAT hUN KiND DOeT 
OP iNTeRNeT eN DAT iS ZORGeLiJK. iS UW KiND eeN OP De ViJF KiNDeReN 
Die GePeST WORDT ViA De CYBeRPeSTeN? 

Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kind goede computer- en internetvaardigheden ontwik-
kelt. Het hebben van goede computer- en internetvaardigheden leidt tot een snellere ontwikkeling 
van het kind. Het gebruik van digitale media gebeurt ook op steeds jongere leeftijd. 
Duidelijke instructies en grenzen zijn nodig om kinderen veilig op het digitale pad te laten gaan. 
De Stichting Veilig Online heeft veel informatie die zij delen om zo tot een veilig gebruik van in-
ternet te komen. Voor het onderwijs, voor de ouders, maar ook voor kinderen zijn er vele gratis 
downloads, internet- en computer protocollen, informatie over pestlijsten en cyberboys, maar ook 
een meldknop voor wanneer je iets vervelends op internet meegemaakt hebt – dit kan anoniem: 
www.veiligonline.info.

Dit is maar een van de vele websites die informatie bieden op dit gebied. Ouders, laat je niet ver-
rassen en blijf in contact en op de hoogte over het digitale netwerk van uw kinderen. 
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“Ik vind het leuk om - samen met 
de klant - een schoonheidsbehan-
delplan samen te stellen dat past 

bij zijn of haar wensen én budget. 
Dat schoonheid van binnen naar 
buiten straalt, daar zijn we het in-

middels wel over eens. Maar er is 
niets mis mee, om schoonheid op 
die beide vlakken te ondersteunen. 
Ontmoetingen met mijn klanten 
zijn interactief. Geven en nemen 
komen hierin samen. In die wis-
selwerking ligt voor mij de kracht 
van Sylk Beauty”, aldus eigenares-
se Sylvia Kuijpers. “Kunnen ont-
spannen is voor mij onlosmakelijk 
verbonden met jezelf op je gemak 
voelen. Daarom organiseren we 
een Open Dag op zaterdag 22 no-
vember, zodat u persoonlijk met 
Willeke en mij, met onze produc-
ten en onze behandelingen kunt 
kennismaken.”

Aanpak
Zoals elk mens anders is, is elke 
huid ook anders. “Dat vraagt om 
een individuele aanpak. We be-
ginnen met een kosteloos intake-
gesprek. Om inzicht te krijgen in 
het wensenpakket van de klant en 
de haalbaarheid ervan is het be-
langrijk om een goede analyse te 
maken. Dat doen we niet alleen 
van de huid, maar ook door per-
soonlijke leef- en eetgewoonten 
en medische gegevens in kaart te 
brengen. Met welke producten en 
behandelingen behalen we het ge-
wenste resultaat? Ik adviseer hier 
transparant in. 
Mensen kunnen bij Sylk Beauty 
kiezen uit verschillende pakketten: 
losse behandelingen, een minikuur 
of een intensieve kuur. Bij Sylk 
Beauty werken we integer en op 
basis van vertrouwen, zonder op-
dringerig te zijn.”

innerlijke – en uiterlijke 
schoonheid
Naast een breed spectrum van 
gezichtsbehandelingen, die nauw-
keurig afgestemd worden op de 
behoefte van de huid, kunt u hier 
voor medische massages, lymfe 
drainage en bindweefselmassages 
terecht. Stress of gespannenheid 
worden aangepakt met ontspan-
nende massages. “Omdat inner-
lijke en uiterlijke schoonheid met 
elkaar verbonden zijn, bieden we 
een totaalpakket van behandelin-
gen aan. Betaalbaar ook, omdat 
wij vinden dat iedereen zich ‘aan-
dacht’ cadeau moet kunnen doen. 
We werken met geavanceerde 
apparatuur. Al onze producten 
zijn op natuurlijke basis. Ook de 
voedingssupplementen, essentiële 
geur- én verzorgingsoliën, badpro-
ducten, make-up en sfeerproduc-
ten die we verkopen.”

Ontharingsflits 
Willeke is de partner van Sylvia 
en werkt op parttimebasis mee. 
“Onzekerheid of irritatie over on-
gewenste haargroei is niet meer 
nodig, want met de behandelme-
thode van Pulzzz kan dat op elke 
plek van het lichaam behandeld 
worden. Om na de behandeling 
te zien hoe gelukkig mensen zijn, 
daar word ik blij van. Eén flits be-
handelt 10 cm2 en kost slechts 1 
euro. De behandeling wordt dus 
steeds goedkoper! Haren die weg 
zijn hoeven niet meer geflitst te 
worden. En het resultaat is blij-
vend. Voor een sterk gereduceerd 

bedrag krijgen mensen op de 
Open Dag een voucher om ken-
nis maken met deze definitieve 
ontharingsmethode. Daarnaast 
komt Wendy informatie en een 
demonstratie geven over perma-
nente make-up en als mensen op 
22 november een afspraak maken, 
krijgen ze 25% korting.”

Geef jezelf aandacht cadeau!

Willeke en Sylvia Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

Advertorial

HEESWIJK-DINTHER - Bij Sylk Beauty in heeswijk-Dinther kun je 
jezelf professionele aandacht cadeau doen. 

Schoonheidssalon
Sylk Beauty
Hopveld 33
5473 JA Heeswijk-Dinther
0413-293913 / 06-27515641
info@sylk-beauty.nl 
www.sylk-beauty.nl 

Amuse (inclusief)
met pata negra

Voorgerechten
rosbief van rund op aziatische wijze, of 
drie verschillende bereidingen van tonijn, of 
huisgemaakte terrine van haas en konijn

tussengerecht 
lichte pompoen soep met een gamba, of
heldere wildbouillon, of
pasta papardelle met wildzwijn stoof

sPoom
pina bella of scroppino

hoofdgerechten 
kalfsmedaillon en kalfszwezerik, of
hertenrack met steranijs, of
tarbot filet

dessert
dame blanche eigen stijl, of
exotisch fruit dessert, of
bordje kaas

Kerstmenu |  Wolters

‘t Dorp 94, Heesch (NB)
+31 (0)412-474083

info@restaurantwolters.nl
www.restaurantwolters.nl

Kerstavond gesloten
1e Kerstdag open vanaf 16.00 uur 
2e Kerstdag open vanaf 16.00 uur

a la carte
ook tijdens kerst!
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KiNDeRPAGiNA

Griezelthema sluit af met lampionnenoptocht
HEESWIJK-DINTHER - Na de herfstvakantie tot en met afgelopen week was er een griezelthema op Kinderdagverblijf Klein Drakenstein en Buitenschoolse Opvang de Draken in 
Heeswijk-Dinther. De gangen waren versierd met spoken, pompoenen en dergelijke. Het thema werd afgelopen week afgesloten met een lampionnenoptocht. Gesminkt en verkleed 
als spook of heks werd er - samen met de papa’s en mama’s - een tocht gelopen. Meer foto’s op www.mooihdl.nl.

winnaars ballonnenwedstrijd Onder de bogen
Vele kaartjes werden terugge-
stuurd. De ballon van Noah uit 
groep 1-2 van Basisschool Delta is 
het verste weg gevonden, op 88 
km zelfs. Hij heeft een boek over 
dieren gekregen, waar hij zo gek 
op is. De ballon van Victor van 
Peutercentrum Piccino is op 44 km 
gevonden in Angeren. Hij heeft 
een mooie autoset gewonnen. Op 
Kinderdagverblijf Piekobello mocht 
Mees de prijs in ontvangst nemen. 
Zijn ballon was op 46 km gevonden 
in Huissen. Hij kreeg een politieauto 
met aanhanger. Iedereen was erg 
blij met de prijs. Hiermee werden 
alle feestelijkheden echt afgesloten.

HEESCH - het 10-jarig bestaan van het pand ‘Onder de bogen’ werd door Basisschool Delta, Peutercentrum 
Piccino, Kinderdagverblijf Piekobello en Buitenschoolse opvang Rebbels in heesch uitgebreid gevierd, met 
als opening van de feestweek een ballonnenwedstrijd. in het kader van duurzaamheid waren de ballonnen 
biologisch afbreekbaar.

Tekst?

De oplossing van vorige week

ZONDAG 23 NOVEMBER
GROTE BABY- EN

KINDERBEURS
De Pas in Heesch

10.00 - 13.00 UUR
WWW.BABY-KINDERBEURS.NL

Naast originele cadeaus heeft de 
Wereldwinkel speciaal voor Sinter-
klaas een unieke chocolade-letter-
reep ingekocht. Dat is een choco-
ladeletter en een reep in één: 180 
gram, dus meer chocolade dan een 
reguliere chocoladeletter en dan 
ook nog met stukjes pepernoot 
erin! Aan de binnenkant van de 
wikkels zitten bovendien ook nog 
eens verschillende sint-spelletjes 
verstopt. Dat maakt deze reep wel 
erg bijzonder… En hij past precies 
in de schoen. 

(h)eerlijk avondje
Voordelig Sinterklaasinkopen doen 
kan op vrijdag 21 november, van 
18.00 tot 21.00 uur. De Wereld-
winkel Heeswijk-Dinther organi-
seert dan een extra koopavond. 

Onder het genot van een kop Fair-
trade koffie/thee of glaasje wijn 
kan er rondgesnuffeld worden in de 
winkel. Bovendien is er die avond 
een korting van 20% op non-food 
met uitzondering van kerstartikelen 
en al afgeprijsde artikelen.

extra
In Bernheze zijn drie Wereldwin-
kels: in Heesch, Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. Acties, aanbie-
dingen en openingstijden variëren 
per winkel. Zo is de Wereldwinkel 
Heesch tot en met eind december 
extra open op vrijdagochtend. 

Sinterklaas in de wereldwinkel
Heb jij jouw ‘FAIRlanglijstje’ al klaar?

BERNHEZE - Sinterklaas is weer in Nederland. een spannende, gezel-
lige en drukke tijd breekt aan. Kinderen mogen hun schoen zetten en 
ouders spannen zich in om Sinterklaas een handje te helpen. een tip van 
Sint: loop eens binnen in de origineelste cadeauwinkel van Bernheze: 
de Wereldwinkel.

kinderklas
HEESCH - Aan de Broekhoek 35 in heesch wordt zondag 23 novem-
ber van 10.30 tot 12.00 uur een kinderklas gehouden. 

Een kinderklas is een bijeenkomst van kinderen en volwassenen waar-
bij deugden centraal staan. Dit keer zijn dat rechtvaardigheid en eer-
lijkheid. Een deugd ontwikkelen is de basis van opvoeding. Als mens je 
bewust zijn dat al die kwaliteiten in je schuilen, is een groot geschenk. 
Als kind gezien zijn bij het uitoefenen van deugden is een basis voor 
zelfverzekerd en integer gedrag. Meer informatie: www.bahai.nl of 
geertjevdstappen@gmail.com.

LEZERSACTIE: 
Winnaars: ‘De verjaar

dag 

van Sinterklaas’:

• Tina Boeijen

• Lieke van Helvoort
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Sinterklaas komt logeren 
in kasteel heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Ook dit jaar heeft de Goedheiligman er voor 
gekozen om in Kasteel heeswijk te logeren. Voor de kinderen heeft 
hij in zijn drukke agenda tijd vrijgemaakt op zaterdag 29 en zondag 
30 november. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn op die dagen de kinde-
ren van harte welkom.

Omdat het soms erg druk is, hebben de Pieten bedacht dat er per 
uur maar een beperkt aantal kinderen naar binnen kan. Dit be-
tekent dat je soms even moet wachten. Je krijgt dan een kaart-
je met een kleur. Groepen met dezelfde kleur kunnen tegelijk bij 
de Sint op bezoek. De Goedheiligman wil ook aan Kasteel Hees-
wijk een cadeau geven. Als dank voor het logeren. Daarom vraagt 
hij aan iedereen (vanaf 2 jaar) die wil komen een entreeprijs van 
€ 4,- per persoon. De opbrengst komt dus ten goede aan de instand-
houding van het kasteel. Voor wie met de fiets komt, kan vlakbij de 
ingang de fiets stallen. Voor wie met de auto komt, is er een tijdelijke 
parkeerplaats gehuurd. Hiervoor vraagt de Sint een kleine bijdrage van 
€ 2,- per auto. Tip: vaders en moeders let op: jullie kunnen ook een 
bezoektijd reserveren via de receptie, info@stichtingkasteelheeswijk.nl

Sinterklaasintochten Bernheze

Zwarte Piet komt naar de MarktZwarte Piet komt naar de Markt

Heesc� 
woensda� 26 november 

o� 14.30 uur
Nistelrod� 

vrĳ da� 28 november 
o� 10.00 uur

Heeswĳ �-Dinther 
vrĳ da� 28 november 

o� 11.00 uur

Zwarte Piet komt naar de MarktZwarte Piet komt naar de Markt

Woensdag 19 november 2014

Sinterklaasintochten Bernheze

HEESWIJK-DINTHER

VORSTENBOSCH

meer foto’s op
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.mooinisseroi.nlNISTELRODE

LOOSBROEK

HEESCH

VORSTENBOSCH

LOOSBROEK

NISTELRODE

‘t Dorp 63-65, 5384 MB Heesch, T. (0412) 45 17 82

Kantoorboekhandel - 
Heesch

Ceelen

Wij zijn het nieuwe 
DHL Servicepunt 
van Heesch
Voor het versturen van al uw 
pakkett en.

Decemberkalender/Oudejaarsloten
Bij Ceelen hen z’t nog Licheluk

eelen

Kantoorboekhandel - Heesch
Ceelen

Heel veel sinterklaascadeautjes 
• Grote collecti e legpuzzels
• Volop SES hobby-arti kelen 
• Heel veel gezelschapspelen
• Kinderboeken
• Vele PSV –Ajax – Feyenoord arti kelen
• Stabilo pennen

Tevens hebben wij postzegels, 
velletjes of rolletjes, voor u of 
uw bedrijf.

Recept: Marsepein
BErEidinGSwijZE
Kneed alle ingrediënten goed door elkaar 
totdat het één grote bal wordt. Verdeel 
de bal in kleinere ballen en voeg per bal 
een bakkleurstof toe. Zo kun je met ver-
schillende kleuren vormen maken. Je kunt denken aan een marsepeinen Sinter-
klaas, een cadeautje of aan een gouden staf van Sinterklaas.

tip: Je kunt verschillende kleuren marsepein maken door bakkleurstoffen te 
gebruiken.

HEESCH

Foto’s: Michel Roefs, Marcel van der Steen en DMBK

HEESWIJK-DINTHER

Boodschappenlijstje 
300 gram poedersuiker
100 gram boter
4 eetlepels bloem
4 druppels amandelextract
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InformatIe
 voor de

KERNEN

98
Volgens de laatste berichten zijn er 
nu 98 sociale huurwoningen on-
derweg voor Bernheze. De jaren-
lange inzet hiervoor vanuit de SP 
werpt vruchten af. Er komt zicht 
op vooruitgang. Inwoners van 
Bernheze die op een sociale huur-
woning aangewezen zijn, hebben 
het moeilijk. Deze huizen zijn nau-
welijks beschikbaar. En vaak wor-
den vrijkomende huurwoningen 

direct verkocht, zoals bijvoorbeeld 
bij De Kleine Meierij. Door die po-
litiek schiet het niet echt op voor 
inwoners met een kleine beurs. 
Wachtlijsten van zes jaar en meer 
zijn het gevolg. Niet aanvaardbaar 
vindt de SP Bernheze. 
Vandaar regelmatig aandacht voor 
deze problematiek binnen de ge-
meente Bernheze. Zo was de SP 
Bernheze bijvoorbeeld een sterke 
voorstander van de nieuwbouw 

aan ’t Dorp 59-69 te Heesch. 
Mede omdat daar 13 sociale huur-
woningen gaan komen. Zo gaat 
het tenminste de goede kant op. 
Ook voor ondernemers wil de SP 
Bernheze hiermee een steun in de 
rug zijn. De huizen worden immers 
niet alleen gebouwd, maar ook 
afgewerkt en ingericht. Allemaal 
goed voor de kleine ondernemer. 
Die profiteert dan gelijk mee van 
de bestedingen.

SP: Betaalbare huurwoningen 
onderweg!? 

BERNHEZE - Met enige regelmaat heeft SP Bernheze sociale woningbouw op 
de kaart gezet. Zeker toen na 2008 bleek dat de corporaties De Kleine Meierij 
en Mooiland verzand waren in derivaten en schulden. Daar bouw je geen soci-
ale huurwoningen mee. Meerdere malen heeft de SP voorgesteld om de ‘Asser-
variant’ te gebruiken. De gemeente bemoeit zich dan actief met de bouw van de 
sociale huurwoningen. De inspanningen lijken succes te krijgen!

Cor van Erp, Fractievoorzitter SPGevlucht 

Dagelijks	kloppen	wereldwijd	
vluchtelingen aan voor onderdak in een 
voor	hen	vreemd	land.	Ze	hebben	huis	
en haard verlaten en zoeken een veilig 
heenkomen.	De	recente	beelden	van	
overvolle dobberende bootjes op zee, met 
aan boord desperate mannen, vrouwen 
en soms zelfs kinderen, gaan me aan het 
hart.

Ook	in	Nederland	melden	vluchtelingen	zich.	De	laatste	tijd	neemt	
hun aantal toe, onder andere als gevolg van de oorlog in Syrië. 
Over de opvang van vluchtelingen die in ons land mogen blijven 
(zogenaamde statushouders), zijn goede afspraken gemaakt tussen 
de rijksoverheid en gemeenten. Elke gemeente neemt een vast aantal 
statushouders	op.	Voor	Bernheze	zijn	dat	er	dit	jaar	29	en	voor	
volgend	jaar	52.	We	zorgen	voor	huisvesting	en	begeleiding.	Die	
begeleiding	gebeurt	door	Stichting	Vluchtelingenwerk	Bernheze.	Eén	
beroepskracht en zo’n dertig vrijwilligers behartigen de belangen van 
de	vluchtelingen	vanaf	het	moment	dat	ze	met	de	bus	in	Bernheze	
aankomen, tot en met hun integratie in onze samenleving. 
Onlangs maakte ik kennis met een deel van de medewerkers van 
Vluchtelingenwerk.	Het	is	nobel	en	goed	dat	zij	zich	over	onze	
vluchtelingen ontfermen. Want, probeert u zich eens voor te stellen 
hoe het is om te moeten gaan functioneren in een land waarvan je de 
taal niet machtig bent, in een dorp waar je niemand kent, waar het 
systeem behoorlijk bureaucratisch is en waarbij je misschien nog te 
kampen	hebt	met	trauma’s	opgelopen	in	je	land	van	herkomst.	Dan	is	
het fijn dat er iemand is die steun en praktische hulp biedt: hulp met 
de inrichting van het huis, communiceren met instanties, invullen van 
formulieren, regelen van een huisarts, zoeken van een school voor 
de kinderen, kennis maken met de buren, het leren van de taal en het 
vinden van een baan.
Uiteindelijk	willen	we	dat	vluchtelingen	op	hun	eigen	benen	staan.	De	
inzet	van	Vluchtelingenwerk	helpt	daarbij.	Ik	neem	m’n	petje	af	voor	
hun werk.

Marieke	Moorman,	burgemeester	Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

Door de bezuinigingen van dit ka-
binet wordt de zorg per 1-1-2015 
overgedragen aan de gemeenten. 
Daarover bestaat onzekerheid, 
hoe gaat het er dan uitzien voor de 
zorgbehoevende en mantelzorger? 

Sluit de zorg nog wel voldoende 
aan op uw werk van mantelzor-
ger? U heeft ook uw vrije en eigen 
tijd hard nodig om de zorg vol te 
kunnen houden, het mag geen on-
mogelijke last worden. Het zal mis-

schien zoeken zijn naar een nieuwe 
goede balans; daarbij is ondersteu-
ning noodzakelijk bijvoorbeeld die 
van de mantelzorgmakelaar. 

Wij als CDA Bernheze zien dat u ie-
dere dag weer voor een uitdaging 
staat om de touwtjes aan elkaar te 
knopen voor uw medemens. Het 
is belangrijk dat u bestuurders laat 
weten waar u tegenaan loopt en 
welke problemen u tegenkomt.
Verhalen uit ‘het veld’ zijn essenti-

eel voor lokaal en landelijk bestuur. 
Binnen het CDA is Mona Keijzer de 
stem in Den Haag voor dit onder-
werp. 
Via www.cda.nl/meldhetmona 
kunt u uw verhaal kwijt, zodat wij 
ook van hogerhand zo snel moge-
lijk kunnen sturen naar een pas-
sende oplossing. 

U geeft uw aandacht aan de man-
telzorg maar zelf verdient u die 
aandacht ook!

CDA: Bent u ook mantelzorger?

BERNHEZE - De mantelzorgers staan deze dagen in de belangstelling en dat is 
meer dan terecht. Zij steken door het jaar heen een paar extra handen uit, han-
den die broodnodig zijn om iemand goed te kunnen verzorgen en te ondersteu-
nen. De gemeente Bernheze organiseert voor hen dan ook een ontspannende 
middag op 22 en 29 november, tijd voor de mantelzorger zelf. 

Mart Smits, Raadslid CDA Bernheze

De kernen konden - in samen-
spraak met de gemeente - plannen 
inleveren, welke vervolgens ont-
wikkeld gingen worden. Dit kwam 
de leefbaarheid in de kernen zeker 
ten goede. 

Om de leefbaarheid in de kernen 
nog verder te verbeteren zijn er de 
afgelopen jaren ook enkele burge-
rinitiatieven geweest, te denken 
valt aan een speeltuin in Heeswijk-
Dinther. Kinderen in de buurt von-

den de speeltuin die er was niet 
voor ‘grote’ kinderen. Ze hebben 
met behulp van hun ouders een 
burgerinitiatief opgezet om ervoor 
te zorgen dat de gemeenteraad 
van Bernheze een oordeel ging ge-
ven over het door hen opgezette 
plan om de speeltuin aan te pak-
ken en ook voor grote kinderen 
een leuke verblijfsplaats te maken.

Nu, in de aankomende commissie-
vergadering MZ, is er ook door de 

gemeenschap van Vorstenbosch 
zo’n burgerinitiatief opgezet. Zij 
willen het speelveld bij de gym-
zaal/basisschool aanpakken om 
ervoor te zorgen dat de jeugd er 
weer een plek heeft waar ze graag 
wil zijn. 

Wij van Lokaal kunnen deze initi-
atieven zeer waarderen, een door 
inwoners opgezet plan voor de in-
woners zelf om zo de leefbaarheid 
in de kern te verbeteren.

Lokaal: Voor de inwoners, door 
de inwoners

BERNHEZE - Afgelopen zaterdag stond er in het Brabants Dagblad een artikel 
over de dorpsontwikkeling. De afgelopen vijf jaar is er dik 35 miljoen euro naar 
twaalf kleine kernen in het noordoosten van Brabant gevloeid. Voor de kernen 
in Bernheze was dit 6.8 miljoen euro aan gerealiseerde projecten. Dit geld was 
voor de zogenoemde iDOP’s, integraal Dorps OntwikkelingsPlan. 

Bas van der Heijden, Commissielid MZ namens Lokaal

Op deze vragen gaat de BECO 
proberen een antwoord te geven. 
Met de huidige isolatietechnieken 
is er veel mogelijk tegenwoordig 
en door bijvoorbeeld de buitenste 
schil van de woning aan te pakken 
kan de woning er ook nog eens 
een stuk mooier uit gaan zien.

Tijdens het Energiecafé worden 
de principes van effectief isoleren 
uit de doeken gedaan door de 
werkgroep Energiereductie van de 
BECO. Daarna komt de uitvoering 
aan bod en zullen voorbeelden uit 
de praktijk worden getoond. San-
dra Malka, van bouwbedrijf Rosco-

bouw uit Heesch heeft veel kennis 
en ervaring met het verduurzamen 
van bestaande woningbouw. Zij 
zal laten zien met welke technie-
ken en - globaal - tegen welke kos-
ten het mogelijk is een woning te 
verduurzamen en tegelijk een up-
grade te geven. Zoals gezegd, een 
boeiend onderwerp voor zowel de 
jonge (aspirant) huizenbezitter als 
de wat oudere! 
Kom daarom naar het Energiecafé 
en ontdek wat u kunt bereiken met 
uw eigen woning!

Het café begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in De Pas in Heesch.

nul op de energiemeter: 
kan dat in mijn huis?
BERNHEZE - Op dinsdag 25 november organiseert de Bernhezer ener-
giecoöperatie BeCO weer een energiecafé. Deze keer met een onder-
werp dat zowel jongere als oudere huiseigenaren zal aanspreken. De 
avond staat namelijk in het teken van het duurzaam renoveren van be-
staande woningen. is het mogelijk om een bestaande woning zodanig 
te isoleren dat het resultaat een energieneutrale woning is? en zo ja, 
kan dat tegen acceptabele investeringen? en is dat interessant voor een 
jonge huizenbezitter? en voor een vijftigplusser met een eigen woning?
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‘December weer gelegenheid 
tot inspraak’

www.centrumheesch.nl

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Een klein stukje Italië 
in het mooie 
dorpje Heesch

Aanvang 19.00 uur.

6 verschillende wijnen en 
6 verschillende Italiaanse hapjes.

Kosten € 29,95 per persoon

Komt u gerust binnen voor meer 
informatie en aanmelden.
Wij hebben maar voor 18 personen 
plaats dus reserveer op tijd!

Gaetano & 
       Yulita Mercurio

25 NOVEMBER 2014

SPIJS AVOND

‘t Dorp 70  5384 MC Heesch    Tel: 0412-474000    info@g-italiana.nl

WIJN &  

PUDDINGBROODJES

€ 2,50

ACTIES

VOOR

VRIJDAG 19 NOVEMBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

HEESCH, NIET AANWEZIG 
OP DINSDAG 25 NOVEMBER

€ 5,00
WALDMIK

BROOD VAN DE WEEK

3 voor 3 voor

Kaashandel Cilius Duijster
Iedere vrijdag op de markt in Nistelrode

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

6.50graskaas
1 kilo 6.50Drielse

ouwe
Noord-Hollandse kaas

1 kilo 10.9510.95

Avond over herinrichting centrum 
heesch druk bezocht 

De ruim honderd aanwezigen wer-
den verwelkomd door wethouder 
Rien Wijdeven. Hij benadrukte dat 
het deze avond te ver voert om op 
individuele details en wensen in te 
gaan, maar dat ideeën, vragen en 
wensen per tafel besproken kon-
den worden en verzameld op de 
tekening die op tafel lag. 

Toelichting 
Wil van de Ven, projectleider Civiel 
van de gemeente Bernheze, legde 
de plannen en vraagstukken bij de 
herinrichting uit aan de hand van 
tekeningen in PPT. De vraagstuk-

ken hebben te maken met uit-
voering, die intensief en kort of 
gefaseerd en lang kan zijn, met 

mogelijke verplaatsing van de fon-
tein, met bereikbaarheid en omlei-
dingen tijdens de uitvoering, maar 
ook met bevoorrading van winkels 
in het centrum. Bovendien moeten 
nog vraagstukken opgelost wor-

den ten aanzien van noodzakelijke 
reparaties aan rioleringen en aan-
leg van regenwaterafvoer. Nu de 
gemeenteraad groen licht gegeven 
heeft, is de planning om in april 
2015 met de uitvoering van fase II 
van de herinrichting te starten.

Geanimeerd
De gesprekken aan de diverse ta-
fels waren bijzonder geanimeerd. 
Er werd druk op de tekeningen ge-
schreven en getekend. Groen moet 
er komen. Parkeerplaatsen voor la-
den en lossen staan ter discussie. 
Ruimte en veiligheid voor fietsers. 
En verbeteren van het imago door 
regels voor reclameborden. 
De opmerkingen worden bestu-
deerd en in december volgt de vol-
gende bijeenkomst.

HEESCH – De informatiebijeenkomst die de Stichting Centrum Ma-
nagement heesch op 10 november had georganiseerd met de gemeente 
Bernheze, werd druk bezocht. Ondernemers, bewoners en overige geïn-
teresseerden wilden graag weten wat de toekomst brengt.

‘uitvoering kort 
en Hevig of lang en 
gefaseerD’

In 1989 werd vernomen dat het 
bestemmingsplan zou worden 
gewijzigd, maar bij navraag bij de 
toenmalige gemeente zou het per-
ceel de bestemming niet wijzigen. 
In 1991 is het perceel toch gewij-
zigd in ‘Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied’.

Sindsdien hebben de bewoners de 
gemeente regelmatig geschreven 
en een aanvraag ingediend tot re-
paratie van het bestemmingsplan. 
In 2008 antwoorde de gemeente 
dat het perceel in het Aa-dal ligt 

aan de zuidzijde in Heeswijk-Din-
ther en dat het ongewenst is als in 
dat gebied woningen worden toe-
gevoegd. Geen woonbestemming 
voor de bewoners, maar wel in 
1997 bestemmingsplan vaststellen 
voor 10 nieuwe woningen aan de 
Liekendonk! 
Toestaan van het bouwen van een 
beheerderswoning bij de Kilsdonk-
se Molen omdat het in het verle-
den beloofd was?

En om het project Heeswijkse Aa 
en Beemden, inclusief uitbreiding 

Gebr. Dijkhof, eventueel te kun-
nen realiseren heeft het college ‘in 
principe’ ingestemd met de bouw 
van twee extra Ruimte voor Ruim-
te woningen van 1000 m2 elk om 
de erven van de Baron te compen-
seren. Zij leveren hiervoor agrari-
sche gronden in! 
Dat kan/mag dus wel in het Aa-
dal. Zij wel en wij niet, al 25 jaar 
lang!

U kunt eventueel reageren, mijn 
mobiel 06-53496069 of via de 
website www.vvd-bernheze.nl.

VVD: meten met twee maten

BERNHEZE - Je zal maar wonen in het mooiste stukje van het Aa-dal in hees-
wijk-Dinther, want naast de woning mag al lang niet meer gebouwd worden! 
in 1982 hebben de bewoners naast hun perceel in heeswijk grond gekocht dat 
in het fungerende bestemmingsplan was aangemerkt als bouwgrond. Reden om 
het perceel aan te kopen.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze

Dure inhuur
De gemeente maakt veel kosten 
voor het inhuren van adviesbu-
reaus. Deze bureaus doen onder-
zoeken en maken rapporten die 
nodig zijn om goede besluiten te 
kunnen nemen. 

Progressief Bernheze wil niet dat 
dure adviesbureaus deze rappor-
ten maken maar dat ambtenaren, 
in dienst bij de gemeenten in de 
regio, dit samen gaan doen. Ge-

meenten zijn te vaak het wiel op-
nieuw aan het uitvinden terwijl de 
buurgemeente dat al heeft gedaan. 

Door het bundelen van kennis en 
ervaring bij meerdere gemeenten 
zijn adviesbureaus niet meer nodig 
en dat bespaart veel geld.

Geen uitvoering
De ambtenaren zijn al in loon-
dienst bij de gemeenten. Door 
onze voorgestelde aanpak zijn de 

werkzaamheden gericht op de 
kerntaken van de gemeenten. De 
ambtenaren ontwikkelen hierdoor 
meer specialistische kennis en er-
varing, waardoor meer variatie in 
de loopbanen ontstaat. Het vraagt 
lef van de gemeente Bernheze met 
dit voorstel naar andere gemeen-
ten te gaan. 
Dit college wil alles zelf blijven 
doen met dure adviesbureaus. Zo 
krijgt de gemeente rapporten maar 
geen geld voor de uitvoering.

Progressief Bernheze: kijk verder 
dan je neus lang is 

BERNHEZE - De begroting is aangenomen. Progressief Bernheze is niet akkoord. 
het college maakt veel te weinig geld vrij voor investeringen. Geen nieuwe ste-
nen voor de Willebrordstraat in heeswijk-Dinther en geen geld voor fietspaden. 
Progressief Bernheze wil geld voor investeringen verdienen door veel meer in 
de regio samen te werken. De reactie van de wethouder van financiën was te-
leurstellend: ‘Jullie hervormingsideeën zijn progressief en interessant maar niet 
uitvoerbaar en realistisch in tijd.’

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Gemeente haalt snoei-
hout buitengebied op 
Tussen 8 en 12 december 2014

U kunt zich daarvoor tot 28 november 2014 aanmelden bij de ge-
meente, telefoon 0412-45 88 88 of via het ‘aanvraagformulier ophalen 
snoeihout’ op www.bernheze.org. Hier vindt u ook de voorwaarden.
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Met Maarten en Melina van Her-
pen wordt gepraat over de adop-
tie van hun dochter Faith uit Ke-
nia en over Maartens activiteiten 
als hoofd van Philips Afrika. Jos 
Verhoeven, directeur van Start 
Foundation, vertelt over zijn in-
spanningen en succes om moeilijk 
plaatsbare mensen toch op een 
juiste arbeidsplek te krijgen.
Over het lokale thema, de inrich-
ting van het buitengebied in Bern-
heze, zal de discussie gaan tussen 
Herman Krol (ZLTO), Cent van de 
Berg (Progressief Bernheze), Jan 
Jacobs (Buitenwacht) en Wim van 
Lith (CDA).

israël
Bijzondere gasten zijn vader en 
dochters Zeidler. In de documen-
taire ‘Mijn zus, de soldaat’ filmde 
Dikla Zeidler over haar zus Cha-
moetal, die haar dienstplicht ver-
vult in Israël. Vader Amit verhuisde 
naar Nederland om niet meer op-
geroepen te kunnen worden voor 
dat Israëlisch leger. Verschillende 
visies op de manier waarop Israël 
zich staande houdt in een vijandige 
omgeving.

De column wordt verzorgd door 
Theo van Duren en de muziek is in 
handen van de band Grant. Ad van 
Schijndel neemt op poëtische wijze 
de afsluiting voor zijn rekening. De 
presentatie is in handen van Anne-
mieke van der Aa en Hans Lakwijk. 
Voor gratis kinderopvang wordt 
gezorgd.

Het politiek café is een initiatief 
van de SP Bernheze. De redactie 
wil een brug slaan tussen de inwo-
ners van Bernheze en de politiek.

Buitenland en buiten-
gebied bij BruG
HEESCH - in politiek café BRUG dat zondag 23 november om 16.00 
uur in De Pas in heesch wordt gehouden, is er veel aandacht voor het 
buitenland én het buitengebied van Bernheze. 

Op zaterdag 1 november waren we als afdeling Bernheze met een grote afvaardiging present op het 
landelijke partijcongres van D66 in De Brabanthallen. Een volle dag inspiratie, prachtige lezingen van 
onder meer Jan Terlouw, Thom de Graaf en Alexander Pechthold. Rode draad was het vraagstuk: Welke 
koers gaan we de komende jaren varen met betrekking tot vraagstukken als duurzaamheid, landbouw, 
economie en internationale betrekkingen? Een ding was erg helder: D66 werkt aan nieuwe groei en meer 
banen, door lagere belastingen, door te investeren in innovatie en door een ambitieuze agenda op duur-
zaamheid en schone energie!

Afgelopen zaterdag waren we present om onze collega’s uit Oss te ondersteunen met de verkiezingscam-
pagne, die daar in volle gang is. Een regionale samenwerking is van groot belang, daar weten we in Bernheze 
alles van! En in ons eigen Bernheze? Nou, daar zijn we ook actief! Onze wethouder, Jan Glastra van Loon heeft 
de eerste maanden in zijn functie laten zien dat hij de juiste man op de juiste plaats is in het College. Ook de 
inbreng van onze Raads- en Commissieleden blijft niet onopgemerkt. De communicatie met de overige leden 
in Bernheze gebeurt op een constructieve en open manier. Zo weten alle democraten in Bernheze wat we doen 
en waar we voor staan. Op dinsdag 9 december is er een vergadering van D66 Bernheze in CC Servaes te 
Dinther, vanaf 20:00 uur. Alle sociaal-liberalen zijn van harte welkom, ook als je (nog) geen lid bent!
Rob van Herpen, D66 Burgerlid Raadscommissie Bestuur & Strategie

Landelijk, 
regionaal en 
in Bernheze

InformatIe
 voor de

KERNEN

HEESWIJK-DINTHER - De zorg is 
volop in beweging. Mensen moe-
ten meer en meer voor zichzelf 
zorgen, met hulp van familie, bu-
ren en vrienden. 

Zo’n vijftig jaar geleden hadden 
mensen er recht op om in het be-
jaardenhuis te gaan wonen als ze 
65 jaar werden, maar die tijd is al 
lang voorbij. Zorgcentrum Laver-
hof heeft al vele veranderingen 
ondergaan en ook nu weer is het 
volop in beweging. Wanneer kun-
nen mensen in Laverhof gaan wo-
nen? Wat betekent het dat wonen 

en zorg van elkaar gescheiden zijn? 
Om antwoord te krijgen op alle 
vragen die bij mensen leven, heeft 
het Onderonsje van Heeswijk aan 
Laverhof gevraagd om eens uit te 
komen leggen hoe het nu zit. 

Yolanda Verstegen komt donder-
dag 27 november om 10.00 uur 
in CC Servaes met de bezoekers 
van het Onderonsje praten over 
de veranderingen in de zorg in het 
algemeen en speciaal over de zorg 
die Laverhof nu en in de toekomst 
biedt. 
Toegang tot het Onderonsje is 

gratis. Bezoekers betalen alleen de 
consumpties die zij gebruiken.

Onderonsje dinther over zorg 
van Laverhof: volop in beweging

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbe- 

zorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser, 

klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor 

niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Geen hulp (meer) vanuit de 
WMO of een te hoge bijdrage? 
Dan is Mien Thuis een prima 
oplossing.

Bent u wat ouder? 
Mien Thuis biedt u passende 
hulp voor al uw huishoudelijke 
taken. 

WMO & EIGEN BIJDRAGE

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Werken, kinderen, sporten… 
het leven is vaak druk. 
Mien Thuis neemt de taken 
over die bij u blijven liggen.  
Dat kan poetsen, strijken of 
koken zijn, maar ook de kin- 
deren opvangen of de hond 
uitlaten.
Eenmalig, structureel of 
tijdelijk? U zegt het maar. 

EEN DRUKBEZET LEVEN

In Nederland staat ‘de zorg’ hoog 
op de politieke agenda; er moet 

meer gedaan worden met minder 
mensen, de overheid trekt zich 
meer terug en de gemeenten krij-
gen meer taken om samen met de 
burgers een compleet pakket aan 
voorzieningen te realiseren. De 
verschuiving van zorg van AWBZ 
naar gemeente en zorgverzeke-
ring, het scheiden van wonen en 
zorg en de participatiemaatschap-
pij zijn onderwerpen die deze 
avond aan de orde komen. 

In een presentatie zal Dominique 
den Brok, directeur cluster Behan-
deling, Revalidatie en Ondersteu-
ning Thuis van Laverhof, uitleg 
geven over de komende verande-

ringen en wat dit gaat betekenen 
voor de burger en zijn omgeving.

Margot Damen en Yolanda Verste-
gen, respectievelijk teammanager 
Ondersteuning Thuis Schijndel en 
Heeswijk, gaan in op hoe Laverhof 
op de nieuwe situatie inspeelt en 
wat zij belangrijk vinden bij de on-
dersteuning van burgers.
Er is gelegenheid voor het stel-
len van vragen. Voor persoonlijke 
vragen of het maken van een af-
spraak, kunnen bezoekers na af-
loop terecht bij de aanwezige con-
sulent van het cliëntservicebureau. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
25 november van 19.00 tot 20.30 
uur in St. Barbara in Wijbosch en 2 
december van 19.00 tot 20.30 uur 
in Cunera-De Bongerd in Hees-
wijk-Dinther.

informatiebijeenkomsten over 
wonen en zorg
HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL - Laverhof houdt op dinsdag 25 no-
vember en 2 december een informatiebijeenkomst over ‘Wonen en 
zorg: nu en in de toekomst!’ in heeswijk en Wijbosch. 

‘Mijn zus, de soldaat’

De zorg verandert...
ZoRGkatern week 48, 49, 50 en 51.
de ZoRGkrant verschijnt in week 52.

zorg dat ze u kennen in de zorg
info@demooibernhezekrant.nl
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Deze ZORGkatern is een samenwerking van de 
gemeente Bernheze en DeMooiBernhezekrant.
Berichten om de inwoners van Bernheze te informeren 
over de veranderingen in de zorg.

Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp 
op het gebied van zorg, werk en opvoeding. Dit moet de gemeente 
doen met minder geld. Het moet dus ánders….

Wat kunt u zelf nog óf met hulp van uw omgeving? En, als het 
nodig is: op welke manier kan de gemeente u ondersteunen? Dit 
zijn vragen die steeds belangrijker gaan worden. De gemeente gaat 
meer overlaten aan de inwoners van Bernheze en aan welzijnspart-
ners. 

“We zoeken naar de juiste balans, zodat iedereen kan blijven mee-
doen“, vertelt wethouder Jan Glastra van Loon.

Zorg en ondersteuning in 2015

De Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo, is er om u te ondersteunen. Zodat u zo lang mogelijk zelfstan-
dig kunt blijven wonen en functioneren. De gemeente regelt de Wmo. Vanaf 2015 wordt de gemeente ook 
verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en kort verblijf van mensen met een beperking of chronische 
aandoening. Dit ging eerst via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), dat regelde het Rijk. Vanaf 
2015 valt dit onder de Wmo.

Brief voor AWBZ-indicatie
Maakt u gebruik van dagbesteding, individuele begeleiding of kortdurend verblijf via AWBZ? De gemeente 
heeft iedereen in Bernheze met een AWBZ-indicatie een brief gestuurd. Heeft u geen brief ontvangen? 
U kunt contact opnemen met het Wmo-loket via telefoonnummer 0412-45 88 88. 

Hulp bij het huishouden 
Hulp bij het huishouden is een ondersteuning die bij de 
Wmo hoort. Dat regelt de gemeente en dat blijft zo. Ont-
vangt u een persoongebonden budget, pgb, voor hulp 
bij het huishouden vanuit de Wmo? De gemeente neemt 
vanaf 1 november contact op met alle pgb-houders. Ie-
dereen die nu een pgb ontvangt van de gemeente Bern-
heze voor hulp bij het huishouden, wordt opnieuw beoor-
deeld. Tot deze nieuwe beoordeling heeft plaatsgevonden 
verandert er niets voor u.

Wmo loket
U kunt bellen met het Wmo-loket 
via 0412-45 88 88 voor meer in-
formatie over zorg. En u kunt een 
afspraak maken met een Wmo-
consulent. Onze Wmo-consulen-
ten komen bij u thuis praten over 
uw situatie. Het werkt goed als 
u iemand uit uw eigen netwerk 
vraagt bij dit gesprek aanwezig te 
zijn. 

Cliëntondersteuning
Ook kunt u met uw vragen terecht 
bij organisaties zoals de ouderen-

adviseurs, Welzijnsinstellingen, 
Rigom, Vivaan, Aanzet en MEE. Zij 
bieden allemaal gratis cliëntonder-
steuning.

Sociaal Team
Bernheze krijgt een Sociaal Team, 
de gemeente is samen met wel-
zijnsinstellingen druk bezig dit 
team samen te stellen. Als er meer 
bekend is hoe zij gaan werken en 
waar u dan terecht kunt, informe-
ren we u hierover. Tot die tijd kunt 
u terecht bij het Wmo-loket en de 
cliëntondersteuning.

             

             

     

“Wat als ik ondersteuning nodig heb?” 

karin:
“Ik mantelzorger?
Ik help gewoon 
mijn oma iedere 
week met haar 
boodschappen.”

ZORG voor elkaar 

Het lukt thuis niet meer zonder
ondersteuning en ik kom bijna
niet meer buiten de deur

• Waar heeft u ondersteuning bij nodig?
• Wat heeft u zelf al gedaan?
• Zijn er voorzieningen en activiteiten in uw buurt?
• Heeft u een individuele Wmo-voorziening nodig?

U heeft ondersteuning nodig 

Wat kan ik zelf doen? Kan mijn familie
mij helpen?

Kan iemand uit
mijn omgeving mij
helpen?

Welke voorzieningen
en activiteiten zijn er
bij mij in de buurt

ZORG en 
ONDERSTEUNING

WErKALGEmEEn JEUGD ZorG

 2015

Gesprek Wmo-consulent of 
cliëntondersteuning

Wat kunt u doen om dit zelf op te lossen?

extra geldbedrag voor mensen met laag inkomen

Voor wie?
Denk aan eenoudergezinnen met 
kinderen onder de 18 jaar, gezin-
nen waar de kostwinner een mini-
mum loon heeft, ZZP-ers die geen 
opdrachten krijgen, ouderen die 
van een AOW moeten rondko-
men, langdurig zieken en gehan-
dicapten.

Iedereen die vanaf 1 september 
2014 per maand netto minder ont-
vangt dan: 
-	€	1421,- Echtpaar/samen-
 wonenden. 
- €	1279,- Alleenstaande ouder. 
- €	994,- Alleenstaande.
Voor deze eenmalige bijdrage telt 
de rest van uw vermogen en va-
kantiegeld niet mee.
Voldeed u per 1 september 2014 

niet aan de norm, maar zou u daar 
nu wel aan voldoen, ook dan kunt 
u zich melden bij Optimisd.

Hoe 
Als Optimisd u kent, hoeft u geen 
actie te ondernemen. Zij kennen 
uw situatie en de eenmalige bijdra-
ge wordt begin december automa-
tisch gestort. 

Bent u niet bekend bij Optimisd, 
maar hebt u kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen ontvan-
gen, dan ontvangt u van gemeen-
te Bernheze een brief met een 
aanvraagformulier. Bent u niet be-

kend bij Optimisd of de gemeente 
Bernheze, dan kunt u zich melden 
bij Optimisd via telefoonnummer 

0413-75 03 50 of een formulier 
invullen via www.optimisd.nl.
Inleveren voor 1 februari 2015!

De eenmalige bijdrage
Er zijn 340 mensen uit Bernheze 
bekend bij Optimisd die het een-
malige geldbedrag ontvangen. 
De gemeente Bernheze heeft een 
inschatting gemaakt en verwacht 
dat er totaal ongeveer 760 men-
sen recht hebben op het eenma-
lige geldbedrag. Er is dus nog een 

grote groep die niet bekend is bij 
de gemeente of Optimisd.

Het uit te keren bedrag is voor ge-
huwden/samenwonenden met of 
zonder kinderen €	100,-, voor al-
leenstaande ouders €	90,- en voor 
alleenstaanden €	 70,-. Een mooi 

steuntje in de rug!
“De gemeente Bernheze vindt het 
belangrijk om de inwoners te in-
formeren over al hun rechten en 
plichten, om zo mensen die in las-
tige situatie verkeren te steunen,” 
vertelt wethouder Rein van Moor-
selaar. Denkt u recht te hebben op 
deze eenmalige bijdrage? 

Meld u bij Optimisd, telefoonnum-
mer 0413-75 03 50 of via 
www.optimisd.nl.

BErnHEZE – Voor mensen met een laag inkomen is de opeenstapeling van bezuinigingen zwaar. Uitke-
ringen worden minder en kosten hoger. Daarom heeft de overheid besloten om een eenmalig geldbedrag 
uit te keren aan mensen met een laag inkomen. Dit noemen we ‘eenmalige koopkrachttegemoetkoming’.

Rein van Moorselaar 
Tekst: Martha Daams 

Foto: Ad Ploegmakers

‘De gemeente Bernheze vindt het belangrijk om de inwoners te informeren over al 
hun rechten en plichten, om zo mensen die in lastige situatie verkeren te steunen’ 

Waar moet ik naartoe als ik een vraag heb?

  

www.bernheze.org/samenkomenweverder
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Oedeem na bestraling of operatie
De huidtherapeut behandelt de zieke of beschadigde huid

Total Skin Heesch is de specialist op 
het gebied van oedeemtherapie. 
De aanpak is zorgvuldig. Dat geldt 
niet alleen voor de medische kant, 

maar ook voor het voortraject. 
Er wordt tijd vrijgemaakt om uw 
vraag te bespreken en u van een 
persoonlijk advies of behandelplan 

te voorzien. De huidtherapeut kan 
door middel van een combinatie 
aan behandelingen het afvoeren 
van het oedeem bevorderen.

Total Skin Heesch is erkend en 
aangesloten bij alle zorgverzeke-
raars. Hierdoor bent u verzekerd 
van de maximale vergoeding van 
uw behandelkosten.
 
U kunt bij Total Skin Heesch ook 
terecht voor:
• Littekentherapie
• Acnetherapie
• Overbeharing
• Camouflage 
• Verwijderen van kleine 
 huidoneffenheden.

Total Skin Heesch
Voor een mooie èn gezonde huid

Oedeem ontstaat bijvoorbeeld na bestraling of verwijdering van lymfknopen. Bij oedeem kan het 
gaan om vochtophoping, pijn, vermoeidheid, bewegingsbeperkingen, etc. Soms zijn er klachten 
vanaf het begin en houden ze aan. Ook kunnen klachten na een aantal maanden of jaren ontstaan. 
Deze klachten kunnen in de loop van de tijd erger worden. Voor deze klachten kunt u terecht bij de 
huidtherapeut.

Advertorial

Miranda Westerhout
Nieuwstraat 5A, 5384 TC Heesch
06-41732482
info@totalskinheesch.nl
www.totalskinheesch.nl

Er is sprake van een beroerte als de herse-
nen plotseling geen bloed meer krijgen, met 
als gevolg tijdelijke of blijvende invaliditeit.
Tijdens de informatie-avond bespreken de 
neurologen Bart van de Langerijt en Joy Lion 
(Ziekenhuis Bernhoven, Uden), samen met 
een verpleegkundige die gespecialiseerd is 
in beroertes, onder meer wat een beroerte 
precies is, hoe een beroerte te herkennen is, 

wat de risicofactoren zijn, wat iemand kan 
doen om het te voorkomen en welke behan-
delingen er mogelijk zijn. Daarnaast is er vol-
doende tijd om vragen te stellen. 
De avond start om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. 
Voor nadere informatie: Mevrouw M. Dries-
sen, 0412-453177, bereikbaar na 17.00 uur.

thema-avond in de pas met 
alles over een beroerte
HEESCH - De stichting gezondheidsvoorlichting heesch houdt op woensdag 26 november 
een informatie-avond over beroerte in De Pas in heesch. 

informatiebijeenkomst 
over zorg in de Stuik

In Nederland staat ‘de zorg’ hoog 
op de politieke agenda: er moet 
meer gedaan worden met minder 
mensen, de overheid trekt zich 
meer terug en de gemeenten krij-
gen meer taken om samen met de 
burgers een compleet pakket aan 
voorzieningen te realiseren. De 
transitie AWBZ naar Wmo, schei-
den van wonen en zorg en de par-
ticipatiemaatschappij zijn onder-
werpen die deze middag aan de 
orde komen. 
In een presentatie zal Dominique 
den Brok, directeur cluster Behan-
deling, Revalidatie en Ondersteu-
ning Thuis van Laverhof, uitleg 
geven over de komende verande-
ringen en wat dit gaat betekenen 
voor de burger en zijn omgeving.

Riny Verstraten, consulent bij het 
cliëntservicebureau van Laverhof, 
vertelt over de diverse soorten 
zorgaanvragen. Wat is er nodig om 
in aanmerking te komen voor bij-
voorbeeld wonen in een instelling 
en wat kunt u doen als u thuiszorg 
nodig heeft? 
Yolanda Verstegen, teammanager 
Ondersteuning Thuis Heeswijk en 
cliëntservicebureau, gaat in op hoe 
Laverhof op de nieuwe situatie in-
speelt en wat zij belangrijk vindt bij 
de ondersteuning van burgers.
Na elke presentatie is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen.
Voor persoonlijke vragen of het 
maken van een afspraak, is er na 
afloop de consulent van het cliënt-
servicebureau. 

VORSTENBOSCH - Zorginstelling Laverhof uit heeswijk-Dinther ver-
zorgt op woensdag 26 november van 10.00 tot 11.30 uur een informa-
tiebijeenkomst in De Stuik in Vorstenbosch met als onderwerp ‘Wonen 
en zorg: nu en in de toekomst!’ 

weekend van de diaconie in 
heesche kerk

De lichamelijke werken zijn gebaseerd op 
Matteüs 25. In de Middeleeuwen werden 
deze ook spiritueel geduid. Zo ontstond 
een verdeling in lichamelijke en geestelijke 
werken. De zeven geestelijke werken zijn: 
dwalenden terechtwijzen, onwetenden on-
derwijzen, twijfelaars raadgeven, bedroef-
den troosten, lastigen verdragen, degenen 
die ons beledigen vergeven en bidden voor 
levenden en doden. Voor 2014 is gekozen 
voor ‘Degenen die ons beledigen vergeven’. 
Niet eenvoudig, maar wel een wijs besluit.                                         
                             
Als parochie zijn we dankbaar als vieringen 
goed bezocht worden. Maar wist u dat ge-
vangenen ook dankbaar zijn als zij bezocht 

worden? Zij staan er vaak alleen voor. Ge-
vangenen bezoeken is voluit een Bijbelse op-
dracht: “Ik was in de gevangenis en U bent 
bij mij gekomen.” 

Dat geldt ook voor het ‘geloof in herstel’, 
de visie waaruit Gevangenenzorg Nederland 
werkt. Daden hebben consequenties, maar 
God opent ook een weg terug. Vergeven is 
een ‘geschenk’. Iets wat men ontvangt uit 
barmhartigheid.

De vieringen in het ‘Weekend van de Dia-
conie’ zijn op 22 november om 19.00 uur 
en op 23 november om 10.00 uur. Voor in-
formatie: bergsma@petrusemmausparochie.nl.

HEESCH - ieder jaar kent de Petrus-emmaus-Parochie het Weekend van de Diaconie om de 
werken van barmhartigheid centraal te stellen als leidraad voor ons leven. Telkens wordt 
een van deze werken met nieuwe ogen bezien en deze christelijke dienst aan de naasten 
concreet gemaakt. Twee jaar geleden is er gestart met een nieuwe reeks werken. Naast de 
lichamelijke werken zijn er ook nog zeven geestelijke werken.
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De Reumapatiëntenvereniging 
’s-Hertogenbosch en omstreken 
houdt een voorlichtingsbijeen-
komst over dit thema met deskun-
dige sprekers. 
Datum: woensdagavond 3 decem-

ber. Tijd: 19.00 uur.
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 
PERRON-3 (theaterzaal), Hoff van 
Hollantlaan 1, Rosmalen. Toegang: 
openbaar toegankelijk en vrij en-
tree. Medewerking verlenen:

- Drs. M.A.W. Geurts, reumato-
loog Jeroen Bosch Ziekenhuis te 
‘s-Hertogenbosch 

- Drs. A.J. Smink, voormalig on-
derzoeker Reumacentrum Sint 
Maartenskliniek te Nijmegen.

Info: Gerrit van der Zalm 
tel.: 0411–607193 /
gvdzalm@kpnplanet.nl.

deskundigen over Artrose
Onderzoeken, ontwikkelingen en nieuwe behandelingen

WIE?
•	 Ieder	die	zich	wil	inzetten	om	het	thuis	

sterven	mogelijk	te	maken.
•	 Er	is	geen	speciale	vooropleiding	

noodzakelijk.
•	 Het	is	niet	aan	leeftijd	gebonden.
•	 Zowel	dames	als	heren	zijn	van	harte	

welkom.
•	 Mensen	die	een	uitkering	ontvangen	

kunnen	dit	zonder	gevolgen	doen.

WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?
Wat	kunnen	wij	u	bieden?
•	 De	basis	training	VPTZ.	
	 Deze	start	op	dinsdag	20	januari	2015.
•	 Intensieve	persoonlijke	begeleiding.
•	 Groepsbegeleiding.
•	 Onkostenvergoeding.
•	 Een	zinvolle	invulling	van	een	gedeelte	

van	uw	vrije	tijd.
•	 Sociale	contacten.
•	 Door	professionele	aansturing	en	

begeleiding	is	persoonlijke	groei	
mogelijk.

•	 2	keer	per	jaar	themadagen.
•	 2	keer	per	jaar	een	ontspanningsdag.
•	 Na	een	jaar	praktijkervaring	zijn	

vervolgcursussen	van	de	VPTZ	
mogelijk.

Vrijwilligers voor de 
Palliatieve Terminale Zorg

GEVRAAGD
Voor de regio 
Uden/Veghel

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel,	Venhorst,	Erp,	Heeswijk,	Dinther,	Loosbroek,	Vorstenbosch,	

St	Oedenrode,	Zeeland,	Uden,	Volkel,	Odiliapeel,	Veghel,	Eerde,	Zijtaart,	Mariaheide,	
Keldonk	en	Schijndel

Voor meer informatie kunt u bellen 
of mailen naar 0413-820305 of  
06-12 11 46 06.
Emailadres: info@svptz.nl
Website: www.vptz-uden-veghel.nl 

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk
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Keuze uit 10 verschillende soorten. 
Per stuk vanaf 9.99

1+1
gratis*

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

Zie onze folder op intratuin.nl
voor de volledige top 10.

       Elke
   zondag open    
     t/m kerst

*

P

Vrijdag koopavond

de Bakkers Lamers driE sterren
Door inzet van medewerkers geëindigd met hoogst aantal haalbare sterren

Een half jaar geleden schreven De 
Bakkers Lamers zich in voor de 
toekenning van sterren door het 
Nederlands Bakkerij Centrum. Af-
gelopen weekend hoorden de 35 
medewerkers en eigenaars van De 
Bakkers Lamers dat zij maar liefst 3 
sterren toegekend kregen.

Er zijn heel wat zaken voorafge-
gaan aan deze drie sterren. Een 
eerste selectie werd gevolgd door 

een mystery shopper, keuring, 
onderzoek op het gebied van or-
ganisatie, financiën en personeel, 
ondernemersjury en retailjury die 
onverwacht langskwamen, pre-
sentatie en klantvriendelijkheid en 
als laatste een screening op digitale 
marketing. 

Dit laatste halfjaar was niet alleen 
enerverend voor alle medewerkers, 
maar ook heel leerzaam. Iedereen 
is zich bewust van het belang van 
zijn of haar eigen bijdrage in het 
resultaat van het totaal.

HEESCH/OSS – het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen kent 
eenmaal per jaar sterren toe aan bakkerijen die voldoen aan de eisen 
op het gebied van kwaliteit, hygiëne, presentatie, klantvriendelijkheid 
en communicatie. De Bakkers Lamers schreven zich in en haalden het 
hoogst haalbare aantal sterren.

ROSMALEN - het thema Artrose is weer volop in beweging en op dit 
moment lopen diverse nieuwe onderzoeken. er zijn echter ook nieuwe 
ontwikkelingen te melden over de behandeling van Artrose.

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.
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wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:
Wilson Bosch

uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Marjan van Krieken
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Easy

1 4 6 7 5

3 2 1 9 8

8 2 1

8 3 5 7

9 1

8 7 4 5

8 3 1

6 9 8 7 2

3 7 8 5 4

Puzzle #91911

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MOOIBERNHEZERTJES

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

NAGELSTYLISTE NISTELRODE
Gaby Nails
Voor mooie Gel en Acryl nagels.
Behandeling alleen op afspraak.
Telefoon 06-33737429.

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

WELKE KLEUREN MAKEN U 
HET ALLERMOOISTE?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnen avond.
Bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl

CURSUS DIGITALE 
FOTOGRAFIE EN 
FOTOBEWERKEN 
maandagmorgen van 9.30 tot 
11.30 uur. Start 24 november in 
Loosbroek.
Bel 06-22064638 of kijk op 
www.jolandonkersfotografie.nl.

TE KOOP

PRINTPAPIER
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier

80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.
www.bernhezemedia.com

BUXUSHAAG lengte 45 meter 
en hoogte 45 cm.
Prijs n.o.t.k. 
Nistelrode. 06-83575352.

ALLE STOFZUIGERZAKKEN en 
onderdelen uit voorraad leverbaar. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor 
scheerkoppen, batterijen en alle 
soorten gloeilampen, LED-lampen 
en spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

LEUKE SINT KADO’S bij 
Heesakkers Kadoshop.
Zoals de trendy BiBa sieraden 
vanaf € 5,95.
Of wat te denken van onze 
Oozoo horloges een
sieraad voor elke pols,vanaf 
€’29,95. Stuur die Sint maar langs 
bij Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

HAARDHOUT
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

TE HUUR

OPSLAGRUIMTE 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

GEVRAAGD

Bespeelt u een instrument en 
maakt u graag muziek
DWEILORKEST NIE TE 
GELEUVE uit Heesch kan nog 
MUZIKANTEN
gebruiken. Interesse of wilt u een 
keer een bezoekje brengen 
aan een repetitie: 
wimvanoss@hotmail.com of 
06-53630850.

Voor ons maandelijks verschijnend 
blad INFO zoeken wij een:
REDACTEUR
KBO-Heesch is een vereniging 
met ongeveer 1200 leden.
Informatie: redactie@kboheesch.nl
of voorzitter KBO-Heesch: 
loetkuijlaars@gmail.com.

OVERIG

GARAGESALE OF 
EIGENLIJK STUBESALE. 
Zondag 23 november van 13.00 
tot 16.00 uur.
Voor een prikkie boeken, glazen, 
kleinmeubelen en snuisterijen.
Laar 72 Nistelrode 

Gratis af te halen.
HAALOVERS NISTELRODE
1998 - 4 stuks, 1999 - 5 stuks
2000 t/m 2007 volledig.
Meer informatie: 0412-612298.

WEGGELOPEN EEN ZWARTE 
KATER met voor op de borst 
een klein wit vlekje. Vermist in 
centrum Nistelrode sinds vorige 
week maandagmiddag. De kater 
luistert naar de naam Japie en is 
een beetje schuw. Heb u de kater 
gezien neem contact op met: 
0412-613201.

De dagen worden steeds korter, het 
duurt niet lang meer of Kerstmis 
staat weer voor de deur. Een tijd vol 
gezelligheid; het huis wordt sfeer-
vol aangekleed, we koken heerlijke 
maaltijden en komen samen met 
familie en vrienden. Bij de Eijnde-
ric zijn diverse workshops die u van 
pas kunnen komen om er een super 
gezellige Kerst met eigen inbreng 
van te maken. Wacht niet te lang 
met inschrijven want er is nog maar 
beperkt plaats beschikbaar.

In Heesch: Inspiratie voor het 
Kerstdiner - woensdag 17 december 
- 19.00-22.00 uur: € 32,50.
Kerststuk maken, inclusief mate-
rialen - donderdag 11 december - 
14.00-16.00 uur: € 24,50.
Rudolf het rendier, een prachtige 

kerstdecoratie - zaterdag 13 decem-
ber. 10.30-12.30 uur: € 30,-

In Nistelrode: kerstboom - 
dinsdag 16 december - 20.00-22.00 
uur: € 30,-.

In Heeswijk: Kerststuk maken voor 

buiten en binnen, inclusief materia-
len - woensdag 8 en 15 december - 
20.00-22.00 uur: € 45,50.

Op zaterdag 13 december is van 
10.00 tot 16.00 uur bij de Eijnderic 
in Heesch de jaarlijkse KERSTIN-
STUIF voor basisschooljeugd.

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

Advertorial

De Eijnderic in Kerstsferen

HEESCH - In De Pas in Heesch 
wordt op zondag 23 november 
weer een grote baby- en kinder-
beurs gehouden. 

Er staan ook deze keer weer 120 
standhouders. Vanaf 10.00 uur 
worden zowel tweedehands als 
nieuwe baby- en kinderartikelen 
aangeboden. Het gaat onder meer 
om (merk)kleding, speelgoed, 
boeken, wandelwagens, maxi-co-

si’s, autostoeltjes, fietsjes en meu-
beltjes. Alles is van goede kwaliteit. 
Met het oog op 5 december is het 
zeker de moeite waard om te ko-
men kijken voor leuk, goedkoop, 
kwalitatief goed speelgoed. 

De zaal is open van 10.00 tot 
13.00 uur; de entree bedraagt 
€ 2,- (kinderen gratis). Voor info: 
kinderbeursheesch@hotmail.com 
of www.baby-kinderbeurs.nl    

Grote baby- en kinder-
beurs in Heesch
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

VIERGENERATIES

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Vier generaties dames bij elkaar. 
Overgrootmoeder: Joke de Laat-van Lanen (86 jaar) jaar is blij dit mee 
te mogen maken. Oma Anita van den Boom-de Laat (55 jaar) is trots 
op dochter/moeder Anne-Lous van den Boom (29 jaar) en kleindochter 
Anna Nuyten, geboren 6 oktober 2014.

Anna Nuyten

elektrobedrijf VEBA
www.veba-elektro.nl

Wij wensen Rob en 
Mark veel succes met 
hun onderneming.

De Vriendengroep.

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

Stem! 
'Veilige Dugouts Avesteyn' 
Jouw stem is € 8.000,- waard! 

Het project “Veilige dugouts Avesteyn” is bij de Rabobank Bernheze Maasland in aanmerking 

gekomen voor Coöperatief Dividend. Als dit project genoeg stemmen krijgt mag Avesteyn 

vier nieuwe dugouts aanschaffen ter waarde van 8.000 euro! Maar om dit te bereiken 

heeft Avesteyn heel veel stemmen nodig!

Stem en info: www.bernhezemaasland.nl

Winnaar 2 gratis 
kaartjes musical 

‘Non actief’:

Marion Wilke

Ladies Night

NISTELRODE - Kristel van Dijk 
organiseert samen met ver-
schillende leveranciers een 
Ladies Night op maandag 24 
november van 18.00 tot 21.00 
uur. 

Dus kom gezellig met je vrien-
dinnen, moeder en/of schoon-
moeder naar DIO Drogisterij /
The Readshop Sparkling. Het is 
vrije inloop, dus je hoeft er niet 
precies om 18.00 uur te zijn.

Meld je aan, mail naar

nistelrode@readshop.nl 

en maak kans op een 

goodiebag t.w.v.€ 250,-! 
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Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

Appelwafels 
of koff ie-
broodjes
mini 
doos à 10/12 stuks

Coppenrath&Wiese

Normaal 2,69

Appel- / 
walnotentaart
1100 gr.
Coppenrath&Wiese

Normaal 6,99

Frites 
dik of dun
zak à 2 kg.

Lutosa

Normaal 3,49

Kleintje 
snack
doos à 96 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 9,99

2,49
Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Mini gebak Gebak

Beste prijs

Gevulde 
sinaasappel, 
citroen of 
cocosnoot 
met ijs
2 stuks
Estiu

Normaal 3,29

Nagerecht

Gerookte
zalmf ilet
100 gr.
Diepvriesspecialist

Normaal 3,79

Voorgerecht

Pangasius-
f ilet
1 kg.
Epic

Normaal 5,89

Mini 
loempia’s
zak à 36 stuks
Dorada

Normaal 1,99

Snack

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 19 nov. t/m dinsdag 9 dec. 2014 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

1,49

2,294,99

2,79

www.adcommunicatie.nl

2,99 7,49

1,99

7,99
Normaal 
10,99

Beste 
prijs

nieuw

Worsten-
broodjes
doos 15x2 stuks
Beckers

96 
stuks

Geslaagd benefiet-
diner miss maasai 

NISTELRODE - 
Stichting Miss Maa-
sai kijkt terug op 
een geslaagd be-
nefietdiner. Vijfen-
zeventig personen 
uit de regio hebben 
woensdag 12 no-
vember bij eetcafé 
’t Pumpke in Nistel-
rode gegeten, waar-
bij een deel van de 
opbrengst voor de 
stichting bestemd 
was.

Samen met de fooien heeft dit een mooi bedrag van 
€ 1000,- opleverd. Met de opbrengsten van dit benefiet-
diner zijn twee meisjes weer verzekerd van een jaar lang 
onderwijs.

De personen achter Stichting Miss Maasai, Monique 
Dortmans en Caroline van de Wetering, zijn voortdurend 
op zoek naar nieuwe kansen om hun stichting nog verder 
te laten groeien. 

Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op de website 
www.missmaasai.com en contact opnemen voor meer 
informatie.

Monique, Mark en Caroline

Ontmoeting met 
een moslima
HEESWIJK-DINTHER - een Nederlandse moslima die is 
geboren in heeswijk vertelt dinsdag 25 november over 
haar leven in CC Servaes in Dinther. 

Zij bekeerde zich twintig jaar geleden tot de islam en 
maakte een bijzondere tocht binnen dit geloof. Op deze 
avond maakt zij de bezoekers deelgenoot van de bewus-
te keuze die zij maakte om de islam te belijden en wat 
voor gevolgen dit voor de inrichting van haar leven had. 
Aanvang 20.00 uur.

win vrijkaarten voor ‘klap van de korenmolen’
Allround cabaretier Ernest Beuving 
zet met het koor Con Fuoco en zijn 
muzikanten de zaal op z’n kop. De 
acts gaan van een borderline dan-
sende Keltische zanger, een Toon 
Hermans over iPhones en ‘Spuiten 
en Slikken’ tot aan een Mick Jag-
ger met ADHD.
Ernest Beuving belandde zelf eens 
in de psychiatrie in het kader van 
vervangende dienstplicht en leerde 
er ‘hoe gek het is om het niet te 
zijn’. Voor bezoekers van Nesterlé 
volstaat het om zich te laten on-
derdompelen in muziek van de 
muzikanten van Beuving, samen 
met de prachtige stemmen van het 
Con Fuoco koor. De lovende re-
censies in de pers liegen er niet om: 

STENTOR: ‘De niet te stuiten ca-
baretier ontpopt zich als beschou-
wer. Wat blijft is zijn mateloos ge-

voel voor humor.’ 

ARENA: ‘Een bruisend optreden 
met prachtige liedjes die iedereen 
raken, juist omdat ze zo herken-
baar zijn. Zijn droge humor, komi-
sche acts en imitaties gaven veel 
bijval van het publiek. Sensationeel 
was zijn act als Mick Jagger.’

BRABANTS DAGBLAD: ‘Je ver-
wonderen als een kind: hij waagde 
een poging en slaagde!’ ‘Warme 
nummers en bij vlagen hilarisch.’ 

Vrijdag 9 januari, 20.15 uur
Kaartjes € 12,50, via 
www.nesterle.nl of 0412-859001.

NISTELRODE - Klap van de korenmolen is een cabaretesk muziektheaterprogramma van ernest Beuving met 
vier muzikanten en het Con Fuoco koor. iedereen die wil, kan op vrijdag 9 januari in CC Nesterlé een spoed-
cursus ‘geluk’ volgen.

Wil jij twee gratis kaartjes voor muziektheather ‘Klap van de korenmolen’ in CC Nesterlé winnen? 
Stuur dan een mail voor 30 november naar: info@demooibernhezekrant.nl en wie weet ben jij de winnaar.

Ernest Beuving geeft een spoedcursus ‘geluk’ Foto: Cor Pot
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workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a 5386 KT Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

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

C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

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

Wiegmans 
Heesch

Welkom
bij de GLAMOUR NIGHT

Welhaast elke stijl is in de vijf 
themagroepen die het tuincen-
trum heeft ingericht tot in detail 
uitgewerkt. Niet alleen zuivere 
kerstartikelen maar juist de grote 
verscheidenheid van sfeerbe-
palende attributen maken de 
gepresenteerde stijlen tot een 
compleet geheel. Tel daarbij op 
de aanwezigheid deze avond van 
een groot aantal ondernemers 
uit - met name Heesch - en de 
bezoeker beleeft een geweldige 
avond om ideeën op te doen 
voor de komende feestmaanden. 
Naast de immense verscheiden-
heid aan sfeer en kerstartikelen, 
beleeft de gast deze avond wer-
kelijk een VIP behandeling. Zo 
wordt elke bezoeker ontvangen 

met een welkomstdrankje, en 
laten de medewerkers van Life 
and Garden u graag de mogelijk-
heden zien om uw leefomgeving 
in de komende donkere dagen in 
een feestelijke sfeer om te tove-
ren. 

De medewerking van de aan-
wezige ondernemers maakt het 
mogelijk ook kennis te maken 
met overheerlijke producten die 
uw feestdagen extra smaakvol 
maken. Zo treft u aan: C1000 
Wiegmans, Wijnhuis R&R, De  
Bakkers Lamers, en Brasserie  
‘t Oude Raadhuis, die u kennis 
laten maken met overheerlijke 
producten die zij voeren. Als toe-
tje is ook de Cleefshoeve aanwe-

zig, die u hun boerderij-ijs kan la-
ten proeven. Naast al dat lekkers 
maakt de bezoeker deze avond 
ook kennis met uiterlijke verzor-
ging, door onder andere visagiste 
en schoonheidsspecialiste. Wie 
er mooi op staat, wil dat wellicht 
ook graag op de gevoelige plaat 
vastleggen. Daar weet Marcel 
Bonte in zijn presentatie weer al-
les over te vertellen. En diegene 
die er in de komende tijd op uit 
wil trekken met paard en koets 
kan daar alles over aan de weet 
komen in de presentatie van Pe-
ters Aanhangwagens. Daarnaast 
laat Garage Weijenberg u de 
laatste modellen zien waarmee 
u zich gemotoriseerd voort kunt 
bewegen.

Glamour NiGht 
bij tuiNceNtrum 
life & GardeN
heesch
vaN 17.00 tot 22.00 uur

doNderdaG 20 November

Kerstsfeer iN eeN 
spraNKeleNde preseNtatie

Op dEZE AVOnd VAn 
17.00 tOt 22.00 uur 
GEniEt ELkE kLAnt 
EEn kOrtinG VAn 20% Op 
SFEEr- En kErStArtikELEn 

En ontvangt daarnaast elke betalende klant een ‘gouden envelop’ 
met extra aanbiedingen en… kans op een gratis verblijf op Texel, 
aangeboden door Life and Garden, in samenwerking met de VVV 
van Texel. 
Tuincentrum Life and Garden Heesch vindt u aan de Bosschebaan 
23 in Heesch.

ELkE BEZOEkEr OntVAnGt EEn wELkOmStdrAnkjE
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HEESCH - het presenteren van de 
Gulle Krullendonker is een jaar-
lijks terugkerende gebeurtenis in 
heesch. 

De kersverse Prins Porcus XLIV en 
zijn Adjudant hadden de eer om 
tijden het 11-11 bal dit collectors 
item als eerste opgespeld te krij-
gen. 

De Gulle Krullendonker, die dit jaar 
voor de negende keer op rij wordt 
uitgebracht, staat symbool voor 
het ondersteunen van de activitei-
ten van het openbare carnaval in 
Krullendonk. In de vorm van een 

speldje kunnen carnavalsvierders 
tonen dat zij het Krullendonks car-
naval een warm hart toedragen. 
Inmiddels is het een echt verza-
melobject geworden voor de Krul-
lendonkse carnavalsvierders. Het 
speldje kost € 4,- en wordt uitge-
geven in een beperkte oplage van 
150 stuks. De Gulle Krullendonker 
is te koop tijdens alle evenemen-
ten van Stichting Carnavalsviering 
Heesch in De Pas. Meer informa-
tie: www.krullendonk.nl. 

Voor de liefhebbers zijn ook nog 
enkele exemplaren van voorgaan-
de jaren te verkrijgen.

De Rooie Tesneuzik, elk jaar weer spektakel Foto: Ad Ploegmakers

de Gulle krullendonker 
te koop

kaartverkoop honderdste 
de rooie tesneuzik 

Het decor zal dit jaar nog spectacu-
lairder zijn dan voorgaande jaren, 
en de artiesten zullen er nog een 
schepje bovenop doen, om aan de 
hoge verwachtingen te voldoen. 
Er zijn vijf voorstellingen op 9, 10, 
15, 16 en 17 januari 2015. Omdat 
de belangstelling afgelopen jaren 
enorm groot was, is er voor een 
extra voorstelling gekozen op don-

derdagavond 15 januari. 
De kaartverkoop start op woens-
dag 26 november om 18.30 uur 
in ’t Tunneke in Heesch. In tegen-
stelling tot andere jaren worden 
de kaartjes verkocht zodra de deur 
geopend is.

De kaarten kosten per persoon 
€ 12,50. Als er na de voorverkoop 

nog kaarten over zijn, zullen deze 
verkocht worden bij boekhandel 
Ceelen aan ’t Dorp te Heesch.

De Rooie Tesneuzik wordt onder-
steund door vele sponsoren. Wie 
interesse hierin heeft, kan meer in-
formatie vinden op 
www.rooietesneuzik.nl of mailen 
naar bestuur@rooietesneuzik.nl.

HEESCH - Dit jaar zal een bijzonder jaar worden voor Pronkzitting De Rooie Tesneuzik. het is namelijk de 
honderdste uitvoering. De kaartverkoop hiervoor start woensdag 26 november. 

      

VOOR MEER INFO GA NAAR WWW.HEILARENBUITEN.NL

Ontwikkeling en Realisatie
Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Informatie en Verkoop
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

SFEERVOLLE WONINGEN MET ROYALE TUIN EN MET UITZICHT 
OP HET BUITENGEBIED aan de rand van het dorp in plan 
Heilaren te HEESWIJK-DINTHER

PRIJS vanaf

NEEM NU CONTACT OP voor een persoonlijk gesprek en 
neem een optie op een woning

€ 173.000,- v.o.n.

ALLERLAATSTE KANS OP EEN BETAALBARE 

WONING OP HEILAREN BUITEN!
DE LAATSTE WONINGEN VAN HET PLAN ZIJN NU IN VERKOOP!

REEDS 50%
VERKOCHT!
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Molenhoeven Loosbroek
7 complete gezinswoningen

www.molenhoeven.nl

Bernheze makelaars & adviseurs
T 0413 24 38 18
www.bernheze.nl

Inloopmanifestatie 
donderdag 2 oktober 
van 18.00 - 20.00 uur 
bij Bernheze makelaars 
& adviseurs 
Bitswijk 10 Uden

vanaf ca
. € 165.000,- v.o

.n.

hoekw
oningen met o

ptionele g
arag

emogelijk
heid

INFORMATIE EN VERKOOP:

aangenaam wonen

Nu in 
verkoop

Bijzonder muzikaal duo d-examenconcert

Maartje en Tom van Zutphen, res-
pectievelijk 18 en 16 jaar, zijn mid-
delbare scholieren, die muziek ma-
ken en slagwerk spelen als grote 
passie zien. Als scholieren van het 
Zwijsen College, Atheneum 6 en 

Havo 4, spelen ze al van kleins af 
aan muziek. Niet helemaal vreemd 
als je tot de familie behoort waar 
vanaf 1904 meerderen lid zijn ge-
weest van de fanfare. Bij feesten 
en partijen wordt eerst gepraat 

over muziek en pas daarna wordt 
gevraagd hoe het verder met je 
gaat.
Maartje kreeg bij haar geboorte 
een drum met drumstokken ca-
deau. Vanzelfsprekend dus dat 

muziek maken en slagwerk spelen 
zo’n grote rol speelt in hun leven.

Beiden zijn opgeleid door vader 
Wim en hebben heel bewust de 
muziekroute van A-diploma naar 
D-diploma doorlopen. Niet zozeer 
om beroepsmuzikant te worden, 
maar wel om zoveel mogelijk mu-
ziekkwaliteit uit jezelf te halen en 
je constant te kunnen verbeteren. 
Beiden zien de toekomst zonnig 
tegemoet. Zij voorspellen een mu-
ziekcarrière als liefhebberij naast 
een baan in de cultuurhoek. Maar-

tje denkt eraan om na haar afstu-
deren komende mei een opleiding 
te starten Algemene Cultuurwe-
tenschappen. Tom heeft zijn voel-
horens gericht op een opleiding 
bij de Hogeschool voor Kunsten 
(HKU) waar games en media zijn 
belangstelling hebben. Bij beiden 
blijkt dat muziek dus een belang-
rijke rol zal blijven spelen.

Maartje en Tom hebben het hele 
concert zelf samengesteld. De 
voorbereidingen, de presentatie 
en de uitvoering worden volledig 
door hen zelf gedaan. Dat het een 
bijzonder concert wordt, blijkt uit 
het programma. Het concert be-
gint met een uniek samenspel van 

vader, dochter en zoon. De snare-
drum wordt ingezet om technische 
hoogstandjes te laten horen. Multi- 
percussie stukken zorgen voor een 
snelle variatie in ritmes. Melodisch 

worden de oren gestreeld als ge-
stemde slagwerkinstrumenten als 
marimba, pauken en vibrafoon 
worden gebruikt.
Verrassend wordt het als een klari-
net gaat samenspelen met percus-
sie en als samen met een bugel een 
Japans duet wordt gepresenteerd. 
Volume ontstaat als de volledi-
ge slagwerkgroep meespeelt en 
Maartje en Tom solopartijen gaan 
spelen.
Kortom: een bijzonder concert za-
terdag 29 november, waar de meer 
dan 100-jarige muziektraditie van 
de familie Van Zutphen weer een 
grote stap voorwaarts zet.
Het concert vangt aan om 19.00 
uur en de entree is gratis.

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 29 november geven Maartje en Tom van Zutphen een slagwerkconcert in de 
aula van Gymnasium Bernrode in heeswijk. Vanaf 19.00 uur laten deze twee, dochter en zoon van slagwerk-
dirigent Wim van Zutphen, hun slagwerkkwaliteiten horen en zien. Dit concert is, naast een theorie examen 
en een technisch examen, onderdeel van het muziek D-examen. Dat hierbij hoge eisen worden gesteld is 
duidelijk als je weet dat iemand met een muziek D-diploma toegang krijgt tot het conservatorium.

Maartje en Tom presenteren een muzikaal hoogstandje 

Beiden zijn opgeleid door vader Wim en 
hebben heel bewust de muziekroute van 
A-diploma naar D-diploma doorlopen
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Bernheze sportief

Jong sporttalent
uit Bernheze 

Ik houd ervan om zelf initiatief te 
nemen, ik kwam zelf met het idee 
om een artikel te gaan schijven 
over ‘Jong sporttalent uit Bern-
heze’. Dit leek me leuk omdat ik 
een aantal talenten ken uit Nistel-
rode, maar ook van mijn school in 
Heesch, die op behoorlijk niveau 
sporten en nog bijna nooit in de 
krant hebben gestaan. Dit omdat 
ze waarschijnlijk buiten Bernheze 
trainen en aan wedstrijden deel-
nemen. Deze stage leek mij het 
moment om even te laten zien 

hoeveel talenten we hebben in 
Bernheze. Hier zijn we natuurlijk 
super trots op. Ik heb veel respect 
voor jongeren die op hoog niveau 
sporten, je moet namelijk veel voor 
je sport laten vallen.

Zelf heb ik dit jaar de overstap ge-
maakt van Volleybalclub Tornado 
Nistelrode naar Volleybal Vereni-
ging Trivos in Wijchen. Inmiddels 
ben ik ook geselecteerd voor de 
Regio Selectie van de Nederlandse 
Volleybal Bond in Nijmegen. Het 

is leuk als mensen vragen hoe het 
gaat met sporten als dit je passie 
is. Dat was bij de talenten waar-
over ik het artikel heb geschreven 
ook het geval, ze waren allemaal 
erg enthousiast om hun verhaal te 
vertellen. Dit maakte het voor mij 
alleen maar leuker om van de ant-
woorden van de talenten een arti-
kel te schrijven. 

Ik wens u veel plezier met het le-
zen van mijn eerste artikel. 

NISTELRODE - Mijn naam is CARMON MEGENS. Ik zit in de 3de klas van Het Hooghuis locatie Heesch. 
Dit betekent dat het tijd is om AEL- stage (Arbeids Ervarings Leren) te gaan lopen. Ik heb ervoor gekozen om 
dit te doen bij DeMooiBernhezeKrant. 

Op weg naar de top 
Jesse maakte de overstap naar 
NEC/FC Oss en is daar begonnen 
in de E1. VVV – Venlo / Helmond 
Sport scoutte Jesse al snel, hier 
begon hij in de D2. Jesse gaat zo 
goed dat hij nu in de B1 speelt, 
Eredivisie B junioren, het hoogste 
niveau wat er is voor de jeugd. 

Jesse maakt veel trainingsuren hij 
traint vier keer per week en gaat 
daarnaast ook naar school. Als 
hij moet trainen tijdens school-
tijd krijgt hij eerder vrij. Vrienden 
komen door topsport wel op de 
tweede plaats. Jesse ziet dit niet 
negatief, hij zegt: ”Als ik een keer 
tijd heb, doe ik iets met mijn vrien-
den”. 

In de toekomst
Het doel dat Jesse als eerste voor 

ogen heeft, is het eerste elftal van 
Helmond Sport. “Daarna kan je 
pas hogerop”, zegt hij. 

Jesse hoopt in de toekomst uit 
te mogen komen voor een grote 
profclub. 

NISTELRODE – De 16-jarige Fenna Roefs is door haar opa Jan Roefs in aanraking gekomen met de paar-
densport. Fenna is lid van de Heemskinderen in Nistelrode. In 2013 begon ze op een serieus niveau in de 
paardensport. 

Van het begin tot nu 
Isa is begonnen bij de club fcc Nu-
land, en daar is ze nu nog steeds 
lid. 
Isa begon op regionaal niveau, en 
al snel is ze doorgegroeid naar na-
tionaal niveau. Inmiddels rijdt ze al 
een paar jaar op wereldniveau. Ze 
doet dan mee aan Nederlandse-, 
Europese- en wereldkampioen-
schappen. Isa is zelfs al eens derde 
geworden op een WK.
 
Trainen, trainen en nog eens 
trainen
Inmiddels traint Isa ongeveer vier 
keer in de week. “Niet alleen op de 
baan maar ook in de sportschool, 
en ook doen we sprinttrainingen”, 
zegt ze. En in de weekenden rijdt 

ze wedstrijden door heel Neder-
land en soms in Europa. Fietscros-
sen beïnvloedt haar leven, want 
ze kan niet altijd naar feestjes of 
afspreken met vriendinnen, omdat 
ze veel moet trainen en wedstrij-
den rijden.
Soms moet ze eerder van school 
weg voor een wedstrijd in het bui-
tenland. “Ik vind dit niet negatief 
omdat ik fietscross gewoon heel 
leuk vind om te doen.”

Zo doorgaan 
Het doel van Isa voor de komende 
jaren is gewoon lekker te blijven 
trainen en zoveel mogelijk te win-
nen. Door veel te trainen en beter 
te worden hoopt ze een keer op 
een podiumplaats op het WK.

Fenna Roefs 16 jaar - PAARDENSPORT (DRESSUUR) 

Anky Education Center
Fenna begon, zoals elke topspor-
ter, op het laagste niveau wat er 
is. Eind 2013 werd haar huidige 
toppaard aangekocht. Vanaf toen 
begon haar avontuur. Fenna kreeg 
de kans om in het Anky Education 
Center in Erp te komen trainen. 
“Een geweldige kans, die ik na-
tuurlijk niet zomaar liet schieten”, 
zegt ze. 

Sinds kort mag Fenna uitkomen 
voor Nederland onder de 18 jaar 
ook wel ‘junioren’ genoemd. Bij 
de junioren mogen alleen de beste 
ruiters en amazones van Neder-
land rijden. Het aantal trainings-

uren van Fenna is hierdoor ook 
gestegen. “Maar de trainingen 
worden vooral zwaarder sinds ik 
op dit niveau rijd, er worden na-
melijk moeilijkere oefeningen van 
je gevraagd.” Fenna rijdt met twee 
paarden bij de junioren, dat is dus 
dubbel zoveel trainen. 

Druk, druk, druk…
Topsport beïnvloedt zeker je le-
ven. Fenna zit nog op een gewone 
school, soms is de paardensport 
moeilijk te combineren met school 
en vrienden. Hierdoor moet ze 
soms een avondje stappen met 
haar vriendinnen laten gaan om-
dat ze volgende dag een belangrij-
ke wedstrijd heeft, dit vindt Fenna 
niet erg, want ze doet niks liever 
dan paardrijden. 
Fenna heeft al verschillende din-

gen moeten opgeven, “Maar om 
mijn droom te verwezenlijken, 
vind ik dat helemaal niet erg, ik wil 
me namelijk graag voor de volle 
100% inzetten.”

Doelen stellen 
Één jaar geleden was het doel om 
bij Nederland onder de 18 jaar te 
komen, dit doel heeft Fenna nu 
bereikt. Voor komend jaar is het 
doel om internationaal junioren te 
mogen rijden en Nederland te mo-
gen vertegenwoordigen op grote 
internationale wedstrijden en kam-
pioenschappen. 

Na haar 18e hoopt Fenna dat ze 
door kan stromen naar de young 
riders (Nederland onder de 21 jaar) 
en daarna naar de U25 (Nederland 
onder de 25 jaar).

Isa van Dinther 13 jaar
FIETSCROSS
HEESCH – Isa van Dinther was 7 jaar toen ze begon met fietscrossen, 
ze ging toen kijken bij haar neefje en  vond het wel leuk. Een paar jaar 
later rijdt ze mee op wereldniveau. Een geweldige prestatie. 

Fenna Roefs doet niks liever dan paardrijden

Jesse van Gerwen 15 jaar - VOETBAL 
NISTELRODE - Jesse van Gerwen was pas drie jaar en was helemaal gek van voetbal. Als vijfjarige is hij 
begonnen bij de plaatselijke voetbalclub R.K.S.V. Princes Irene. Hij heeft hier gespeeld tot hij in de E1 zat. 
Daarna begon zijn sportavontuur. 

Jesse van Gerwen in actie

Isa van Dinther traint veel, heel veel Foto: Lou design en photography

Toen Carmon aan haar stage begon hadden we twee opties; of we konden haar mee laten kijken in de keuken van de redactie of we lieten haar zelf 
ervaren hoe het is om van begin tot eind te zorgen voor een mooie pagina in DeMooiBernhezeKrant. Op deze pagina ziet u het resultaat van een enthou-
siaste studente die haar hart volgde toen ze het onderwerp koos. Haar inzet is weerspiegelt in de interessante  informatie; maar ook heeft ze een mooi 
‘verhaal’ te pakken met toekomst voor Bernheze. Wij bedanken gastredactrice Carmon: We vonden het leuk dat je er was. Team DeMooiBernhezeKrant.

Carmon Megens 17 jaar VOLLEYBAL

GASTREDACTRICE  CARMON MEGENS
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prinses irene korfbalsters 
pakken belangrijke punten 

HEESWIJK-DINTHER – De korf-
balsters van Altior 1 wonnen dit 
weekeinde hun wedstrijd tegen 
SVSh/KSV 1. 

De pupil van de week Didi van 
der Pas zag in de eerste helft Al-
tior matig spelen, zodat de gasten 
doodleuk een voorsprong namen. 
Net voor rust werd het 5-4. In de 
tweede helft ging het tempo iets 
omhoog en werden de meiden 
scherper en feller en nam Altior 
afstand van SVSH/KSV zodat de 
einduitslag 13-8 werd. 
 
Altior 2 – Be Quick 2: 8-15
Altior 3 – SVSH/KSV 2: 5-19
Altior 4 – SCMH 2: 13-7
SCMH 4 – Altior 5: 8-13
Altior R1 – Blauw Wit R1: 5-4
De Horst A1 – Altior A1: 8-6
De Korfrakkers C2 – Altior C1: 
3-10
Altior C2 – Flamingo’s C1: 4-3
Altior C3 – Be Quick C2: 5-5
BMC D2 – Altior D1: 1-18

Altior D2 – Emos D1: 2-6
Altior E1 – Avanti E1: 1-5
Altior E2 – Celeritas E1: 4-4
De Korfrakkers E5 – Altior E5: 15-0
Alico F1 – Altior F1: 8-5
Altior W1 – De Korfrakkers W3: 
7-12 (strafworpen 3-10).

Altior 1 pakt 
de punten tegen SVSh/kSV

Bernheze sportief
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299,95

Flow
Helios

Ski-onderhoud   
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Snowboardonderhoud 
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  19,95

ONDERHOUDSBEURTEN

Ski-onderhoud   9,959,959,

ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
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ONDERHOUDSBEURTEN
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€ 10,- KORTINGONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERHOUDSBEURTENALLE

meer dan 150 skisets vanaf

meer dan 

50 modellen 

snowboards
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meer dan 40 modellen 

snowboardschoenen 

vanaf

meer dan 

75 modellen 

skischoenen vanaf

169,99

99,95

129,95 159,95

Head
Pure Joy

Incl. bindingen

349,95
479,95

Salomon
X Pro X90 skischoen

Incl. schoenentas

299,95
359,95

Salomon
Sight

229,95
299,95

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Vrouwen prinses 
irene strijdend ten onder

Dat betekent het einde van het be-
kertoernooi voor de formatie van 
Ronald Couvreur. Saestum is de 
koploper in de landelijke topklasse 
en je zou dus kunnen stellen de 
achtste ploeg, wat betreft sterkte, 
van Nederland. Er spelen immers 
zeven Nederlandse ploegen (van 
betaalde voetbalverenigingen in 

de BeNe League). 

Na een ruststand van 1-3, liepen 
de vrouwen uit Zeist in de slot-
fase van de wedstrijd uiteindelijk 
uit naar een 1-6 eindstand, tegen 
een zich dapper verwerend Prinses 
Irene, met een uitblinkende doel-
vrouw Nadia van Mourik. 

voetbal

NISTELRODE - Bij het eindsignaal van de prima fluitist Lange, stond er 
na de wedstrijd tussen de vrouwen van Prinses irene en Saestum een 
1-6 uitslag op het scorebord op sportpark ‘De Schellen’.

Het betekende een zware wedstrijd 
want De Peelkorf speelt op het 
veld topklasse. Een mooie uitda-
ging dus voor de ploeg uit Nistel-
rode. Na een 3-5 ruststand werd 

het een 5-12 overwinning voor de 
formatie van coach De Veer. 
Er was sprake van veel strijdlust 
en mooi combinatiekorfbal van 
Prinses Irene-zijde. De verdedi-

ging stond ook deze week weer als 
een huis, met name daarin groeit 
de ploeg. Esther van Venrooij was 
met 3 doelpunten de meest pro-
ductieve speelster aan de kant van 
de meiden van Badkamermarkt.nl. 
Door deze overwinning gaat Prin-
ses Irene samen met Klimroos aan 
de leiding.

korfbal
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dammen          schaken     kaarten/bridgen
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NISTELRODE - De korfbalsters van Prinses irene speelden de tweede 
zaalwedstrijd van deze competitie tegen De Peelkorf uit Ysselsteyn 
(Venray). het werd een knappe zege. 

“Een klein beetje gespannen ver-
trokken wij met een hele delega-
tie vanuit Heesch naar sporthal de 
Ruivert, aangezien wij met deze 
samenstelling nog geen officiële 
wedstrijden hebben gespeeld was 
het extra spannend. Dit was weer 
eens wat anders dan trainen! He-
lemaal netjes in tenue kwamen we 
de zaal binnen, daar stond de te-
genstander ons op te wachten. Na 
de jump speelden we een goede 

partij, we hadden wel meer lengte 
dan OBC, maar dat werkte niet al-
tijd in ons voordeel. Na de eerste 
4 perioden hadden we een ruime 
voorsprong. 
Deze hebben we vastgehouden 
tot het einde. Eindstand van deze 
oefenwedstrijd is 30-8. Hierdoor 
hebben we nog meer zin gekregen 
in wedstrijden en daardoor zullen 
we vanaf januari mee gaan draaien 
in de competitie.”

Mocht je geïnteresseerd zijn in 
basketbal en ben jij tussen de 6 
en 11 jaar, kom dan eens gratis 
meetrainen op een woensdag tus-
sen 18.00 en 19.15 uur in sporthal 
Het Vijfeiken in Heesch.

Oefenzege voor Slamdunk
HEESCH - De spelers van Slamdunk U10/U12 waren op woensdag 12 
november uitgenodigd om een oefenwedstrijd tegen OBC U10/U12 te 
spelen.

basketbal

hdL jongens E1 in het nieuw 
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Sinds deze zomer 
spelen Jori, Thije, Karel, Stan, Pim (niet op de foto), Job, 
Ruben en Jasper in het jongens e1 achttal. Transportbedrijf 
Patrick Vissers stak hen in het nieuw en sponsort de shirts 
en hoodies.

Na de winterstop is het de bedoeling dat de jongens een 
elftal gaan vormen. Ben jij tussen de 9-11 jaar en heb je zin 
om mee te komen spelen, dan nodigen we je van harte uit 
om een paar proeftrainingen te volgen. Voor meer informa-
tie en/of aanmelden kun je contact opnemen met Desirée 
van Boven, telefoonnummer 06-52881720.
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OSS/HEESCH - Tijdens het Open 
haaglanden Toernooi heeft de 
Taekwondoselectie van Van Buel 
Sports afgelopen zondag zeven 
keer goud, zeven keer zilver en vier 
keer brons weten te bemachtigen.

De judoka’s Senn van Buel, Ruben 
van Nuland en Mike Smits werden 
zondag in Gilze op overtuigende 
wijze kampioen van het district 
Zuid-Nederland. Zilver was er voor 

Raoul van Balen en het brons was 
voor Jesse van Buel, Owen van de 

Veerdonk, Lucas van Griensven, 
Stefan van Vliet, Rowan van Leur 

en Roy van Leur. Daan Duijs is er 
zaterdag in geslaagd om tijdens 
het NAGA Grappling Champion-
ship in Parijs in liefst twee discipli-
nes in de prijzen te vallen. Bij zowel 

Gi als No-Gi pakte Duijs knap zil-
ver. Ploegmaatje Ziggy Horsten 
wist bij No-Gi zilver te bemachti-
gen en pakte bij de Gi-klasse ook 
nog brons.

Bernheze sportief

NISTELRODE - Weer veel kan-
jers hebben de afgelopen tijd hun 
zwemdiploma gehaald bij health 
Center Nistelrode.

Onderstaande kanjers behaalden 
zaterdag 1 november hun zwem-
diploma A:
Aaliyah van Zoggel - Bram Govers 
- Cas Verstraten - Chaquaine Rot-
hengatter - Daan Hanegraaf - Dion 
Bogaard - Elias Buuts - Evy v Bakel 
- Evy van Veghel - Fenna Kooijman 
Fenne Hommeles - Guusje Peters 
- Hilke Kooijman - Jens de Wit 
- Jesse Delissen - Jolijn Bhömer - 

Jordi Verkuylen - Jorg van den Oe-
telaar - Karlijn van der Veen - Lars 
van Vugt Lola Spierings - Lotte 
Nelissen - Luna van Kraaij - Maud 
Smits - Meike Schouten - Meike de 
Roder - Mikayla Leijten - Naomie 
Mikaelian - Saartje Sonje - Sandra 
Nederkoorn - Sem vd Brand - Suus 
Molenschot - Tess van Zoggel - Ti-
ago van Grunsven - Yara van Leur.

Zaterdag 8 november was het de 
beurt aan de toppers die voor het 
B en C diploma opgingen. Voor het 
zwemdiploma B behaalden onder-
staande kinderen het diploma:

Aureli Sirken - Dana Wijnen - Jay-
den van Vugt - Jens van Nistelrooij 
- Lara van de Schans - Lenneke 
van Panhuys - Lian Derksen - Lie-
ve Rademaker - Linn v den Bosch 
- Luc Verhees - Mart Romme - 
Quint Farneubun - Tes Calboo - 
Thomas Nauta.
Voor het zwemdiploma C behaal-
den onderstaande kinderen het 
diploma:
Lonne Poort - Luuk van den Ak-
ker - Mats van den Heuvel en Suze 
de Haas.
Ook zij laten hun diploma met 
trots zien.

diplomaregen bij health centerzwemmen

Sanne van Dijke, nog uitkomend in 
de leeftijd categorie tot 21 jaar, was 
geselecteerd op basis van haar jaar-
prestaties. Tijdens dit toernooi was 
de hoofdcoach van Judoclub Ber-
licum aanwezig om Sanne - daar 
waar nodig - op technisch, tactisch 
en mentaal vlak bij te staan. De lo-
ting gaf aan dat, als ze haar eer-
ste partij zou winnen, ze mogelijk 
tegen de judoka uit Bosnië Her-
segovina, Samardzic, zou moeten 
judoën. 
Deze judoka had eerder dit jaar 
voor haar de weg naar medailles 
op het WK-21 geblokkeerd. Dat 
Sanne in goede doen is, bewees ze 
in haar eerste partij tegen de Hon-
gaarse judoka Lorinc, die afgete-
kend in nog geen 15 seconden met 

een mooie heupworp uit het toer-
nooi werd gegooid. Zoals de loting 
al had voorspeld, was Alexandra 
Samardzic in de kwartfinale haar 
opponent. Doordat Samardzic na 
de volle wedstrijdtijd meer stafpun-
ten tegen had, ging deze overwin-
ning naar Sanne, die zich hiermee 
kon opmaken voor de halve finale.

Finale
Om de finale te kunnen bereiken 
moest Sanne in de halve finale af-
rekenen met de Duitse Diedrich 
Szaundra, wat dan ook resoluut 
werd gedaan door in 56 seconden 
deze wedstrijd op ippon te beslis-
sen. Sanne kon zich nu gaan op-
maken voor haar finale tegen de 
meer ervaren Belgische kampioene 
en meervoudig European cupwin-
nares bij de senioren, Lola Mans-
our. Mansour had op het einde van 
de wedstrijd een strafje meer op 
het scorebord staan dan Sanne, zo-
dat de overwinning en dit Europees 
Kampioenschap naar de Heeswijk-
se judoka ging. Sanne van Dijke 
sluit met dit behaalde resultaat het 
geweldige topjaar 2014 af.

Sanne van dijke 
Europees kampioen tot 23 jaar
WROCLAW/HEESWIJK-DINTHER - Judoka Sanne van Dijke uit hees-
wijk-Dinther is afgelopen weekeinde tijdens het eK judo tot 23 jaar in 
het Poolse Wroclaw europees kampioen geworden. 

budo

nieuwe shirts voor VV heeswijk mc1

HEESWIJK-DINTHER - De meiden van VV heeswijk MC1 zijn door Van Doore Autoverhuur en Aanhangwa-
gens in het nieuw gestoken. 

Namens Van Doore hebben Eddie en Sabine van Doore, in het bijzijn van het voltallige meidenteam, een bloe-
metje en VV Heeswijk-sjaal in ontvangst genomen bij de uitreiking van de nieuwe shirts.
Het jeugdbestuur wenst zowel het team Van Doore als het MC1 meidenteam heel veel succes toe en hoopt 
dat MC1 goede prestaties neer blijft zetten in het nieuwe tenue.

De dames van Dos’80 moesten 
aantreden tegen Aristos uit Best. 
De wedstrijd startte in een hoog 
tempo. Na 10 minuten stond er 
nog maar een 1-1 stand op het 
bord. Daarna namen de Heesche 
dames het heft in handen en kwa-
men zij op een mooie voorsprong 
van 8-5, toch kon Dos’80 niet 
verder uitlopen. Ruststand 8-8. 
De tweede helft leek een kopie te 
worden van de eerste. Dos kon met 
nog maar 8 minuten te spelen toch 
een voorsprong van 2 doelpunten 
scoren. Aristos kon de aansluiting 
niet meer vinden. Eindstand 19-14.

heren
De heren van Dos moesten het op-
nemen tegen het team van PSV. Het 
team van Frank Schellekens schoot 
als een raket uit de startblokken. 
Binnen 10 minuten was het 7-2 
voor de heren van Dos’80. De gas-
ten uit Eindhoven bleven hun ei-
gen spel spelen en liepen weer in. 

Ruststand 14-14. De tweede helft 
werd er één om van te smullen. 
PSV kwam op voorsprong (14-17) 
en leek er met de punten vandoor 
te gaan. Met nog 5 minuten op de 
klok stond het 22-22. Mathijs Lub-
berse zorgde er daarna voor dat de 
Heesche ploeg weer op voorsprong 
kwam. De gasten kwamen weder-
om gelijk, en met enkele seconden 
speeltijd wist Dos’80 nogmaals het 
doel te vinden. Deze treffer werd 
door alle spelers waargenomen, al-
leen niet door de man die hierover 
moest beslissen. Eindstand 23-23.

dames dos’80 
winnen weer, heren gelijk
HEESCH - in sporthal ’t Vijfeiken moesten zowel de dames als de heren 
van handbalvereniging Dos’80 uit heesch hun wedstrijden spelen. De 
dames gingen er wederom met de winst vandoor, terwijl de heren na 
een zinderend einde tenslotte de punten moesten delen.

handbal

Fotograaf: Ruud Schobbers

winst voor tornado dames 1
ODILIAPEEL/NISTELRODE - De 
volleybalsters van Tornado uit 
Nistelrode wonnen afgelopen za-
terdag in Odiliapeel tegen TFC 
dames 2; een oude bekende. 

De wedstrijd werd goed begonnen 
door de eerste set te winnen. Er 
werd met veel plezier en goede sa-
menwerking gespeeld. In de twee-
de set werden de dames overrom-

peld door de service van TFC, de 
passes gingen niet goed. Hierdoor 
werd de set al snel naar de hand 
van TFC gezet. Met goede moed, 
maar helaas een minder goed re-
sultaat, werd ook de derde set ver-
loren door Tornado. De vierde set 
moest beter, anders zou TFC de 
wedstrijd winnen. Het was meteen 
duidelijk dat dames 1 van Tornado 
het niet zomaar opgeeft. Al snel 

haalden ze verschillende punten, 
door onder andere goede servi-
ces en smashes. De set werd dan 
ook overtuigend gewonnen door 
Tornado, wat ervoor zorgde dat er 
een vijfde set gespeeld moest wor-
den. In een vijfde set moet er vanaf 
het begin meteen goed gespeeld 
worden, omdat de set dan maar 
tot 15 punten gaat. Deze set werd 
gewonnen door Tornado.

volleybal

prijzenslag voor Van Buel Sportsbudo
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Advies- en Administratiekantoor 
Fluit v.o.f.

AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
Bart Strijbosch BV.
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie `t oude Raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
C. van Lieshout en Zn B.v
C1000 Wiegmans
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café Zalen ‘t Tunneke
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BeRNheZeMeDiA.NL

Kapsalon van Dinther
Karwei
Kersouwe
Kinderopvang De Benjamin
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Oefentherapie Cesar
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Trendtuin
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOihDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

De kernen van mooIBernHezehVch c2 compleet in het nieuw

HEESCH - het team C2 van de heesche voetbalclub hVCh kan er - dankzij enkele nieuwe sponsoren - weer 
voor jaren tegenaan. 

De vrijetijdspolo’s werden gesponsord door W. Kappen Grondwerken, inloopshirts kreeg het team van Van de 
Akker Zonwering-rolluiken-kunstof kozijnen, Van Lith Autoschade schonk de tenues en trainingspakken en 
sporttassen zijn gesponsord door Van de Hurk Melkvee.

Selectie, leiding en sponsoren (op de foto ontbreekt teamleider Marcel Bonte, andere kant van de camera....)

nieuw tenue voor F1 Avesteyn
HEESWIJK-DINTHER - het F1 
team van Avesteyn is in het nieuw 
gestoken. Bob Barten verbond de 
naam van zijn bedrijf ‘Bob Foto’ 
aan dit team. 

Bob Foto maakt het mogelijk dat 
weer een team van de Dintherse 
voetbalclub in het nieuwe, moderne 
tenue gestoken is. Het team heeft 
hierdoor een frisse uitstraling en kan 
er weer enkele jaren tegen. De F1 
van Avesteyn doet het zeer goed in 
de competitie. Direct na het uitrei-
ken van de shirts moest er aangetre-
den worden tegen Magriet F1, een 
toch gerenommeerde vereniging. 
Dat Magriet aan de zegekar gebon-
den werd, was het gevolg van een 
goede en degelijke wedstrijd van 
Dintherse zijde. Avesteyn dankt Bob 
Barten voor de sponsoring en wenst 
de leiding en spelers van de F1 er 
veel succes en plezier mee.

ZwArtE piEt

www.mooiheesch.nl

www.mooihdl.nl

www.mooinisseroi.nl

Sponsor voor senioren G-team hVch

HEESCH - Stucadoorsbedrijf Bertie 
van de Berg is de eerste shirtspon-
sor van het senioren G-team van 
hVCh. 

Bertie is sinds drieënhalf jaar zelf-
standig ondernemer. Hij is allround 
stucadoor, maar werkt het meest 
bij particulieren en bij  renovaties. 
Hij toont als sponsor zijn verbon-
denheid met dit team, maar is ook 
als begeleider bij de mannen en 
vrouwen betrokken.

Het senioren G-team van HVCH 
bestaat uit elf personen en is een 
gemengd team. Binnen de Hee-
sche voetbalclub bestaat het fe-
nomeen G-voetbal nog maar twee 
seizoenen. Aan het begin van dit 
seizoen maakt HVCH voor het 
eerst in de geschiedenis zijn op-
wachting in de reguliere competi-
tie. Sommige spelers hebben nog 
maar weinig ervaring. Anderen 
hebben bij andere clubs al wat er-
varing opgedaan.

Spelplezier
De prestaties zijn tot nu toe nog 
wat wisselend. Maar de eerste 
winstpunten zijn binnen. Er zijn 
spannende wedstrijden gespeeld, 
die uiteindelijk toch nog verloren 
werden. 

Het team moet nog groeien. Er is 
vooral veel spelplezier. En met z’n 
allen spelen in een nieuw mooi te-
nue, dan kan het niet meer stuk!

Gebroeders pittens op titelkoers 
 
VORSTENBOSCH - De gebroeders Pittens uit Vorstenbosch liggen op titelkoers. Tijdens de voorlaatste wed-
strijd om het Open Nederlands Kampioenschap Enduro in Harfsen wisten Thierry en Wesley beiden hun 
klasse winnend af te sluiten. Daarnaast zegevierde Thierry ook in de scratch van de nationalen.

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
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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
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
DONDERDAG 20 NOVEMBER 

Oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

Workshop Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Toneelstuk ‘Het Dwaallicht’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Bert Gabriëls
Locatie: De Pas Heesch

Lezing: Volksverhalen uit 
het Maasland
Locatie: Heemschuur Heesch

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Lezing: Een niet zo 
Gouden Eeuw
Locatie: Heemkamer 
Heeswijk-Dinther

KBO Sint Nicolaasviering
Locatie: Vorstenbosch 

Glamour Night 
met X-mas Shopping
Locatie: Life & Garden Heesch

Bert Gabriëls
Locatie: De Pas Heesch

VRIJDAG 21 NOVEMBER 

Dag van de plastische 
chirurgie
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

Vrijdagmiddagborrel met 
Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

MWE Indoor Festival
Locatie: Lunenburg Loosbroek

(H)eerlijk avondje
Locatie: Wereldwinkel 
Heeswijk-Dinther
Pagina 14

ZATERDAG 22 NOVEMBER 

Tornado volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

Nisseroise 90’s Night
Locatie: Zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode

Sinterklaas slaapt in de 
bedstee
Locatie: Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther

Informatie brandveiligheid 
65+
Locatie: Jonker Speelmanstraat 
8a Heeswijk-Dinther

Start voorverkoop: 
Oudejaarsconference 
Rob Scheepers
Locatie: CC De Wis Loosbroek

KBO Dinther biedt podium 
aan cultuur
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Open dag Sylk Beauty
Locatie: Hopveld 33 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 23 NOVEMBER 

DV Dancing Kids 
voorstelling
Locatie: CC Nesterle Nistelrode

Kinder & Babybeurs
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 22

Film: Marina
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Politiek café Brug
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 18

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Sing Along 
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Sinterklaas en Hullie 
Pietentoneel
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Eindejaarsverkoop bij 
Strijbosch Store
Locatie: Heescheweg 29 
Nistelrode

Kinderklas
Locatie: Broekhoek 35 Heesch
Pagina 14

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Bluessunday met 
Groove Yard
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther 

MAANDAG 24 NOVEMBER 

Ladies Night
Locatie: DIO Drogisterij/The 
Readshop Sparkling Nistelrode

Open avond de KanZ
Locatie: De KanZ Nistelrode

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Presentatie: Het nieuwe 
solliciteren
Locatie: Bibliotheek Heesch

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

DINSDAG 25 NOVEMBER 

Sinterklaasviering 
KBO Nistelrode 
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Café Koeken (uitverkocht)
Locatie: CC Nesterle Nistelrode

Wijn - Spijsavond 
Gastronomia Italiana
Locatie: ‘t Dorp 70 Heesch

Kasteelconcert
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Workshop biotensor 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Dokter op Dinsdag @ Bern-
hoven over darmkanker
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Thema-avond: Ontmoeting 
met een moslima
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 21

Energiecafé Beco
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 16

WOENSDAG 26 NOVEMBER 

Zwarte Piet komt 
naar de markt Heesch

Broodje Brandweer
Locatie: Heescheweg 37 
Nistelrode

Kaartverkoop De Rooie 
Tesneuzik 100e uitvoering
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Pagina 26

Voorlichting over beroerte
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 20

Open dag Tandarts Heeswijk
Locatie: Balledonk 35 
Heeswijk-Dinther

Laverhof informatie-
bijeenkomst
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 20

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

Cursus Metamorfosemas-
sage bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Themamiddag ‘De kracht 
van het lokale’
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

DONDERDAG 27 NOVEMBER 

OOvB Ondernemerssessies
Locatie: Clubhuis van The Duke 
Nistelrode

Intuïtief tekenen bij 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Cabaret: Speelman en 
Speelman
Locatie: De Pas Heesch

Onderonsje Heeswijk over 
zorg van Laverhof
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

KBO Vorstenbosch 
Sint Nicolaasviering
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 8

VRIJDAG 28 NOVEMBER 

Zwarte Piet komt naar de 
markt Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther

Vrouwen Ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

BOBZ
Locatie: Dorpshuis Nistelrode 

Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

KBO Heesch, 
Sint-Nicolaasfeest
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 8

ZATERDAG 29 NOVEMBER 

Caféconcert Nicky’s Pride
Locatie: De Pas Heesch

Sinterklaas in het kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Stiltedag
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Duo D-examen
Locatie: Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

ZONDAG 30 NOVEMBER 

Heemschuur Open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Sinterklaas in het kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Concert
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

Sinterklaas en Hullie 
Pietentoneel
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden


