
“De laatste 10 jaar vooral gericht 
op groepen schilders, beeldhou-
wers, fietsers, wandelaars en se-
nioren. Met bussen (touringcar 
Dortmans!) hebben we ze hier 
aangevoerd”, vertellen ze. Niets 
was te gek of te dol. Het leverde 
prachtige verhalen op over fees-
ten, festivals, uitwisselingen en 
ontmoetingen, waaronder die 
van het gilde van de Truffeltelers 
in Richerenche met het St. Joris-
gilde uit Berlicum. 

Wijnproeverijen, beeldhouwers 
en jeu de boules wedstrijden. 
Hoogtestages en beklimmin-
gen van onder andere de Mont 
Ventoux. Wandelingen en ho-
geschoolrijden. Uitstapjes naar 
Menton, Nice, Avignon, Lyon en 
Parijs. Kleurrijke gasten, bijzon-
dere buren, Franse markten en ty-
pische cafeetjes, kunstenaars en 
kunstenmakers. En de lekkerste
recepten uit de keuken van la 
Colline.
“Kortom een feest van herken-

ning voor iedereen die Frankrijk 
in het algemeen en la Colline in 
het bijzonder een warm hart toe-
draagt”, zeggen Hans en Ma-
rie-José. Ze zijn dan ook ‘trots, 
blij en verheugd’ dat het boek 
nu af is. 

Het boek is verkrijgbaar bij de 
boekhandel (in de regio) en tij-
dens presentaties zoals op de 
aangeklede ‘Franse Avond’ 
op vrijdag 10 november van 
20.00 tot 22.00 uur in gemeen-

schapshuis De Stuik aan de 
Schoolstraat 14 in Vorstenbosch.
Die avond vindt natuurlijk de 
boekpresentatie plaats, afge-
wisseld met Franse chansons 
door het ensemble van Harrie 
Geboers. (Oud-)gasten van la 
Colline, waaronder schilders, 
beeldhouwers,  seniorenreizigers 
en fietsers, zijn welkom, maar 
natuurlijk ook ‘gewone’ geïnte-
resseerden die toevallig helemaal 
gek zijn op het tv-programma ‘Ik 
vertrek!’. Mocht jij hierbij horen, 
kom dan luisteren naar de verha-
len van Hans en Marie-José. De 
entree en het welkomstdrankje 
zijn gratis.
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Krant niet op 
woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
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0412-795170

lees over 
Slim in 
deze 
krant!

De zon achterna;
vijftien jaar la Colline in 100 verhalen en 110 foto’s 

FRANKRIJK/VORSTENBOSCH - “We hebben er een flinke bundel van gemaakt!”, vertellen Hans en 
Marie-José Egelmeer. Het is een verzameling berichten, anekdotes, foto’s, recepten en vertellingen over 
17 jaar Frankrijk, het runnen van een chambres d’hôtes in de Drôme en alles wat daarbij komt kijken. 
Van ‘inburgeren’ en ‘buurt maken’ met de lokale Fransen tot de verbouw en renovatie van de 350 jaar 
oude ’magnanerie’ (zijderupsboerderij) en belangrijker nog, deze om te vormen tot la Colline, een ei-
gentijdse B&B en geschikt om 25 mensen een week lang te herbergen, te verzorgen en te vertroetelen.

Hans en Marie-José Egelmeer

Het boek ‘De zon 
achterna’ heeft 224 

pagina’s en kost 
€ 15,-; een prachtig 

monumentje over een 
fantastische tijd.

Verzameling 
van berichten, 
recepten, 
anekdotes, 
foto’s en 
vertellingen

“De laatste 10 jaar vooral gericht 
op groepen schilders, beeldhou-
wers, fietsers, wandelaars en se-
nioren. Met bussen (touringcar 
Dortmans!) hebben we ze hier 
aangevoerd”, vertellen ze. Niets 
was te gek of te dol. Het levert 
prachtige verhalen op over fees-
ten, festivals, uitwisselingen en 
ontmoetingen, waaronder die 
van het gilde van de Truffeltelers 
in Richerenche met het St. Joris-
gilde uit Berlicum. 

Wijnproeverijen, beeldhouwers 
en jeu de boules wedstrijden. 
Hoogtestages en beklimmin-
gen van onder andere de Mont 
Ventoux. Wandelingen en ho-
geschoolrijden. Uitstapjes naar 
Menton, Nice, Avignon, Lyon en 
Parijs. Kleurrijke gasten, bijzon-
dere buren, Franse markten en ty-
pische cafeetjes, kunstenaars en 
kunstenmakers. En de lekkerste
recepten uit de keuken van la 
Colline.
“Kortom een feest van herken-

ning voor iedereen die Frankrijk 
in het algemeen en la Colline in 
het bijzonder een warm hart toe-
draagt”, zeggen Hans en Ma-
rie-José. Ze zijn dan ook ‘trots, 
blij en verheugd’ dat het boek 
nu af is. 

Het boek is verkrijgbaar bij de 
boekhandel (in de regio) en tij-
dens presentaties zoals op de 
aangeklede ‘Franse Avond’ 
op vrijdag 10 november van 
20.00 tot 22.00 uur in gemeen-

schapshuis De Stuik aan de 
Schoolstraat 14 in Vorstenbosch.
Die avond vindt natuurlijk de 
boekpresentatie plaats, afge-
wisseld met Franse chansons 
door het ensemble van Harrie 
Geboers. (Oud-)gasten van la 
Colline, waaronder schilders, 
fietsers, beeldhouwers en seni-
orenreizigers, zijn welkom, maar 
natuurlijk ook ‘gewone’ geïnte-
resseerden die toevallig helemaal 
gek zijn op het tv-programma ‘Ik 
vertrek!’. Mocht jij hierbij horen, 
kom dan luisteren naar de verha-
len van Hans en Marie-José. De 
entree en het welkomstdrankje 
zijn gratis.
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Marie-José Egelmeer. Het is een verzameling berichten, anekdotes, foto’s, recepten en vertellingen over 
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Zondag 12 november: Muzikaal 
Cabaret ‘Wrijving’ door Marij van 
den Boom en Kornelis Lieven-
se. Zonder wrijving geen glans!’ 
‘Wrijving’ is een muzikaal caba-
retprogramma vol humor met 
ontroering maar vooral een feest 

van herken-
ning. 
Marij van 
den Boom 
wordt mu-
zikaal, maar 
ook theatraal 
begeleid door 

gitarist Kornelis Lievense. 
Zie www.marijvdboom.nl.
Aanmelden: info@kloosterkapel-
vorstenbosch.nl. Kosten € 5,-, 
te betalen bij binnenkomst in de 
zaal. Aanvang 15.00 uur.

Donderdag 16 november: Le-
zing over Hildegard van Bingen 
door Herman Teerhöfer. Hilde-
gards boodschap is dat we ons, 
ondanks onze zelfverzekerdheid 
in deze geseculariseerde samen-
leving, blijvend moeten realise-
ren dat we afhankelijk zijn van 

de Schepper, de natuur en haar 
onuitsprekelijke schoonheid. 
Zij was haar tijd ver vooruit en 
een vrouw met charisma, wils-
kracht en geestkracht binnen de 
kerk van toen, met een grote 
zeggingskracht voor mensen in 
kerk en samenleving anno 2017. 
Herman Teerhöfer (1975) is als 
geestelijk verzorger en theoloog 
werkzaam in drie verpleeghuizen 
in Tilburg. Kosten € 7,50, te be-
talen bij binnenkomst in de zaal. 
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
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LEKKER
LEERZAAM 
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk 

(0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl

open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u

De lange avonden zijn weer 
begonnen
Dus, tĳ d om iets gezelligs of leerzaams te plannen.

SIERAAD VAN GLAS
Wel eens aan gedacht om je eigen sieraad van glas te maken? Het kan 
op maandagavond 4 december in Nistelrode. Tĳ dens deze workshop 
kan iedereen een drietal leuke hangers van glas maken, eventueel in 
combinatie met ander materiaal. De hangers worden vervolgens 
versmolten in een oven bĳ  een temperatuur van 800 graden. Misschien 
ook een leuk cadeau-idee voor Sint of Kerst?

GOOGELEN
Wil je er ook achter komen hoe eenvoudig het is om informatie te 
zoeken op het internet? Dan is deze cursus van drie lessen een aanrader. 
We gaan zoeken naar allerlei onderwerpen, we nemen een kĳ kje in 
Google Maps en bekĳ ken fi lmpjes op YouTube. Ook leren we hoe 
informatie gedownload kan worden. Er gaat een wereld voor je open! 
De startdatum is vrĳ dagochtend 1 december.

DE KRACHT VAN KLEUR
In twee middagen leer je welke kleuren het beste bĳ  je passen. Goed 
om te weten, want je krĳ gt immers geen tweede kans voor een eerste 
indruk! Je kunt een persoonlĳ ke kleurkaart aanschaffen die nuttig kan 
zĳ n bĳ  het winkelen om kleding in de juiste kleur te kiezen. We starten 
op vrĳ dagmiddag 1 december.

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

KERST bij Restaurant Het Sentiment
Tijdens 1e en 2e Kerstdag zijn wij geopend vanaf 
17.30 uur. Restaurant Het Sentiment zal geheel 

aangekleed zijn in kerstsfeer.
Heeft u interesse om Kerst bij ons te vieren? Kijk op onze website 

voor meer informatie www.hetsentiment.nl/nieuws.
U kunt telefonisch reserveren via 0413-320016 of 

via www.hetsentiment.nl/reserveren.

Met gastvrije groet, TEAM HET SENTIMENT

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 3 november een mailtje naar info@de-pas.nl

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

ZONDAG 5 NOVEMBER
15.30 uur. € 5,- 
CC De Pas Heesch 

FILMHUIS DE PAS:
JACKIE, FILM MET EEN VERHAAL

Als John F. Kennedy wordt ver-
moord zijn de ogen van de hele 
wereld gericht op Jackie Kenne-
dy. De film volgt haar in de peri-
ode van de aanslag tot de begra-
fenis. Een periode waarin Jackie 
de liefde van haar leven verloor, 
maar de liefde won van het volk. 
Mede dankzij haar herinnert de 
wereld zich JFK als een van de 
groten. 

Je kunt nog steeds een door-

lopend abonnement kopen. 
Slechts € 35,- voor negen voor-
stellingen.
Let op! Het is een persoonlijk 
abonnement. Pas als dit vol is, 
mag je een nieuw abonnement 
aanschaffen.

Van alle kunstvormen is wel iets 
te zien zoals schilderijen, teke-
ningen, brons, steen, glas, foto’s 
et cetera. Het is hierdoor voor 
bezoekers heel aantrekkelijk om 
de ateliers te bezoeken. De or-

ganisatie van de Open Atelier-
route Bernheze zoekt nog een 
paar deelnemers. Kunstenaars 
kunnen deelnemen als zij op een 
professioneel niveau werken. 
Daarmee worden kunstenaars 

bedoeld die een academische 
opleiding hebben genoten of 
een cv hebben met tentoonstel-
lingen of andere presentaties. 

Er wordt nadrukkelijk gezocht 
naar verschillende disciplines, 
zoals beeldhouwen, brons, schil-
deren, keramiek, grafisch werk, 
installaties, staal, et cetera.

Kunstenaars die geïnteresseerd 
zijn kunnen dit aangeven via 
atelierroutebernheze@kpnmail.nl.

Oproep aan kunstenaars
BERNHEZE - De volgende Open Atelierroute Bernheze vindt plaats 
op 2 en 8 april 2018. Bij deze een oproep aan kunstenaars om deel 
te nemen aan deze Open Atelierroute. Kunstenaars zullen tijdens 
deze dagen hun atelier openstellen voor publiek. Om alles nog aan-
trekkelijker te maken zal elke deelnemende kunstenaar een gast-
exposant uitnodigen. Ook is er een centrale tentoonstelling waar 
een werk te zien is van elke kunstenaar.

‘Op professioneel 
niveau werken’

©MarijvdBoom
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Hard werken 
Vorige week is het nieuwe kabinet aangetreden. Ik zat op de 
dag van de bordesscène de hele avond aan de buis gekluisterd; 
nieuwsgierig naar de nieuwe ministersploeg, hun achtergrond, 
hun voornemens en hun manier van presenteren. Inhoudelijk is 
er nog weinig over te zeggen. Er zijn immers nog geen daden om 
te beoordelen. 

Wat me trof, waren de onbevangenheid en de werklust van de 
nieuwe bewindspersonen. Ze hebben er allemaal zin in en willen 
er de schouders onder zetten. Ik hoorde één minister optimistisch 
zeggen dat hij thuis heeft afgesproken ‘elke dag de kinderen naar 
school te brengen en één (!) avond in de week thuis te zijn’. Dat 
was geen grapje. Want het ministerschap is keihard werken: 
veel uren maken, loodgieterstassen vol leeswerk mee naar huis, 
pittige debatten in de Tweede Kamer, bezoeken in het land 
afleggen en alert zijn bij mediaoptredens. 

De Haagse politiek is niet te vergelijken met de Bernhezer politiek, 
maar ik zie wel parallellen. Onze raadsleden en wethouders 
hebben het, net als ministers en kamerleden, druk met hun 
politieke- en bestuurlijke werk. Driekwart van onze raadsleden 
doet dat bovendien naast een betaalde baan. Ik zie dat ze moeten 
aanpoten om alles gedaan te krijgen: vergaderingen bijwonen, 

leeswerk, inwoners, organisaties en bedrijven in 
onze kernen bezoeken, overleg in de eigen 

partij, afstemming in de regio en zelf 
plannen maken. 

Natuurlijk, raadsleden kiezen hier zelf 
voor. Doorgaans hebben ze er ook veel 

plezier in. En er staat een vergoeding 
tegenover. We hoeven zeker geen 
medelijden met ze te hebben. Maar 
waardering uitspreken voor hun 
maatschappelijke toewijding en 
inzet voor u en onze gemeente, is 
best een keer op z’n plaats. Bij deze.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

leeswerk, inwoners, organisaties en bedrijven in 
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Natuurlijk, raadsleden kiezen hier zelf 
voor. Doorgaans hebben ze er ook veel 

plezier in. En er staat een vergoeding 

Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl

Het programma:
kerstbrunch op beide dagen om 11.30 uur.

Prijs volwassenen € 22,50.
Kinderen van 8 tot en met 12 jaar € 15,00.
Kinderen van 4 tot en met 7 jaar € 10,00.

Tot en met 3 jaar gratis.

Eerste kerstdag een kerstdiner om 18.00 uur.
Prijs € 36,50 met keuze uit 3 hoofdgerechten.

Tweede kerstdag het grand buffet om 17.00 uur.
Prijs volwassenen € 30,00.

Kinderen dezelfde prijs als de brunch.

Kijk voor de menu’s op 
www.restaurantdewaard.nl/kerst
Eerst telefonisch reserveren op 0412-451755

Kerst bij De Waard

Tien jaar Stichting Vrienden 
van Heelwijk

Gelukkig heeft de stichting in 
de voorbije jaren gulle gevers 
gehad, die met kleine en soms 
grote bedragen de stichting 
steunden en steunen, waarbij 
niet onvermeld mag blijven de 
vele mensen binnen of buiten dit 
huis die diverse hand- en span-
diensten hebben geleverd aan 
de stichting.
Het eerste verzoek kwam als ge-
volg van de behoefte aan een 
computerhoek zodat cliënten 
op internet informatie kunnen 
opzoeken of spelletjes kunnen 
spelen. Daarna was er een vraag 
voor een fitnessruimte met ap-
paratuur. 

Het volgende project was een ju-
kebox. Daarna heeft het bestuur 
zich ingezet voor de Qwiek en 
natuurlijk heeft zij alweer wat op 
het programma staan.

Een Qwiek is een beweegroute 
rondom Heelwijk. Deze kan niet 
alleen door bewoners gebruikt 
worden om fit te blijven, maar 
door iedereen die daar behoef-
te aan heeft. Niet vergeten mag 
worden de traktatie aan ieder-
een hier in huis ter gelegenheid 
van de seizoenswisseling. Elke 
drie maanden wordt er een pre-
sentje gegeven dat een relatie 
heeft met het seizoen. In de len-
te bijvoorbeeld een bloemetje, in 
de zomer een ijsje, in de herfst 
een koekje of schaaltje met win-
terproducten van de slager en 

met Kerst vorig jaar een huisje 
met licht.
Natuurlijk zijn deze rondge-
bracht door de altijd trouwe 
Driek en Riet, soms ondersteund 
door bestuursleden.

Het tienjarig bestaan werd ge-
vierd met een Brabantse middag 
met een optreden van Bert Wij-
nen, oftewel Bert van Trientjes, 
en de groep Twiddehans, met 
Harry van Kempen. Op naar nog 
meer mooie projecten!

Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl

HEESCH - Zaterdag was het tien jaar (en tien dagen) geleden dat Stichting Vrienden van Heelwijk via 
een oprichtingsakte het levenslicht zag met de doelstelling: art 2: gelden en indien nodig middelen 
te verschaffen die nodig, nuttig en aangenaam zijn voor het welbevinden van de intramurale cliënten 
woonachtig in het Dienstencentrum Heelwijk in de gemeente Bernheze.

Optreden van Twiddehans  Foto’s: Marcel van der Steen

GULLE GEVERS, MET 
KLEINE EN SOMS 
GROTE BEDRAGEN

VLOOIENMARKT
ZONDAG 5 NOVEMBER

VAN 09:00 TOT 16:00u 

CLUBHUIS LANDMANS UNIE
SCHIJNDEL

achter het Avanti terrein
(overdekt en verwarmd)

‘Waardering voor hun 
maatschappelijke toewijding en inzet 

voor u en onze gemeente’

Meld je nu aan 
voor het burgerpanel

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 -  info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl 

Praktijk 
voor

KINDER-
FYSIOTHERAPIE

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

Kom naar de gratis gezondheids-
check tijdens de open dag!

Wolbert Fysiotherapie 
organiseert op zaterdag 
4 november een open dag met 
gezondheidscheck op haar 
nieuwe locatie in Nistelrode. 
Op deze dag kunt u tussen 
10.00 en 14.00 uur gratis uw 
gezondheid laten testen.

Daarnaast kunt u een kijkje nemen in de nieuwe vestiging waar 
herstel en vitaliteit voorop staat. 

De manier van werken is anders dan men gewend is van de 
traditionele fysiotherapeut en vindt in drie stappen plaats: herstel, 
vitaal, top. Onze missie is om bij het eerste bezoek in kaart te 
brengen welke zorg de patiënt nodig heeft en hier een passende 
therapeut aan te koppelen. Als daarvoor extra onderzoek nodig is 
kan er gebruik gemaakt worden van echografisch onderzoek van 
onder andere spieren, pezen en gewrichten om op deze manier 
een zeer nauwkeurige analyse te maken alvorens we van start 
gaan met de therapie. Hierdoor kunnen we een topsportwerkwijze 
bieden voor iedereen. 

Stephanie van Kempen, locatiemanager in Nistelrode: “We gaan 
met een breed opgeleid team aan medewerkers van start en willen 
de mensen uit Nistelrode en uit de omgeving optimaal van zorg 
voorzien met een duidelijke visie. Dit om zowel de recreant, de 
sporter en de oudere patiënt volledig te kunnen begeleiden naar 
een vitaal bestaan.”

Al met al genoeg redenen om u te laten informeren in het 
nieuwe centrum van het team van Wolbert Fysio aan Laar 53c in 
Nistelrode.

Kom gezellig langs, wij verzorgen de rest!

Column

Op deze avond is aanwezig dr. 
Inge Arnts, werkzaam als ver-
pleegkundig specialist pijnteam 
in het Radboudumc afdeling An-
esthesiologie, pijn en palliatieve 
geneeskunde. Zij zal informatie 
geven over chronische pijn en 
alle beperkingen die dat met zich 
meebrengt. Gedurende deze 
avond is er ook gelegenheid vra-
gen te stellen.

Voor informatie bel met 0412-
453177 of 06-40269765.

Informatieavond over 
pijn met dr. Inge Arnts
HEESCH - Stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch verzorgt op 
maandag 13 novemer een avond over pijn. Chronische pijn, acute 
pijn en pijn bij kanker. De avond wordt gehouden in CC De Pas. De 
aanvang is om 19.30 uur en de entree is gratis.

MS is een chronische ziekte 
van het centrale zenuwstelsel. 
In Nederland hebben meer dan 
17.000 mensen MS, en jaarlijks 
krijgen 800 mensen de diagno-
se. De eerste ziekteverschijnse-
len openbaren zich meestal tus-
sen het 20ste en 40ste levensjaar 
en het is de meest invaliderende 

ziekte onder jonge mensen in 
Nederland. Veelvoorkomende 
klachten van MS zijn moeheid, 
oogklachten, krachtverlies, coör-
dinatiestoornissen, blaasproble-
men en gevoelsstoornissen. 

Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroor-
zaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst 
van de collecte investeert het 
Nationaal MS Fonds in innova-
tieve onderzoeken om MS te ge-
nezen. 

Help MS-patiënten
Geef aan de collectant van het 
Nationaal MS Fonds. Iedere do-
natie, groot of klein, is welkom! 
De collectant van het Nationaal 
MS Fonds is te herkennen aan 
de collectebus met het oranje 
vlinderlogo.

Collectant gemist?
Ga naar www.mscollecte.nl en 
doneer online om alsnog een do-
natie te doen. Het is ook mogelijk 
om een donatie over te maken op 
giro 5057 (NL 92 INGB 000000 
5057) of sms ‘STOPMS’ naar 
4333 en doneer eenmalig € 2,-.

Samen staan we sterker tegen 
MS!
Aanmelden als collectant kan 
ook nog steeds! Meld je aan via 
www.mscollecte.nl of bel met 
het Nationaal MS Fonds op 
010-5919839.

Maak je sterk tegen MS
NEDERLAND - Van 20 tot en met 25 november organiseert het Na-
tionaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te 
zamelen voor onderzoek naar de ziekte multiple sclerose.

Stephanie van Kempen

Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS 

veroorzaakt wordt

Somber of winterdepressie?

De klok is weer een uur teruggezet en daar moet je misschien even 
aan wennen. Heel veel mensen voelen zich in de herfst en winter 
minder goed. Het is koud en donker buiten en een dipje of een 
echte winterdepressie klopt op de deur. Beide klachten lopen uit-
een en de oorzaken zijn nog altijd een discussiepunt. Somber zijn 
op een koude en regenachtige dag, is geen winterdip. Tip: Kleed 
je warm aan en ga een lekkere wandeling maken, juist alleen om 
even geen invloeden van buitenaf te krijgen. 
Of samen met iemand waarmee je de mooie dingen van het leven 
kunt bespreken. Ook is het belangrijk je voeding aan te passen 
aan het seizoen, dit kan voor enorme veranderingen in je beleving 
zorgen. Als je last hebt van een echte winterdepressie, dan brengt 
dit behoorlijk wat klachten met zich mee en is heel complex. 

Jaarlijks krijgen zo’n half miljoen mensen te maken met een win-
terdepressie. Bij veel mensen verdwijnen de klachten vanzelf naar-
mate de tijd vordert en het seizoen verandert, bij anderen is er 
meer nodig. Als je kampt met depressieve gevoelens kan de huis-
arts je informeren over de mogelijkheden.



Woensdag 1 november 2017 5
  

Diamanten bruidspaar
Van Lanen-Hanegraaf

Cor en Fien zijn beiden geboren 
en getogen in Nistelrode. Vroe-
ger waren zij buurjongen en 
-meisje op de Berghemseweg. Ze 
liepen samen naar school en op 
zondag samen naar de kerk. Cor 
heeft vier jaar een ‘Ujese’ vrien-
din gehad en Fien anderhalf jaar 
een ‘Schaikse’ vriend, voordat ze 
de liefde in elkaar vonden. Dat 
gebeurde tijdens het carnaval. 
“Dat ging eigenlijk vanzelf”, ver-
telt Fien. “En tijdens de kermis 
zat hij voor het eerst als mijn ver-
kering bij mijn ouders aan tafel.” 

Cor heeft van 1948 tot 1950 ge-
diend in Indië. Daarna is hij gaan 
werken bij Organon, waar hij 33 
jaar gewerkt heeft. “Dan werkte 
hij van ’s ochtends 6.00 uur tot 
15.00 uur of van 14.00 uur tot 
23.00 uur”, zegt Fien. “Gelukkig 
kon ik van de nachtdiensten af 
worden gehaald. Dat heb ik ge-
vraagd bij personeelszaken toen 

Fien zwanger was van ons vier-
de kind”, verklaart Cor. Want die 
nachtdiensten draaien met een 
hoogzwangere vrouw en drie 
kinderen was toch wel erg zwaar. 

Fien was thuis verantwoordelijk 
voor het huishouden en het vee 
dat ze hadden. “We hebben lang 
schapen gehad en ook kippen. 

We hadden eigenlijk altijd wel 
vee in de schuur.” 

Het bruidspaar is ook regelmatig 
op vakantie gegaan naar Cana-
da, waar familie woonde. “We 
gingen om het jaar naar hen toe 
en zij kwamen om het jaar naar 
ons toe. We zagen elkaar dus ie-
der jaar”, vertelt Fien. “Dat plan 

kwam toen we met een pot bier 
om tafel zaten, toen ons Martien 
hier was voor een 25-jarige brui-
loft”, zegt Cor. 

Het echtpaar heeft na het trou-
wen het ouderlijk huis van Cor 
gekocht op de Berghemseweg, 
waar zij tot 2000 gewoond heb-
ben en waar nu hun oudste zoon 
met zijn vrouw nog woont. Tot 
2013 hebben ze met veel plezier 
aan het Binnenpad gewoond, 
waarna ze naar Laarstede ver-
huisd zijn. 

Op Laarstede hebben zij op 17 
oktober hun 60-jarige bruiloft 
met hun kinderen en alle bewo-
ners gevierd; later was er groot 
feest met familie en vrienden. En 
het geheim van zo lang gelukkig 
getrouwd zijn? “Dat gaat van-
zelf”, zegt Cor.

NISTELRODE - Op 17 oktober 1957 gaven Cor van Lanen en Fien Hanegraaf elkaar 
het ja-woord. Zij zijn getrouwd in de Lambertuskerk, waar zij nu tegenover wonen in 
Laarstede. Met vijf kinderen, elf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen hebben zij 

een flinke familie. 

Burgemeester Moorman kwam Cor en Fien van Lanen-Hanegraaf feliciteren
 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

En tijdens 
de kermis zat 
hij voor het 
eerst als mijn 
verkering bij 
mijn ouders 
aan tafel
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Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

PAROCHIENIEUWS

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

‘Omzien naar elkaar’, wie voelt zich 
geroepen?

De werkgroepen diaconie zetten 
zich daarvoor in door bijzondere 
aandacht te geven aan onder an-
dere zieken, eenzamen, mensen 
met een verlieservaring of met 
financiële problemen en de me-
demens in ontwikkelingsgebie-
den. Steeds vaker wordt daarbij 
samengewerkt met professione-
le hulpverleners en organisaties 
buiten de parochie. Omzien naar 
elkaar houdt immers niet op bij 
de parochiegrens, ook daarbui-
ten is dienstbaarheid nodig. 
Op deze avond wordt er getoond 
wat parochie Heilige Augustinus 
al doet op het gebied van de di-
aconie en hoe zij dat verder kan 
ontwikkelen. Embregt Wever, di-

aconaal werker van het bisdom, 
zal deze avond leiden. Naast de 
verhalen uit eigen praktijk is er 
ook nadrukkelijk de wens om 
met elkaar in gesprek te gaan 
en met andere hulpverleners of 
organisaties die dienstbaarheid 
hoog in hun vaandel hebben. 
Hoe kunnen wij elkaar vinden 
als dat nodig is en hoe kunnen 
we samenwerken om onze me-
demens zo goed mogelijk bij te 
staan en te ondersteunen?
Het programma voor de avond 
ziet er als volgt uit: 
19.45 uur: inloop met koffie/thee
20.00 uur: welkom en inleiding 
door Embregt Wever: over de 
zorg voor de medemens binnen 

de katholieke traditie en wat dat 
betekent in onze tijd
20.45 uur: pauze
21.00 uur: verhalen uit de prak-
tijk van parochie-vrijwilligers
21.15 uur: gelegenheid voor het 
stellen van vragen
21.30 uur: stellingen met discussie
22.00 uur: afsluiting.
CC De Wis, Schaapsdijk 27 in 
Loosbroek. 
Graag vooraf aanmelden via 
info@parochieheiligeaugustinus.nl.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Parochie H. Augustinus organiseert op maandag 6 november een 
avond met het thema: ‘Omzien naar elkaar’. In onze samenleving neemt de dienstbaarheid naar de mede-
mens een belangrijke plaats in. Dat geldt ook voor de parochie H. Augustinus; dit wordt diaconie genoemd.

In het ontvangen van de hostie, 
het heilig brood, bij de commu-
nie ontmoet hij of zij Jezus voor 
het eerst zelf en wordt je kind 
tegelijk als gedoopte één met de 
hele kerkgemeenschap. 

Mocht je als ouder de weg van 
Jezus, die jouw kind bij het 
doopsel heeft ingeslagen, samen 
met hem of haar willen blijven 
volgen, dan heten wij je zoon of 
dochter van harte welkom. En 
hopelijk voelt je kind zich aan de 
tafel van de gemeenschap thuis. 

Zit je kind in groep 4 van de 
basisschool of een groep ho-
ger en woon je in Heesch, dan 
kan je zoon of dochter in de 
Petrus’ Banden kerk op zondag 
27 mei in de eucharistieviering 
van 12.00 uur zijn of haar eerste 
communie doen. Dit gebeurt na 

een intensieve periode van voor-
bereiding met zowel begeleiding 
van jou als ouder als van paro-
chie De Goede Herder. 

Om je te helpen bij jouw keu-
ze is er op dinsdag 7 november 
een informatieavond in de dag-
kerk aan de Kerkstraat 2. Deze 

bijeenkomst begint om 20.00 
uur en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. Voor meer informatie kun 
je terecht bij de pastoraal werk-
ster Annemie Bergsma via 0412-
451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Eerste communie
In de Heesche Petrus’ Banden kerk  

HEESCH - De eerste communie is een feest dat jaarlijks in de 
rooms-katholieke kerk wordt gevierd. Kinderen nemen dan voor het 
eerst volledig deel aan de viering van de eucharistie, de maaltijd van 
dankzegging om Jezus die zichzelf geeft.

Oogstdankdienst Protestantse kerk
HEESWIJK-DINTHER - Ook dit 
jaar zal op zondag 5 november 
in de Protestantse Kerk weer 
de traditionele oogstdankdienst 
gehouden worden. 

Met opnieuw als thema: ‘Een 
liefdevol(le) blik’. Er worden 
conservenblikken meegebracht 
voor de Voedselbank, die daar 
dringend behoefte aan heeft. De 
viering begint om 10.00 uur en 
wordt gehouden aan de Kerk-
straat 2 in Dinther met als voor-
ganger pastor Pieter Molenaar. 
Iedereen is van harte welkom!

ZIT JE KIND IN 
GROEP 4 VAN DE 

BASISSCHOOL

Mè Allerzielen

Unne vriend van men, al lang geskèije, zi altet:
“Es ge dóót bent, gôde nor de moaje.

Zet gerust ’n foto op de skauw en jank ‘ne keer,
mar gò gin jorre in dè graf ligge spoaje.” 

Toch littie elk jóór mè Allerzielen
op de kerkhof in de kiezelstéén te piele,

en zet gladiole op moeders graf, of duur amaranten,
en blèf door nog un hil wèèl lanterfanten. 

Soaves vettie dan ’n auw fotoboek
en lut bloajerent z’n moeder tot léve komme. 

Z’n ex kan ‘m eigelek minder verdomme,
toch stuurt ie heur ès spésiale ‘Allerziele-loek’

elk jóór ‘nen skône bos géél chrisanten,
die tie inpakt in auw verschote kranten,

ès simbool wur wè stierf oan bèj de kanten. 

Mè un briefke erbè: ‘Dè ’t oew goewt mag bekomme,
ok vur jou vandaag wè kerkhofblomme.’

 Ad van Schijndel
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 8 november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

SoepvleesLeverkaas uit 
eigen keuken
100 gr. € 1,25

Gehaktschijf of
stroganoffschijf

4+1 gratis

100 gr. € 1,35

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

Laar 66 - Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - Berghem - 0412-745380

Groot assortiment rauwkostsalades

kaki per stuk € 0.49
prei 1 kilo € 0.95
groentemix 500 gram € 1.95

www.vanmook.echtebakker.nl

Van Mook
De Echte Bakker

V.l.n.r.: Peter, Gerry en René Tekst en foto: Wendy van Lijssel

35e Zwetsavond met slappe klets 
en een bijzondere hommage

Al 35 jaar lang organiseert carna-
valsvereniging De Juinders om-
streeks 11/11 de Zwetsavond. 
Een tonproatersavond waarop 
de lach centraal staat. Zo ook 
dit jaar. Toch is deze editie an-
ders dan anders. “We beginnen 
niet met zwetsen, maar met een 
speciale hommage aan Henk 
Habraken”, vertelt Juinders’ 
voorzitter en presentator van de 
avond Gerry van den Broek. Hij 
vervolgt met een lach: “Henk 
betaalde geen contributie, had 
geen clubkleding, maar was wel 
(bijna) een Juinder. Zo voelde 
het voor ons in ieder geval wel. 
We konden op hem rekenen. Hij 
had jaarlijks op zijn eigen type-
rende wijze een hilarische bijdra-
ge aan onze zwetsavond. Met 
dit eerbetoon is hij er toch een 
beetje bij.” 

De hommage wordt gebracht 
door een gelegenheidsorkest 
met René Habraken en Rico van 
Hooren. Zij stonden 25 jaar lang 
bij speciale gelegenheden samen 
met Henk op het toneel. “We 
hebben een erfenis van Henk 
gekregen en het is aan ons om 
daar iets mee te doen”, zegt 
René. 

De band wordt verder versterkt 
door Peer van Vreede, Ton van 
de Veerdonk, Huub Sperber en 
Katja Brooijmans. Het was aan 
Rico en René om uit het enorme 
oeuvre van Henk een selectie te 
maken. Iets wat niet zo simpel 
was. “We hebben uiteindelijk 
gekozen voor typische ‘Henk 
Habraken liedjes’. Het wordt 
nog een hele kluif om die goed 
te brengen, want zijn manier van 
optreden en humor zijn niet te 
kopiëren. 

We gaan echter ons best doen 
om het zo goed mogelijk te be-
naderen”, zegt René. Hij kruipt 
deze avond in de huid van Henk 
en zijn vrouw Katja neemt de 
stempartij die René normaal 
heeft, voor deze gelegenheid 
over. 

Na het eerbetoon is het aan 
Rick Dekkers, Siegbert Roefs & 
Rob de Backer, Han van Schayk 

en Peter van Daal om met een 
hoop slappe klets de lachspieren 
te triggeren. Terwijl van Schayk 
voor het eerst bij De Juinders 
meedoet wordt het voor van 
Daal al de tiende keer. Hij was 
een puber toen hij voor de eer-
ste keer in de ton stapte. “Het 
leek me wel wat om op het podi-
um te staan en mensen te laten 
lachen”, meldt hij droogjes op 
eigenlijk hetzelfde toontje waar-
op hij elke keer zijn buut neer-
zet. Iets wat volgens hem nodig 
is om een ‘babbel’ goed te laten 
zijn. 

“Je moet je persoonlijkheid erin 
steken, een grap timen en zor-
gen voor een goede clou”, weet 
hij. Hoewel hij leuke dingen die 
hij het hele jaar hoort onthoudt 
en verwerkt, en al meerdere ty-
petjes klaar heeft liggen, is zijn 
act nog niet klaar. 

“Ik ben mijn buut nog aan het 
schrijven. Het kan nog alle kan-
ten uit”, laat Peter weten. Dan: 
“Ik ben trouwens ook pas klaar 
als ik uit die ton kom.” 

HEESWIJK-DINTHER – Slappe klets van vijf tonproaters, muzikaal omlijst door het orkest van de club en 
op een vlotte manier aan elkaar gebabbeld door een eveneens vertrouwd gezicht. De zwetsavond van 
carnavalsvereniging De Juinders uit Heeswijk-Dinther vindt plaats op zaterdag 18 november om 20.11 
uur bij De Toren en heeft bijna alle vertrouwde ingrediënten. Bijna, want één smaakmaker ontbreekt. 
Troubadour/mister Carnaval Henk Habraken die altijd acte de presence gaf, overleed in februari van dit 
jaar. Met een gelegenheidsorkest en een bijzondere hommage zal hij er echter toch een beetje bij zijn. 

Kaartjes kosten € 10,- en zijn 
vanaf vrijdag 3 november te 
verkrijgen bij Paperpoint in 
Heeswijk-Dinther.

Je moet 
je persoonlijk-
heid erin 
steken

Vrijdag 3 november en 
zaterdag 4 november

Halloween afterparty
Met DJ Peter. Verkleed mag en de entree is gratis.

Lendersgat 1 - Vorstenbosch - 06-51356237 - www.de-riethoeve.nl

Elke woensdag en donderdag  ‘Eten wat de pot schaft’
van 17.00 tot 20.00 uur, het menu staat op Facebook

Elke woensdag en donderdag  ‘Eten wat de pot schaft’
€ 10,-

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek
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KBO Bernheze

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van Schayk maakt
u wegwijs in 
de wereld van 
administratie en 
belastingen

Pater van den Elsenlaan 21 - 5462 GG Veghel - 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl - www.vanschaykvof.nl

•	 Complete	boekhouding

•	 Fiscaal	advies

•	 Salaris-	en	personeels-
	 administratie

Cursus voor 
Ons Platform
HEESCH - Een cursus van vier 
middagen waarin je met een 
laptop of tablet het gebruik van 
‘Ons Platform’ leert. Ons Plat-
form is een zeer gebruiksvrien-
delijke manier om die dingen te 
leren die je vaak gebruikt. 

Een paar keer oefenen en dan 
gewoon zelf gaan doen! Berich-
ten sturen naar je vrienden of 
videobellen met je kleinkinde-
ren, de krant lezen of lezen wat 
er te doen is. Instellen wanneer 
je je medicijnen moet innemen, 
nieuws van KBO of namen, 

adressen, openingstijden en te-
lefoonnummers opzoeken. Dit 
is allemaal te leren tijdens de 
cursus die op 15 november van 
start gaat.

Je kunt www.mijn.overheid.nl 
leren gebruiken met jouw  
DigiD code. Je persoonlijke ge-
gevens zoals pensioenopbouw, 
zorg- en huurtoeslag, AOW en 
ANW gegevens inzien of de be-
lastingaangifte bekijken. Om de 
cursus te kunnen volgen is het 
noodzakelijk dat je zelf over een 
laptop of een tablet beschikt. Op 
woensdag 15 november start er 
een nieuwe cursus van 14.00 tot 
15.30 uur. Op woensdagmiddag 
22 november, 29 november en 6 

december volgen les twee, drie 
en vier.
Op vrijdag 17 november start de 
herhalingscursus van 14.00 tot 
15.30 uur. Op vrijdagmiddag 24 
november, 1 december en 8 de-
cember volgen les twee drie en 
vier. Deze herhalingscursus is be-
stemd voor diegenen die reeds 
een cursus Cubigo/Ons Platform 
hebben gevolgd. In deze herha-
lingscursus zal er op een aantal 
onderwerpen dieper ingegaan 
worden.

Je dient je voor een van deze 
cursussen vóór 11 november op 
te geven bij Peter Gommers via 
06-44978123 of 
activiteiten@kboheesch.nl.

In de clubcompetitie spelen de 
leden in drie groepen (niveaus) 
en kun je na vier avonden pro-
moveren en degraderen. Dat 
betekent natuurlijk dat leden 
die in de C-groep spelen de spe-
lers uit de A-groep niet aan de 
speeltafel tegen komen. Boven-
dien speelt men op maandag- en 
dinsdagavond.
Om zo nu en dan toch alle leden 
met elkaar in contact te brengen 
wordt onder andere de Herfst- 
drive georganiseerd, waar-
bij alle leden ‘gemixt’ worden:  
A-, B-, C-, maandag- en dinsdag- 

spelers. Om er voor te zorgen 
dat ook iedereen een kans op de 
overwinning heeft krijgen B-spe-
lers 4% en C-spelers 11% voor-
sprong op A-spelers.
En zo werd op dinsdag 17 okto-
ber de Herfstdrive in een prima 
sfeer gehouden, aangekleed met 
koffie/thee en tussendoor een 
versnapering. In de eindstand 
zaten bij de eerste vijf: 3 A-pa-
ren, 1 B-paar en 1 C-paar. Reden 
om volgend jaar de percentages 
nog iets aan te passen. Zij ont-
vingen uit de handen van de 
voorzitter een leuke prijs.

HBC’81 Bridge 
Herfstdrive 2017

HEESCH - In de week van de herfstvakantie hebben nogal wat groot-
ouders een afwijkend programma. Daar houdt men op de bridgeclub 
rekening mee door de lopende competitie te onderbreken en een op 
zichzelf staande drive te organiseren: de Herfstdrive.

Het winnende paar Ria en Frank Janssen

Nederland Leest de toekomst
Robotica

Gratis boek 
Vanaf woensdag 1 november 
geeft de bibliotheek het boek 
‘Ik, Robot’ van Isaac Asimov ca-
deau aan alle lezers, zowel leden 
als niet-leden van de bibliotheek. 
‘Ik, Robot’ is een verzameling 
sciencefictionverhalen die de 
Amerikaanse schrijver en bio-
chemicus Asimov tussen 1940 
en 1950 publiceerde. Hoewel 
sommige verhalen in de bundel 
al meer dan een halve eeuw ge-
leden geschreven werden, zijn ze 
qua inhoud, stijl en humor nog 
steeds actueel.

Robottour
Wil je zien hoe bedrijven in de 

regio gebruik maken van ro-
bottechniek? Bibliotheken in de 
gemeenten Oss en Bernheze or-
ganiseren een busreis langs be-
drijven in de regio die gebruik-
maken van robottechniek. 

De robottour in Oss wordt za-
terdag 11 november twee keer 
gehouden, van 10.00 tot 13.00 
uur en van 13.30 tot 16.30 uur. 

Start- en eindpunt is bibliotheek 
Oss. De robottour in Bernhe-
ze vindt plaats op zaterdag 18 
november en wel van 9.30 tot 
12.00 uur. Start- en eindpunt is 
bibliotheek Nistelrode. 

Deelname kost € 7,50 en je kunt 
je aanmelden via www.nobb.nl. 
Hier kun je ook meer informatie 
vinden.

BERNHEZE - Van 1 tot en met 30 november vindt de jaarlijkse campagne ‘Nederland Leest’ plaats. Het 
thema dit jaar is robotica. Ze waren al een eeuw geleden voorspeld, maar de robots komen nu echt in 
groten getale. Waar eindigt dit? Een zonnige toekomst, of is dit juist het begin van het einde van de 
mens? Lees de toekomst en praat mee over robotica! Haal het gratis boek in de bibliotheek.

Altijd was hij aanwezig en straal-
de vol trots dat zijn gilde weer 
een succesvol jaar achter de rug 
had, zowel bij de gildedagen van 
Kring Maasland en Hoge Schuts, 
als het Landjuweel in Soest waar 
diverse prijzen zijn behaald.

Aanstaande zaterdag is het dus 
koningschieten, waar Ben weer 
een kans krijgt om nogmaals 
een jaar koning te zijn, al zijn er 
meerdere kandidaten die met 
hem zullen strijden om het ko-
ningschap. Een strijd die zoals 

elk jaar sportief gestreden wordt.
De leden komen om 10.30 uur 
samen op de Schuttershof aan de 
Fokkershoek en rond 11.00 uur 
begint het koningschieten, waar 
iedereen mag komen kijken.  
’s Middags is er voor de le-
den een gezamenlijk buffet en  
’s avonds de jaarlijkse teeravond. 

Op zondag 5 november gaat 
het gilde in alle vroegte op be-
zoek bij de nieuwe koning voor 
het ontbijt en om 9.00 uur zijn 
alle leden weer in de Heeswijkse 
kerk aanwezig voor de mis en de 
installatie van de nieuwe koning. 
Hier mag iedereen bij aanwezig 
zijn, zo ook tijdens de receptie in 
het gildehuis op de Schuttershof, 
direct na de mis.

Koningschieten Sint
Willebrordusgilde Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Ben van Daal neeemt afscheid van zijn koningschap en wel op zaterdag 4 novem-
ber bij het Heeswijkse Sint Willebrordusgilde. Hij vertelt hoe blij hij vorig jaar was toen de koningsvo-
gel naar beneden viel en met hoeveel plezier hij alweer een vooraanstaande rol binnen het gilde heeft 
kunnen vervullen.

Koning Ben van Daal

IEDEREEN MAG AANWEZIG 
ZIJN BIJ DE INSTALLATIE VAN 

DE NIEUWE KONING
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een

bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

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

Van zingen word je blij!       

My Day staat onder leiding van 
Delian Corssmit en in haar studio 
oefenen de zangers en zangeres-
sen voor een show aan het einde 
van het schooljaar. In de studio 
wordt gebruikgemaakt van de 
computer voor begeleidings-
tracks en teksten. Daarnaast 
krijg je zangles: les in stemge-
bruik, noten lezen en de eerste 
beginselen van twee-stemmig 
zingen. Er zijn liedjes in het 

Nederlands en in het Engels.
Zit je in groep 5 tot en met 8 van 
de basisschool of klas 1 of 2 van 
de middelbare school en vind je 
zingen leuk, dan ben je van har-
te welkom! De repetitie is iedere 
woensdag van 15.00 tot 16.00 
uur. De eerste twee proeflessen 
zijn gratis! Voor de kinderen van 
groep 1 tot en met 4 van de ba-
sisschool is er My Day junior op 
woensdag van 16.00 tot 16.30 

uur. Voor meer informatie kun 
je terecht bij Delian Corssmit:
delian@zangstudioday.nl of 
06-20608256. Graag tot ziens!

NISTELRODE - Van zingen word je blij. Iedereen kan zingen want iedereen heeft een stem. En samen 
met andere kinderen zingen is natuurlijk nog leuker. Want samen sta je sterker, ook met zingen. Het is 
net als bij een teamsport, je hebt elkaar nodig om een mooi lied te kunnen laten horen. Sinds vorig jaar 
is er in Nistelrode de zanggroep My Day.

Modelbouwen is meer dan
‘met treintjes spelen’

Drie jaar geleden bezocht Jens 
de open dag bij modelbouwver-
eniging De Wissel, die dit jaar op 
5 november plaatsvindt. Hij was 
eens benieuwd wat daar te zien 
was. 
Tijdens de open dag raakte hij 
aan de praat met wat leden en 
besloot zelf lid te worden. Jens is 
25 jaar oud en het jongste lid van 
De Wissel. “En we hebben hem 
ook nog weten te strikken als 

bestuurslid”, zegt voorzitter Jan 
van Berkensteijn trots. 

De vereniging heeft in totaal zo’n 
35 leden. Ieder lid heeft zijn ei-
gen taak bij het modelbouwen. 
De een zorgt voor de treintjes, de 

ander voor het modelleren van 
de bomen. Iemand houdt zich 
bezig met de elektriciteit zodat 
de banen werken, iemand houdt 
zich bezig met houtbewerking. 
Er komen zelfs moderne technie-
ken aan te pas, zoals 3D-printen 
en 2D laser graveren. “Iedereen 
die bezig wil zijn, kan dus bij ons 
terecht”, zegt Jan. “Het is veel 
meer dan alleen maar met trein-
tjes spelen”, vult Jens aan. 

Het gaat bij modelbouwen om 
veel meer dan de treintjes. Alles 
moet kloppen, tot aan de klein-
ste details. Als een stuk spoor 
nagebouwd wordt zijn de details 
juist het belangrijkst. Als het na-
gebouwd wordt aan de hand van 
een foto waarbij de knoppen aan 
de bomen staan, wordt zelfs dat 
nagebootst. 
Binnen de vereniging is er, naast 
het modelbouwen, ook plek voor 

gezelligheid. “We hebben het 
vooral gezellig. Foto’s en verha-
len van andere verenigingen die 
we bezocht hebben, of evene-
menten waar we zijn geweest, 
komen regelmatig voorbij”, zegt 
Jens. Het delen van de passie 

voor (model)treinen is een be-
langrijk onderdeel binnen de ver-
eniging. 
Wil je meer weten over het mo-
delbouwen en De Wissel? Op 
zondag 5 november organiseert 
de vereniging een open dag, 
waarop de leden je graag meer 
vertellen en laten zien! De entree 
is gratis. 
Ook ben je van harte welkom 
om op een donderdagavond, de 
vaste clubavond, eens binnen te 
lopen. Je vindt de vereniging bij 
Marag, aan de achterzijde van 
theater de Lievekamp in Oss. 

Tevens is de vereniging online te 
vinden via Facebook en 
www.mbvdewissel.com.

HEESCH/OSS – Al van kleins af aan is Jens Cremers een groot fan van treinen. 
Als kleine jongen ging hij met zijn opa mee naar het spoor om treinen te 
spotten. Nu bouwt hij mee aan exacte replica’s van sporen en stations, 

die tot in de kleinste details kloppen.

Jens Cremers is nu het jongste lid van De Wissel Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Alles moet 
kloppen, 
tot aan de 
kleinste 
details

‘Ieder lid heeft zijn eigen taak
bij het modelbouwen’

Prentenboekentip van de bibliotheek: 

Kleine Muis en de rode knikker / Kleine Muis en de rode knikker / Petr HoracekPetr Horacek
Er hangt iets moois, roods en glanzends in de boom. Een knikker, denkt 
Kleine Muis. Maar volgens Mol is het een ballon en Konijn houdt het op 
een bal. Maar niemand is groot genoeg om erbij te kunnen en van dichtbij 
te bekijken wat het nu is. Hoe lossen ze dit op? Ze bedenken een slimme 
oplossing, die op een uitklappagina te zien is. En hun moeite wordt be-
loond, maar anders dan zij dachten! Daarmee is het een fijn prentenboek 
over samenwerken en ontdekken.

Op de grote en vrolijke tekeningen is het eenvoudig vertelde verhaal goed 
te volgen. Leuk om samen met je peuter te speculeren over wat er nou 
toch in die boom hangt!
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Donderdag 9 november
HANS DORRESTIJN & 
FRIENDS
‘Neurosen en andere hobby’s’
Cabaretprogramma vol muziek, 
liedjes, samenspraak en poëzie, 
gebracht door Hans Dorrestijn, 
Vrouwkje Tuinman en Ingmar 
Heytze. 

Zaterdag 25 november
DUTCH SHOW 
COMPANY
‘Sound of Musicals’   
Wervelende, interactieve show 

met sketches, dans en nummers 
uit bekende topmusicals. Puur 
entertainment! 

Zondag 26 november
MANNENKOOR 
DE KARAWANKEN
‘Jubileumconcert 
De Maashorst Suite’
Een ode aan natuurgebied De 
Maashorst met zang, instrumen-
tale muziek en toepasselijke film-
beelden. 

Vrijdag 1 december
BABY BLUE
‘Unplugged’
Ditmaal verruilen zij de massa van 
feesttenten en festivals voor de 
intimiteit van het theater, waarbij 
100% feestgarantie blijft.

BINNENKORT
IN ONS THEATER...

Veel particuliere verkopers zijn 
aanwezig, maar ook webshops 
en outletstores. Zelfs ontwerpers 
met een eigen label zijn aanwe-
zig en bieden betaalbare kleding 
en accessoires aan. De doelgroep 
is voor kids van nul tot tien jaar. 
Alles natuurlijk van goede kwa-
liteit!

Het grote voordeel van shop-
pen tijdens deze beurs? Eenvou-
dig en voordelig de kleding- en 
speelgoedkast van de kinderen 
aanvullen met leuke items. Klaar 
met kopen via Marktplaats? Op 
deze manier kun je zien en voe-
len wat je koopt zonder risico op 
‘geen levering’. Niet nodig om 
eindeloos winkel in en winkel uit 
te gaan; je kunt kiezen uit veel 
aanbod bij elkaar.

Telkens weer blijkt dat duur 
speelgoed en kleding vaak maar 
een korte tijd gebruikt en ge-
dragen wordt. De materialen 
zijn dan nog in zeer goede staat 
en kunnen zeker nog een ron-
de mee. Het is echt de moeite 
waard om te komen kijken voor 
leuk, goedkoop, kwalitatief goed 
speelgoed én kinderkleding. Dit 

geldt niet alleen voor (aanstaan-
de) ouders, maar ook zeker voor 
opa´s en oma´s, oppasgelegen-
heden, peuterspeelzalen en ga 
zo maar door.

Voor informatie mail naar kin-
derbeursheesch@hotmail.com 
en volg de Facebookpagina 
Baby- en Kinderbeurs. 

Op dit moment lopen drie héle 
leuke deel & win-acties!

Alle stands voor de beurs zijn in-
middels gereserveerd. De beurs 
begint om 10.00 uur en zal om 
13.00 uur ten einde lopen. De 
entree bedraagt € 2,-, voor kin-
deren is het gratis.

Voor CC De Pas is er voldoende, 
gratis, parkeergelegenheid. 
De volgende beurs is op zondag 
4 maart 2018.

Grote kinderkleding- en 
speelgoedbeurs in Heesch
HEESCH - In CC De Pas wordt weer een grote en gezellige kinder-
kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Op zondag 5 november 
vanaf 10.00 uur worden zowel tweedehands als nieuwe baby- en 
kinderartikelen aangeboden. Denk hierbij aan (merk)kleding, (bui-
ten)speelgoed, boeken, wandelwagens, maxi-cosi’s, autostoeltjes, 
fietsjes, boxen et cetera. 

Kunstlezing: Nederlanders in Parijs
HEESCH - Parijs oefende in de 
19de eeuw een onweerstaan-
bare aantrekkingskracht uit op 
Nederlandse kunstenaars als 
George Hendrik Breitner, Kees 
van Dongen, Piet Mondriaan en 
natuurlijk Vincent van Gogh. 

Kunsthistorica Marie Christine 
Walraven geeft in een lezing 
op donderdag 9 november van 
20.00 tot 22.00 uur in de biblio-
theek van Heesch een toelichting 

op de tentoonstelling in het Van 
Gogh Museum te Amsterdam 
van 13 oktober 2017 tot januari 
2018. Deze lezing gaat over de 
artistieke wisselwerking tussen 
de Nederlandse kunstenaars in 
Parijs en hun vakgenoten in de 

Franse hoofdstad, zoals Pablo 
Picasso en Claude Monet.

Kaartverkoop
Kaarten kosten € 5,- voor biblio-

theekleden en € 7,- voor niet-
leden. 

Ze zijn verkrijgbaar in alle vesti-
gingen van de Noordoost-Bra-
bantse bibliotheken en ze zijn 
ook te koop via www.nobb.nl.

Duur speelgoed 
wordt vaak maar een 
korte tijd gebruikt

Artistieke wisselwerking

Toch kun je in zijn mooie liedjes duidelijk een Amerikaanse sound horen die is geworteld 
in het genre Roots/Americana. Mercy John laat zich inspireren door artiesten en bands als 
Tom Petty, Bruce Springsteen, Ryan Adams en The Jayhawks. Gebruikmakend van akoes-
tische- of elektrische gitaar en soms aangevuld met mondharmonica, schrijft hij liedjes die 
ontroeren en in je hoofd blijven hangen. 

Liedjes over liefde en trouw, maar ook over spijt en wan-
hoop. Zijn optredens zijn bijzonder intiem en blijven na af-
loop nog lang ronddwalen in je hoofd. 

De pers is lovend over Mercy John, vinden zijn composities 
origineel en zijn gitaarspel veelzijdig en gelouterd. Zijn lied-
jes zijn eerlijk en geven diepere inkijk in de ziel van de Bra-
bantse muzikant. Het optreden van Mecry John is akoes-
tisch en begint om 14.00 uur. De toegang is gratis.

Mercy John met akoestisch optreden 
in CC De Pas

HEESCH - Voor de tweede editie van ‘Akoestisch Live’ komt Mercy John naar 
CC De Pas in Heesch en wel op zondag 12 november. Mercy Johns roots lig-
gen op het platteland van Brabant. 
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WOONINSPIRATIE BIJ VERBRUGGEN!

Oss Woonboulevard
Frankenweg 25-27
T 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl

5000 m2 woonplezier
verbruggenoss.nl

Maandag  gesloten
Di, wo, vrij  10.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag   10.00 - 17.00 uur
Zondag   12.00 - 17.00 uur

Hoekbank Joppa
 v.a. € 999,-
Incl. lende kussen + € 99,-

Keuken Durante
compleet als opgesteld 
incl. apparatuur

v.a. € 5.999,-

Norma boxspring
complete set incl. Luxe 
latex topper elektrisch 
v.a. € 2.499,-

Vlak v.a. €  1.599,-

Nieuwe collectie!

Riverdale, Rivièra Maison en 
PTMD lanceren hun nieuwe 
collectie. 

Vanaf 1 november nieuwe mede-eigenaar Restaurant Wolters
EN JA, DAAR HEEFT HORECAMAN FLORIS GERRITS HEEL VEEL ZIN IN!

En dus werd een nieuwe me-
de-eigenaar aangetrokken, in de 
persoon van Floris Gerrits. Floris 
kent het klappen van de zweep 
met zijn jarenlange horeca-erva-
ring, onder andere opgedaan in 

een Michelinsterren restaurant 
in Rotterdam en als chef in Den 
Bosch. Floris ziet deze nieuwe 
stap in zijn carrière dan ook als 
een mooie uitdaging waar hij 
voor de volle honderd procent 

voor gaat, ook nu hij net papa is 
geworden. Floris: “Gelukkig kan 
ik iedere ochtend bij mijn doch-
tertje zijn, en op maandag zelfs 
de hele dag. Ik ga me voor allebei 
heel erg inzetten!”

Culinair niveau
Restaurant Wolters heeft al een 
heel goede naam. Toch wil Floris 
daar nog een schepje bovenop 
doen. De keuken nog wat meer 
verfijnen, het niveau nog wat 
verder opkrikken. Floris: “Miche-
lin is echt niet het streven, maar 
we willen wel een stukje culinaire 
beleving neerzetten. Dat bete-
kent overigens niet dat de prijzen 
ook enorm de hoogte in zullen 
gaan. We blijven veel gebruik 
maken van kwaliteit uit de streek, 
en zullen daarbij zeker ook inste-
ken op seizoensproducten. Kwa-
liteit, verantwoord en vers is ons 
uitgangspunt en dat geldt voor 
alles: van vlees, vis, groenten en 
fruit tot brood en alles wat we 
uitserveren.” 

The place to be
Straks, in het voorjaar, wordt ook 
een tweede buitenterras gereali-
seerd, aan de straatzijde. Gelegen 
op het zuiden, dus dat wordt heer-
lijk in een lentezonnetje genieten 
van de gastvrijheid, een mooie 
dis en bijpassende wijn. Laat dat 
maar aan Floris en zijn professi-
onele team over. Want voor iets 
bijzonders en vooral iets lekkers 
op je bord is Restaurant Wolters 
toch echt ‘the place to be’. 

Speciale Wolters Avonden
De speciale avonden bieden een 
extra dimensie op culinair gebied. 
Op het programma staan on-

der andere een winterbarbecue, 
een culinaire verrassingsavond, 
twee uitgebreide kerstdiners, 
een nieuwjaarsborrel en een Asia 
Night. Ook genieten van zo’n cu-
linaire beleving? Reserveer snel 
jouw favoriete avonden!

‘t Dorp 94, 5384 MD Heesch
0412-474083
www.restaurantwolters.nl

HEESCH - Wie binnenstapt bij Restaurant Wolters proeft meteen de authentieke sfeer die deze voor-
malige burgemeesterswoning uitstraalt. In die ambiance hebben eigenaren Paul en Helga de afgelopen 
jaren een mooi concept weten neer te zetten. Maar ook als eigenaren van restaurant Allerlei & Visserij 
in Den Bosch, wilden ze iemand anders een kans geven om een eigen restaurant op te bouwen. 

V.l.n.r. achter: Tjerk van Herpen (Kok), Peter van de Kamp (Zelfstandig werkend Kok) en Martijn Kusters 
(Zelfstandig werkend Kok). Voor: Floris Gerrits en Nienke Degen (Supervisor Bediening) 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Floris Gerrits
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Bedankt Hoogstede Optiek & Horen 

Op de foto zie je een jongetje 
met een bril van -15. Hij had 
voorheen nog geen bril en kon 
alleen op 6 à 7 centimeter af-
stand scherp zien. 

Ook is te zien dat een vrouw een 
leesbril krijgt aangemeten. Ook 
worden mensen in Zambia op-

geleid om oogmetingen te doen 
zodat ze zelfredzaam worden in 
het voorschrijven van brillen. 

Donaties zullen altijd nodig blij-
ven om dit werk voort te kunnen 
zetten.

Voor meer informatie over dit 

project of voor het geven van 
een donatie kijk op 
www.eyeforzambia.org/nl/home.

NISTELRODE - Stichting Eye for Zambia bedankt Hoogstede Optiek & Horen voor de donatie van de 
brillen. Samuel Verkerk, oogarts en Tamara Verkerk-Brussee, optometrist werken als vrijwilliger in Zam-
bia en zijn daar nu een oogkliniek aan het opzetten. Mede dankzij een donatie zoals die van Hoogstede 
Optiek & Horen hebben zij bij verschillende patiënten al een bril aan kunnen meten. 

Kort nieuws

Oproep 
HEESCH - Op woensdag 11 oktober ben ik mijn jas verloren op 
de weekmarkt in Heesch. 

Ik zou de mevrouw met rollator, die mijn jas gevonden heeft en 
bij de Zeeman heeft afgegeven, graag persoonlijk willen bedan-
ken. Ik wil graag vernemen wie deze eerlijke vinder is. Ben jij dat? 
Bel mij, Chris Brands, dan even: 06-53564053.

Dorcas Voedselactie
HEESWIJK-DINTHER - In supermarkt Coop in Heeswijk-Dinther 
wordt op zaterdag 4 november weer de jaarlijkse Dorcas Voed-
selactie gehouden. 

Met de Dorcas Voedselactie 2017 zamelt Dorcas voedsel en geld 
in. Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen 
die dit zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, hoge leeftijd, 
ziekte of beperking. Het geld besteedt Dorcas aan de transport-
kosten van de voedselpakketten en aan voedselzekerheidsprojec-
ten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voor-
zien door een opleiding te volgen, een microkrediet aan te vragen 
of begeleiding te ontvangen op de arbeidsmarkt.

Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek 
van Coop en op deze lijstjes staan producten die samen een voed-
selpakket vormen. Mensen doen een boodschapje extra en geven 
deze af aan de vrijwilligers voor verwerking in een voedselpakket. 
Direct na de voedselactie worden de verzamelde goederen door 
vrijwilligers verwerkt tot voedselpakketten. De voedselpakketten 
worden daarna zo spoedig mogelijk getransporteerd en uitge-
deeld aan de allerarmsten. Meer informatie hierover vind je op 
www.dorcasvoedselactie.nl.

Winnaar lezersactie
‘Chaos & Structure’ en 
‘Wild & Structure’
De winnaar is Hannie Schouten

Worstenbroodactie Jong 
Nederland HDL van start
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De jaarlijkse worsten-
broodactie van Jong Nederland HDL is van start gegaan! Tot 18 
november komen de leden van Jong Nederland HDL langs de 
deuren om overheerlijke worstenbroodjes en amandelstaven te 
verkopen. Met deze lekkernijen worden de koude winterdagen 
een stuk aangenamer! 

De opbrengst gaat naar Jong Nederland HDL zodat de jaarlijkse 
activiteiten georganiseerd kunnen blijven worden. Een deel van 
de opbrengst wordt verdeeld onder de verschillende leeftijds-
groepen, zodat de leiding en leden een extra gave activiteit kun-
nen doen! 

De worstenbroodactie wordt mede mogelijk gemaakt door 
Brood- en banketbakkerij Doomernik.

Geslaagde derde 
Vorstenbosch ‘Kwist

VORSTENBOSCH - In Vorsten-
bosch kan men terugkijken op 
een zeer geslaagde derde editie 
van de dorpsquiz. Met een deel-
name van 43 teams was ook dit 
jaar zo’n beetje het complete 
dorp betrokken bij dit evene-
ment.

Op 28 oktober verzamelden de 
teamcaptains zich om 18.00 uur 
bij eetcafé De Ketel om daar het 
88 pagina’s dikke quizboek op te 
halen. Voor middernacht werden 
alle boeken ingevuld weer inge-
leverd. In de tussenliggende tijd 
werd er in het dorp volop gepuz-
zeld, gefotografeerd en werden 
vragen beantwoord. Met nieu-
we categorieën als ‘Ouwe Koei-
en’, ‘Groen als gras’ en ‘Rooie 
oortjes’ was er dit jaar weer veel 
nieuws te beleven. Met name de 
laatste categorie, die als thema 
erotiek had, werkte bij velen op 
de lachspieren. Zo moest men 
tijdens een demonstratie in De 
Ketel zien te raden wat de naam 
was van diverse erotische hulp-
stukken.

Waar in voorgaande edities 
sprake was van één geheime 
opdracht, moesten de teams 
dit jaar maar liefst drie keer op 
een locatie verschijnen voor een 
geheime opdracht. Zo mochten 
de deelnemers in de kloosterka-
pel proberen te achterhalen wie 

de Mystery Guest was. Op ba-
sisschool Op Weg werden twee 
pittige dictees afgenomen door 
schooldirecteur Bram Janssen en 
oud-leerkracht Sjef van Bakel. In 
de parochiekerk werden tijdens 
een speciale zaterdagavond-
dienst tien populaire melodieën 
gespeeld op het historische Kuy-
te-orgel. Organist Gert-Jan van 
de Brand had speciaal voor deze 
gelegenheid nummers als ‘Ding-
a-dong’ en ‘Brabantse Nachten 

Zijn Lang’ gearrangeerd tot or-
gelmuziek. Het bleek voor veel 
deelnemers een lastige opdracht.

Tussen al het type- en schrijf-
werk door, konden ook de cre-
atieve geesten aan de slag. Het 
bekende beeld van ‘De Mulder’ 
moest als living statue worden 
nagemaakt en er werd gevraagd 
om een variant op een schilde-
rij van Piet Mondriaan te ma-
ken. Meest gewaagde creatieve 

opdracht was ongetwijfeld het 
kleien van een erotisch lichaams-
deel. De hele avond werd er ver-
slag gedaan van alle activiteiten 
op radio NOS-TOS. Op diezelf-
de zender werden ook nog eens 
een aantal vragen gesteld die 
niet in het boek vermeld ston-
den.

De elfkoppige quizcommissie 
kan de komende weken aan de 
slag om alles na te kijken. Op 
zaterdag 18 november wordt in 
gemeenschapshuis De Stuik de 
uitslag bekend gemaakt. Uiter-
aard gebeurt dat op een feeste-
lijke avond, waar ook een band 
zal optreden. Kort daarop zal het 
complete vragenboek met ant-
woorden op 
www.vorstenboschkwist.nl ver-
schijnen. De commissie dankt 
alle deelnemers en sponsoren 
voor hun bijdrage. Daarnaast 
gaat er veel dank uit naar de di-
verse instanties die hun locaties 
beschikbaar stelden voor de ge-
heime opdrachten.

Twee pittige dictees werden afgenomen

Naar drie locaties 
voor een geheime 
opdracht

DONATIES BLIJVEN 
NODIG VOOR 

DIT WERK

Lastige opdracht met melodieën op het Kuyte-orgel
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Slim Telecom méér dan een slimme keuze! 

“Uiteraard vieren we het jubile-
um met ons team, want we zijn 
trots op wat we met elkaar heb-
ben bereikt. Maar we gaan het 
vooral met en voor onze klanten 
vieren. Dankzij hen hebben we 
de afgelopen vijf jaar aanspre-
kende opdrachten mogen uit-
voeren. Dan is dit een mooi mo-
ment om samen terug te blikken 
en vooruit te kijken”, zegt direc-
teur Bart Hoezen.

Diensten en producten 
Slim Telecom
Bart: “Onze projecten hebben 
veelal te maken met verandering 
en verbetering. Wij laten orga-
nisaties beter werken: slimmer, 
klantgerichter, efficiënter, flexi-
beler en meer samen, als team 
en eventueel als organisatie in de 
keten. Slimmer en flexibel geor-
ganiseerd. We geloven ook dat 
dit nodig is om in de toekomst 
succesvol te blijven en om te 
kunnen blijven verbeteren. Om 
dit te realiseren is verandering of 
verbetering nodig. En een flinke 
dosis ambitie en lef. We vertrou-
wen op analyse, maar ook op in-
tuïtie, kwetsbaarheid en kracht.”

De diensten die Slim Telecom hier-
voor aanbiedt zijn onder andere:
• Glasvezelverbindingen
• VoIP oplossingen
• Vast-mobiel integratie
• Mobiele telefonie
• Tablets / smartphones inclusief 

reparaties
• Track en trace.

Beloven en nakomen, 
durven en doen
Slim Telecom werd in oktober 
2012 opgericht, in een tijd waar-
in de economie een donkere pe-
riode doormaakte. Terugkijkend 
op de start en de eerste jaren 
zegt Bart: “We wisten dat het 
geen makkelijke periode zou zijn 
om een bedrijf te starten. Dat be-
tekent dat het nog belangrijker 
is dat je je onderscheidend neer-
zet in de markt. Hier hebben we 
heel intensief over nagedacht en 
veel met klanten over gesproken. 
Maar het belangrijkste was: we 
zijn vooral heel dicht bij onszelf 
gebleven. De waarden waarop 
Slim Telecom is gebouwd, zoals 
beloven en nakomen, durven en 
doen, hoofd en hart, humor en 
plezier, zijn ook de waarden die 
wij als persoon en als team be-
langrijk vinden. En die we mee-
nemen in ons werk en in onze 
opdrachten. En daardoor zagen 
we dat onze trouwe klanten 
graag meewilden gaan in ons 
avontuur en ons het vertrouwen 
gaven. Vanaf de start van Slim 

Telecom zijn er leuke projecten 
aan ons gegund. En nog steeds 
bouwen we voort op ons verhaal. 
Tot op de dag van vandaag.”

Jonge Ondernemersprijs
“Het starten van een eigen be-
drijf geeft enorm veel energie. 
Wij hebben die donkere periode 
van de economische crisis daar-
door juist niet ervaren. Elk succes 
geeft een enorme boost en laat 
zien dat je met de juiste dingen 
bezig bent. 
Een mooi voorbeeld daarvan was 
het feit dat wij binnen enkele ja-
ren na de opstart genomineerd 
werden voor de JOP (Jonge On-
dernemerprijs) van het jaar van de 
gemeente Bernheze én deze prijs 
uiteindelijk ook wonnen. Na een 
uitgebreide selectieprocedure, in-
clusief een presentatie, werden wij 
tot winnaar uitgeroepen. Juist om-
dat de jury geloofde in ons verhaal 
en onze kwaliteit en wendbaar-
heid. Ook binnen onze netwerk-

providers hebben we al enkele 
prijzen in de wacht gesleept in die 
vijf jaar tijd. Voor ons een teken dat 
we echt op de goede weg zitten.”

Hoogtepunten Slim Telecom
“Eerlijk gezegd voelt de gehele 
vijf jaar als hoogtepunt. We blij-
ven ontwikkelen en die verbe-
tering blijft enorm veel energie 
geven. Het is en blijft een fantas-
tisch avontuur wat we met elkaar 
maken, waarin we steeds nieuwe 
hoofdstukken creëren. De prijzen 
die we uiteindelijk hebben ge-
wonnen vormen uiteraard hoog-
tepunten, maar dit kunnen we 
niet realiseren zonder de leuke 
projecten die we van onze klan-
ten gegund hebben gekregen”, 
zegt een enthousiaste Bart.

Ambities voor de toekomst
Bart: “Eigenlijk vooral het ver-
stevigen en uitbouwen van onze 
positie, dat is ons streven voor de 
toekomst. Met dezelfde passie, 
lef, energie en plezier. Dit doen 
we door op dezelfde weg door te 
gaan. 

We geloven dat we meer impact 
kunnen maken als we in omvang 
de komende jaren doorgroeien naar 
een robuuste maar toch wendbare 
organisatie. We hebben geen idee 
van tot welk aantal personeels-
leden of aantal locaties, maar een 
toename is een logisch gevolg van 
de weg die we zijn ingeslagen en 
het plezier dat we hebben in het 
bewandelen hiervan.”

SLIM TELECOM
De Dageraad 15a
Heeswijk Dinther
0413-741714
info@slimtelecom.nl
www.slimtelecom.nl

HEESWIJK-DINTHER - Sinds afgelopen maand 
bestaat Slim Telecom BV vijf jaar. Vanaf de oprichting 

in 2012 is Slim Telecom inmiddels gegroeid naar 
een team van acht personen en heeft het een sterke 

naam opgebouwd in de markt, met hele leuke 
opdrachtgevers. Slim Telecom ‘laat organisaties 

slimmer werken’.

Business partner

méér dan een slimme keuze!      info@slimtelecom.nl  ·  www.slimtelecom.nl

mobiele telefonie
voip / vaste telefonie

vast-mobiel integratie
track en trace

hardware / repair

Bart Hoezen 

De kern van 
ons werk 
is dus 
een goede 
communicatie

‘WIJ LATEN 
ORGANISATIES 
BETER WERKEN’
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Eén uur meer...

In ons leven hebben we met aller-
lei veranderingen te maken, groot 
en klein. Een verandering betekent 
vaak het loslaten van het oude en 
het accepteren van het nieuwe. En 
dat loslaten gaat vaak gepaard met 

allerlei emoties. Emoties waar we 
last van hebben, waar we niet blij 
van worden. We willen daar vaak 
overeen stappen, ze wegduwen. 
Deze weerstand is niet prettig voor 
onszelf, maar ook niet voor onze 
omgeving.

Op het moment dat we de veran-
dering accepteren, zijn we in staat 
om te kijken naar de gevolgen van 
de verandering. Bij elke verande-
ring gaat het om te accepteren en 
te onderzoeken welke alternatie-
ven we hebben. 

Als we op die manier een veran-
dering kunnen bekijken, zijn we in 
staat om bewuste keuzes te maken, 
het oude los te laten en het bepalen 
van de nieuwe horizon. 

Ik ben ervan overtuigd dat bij elke 
verandering, groot of klein, deze 
fases doorgemaakt worden. Heb 
jij te maken met veranderingen op 
het werk waarbij het niet lukt om 
een keuze te maken? 

Graag wil ik met jou samen kijken 
waar je staat en wat je nodig hebt 
om de volgende stap te maken.

Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

BERNHEZE - Afgelopen weekend werd de klok een uur teruggezet. Eén extra uur weekend, heerlijk! Ik heb 
ervan genoten. Ik besef me meteen als ik dit schrijf dat ik een geluksvogel ben. Er zijn ook mensen die last 
hebben van deze verandering. Sommigen hebben er een dag last van, anderen hebben minstens een week 
nodig om te wennen. 

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach 
en eigenaar van Infl usso in Heesch
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De ideale locatie, wees welkom

Of het voor een verjaardag, 
diner, bruiloft, pubkwis, jubileum, 
personeelsfeest of vergadering 
is; er zijn legio mogelijkheden in 
deze ‘ideale locatie’, ook in com-
binatie met Lunenburg Events & 
More. Voor de bezoekers wellicht 
een geruststellende gedachte dat 
de bespreking vooraf door Bianca
én Mark bijgewoond wordt, maar 
daarnaast is ook altijd een van 
hen op de datum zelf aanwezig. 
Zo is er dus altijd een vertrouwd 
persoon aanwezig die jouw wen-
sen niet uit het oog verliest.
Het enthousiasme van de twee 
wordt duidelijk wanneer zij de 

mooie nieuwe zaal showen. In 
het interieur vallen vooral de in-
richting met de robuuste hout-
look, het houten plafond, het 
multifunctionele lichtpaneel en 
de moderne apparatuur op. 

De gastvrijheid van Mark kunnen 
de Bernhezenaren kennen van 
de tijd dat hij eigenaar was van 
eetcafé ’t Pumpke dat hij 22 jaar 
runde. Vanaf nu kunnen ze bij 
Zaal Kerkzicht van zijn gastvrije 
werkwijze genieten. Bianca werkt 

al vijftien jaar bij Luneburg Events 
en maakt nu de switch naar Zaal 
Kerkzicht. Samen brengen ze 
veel ervaring mee en het kan niet 
anders dan dat jouw feest slaagt 
bij Zaal Kerkzicht.

De nieuwe zaal is geschikt voor 
groepen van 50 tot 500 perso-
nen en het interieur is passend 
voor elke gelegenheid. Bianca en 
Mark zijn er met een mooi team 

van medewerkers helemaal klaar 
voor om, in hun nieuwe werkkle-
ding, aan de slag te gaan. En de 
service houdt niet op bij de deur... 
voor degenen die het feestje ge-
ven is er gratis retour vervoer! Dit 
alles bij elkaar opgeteld maakt 
Zaal Kerkzicht dé ideale locatie! 

Meer informatie of een af-
spraak maken? Bel dan naar 
06-53269687, Bianca of Mark 
staan je graag te woord. Of kijk 
op de website.

LOOSBROEK - Zo’n 20 jaar geleden werden de eerste feesten gevierd in Zaal Kerkzicht op het plein 
in Loosbroek. Sinds kort is het een ‘Lunenburg’ die je tegemoet komt wanneer je Zaal Kerkzicht komt 
bezoeken; Bianca Lunenburg-van Berkel en het voor Bernheze vertrouwde gezicht van Mark Verwijst, 
sluit daar bij aan.

Bianca Lunenburg-van Berkel en Mark Verwijst

Samen 
brengen 
Bianca en 
Mark veel 
ervaring
mee

Verhuizing met platte kar 
VORSTENBOSCH - Na precies 59 jaar tot volle tevredenheid gewoond te hebben aan de Schoolstraat hebben de naaste buurtbewoners van Tonny en Bert van de Pas hen in stijl 
uitgeleide gedaan. Door de straten van Vorstenbosch, op de platte kar met versierde tractor ervoor, naar het Liebrechtsplein waar hun nieuwe woning staat. Hier hopen ze nog 
lang te mogen blijven wonen en genieten. Ze zijn nu vrij van hun huis en te grote tuin. “Dit hadden we tien jaar eerder moeten doen”, zeggen Tonny en Bert. Het echtpaar was 
zeer verrast, en de koffie en borrel stonden weer klaar, zoals altijd, voor hun ‘oude’ buren. Gezellig!

Bert en Tonny Foto’s: Jo van den Berg Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Zaa l  Kerk z icht  -  Logo gebru ik op ondergrond

JanP, een Creat ie f  Bureau in Heeswi jk-D inther  |   in fo@janp.n l   |   06 14 11 08 60 1

Bas is logo. Pos i t ie f  gebru ik

Monotone logo Z / W logo Ful l  Co lour logo
Molenhoeven 43 Loosbroek
0413-224015
info@kerkzicht.nl
www.kerkzicht.nl

‘Er zijn legio mogelijkheden in deze ideale locatie’
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Zorg voor 2018

BERNHEZE - Nu alvast zaken 
gaan regelen voor 2018 zo-
dat je goed voorbereid bent. 
Je zult wellicht denken: ‘Nou 
daar zijn ze weer vroeg mee!’ 
Maar... misschien is het toch 
beter om dit jaar nog enkele 
acties te ondernemen. Anders 
kan 2018 gaan zorgen voor 
verrassingen. 

Ga er maar even voor zitten, 
de veranderingen in de zorg 
voor 2018. Er is weer genoeg 
uit te zoeken en te lezen. Kin-
deren naar de orthodontist? 
De steunzolen alvast ver-
nieuwen of juist wachten tot 
volgend jaar? Een persoonge-
bonden budget aanvragen of 
wachten? Het is allemaal niet 
zo eenvoudig de juiste keuzes 
te maken. Maar samen met je 
specialist kom je al een heel 
eind. 
Er gaat weer veel veranderen 
wat betreft de premies van de 
zorgverzekeringen, maar ook 
de vergoedingen die uitge-
keerd worden in 2018 kunnen 
anders uitvallen dan dit jaar. 
Meer weten? Kijk dan eens op 
www.zorgwijzer.nl/faq/
veranderingen-in-de-zorg.

Sporten
Welke sport beoefen jij graag? Misschien wil 
je iemand meenemen die niet alleen kan 
gaan? Omdat het lastig is om de motivatie te 
vinden of omdat het door de verstandelijke of 
lichamelijke beperking niet mogelijk is? Maak 
de wereld van iemand met een beperking 
groter en meld je aan! Eén keer per week of 
één keer per maand: alle hulp is welkom! 

Oss: Ergens een kopje koffie drinken
Voor een zachtaardige man (1950) met een 
verstandelijke beperking zoeken we een 
vrijwilliger die in overleg iets met hem wil 
ondernemen. Hij gaat er graag op uit met de 
auto om dan lekker ergens koffie te drinken. 
Tijd: eenmaal per week, bij voorkeur op de 
woensdagochtend tussen 9.30 -12.00 uur. 
Zijn vrouw is dan naar de dagbesteding; hij 
kan dan rustig weg.  

Vrijwilligerswerk doe je met je hart. Als 
vrijwilliger bij Blink zorg je ervoor dat 
mensen met een beperking zo veel mogelijk 
mee kunnen doen aan de samenleving. 
Ook bied je zwaar belaste mantelzorgers 
verlichting, zodat zij even tijd hebben 
voor zichzelf. Interesse of op zoek naar een 
vrijwilliger? Neem vrijblijvend contact op 
voor meer informatie of neem eens een 
kijkje op onze website: 088-7540400
info@blinkuit.nl | www.blinkuit.nl

‘Eén uurtje per week kan
een leven veranderen’

zoekt vrijwilligers
Wil jij graag iets voor een ander 

betekenen?

Kind en echtscheiding
Een scheiding is nooit leuk en voor kinderen is het een ingrijpende 
gebeurtenis met veel veranderingen als gevolg. Meestal komt het 
uiteindelijk goed want kinderen kunnen wel tegen een stootje. Dat 
lukt het best als je duidelijk maakt dat, ondanks dat pappa en mam-
ma uit elkaar gaan, je kind van allebei mag blijven houden. En als je 
zoon of dochter de nieuwe partner van je ex ook leuk mag vinden, 
dan komt het zeker goed.

Helaas is er niet altijd sprake van een ‘ideale’ echtscheidingssituatie. 
De kans is dan groot dat kinderen in een loyaliteitsconflict terecht 
komen. Stel je maar eens voor dat twee van je beste vrienden ruzie 
hebben. Heel onprettig. Als ze dan ook nog eens willen dat jij partij 
kiest, wordt het helemaal vervelend. En dan ben je nog niet eens 
volledig van die vrienden afhankelijk en woon je niet met ze samen 
in hetzelfde huis.

Sandra Lambers, brede jeugdprofessional bij 
het Basisteam Jeugd en Gezin, is gespeciali-
seerd in de problemen die kunnen ontstaan 
bij echtscheiding. In 2005 is ze begonnen 
als jeugdzorgwerker en gaandeweg heeft ze 
zich gespecialiseerd in complexe gezinssitu-
aties. 

Haar advies: ondanks alle problemen en 
stress die een scheiding met zich meebrengt, 
blijf alert op de behoeften van je kind. Als je 
bijvoorbeeld merkt dat het niet meer spon-
taan reageert, de neiging krijgt zich terug te 
trekken of een andere gedragsverandering.

Zit je met vragen of maak je je zorgen, 
schroom dan niet om contact op te nemen 
met het Centrum Jeugd en Gezin Maasland 
(CJG) via 088-3742526. Ook voor andere 
opvoedingsvragen kun je dit nummer bel-
len.

Sandra Lambers

De uitnodigingen voor de acti-
viteiten zijn voor de zieken en 
hun partners. Onder partners 
verstaat het bestuur alleen le-
venspartners die samenwonen, 
dus niet latrelaties, danspartners, 
vrienden of vriendinnen. Horizon 
Heesch weet dat het erg moeilijk 
is te controleren of iemand wel 
of niet samenwoont, maar gaat 
ervan uit dat de genodigden zelf 
de verantwoordelijkheid kunnen 
nemen om te bepalen of ze wel 

of niet tot deze categorie beho-
ren. Het is immers zo dat als er 
gasten zijn die niet tot de doel-
groep behoren, deze plaatsen 
ten koste gaan van een zieke 
dorpsgenoot. Horizon Heesch 
vertrouwt erop dat de regels 
strikt nageleefd zullen worden 
en bij niet naleven hiervan zul-
len de betreffende personen niet 
meer uitgenodigd worden. 

Het spijt de ziekenvereniging dat 
zij deze onsympathieke regels 
moet gaan hanteren, maar des-
ondanks hoopt zij dat iedereen 
begrip voor dit standpunt op kan 
brengen.

Belangrijke informatie 
van Horizon Heesch 
HEESCH - Door de toegenomen belangstelling voor de ontspan-
ningsmiddagen en -avonden wil het bestuur van Horizon Heesch de 
spelregels nog eens kenbaar maken. Allereerst gaat deze vereniging 
vanaf heden maximaal 200 kaartjes beschikbaar stellen en moet zij 
helaas in de toekomst echt de regel ‘vol is vol’ hanteren.

Markt Veilig Wonen Bernheze

Voor alle (mindervalide) bewo-
ners van Bernheze en hun naas-
ten is er op zondag 12 novem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur in 
Gymnasium Bernrode een markt 
‘Veilig Wonen’ met een ‘Veilig 
Wonen Café’ onder leiding van 
Annemieke van der Aa.

Veilig en vertrouwd zelfstandig 
wonen; wie of wat kan hierbij 
helpen?
Na een eerste Zorgmarkt vorig 
jaar bundelt Samen Sterk nu haar 
krachten met IPG Bernheze, be-
langengroep voor gehandicap-
ten. Er worden drie ‘thema-plei-
nen’ ingericht: techniek, eerste 
hulp en hulp en hulpmiddelen.

Je zult zien dat deze markt ook 

voor jou niet te vroeg komt!

Het Veilig Wonen Café begint 
om circa 11.30 en 13.30 uur. 
Hier zullen (on)mogelijkheden 
bediscussieerd worden door een 
aantal spraakmakende dorpsge-
noten, waaronder ervaringsdes-
kundigen en hulpverleners.

Als je nog vragen hebt stel ze 
dan gerust aan de werkgroep 
‘Veilig Wonen Bernheze’ via 
info@samensterkhdl.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Zelfstandig wonen wordt door de overheid meer en meer opgelegd en ouderen 
en gehandicapten willen dit zelf ook graag. Familie en mantelzorgers willen natuurlijk wel dat dit veilig 
en vertrouwd gebeurt. Omdat hulp van naasten niet altijd aanwezig kan zijn of niet wenselijk is, zijn 
andere hulpverleners en het gebruik van hulpmiddelen een voor de hand liggende optie.

Samen Sterk
                            voor welzijn en zorg in HDL

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

’Ondanks alle problemen en stress die 
een scheiding met zich meebrengt, 

blijf alert op de behoeften van je kind’

Alleen
levens-
partners
die 
samenwonen
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Leer omgaan met je (hoog)sensitiviteit

(Hoog)sensitief of 
prikkelgevoelig?
In haar praktijk aan de Roesten-
burgseweg 2 helpt ze iedereen; 
mannen, vrouwen en kinde-
ren. Tijdens haar opleiding heeft 
Wendy geleerd hoe ze mensen 
kan helpen om het hart en brein 
met elkaar in verbinding te bren-

gen, om zo de zelfgenezing te 
vergroten. Ze helpt mensen door 
tijd, ontspanning en aandacht te 
bieden. 

Jubileumjaar
In januari is Wendy al vijf jaar ac-
tief met haar praktijk. Hier kun je 
terecht wanneer je moeite hebt 

om bijvoorbeeld bepaalde prik-
kels te verwerken of last hebt met 
het verwerken van je emoties. Je 
bent sensitief of hoogsensitief en 
je wilt daar graag hulp bij. Want 
hoe verwerk je bepaalde gebeur-
tenissen, of waarom reageerde je 
die ene keer nou zo heftig? Door 
een combinatie van met elkaar 

in gesprek gaan én een voetre-
flexbehandeling helpt Wendy jou 
hiermee. 

Speciaal voor kinderen
In haar praktijk geeft ze sensikids
trainingen. Zo helpt ze (hoog)
sensitieve kinderen met het leren 
kennen van de vier basisemoties 
en hoe zij hiermee om kunnen 
gaan. Want waarom werd je nou 
zo boos, bang of verdrietig? 

Door middel van voetreflex 
maakt ze bepaalde emoties en 
blokkades los, waar ze dan onder 
het behandelen over in gesprek 
gaat met de kinderen. Ook geeft 
ze sensitrainingen aan (jong) vol-
wassenen. Dan gaat ze dieper 
op het onderwerp in met tips en 
tools. 

Nieuw: Sensikids Yoga
Wendy helpt kinderen niet alleen 
met voetreflexbehandelingen. 
Binnenkort start zij met Sensikids 
Yoga. Hierbij helpt ze kinderen in 
kleine groepen met het in balans 
zijn en komen met zichzelf en 
hun emoties. 

Door middel van yoga poses, die 
op een speelse manier de kin-
deren aangeleerd worden, leren 
de kinderen onder andere hoe 
zij letterlijk en figuurlijk steviger 
in het leven kunnen staan. Be-
weging, aanraking, avontuur en 
creativiteit staan hierbij centraal.

Actie
Vanwege het vijfjarig bestaan 
zullen er allerlei leuke acties bij 
Voetreflex Gabriellic ontstaan. 
Houd hiervoor deze krant en 
www.gabriellicvoetreflex.nl in de 
gaten. Wil jij weten of Wendy jou 
of jouw kind kan helpen? Neem 
dan een kijkje op haar website of 
neem telefonisch contact op via 
06- 50435216.

Roestenburgseweg 2
5473 XT Heeswijk-Dinther
06 - 50435216
gabriellicvoetreflex@gmail.com
www.gabriellicvoetreflex.nl

HEESWIJK-DINTHER - Heb je moeite met lichamelijke en geestelijke ontspanning? Komen alle prikkels 
bij jou hard binnen? Heb je moeite met het reguleren van je emoties? Dan kan Wendy Smits-van de Ven 
je helpen in haar praktijk Gabriellic Voetreflex. 

Wendy Smits-van de Ven Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Er was erkenning en herkenning 
en er werd meegedacht. De vol-
gende onderwerpen kwamen 
aan de orde: tijd voor mezelf, tijd 
voor/met de partner, tijd voor/
met de kinderen, samen afspra-
ken maken, het belang van we-
derzijds respect.

“Gewoon even lekker stil kun-
nen staan bij mezelf, zonder dat 
er van alles om mij heen gebeurt, 
dat was fijn”, zei een van de 
deelneemsters. 

Hoe verder?
Stichting Samen Sterk die, zoals 
de naam al zegt, in participatie 
en betrokkenheid met elkaar 
gelooft, wil op een laagdrempe-
lige manier ouders de kans ge-
ven met elkaar in een veilige en 
ontspannen sfeer te sparren over 
alles wat hen bezig houdt. 

Dit kan gaan over opvoeden, 
vrije tijd, werk in combinatie met 
een gezin en hun persoonlijke 
ontwikkeling. Bovendien zal er 

altijd ruimte zijn om zelf onder-
werpen in te brengen.

Iedere bijeenkomst zal anders 
zijn, want het zal veel afhangen 
van wat deelnemers meebren-
gen. De groep hoeft niet groot te 
zijn maar de sfeer moet uitnodi-
gen om met elkaar van gedach-
ten te wisselen en ervaringen te 
delen.

Binnenkort buigt de werkgroep 
zich over het volgende onder-
werp. 
Mochten er ouders zijn die graag 
mee willen denken of meer in-
formatie willen, neem dan con-
tact op met José van der Heijden 
via 06-19161618 of 
jnwvdheijden@ziggo.nl.

Opvoeden en een baan;
een volle agenda!
Hoe doen andere ouders dat toch?

HEESWIJK-DINTHER - Dit was het onderwerp van de avond die donderdag 26 oktober door Stichting 
Samen Sterk werd georganiseerd. Ondanks dat de groep niet groot was, werd het een geslaagde avond. 
In alle rust werd er gesproken over allerlei onderwerpen waar een jong gezin in deze hectische maat-
schappij mee te maken krijgt.

Samen Sterk
                            voor welzijn en zorg in HDL

Thuis in boxsprings & matrassen

LOOPKANTSTRAAT 30 - UDEN

WWW.ADBOUW.NL
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en plezier bij het turnen staat 
voorop! 

Walboomers & Timmers wo-
ning-/bedrijfsmakelaars draagt 
meer verenigingen uit de regio 
een warm hart toe en daar komt 
nu HGC bij. Via de dochter van 
Simon, actief lid bij HGC, werd 
vernomen dat de club graag 
nieuwe trainingspakken wilde 
aanschaffen. Samen met zijn 
zakenpartner Rob bood Simon 
dan ook aan trainingspakken 
en shirts te sponsoren. En daar 
is de vereniging erg blij mee, 
want dankzij de pakken en shirts 
straalt de vereniging uniformiteit 
uit en zijn de leden gemakkelijk 
herkenbaar. 

Wil je meer weten over HGC en 
alle lessen die de vereniging aan-
biedt? Of wil je eens een gratis 
proefles volgen? 
Op www.hgc-heesch.nl vind je 
alle informatie hierover. 

Wil je meer weten over Wal-
boomers & Timmers woning-/ 
bedrijfsmakelaars? 

Loop dan eens binnen aan  
’t Dorp 9 in Heesch of kijk op 
www.walboomers-timmers.nl, 
waar je alle informatie vindt over 
de aan- en verkoop, huur en ver-
huur en beheer van woningen en 
bedrijfspanden.

‘t Dorp 9 Heesch
0412-455496
info@walboomers-timmers.nl
www.walboomers-timmers.nl

Walboomers-Timmers woning-/
bedrijfsmakelaars sponsort HGC

HGC is sinds 1959 actief en in-
middels heeft zij zo’n 230 leden. 
Deze leden zijn op allerlei manie-
ren actief bij de club. Zo kun je 
bij HGC als beginnend turner te-
recht, maar er zijn ook leden die 
op nationaal niveau turnen. Daar-
naast heeft HGC een turnplus 
groep en een selectiegroep. Kleu-
ters kunnen er terecht tijdens de 
lessen kleutergym en ook kun je 
je aansluiten bij één van de twee 
freerungroepen. En alsof dat al 
niet genoeg is; bij de vereniging 
bevindt zich ook een (kinder)er-
gotherapeut die jonge special tur-
ners en oudere kinderen met een 
beperking turnles geeft. 

Van de 230 leden zijn er heel wat 
die ook wedstrijden turnen. Dit 
zijn wedstrijden op zowel regio-
naal als nationaal niveau. Door 
de nieuwe trainingspakken en 
shirts weet nu iedereen wanneer 
HGC de turnzaal binnen komt: 
de trainingspakken en shirts laten 
duidelijk zien bij welke club ze 
horen, wat het clubgevoel nog 
meer zal versterken. 

De vereniging draait vooral op 
vrijwilligers, dikwijls de eigen le-
den van de club. Zo verzorgen de 
leden onder andere trainingen of 
assisteren zij bij de training. Ieder 
lid heeft hart voor de vereniging 

HEESCH – Sinds kort is de Heesche Gymclub HGC in het nieuw gestoken. Simon Walboomers en Rob 
Timmers hebben met hun makelaardij de club gesponsord voor nieuwe trainingspakken voor de selectie- 
turners en shirts voor alle trainers en assistenten. 

De Heesche Gymclub HGC Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Freddy wint Frans Brugmans Publieksprijs 
De Goeie To(o)n 2017

De finalisten waren Rob Schee-
pers, Frank Stevens, Rob Bouw-
man, Freddy van den Elzen, 
Peter van der Maas en Marco 
Verschuren, een prachtige rij 
tonproaters die allemaal voor 

de eerste prijs gingen. Door  
loting was bepaald dat als eerste 
de winnaar van vorig jaar, Mar-
co Verschuren uit Raamsdonk-
veer, mocht starten. Hij trapte af 
in een tjokvolle, bruisende zaal  
Phileutonia.

Na de pauze kwam Van den El-
zen als Janus den Dekker, die op 
zoek was naar een vrouw. Hij 

had een advertentie gezet met 
de woorden: ‘Leuke jongeman 
zoekt lekkere struise vrouw um 
lekker mi te vogelen.’ Hij had niet 
gedacht dat er zoveel op af zou-
den komen, maar echt veel geluk 
had hij niet in deze zaal. Hij had 
zich vergist in de datum en was 
een avond te vroeg aanwezig. Er 
zat geen geschikte dame voor Ja-
nus bij. 

Janus had dan misschien minder 
geluk in de liefde, zijn klets was 
van een bijzonder hoog niveau, 
met een prachtige mimiek en een 
perfecte timing. Gelukkig werd 
het publiek wel verliefd op zijn 
geweldige klets.
Uiteindelijk waren de jury en het 
publiek het roerend eens met el-
kaar: Freddy van den Elzen was 
de winnaar!

HELMOND/VORSTENBOSCH – Met menig typetje wist hij Vorsten-
bosch te vermaken en al snel werd Freddy van den Elzen een graag 
geziene gast in de regio. Het was lachen geblazen bij zijn unieke 
tonproat-acts. Zijn mimiek en de interactie met het publiek maken 
het verhaal en de grappen af en dit bezorgde hem, als Janus den 
Dekker die op zoek was naar een vrouw, de Publieksprijs en eerste 
prijs bij De goeie To(o)n 2017!

Foto’s: Ron Hommel en Ferrie Garenveld. Tekening: FB Droedels.vanrobbouwman

GELUKKIG WERD HET 
PUBLIEK WEL VERLIEFD OP 

ZIJN GEWELDIGE KLETS

Dankzij de pakken 
en shirts straalt 
de vereniging 
uniformiteit uit
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WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

HONDERDEN DAGELIJKSE
BOODSCHAPPEN VOOR EEN

NIEUWE LAGE PRIJS
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KARVAN CÉVITAM 
SIROOP AARDBEI
Blik 750 ml

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Kijk voor de prijzen op jumbo.com
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10 november 2017
Mantelzorgwaardering
Verwenavond

11 november 2017
Mantelzorgwaardering
Workshop ‘ontspullen’

28 november 2017
EnergieWeverij
Abdij van Berne, 
Heeswijk-Dinther
19.00 uur

8 december
Informatiemarkt 
Dementievriendelijk Bernheze
Cultureel Centrum de Pas
14.00-16.00 uur

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Besluiten ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistra-
tie personen (Wbrp) staan in-
geschreven. Dat blijkt uit het 
adresonderzoek van de afdeling 
Burgerzaken. Het college van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente Bernheze heeft 
daarom besloten om de per-
soonsgegevens van de volgende 
personen niet meer bij te houden 
en deze personen uit te schrijven 
uit Nederland. Hierop volgt een 
inschrijving in het RNI (Registra-
tie Niet Ingezetenen) met onbe-
kende verblijfplaats.
-  D.M.M. Drieghe, 

geboren 24-06-1976
Datum besluit: 26-09-2017

-  A.A. Fornal, 
geboren 25-01-1989
Datum besluit: 11-09-2017  

Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing

Informatie: Hebt u nog vragen 
over de inhoud van dit besluit, 
dan kunt u contact opnemen 
met afdeling Burgerzaken van 
de gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412 of via 
gemeente@bernheze.org.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie 
personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Het onderzoek van afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van de persoons-

gegevens van de volgende per-
sonen ambtshalve te beëindigen. 
Dit kan voor deze personen grote 
persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant en op 
www.officielebekendmakingen.nl.
-  J.A. Dworak, 

geboren 14-09-1993
-  P.W. Komanski, 

geboren 29-03-1987
-  J.A. Jawtoszuk, 

geboren 20-04-1995

Informatie: Heeft u informatie 
over de feitelijke verblijfplaats 
van deze personen of heeft u 
vragen, neem dan contact op 
met de afdeling Burgerzaken van 
de gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412 of via 
gemeente@bernheze.org.

Vaststelling ROEB-lijst

Op 24 oktober 2017 heeft het 
college van burgemeester en 
wethouders de ROEB-lijst voor 
2018 vastgesteld. Deze lijst be-
vat de normbedragen voor de 
bouwsomberekening. Op basis 
van deze bouwsom berekenen 
we de bouwleges. De ROEB-lijst 
2018 treedt in werking op 1 ja-
nuari 2018. De lijst ligt tijdens 
openingstijden, op afspraak, ter 
inzage in het gemeentehuis in 
Heesch en is te vinden op 
www.bernheze.org.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Volleybalvereniging Tornado (in 
sporthal De Overbeek), De Hoef 
23a, 5388 EL Nistelrode heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding gedaan 
van een activiteit op 11 novem-
ber 2017. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal 6 
keer per jaar gebruikmaken. Tij-
dens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 1 
en 2 van de APV, die te vinden is 
op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  WHV Loosbroek voor het aan-

bieden van overnachtingsplaat-
sen bij het evenement Høken 
en Hakselen in Uitgaanscen-
trum Lunenburg in de nacht 
van 10 op 11 november 2017 
op een parkeerplaats aan 
Dorpsstraat, 5472 PH Loos-
broek en in de kleedkamers van 
voetbalvereniging WHV Loos-
broek, Dorpsstraat 15, 5472 PH 
Loosbroek. De beschikkingen 
zijn verzonden op 26 oktober 
2017.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGENDA

Op 9 november 2017 vindt er 
een raadsvergadering plaats in 
de raadzaal van het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. 
De vergadering is openbaar en 
begint om 19.30 uur. 

Op de agenda staat de behan-
deling en vaststelling van de 
Programmabegroting 2018.

Informatie
De agenda en bijbehorende 
stukken vindt u op www.bern-
heze.org. Via deze website 
kunt u de raadsvergadering live 
volgen en op een later tijdstip 
terugkijken. Met vragen over 
de gemeenteraad en de raads-
commissies kunt u terecht bij de 
griffie, telefoon 14 0412, e-mail 
griffie@bernheze.org.

GEMEENTERAADSVERGADERING

Op woensdag 8 november 2017
haalt de gemeente Bernheze
binnen de bebouwde kom snoei-
hout op. 

Als u daar gebruik van wilt ma-
ken, kunt u zich tot maandag 
6 november 2017, 12.00 uur 
aanmelden bij de gemeente, 
telefoon 14 0412 of via 

www.bernheze.org. De kosten 
zijn € 13,95. 
Bundel het snoeihout in pakket-
ten van 100 x 50 x 50 cm en leg 
het ’s morgens voor 7.30 uur aan 
de voorkant van de woning. 

U mag maximaal 3 m3 per keer 
aanbieden. We halen het snoei-
hout voor 19.00 uur op. 

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-
poort, id-kaart of rijbewijs bij de 
gemeente opgeven. U hoeft daar 
dus niet meer voor naar de po-
litie. 
Is uw document gestolen, dan 
moet u eerst bij de politie een 
proces-verbaal op laten maken. 

Dit proces-verbaal moet u mee-
nemen bij de aanvraag van een 
nieuw paspoort, id-kaart of rijbe-
wijs. 

U moet persoonlijk aangifte 
doen. Het kan niet digitaal of per 
telefoon. Maak daarvoor een af-
spraak.

Gemeente haalt snoeihout 
binnen de bebouwde kom op 

Doe gft-afval niet 
bij restafval.
De gft-container

is goedkoper.

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem

Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld bril, 
fiets of portemonnee), kunt u dit registreren bij de gemeente. Kijk op 
www.bernheze.org voor een overzicht, informatie over de procedure 
en de registratieformulieren. U kunt voor de registratie tijdens de 
openingstijden terecht in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch,
of bellen 14 0412. 

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

kunnen in dezelfde zak
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Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  VVN afdeling Maasland voor 

het organiseren van een fiets-
verlichtingsactie van 13.30 tot 
20.00 uur bij de fontein op het 
plein aan ’t Dorp, 5384 MB 
Heesch. De toestemming is ver-
leend op 25 oktober 2017.

Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat het op 23 oktober 
2017 een overeenkomst heeft 
gesloten waarin een onderdeel 
over grondexploitatie is opge-
nomen in het kader van de ont-
wikkeling van bestemmingsplan 
Ruimte voor ruimte Binnenweg 
ong. Heesch. De overeenkomst 
heeft betrekking op de perce-
len kadastraal bekend gemeente 
Heesch, sectie B, de nummers 

6457, 5780 en 4836, plaatselijk 
bekend Binnenweg in Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf donderdag na de publica-
tie, tijdens openingstijden, op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis in Heesch. 
Domein: Leefomgeving/Beleid
en Uitvoering

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 van 
de Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat het op 23 oktober 2017 
een overeenkomst heeft geslo-
ten waarin een onderdeel over 
grondexploitatie is opgenomen 
in het kader van de ontwikkeling 
van bestemmingsplan Kantje en 
Klein Kantje Nistelrode. De over-
eenkomst heeft betrekking op de 
percelen kadastraal bekend ge-
meente Nistelrode, sectie I, num-
mer 303 ged. plaatselijk bekend 
Kantje en Klein Kantje Nistelrode.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 

grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf donderdag na de publica-
tie, tijdens openingstijden, op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis in Heesch.
Afdeling: Leefomgeving/Beleid 
en Uitvoering

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  ’t Vijfeiken bij 53 

Verplanten of kappen linde 
(realisatie woningen)
Ontvangstdatum: 24-10-2017

Nistelrode
-  Parkstraat 6

Wijzigen gevel
Datum ontvangst: 23-10-2017

-  Loo 13
Aanpassen voorgevel woning
Datum ontvangst: 24-10-2017

Loosbroek
-  Krommedelseweg ong.

Oprichten woonhuis en 
aanleggen in-/uitrit
Datum ontvangst: 23-10-2017

Heeswijk-Dinther
-  Het Geleer 15

Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 24-10-2017

-  De Morgenstond 4
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 25-10-2017

Vorstenbosch
-  Kampweg 33

Milieuneutraal veranderen en 
uitbreiden opslagloods
Datum ontvangst: 25-10-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
-  ’t Dorp 53

Legalisatie bijgebouw
Verzenddatum: 23-10-2017

Nistelrode
-  Hoogstraat 10

Bouwen woning/handelen 
in strijd regels ruimtelijke 
ordening
Verzenddatum: 23-10-2017

-  Doolhof 7
Legalisatie bijgebouwen en 
mantelzorgwoningen
Verzenddatum: 24-10-2017

-  Parkstraat 6

Wijzigen gevel
Verzenddatum: 26-10-2017

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbe-
sluit is genomen. 
Heeswijk-Dinther
-  Kasteel 1

Besluit last onder dwangsom
Verzenddatum: 25-10-2017

Tijdelijke vergunning
Nistelrode
-  Hoogstraat 10

Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 26-10-2017

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

Jubileumconcert Maasland Senioren Orkest

Foto’s: Ad Ploegmakers Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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Ik ben

‘Samen maken we het bijzonder’
Ivonne van Dijk uit Vorstenbosch is leerkracht speciaal onderwijs, 
orthopedagoog en eigenaar van Mindcare-4all waarbinnen zij 
gebruik maakt van de coachingstechnieken NEI, NLP en hypnose. 
“Mijn interesse in onderwijs begon al vroeg. Na de Pabo in 
Eindhoven heb ik orthopedagogiek gestudeerd. Sinds 2003 ben 
ik leerkracht binnen het speciaal onderwijs in Rosmalen. Na een 
aantal opleidingen gevolgd te hebben ben ik nu naast werkzaam 
op school, ook eigenaar van Mindcare-4all, een praktijk waar je 
terecht kunt voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording 
door middel van de technieken NEI / NLP coaching en hypnose. 
Positief welbevinden is een van de belangrijkste onderdelen 
voor ieders leven, jong of oud. Voor het onderwijs betekent dit 
dat een school de mogelijkheden moet bieden om ieder kind zo 
te begeleiden dat het met plezier naar school gaat om op deze 
manier zichzelf naar eigen vermogen te kunnen ontwikkelen. 
Wat ik goed vind aan D66 is dat zij ervoor staat dat elk kind recht 
heeft op onderwijs en dat iedereen er mag zijn. Samen maken we 
het bijzonder.”

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Regeerakkoord 2018
Het regeerakkoord lijkt zeer 
positief. Immers, iedereen zou 
erop vooruit gaan door de soci-
ale vlaktaks; een tarief van 37% 
belasting tot een inkomen van 
€ 60.000,-. Veel voordeel voor 
hen die al een hoger inkomen 
hebben. Helaas profiteren de 
laagste inkomens daar nauwe-
lijks van. Net de mensen die dat 
het hardst nodig hebben, ook 

in Bernheze. Verder gaat op de 
eerste levensbehoefte de BTW 
van 6% naar 9%. Groot nadeel 
voor mensen met een kleine por-
temonnee. Zij geven immers, 
noodgedwongen, bijna al hun 
geld uit aan eerste levensbehoef-
ten; eten en drinken. De ener-
gieprijs gaat flink omhoog. Niet 
fijn als je toch al een laag inko-
men hebt. Zo noemen we als SP 
Bernheze een paar punten van 

grote zorg. Nee, in de ogen van 
de SP Bernheze is dit geen soci-
aal regeerakkoord. Mensen die 
het al moeilijk hadden, blijven in 
de problemen. Geen oplossingen 
voor voortdurende uitsluiting en 
armoede. 

We zullen als SP dus vooral plaat-
selijk, op Bernheze-niveau, blij-
ven kijken wat we kunnen doen 
tegen armoede en uitsluiting.

SP: Den Haag en Bernheze; de feiten

In Den Haag zit sinds 26 oktober een nieuwe regering. Maar wat betekent 
dat eigenlijk voor de inwoners van Bernheze? Gaan we er wel echt allemaal 
op vooruit? En neemt de armoede niet verder toe? Helpen we mensen met 
problematische schulden? Krijgt iedereen wel de zorg die nodig is? Doen we 
iets aan de luchtkwaliteit in veedichte gebieden? Slibben de A59 en de A50 
nog verder dicht? 

Jan Prinsen, SP Sociale Zaken

Jubileum Karien van Hoek 
en Heleen Savelkoels

HEESCH - Juf Karien en Juf Heleen van 
Peutercentrum Piccino vieren donder-
dag 2 november hun 25-jarig jubileum 
samen met alle peuters en collega’s. 
Heleen en Karien zullen het stralende 
middelpunt zijn. Hopelijk wordt het 
een gezellige dag met leuke verrassin-
gen waar iedereen ontzettend van ge-
nieten zal.

 RUBRIEK

Het is ook in Nederland al een 
goed gebruik om op of rond 
1 november onze doden te her-
denken. Van oudsher doen we 
dat met Allerheiligen en Allerzie-
len. Vooral bedoeld om geliefden 
te herdenken, maar ook om stil  
te staan bij de dood. Tegenwoor-
dig doen we dat verkleed als heks 
of zombie met een biertje in de 
hand. Voor de kinderen organise-
ren we een spooktocht en ‘trick 

or treat tochten’, waarbij ze in de 
buurt rond mogen voor snoepjes. 
Ook dat is natuurlijk geen nieuw 
fenomeen, al is bij ons het vieren 
van St. Maarten wat naar de ach-
tergrond verdwenen.

Sommigen gaan wat ver en ver-
anderen de hele voortuin in een 
begraafplaats, schrikken de bu-
ren af met bebloede poppen en 
bewegende skeletten. Maar voor 

de meesten is het vooral gezel-
lig met elkaar in de buurt of in 
de kroeg. Het brengt mensen 
naar buiten en onder elkaar. En 
daar is wat mij betreft niets mis 
mee, want ook Halloween vier 
je lokaal. Voor wie het afgelopen 
weekend de feestjes en tochten 
al gehad heeft, kan de versiering 
weer terug naar zolder. Voor alle 
anderen zou ik zeggen: “Happy 
Halloween!”

Lokaal: Happy Halloween

Steeds meer buurten, kroegen en verenigingen organiseren activiteiten rond 
Halloween. Elk jaar lijkt dit populairder te worden. Het lijkt wel alsof we 
steeds vaker meedoen met feesten die uit het buitenland zijn overgewaaid. En 
is dat erg? Blijkbaar hebben we behoefte aan deze vorm van sociaal contact. 
Ook in Bernheze?

Marianne van Berloo, burgerlid

Marko Konings was in het ver-
leden vier jaar burgerlid en aan-
sluitend vier jaar raadslid. De 
afgelopen vier jaar heeft hij als 
fractievoorzitter laten zien over 
veel kwaliteiten te beschikken. 
Zijn uitgebreide dossierkennis, 
samen met een gezonde dosis 
humor, zorgen ervoor dat Politie-
ke Partij Blanco een belangrijk rol 
speelt in het politieke debat. Kri-
tisch, scherp, gevat, maar altijd 
met een positieve insteek en met 
het belang van de inwoners van 
Bernhezer dorpen voorop.

In het dagelijks leven is hij lo-
gistiek analist. Naast de politiek 
is hij ook nog actief in het ver-

enigingsleven. Onder andere als 
saxofonist bij muziekvereniging 
Servaes, schrijver voor D’n Ha-
deejer, acoliet in de Dintherse 
kerk en jeugdleider bij Avesteyn. 
Kortom, iemand die met twee 
benen in de lokale gemeenschap 
staat en weet wat er leeft. Mede 
om die reden is hij momenteel 
ook een van de schrijvers van het 
nieuwe verkiezingsprogramma 
van Politieke Partij Blanco.

Heeft u nog zaken waarvan u 
vindt dat deze in het verkiezings-
programma moeten komen? 
Geef ze aan ons door: mail naar 
info@ppblanco.nl of bel 
06-11311713.

Blanco: Marko Konings 
lijsttrekker Politieke 
Partij Blanco

Vorige week hebben de leden unaniem 
ingestemd met de voordracht van Marko 
Konings tot lijsttrekker van Politieke Partij 
Blanco voor de verkiezingen in maart 2018. 
Vier jaar geleden trok hij ook de kar bij de 
gemeenteraadsverkiezingen en de afge-
lopen vier jaar was hij een bevlogen frac-
tievoorzitter. Het bestuur en de leden van 
Politieke Partij Blanco hebben er veel ver-
trouwen in dat hij de komende verkiezin-
gen tot een nog groter succes zal maken. 

Marko Konings

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Er is onderzoek gedaan naar de 
bestuurlijke aanpak van onder-
mijning in het buitengebied. 
Het rapport ‘Ondertussen in het 
buitengebied’ maakt opnieuw 
duidelijk hoe belangrijk brede 
bewustwording en urgentiebesef 
rond de problematiek van onder-
mijnende criminaliteit in het bui-
tengebied zijn.
In de workshop ‘Samen Sterk in 
Brabant’ (SSiB) werd gevraagd 
om op zoek te gaan naar manie-
ren om elkaar meer en beter hier-

in te ondersteunen. 
Want ons handhavingsteam be-
staat uit acht personen en wij 
weten dat er in het buitengebied 
van Brabant veel meer handha-
vers actief zijn. Hoe vinden die 
elkaar? Alleen red je het niet om 
de misstanden in het buitenge-
bied aan te pakken.

Het handhavingsteam treedt 
vooral op bij: 
1. het dumpen, verbranden en 

lozen van afval

2. wildcrossen
3. stroperij.
Ook komt het team in actie bij 
de verwaarlozing van dieren en 
de dumping van drugsafval. Niet 
alleen de overheid heeft hierin 
een taak, ook u kunt hieraan een 
steentje bijdragen door alert te 
zijn in het buitengebied. Mocht 
u een melding willen doen, dan 
kan dat via 0900-9965432.

Reageren: 
www.bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Criminaliteit in het buitengebied

Ondermijnende criminaliteit in het buitengebied was het thema van de 
Regiobijeenkomst van de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) en de 
Provincie Noord Brabant, die afgelopen week plaatsvond. Er was een grote 
opkomst van lokale bestuurders en ook de VVD-Bernheze was aanwezig.
De VVD-Bernheze is zeer begaan met de veiligheid van onze inwoners en 
wilde een bijdrage leveren op de vraag: ‘Op welke wijze kunnen wij als één 
overheid het buitengebied terugpakken van criminelen?’

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Op naar een dementie-
vriendelijk Bernheze

Veel mensen zijn naar de bijeen-
komst gekomen uit belangstel-
ling of omdat ze met dementie 
te maken hebben. Deze ziekte 
treft ouderen en jongeren. Om 
mee te blijven doen is het goed 
te weten hoe je mensen met de-
mentie herkent en hoe je hen 
kunt ondersteunen. In een to-
neelstuk werd duidelijk gemaakt 
dat extra aandacht en rust be-
langrijk zijn. Zo schrik je de men-
sen niet af en krijgen ze de tijd 
om op jou te reageren. 

De wereld is anders met dementie
Als je dementie hebt, zie je min-
der contrast. In een geheel wit-
te badkamer kun je moeilijk een 

witte wc vinden. Als je dementie 
hebt ben je blij als het restaurant 
een kaart heeft met maar twee 
menu’s. Heldere verlichting is 
belangrijk. Met dementie is het 
fijn begripvol geholpen te wor-
den in bijvoorbeeld een winkel 
of op een bank. Mensen met 
dementie kunnen zich veel her-
inneren van vroeger. Ze voelen 
zich geborgen in meubels en 
muziek van vroeger. Geborgen 
voelen en je identiteit behouden, 
dat wil je zeker met dementie. 

Dit zijn zomaar enkele voorbeel-
den waaraan je dementie her-
kent en er zo op de goede manier 
mee om leert te gaan. Als CDA 

Bernheze willen wij een omge-
ving creëren, die wordt aange-
past aan mensen met dementie. 
Dan voelen mensen zich thuis en 
doen weer gewoon mee.

Wow, wat een belangstelling voor de eerste bijeenkomst van de 
werkgroep dementievriendelijk Bernheze. Dit onderwerp leeft. Door 
de CDA-motie dementievriendelijk Bernheze is dit onderwerp in 
onze gemeente op de kaart gezet. 

Esther van den Bogaart, raadslid CDABernheze 

cda.nl/bernheze

Dat geeft hoop. Waar eerder 
deuren in onze gemeente geslo-
ten bleven voor nieuwe zorginiti-
atieven lijken er inmiddels deuren 
open te gaan voor initiatieven 
in de zorg. De gemeente durft 
steeds meer te experimenteren 
met andere vormen van zorg. 
Progressief Bernheze maakt zich 
daar al jaren hard voor. Waar wij 
twee jaar geleden nog moesten 
vragen om aandacht voor de toe-
komst van initiatieven als Buro 
Lima, lijkt het college deze initi-

atieven nu steeds meer de aan-
dacht te geven die zij verdienen. 

Initiatieven als Buro Lima laten 
ons zien dat mensen zelf zorg 
kunnen organiseren op een ma-
nier die aansluit bij hun wensen. 
Door niet eerst naar kaders te kij-
ken wordt de vraag van mensen 
die zorg nodig hebben echt cen-
traal gezet. 
Daardoor ontstaan nieuwe idee-
en die de zorg mooier, fijner en 
beter kunnen maken. 

Maar dat geeft ook uitdagingen. 
Om te zorgen dat mensen idee-
en vaker in de praktijk durven te 
brengen zou de gemeente veel 
meer ondersteuning kunnen bie-
den. Zo maken we nieuwe zorgi-
nitiatieven dichtbij de mensen die 
het nodig hebben mogelijk: zorg 
met aandacht. Progressief Bern-
heze blijft zich daar hard voor 
maken. 

Reageren? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Zorg dichtbij mensen

Afgelopen zaterdag was onze fractie op bezoek bij Buro Lima. De vorige keer 
dat we Buro Lima bezochten was het kleinschalige zorginitiatief voor kinde-
ren met een beperking bezorgd over de toekomst. Gelukkig is dat nu hele-
maal anders; na enkele onrustige jaren hebben de kinderen en medewerkers 
van Lima een nieuwe plek gevonden waar zij weer durven te dromen over de 
toekomst. 

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

Bezorgers
meld je aan!

Bezorgers gezocht voor op woensdag
Bezorgers gezocht voor op woensdag

Bel 0412-795170 of mail naar 

bezorging@bernhezemedia.com.

Vraag naar Heidi of Rian.

HEESWIJK-DINTHER
Meerstraat, Abdijstraat, 

Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, 
Abt. Moorstraat, Ridder 
Robertstraat, Teerlingstraat, 
Pater v.d. Elzenstraat, 
Lariestraat en Meerstraat.

Korte Kruisdelstraat, 
Schanseweg, Liniedijk, 

Hazelbergsestraat, Hoge 
Broekstraat, Hekkenweg, 

Kruisstraat, Broekstraat, 
Krommertsweg, 

Roestenburseweg 
en Groenstraat.

  HEESCH
Acacialaan, Wilgenlaan, 
Lindenlaan, Beukenlaan, 
Osseweg, Nistelrodenseweg, 

Goorstraat, Hoefstraat, 
Langven, Kampstraat, 

Bosstraat, Kortven, 
Graafsebaan, 

Vergaertweg, 
Vorsselweg en 

Bleekloop.

Doornbos, ’t Zand, Woutkensstraat, Heelwijkstraat, Hooge 
Camp, Antenburgt, Heilige Eik, Bijlesteel, Kogelpot, 
Biecamp, Torfcamp, Stricklaan, Elleboog en Leekenstraat.

NISTELRODE
Molenerf, Oude Torenstraat, Kerkveld (gedeelte ), 
De Geerden, Loosven, Vlasstraat, Hoge Akkers, Vezelstraat 
en gedeelte Loo.

Kloosterhof, Toon van Durenlaan, gedeelte Maxend,  
gedeelte Laar, 
gedeelte Delst, 
De Wilgen, 
Pastoor 
J. Groenstraat, 
Laarhof, 
De Wilgen, 
Tramstraat en 
Lindenstraat.
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Tekst?

HALLO...WEEN...JE? Zie oplossing pagina 38

MOOIBERNHEZERTJES

TE HUUR

OPSLAGUNIT.EU 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 
24m2 voor € 90,- p.m. 
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

TE KOOP

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

PAARDENVLEES 
o.a. biefstuk-lappen-
hachee-braad. 
BOERENVINKEN
3 halen, 2 betalen.
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss 
www.slagerijvandinther.nl.

GEVRAAGD

ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK?
Dick van de Leest 06-55325484.

LEGE CARTRIDGES
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

BIDPRENTJES
H. Leeijen. John. F. Kennedy-
straat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

OUDE/KAPOTTE 
COMPUTERS EN LAPTOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.

Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

SCHOLIEREN
die op zaterdag en in de 
vakanties willen werken. 
Voor diverse werkzaamheden 
bij een champignonkwekerij in 
Heeswijk-Dinther. Vanaf 14 jaar. 
Interesse: 0413-229006.

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

FRIETKRAAM voor uw 
evenement of feest. Voor 
info en/of boekingen: 0413-
292911/ 06-25416954. 
Mario & Christa Bok.

UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP 
PAPIER? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

PROBLEMEN MET UW 
HOND?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, etc? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

COLORENTA 
KLEURANALYSE 
EN MAKE-UP ADVIES
Biedt u de mogelijkheid om een 
workshop te volgen, waarbij u 
ingeleid wordt in de wereld van 
kleur. Deze workshop kan tot 
10 personen gevolgd worden.
Wilt u een leerzame en gezellige 
dag, bel dan voor meer 
informatie;
Colorenta Hannie Heesakkers 
06-51110053.

SINT EN PIET KOMEN 
NAAR U TOE!
De opbrengst van deze actie 
wordt gedoneerd aan het 
voetbalteam: HVCH JO13-1. 
Dit team doet in het voorjaar 
mee aan een internationaal
voetbaltoernooi in Duitsland.
Info: 06-51286021.

PERSONEEL

ZOEK JIJ EEN BAAN 
WAARIN JE ZELF JE UREN 
KAN INDELEN?
Kom dan snel werken in ons 
klantcontactcentrum.
Bel voor meer informatie 
Logic-Call 073-5286700.

SCHOLIEREN
die op zaterdag en in de 
vakanties willen werken. 
Voor diverse werkzaamheden 
bij een champignonkwekerij in 
Heeswijk-Dinther. Vanaf 14 jaar. 
Interesse: 0413-229006.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@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

Oplossing
vorige week

Yolanda Verstegen
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Marian van Lieshout
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAM EN
Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

zondag 5 november
grote baby- en

kinderbeurs
de Pas in Heesch

10.00 - 13.00 uur
www.baby-kinderbeurs.nl
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 30 oktober t/m zondag 5 november 2017. Week 44. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Alle Honig 
maaltijdmixen of soep

2 pakjes à 35-137 gram  
alle combinaties mogelijk

2.242.242. 1.12
1+1 GRATIS*

bijv. 2 pakjes mix voor 
macaroni/spaghetti à 40 gram

Mandarijnen
2 netten à 1 kilo

3.983.983. 1.99
1+1 GRATIS

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Hertog Jan 
of Palm bier
Hertog Jan 

of Palm bier
Hertog Jan 

krat 24 flesjes à 250/300 ml

14.8914.8914.
15.998.99

CoolBest 
koelvers sap

pak 1000 ml

2.152.152.

0.99
1.471.471.

Spaar nu voor 
     ZWILLING keukenmessen
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Hulp om jouw start tot een succes te maken

Mieke Langenhuizen en Ray-
mond van den Hogen besloten 
hun passie te volgen en voor 
zichzelf te beginnen. 
Mieke startte Mind Your Bag, 
waar je unieke tassen vindt die 
handgemaakt zijn van exclusieve 
restpartijen uit de meubelindus-
trie. 
Raymond volgde zijn passie voor 

koken en startte zijn eigen cate-
ringbedrijf: Ray BBQ’s.
Maar beiden hadden nog vra-
gen. “Ik had alles grotendeels op 
orde, maar hoe stond het ervoor 
op het gebied van communicatie 
en hoe kon ik mijn doelen berei-
ken?”, zegt Mieke. 
Raymond zat vooral met de vraag 
hoe hij zijn onderneming op kon 

starten: “Doe ik het wel goed?; 
dat was mijn grootste vraag.” 

Raakvlakken
Op internet zagen zij een adver-
tentie van Starters Succes voor-
bijkomen. Na een intakegesprek 
kregen Raymond en Mieke een 
coach toegewezen die het beste 
aansloot bij hun vraagstuk(ken). 

Raymond heeft met coach Fran-
ka Mes het traject van een half 
jaar doorlopen. Mieke deed dat 
met coach Paul van Teeffelen: 
“Samen met Paul heb ik ontra-
feld wat ik deed en vooral het 
waarom van Mind Your Bag. Dat 
heeft mij goed geholpen om mijn 
merk herkenbaar te positione-
ren.” Franka heeft met Raymond 

vooral gewerkt aan het vertrou-
wen krijgen in zichzelf en Ray  
BBQ’s. “Deed ik het wel goed? 
Hoe kom ik aan klanten? Dat wa-
ren mijn grootste vragen”, vertelt 
Raymond. 

Franka en Paul zijn twee van de 
negen coaches bij Starters Suc-
ces. Beiden hebben raakvlakken 
met verschillende takken van 
bedrijfsvoering. “De onderne-
mer krijgt een coach die past bij 
hun vraagstukken”, legt Paul uit. 
“Maar als ze een vraag hebben 
waar we zelf niet genoeg ver-
stand van hebben, kunnen wij ze 
doorverwijzen naar een coach die 
ze verder kan helpen”, zegt Fran-
ka. En wat het hen brengt? “Ver-
trouwen, richting en een mooi en 
divers netwerk aan ondernemers 
uit de regio”, zegt Paul, waar 
Franka mee instemt. 

Starters Succes is er voor alle 
ondernemers die minder dan 
drie jaar bezig zijn met hun ei-
gen onderneming. Heb je een 
vraagstuk op het gebied van je 
bedrijfsvoering? Voor een eigen 
bijdrage van slechts € 150,- helpt 
Starters Succes jou op weg. Op 
www.starterssucces.nl vind je alle 
informatie, inspirerende starters-
verhalen en de agenda.

BERNHEZE – Je hebt de knoop doorgehakt. Je volgt je passie en start je eigen onderneming. Maar hoe ga je dan aan de slag, hoe zorg je 
ervoor dat mensen jouw bedrijf weten te vinden? Of hoe kun je je financiën efficiënt ordenen? Met alle vragen met betrekking tot bedrijfs-
voering helpt Starters Succes Oss Bernheze jou op weg naar een succesvolle onderneming. 

V.l.n.r.: Paul, Mieke, Raymond en Franka Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

‘DOE IK HET 
WEL GOED?’
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HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29 
Uden
0413 - 28 89 46 
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a 
Heesch
0412 - 47 49 95 
info@haarmodefritz.nl

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar € 12,50
Knippen tot 13 jaar € 16,00

Heren
Wassen en knippen € 19,00

Dames
Knippen € 19,50
Wassen + knippen + kleuren + blowen € 54,50*
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen € 62,50*
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen € 67,50*
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen € 79,50*
permanent all-in € 74,50*

*Toeslag lang haar  € 10,00
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen € 10,00

Wil jij deze herfst super stijlvol 
door het leven gaan? 

DAN MOET JE DEZE VIER HERFST TRENDS ZEKER IN DE GATEN HOUDEN. SOMMIGE TRENDS ZIJN 
OOK NOG EENS GOED MET ELKAAR TE COMBINEREN. MET DEZE STIJLEN BEN JE ‘GOOD TO GO’.

1. CHECK CHECK, DUBBEL CHECK
Pakken zijn het aankomende seizoen helemaal hot. Je hoeft ‘s ochtends niet 
meer een eeuwigheid voor je kast te staan, bedenkend wat je vandaag weer 
op die ene jeans gaat dragen. Nee hoor, met deze trend zit je in één keer 
goed. Je combineert gewoon een mooie blazer met een broek in dezelfde 
print. Is een volledig pak niet jouw ding? Pak dan alleen de blazer en draag 
deze met een knappe top en jeans.

2. PARELS
Gek op parels? Dan heb je geluk! Parels zijn weer helemaal hot. Je kunt ze 
natuurlijk dragen in de vorm van een sieraad, maar met parels als decoratie 
op je kleding sla je de plank ook zeker niet mis. Deze zomer waren ze al overal 
te zien, op schoenen, jasjes en zelfs op broeken. Ze zorgen voor een elegante
touch. Kies bijvoorbeeld voor een boot of sneaker met parels en combineer deze 
met een stoere jeans voor een contrast van elegant en edgy.

3. SCHOUDERVULLINGEN
Deze trend geeft blazers een upgrade. Oversized blazers met schoudervullingen komen terug dit najaar. 
Ze komen in vele kleuren, so pick your favourite. Doordat ze lekker oversized zijn zitten blazers met schou-
dervulling ook nog eens een stuk aangenamer.

4. WESTERN
Howdy cowboy! Western items maken hun comeback dit najaar. Denk hierbij aan cowboylaarzen, leren 
jassen en jawel: koeienprint. Ook laarsjes met een stalen neus gaan we veel zien.

Bron: www.monstyle.nl

LifeStyleLifeStyle&& BeautyBeauty
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Laag-Beugt 1A Heeswijk-Dinther- www.number3.nl - www.hedimeubelen.nl

met een glaasje gluhwijn,
een loterij,  lekkere hapjes en

een speciaal 
bierproeverij 

gezellig shoppen bij 
Number 3 en Hedi meubelen

Late night
 shopping

Bij Number3 ontvang je 

20% korting bij je aankoop

Bij  Hedi meubelen krijg  

je een plaid cadeau 

bij iedere aankoop

Speciaal voor deze extra lange koop-
avond bieden wij vele extra’s, zoals gratis 
inrichtingsadvies door Woonkunde, 20% 
korting op de kleding van Number3 en 
bij Hedi meubelen krijg je bij iedere aan-
koop een sfeervolle plaid ter waarde van 
€ 20,- cadeau. Samen met een speciale 
bierproeverij van Oranjeboom wordt het 
proeven van het najaar op 3 november 
extra lekker.

De bijzondere combinatie tussen de twee 
winkels Number3 en Hedi meubelen 
vormt een sfeervolle shopping bij uitstek. 
Authentieke meubelen, woonaccessoires 
en mode zorgen voor de perfecte invul-
ling van een winterse lange avond. Op 
3 november geeft Woonkunde gratis in-
richtingsadvies op maat en onder het ge-
not van een heerlijk speciaal biertje, hap-
jes en drankjes wordt winters late night 
winkelen nog leuker!

Number3 en Hedi meubelen zorgen er-
voor dat 3 november een onvergetelijke 
late night shopping wordt en na iedere 
aankoop ontvang je een lot waarmee je 
automatisch meedoet aan onze loterij, 
waarmee kledingstukken en woonac-
cessoires van wel € 50,- te winnen zijn. 
Prijswinnaars worden via social media be-
kendgemaakt. 

Trap de wintermaanden in stijl af op Laag 
Beugt 1a in Heeswijk-Dinther. Tot dan!

Kom op vrijdag 3 november 
Late Night shoppen bij 
Number3 en Hedi meubelen
HEESWIJK-DINTHER - Heb je net als wij ook zoveel zin om de winterse ambiance 
weer naar binnen te halen? De kachel en kaarsjes aan te doen en een heerlijk speciaal 
biertje erbij? Kom dit op 3 november doen bij Number3 en Hedi meubelen en proef 
de knusheid tot 23.00 uur tijdens de Late Night Shopping avond. 

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Plaats tekort in de winkel dus we hebben 
er een kastenwand bij om onze klanten nog 

meer te kunnen presenten.

Met deze extra ruimte hebben we 
de collectie weer uit kunnen breiden.

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.

Graag tot ziens,
Team Trendzz

Dus bent u nog op zoek naar een 
mooie outfi t voor hem of haar?
Loop dan gerust eens binnen en 
zoals u van ons gewend bent staat 
de koffi e altijd klaar!

Vergeet ook onze gratis 
vermaakservice niet.

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914  
www.coppenswarenhuis.nl

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914  

Ook dit is Coppens in Volkel
mooie collectie trendy banken, meubelen 
boxsprings en een grote collectie verlichting.

Bank

1699,-

Schilderij

139,-

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel

Karpet

169,-

Tafel439,-

vaas
19,95

boxsprings en een grote collectie verlichting.boxsprings en een grote collectie verlichting.

Lamp
129,-

Lingerie - Bijoux - Mammacare

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther – www.sterrin.nl
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DUURZAAM BOUWEN

Vanaf 2015 zijn Thea en Kees van Dijk betrokken bij BECO, de lokale Bernhezer Energie Coöperatie. Ze 
wonen aan de Vinkelsestraat in Heesch en zijn lid en klant van BECO. Van deze lokale energiecoöperatie 
krijgen ze duurzame energie, 100% groene stroom. De overtuiging is heel duidelijk want: “Een beter 
milieu begint bij jezelf.”

Het is voor Thea (60) en Kees 
(64) vooral een streven om zo 
weinig mogelijk groene energie 
van BECO af te nemen. Dat klinkt 
misschien wat raar, maar de reden 
is eenvoudig. “Met zestien zon-
nepanelen op ons dak kunnen we 
al voor een groot deel onze eigen 
duurzame energie produceren”, 
zeggen Thea en Kees. “Nu moet 
dat ook beter lukken. Toen onze 
vier kinderen Joep, Lieneke, Bram 
en Marlijn nog thuis woonden, 
was dat wat moeilijker. Dan ging 
het wel vaak over de gewone din-

gen zoals deuren dicht, lampen 
uit en niet te lang douchen, met 
meer mensen in huis is het toch 
lastiger.”

Het thema duurzaamheid en zui-
nig omgaan met energie is voor 
Thea, werkzaam in het basison-
derwijs, en Kees, voorheen werk-
zaam in het basisonderwijs, een 
belangrijk item. “We willen bij-
dragen aan een schoner en duur-
zamer milieu door minder energie 
te gebruiken en alleen maar echte 
groene energie te gebruiken. Dat 

moeten we vooral ook samen 
doen en daarom is zo’n lokaal 
initiatief als BECO, voor en door 
Bernhezenaren, zo belangrijk. Bij 
BECO hebben we te maken met 
mensen met hart voor de zaak en 
je wordt goed geholpen met bij-
voorbeeld de energiekoffer. 

Net als bij ons zelf gaat het om 
een stukje idealisme en onze 
wens zou zijn: Iedereen lid van 
BECO”, besluiten Thea en Kees 
hun verhaal.

Echte groene stroom van BECO en 
een stukje idealisme

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Thea en Kees van Dijk  Foto: Jan Gabriëls

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
 Vouwwanden

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Damixa Douche
thermostaat

Aktie
vAn de mAAnd

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 
vervennebv@outlook.com

€ 135,00

DUURZAAMHEIDTIPS
Lokaal leven

Als je duurzaam wilt leven, moet je lokaal leven. Hoe meer je lokaal kunt eten, kopen en 
consumeren, hoe beter! Het is duur om dingen te laten verschepen vanuit andere landen 

en je moet ook lang wachten. Lekker kopen bij de winkels in de buurt.

HET IS GOED OM GELD TE STEKEN IN LOKALE INITIATIEVEN. 
DAN GAAT ER EEN WERELD VOOR JE OPEN!

Let op het water
Er wordt vooral nadruk gelegd op olie maar water is ook erg belangrijk. De bevolking van de wereld 

groeit en meer mensen hebben dus water nodig. In Amerika hebben bedrijven rechten van water 
gekregen. Er is minder water dus er moeten oplossingen worden bedacht voor water. Daardoor is er 

in een aantal gebieden besmetting en uitputting van water ontstaan.

Let dus op als je je sla wast en als je de kraan aanzet in de douche voordat het warm wordt. 
Vang je dat water op voor andere dingen? Dit kun je bewaren voor koken, 

planten water geven en handen wassen.
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BERNHEZE BOUWT

Een aandeel in elkaar

Ga voor meer informatie naar www.rabobank.nl/ossbernheze

Rabobank Woonevent

maandag 6 november
19.00 tot 22.00 uur

Win een
cadeaubon
t.w.v. €400,-

Er wordt weer volop gekocht en verhuisd, geklust en (duurzaam) verbouwd. Daarom

organiseren we in co-creatie met onder andere stylisten, notaris, hovenier, gemeente,

makelaars en architecten deze inspirerende woonbeurs. Laat u tijdens dit evenement bijpraten

door woonprofessionals en ontdek de trends van het moment.

Locatie

Sportcentrum de Rusheuvel, Rusheuvelstraat 5 in Oss

Cadeaubon winnen?

Onder de bezoekers van het Rabobank Woonevent verloten we een cadeaubon t.w.v. €400,- te

besteden bij een van de deelnemende partijen naar keuze.

Loop vrijblijvend binnen!

Smits Montage, de specialist voor
garage- en bedrijfsdeuren

Voor iedere soort garage- of be-
drijfsdeur ben je bij Arjan Smits 
aan het juiste adres. Er is namelijk 
een groot assortiment aan deu-

ren en bovendien zoekt iedereen 
naar een deur die bij zijn garage 
of bedrijf past. Deuren verschillen 
van elkaar in bijvoorbeeld mate-

riaal, snelheid waarmee de deur 
open gaat, kleur en design. Arjan 
Smits levert en monteert het al-
lemaal. “De deur wordt volledig 

afgestemd op de wens van de 
klant”, zegt Arjan, die ook advies 
geeft over een passende deur. 

Alle garage- en bedrijfsdeuren 
zijn dus verschillend, maar er zijn 
ook overeenkomsten. Zo vol-
doen de door Smits Montage ge-
monteerde deuren aan Europese 
veiligheidseisen en worden de 
deuren bediend met een elektri-
sche aandrijving. Tegenwoordig 
worden vrijwel alle deuren ge-
monteerd met een elektrische 
aandrijving. Het is een trend dat 
deuren steeds vaker met appara-
ten, zoals een telefoon, bediend 
worden. “Het aantal mogelijk-
heden om een deur te bedie-
nen neemt toe”, zegt Arjan. Die 
mogelijkheden nemen techni-
sche complexiteit mee voor veel 
monteurs, maar niet voor Arjan. 
“Gezien mijn achtergrond als 
elektricien weet ik ook veel van 
de elektrotechnische aandrijving. 
Alles wat met deuren te maken 
heeft, daar heb ik verstand van”, 
vertelt Arjan.

Doordat Arjan ook werkt met 
een hoogwerker kun je ook bij 
hem terecht voor grote deuren. 

“Vroeger werd een deur van vijf 
bij vijf meter gezien als groot, 
maar tegenwoordig zie ik ook 
deuren van acht meter. Deuren 
worden steeds breder en groter”, 
weet Arjan. Naast het monte-
ren van deuren verzorgt Smits 
Montage ook het onderhoud 
van deuren en voert Arjan repa-
raties uit. Bedrijven zijn verplicht 
om een deur om de zoveel tijd te 
laten keuren. “Bij particulieren is 
dat niet vaak het geval, maar bij 
bedrijven gaat zo’n deur natuur-
lijk vaak open en dicht”, doelt 
Arjan op de slijtage die ontstaat. 

Smits Montage zorgt altijd voor 
een goede prijs-kwaliteitverhou-
ding. Neem voor een kosteloze 
en vrijblijvende offerte contact 
op.

Palmenweg 6
5388 SG Nistelrode
www.smits-garagedeuren.nl
info@smits-garagedeuren.nl

NISTELRODE - Arjan Smits is gespecialiseerd in de montage van garage- en bedrijfsdeuren. En dat al 
twintig jaar. Niet alleen kun je bij Smits Montage terecht voor een nieuwe garage of bedrijfsdeur, maar 
ook voor reparaties, schade, storingen en onderhoud.

Arjan Smits Tekst: Matthijs van Lierop
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319,00

  WANDCLOSET

 CITY
- VERKORT WANDCLOSET (48 CM)

 INCLUSIEF TOILETZITTING

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

 RADIATOR

 BASE
- VERKRIJGBAAR IN

 DIVERSE AFMETINGEN

- IN VIJF KLEUREN

- PRIJS VANAF

  HARDSTEEN

 FONTEINSET

- HARDSTEEN FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

249,00

129,00

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 09 dec.  2017

BERNHEZE BOUWT

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

TE HUUR:

teken
creëer
klus
en klaar
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COLUMN
ONNO

PERSOONLIJK 
INFORMEREN BIJ 
NIEUW BESTEM-
MINGSPLAN?
Onno Truschel is zelfstandig adviseur 
op gebied van ruimtelijke ordening en 
eigenaar van RO Connect in Heesch.

Mensen zijn nogal eens 
verontwaardigd als voor gronden 
bij hen in de buurt een nieuw 
bestemmingsplan is opgesteld en zij 

daar niet van op de hoogte zijn gebracht door de gemeente. Een heel 
begrijpelijke reactie van de persoon in kwestie. Maar afgezien van 
het feit dat dit voor de gemeente nauwelijks te doen is, aangezien 
een bestemmingsplan meestal een groter gebied beslaat waardoor 
een groot aantal bewoners bij dit bestemmingsplan betrokken is, 
bestaat hiervoor ook geen wettelijke plicht voor de gemeente. Zelfs 
niet als er in het voortraject regelmatig contact is geweest tussen een 
belanghebbende en de gemeente.

In 2013 heeft de rechter hier een heel duidelijke uitspraak over 
gedaan. Het ging in deze zaak over het volgende:

Een belanghebbende was al sinds 2008 met de gemeente in gesprek 
over de verkoop van een perceel aan hem. Bij deze besprekingen heeft 
de belanghebbende de gemeente gevraagd om hem op de hoogte te 
houden van een eventuele planologische procedure voor dat perceel. 
Op enig moment heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld en ter inzage gelegd, zonder (van tevoren) deze 
belanghebbende hier over te informeren. 
Gevolg was dat de belanghebbende uiteindelijk te laat was 
met het indienen van een zienswijze (bezwaarschrift) tegen dit 
bestemmingsplan. De belanghebbende was van mening dat de 
gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld door hem hiervan niet in 
kennis te stellen en hem zodoende het recht had ontnomen om 
bezwaar te maken.

De rechter had echter een andere mening:

In de Wet (ruimtelijke ordening) staat nergens dat de gemeente 
verplicht is om eventuele belanghebbenden persoonlijk in kennis te 
stellen van het feit dat er een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld 
en ter inzage wordt gelegd, aldus de rechter. Regelmatig contact over 
een mogelijke verkoop van een perceel is geen omstandigheid, die 
met zich meebrengt dat een gemeente tóch verplicht zou zijn om een 
belanghebbende persoonlijk in kennis te stellen van de voorbereiding 
van een bestemmingsplan.

Kortom, u moet dus zelf ruimtelijke ontwikkelingen èn de publicaties 
hierover door de gemeente in de gaten houden.

Laat u goed adviseren!

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

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

DE GEMEENTE IS NIET VERPLICHT U TE 
INFORMEREN OVER EEN BESTEMMINGS-
PLAN IN UW BUURT

Buurtbus 251
rijdt altijd op tijd!

“Sinds 1991 rijdt de Buurtbus. 
Een initiatief destijds van de 
kerncommissie Loosbroek en de 
Dorpsraad Vorstenbosch met als 
doel de inwoners van de ker-
nen te vervoeren omdat er geen 
openbaar vervoer in de kernen 
was. Jaarlijks vervoeren we in-
middels ongeveer 14.000 pas-
sagiers met twee bussen. Eentje 
staat in Loosbroek gestald en de 
ander in Nuland. 

Daarvandaan beginnen de vrij-
willigers te rijden”, legt voorzit-
ter Antoon van der Wijst uit. “De 
Provincie bepaalt de route. Arri-
va voert de opdracht uit met de 
Buurtbus als vervoersmiddel. Jo 
Konings is buurtbuscoördinator 
en hij regelt in principe de dien-
sten. Maar chauffeurs hebben 
eigen verantwoordelijkheden en 
regelen zelf vervanging. Vrijwilli-
gers rijden diensten van vier uur: 
van 7.00 tot 11.00 uur, van 11.00 
tot 15.00 uur en van 15.00 tot 
19.00 uur. Nu nog moet er con-
tant betaald worden, maar we 
streven ernaar dat eind december 
betalingen met een pinapparaat 
afgehandeld kunnen worden.”

Achteruitkijkspiegel en tijd
Wout van Venrooij uit Loos-
broek is er al vijftien jaar vrijwil-
liger en Jan Bouwman uit Hees-
wijk-Dinther rijdt de Buurtbus 
sinds dit jaar. “We zijn continu 
bezig met de tijd en de achteruit-
kijkspiegel. 
Zien we dat er iemand op het 
puntje van z’n stoel zit of steeds 
op z’n horloge kijkt. Dan vragen 
we of er een trein gehaald moet 
worden. Of misschien is er iets 
anders belangrijks. Als chauffeur 
ben je gericht op de passagiers 
en probeer je hen op tijd, maar 
altijd op een veilige manier, af te 
zetten.”

Mooie verhalen
Wout van Venrooij reed altijd 
een keer per week. “Gezien mijn 
leeftijd, rijd ik nu twee keer per 
maand. Wat ik zo leuk vind, is 
dat mensen mij en ik de mensen 
leer kennen; de vaste mederei-
zigers. Je hoort veel verhalen 
van hen, maar ook van collega- 
chauffeurs. Zo vertelde er eentje 
dat hij zo verrast was door het 
vrouwelijk schoon dat bij hem 
in de bus zat, dat hij wachten-

de passagiers bij de halte vergat 
mee te nemen. Ik vind het mooi 
vrijwilligerswerk, maar... eigenlijk 
is de aanmelding voor dit werk 

vrijwillig, want daarna wordt het 
toch een verplichting. Ik kan ten-
slotte niet denken; ik ga een uur-
tje later vandaag.”

Jan Bouwman houdt ervan om 
auto te rijden. “De advertentie 
in DeMooiBernhezeKrant kwam 
voor mij als pensionado als ge-
roepen. Ik vind het bijzonder om 
een luisterend oor te mogen zijn 
voor mensen die in Mariaoord 
instappen en net bij hun part-
ner of familieleden zijn geweest. 
Er kunnen maar acht passagiers 
mee en dat geeft ook ruimte om 
te luisteren. 

Als je gezellig wilt ‘buurten’ met 
mij... ik begin elke donderdag om 
7.00 uur,” grinnikt hij.

BERNHEZE – Je hoeft je hand maar op te steken en hij stopt. Niet per se bij een halte, 
ook gewoon op de route. Ergens tussen het traject NS station Rosmalen, Kruisstraat, 
Mariaoord, Binkhorst, Nuland, Geffen, Vinkel, Loosbroek, Vorstenbosch en het busstati-
on in Uden, want dat is de dagelijkse route van buurtbus 251. Mooi gevonden eigenlijk 
de naam Buurtbus, want achter het stuur zitten vrijwilligers die het leuk vinden als jij 
gezellig met hen ‘buurt’ en de buurtbus 251 rijdt door verschillende buurten om de gro-
tere kernen Rosmalen en Uden met de kleinere kernen te verbinden. En als je liever niet 
bij een halte uit wilt stappen, maar op een meer geschikte plek voor jou... dan vraag je 
het de chauffeur. Geen probleem! 

Voor meer reisinformatie: www.arriva.nl of 0900-9292. 
Geen OV-chipkaart? Reis dan met een dag- of rittenkaart. De buurtbus is rolstoelvriendelijk en rijdt 
van maandag tot en met vrijdag (niet op zon- en feestdagen) van 7.00 uur tot 19.00 uur.

V.l.n.r.: Jan Bouwman, Antoon van der Wijst en Wout van Venrooij Tekst en foto: Hieke Stek

BIJZONDER OM EEN 
LUISTEREND OOR TE 

MOGEN ZIJN

Jan: ‘Als je gezellig wilt ‘buurten’ met mij... 
ik begin elke donderdag om 7.00 uur’
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Geachte
toekomstige 
ex-prins Frenk,

WEVERSRIJK - Het is bijna zover en dan mag ik de scepter van je 
overnemen en zal ik de schônste, de prachtigste, de belangrijkste 
mens van ons Weversrijk zijn. Wat zal het een opluchting zijn als 
het eindelijk 4 november is. Vorig jaar heb ik gezien hoe spannend 
de onthulling was en dat ons Weversrijk ieder jaar toch stiekem wel 
benieuwd is wie de nieuwe Prins wordt.

De belangrijkste tip die ik uit je brief opmaak, is genieten, genieten 
en nog eens genieten. Dit ga ik samen met mijn Adjudant en onze 
Durskes ook zeker doen! Ik ben ervan overtuigd dat we er een 
geweldige carnaval van gaan maken samen met jou en de rest van 
de Carnavalsstichting. Wat betreft de voorbereidingen ben ik al een 
heel eind op weg:

- Elke dag er weer perfect op staan, daar hebben ik en mijn 
Adjudant onze Durskes voor;

- De liederen ‘Tussen Donzel en Menzel’ en het ‘Weverslied’ 
zitten in ons bloed, dus dat moet goed komen;

- Wat betreft de zenuwen, tja daar zal ik (hopelijk) geen tijd voor 
hebben.

Beste bijna ex-prins Frenk,
Ik, als 51ste Prins van het Weversrijk en aanstaande Baron van 
’t Kentje tot Geenend, zich uitstrekkende van Donzel tot Menzel, 
van de Loo tot de Rakt, zal genieten, meemaken, vieren en 
beleven. Samen met mijn Adjudant en onze Durskes gaan we er 
een onvergetelijke carnaval van maken. De voorbereidingen zijn 
bijna klaar. Onze hoofden zijn opgemeten, het kostuum is gepast 
en de carnavalsliederen worden al grijs gedraaid. Het komt nu dan 
wel heel dichtbij...

Nog een aantal dagen onze familieleden en vrienden om de tuin 
leiden om er hopelijk voor te kunnen zorgen dat ze dan toch die 
beruchte 4 november bij de onthulling zijn. Wij gaan samen met de 
geheimraad nog een spannende tijd tegemoet. Maar bijna ex-prins 
Frenk, één ding is zeker, van jou heb ik vorig jaar al veel kunnen 
leren, dus het gaat zeker goed komen!

Met vriendelijk groet,
De toekomstige 51ste Prins van het Weversrijk, aanstaande Baron 
van ’t Kentje tot Geenend.

Mannelijke en vrouwelijke 
carnavalsvierders gezocht!

Als lid van de Raad van Elf 
vorm je samen met de prins en 
zijn adjudanten hét gezicht van 
de stichting. Samen gaan jullie 
voorop in de polonaise door heel 
Snevelbokken- en Zandkruiers- 
land. De polonaise leidt jullie 
langs basisscholen, verpleegte-
huizen en natuurlijk kroegen! 
Kortom; waar jullie zijn, daar is 
het feest!

Als lid van de Raad van Elf ben je 
niet alleen een echte carnavals-
vierder, maar ook een fanatieke 
hulpkracht die zijn of haar han-
den uit de mouwen steekt. Zo 

zijn de leden van de Raad ver-
deeld over de commissies binnen 
de stichting en hebben ieder een 
eigen taak. De Raad van Elf helpt 
bijvoorbeeld mee met het ma-
ken van de carnavalskrant, het 
organiseren van de optocht en 
het voorbereiden van de ontbijt-
show. Door al deze activiteiten 
op te zetten maken zij er voor ie-
dereen een mooie carnaval van!

Lijkt het jou leuk om kennis te 
maken met de Stichting Carna-
val HDL om samen carnaval te 
vieren? Laat het dan weten aan 
Sanne de Vries via info@snevel-

bokkenland.nl. Wie weet loop jij 
binnenkort samen met de leden 
van de Raad van Elf in de polo-
naise!

SNEVELBOKKENLAND - Stichting Carnaval HDL organiseert voor heel Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
elk jaar weer een onvergetelijke carnaval, en jij kan daar deel van uitmaken. Hou jij van carnaval vieren 
en wil jij je daarnaast inzetten om er voor iedereen een mooie carnaval van te maken? Sluit je dan aan 
bij de Raad van Elf!

De Kreuge vliegt dur op met 
het 11-11 bal

Gewapend met een boksbal en 
een racefiets trok stichting De 
Kreuge afgelopen zaterdag door 
Loosbroek. Voorzitter Guido van 
Menzel: “Voor een boksevent 
moet je natuurlijk wel in topvorm 
zijn en wij wilden weleens testen 
of er in Loosbroek genoeg kracht 
en uithoudingsvermogen zit. 
Gelukkig kwamen de meesten 
glansrijk door de test en hebben 
we een heleboel mensen kunnen 
enthousiasmeren voor ons 11-11 
bal op zaterdag 11 november.”

11-11 bal - De Kreuge vliegt dur op
Het 11-11 bal is, zoals vanouds, 
voor iedereen die wel van een 
feestje houdt. “Alle ingrediënten 
voor een topfeestje zijn aanwe-
zig”, vertelt Guido enthousiast. 
“Onze gasten worden warm 

onthaald met een borrel en een 
leuke ‘Kreuge-gadget’. Natuur-
lijk kunnen ze weer rekenen op 
een héél bijzondere entree en 

ook zorgen we voor een spec-
taculaire openingsact. Vervol-
gens is het de beurt aan ‘Yellow 
Pants’, een stel enthousiaste, 
jonge honden die het dak eraf 
zullen spelen. Kortom, een feest-
je waar je bij wilt zijn. Durven jul-
lie met ons in de ring te stappen 
op 11 november?” besluit Guido 
uitdagend.

Informatie
11-11 bal - De Kreuge vliegt dur 
op | Zaal Kerkzicht Loosbroek.
Zaterdag 11 november | zaal 

open 20.11 uur | start program-
ma 20.30 uur.

Verkooptickets: voorverkoop  
€ 7,50 | Deurverkoop € 9,99. 

Tickets zijn verkrijgbaar bij Dag-
winkel Schouten en Zaal Kerk-
zicht in Loosbroek en Paperpoint 
in Heeswijk-Dinther.

LOOSBROEK - Stichting De Kreuge opent het carnavalsseizoen ook dit jaar weer met het 11-11 bal in 
Zaal Kerkzicht. Het carnavalsmotto is ‘De Kreuge gift oew vleugels’ en al tijdens het 11-11 bal ‘vliegt De 
Kreuge dur op’ met een heus boksgala: zonder bloederige gevechten maar mét een spectaculaire ope-
ningsact en topcoverband ‘Yellow Pants’. Maar is Loosbroek wel in optimale conditie? Zijn de mensen 
klaar voor dit event? Het Kreuge promoteam nam afgelopen week de proef op de som. 

Kreuge-promoteam

Durven jullie met ons in de ring 
te stappen op 11 november?
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FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 
Tel. 0412 451523 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

AFDELING MAASLAND (REGIO OSS)

FIETSVERLICHTINGSACTIE 
vrijdag 3 NOVEMBER  van 16.00 tot 20.00 uur

Laat gratis uw 
fietsverlichting 

repareren 
exclusief materiaalkosten

IN SAMENWERKING MET

Meer info: www.fietsplezierheesch.nl

ACTIVITEITEN DORPSPLEIN
vrijdag 3 NOVEMBER   van 16.00 tot  20.00 uur 

16.30-19.30 uur:  doorlopende fi ets- en diefstalshow

16.00-19.00 uur:  rugzakjes bedrukken door Lief Papier voor scholieren

16.00-20.00 uur:  graveren en registreren van je fi ets, identifi catie verplicht

exclusief materiaalkosten

www.fietsplezierheesch.nl

ACTIVITEITEN DORPSPLEIN
  van 16.00 tot  20.00 uur

  rugzakjes bedrukken door Lief Papier voor scholieren

  graveren en registreren van je fi ets, identifi catie verplicht

VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT VVN SCHIJNT LICHT 
OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!OP VEILIGHEID!

  graveren en registreren van je fi ets, identifi catie verplicht  graveren en registreren van je fi ets, identifi catie verplicht16.00-20.00 uur:  graveren en registreren van je fi ets, identifi catie verplicht  graveren en registreren van je fi ets, identifi catie verplicht  graveren en registreren van je fi ets, identifi catie verplicht  graveren en registreren van je fi ets, identifi catie verplicht
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Tijdens de mis zal Druzhba de litur-
gische gezangen in het Oekraïens en 
Russisch verzorgen. Het koor uit Hel-
mond bestaat uit 25 leden en bestaat 
al bijna zeveneneenhalf jaar. De koor-

leden komen uit de directe omgeving 
van Helmond en twee koorleden ko-
men zelfs uit Heesch. Voor hen, Sjan 
en Henk Verschuur (alt en tenor), is 
dit hun eerste ‘thuisoptreden’.

Optreden Oekraïens-
Russisch koor 

HEESCH - Het Oekraïens-Russisch koor Druzhba (vriendschap) treedt op 
zaterdag 11 november om 19.00 uur op in de Petrus’ Bandenkerk. Gemengd 
koor Druzhba zingt achtstemmige Oekraïense en Russische muziek. Zowel 
volksmuziek als kerkelijke- en kerstmuziek.

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie. 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

OOK BUITENPOTTEN EN PLANTEN

Tevens OUTLET met kortingen tot 70% 

OPEN DAGEN 
zaterdag 4  november en zondag 5 november 

van 11.00 uur - 17.00 uur

ONDERNEMERS
LAAT JE ZIEN!

FOTOGRAFIE - VORMGEVING - COMMUNICATIE - 
TEKSTEN - DRUKWERK - WEBSITE -  SOCIAL MEDIA
- PRINT - NIEUWSBRIEF -  DOMEINNAAM - FLYER - 
HOSTING - CONTENTBEHEER - ADVIES

De laar 28    Nistelrode    06-2039494CONTACT ONS

WIJ HELPEN JOU

www.BernhezeMedia.nl
www.DeMooiBernhezeKrant.nl

JE IDEEËN
TOT REALITEIT 

 BRENGEN

OVER ONS

PRAATJE MAKEN

Wij zijn de aannemer voor de communicatie en pr-werk-
zaamheden van je organisatie. Vanuit ’t Mediahuys in 
Nistelrode werken we met een netwerk aan betrouwbare 
partners, of samen met je favoriete leverancier, om te 
zorgen dat jij je bedrijf kunt laten zien.  

Ben jij die ondernemer die ons nodig heeft? Of twijfel je 
nog? Bij een kop koffie kijken we samen naar je wensen. 
Nieuwe website of juist een folder? Wel of geen adverten-
tie in de krant? Online marketing of hulp nodig bij content-
beheer van social media? Je krijgt een advies op maat. 

Een krant voor je bedrijf of organisatie, wij 
denken graag met je mee. DeMooiBernhezeKrant 
zorgt dat ondernemers gezien worden.

Een boodschap overbrengen die begrepen 
wordt, is niet altijd makkelijk. Wij staan voor doel-
treffende teksten en accuraat redigeerwerk.

Voor je website heb je hosting en een unieke 
domeinnaam nodig, dat en je e-mailadres heb je 
in no-time online én 24/7 bereikbaar.

Vormgeving voor (startende) ondernemers die een 
re-design willen; wij ontwikkelen de hele huisstijl. 
Logo, visitekaartjes, briefpapier et cetera.

Realiseren van een Wordpress website met res-
ponsive design en/of contentbeheer kun je met 
een gerust hart aan ons overlaten.

Een foto zegt soms meer dan woorden. Wij 
werken met fotografen met elk hun eigen talent; 
portret, landscape, food en verslaglegging.

ONS AANBOD

Waarom zelf 
10 ballen in de lucht houden,
als je het ons kunt laten doen...?

Laar 28 Nistelrode 
5388 HG
0412-795170

VIERGENERATIES

NISTELRODE - V.l.n.r.: Margo Willems-van de Wetering, Anja van de Wetering-
Cuijpers, Mien Cuijpers-Vogels en Zoë Willems

Wat een rijkdom

Afspraak maken? 0412-795170
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Feest bij voetbalvereniging Avesteyn
EEN NIEUWE KANTINE, VOORZITTER EN ERELID

Een grote groep vrijwilligers met 
een oranje/zwart hart en ‘rech-
ter’ handjes die ze ook nog eens 
belangeloos hebben laten wap-
peren, heeft de afgelopen tijd 
keihard gewerkt aan het ver-
nieuwen van de keuken, kanti-
ne, een inloop koel- en vriescel 
en wasruimte bij voetbalvereni-
ging Avesteyn in Dinther. “Alles 
is nieuw”, vertelt bestuurslid fa-
cilitair Arno Vervoort opgewekt. 
Hij vervolgt: “Na de keuken zijn 
we begonnen aan de kantine en 
wasruimte. 

De vloeren, wanden, plafonds, 
de complete bar, maar ook het 
meubilair. Alles is nieuw of ver-
nieuwd. Iets wat we hebben 
kunnen doen dankzij onze vrij-
willigers. Daar zijn we blij mee en 
heel trots op ook.” 

Het is niet het enige nieuwe bij 
Avesteyn. Recent traden tijdens 
de algemene ledenvergadering 

drie nieuwe bestuursleden aan. 
Wilson Bosch volgt Joep Adank 
op als voorzitter. Thierry Dielissen 
volgt Gert-Jan van der Aast op 
als secretaris en Willem Heerkens 
volgt Harrie Dortmans op als be-
stuurslid PR-sponsoring. Schei-
dend voorzitter Joep Adank blik-
te terug op acht jaren waarin hij 
hoogte- en dieptepunten mee-
maakte. Een studie deed hem 
besluiten het roer over te dragen. 

Dat dit hem aan het hart gaat 
omdat de club echt in zijn hart 
zit, werd tijdens zijn toespraak 
snel duidelijk. Nieuwe voorzitter 
Wilson Bosch greep de opening 
aan om zijn voorganger hartelijk 
te danken voor de wijze waarop 

hij op verantwoorde, betrokken 
en menselijke wijze sturing gaf 
aan de club. “Je hebt het fantas-
tisch gedaan. Ik acht het niet on-
waarschijnlijk dat ik gaandeweg 
nog eens om je wijze raad kom 
vragen”, zei Bosch. 
Hij heeft zin in de nieuwe uitda-
ging. Bosch: “De vereniging staat 
er goed voor. De organisatie is de 
afgelopen jaren verbeterd en de 
accommodatie is nu vernieuwd. 

Voor de nabije toekomst streef 
ik naar het handhaven van deze 
gezonde en stabiele club, een 
verbetering in de communica-
tielijnen en extra aandacht voor 
het vrijwilligersbestand. Zonder 
hen kunnen we deze doelen 
niet nastreven. Er wordt ook ge-
werkt aan de trapmuur en extra 
kleedruimte die op het wensen-
lijstje staan.” 

Een van zijn eerste wapenfeiten 
was om tot verrassing van de 
persoon in kwestie, vanwege een 
waslijst aan verdiensten, Huub 
Schouten erelid te maken. De tot 

dat moment totaal onwetende 
verenigingsman was overdon-
derd, verrast en vereerd. 

Tot slot werd met hulp van alle 
kantinebeheerders ooit in een 
symbolische handeling van oud 

naar nieuw een klok onthuld die 
meteen opgehangen werd. Daar-
mee kwam een einde aan alle of-
ficiële plichtplegingen en werd 
het glas met elkaar geheven. Iets 
wat de meesten zich geen twee 
keer lieten zeggen!

HEESWIJK-DINTHER – Het was groot feest, afgelopen weekend bij voetbalvereniging 
Avesteyn in Dinther. De onder andere totaal vernieuwde kantine werd op 

bijzondere wijze geopend. Ook werd afscheid genomen van drie bestuursleden en 
werden meteen de opvolgers voorgesteld. Als klap op de vuurpijl werd de totaal 

verbouwereerde Huub Schouten tot erelid gebombardeerd wegens zijn 
onuitputtelijke inzet voor de club. 

Joep Adank en Wilson Bosch Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Wilson bedankt de oud-voorzitter

Met erelid Huub SchoutenSymbolisch de klok onthuld en opgehangen

De organisatie is de afgelopen jaren verbeterd 
en de accommodatie is nu vernieuwd

Gezellige drukte
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Judo-broers uit Heesch opnieuw succesvol
SINT-OEDENRODE/BERNHEZE -  
Afgelopen zaterdag zijn Jesse en 
Senn van Buel uit Heesch op de 
eerste plaats geëindigd tijdens 
het jaarlijkse Klompentoernooi 
in St. Oedenrode. 

Lizz Sieliakus en Bente van Vugt 
wisten een mooie zilveren medail-
le te bemachtigen en het brons 
was er voor Mika Kemps, Robin 
van Dinther en Willem van den 
Hurk uit Nistelrode. Senna van de 
Veerdonk was in Lommel tijdens 
de Internationale Flanders Cup te 
sterk voor al haar tegenstanders 
en pakte het goud bij de dames 
onder de 18 jaar tot 70 kilogram. 
Een uitstekend weekend voor de 
judoka’s van Van Buel Sports!

budo

‘Mooie medailles voor judoka’s van Van Buel Sports’

Avesteyn bezorgt FC Schadewijk eerste nederlaag

Ook het vaandelteam heeft een 
mooie toekomst voor zich met 
deze talentvolle jonge selec-
tie. Deze groep mocht vandaag 
aantreden tegen de koploper FC 
Schadewijk. Een mooi affiche dus 
op een mooie dag voor Avesteyn. 
De formatie van Avesteyn staat 
goed in het begin van de wed-
strijd. Schadewijk heeft de groot-
ste moeite met de Dinthernaren. 
Dit was in de 25e minuut duide-
lijk te merken door een te korte 
terugspeelbal op de keeper aan 
de kant van Schadewijk. Rens 

van Vugt profiteerde hier op-
timaal van en tekende voor de 
1-0. Op slag van rust kwam er 
een fel duel waarbij beide spelers 
geblesseerd het veld moesten 
verlaten waaronder Teun van 
den Boom. Joost Goyaarts is zijn 
vervanger. In de tweede helft is 
het vooral op de speelhelft van 
Avesteyn te doen. Schadewijk 
dringt aan maar tot echte kansen 
weet zij niet te komen. De for-
matie van Avesteyn staat als een 
huis. Hierdoor kwam er ruimte 
vrij in de achterhoede van Scha-

dewijk. In de 75e minuut is het 
Dries Heerkens die zorgt voor de 
bevrijdende 2-0 na uitstekend 
voorbereidend werk van Joost 
Goyaarts. Avesteyn hield goed 
stand en hierdoor bleef de eind-
stand op 2-0. Zelfs de trainer van 
de tegenpartij complimenteerde 
Avesteyn met het uitstekende 
verdedigende werk.

Uitstekende overwinning voor 
de mannen uit Dinther die goe-
de zaken doen wat betreft de 
ranglijst.

HEESWIJK-DINTHER - Het was de dag van vernieuwingen bij Avesteyn. Tijdens de officiële opening van 
de nieuwe kantine van Avesteyn werd afscheid genomen van Joep Adank als voorzitter en werd Wilson 
Bosch welkom geheten als nieuwe voorzitter. Alle tekenen voor een mooie toekomst voor Avesteyn. 

voetbal

Foto: Ad van Dooren

Vanaf de achterlijn werd de bal 
teruggetrokken op de instor-
mende Wout Soetekouw, zie 
foto, die de gelijkmaker binnen-
kopte. Hij keurde eerst het doel-
punt goed, maar keurde het af 
wegens buitenspel, omdat de 
grensrechter zijn vlag omhoog 
stak. Geheel ten onrechte, ook 
volgens een vijftal supporters 
van Rhode die op de achterlijn 
stonden geposteerd. Zij erken-
den dat hun vlaggenist vaker 
punten pakt. Dat scheidsrechter 
Heuts dit zelf niet constateer-

de is helemaal bijzonder, want 
hij moet hebben gezien dat de 
bal net voor de achterlijn werd 
voorgezet en Soetkouw kwam 
inlopen. Prinses Irene was na 
een half uur op achterstand ge-
komen en in de 60e minuut zelfs 
op 2-0. In de 70e minuut werd 
een schot van Jerin van de Rakt 
door de Rhode doelman totaal 
verkeerd beoordeeld en werd 
het 2-1. Prinses Irene speelde ze-
ker niet groots, maar streed wel 
deze middag en had minimaal 
een gelijkspel verdiend.

Scheidsrechter doet Prinses 
Irene tekort

SINT-OEDENRODE/NISTELRODE - Prinses Irene verloor bij koplo-
per Rhode met 2-1. In de 80e minuut keurde de bijzonder irritant en 
inconsequent fluitende scheidsrechter een 100% zuiver doelpunt af. 

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Nieuwe shirts voor Heeswijk JO17-2

Administratiekantoor Van 
Schayk VOF sponsort al bijna 
40 jaar de jeugd van Voetbal-
vereniging Heeswijk. Leuk feitje: 

destijds waren zij de allereer-
ste sponsor van shirts voor de 
jeugd. Een erg trouwe sponsor 
dus, waar VV Heeswijk enorm 

blij mee is. Tom Vermeulen (be-
stuurslid Sponsoring) en Joan 
van den Akker (jeugdvoorzitter) 
spraken deze sponsor dan ook 
met waardering toe: “Niet alleen 
de financiële bijdrage, maar ook 
de betrokkenheid waarderen wij 
als vereniging ontzettend.” En 
aan het team zelf: “Zet hem op 
in deze prachtig nieuwe shirts!”

HEESWIJK-DINTHER - De jongens van JO17-2 zijn blij. Zij ont-
vingen afgelopen zaterdag namelijk hun nieuwe shirts. Dankzij de 
mooie sponsoring van administratiekantoor Van Schayk VOF uit 
Veghel staat dit team van Voetbalvereniging Heeswijk er ook weer 
prachtig op. 
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Slamdunk ’97 verliest tegen de koploper

De Black Shots gingen meteen 
goed van start en liepen na drie 
minuten al uit naar 16-0, dat 
hakte er wel in. In de derde mi-
nuut scoorde Rafael de eerste 
score voor Slamdunk, gelukkig: 
de 0 was eraf. Na nog enkele 
scores van Jelle en Rafael sloten 

de Heesche mannen het eerste 
kwart af met 30-14. Er werd 
geprobeerd door goed te ver-
dedigen de Black Shots minder 
te laten scoren, maar ze waren 
gewoon te sterk. Slamdunk ‘97 
scoorde er nog acht bij; rust-
stand 58-22. De club uit Heesch 

heeft zijn best gedaan, maar he-
laas waren de Black Shots beter; 
eindstand 94-39. 
Ben je tussen zes en veertien 
jaar? Kom dan op woensdag een 
keer meetrainen van 17.45 tot 
19.00 uur in sportzaal ‘t Vijfei-
ken in Heesch.

HEESCH - Zondag 29 oktober speelde Slamdunk ‘97 een uitwedstrijd in Helmond. Iedereen moest hier-
voor vroeg opstaan! Met acht redelijk fitte spelers stond het team uit Heesch om 9.30 bij de sporthal in 
Helmond; toch best wel spannend! 

basketbal

Op het Heeswijkse jeugdtoer-
nooi, dat voor de eerste keer 
georganiseerd werd en de ope-
ning vormde van het regionale 
toernooiseizoen, maakten de 
Heesche jeugdspelers flink wat 
indruk. In de leeftijdsklasse voor 
de jongste spelers, de U12, wa-
ren het Sjao Jacobs en Marnix 
Reijs die zowel individueel (en-
kelspel) als samen (dubbelspel) 
ver wisten te komen. Marnix 
wist zowel in het enkel- als dub-
belspel (samen met Sjao) de eer-
ste prijs in de wacht te slepen. 

In de U15 waren het Meike 
Brugman en Jens Romme, bei-
den spelend met een partner 
van een andere club, die zich in 
het dubbelspel behendig rich-
ting finale wisten te spelen. Als 
door een geoliede machine wer-

den tegenstanders in spannende 
wedstrijden verslagen. Jens en 
zijn partner wisten ook in de fi-
nale de tegenstander te verslaan 
en zo de eerste prijs in de wacht 
te slepen. De wedstrijd van Mei-
ke en haar dubbelpartner eindig-
de in winst voor de tegenstan-
der, waardoor Meike met een 
mooie tweede prijs terug naar 
Heesch mocht gaan. 
Ook in de U18 zaten de Hee-
sche badmintonners allesbehal-
ve stil. Mirne Hoeks wist in het 
enkelspel de finale te bereiken, 
waar zij na drie spannende sets 
de winst aan de tegenstander 
moest laten. 
In het dubbelspel wist Mirne, 
samen met partner Anne Ruijs, 
ook ver te komen. Maar ook 
daar was een zwaarbevochten 
tweede plaats het eindstation.

Prijzenregen voor HBV

HEESWIJK-DINTHER/HEESCH - Afgelopen zondag zijn de badmin-
tonners van de Heesche Badminton Vereniging naar het zuiden van 
de gemeente afgereisd, om in Heeswijk-Dinther mee te doen aan 
het jeugdtoernooi van badmintonclub Argus. 

badminton

V.l.n.r.: Mirne, Anne, Jens, Sjao, Meike en Marnix

Gezellige zesde HDL-Golftrophy uit

Er werd door 28 golfers en golf-
sters gespeeld om de titel ‘Beste 
golfer van HDL’. Dit jaar werd de 
HDL-Golftrophy-uit gewonnen 
door Emmy van de Wetering bij 
de dames. Bij de heren was de 
wedstrijd wederom gesplitst in 
HCP 0-24 met als winnaar Ad 
van Emmerik en HCP 24-36 met 
als winnaar Henry van Boxmeer. 

Na de opening met een kop-
je koffie en heerlijk stuk Duitse 
taart, werd er op twee flights 
gestart met de HDL-Golftrop-
hy-uit. 
Het weer was fantastisch met 
ongeveer vijftien graden en 
soms een wolkje aan de lucht. 
Er werd gespeeld over 18-holes 

met een Stableford wedstrijd-
vorm. Na afloop was er natuur-
lijk gelegenheid voor een lekker 
drankje gevolgd door de prijs-
uitreiking, met als afsluiting een 
heerlijk driegangendiner. Hierna 
ging iedereen moe maar voldaan 
naar huis. De zesde HDL-Golf-
trophy-uit werd gesteund met 
ballen mede mogelijk gemaakt 
door stukadoorsbedrijf de Haas. 

De prijzenuitslag was als volgt: 
Dames eerste prijs: Emmy van 
de Wetering. Tweede prijs: Anja 
Dijkhof. Derde prijs: Rita Dort-
mans. Heren hcp 0-24: Eerste 
prijs: Ad van Emmerik. Tweede 
prijs: Ben van de Wetering. Der-
de prijs: Jo Rijkers. 

Heren hcp 24-36: Eerste prijs 
Henry van Boxmeer. Tweede 
prijs: Willem de Haas en derde 
prijs: Ad van Nistelrooy. 
Neary: dames Anja Dijkhof en 
Neary heren Ad van Emmerik. 
Longest bij de dames: Emmy van 
de Wetering met 135 meter, lon-
gest bij de heren Jo Rijkers met 
195 meter. Begin juni 2018 is er 
weer het HDLgolf. Wil je ook 
meedoen? Meld jezelf dan aan 
via pierre@vandenhelm.nl. 
Of stuur een bericht via de Face-
bookpagina 
www.facebook.com/HDlgolf/.

KALKAR/HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Donderdag 26 okto-
ber werd voor de zesde keer het jaarlijkse HDL-Golftrophy-uit geor-
ganiseerd door de stichting Golf HDL. Mühlenhof Freier Golfplatz in 
Kalkar was de uitstekende en gastvrije gastheer.

golf

WHV verliest van Vios 38

Het begin van WHV was nog 
goed, want in de 2e minuut 
scoorde WHV al na goed door-
zetten van Tim Bunnen met een 
bekeken schot de 0-1. Hierna 
was het gedaan met WHV en 
Vios 38 stroopte de mouwen op 
en zette WHV onder druk. Ech-
ter tot veel uitgespeelde kansen 
kwam VIOS 38 niet en WHV 
leek de wedstrijd onder contro-
le te hebben. In de 28e minuut 
werd het echter 1-1 door Camiel 
Smits uit een standaardsituatie. 
WHV kwam niet meer aan voet-
ballen toe en Vios 38 rook zijn 
kans, mede geholpen door een 

warrig fluitende scheidsrechter. 
In de 38e minuut kreeg Vios 
38 een penalty toen WHV na 
slecht uitverdedigen van WHV 
keeper Jaap de Wit niets anders 
kon doen dan een lichte overtre-
ding maken. Dennis Jenniskens 
schoot de bal in twee instanties 
in de goal; 2-1 voor Vios 38. 
Na rust hetzelfde spelbeeld. Een 
aanvallend Vios 38 en een ver-
dedigend WHV wat in de 55e 
minuut leidde tot de 3-1. 

Uit een corner wist wederom 
Dennis Jenniskens te scoren; 
3-1. Dit was ook de eindstand.

BEUGEN/LOOSBROEK - In een zeer matige wedstrijd heeft WHV 
uit bij Vios 38 geen punten weten te behalen. Na een slechte wed-
strijd moesten de mannen van Leon van Wanrooij met een 3-1 ne-
derlaag vertrekken uit Beugen.

voetbal

Weerdenburg Web Works schenkt DOS’80 
nieuwe website

Bij Weerdenburg Web Works 
werken ze al meer dan zeven-
tien jaar aan leuke, uitdagende 

en innovatieve online projecten. 
Ze zijn het brein achter tal van 
slimme online oplossingen die 

het leven een stuk gemakkelijker 
maken. Of dit nu gaat om een 
eenvoudige website of ingewik-
kelde applicatie, zij bouwen het 
voor je. 
De mannen van Weerdenburg 
Web Works hebben de site kos-
teloos voor DOS’80 gebouwd, 
de vereniging is hen bijzonder 
dankbaar voor deze vorm van 
sponsoring!

Op de foto staan Frank van 
Weerdenburg en Olaf Langens. 
Frank van Weerdenburg is ei-
genaar van Weerdenburg Web 
Works en Olaf Langens is ac-
tief bij de PR-commissie van 
DOS’80. Benieuwd naar de 
nieuwe site? 
Ga dan naar www.dos80.nl

HEESCH - Het is zo ver; de nieuwe website van handbalvereniging DOS’80 is een feit. De site is fris, 
overzichtelijk, informatief en van deze tijd. Daarnaast is de website responsive wat inhoudt dat deze 
site zich aanpast aan het scherm waarmee een bezoeker de website bekijkt. Of dit nu op een desktop 
monitor, een tablet of smartphone is. 

Frank van Weerdenburg en Olaf Langens Foto: Rob Reinders

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Welke naam zijn eigen team 
krijgt en hoe het er verder uit zal 
gaan zien is op dit moment nog 
niet bekend. Er worden momen-
teel nog volop gesprekken ge-
voerd met materiaalsponsors om 
alles zo professioneel mogelijk 
aan te kunnen pakken. 

Ook zal het team gaan werken 
met een nieuwe monteur. Raivo 
en zijn ouders zijn Ben Vervloes-
sen, die de laatste twee seizoe-
nen voor Raivo heeft gesleuteld, 
dankbaar voor zijn professionele 
werkwijze en de fijne tijd die ze 
met hem hebben gehad. Naast 
het Europees Kampioenschap 

125cc en de Dutch Masters of 
Motocross zal de crosser uit 
Heesch deelnemen aan het 
ADAC 125cc Kampioenschap, 
Franse 125cc wedstrijden en 
wedstrijden om het Open Ne-
derlands Kampioenschap 125cc, 
die in het wedstrijdprogramma 
passen. Ter voorbereiding op 
het seizoen zal Raivo in februari 
starten in het Italiaans Kampi-
oenschap 125cc.
De familie Dankers staat open 
voor ideeën en suggesties 
over het op te zetten eigen 
team. Via info@dankers.nl of  
06-53220904 kun je in contact 
komen met de familie Dankers.

Raivo Dankers met eigen 
team van start in 2018

HEESCH - Raivo Dankers zal in 2018 met een eigen team aan de 
start komen in het Europees Kampioenschap 125cc en de Dutch 
Masters of Motocross. Na het nieuws dat Raivo voor 2018 niet ver-
der kon binnen zijn huidige team, werd onlangs duidelijk dat KTM 
Oostenrijk in hem blijft geloven en dat ze Raivo in 2018 van het 
juiste materiaal blijven voorzien binnen zijn eigen team.

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

DE OPLOSSING

HVCH D1 (JO13-1) op weg naar... Duitsland

Het voltallige team, onder aan-
voering van Glenn en Tom, reist 
samen met ouders en overige 
fans af naar München. Om dit 

toernooi (mede) te bekostigen 
zijn er veel ludieke sponsoracties 
bedacht. Nieuwe sporttenues 
met logo’s, een bingoavond, ma-

rathontraining, auto’s wassen en 
zelfs (hulp)Sint en Piet zijn nu al 
te boeken. Iedereen is druk in de 
weer! Op Facebook, Instagram 
en Snapchat zijn zeer binnenkort 
alle ontwikkelingen te volgen en 
te delen. Het team heeft al meer-
dere toezeggingen van bedrijven 
gekregen die graag hun steentje 
bij willen dragen. Van Schijndel  
Tegels, Deess-Hair, H32, HT 
Sport, CC De Pas, J&E Sports, 
Rösler Benelux, Stadhouders 
4-seizoenen Hoveniers en Ruijs 
Tuintechniek hebben dit inmid-
dels al gedaan, maar er zijn nog 
veel bedrijven die graag iets wil-
len gaan doen.

Alle donaties zijn welkom op: 
NL82 RABO 0322 5825 55 ten 
name van N. de Graaff.

HEESCH - In het paasweekend van 2018 gaat de D1 (JO13-1) deelnemen aan een prestigieus, interna-
tionaal voetbaltoernooi in Duitsland. Er doen maar liefst 180 teams aan mee uit vele Europese landen. 
Een internationale competitie, geweldige sfeer op het sportpark en het samen op stap zijn is voor veel 
spelers een groot avontuur, dat voor velen van hen een herinnering voor het leven zal worden.

Teamfoto JO13-1

Slordig Heeswijk laat zege aan BVV
DEN BOSCH/HEESWIJK-
DINTHER - In een open wed-
strijd moest een slordig spe-
lend Heeswijk de punten in Den 
Bosch aan BVV laten. 

Het team van trainer Marc van 
der Ven had veel balbezit en ook 
voldoende ruimte om daar iets 
goeds mee te doen, maar door 
slechte keuzes en slordige pas-
sing werden de blauw-witten 
minder gevaarlijk dan mogelijk 
was geweest. In de tweede helft 
strafte BVV dit af door goals van 
Glenn Kusters en Guillermo le 
Couvreur. Een doelpunt van Ca-
miel van Doorn zorgde voor een 
2-1 eindstand.
Voor de ploeg van Gebr. Dijk-
hoff een wijze les dat volledige 
scherpte en beleving nodig is 

om een wedstrijd winnend af te 
sluiten in deze tweede klasse. 
Volgend weekend komt Ven-

horst op bezoek in Heeswijk en 
dit biedt dan ook een prima kans 
om verbetering te tonen.

voetbal

Van Dijke dichtbij 0-1 Foto: Hans Heesakkers

HVCH kan leven met gelijk-
spel tegen Alverna

Na rust werd het spel van beide 
ploegen er helaas niet beter op. 
Alleen HVCH-aanvoerder Roy 
Vissers speelde zich in de 60e 
minuut goed vrij maar zijn doel-
poging werd geblokt. Bij HVCH 
waren intussen Jordy Spooren 
en Jeffrey van Uden geblesseerd 
uitgevallen en toen in de 71e 
minuut verdediger Willem Roefs 
met twee keer geel van het veld 
moest, trok coach Maarten van 
Vugt zijn conclusie en ging voor 
het punt. Spits Lars van Lee werd 
in de defensie geposteerd om het 
gelijkspel mede over de streep te 
trekken. Met wat kunst en goed 
keeperswerk van Brian Vialle luk-
te dat uiteindelijk.

HEESCH - Hoewel er vooraf aan deze wedstrijd waarschijnlijk op meer was gehoopt konden zowel 
HVCH als Alverna eigenlijk geen aanspraak maken op de volle winst. In de eerste helft waren de beste 
mogelijkheden voor de club uit Heesch. Allebei de keren was het Jordy Veld die dichtbij een doelpunt 
was. In de 36e minuut ging zijn schot via de lat over het doel en even later redde doelman Robert 
Zaalman van Alverna met de voet op zijn inzet. Alverna was voor rust eigenlijk alleen gevaarlijk bij 
hoekschoppen.

voetbal

Doelman Brian Vialle redde voor HVCH een punt door twee uitstekende 
reddingen Foto: Rudo Romijners

Zin in een potje hockey bij HDL?
HEESWIJK-DINTHER - Ben je vijf, zes of zeven jaar en wil je kijken 
of hockey iets voor jou is? Geef je dan op voor een proeftraining 
met de Benjamins. Zij trainen op woensdag van 17.00 tot 18.00 
uur. De trainers van HDL worden begeleid door trainers van Hoc-
keyWerkt.nl. Deze trainers zijn getraind om op een leerzame, mo-
tiverende en enthousiaste manier training te geven. Zij geven hun 
kennis door aan de trainers van HDL. 

Ben je ouder dan zeven jaar en wil je een proeftraining volgen? Dan 
ben je natuurlijk ook van harte welkom. Alleen is de training dan 
op een andere dag en een ander tijdstip. Voor meer informatie of 
om je op te geven kun je een mailtje sturen naar tc@hdlhockey.nl.
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Belangstellenden zijn welkom 
om een keer gratis mee te ko-
men doen. De kinderen gymmen 
op blote voeten of gymschoenen 
met een stroeve zool en makke-
lijk zittende kleding is gewenst. 

Er wordt gegymd op donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur in 
sporthal de Zaert. 

Voor meer informatie kijk op 
www.turnvereniging-sinecura.nl, 
bel Marita van de Ven via 
0413-229750 of mail naar 
sine-cura@hotmail.com.

Ouder-/ peutergym bij Sine-
Cura van een tot vier jaar

HEESWIJK-DINTHER - Klimmen, klauteren, rollen, springen, ba-
lanceren en schommelen maar ook samen bewegen op muziek en 
spelletjes doen. Deze elementen maken iedere les tot een feest voor 
ouder en kind. De lessen zijn bedoeld voor peuters tot vier jaar die 
goed kunnen lopen. Samen met mama, papa, grootouders of oppas 
wordt er bewegingservaring in een grote ruimte opgedaan. 

Brabants Mooiste MTB-tocht 

De inschrijflocatie is Achter Den 
Berg 16 in Nistelrode (scouting-
gebouw). Het inschrijfgeld be-
draagt € 5,-. NTFU-leden krijgen 
€ 1,- korting. Onder de zestien 
jaar is deelname gratis. NT-
FU-leden kunnen met hun pas 
inschrijven via ‘Scan & Go’. De 
starttijd is van 8.30 tot 9.30 uur.

Op www.twcdevoorsprong.nl 
staat meer info over deze mooie 
veldtoertocht die ieder jaar vele 
enthousiaste deelnemers trekt. 
TWC De Voorsprong is een toer-
wielerclub en biedt iedereen met 
een racefiets de mogelijkheid om 
in het wegseizoen in groepsver-
band tochten te fietsen. Op dit 
moment kent de club zes fiets-
groepen waaronder twee da-

mesgroepen. Iedere groep fietst 
met een eigen afstand en snel-

heid, zodat iedereen op een pas-
send niveau kan fietsen.

HEESCH/NISTELRODE - Toerwielerclub De Voorsprong uit Heesch organiseert zondag 5 november haar 
jaarlijkse veldtoertocht in Nistelrode. Deelnemers kunnen kiezen uit maar liefst drie afstanden: 35, 45 
of 55 kilometer. De routes gaan over mooie bospaden en goed begaanbare landwegen in de prachtige 
natuurgebieden De Maashorst, Bedaf en Slabroek. In elke afstand is een pauze opgenomen waar iedere 
deelnemer thee en een versnapering krijgt aangeboden. Na afloop is er gelegenheid om de fiets af te 
spuiten.

Dames DOS’80/Olympia’89 
walsen over tegenstander heen

Break-outs
DOS’80/Olympia’89 kwam bij-
zonder goed uit de startblokken. 
Op voorhand was dit een een-
voudige tegenstander, maar van 
onderschatting was geen enkele 
sprake. Coach Jan van Munster 
had zijn dames uitstekend gemo-
tiveerd. DOS’80/Olympia’89 liet 
er van meet af aan geen enkele 
twijfel over bestaan wie er met 
de punten vandoor zou gaan. 
Met enkele snelle, efficiënt uit-
gevoerde break-outs was er voor 
de gasten uit Oisterwijk geen eer 
te behalen. Met de rust was de 
voorsprong al riant: 13-7. 

Verdediging
Van enige verslapping in de 
tweede helft was van Hee-
sche kant niets te merken. De 
Heesche ploeg bleef op tempo 
spelen. Daarnaast wist Rianne 

Janssen vanaf de hoek regelma-
tig te scoren. Ook verdedigend 
stond DOS’80/Olympia’89 haar 
mannetje en keepster Inge Tur-
lings wist menige inzet te keren. 
Taxandria kon in de tweede helft 
maar twee keer het net vin-
den. Dat stemde coach Jan van 
Munster tot tevredenheid. 

“Vaak zie je tegen een mindere 
tegenstander dat het niveau in-
zakt, dat hebben wij deze wed-
strijd grotendeels kunnen voor-
komen.” 
Met 26-9 prijkte er een duide-
lijke overwinning op het score-
bord.

Op dit moment wordt er beke-
ken of DOS’80 en Olympia’89 
uit Oss in de toekomst kunnen 
gaan fuseren. 
Vandaar de naamswijziging naar 
DOS’80/Olympia’89.

HEESCH - Zaterdagavond speelden de dames van DOS’80/Olym-
pia’89 hun eerste thuiswedstrijd in sporthal ’t Vijfeiken. Tegenstan-
der was Taxandria uit Oisterwijk. De Heesche formatie wist er met 
groot gemak voor te zorgen dat de winst werd behaald. 

handbal

Rianne Janssen
 Foto: Ruud Schobbers

Van Grinsven reed in het eer-
ste uur van de wedstrijd aan de 
leiding en kwam na een mooie 
strijd uiteindelijk op een ster-
ke tweede plaats binnen! Bij de 
start kwam van Grinsven gelijk 
goed weg en wist als leider door 
de eerste bocht te komen. Het 
juiste ritme zat er onmiddellijk 
in en dit zorgde ervoor dat hij 
in het eerste uur aan de leiding 
bleef rijden. Daarna had de rij-
der uit Heesch een mooie strijd 
om de koppositie, maar slaag-
de er helaas niet in om de winst 
te pakken en kwam als tweede 
over de finish. “Ik ben zeer te-
vreden met het resultaat. Ik ben 
lang geblesseerd geweest en heb 

hierdoor maar weinig kunnen 
testen, wat dus veel perspectief 
biedt voor de komende wedstrij-
den”, vertelt Mike. De volgende 
wedstrijd om het Franse zand-
kampioenschap wordt op 2 de-
cember verreden in St. Leger de 
Balson.

Mike van 
Grinsven sterk tweede in 
Frans zandkampioenschap
LOON PLAGE/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad 
team is in de tweede wedstrijd om het Frans zandkampioenschap in 
Loon Plage op het podium geëindigd.

quad

GEEN VERSLAPPING 
IN TWEEDE HELFT 
VAN HEESCHE KANT
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DONDERDAG 2 NOVEMBER

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Workshop: Herfstkrans 
op boomschijf
BloemBelevingEgie, 
Hazelberg 2 Veghel

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Avondje nostalgie: 
Herinneringen aan 
Le Tisserand
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Alle-Zielen
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Fysio Steins Hoogstraat: 
Informatieavond 
bekkenklachten
Molenstraat 157-159 Oss

Centrum MAIA: Workshop 
werken met het labyrint
Palmenweg 5 Nistelrode

Lezing: Gilden
Heemkamer Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 3 NOVEMBER

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Fietsverlichtingsactie
Dorpsplein Heesch
PAGINA 33

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Late Night shoppen
Number3 en Hedi Meubelen
Laag Beugt 1a Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

ZATERDAG 4 NOVEMBER

Thema-quiz avond
Heemkamer Nistelrode

Dorcas Voedselactie
COOP Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Dagworkshop: High-Spirit
Palmenweg 5 Nistelrode

Brabantdag 
Familiegeschiedenis
Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch

Koningschieten Sint 
Willebrordusgilde Heeswijk
Schuttershof Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Rabo Speelmiddag
Sportcentrum de Rusheuvel Oss

Workshop Skincare 
& Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Bernhezer Business Event
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

November Rock
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 32

Open dag Wolbert Fysio
Laar 53C Nistelrode
PAGINA 4

ZONDAG 5 NOVEMBER

Veldtoertocht
Start: Achter Den Berg 16 
Nistelrode
PAGINA 39

Open dag Model-
bouwvereniging De Wissel
Raadhuislaan 14 Oss
PAGINA 9

Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs
CC De Pas Heesch
PAGINA 10

Drumcirkel
Palmenweg 5 Nistelrode

Oogstdankdienst
Protestantse kerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Stichting Bernhezer 
Gehandicaptenbal: 
Verkleedbal
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Film: Jackie
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Optreden pianiste 
Monique van de Ven
Kapel Laverhof 
Heeswijk-Dinther

MAANDAG 6 NOVEMBER

Een avond over Diaconie
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 6

Rabobank Woonevent
Sportcentrum de Rusheuvel Oss
PAGINA 29

DINSDAG 7 NOVEMBER

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Informatieavond: 
Eerste Communie
Petrus’ Bandenkerk Heesch
PAGINA 6

WOENSDAG 8 NOVEMBER

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Gemeente haalt 
snoeihout op
Binnen de bebouwde kom 
Bernheze
PAGINA 20

DONDERDAG 9 NOVEMBER

Raadsvergadering
Gemeentehuis Heesch
PAGINA 20

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Centrum MAIA: Workshop 
Werken met energie
Palmenweg 5 Nistelrode

Kunstlezing: Nederlanders 
in Parijs
Bibliotheek Heesch
PAGINA 10

Hans Dorrestijn & friends
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 10

VRIJDAG 10 NOVEMBER

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Centrum MAIA: Reiki 3A
Palmenweg 5 Nistelrode

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Keezetoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

BOBZ Casino avond
Dorpshuis Nistelrode

Franse avond
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 1

ZATERDAG 11 NOVEMBER

Teens Together
Parochie De Goede Herder 
Middelrode

Workshop Skincare 
& Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

50-jarig jubileum 
VC Tornado
Sporthal De Overbeek 
Nistelrode

11-11 Bal Krullendonk
CC De Pas Heesch

ZONDAG 12 NOVEMBER

Gabriellic Voetreflex: 
Voetreflexworkshop 
Roestenburgseweg 2 
Heeswijk–Dinther
PAGINA 17

Mercy John
CC De Pas Heesch
PAGINA 10

Markt Veilig Wonen
CC Bernrode Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

EHBO Sint Lucas: 
Rommelmarkt
De Stuik Vorstenbosch

Collecte Anja voor Ghana
Heilige Hartkerk Oss

Workshop Chocolade 
letters
Den Hof 17 Nistelrode

Cabaretmiddag
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 13 NOVEMBER

Alzheimer Café
Oude Litherweg 20 Oss

Voorlichtingsavond: Pijn
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

DINSDAG 14 NOVEMBER

Zonnebloem Nistelrode: 
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Centrum MAIA: Workshop 
werken met de biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 15 NOVEMBER

Centrum MAIA: Workshop 
inwijding in de astrologie
Palmenweg 5 Nistelrode

Liederentafel
CC De Pas Heesch

Lezing: Hugo Borst
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Fotopresentatie 
Vroeger en Nu
De Stuik Vorstenbosch

DONDERDAG 16 NOVEMBER

Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing over Hildegard van 
Bingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

uitverko
cht


