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Rabobank Clubkas Campagne

mooiBernheze.org
Afsluiten van het bekende en
openstaan voor het nieuwe.
Samenvoeging van
MooiNisseroi.nl,
MooiHeesch.nl en
MooiHDL.nl;
nieuwe website,
betere bereikbaarheid,
mooie acties!
Zie pagina 47

Bernheze
houdt van
Zwarte Piet...

Sinterklaasnieuws

Theo Vinken, directievoorzitter Rabobank Oss Bernheze:
“Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving,
waarvan ik hoop dat in de toekomst deze nog veel harder
gaat vloeien, waarvoor - in tegenstelling wat de media
beweren - volgend jaar weer een clubkas campagne.”

FOLDER DEZE WEEK
BBQenzo.nl - BerNheze

ZIe pagIna 6

Jong en oud waren het
vaak met elkaar eens

Prins Martijn d’n urste

Meer op pagina 14

ZIe pagIna 40 & 41
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Diamanten bruidspaar Joop en Sjaan Kuppen
heesCh - op donderdag 5 november was het zestig jaar geleden dat Joop en sjaan Kuppen – van Gasteren
in het huwelijk traden. het echtpaar woont ruim zestien jaar in de antenburgt in heesch.

Jarenlang hebben Joop en sjaan
in hedel gewoond, waar Joop
ruim veertig jaar werkzaam was
bij Kronenburg in hedel. de eerste jaren was sjaan druk met
het huishouden en de zorg voor
dochter ria. later werkte ze bij
de firma Mackelenberg in den
Bosch. daarnaast waren beiden
actief binnen het vrijwilligerswerk in hedel.

BUrGemeesTer
mOOrman KWam heT
BrUIdsPaar FeLICITeren

Diamanten bruidspaar Joop en Sjaan

Foto: Marcel van der Steen

Laagste prijsgarantie
op Audi’s met TFSI motoren
bij onderhoud en reparatie!

Officiële Audi
dealer

Vervangend vervoer
v.a. € 18,50 p/dag

2 jaar garantie op
loon en delen
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krant niet op
woensdag
ontvangen?
laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
tel. 0412-795170 of
06-22222955

Fietsverlichtings
ACTIE

14 November
November a.s.
13
a.s.
i.s.m. VVN

Oss
Kansingel 22 H-J

eind 1998 verhuisden ze naar
heesch, waar ook ria en haar
man hans wonen. ook de kleinkinderen wonen in heesch, Bart
met Anke en loes met sander.
sinds mei zijn Joop en sjaan de
trotse overgrootouders van Jort.
Burgemeester Moorman kwam
op 5 november het diamanten
bruidspaar feliciteren. op zondag 8 november werd het feest
gevierd, samen met familie, buren en vrienden.

bernheze bouwt

afd. Maasland regio Oss

ZieZieartikel
opvoor
pagina
15
onze website
meer info

’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl

Zie pagina 23

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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verLangLIJStJe

Zelfgemaakte
pepernoten
boodschappenlijstje

kerbruine
150 g boter, 125 g don
culaaskruiden,
spe
g
basterdsuiker, 10
el, 4 el melk en
250 g zelfrijzend bakme
bakpapier

Afgelopen zaterdag kwam er een
mevrouw in de winkel voor een
leuk pakketje! Bij het zwembad in
Nistelrode hadden ze haar geadviseerd
om bij Bon Fromage aan te gaan, want
daar maken ze zulke leuke pakketjes!
dankjewel en fijn zo’n mond tot mond
reclame. helaas hebben wij geen
surpriseboeken waar u plaatjes uit
kunt knippen om op uw verlanglijstje te plakken, maar wij helpen
u uiteraard bij de keuze om een heerlijk pakket samen te stellen.
Voor iedereen geven wij graag een passend advies en misschien
heeft u wat aan deze tips...

Werkwijze 1. Verwarm de oven voor op
1600C. Kneed de boter, suiker,
speculaaskruiden, het zelfrijzend bakmeel en
zout naar smaak goed door elkaar.
2. Voeg lepel voor lepel de melk aan het beslag toe,
zodat het een lekker soepel deeg wordt. Bekleed de
bakplaat met bakpapier.
3. Maak lange rollen van het deeg. Snijd de rollen in
gelijke stukjes. Vorm hier kleine balletjes van, leg ze
op de bakplaat en druk ze een beetje plat.
Bak ze in de oven in ca. 15 minuten gaar
en lichtbruin. Haal de pepernoten uit de
oven en laat ze helemaal afkoelen.

* trendy pakket
met lekkere
prosecco van Black
& Bianco in lemon,
aperol of kirsch
* heerlijk heesch
pakket met een
3-lelienbiertje en
old heesch kaas
* Wijntje, kaasje,
nootje... altijd een
succes
* olie/azijn voor
de kookfanaten

Versiertips: 1. Bestrijk de pepernoten met
chocoladeglazuur. 2. Bestrijk de pepernoten
met poedersuikerglazuur - dit is zelf te maken
door poedersuiker en limonadesiroop te mengen en versier met eetbare suikervormpjes.

* Bonbons... puur, melk of chocolade, in diverse varianten
* streekpakket van diverse bedrijven (verkrijgbaar vanaf 10 stuks)
* Cadeaubonnen van Bon Fromage in combinatie met een flesje
wijn of een kaasje.

Bewaartip: Je kunt de pepernoten drie dagen van
tevoren bereiden. Bewaar ze in een afgesloten
trommel.

Natuurlijk mag u zelf een keuze maken. Kom gerust naar onze
winkel(s), waar onze ‘Uitkijkpiet’ al rustig zit te wachten op de
komst van sinterklaas aanstaande zaterdag...
Bon Fromage team oss - heesch
ton en elly Bens

bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

Zondag 22 november STAMPPOTTEN-BUFFET
Soep naar keuze, stampot
en een toetje € 17,50 p.p.

Kinderen aangepaste prijzen evt. een pannenkoek.
De aankomsttijd is tussen 16.00 en 19.00 uur.
Kinderen tot en met 3 jaar gratis.
Reserveren gewenst.

Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755
Ook voor Kerst

PEFC/30-31-421

www.restaurantdewaard.nl

40.p.p.

expositie aafke steenhuisStichting
zaterdag 14 november en zondag
15 november: expositie van Aafke
steenhuis met beelden. Beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. toegang zoals gebruikelijk gratis.
in sint-oedenrode heeft Aafke een
atelier aan de dommel in een mooi
natuurgebiedje. ook heeft zij een
tijdelijk atelier in het oude ziekenhuis in Veghel omdat zij ook graag
groot wil werken. de beelden die
zij maakt, zijn vaak geïnspireerd
door de natuur, foto’s in de krant
of woorden/beelden die in haar ge-

Kloosterkapel Vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

dachten blijven haken. Materialen
versterken de uitdrukking van het
werk en variëren enorm. Meestal
komen natuurlijke materialen terug,
maar ook afval en vondsten. Verder
gebruikt zij metaal, hout, Acrylic
one, gips, epoxy, brons en alles wat
zij kan gebruiken of nodig heeft.
de grootte van het werk bepaalt
mede de uitdrukking en varieert
van een bronzen beeld van vijftien
cm hoog tot een vliegend mensfiguur van drie meter lang. zij maakt
graag reeksen of groepen. zie ook
www.aafkesteenhuis.com/blog.

het werk ‘de Vluchtelingen’ stond
van 11 juli tot 20 september 2015
in het Gemeentemuseum in den
haag tentoongesteld op de zomer
expo en komt in de domkerk in
Utrecht te staan van november tot
in januari 2016.
Woensdagmiddag 18 november:
derde keer jeugdatelier o.l.v. sarah
linde voor kinderen van 6 t/m 12
jaar, van 14.00 tot 16.00 uur.
zaterdagavond 21 november: concert over-winteren door Marie
Christien, aanvang 20.15 uur. entree € 7,50.

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

INCL. FRISDRANK,
WIJN, VRUCHTENSAP
EN BIER

KINDEREN
TOT 12 JAAR

19.95

p.p.
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Het Kerstbuffet
BELEEFT U DIT JAAR IN
PARTYCENTRUM ‘T MAXEND!
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Broers en zussen Van der Wielen mooi vanhans manders
samen 666 jaar oud
Tot mijn spijt heb ik nog te weinig reacties gehad
op mijn vorige bijdrage in deze krant, het eerste
gedicht uit mijn cyclus bij de letters van het
alfabet. U, lezer, zou me laten weten wat uw
favoriete letter is. Reageren kan nog steeds.
Mijn mailadres is jeagmanders@gmail.com.

Voor deze keer iets totaal anders. Onderstaand
gedicht is zonder enige twijfel het hoogste gedicht dat ik ooit geschreven
heb. Samen met mijn vrouw zat ik in het vliegtuig op weg naar Brindisi
in Zuid-Italië. We hebben daar, in Puglia, de hak van de laars, onze
herfstvakantie doorgebracht. Een aanrader deze streek. We bivakkeerden
in de centro storico van Ostuni, een schitterend wit stadje, gelegen op
een heuvel. We hebben veel gefietst, tussen de truli’s en de olijfbomen
en langs de Adriatische kust. En we zijn met de trein o.a. naar Lecce
geweest, het Florence van het zuiden. Wat een prachtige stad!
Maar toen we in het vliegtuig zaten, moest ik nog bijkomen van de
(volledig onnodige) stress die me voorafgaand aan de reis plots in
zijn greep kreeg. Mijn vrouw had via internet voor de hele week een
parkeerplaats voor onze auto gereserveerd en het lukte ons aanvankelijk
niet die te vinden. Hup, daar was de stress en die nam meteen de
leiding over in mijn hoofd. Ik vermoed dat sommige lezers dat wel
zullen herkennen. Rationeel denken en handelen lukt even niet en als je
partner probeert je te kalmeren, werkt dat eerder averechts.
Boven v.l.n.r.: Martien 83 jaar, Jan 85 jaar, Cor 75 jaar, Harrie 79 jaar en Wim 81 jaar.
Onder v.l.n.r.: Riek 87 jaar, Frans 90 jaar en Pieta 86 jaar.

Nistelrode - Van de familie Van der Wielen uit Nistelrode hebben zes broers en twee zussen gezamenlijk
de leeftijd van 666 jaar bereikt. De familie is opgegroeid in Nistelrode aan ‘t Maxend. Broer Gerard is in 1994
overleden op 68-jarige leeftijd. De andere broers en zussen genieten nog van het leven. Woensdag 4 november is Jan van der Wielen 85 jaar geworden en nu zijn ze samen 666 jaar, een bijzonder getal.

Daarover gaat onderstaand gedicht. Geen sonnet deze keer, want dat
heeft te veel regelmaat voor de beschreven situatie. De lezer moet nog
weten dat we pas sinds kort een TomTom hebben. Ik heb lange tijd
gezworen dat ik nooit zo’n apparaat zou willen, omdat ik het altijd en
overal een uitdaging vond zelf de weg te vinden. Maar in onze nieuwe
auto zat er standaard een in. Ik heb hem inmiddels twee keer gebruikt.

Stress

Je leeftijd verbergen
is je herinneringen uitvlakken

De parkeerplaats heeft zich goed verstopt
zo goed dat ik niet meer denken kan,
paniek vestigt zich in al mijn cellen
als een vluchteling in een schamele opvangplek
Mijn reisgenoot tracht me te kalmeren
maar blaast ongewild de spanning verder op
tot de ballon, mijn hart, op knappen staat
Dan pas lees ik de instructies, de wegenkaart
op mijn TomTom. “Hier is het,” zeg ik
terwijl mijn ogen zich volzuigen met zicht
mijn lichaam de verblinding voorbij is
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ELKE DAGTaak!!
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audiovisueel

Twee uur later, in de lucht, lach ik erom
dat ik het spel dat leven heet
nog steeds niet rustig spelen kan

www.dsp-audiovisueel.nl
tel. 0485-350705

Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
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Loop eens
neem
binnen of
contact op

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980

www.plazafoodforall.nl

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur
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Informatieavond over de overgang
beter te weten wat er
onder invloed van
veranderende
hormonen met
lichaam
en
geest gebeurt,
kun je er beter mee omgaan.”

‘De overgang
is niet het einde,
maar een
keerpunt in
je leven’

ViViN
staat
voor de eerste
letters van: ‘voor
iedere
vrouw
in
Nistelrode’. ViViN is vanaf januari 2015 actief. in het bestuur zitten vrouwen van uiteenlopende leeftijden, dat zal zorgen
voor een gevarieerd aanbod van
activiteiten.
doelstelling is om eenmaal per
maand die activiteiten aan te bieden, die zorgen voor ontspanning,
ontmoeting en ontplooiing.

Bestuursleden VIVIN

Nistelrode - vivin houdt op
donderdag 12 november in CC
nesterlé in nistelrode een informatieavond over de overgang.
tijdens de avond zal de documentaire ‘Uitgebloei(d)’ vertoond worden. hierna zal overgangsconsu-

lente Urusla Krol vertellen over het
onderwerp en antwoord geven op
vragen.
de start van de overgang, ongeveer vanaf het 40ste levensjaar,
komt meestal ongelegen. “rond
die tijd zijn we razend druk. de

combinatie werk, puberende kinderen, ouders die extra aandacht
of zorg vragen, de missie gezellig
te blijven en er ook nog een beetje
leuk uit te zien, zorgt ervoor dat
je jezelf dreigt te verliezen. Vrouwen herkennen zichzelf niet meer.
eerst lukte alles, nu lijkt het of je

de hele dag op je tandvlees loopt.
en multitasking, zo’n typisch vrouwending waar we trots op zijn, lukt
al helemaal niet meer”, zegt Ursula
Krol.
“de overgang is niet het einde,
maar een keerpunt in je leven. door

leden kunnen zich opgeven
bij j.vocht@planet.nl of
via 0412-611611.
lidmaatschap is € 35,- per jaar.
de informatieavond over de
overgang op donderdagavond
12 november begint om 20.00
uur.

Dokter op Dinsdag@Bernhoven:

onzichtbare gevolgen na CVa en hersentrauma
UdeN - het thema van dokter op dinsdag@bernhoven op dinsdag 24
november is ‘onzichtbare gevolgen na Cva en hersentrauma’. deze
editie wordt verzorgd door de vakgroep neurologie, in samenwerking
met de Cva-keten oss-uden-veghel en revalidatiecentrum de tolbrug.
Als iemand zijn been heeft gebroken, ziet iedereen dat er iets aan
de hand is; iemand heeft dan gips,
krukken of zit misschien zelfs in
een rolstoel. daardoor kunnen andere mensen hier makkelijk rekening mee houden.
in het geval van hersenschade,
bijvoorbeeld ten gevolge van een

ongeval of een beroerte (CVA),
kunnen er zichtbare verschijnselen
zijn, zoals een verlamming. hersenschade kan echter ook onzichtbare gevolgen hebben. diverse
professionals gaan onder meer in
op de mogelijke beperkingen, geheugenproblemen of bijvoorbeeld
veranderd gedrag.

aanmelden
de avond vindt plaats op dinsdag 24 november in Bernhoven,
Uden, van 19.30 tot 21.00 uur.
de toegang is gratis. in verband
met een beperkt aantal plaatsen,
graag vooraf aanmelden. Bel naar
Patiëntservice van het ziekenhuis, 0413 - 402900. of stuur een
e-mail: psb@bernhoven.nl onder
vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. toewijzen van plaatsen geschiedt op
volgorde van binnenkomst.

•
•

prednison en botontkalking bij reuma
BerNheze - de reumapatiëntenvereniging ’s-hertogenbosch en
omstreken houdt op woensdag 18
november een voorlichtingsavond
over ‘Prednison en botontkalking
bij reuma’.
Prednison geeft kans op bijwerkingen bij langdurig gebruik en een
hoge dosering. Wie Prednison langere tijd moet gebruiken, bijvoorbeeld bij reumatoïde artritis (rA),

de ziekte van Bechterew of sle,
zal zich door een arts goed moeten
laten controleren op bijwerkingen.
de arts zal onder meer medicijnen
voorschrijven die botontkalking
(een van de bijwerkingen) tegengaan. Bij botontkalking (osteoporose) worden de botten erg broos
en kunnen dan gemakkelijk breken. langdurig gebruik van Prednison kan tot osteoporose leiden.
tijdens de voorlichtingsbijeen-

komst zal een specialist op dit
gebied, dr. de Nijs, reumatoloog
in het elkerliek ziekenhuis in helmond, hierover spreken en vragen
beantwoorden.
de avond duurt van 19.00 tot
21.00 uur in Perron-3 aan hoff
van hollantlaan 1 in rosmalen.
info: Gerrit van der zalm,
tel: 0411–607193/
gvdzalm@kpnplanet.nl.

•
•
•
•

Professionele behandeling van de voet
Aanmeting en levering van maatwerk,
zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
Instrumentele behandeling, wondverzorging
Verbanden en tapings
Advies en voorlichting
Sportpodotherapie

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73
Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

info@podotherapiepeeters.nl
www.podotherapiepeeters.nl

OSS DONDERDAGAVOND OPEN
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Cube verwondert: Hup de boom in

Cultuureducatie Bernheze

bernheze - Cube staat voor Cultuureducatie Bernheze.
Cube vormt de verbindende factor tussen cultureel aanbod enerzijds
en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt graag
culturele activiteiten voor kinderen. Dit keer: ‘Hup, de boom in’, een
project rondom boomplantdag van Studio Vliegwerk, aangeboden
door de gemeente Bernheze.

het dan wel is? Laat deze groep
maar los, want zelfs hierop komt
een antwoord: heksenbezem! En
ja, dat klopt, vertelt Sarah. Het is
een soort woekering van de boom.
Bomen worden ook al eeuwenlang
vereerd.

Sarah Linde over bomen op basisschool De Kiem

Foto’s: Marcel van der Steen

‘De kinderen gaan alvast aan
de slag voor de kerstboom’
“Hoeveel bomen denken jullie dat
er in Nederland zijn?”, is de eerste
vraag van Sarah Linde aan groep
5/6 van basisschool De Kiem. Nou
weet deze groep veel, heel veel.
Maar hierover moeten de kinderen
toch even nadenken. “Een miljoen? Twee miljoen?“ Het blijken
er nog veel meer te zijn: maar liefst
zo’n tweehonderd miljoen. En die
bomen hebben een boel functies.

Wat zoal? Nou, bijvoorbeeld dat je
zuurstof hebt, redeneert een van
de kinderen. Maar bomen zorgen
ook voor schaduw. En je kunt eronder schuilen. Maar niet als het
bliksemt, daarin zijn de kinderen
heel eensgezind. Bomen geven ook
voedsel en ze zorgen voor sfeer en
rust. En ze kunnen geluid tegenhouden, bijvoorbeeld langs een
snelweg. Van omgekapte bomen

kun je van alles maken:
een bank, tafel,
konijnenkooi,
kast, papier,
stoelen of
potloden.
Sarah laat
foto’s zien
van alles
wat in en
op zo’n
boom leeft
en de kinderen mogen
roepen wat het
is. Dieren, vogels en elfenbankjes
worden moeiteloos benoemd.
Maar sommige bomen zien er raar
uit. Ze lijken op een gezicht. Of er
groeit iets vreemds in. Een soort
nesten die geen nesten zijn. Wat

Zo is er de heilige boom, de koortsboom en… onze eigen kerstboom!
En voor die kerstboom gaan de
kinderen vandaag alvast aan de
slag. Ze mogen ieder drie bakjes
vullen met een bodempje gips dat
ze zelf mengen. Daarin gaat een

HIJ HEEFT BIJ ONS AL
GESTROOID…

Sinterklaas is in het land en dat gaan we vieren met
een heerlijke snee pepernotenbrood bij de koffie.
Onze bakkerij geurt al een paar weken naar speculaas,
en roomboter-amandelstaaf en nu naar pepernotenbrood.
Verrassend lekker en je kunt er met veel mensen van genieten.
Even een lik roomboter erop, dan wordt het pas echt smullen.

de bakkers Lamers

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

2,95
normaal 3,30

kort rietje, zodat er bij het uitharden van het gips een gaatje ontstaat. Voor elk kind is er een inspiratieboekje over bomen en over
een paar weken komt Sarah terug
voor de tweede les. Dan gaan de
kinderen in hun gipsen plaatjes een
tekening graveren en verven.
En dan gaan die werkjes hup, de
boom in. Dat wordt een wel heel
bijzondere kerstboom dit jaar. En
‘n heksenbezem? Nee, die komt er
niet in!
De Cube-verwonderaar

6
zorG en hulP

spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860
bernheze
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
thuiszorG Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
heesCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
langven 24, tel: 0412-453798
spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37, tel: 0412-451355
spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 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
irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
nistelrode / vorstenbosCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13. tel.: 0412-611250
spoed overdag: 0412-613298
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
tel.: 0412-614035
brabantzorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
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
& Nistelrode. de huisartsen uit
de regio draaien diensten in
loosbroek.
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489 CluBs
Winkel Van Mook, de Echte
bakker bekroond met 5 sterren
Van mook sCoorT Hoog In WInkelBeoorDelIng ‘eCHTe BakkersgIlDe’
WAGeNiNGeN/Nistelrode – van Mook, de echte bakker heeft een prachtig resultaat behaald bij de landelijke winkelbeoordeling van het echte bakkersgilde. de winkel van van Mook werd door mystery shoppers
van de onafhankelijke organisatie Mystery review als ‘uitmuntend’ beoordeeld en behaalde 5 sterren.

Winkelbeoordeling
2015
onze winkel is beoordeeld en
bekroond met 5 sterren
Laar 66, nistelrode

Van mook

de Echte bakker
Carlo van den berg
Commercieel Directeur

perFeCTe
proDuCTpresenTaTIe
Alle winkels van de echte Bakkers zijn de afgelopen periode
onaangekondigd bezocht door
een onafhankelijke inspecteur
en beoordeeld op eenentwintig
punten, verdeeld over zes categorieën. Belangrijke onderdelen
zijn de productpresentatie, de verkoopkracht en de uitstraling van
de winkel. dit jaar werd voor het
eerst ook de beleving in de winkel

beschreven in het rapport. de winkel van Van Mook scoorde in totaal 98% en behaalde daarmee de
5 sterren.
raCe om De
gouDen sCHIeTer
deze winkelbeoordeling maakt
deel uit van de wedstrijd om de
Gouden schieter, die ieder jaar
onder de echte Bakkers gehouden
wordt. Naast de winkelbeoordeling, telt ook de productkwaliteit

in belangrijke mate mee voor deze
titel.
TeampresTaTIe
een winkelbeoordeling van 5 sterren kan alleen maar gehaald worden als alles precies klopt. Naast
de aantrekkelijke presentatie van
de producten en de uitstraling van
de winkel, wordt ook gekeken of
de verlichting in orde is en of alle
communicatie in de winkel duidelijk is. om dit allemaal voor elkaar
te hebben en te houden is de inzet van het hele team winkelmedewerkers onmisbaar. Karin: “ik
heb een groep medewerkers die
zich heel goed inzetten. dat we nu
deze vijf sterren hebben verdiend,
is dan ook aan het team te danken.”
ook de bakkers verdienen natuurlijk een compliment, want zonder
de verse en mooie producten die
iedere ochtend vroeg uit de bakkerij komen, is de winkel helemaal
niet te beoordelen.
kWalITeIT VerHogen
Van Mook is aangesloten bij het
echte Bakkersgilde. dit Gilde heeft
kwaliteit van producten en de winkel hoog in het vaandel staan. de
verplichte productkeuringen, extra
competities en deze winkelbeoordeling hebben als doel de kwaliteit
te verhogen. echte Bakkers ontvangen ook altijd rapporten met
tips om zichzelf te verbeteren.
www.vanmook-echtebakker.nl

Bernheze.org

OSS/BERNHEZE

-

Rabo-

bank Oss Bernheze organiseerde dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne.
De basisgedachte van de
campagne is, dat leden van
de bank inspraak hebben
op de verdeling van een
gedeelte van de winst van
de bank. Deze winst vloeit
zo terug naar de lokale gemeenschap. 489 Clubs hebben gebruikgemaakt van
deze mogelijkheid en hebben hun club aangemeld
voor een bijdrage.
€ 250.000,- voor de rabobanK ClubKas CaMPaGne
dit jaar is er een bedrag van
€ 250.000,- beschikbaar gesteld
voor de rabobank Clubkas Campagne. leden van rabobank oss
Bernheze konden van 12 oktober
tot en met 25 oktober hun stem
uitbrengen op de vereniging(en)
of stichting(en) die zij een warm
hart toedragen. hiervoor werd
actief campagne gevoerd door de
deelnemers, waardoor 12.774 leden - 41% van het ledenbestand in totaal 61.662 stemmen hebben
uitgebracht. het bedrag per stem
komt hiermee uit op € 4,06.
FeesteliJKe Finaleavond
op 9 november vond in Van der
Valk hotel in Nuland de finaleavond plaats. tijdens deze avond

ParoChieNieUWs
afsluiting kerkplein
Abdij van Berne
Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

heesWiJK-diNther - het kerkplein voor de Willibrorduskerk in heeswijk zal op vrijdag 20 november afgesloten zijn voor alle verkeer. dit
geldt zowel voor voetgangers, parkeerders als alle overige verkeer.
de afsluiting zal plaatsvinden door
het plaatsen van paaltjes in de
doorgangen naar het kerkplein aan
de hoofdstraat. de toegang is gedurende 24 uur voor iedereen ver-

boden. in zeer dringende gevallen
kan contact worden opgenomen
met pastor Jansen, 06-50564738
of met Cees Markus van het Willibrordcentrum, 0413 291057.

Horizon Ziekenverzorging Heesch op 1

Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl
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kregen samen € 250.000,Aanbiedingengeldig
geldigvan
van12
18t/m
t/m18
24november
juli 2014
Aanbiedingen
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

De prijswinna
ars
van de Clubka
s
Campagne
werd op ludieke wijze de uitslag
bekendgemaakt. Onder leiding
van Roos Eerhart, werkzaam bij
Rabobank Oss Bernheze en comédienne Christel de Laat (o.a.
bekend van Toren C en Lekkerste
Brabantse Worstenbroodje) werd
toegewerkt naar de bekendmaking van de uitslag.
De top 10 werd op het podium
gefeliciteerd, met daarbij op nummer 1 de Horizon Ziekenvereniging uit Heesch, zij behaalden
852 stemmen. De tweede plaats is
voor Hospice de Oase uit Oss met
722 stemmen en de derde plek
is veroverd door een voetbalclub
uit Heesch: HVCH met 681 stemmen. De volledige uitslag van de
Rabobank Clubkas Campagne
komt op de website van de bank:
www.rabobank.nl/ossbernheze.

Wegens
succes
verlengd
t/m woensdag
18 november
2015

Van Mook

De Echte Bakker

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

Top 10
1. 	Horizon Ziekenvereniging Heesch – 852 stemmen
2. 	Hospice de Oase Oss – 722 stemmen
3. 	HVCH Heesch – 681 stemmen
4.

Prinses Irene Nistelrode – 607 stemmen

5. 	Zwembad ‘t Kuipke Heesch – 461 stemmen
6. 	DAW Schaijk – 460 stemmen
7. 	Avesteyn Dinther – 454 stemmen
8.

Molen De Zwaan Vinkel – 452 stemmen

9. 	Scouting Geffen – 428 stemmen
10. KBO Heesch – 418 stemmen

Kip smeltkaas
La Vache qui rit

4+1 gratis

Balkenbrij
100 gr.

€ 0,99

Gekookte
Gelderse

Verse worst

100 gr.

100 gr.

€ 1,00

€0,79

Groente
en
da’s de k fruit
rond gen lok
ieten

Roos van Rabobank Oss/Bernheze en Betty (Christel de Laat)

NIEUW: HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

Broccoli 500 gram
Soepgroente 250 gram
Kaki 5 stuks

€ 0,95
€ 0,75
€ 2,95

Voor ieder kind een wortel
voor het paard van Sint
Ten behoeve van landbouw,
industrie, transport en
grondverzet maken wij alle
voorkomende hydrauliekslangen tot 1 1/4”,
klaar terwijl u wacht!

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kBo BernHeZe

KBO Bernheze
Dansavond met
The sunshine Boys

modern, zodat alle danslustigen
aan hun trekken komen. Maar de
muziek is ook fijn om naar te luisteren.
de avond start om 19.30 uur met
koffie en iets lekkers en duurt tot
circa 23.30 uur. Consumpties voor
eigen rekening. entree voor leden
€ 2,-, introducés € 10,-.

kBo
Vorstenbosch

Nistelrode - in het kader van het
60-jarig bestaan organiseert Kbo
nistelrode voor leden en introducés een dansavond op vrijdag 13
november in CC nesterlé met live
muziek van orkest the sunshine
boys. een gezellige avond met
muziek en dans, maar natuurlijk
ook om een praatje te maken.
the sunshine Boys is een duo,
dat al bijna 36 jaar muziek maakt
in vele zalen, met een uitgebreid
repertoire, moderne instrumenten
en met een mooie lichtinstallatie.
het orkest brengt een gevarieerd
muziekrepertoire, zoals foxtrot,
tango, wals, zuid-Amerikaans tot

VorsteNBosCh - de handwerkclub van de Kbo vorstenbosch
houdt op zondag 15 november
een tentoonstelling en verkoop
van vele verschillende handwerken en handgemaakte kaarten.
er is ook de mogelijkheid om elke
dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
binnen te lopen.
Met de opbrengst kan de KBo
weer nieuwe materialen kopen.
onze verkoop is in gemeenschapshuis de stuik in Vorstenbosch en
duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Informatiemiddag
‘Hoe veilig bent u
thuis?’
Nistelrode - in CC nesterlé in
nistelrode wordt op donderdag

Dansen, handwerken, voorlichting en samenwerken

19 november een
middag
gehouden in het kader
van de Wmo-koffiebijeenkomsten
van de gemeente
bernheze.
het
thema is veiligheid. de organisatie is in handen
van Kbo nistelrode.
in Nederland rukt de brandweer
jaarlijks zo’n 6.000 keer uit om
woningbranden te blussen. de
meeste branden beginnen tijdens
het koken. Maar ook door het
onvoorzichtig omgaan met kaarsen, sigaretten, open vuur of door
slecht onderhoud of foutief gebruik van elektrische apparaten.
het goede nieuws is: met eenvoudige maatregelen én door goed op
te letten, kun je brand voorkomen.
hans van der heijden van Brandweer Nistelrode zal de nodige tips
aan de hand doen.
door een val komt er elke zes minuten een 55-plusser in het ziekenhuis terecht. Gelukkig hoeven
we het toenemen van het risico

op vallen als je ouder wordt niet te
accepteren als een voldongen feit.
Je kunt veel doen om de kans op
een val te verkleinen, waardoor je
langer zelfstandig en vitaal kunt
blijven. deze middag geeft hannie
Megens van riGoM praktische
tips.
Aanmelden vooraf is niet nodig, de
toegang is gratis. de bijeenkomst
duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

kBo Heesch heeft
een wachtlijst...!
heesCh - nee, het is niet wat
u denkt. nieuwe leden zijn nog
steeds welkom. We hebben er al
ongeveer 1200 en er kunnen er
nog veel meer bij. veel leden doen
mee aan de binnen- en buitenactiviteiten; lekker bewegen en het is
bovendien gezellig.
Met de wachtlijst bedoelen wij iets
anders. KBo heesch wil ook een
vereniging zijn voor de ‘jongere
senior’, vanaf 50 jaar en daarop
wachten wij! zij zijn het die door
hun inbreng het imago van de
KBo mee kunnen helpen opfrissen.
Als senior midden in het leven
staan, het heft in eigen hand nemen en de dingen zelf organiseren!

het bestuur werkt aan de nodige veranderingen en zoekt hulp
daarbij. Wij zoeken bijvoorbeeld
vrijwilligers om het bestuur te versterken: een secretaris en een penningmeester. om te helpen bij het
digitaal maken van de communicatie; bijvoorbeeld een nieuwsbrief
mee helpen opzetten. Meedraaien
in een soort helpdesk om de computervragen te beantwoorden van
de beginners onder ons. helpen
met redactioneel werk voor het
tijdschrift, de nieuwsbrief en de
website. Werken aan het opzetten van ‘ons Platform’: een nieuw,
zeer gebruikersvriendelijk, digitaal
communicatiekanaal voor de ouderen die minder bekend zijn met
het gebruik van de computer.
Passend in het beeld van deze tijd,
werken de leden van KBo heesch
steeds meer met en voor elkaar. de
overheid kan niet meer voor alles
zorgen. Waar mogelijk, proberen
onze vrijwilligers ook iets te betekenen voor de zieken en de gehandicapte leden. om die dienstverlening soepel te laten verlopen,
hebben wij mankracht nodig.
Voor inlichtingen: bel loet Kuijlaars, 0412-451122 of mail voorzitter@kboheesch.nl.

een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid

heesCh - de brandweer in heesch hield op dinsdag 3 november een gratis lunch. de lunch stond in het teken van brandveiligheid bij zelfstandig wonende ouderen.
tijdens de lunch gaf Brandweer heesch tips over rookmelders, het maken van een vluchtplan, oorzaken van brand, maar vooral het voorkomen hiervan. de meest voorkomende brandoorzaken bij senioren zijn vlam in de pan, roken, kaarsen en het op de standby-knop laten staan of verkeerd gebruik van elektrische apparaten. er mochten vragen gesteld worden en
iedereen ging met nieuwe kennis en een volle maag naar huis.
Foto’s: Ad Ploegmakers

Bruidsmodeshow kloosterhof

Nistelrode - Medewerkers, vrijwilligers, kinderen en familie van de bewoners van kleinschalig wonen Kloosterhof zorgden zaterdag 7 november voor een bruidsmodeshow. de zaal zat
vol met bewoners van laarstede die genoten van de bruidsmode van veertig jaar oud, maar ook van een jurk die nog maar pas dit jaar in september werd gedragen.
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carnavalsnieuws
martijn d’n urste 49ste prins van het Weversrijk
prIns VIerT meT aDJuDanT Broer paul CarnaVal In ‘T²
Nistelrode - het voetbalteam ‘t zevende onthulde, zonder dat ze het zelf wist, iemand van het eigen elftal;
Prins Martijn d’n urste. in het dagelijkse leven is hij bekend onder de naam Martijn timmers en is, jazeker,
de zoon van ex-prins Jan d’n derde. zijn adjudant is broer Paul en samen met hun durskes nory en ineke
gaan ze dit jaar over het Weversrijk heersen met de leus: Wij vieren Carnaval in ‘t².

de 26-jarige Martijn is de zoon van
Jan en diny timmers uit de Korenstraat. hij is geboren en getogen
in Nistelrode. samen met durske
Nory uit het Bokkenrijk gaat hij dit
jaar een geweldig jaar tegemoet.
hij komt uit een gezin van vier kinderen, één oudere broer - Paul -,
en zussen Marieke en renske.
Martijn is nogal actief in het verenigingsleven. hij maakt muziek
bij muziekkapel de dûrzakkers en
de fanfare. op zondag voetbalt hij
bij ‘t zevende van Prinses irene. hij
heeft een aantal jaren als dJ gewerkt bij rWP, hij draaide ook regelmatig in de feesttent tijdens de
carnaval; onder andere de timmers
& Barend show. Martijn is ook bekend als de tweede timmers van
het duo t&t.
“in het dagelijks leven werk ik samen met mijn durske bij Kemkens
installatieburo in oss, waar ik calculator ben en Nory de contractregistratie verzorgt”, vertelt Martijn.
durske Nory komt uit oijen; wat
met carnaval ook wel ‘t Bokkenrijk
wordt genoemd. ook carnavalsbloed voor Nory, zij heeft als klein
meisje bij de dansmariekes gezeten
en in oijen is het van kleins af aan

Nory, Prins Martijn en Adjudant Paul en Ineke

de gewoonte om mee te doen aan
de optocht.
adjudant Paul
Paul timmers woont 30 jaar in het
mooie Weversrijk en heeft hier ook
nog ieder jaar carnaval gevierd.
“Wel niet zo fanatiek als Martijn,
maar ik ben er ieder jaar bij geweest. samen met mijn durske ineke woon ik boven de Jumbo, hier
in het Weversrijk”, vertelt de ingetogen broer Paul.
in het dagelijks leven werkt Paul bij
Nagtzaam Accountants in oss en
studeert nog voor registeraccountant. hij is lange tijd de keeper geweest van de A-selectie van Prinses
irene. Paul en durske ineke tennissen beiden en op vrijdag gaat adjudant Paul nog zaalvoetballen met
zijn team van BBQenzo.nl.
durske ineke komt uit reek en
werkt in empel op basisschool
Caleidoscoop en geeft les aan de
kleuters. Paul en ineke hebben elkaar ontmoet bij het volleybal in
Nistelrode. ineke is niet onbekend
met carnaval. Van jongs af aan zat
zij ook bij de dansmariekes van het
Kelerijk, dit heeft ze volgehouden
totdat het tijd was om met vriendinnen op stap te gaan.

BERNHEZE - Het Bernhezer Business Event (BBE)
staat bol van bijzonder samenwerkingsverbanden.
Naast de drankpartners hebben nu ook de foodspecialisten zich verenigd. Tien enthousiaste foodondernemers uit Bernheze werken samen aan één
culinaire invulling.
Mark Verwijst, eigenaar van eetcafé ’t Pumpke in Nistelrode, is
content met de opzet: “omdat
samenwerking heel belangrijk is.
Voorheen had iedereen een eigen
stand. Nu levert elke partij een kok
en kopen we samen de ingrediënten in. daarbij laten we niets aan
het toeval over. het is toch hét
moment om je bedrijf in de ‘picture’ te zetten.”
het gezelschap gaat voor het walking dinner een zevengangenmenu voorschotelen. Niemand hoeft
meer in de rij te staan. Alles wordt
tijdens de avond aan tafel geserveerd.

van het sentiment. “Uiteraard
werken we met de mooiste seizoen- en streekproducten. Wat we
precies gaan uitserveren blijft nog
even geheim, maar met zoveel ervaring en samenwerking kan het
alleen maar geweldig worden.”
Wilson Bosch, medeorganisator
van het BBe, vertelt: “het enthousiasme en de betrokkenheid zijn
groot. elk restaurant heeft er echt
zin in en dat straalt er vanaf.
ze zijn van meet af aan positief geweest over de samenwerking, dat
is ongetwijfeld straks te zien en te
proeven.”
Arjan, Violet, Ivo, Eric, Mark en Donna

Bij restaurant het sentiment in dinther werden - door de zeven koks
uit Bernheze - de lekkerste smaken
op een rijtje gezet en gestart met
het proefkoken. een snufje van dit,
een beetje van dat. “We gaan de
gasten verrassen met prachtige,
mooie en smaakvolle gerechten”,
zegt Violet van dooren, chef-kok

Tekst: Mathieu Bosch Foto: Marcel Bonte

Deelnemende foodspecialisten:
restaurant ’t bomenpark, heesch
restaurant het sentiment, heeswijk-dinther
restaurant negen, heeswijk-dinther
restaurant Wolters, heesch
eetcafé ‘t Pumpke, Nistelrode

May day Wok & Go, Nistelrode
tousain Catering service, Nistelrode
de bakkers lamers, heesch
bakkerij doomernik, heeswijk-dinther
van Mook, de echte bakker, Nistelrode

facebook.com/BernhezerBusinessEvent twitter.com/BernhezerBE2015
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kunst en cultuur

Een avond ruiken aan
77 kasteelhoeven

Woensdag 11 november 2015

Film Solas in Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther - Het thema ‘barmhartigheid’ staat op donderdag 19 november centraal tijdens een
oecumenische avond in de Abdij van Berne in Heeswijk. De film Solas van de Spaanse filmmaker Benito
Zambrano wordt vertoond.
Solas was destijds een van de publieksfavorieten op het Filmfestival in Rotterdam. In de film, die gaat over
alledaagse mensen, schetst de filmmaker een portret van een vrouw die door de hel van het leven gaat,
maar gaandeweg tot de ontdekking komt dat het niet alleen belangrijk is om zelf genegenheid te tonen,
maar ook dat je durft om genegenheid te ontvangen.
Het is een verhaal over de gespannen relatie tussen een moeder en een dochter die heel verschillend in het
leven staan. Volgens dochter Maria bestaat de hele wereld uit egoïsten. Maar dat haar moeder het levende
bewijs is van het tegendeel, ontgaat haar.
De avond begint om 19.45 uur met een welkomstwoord en een korte introductie op de film. Na de film
Solas volgt een plenair gesprek over het thema barmhartigheid.

Heeswijk-Dinther - Rien de Visser verzorgt op donderdag 19 november een eerste presentatie over het onderzoeksproject dat de pachthoeven van Kasteel Heeswijk in beeld brengt. Hij belicht het concept dat
hij met een innovatieve en creatieve inslag samen met zoon Florian de
Visser heeft ontwikkeld.
Bezoekers kunnen ook al ruiken
aan het kijk-, kennis- en verhalenboek dat de gemeente Bernheze
in samenwerking met de Meierijsche Museumboerderij komende
maand uitbrengt: ‘ZIEHIER! Wij
verkopen 77 kasteelhoeven’.
Bij de koop in 1835 van Kasteel
Heeswijk door gouverneur van den
Bogaerde zijn maar vier pachthoeven inbegrepen. Als zijn zoon Alberic in 1895 sterft, staat de teller
op tachtig. Zonder (wettelijke) nazaten moet die het kapitale goed
zien te behoeden voor zijn gelddorstige familie. Een mensenleven
lang plaatst hij het onder bewind,
inclusief alle kasteelhoeven.
Als zijn erfgenamen er eind 1963
over mogen beschikken, verkopen
ze de meeste van de 77 nog overgebleven pachtboerderijen. Nu
worden ze weer ‘verkocht’, door
de auteurs als cultuurmakelaar.

Route 77
Ze focussen op plekken als cultuurbiotopen. Elke cultuurbiotoop
wemelt van mensenlevens en kent
zijn eigen ‘topisten’. Het plekverhaal levert een duurzaam kapitaal
aan verbeeldingskracht dat erfgoed boeiend houdt. Behalve kenmerken rond de verkoop vijftig jaar
geleden en nu, komen allerhande
merkwaardigheden langs op hun
Route 77. Agrarisch leven naast feodaal denken, dromen, doen en laten vanuit machtscentrale Kasteel
Heeswijk. Hoge naast lage cultuur,
traditie naast innovatie.
Donderdag 19 november
Aanvang: 20.00 uur
Heemkamer De Wojstap, Raadhuisplein 21a, Heeswijk-Dinther.
Toegang: leden gratis, niet-leden
€ 2,-. Op deze avond kan ‘ZIEHIER!
Wij verkopen 77 kasteelhoeven’
(184 pagina’s landscapeformaat,
€ 19,95) al worden besteld.

Lezing over proloog
Duitse inval

Presentatie boek over Jan Groenen

Nistelrode - Mieke en Thérèse
Carpaij presenteren op woensdag 18 november om 20.00 uur
in de foyer van het CC Nesterlé in
Nistelrode het boek ‘Koning in het
tussengebied’.
Het boek ‘Koning in het tussengebied’ gaat over Jan Groenen,
pastoor in Nistelrode van 1919
tot 1961. Velen kennen hem uit
de verhalen van ouders en grootouders. Het was een man die voor

niemand bang was en gezegend
met de gave van het woord. Hij
was pastoor in Nistelrode in een
tijd dat de positie van de dorpsherder onaantastbaar was. Zijn ideeën
over hoe goede katholieken hun
leven moesten leiden, gingen vaak
verder dan de regels die de kerk
voorschreef. Dat zorgde soms voor
oppositie, maar weinigen durfden
echt tegen hem in te gaan. Het
verhaal van Jan Groenen gaat niet
alleen over de dominante pastoor
die veertig jaar lang een dorp naar
zijn hand zette, maar ook over de
man die gegrepen werd door het
armzalige bestaan van een groot
deel van de Nisseroise bevolking
en zocht naar methoden om daar
verbetering in te krijgen. Hij werd
de motor achter broodnodige vernieuwingen in de boerenbedrijven,
de financiële ondersteuning, de
gezondheidszorg en het onderwijs.
Naast zijn loopbaan als pastoor
wordt in het boek ook stilgestaan
bij de rol die hij speelde in zijn uitgebreide familie. Zijn nicht Mina
verzorgde in haar jeugd acht jaar
lang zijn huishouden, geholpen
door andere jeugdige familieleden

of jonge meisjes uit het dorp. Weinigen wisten dat Mina niet alleen
het jongste kind van zijn oudste zus
was, maar vanaf haar tiende jaar
na het overlijden van haar ouders,
ook zijn voogdijkind was. Na haar
een aantal jaren ondergebracht te
hebben bij zijn broer, haalde hij
haar op 19-jarige leeftijd naar de
pastorie. Acht jaar later trouwde
ze in de Lambertuskerk. Daarna
volgde een grootse bruiloft op de
pastorie. In de jaren daarna bleven
hun levens op uiteenlopende wijzen met elkaar verbonden.
De afgelopen jaren hebben de
twee jongste kinderen van ‘Mina
van de pastoor’ het leven van Jan
Groenen en zijn voogdijdochter
gereconstrueerd, daarbij geholpen
door heemkundekring Nistelvorst,
met name door Jan van der Linden, die helaas de publicatie van
het boek met de resultaten van de
zoektocht niet meer meemaakt.
Mieke & Thérèse Carpaij:
Koning in het tussengebied,
Jan Groenen, pastoor in Nistelrode
van 1919 tot 1961
Valkhofpers Nijmegen

Expositie drie kunstenaressen
in CC Nesterlé
Nistelrode – Een expositie met schilder-, teken- en keramische kunst zal vanaf maandag 16 november te
zien zijn in CC Nesterlé in Nistelrode. De expositie duurt tot zaterdag 28 november en is tijdens openingstijden van Nesterlé te bezoeken.
Marijke Mertens
“Ik ben Marijke Mertens en vind
het leuk om in CC Nesterlé te mogen exposeren. Ik kom uit Oss. In
1998 ben ik begonnen met schilderen, voornamelijk in aquarel.
Daarna ben ik overgestapt naar het
werken met acrylverf. Met acrylverf kun je meer intensere kleuren
aanbrengen, waar ik erg van houd.
Verder werk ik ook graag met het
paletmes.”

HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ houdt op donderdagavond
19 november een lezing over de proloog van de inval van Duitsland in
mei 1940. Ruud Wildekamp, lid van Heemkundekring ‘De Kommanderij Gemert’ en verbonden aan de Traditiekamer van Vliegbasis Volkel
gaat uitgebreid in op de defensieve maatregelen van de Nederlandse
regering en de gebeurtenissen in mei 1940.
Tijdens de presentatie zal worden
ingegaan op de ontwikkelingen
in de Nederlandse defensie en de
genomen maatregelen tot aan de
Duitse inval. Het accent zal daarbij liggen op Noord-Brabant en
de aanleg van de diverse verdedigingslinies. Daarna zal aandacht
worden geschonken aan de Duitse inval en de gevechten aan de
Maas, de Peel-Raamstelling en aan
de Zuid-Willemsvaart. Tenslotte

komen de ineenstorting van het
Nederlandse leger in Brabant en
de buitenlandse hulp aan de orde.
De presentatie zal worden vergezeld van talloze foto’s, deels al in
kleur, uit die angstige dagen aan
de Maas en in de Peel.
De lezing wordt gehouden in De
Heemschuur in Heesch en begint
om 20.00 uur. De entree voor nietleden bedraagt € 4,-, inclusief koffie of thee.

V.l.n.r.: Janneke, Marijke en Els

Janneke de Kock
“Heel jong begon ik al met boetseren, tekenen en schilderen. Het
werken met de handen en het
vormen en kneden van de klei en
daaruit iets scheppen, iets zien
ontstaan en op tijd stoppen met
een werkstuk is een bijna eufori-

sche ervaring.
Mijn werk is figuurlijk, maar niet
realistisch, vaak gestileerd en soms
ook met een grapje.
Door de jaren heen heb ik in diverse plaatsen geëxposeerd.”

Els Spoek
“Ongeveer vijftien jaar geleden
begon ik bij Annette Teunissen
met schilderles. Het raakte me, inspireerde me en liet me niet meer
los. Het is boeiend om zelf iets te
creëren dat in je hoofd zit en uiteindelijk op een doek verschijnt.
Kleurrijke mensen, de natuur en
kunst zijn de voedingsbodem voor
mijn schilderijen.
Dit is de eerste keer dat ik exposeer
en dat voelt of ik mijn ziel blootgeef aan de buitenwereld.”
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avesteyners worden nooit vergeten

avesteyners
worden
nooit
vergeten
Na het voorlezen van zijn gedicht, steekt Brian van de Laar, samen met Gerard Barten een kaars aan
in een van de lantarens
Tekst en foto’s: Sanne Sleutjes

heesWiJK-diNther - de dintherse voetbalvereniging avesteyn viert dit seizoen haar 75-jarig bestaan. bij
zo’n bijzondere gelegenheid zijn er altijd mensen die er helaas niet meer bij kunnen zijn. deze mensen herdacht de club op 6 november met een intieme herdenking, in het bijzijn van clubleden en familie.

Ieder�n zit hie�
om zijn eigen
reden, maa� de
samenﬆe�ing i�
z� dive�, dat zal
niet snel v�rkomen.
Jong en oud,
a�e� i� hie� samen.

iedereen die Avesteyn of één van
de overleden Avesteyners een
warm hart toedraagt, verzamelt
zich op het terrein van de voetbalclub. de grote witte tent die voor
de gelegenheid is neergezet, zit
bomvol. de sfeer is vrolijk, maar
ingetogen. een prominente plek is
voor koor Amicanto, dat de herdenking voorziet van mooie muzikale bijdragen. Aan de linkerkant
van de spreekstoel staan zes grote
lantarens. “op deze lantarens
staan de namen gegraveerd van
alle Avesteyners die ons ontvallen
zijn”, vertelt Gerard Barten tijdens
zijn welkomstwoord. Gedurende
de avond worden deze kaarsen een
voor een aangestoken, terwijl de
namen van de overledenen worden
opgenoemd.
zodra de herdenking begint is
het doodstil. er worden gedichten
voorgelezen door leden en supporters van Avesteyn. Brian van
de laar leest zijn gedicht voor voor
zijn overleden opa. Maar niet ie-

dereen die een gedicht voorleest,
is iemand verloren. zo leest lars
van den elsen zijn gedicht ‘gewoon
om zijn club te steunen’. tijdens
de gedichten worden er regelmatig traantjes weggepinkt. ook de
hemel moet af en toe een traantje
laten.

dat maakt het zo bijzonder vanavond.” de keuze om de herdenking op dit moment in het feestseizoen te houden is een logische,
volgens Adank. “het is net Allerzielen geweest. Veel mensen hebben dan de behoefte om hun overleden dierbaren te herdenken. Wij
vonden het een prachtig moment,

maand december?

Heeft u al aan relatie geschenken gedacht voor de maand december?

tekst?

Loop onze slijterij binnen voor de mogelijkheden en voorbeelden

Loop onze slijterij
binnenLoop onze slijterij binnen voor de mogelijkheden enMitra
voorbeelden
‘t Heuveltje
voor de
‘t Dorp 88 - 5384 Heesch
heesch@mitra.nl
mogelijkheden
e slijterij binnen voor de mogelijkheden en voorbeelden
0412- 45 46 30
en voorbeelden
Mitra slijterij ’t Heuveltje

’t Dorp 88 – 5384 MC HEESCH – 0412 – 45 46 30

OpeningstijDen:
Maandag 13:00 – 18:00 uur Dinsdag tot en met donderdag 9:30 – 18:00 uur
Loop onze
slijterij binnen voorMaandag
de mogelijkheden
en voorbeelden
13.00-18.00
uur
Vrijdag 9:30 – 20:00 uur Zaterdag 9:00 – 17:00 uur
Dinsdag t/m donderdag
9.30-18.00 uur
Vrijdag 9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Mitra slijterij ’t Heuveltje
’t Dorp 88 – 5384 MC HEESCH – 0412 – 45 46 30
Mitra slijterij ’t Heuveltje
Maandag 13:00 – 18:00 uur Dinsdag tot en met donderdag 9:30 – 18:00 uur

terwijl iedereen napraat onder het
genot van een kopje koffie, branden buiten nog altijd de kaarsjes in
hun bijzondere lantarens. “die lantarens krijgen hier een mooi plekje,
zodat we aan deze mensen blijven
denken”, vertelt Adank. eén ding is

De opkomst was hoog

heel duidelijk na deze avond: Avesteyners worden nooit vergeten.

Gerard Kuijpers leest een gedicht voor ter ere van zijn vader, net als hij oudverdediger van Avesteyn

Zie oplossing pagina 44

Heeft u al aan relatie geschenken gedacht voor de maand december?

Heeft u al aan relatie geschenken gedacht voor de maand december?

omdat je tijdens
zo’n feestelijk jaar
toch je dank wilt uitspreken voor hen die er niet
meer zijn, maar de club wel mee
hebben opgebouwd.”

Voorzitter Joep Adank is trots op
de steun die vanavond weer blijkt
voor zijn club. “de groep mensen
die hier nu bij elkaar zit, is uniek.
iedereen zit hier om zijn eigen reden, maar de samenstelling is zo
divers, dat zal niet snel voorkomen.
Jong en oud, alles is hier samen.

Heeft u al aan
relatiegeschenken
gedacht voor de

an relatie geschenken gedacht voor de maand december?

Ingrid Verhoeven leest een emotioneel gedicht voor,
geschreven naar aanleiding van de dood van grensrechter
Richard Nieuwenhuizen
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ladies Blues in loosbroek matineeconcert in kasteel Heeswijk
loosBroeK - de Wis in loosbroek wordt op zondag 15 november overspoeld door de muzikale
klanken van vijftig vrouwen.
die middag ontvangt Vrouwenkoor la orféon de vrouwelijke
zanggroep Cosi Cantare uit het
limburgse Genhout en gezamenlijk brengen zij het concert ‘ladies
Blues’. Beide koren zingen hoogtepunten uit hun repertoire, aangevuld met nieuwe nummers. Ballads
en filmmuziek worden afgewisseld
met eigentijdse nummers.
Kaarten kosten in de voorverkoop
€ 4,- en zijn te bestellen via
info@laorfeon.nl. Aan de kassa
kost een kaartje € 5,-.

heesWiJK-diNther - het matineeconcert in Kasteel heeswijk wordt
op zondag 15 november verzorgd door muziekkapel de hopbokkers
o.l.v. theo van alebeek. zij spelen om 14.15 en 15.15 uur en kiezen uit
een repertoire van marsmuziek, polka’s, populaire melodieën en evergreens.
de muziekkapel heeft een vaste
bezetting van twaalf musicerende
leden: tweemaal trompet, trombone (drie), bariton (twee), altsaxofoon (twee) en éénmaal hoorn,
bas en slagwerk. de leden komen
uit schijndel, st. Michielsgestel en
Boxtel. de muziekkapel ontmoet

het concert begint om 14.30 uur.
de zaal is open vanaf 14.00 uur.

liederentafel in De pas
heesCh - in de Pas in heesch wordt op woensdagavond 18 november weer een liederentafel gehouden. iedereen die graag wil, kan
dan weer liedjes meezingen met het live-orkest.

graag nieuwe blazers en slagwerkers.
een toegangsbewijs voor het concert kost € 4,- per persoon. de
combinatie van een kasteelentree
met rondleiding en concert kost
€ 7,50 per persoon.

eerste prijs voor Heeswijkse fanfare
erP/heesWiJK-diNther - tijdens het Jumbo Muziek Festival in erp op
zondag 8 november heeft Koninklijke Fanfare st. Willibrord o.l.v. hans
thijssen de eerste prijs behaald in de groep 2e en 3e divisie.
dirigent hans thijssen
behaalde niet alleen met
de fanfare uit heeswijk
de eerste prijs. de dirigent sleepte ook met
fanfare echo der Peel uit
Venhorst een eerste prijs
in de wacht.

de avond begint om 20.00 uur, maar de zaal is al eerder open. de
tekst van liedjes is terug te vinden in het bijbehorende boek. het zijn
overwegend liedjes uit de goeie ouwe tijd, die het nog altijd goed
doen. er is voldoende variatie om telkens weer te blijven boeien. de
entree bedraagt € 1,-.

Dirigent Hans Thijssen

Bands met ijzersterke live
reputatie tijdens nacht van Heesch
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heesCh - zaterdag 28 november vindt in CC de Pas in heesch nacht van heesch plaats
met een ijzersterke line-up. dit muziekfestival is een jaartje weggeweest, maar is terug
met een programma dat staat als een huis. op de affiches prijken de namen van texas radio, heavy hoempa, dirty daddies, baby blue en navarone. in dit artikel stellen we baby
blue en heavy hoempa aan je voor.
heavy hoempa bestaat uit zeven blazers en
een drummer die tot het gaatje gaan. Massive Brass rock met een dikke ‘over the top’
knipoog naar de hardrock, door blazers met

staat de boel op z’n kop. op de vraag waarom het publiek van de Nacht van heesch
Baby Bleu moet zien, zijn de heren eensgezind en duidelijk: “Baby Blue is een jonge,

op de aFFiches prijken de namen van teXas radio,
heavY hoempa, dirtY daddies, babY blue en navarone

REMIÈR

OORP
MBER: V
16 DECE

:
EMBER
17 NOV
GAMES

Voor meer informatie
www.kasteelheeswijk.nl.

ballen. Verrassende uitvoeringen van herkenbare gouwe ouwe van o.a. rammstein,
Metallica, Motörhead, Guns N’ roses en
AC/dC. en dat met een volume waar je haren van gaan wapperen.
de zes jongens van Baby Blue nemen hun
enthousiasme mee naar ieder optreden.
Vanaf de eerste minuut wordt het publiek
geboeid door het pakkende repertoire en

energieke band die overal een feestje van
maakt! ze spelen diverse muziek voor alle
leeftijden!
door hun enthousiasme en jonge koppies is
het een genot om naar hen te kijken!”
Nacht van heesch begint om 21.00 uur en
tickets zijn te reserveren via de website van
CC de Pas. www.ccdepas.nl.
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Huub van Santvoort: ‘Omdat kuikens
een goede start verdienen’

One2Born finalist Herman
Wijffels Innovatieprijs

De heren met witte blouse: Huub van Santvoort en Frank de Louw. De andere heren zijn
compagnons Willem van den Boom en Rinke Donkers
Tekst: Martha Daams Foto: Anjes Gesink

NISTELRODE – De Herman Wijffels Innovatieprijs van de Rabobank kent drie categorieën:
Food & Agri, Circulaire Economie en Vitale Gemeenschappen & Zorg. Per categorie looft de jury
een prijs uit en daarnaast is er een publieksprijs.
Het doel van de Herman Wijffels Innovatieprijs is
de deelnemers te stimuleren om kansrijke, duurzame innovaties te verwezenlijken. De winnaar
mag de geldprijs in ontvangst nemen én een beroep doen op het netwerk en de kennis van de
Rabobank. De hoge kwaliteit van de 480 inzendingen laat zien dat duurzame innovatie leeft!

TIJD VOOR EEN OOGMETING!

Bij aankoop
van een complete
bril, 2e paar glazen
van een complete
computer- of
zonnebril
CADEAU!*

teerd. dat levert een tweede keer stress op.
Na al die stress gaan ze ook nog op transport
naar de vleespluimveebedrijven.
one2born
de eieren worden
na 18 dagen
‘Kuikens kunnen
voorbroed
en
schouw
in hun eigen tempo in een nabroedhouder
uitkomen en
met specifiek
eten en drinken
ontwikkelde
eiertrays verzoeken’
samen sterker
pakt, met ruimhet one2Born systeem uit Nistelrode is
te voor ventilatie
een van de finalisten die op 12 november
en warme lucht.
te horen krijgen of ze voldoende innovatief
ook de dozen waarin
waren en of de maatschappelijke impact, de eiertrays verpakt worden hebben ventilaklantfocus en rentabiliteit boven de rest uit- tie en warme luchtmogelijkheden. de eieren
stak. toen huub van santvoort in 2014 met blijven in de tray tijdens transport naar het
collega-ondernemer Frank de louw moge- pluimveebedrijf en worden per nabroedhoulijke verbeteringen van geboorte en opstart der in de stal geplaatst. daar kunnen de kuivan kuikens besprak, bleek dat hij met ge- kens op hun eigen plek en in eigen tempo
lijkvormige ideeën rondliep. een avondje uitkomen en meteen eten en drinken zoebrainstormen en selecteren van de beste ken. de kuikens blijven op gewicht en hebopties voor verdere ontwikkeling leverde het ben voldoende weerstand. dus minder kans
unieke systeem one2Born op.
op noodzaak antibiotica.
oude methode
in de kuikenbroederij worden de eieren 18
dagen in de ‘voorbroed’ gelegd. dan geschouwd, wat wil zeggen: doorgelicht op
wel/niet bevrucht zijn en daarna nog drie
dagen in de nabroed geplaatst. Na 21 dagen
broedtijd worden alle kuikens tegelijkertijd
afgeraapt en de doppen verwijderd. sommige kuikens hebben dan drie dagen geen
eten of drinken gehad. de kuikens gaan vervolgens op een telband en worden geselec-

de nabroedhouders bestaan uit transportdozen en trays en hebben wereldwijd gestandaardiseerde afmetingen, zijn gemaakt van
papierpulp en kunnen na gebruik gerecycled
worden. investering voor de pluimveehouder is nagenoeg nihil.
heel veel aanpassingen, onderzoeken en
veldproeven hebben geresulteerd in een
mooi systeem, waard om - mogelijk - winnaar van de herman Wijffels innovatieprijs
te zijn.

BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL
MET DE ALLERNIEUWSTE HD-GLAZEN,
2E PAAR GLAZEN VAN EEN COMPLETE
COMPUTER- OF ZONNEBRIL CADEAU*

KOM LANGS
EN ZIE HET
VERSCHIL

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actie is geldig tot 30 november 2015.
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MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Smaakvolle ontdekking
voor bij de borrel
of diner

365 DAGEN PER JAAR • GEEN AFWAS • GRATIS THUISBEZORGD • VERSE PRODUCTEN • ALLES GEKOELD GELEVERD

Met de feestdagen gaat u natuurlijk alleen voor het allerbeste

HEERLIJKE GERECHTEN
VOOR IEDER MOMENT

De variatie in ons
ONTDEK! gourmet-assortiment

Volg ons op facebook, doe mee
met onze winacties en maak kans
op leuke aanbiedingen
www.facebook.com/BBQenzo

Bestel makkelijk en snel op www.BBQenzo.nl

Grote Baby- & Kinderbeurs
Zondag 22 november bij de Rusheuvel Oss
Oss - De organisatie van de baby- & kinderbeurs verwacht zondag 22
november een gezellige drukte bij de Rusheuvel. Tweedehands babyen kinderartikelen zijn momenteel erg in trek en de kinderbeurzen worden druk bezocht. De beurs bij de Rusheuvel is inmiddels een begrip
aan het worden voor regio Oss.

Jong en oud waren het
vaak met elkaar eens

Met het oog
op de dure
decembermaand
is de beurs
zeker een
bezoekje waard

len zijn vaak heel tevreden met
hun nieuwe aankoop.

Als je alle kinderspullen nieuw
moet kopen, wordt dat vaak veel
te duur. Kinderkleding en babyspullen worden, in allerlei soorten
en maten, te koop aangeboden.
Je kunt vaak net zo goed volstaan
met gebruikte kleren en spullen.
De nieuwe eigenaars van de spul-

De deelnemers zijn ook tevreden,
omdat zij hun spullen verkocht
hebben.
Een win-win situatie!
Met het oog op de dure decembermaand is de beurs zeker een
bezoekje waard.
De openingstijd van de beurs is
van 10.30- 13.30 uur en de entree
is € 2,-.
Voor meer informatie kijk op
www.babykinderbeurs.nl.

Burgemeester Marieke Moorman bleek een geweldig debatleidster

Heeswijk-Dinther - In het
boeiende debat, dat vorige week
woensdag in een bomvolle aula
van gymnasium Bernrode plaatsvond onder de naam HaDeeHuis,
waren jong en oud het veel met
elkaar eens.

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

Onder leiding van burgemeester
Marieke Moorman, die zich ontpopte tot een geweldige debatleidster, gingen jeugd en ouderen
in gesprek over prikkelende stellingen. Thema’s zoals cultuur, leefbaarheid, zorg, multimedia, gericht
op de dorpskern Heeswijk-Dinther,
kwamen voorbij.

Van Schayk maakt u wegwijs

in de wereld van administratie en belastingen
Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Foto: Jacques Worms

www.brabant.nl/dorpenderby

Michel van der Linden en Anouk
van den Akker werden verkozen
tot beste debater. Het HaDeeHuis
werd georganiseerd in het kader van de Dorpen Derby, waarin
Heeswijk-Dinther in de finale zit en
€ 25.000,- kan winnen.
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Kerk en samenleving, dat is de rode draad in het net geschreven boek ‘De levensgang van Ton Baeten’, dat in samenwerking
met Jean van Stratum tot stand is gekomen. Het verhaalt zijn leven, zijn gedachten en zijn visie op kerk en samenleving in drie
perioden: studietijd Latijns/Grieks/Theologie en Filosofie, het prior zijn (1968-1982) en zijn tijd als abt van de Abdij van Berne
(1982-2000). Presentatie 14 november om 14.00 uur. Abdijkerk Heeswijk-Dinther.

Juist het kleurrijke van het leven doet ertoe
HEESWIJK-DINTHER - Het instituut kerk beweegt meestal niet zo flexibel met
de veranderende samenleving mee terwijl dat wél zou moeten, vindt ‘rustend
abt’ Ton Baeten. “Het houdt soms stug vast aan wat ooit bedacht is en denkt te
vaak in zwart/wit. De kerk zou meer moeten luisteren en kijken naar bewegingen in de samenleving en haar kleurrijkheid omarmen. Geen dogma’s opleggen,
maar begrijpen dat mensen vanuit eigen verantwoordelijkheid willen denken
en doen. Als je – als instituut - vanuit dat gedachtegoed handvatten aan kunt
reiken, dan worden geloof, hoop en liefde geweldig mooie belevingen.”
Voor de één is zijn visie op kerk
en samenleving veel te progressief, terwijl anderen opgelucht
adem zouden halen als ze het geloof zo zouden kunnen beleven.
“Tja, dat verschil zal er altijd zijn,
denk ik. Ik heb van jongs af aan
geprobeerd om grote
maatschappelijke
veranderingen
op een menselijke manier te
vertalen naar
de kerkelijke
wereld. Dat
werd mij niet
altijd in dank
afgenomen. Ik
ben regelmatig
op het matje geroepen bij het Bisdom.
Toch heeft dat mij nooit weerhouden om mijn mening over bepaalde zaken uit te dragen, al was
dat niet altijd makkelijk. Ik vind dat
mensen niet in een bepaald keurslijf gedwongen moeten worden.
Daar barst je vroeg of laat uit. En
ik vind dat álle mensen, ongeacht

‘De tien
geboden
zijn alleszeggend’

Ton Baeten

Tekst en foto: Hieke Stek

geaardheid, welkom moeten zijn
in de kerk. Ik vind óók dat mensen in hun leven eigen beslissingen
moeten kunnen nemen in vrijheid
over bijvoorbeeld euthanasie en
geboorteregeling.”
Afstraffen
Eigen ervaringen hebben zijn gedachten over deze maatschappelijke vraagstukken gevormd. “Ik kom
uit een nest van dertien kinderen.
Vanaf mijn achttiende woon ik al
op de Abdij. Veel later sprak ik met
mijn moeder over haar grote kinderschare. Openhartig vertelde ze, dat
ze met mijn vader na nummer zes
aan periodieke onthouding wilde
gaan doen. Dit te biecht brengend
bij de pastoor, werd ze naar huis
gestuurd met de boodschap: ‘als
je de kerkelijke regels overtreedt,
ben je geen goed mens’. En toen
kwamen er nog zeven. Zo werd het
eigen denken en doen afgestraft.
Verschrikkelijk vind ik dat.”
Omarmen
“Natuurlijk begrijp ik dat het we-

reldinstituut kerk houvast wil bieden aan haar volgelingen. Maar
de kleurrijkheid van de wereldse
samenleving, laat zich niet vangen
in één vorm zoals die nu is. Ik zie
al hoe moeilijk het is in één kloostergemeenschap of simpeler nog
in één gezin, laat staan in de hele
wereld!
Het is volgens mij de kunst om de
verscheidenheid in mensen te zien
en daarop te anticiperen in je handelen. Je oor te luisteren leggen bij
wat mensen willen. Inzicht te krijgen in waar behoeften liggen. En
daar niet één, maar verschillende
vormen aan te geven.
Per continent bijvoorbeeld, binnen
kerkelijke kaders, de kerk ruimte
geven om zich te laten vormen
naar de behoeften van hun bevolking. Die kaders hoeven helemaal
niet hoogdravend te zijn, want de
tien geboden zijn alleszeggend en
een prachtige pure basis om als
mens na te streven. Wat zou het
een mooie wereld worden als we
dat allemaal zouden doen!”

Jaarlijkse fietsverlichtingsactie in Heesch
Vrijdag 13 november vanaf 16.00 uur bij Fietsplezier Michel van de Wetering

Bernheze - Wethouder Rien Wijdeven geeft op vrijdag 13 november
om 16.00 uur het startschot voor de fietsverlichtingsactie Bernheze. De
organisatie is in handen van Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) in samenwerking met FIETSplezier Michel van de
Wetering Heesch.
Deze fietsverlichtingsactie wordt
die dag van 16.00 tot 20.00 uur
gehouden bij FIETSplezier Michel
van de Wetering aan ’t Dorp 108
in Heesch.
Vanaf 16.00 uur wordt het geheel
opgeluisterd door X-plosion Entertainment. Een clown op een speciale fiets, uiteraard goed zichtbaar,

zal in het centrum zijn kunsten vertonen.
Te vaak voldoet fietsverlichting
niet aan de wettelijk gestelde eisen. Gebrekkige verlichting kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en ongelukken, soms zelfs met
dodelijke afloop. Reden genoeg
voor Veilig Verkeer Nederland af-

deling Maasland (regio Oss) om in samenwerking met FIETSplezier
Michel van de Wetering - de jaarlijkse fietsverlichtingsactie te organiseren. Deze rijwielhandel heeft al
op diverse scholen in Bernheze en
Oss fietsen van de leerlingen gecontroleerd. Dat dit nodig is, blijkt
wel uit het resultaat van deze fietskeuringen. FIETSplezier Michel van
de Wetering verleent, in het kader
van duurzaam ondernemen, al jarenlang belangeloos zijn medewerking aan deze actie.
Een deskundig team verzorgt de
reparaties aan de fietsverlichting
op vrijdag 13 november. Alleen de
materialen worden in rekening gebracht.
Personen van wie de fiets gerepareerd is, krijgen van VVN afd.
Maasland een attentie. Voor de
wachtenden staan chocolademelk
en erwtensoep klaar.

overdag heerlijk
kerstdineren in een
prachtige omgeving?
Bekijk ons heerlijke
kerstmenu op
www.Bomenpark.nl
overdag nog plek!
Vorsselweg 3 • 5384 RW Heesch
t: 0412 473074 • email: info@bomenpark.nl
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WERELD DIABETES DAG: 14 november
Nederland telt bijna 1 miljoen mensen met diabetes. Meer dan 140
mensen krijgen elke dag te horen dat zij diabetes hebben; voor de
rest van hun leven. De gevolgen voor het dagelijkse leven en de
levensverwachting zijn ingrijpend. Diabetes is ook een van de grote
oorzaken van hart- en vaatziekten, blindheid en de noodzaak om
lichaamsdelen te amputeren.
Wereld Diabetes Dag is een wereldwijde bewustwording campagne
voor diabetes, als reactie op de alarmerende toename van diabetes
over de hele wereld. Het doel is aandacht en begrip te krijgen voor
diabetes die wereldwijd epidemische vormen aanneemt, zowel
onder volwassenen als kinderen.

‘We delen alles,

‘Ik mag alles eten mits ik de koolhydraten
(suikers) maar in de gaten hou’
‘Als ik veel
sport zij n m ij
n
suikerwaarde
s
wel goed’

Latisa en Rob van Langen
42 jaar en 39 jaar - Heeswijk-Dinther
1. hoe lang heb je al diabetes?
l: 21 jaar.
r: 29 jaar.

lage bloedsuiker heb.
r: in het weekend.

2. hindert het je in je dagelijkse
leven?
l: Meestal niet.
r: Meestal niet.

4. Wat had je graag willen doen
wat je nu niet kan met je diabetes?
l: Politie te paard.
r: ik heb alles met mijn diabetes
gedaan.

3. Wanneer vind je het hebben
van deze ziekte vooral lastig?
l: Als ik ergens mee bezig ben en
ik moet mijn activiteit (maakt niet
uit wat) stoppen omdat ik een

5. ervaar je soms onbegrip uit je
naaste omgeving?
l: Nee, geen onbegrip maar meer
niet weten.
r: Nee.

Foto: Marcel van der Steen

Niek Geurts
12 jaar
Nistelrode
1. hoe lang heb je al diabetes?
sinds mijn 5e jaar, dus al zeven jaar.
2. hindert het je in je dagelijkse
leven?
Ja het hindert me wel, maar ik ben
er intussen aan gewend geraakt. ik
moet zes keer per dag prikken om
mijn bloedsuikers te meten en omdat ik een insulinepomp heb, moet
ik alle koolhydraten van wat ik eet
en drink tellen en omzetten naar
een waarde die ik weer in mijn
pomp moet zetten, zodat de pomp
genoeg insuline geeft.
3. Wanneer vind je het hebben
van deze ziekte vooral lastig?
Vooral tijdens het sporten en fees-

ten. tijdens het sporten verbruik ik
veel energie, waardoor de insuline
moeilijker te regelen is, maar als ik
veel sport, zijn mijn suikerwaardes
wel goed. tijdens een fuif of feest
wordt er meer gesnoept en gedronken, waardoor de suikerswaardes
moeilijk te controleren zijn.
4. Wat had je graag willen doen
wat je nu niet kan met je diabetes?
Gelukkig nog niet meegemaakt.
5. ervaar je soms onbegrip uit je
naaste omgeving?
Ja, ik kan soms stemmingswisselingen hebben als ik te laag of te
hoog zit met mijn suikers en dat is
moeilijk uit te leggen aan mensen
die dat nog nooit hebben meegemaakt.
te hoog = veel drinken/last van
hoofdpijn/moeilijk concentreren.
te laag = moe/honger/bibberen/
slap/concentratieproblemen.

6. heb je contact met andere
mensen die dit ook hebben en zo
ja, heb je daar steun aan?
Bijna niet meer, vroeger hadden
we een diabetesclubje met tien
kinderen die diabetes hadden in
het ziekenhuis van oss, maar dit is
opgeheven in verband met bezuinigingen.
7. Welk misverstand over deze
ziekte wil je graag uit de wereld
helpen?
dat sommige mensen denken dat
ik geen suiker mag eten. ik mag
alles eten mits ik de koolhydraten
(suikers) maar in de gaten hou en
mijn pomp op tijd bedien, zodat de
suikerwaarde in mijn bloed op het
goede niveau blijft.
dat je er makkelijk 100 mee kunt
worden. het kan misschien wel,
maar je hele leven wordt er door
beïnvloed, omdat je er de hele dag
rekening mee moet houden.

Voetproblemen bij diabetes
ongemerkt lopen we heel wat kilometers op een dag. We vragen dus
dagelijks best veel van onze voeten. de voeten van mensen met diabetes kunnen heel kwetsbaar zijn. dat heeft verschillende oorzaken.
aandacht voor de voeten is dus zeker bij diabetes heel belangrijk.
diabetische zenuwschade kan
veel gevolgen hebben. door gevoelsverlies kan het voorkomen
dat mensen met diabetes drukplekken en blaren niet voelen.
daarnaast kan diabetes slagaderverkalking in de benen veroorzaken. dit kan voor een verminderde doorbloeding van de voeten
zorgen, zonder dat er pijn in de
benen is.

drukplekken, eelt, blaren en
wondjes die niet gevoeld worden,
die bij onvoldoende doorbloeding
slecht genezen, zijn de hoofdoorzaken voor een voetzweer en dat
is een bedreigende situatie, zeker
als er een infectie bij komt. Bij pijn
of koorts of wanneer merkbaar de
glucosewaarden plotseling omhoog gaan, is direct actie geboden. zonder goede behandeling
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Het vinden van een balans tussen eten en bewegen is essentieel voor een goede gezondheid

zelfs onze ziekte’

‘Als ik hals over kop moet gaan, kan ik niet
zomaar de autosleutels pakken en vertrekken’

Carla
Raaijmakers
46 jaar
Loosbroek
1. hoe lang heb je al suikerziekte?
Aankomende januari heb ik precies
vijf jaar suikerziekte.
2. hindert het je in je dagelijkse
bezigheden?
hinderen is een groot woord, maar
ik heb er wel last van. Als je druk
bezig bent en het kost meer energie dan je in eerste instantie verwacht had, ligt er zomaar
een hypo (te laag
suikergehalte) op
de loer.
3. Wanneer
vind je het
hebben van
deze ziekte
vooral lastig?
Met onverwachte
gebeurtenissen.
Als ik halsoverkop
moet vertrekken, kan
ik niet zomaar de autosleutels pakken en vertrekken. ik
moet eerst mijn spuitspullen en
eten meenemen, zodat ik te allen
tijden alles bij me heb.
Foto: Marcel van der Steen

6. heb je contact met andere
mensen die dit ook hebben en zo
ja, heb je daar steun aan?
l: Voor ik mijn man tegenkwam
eigenlijk maar 1 persoon maar de

4. Wat had je graag willen doen
wat nu echt niet kan met je diabetes?

kan de ontsteking zo ernstig worden dat amputatie van een deel
van de voet nodig is, om uitbreiding naar het been te voorkomen.

7. Welk misverstand over deze
ziekte wil je graag uit de wereld
helpen?
l: dat we niet alles mogen eten
en drinken, dat je dik wordt van

suikerziekte en dat je dus alles
kunt, als je maar wilt!
r: dat mensen denken dat alle
suikerpatiënten hetzelfde zijn, ieder mens is anders.

dagelijks controleert, worden de
voeten ook gecontroleerd door
de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. indien er bij
deze controle naar voren komt

‘De voeten van mensen met diabetes
kunnen heel kwetsbaar zijn’
zorgplan
Belangrijk is dat de voeten dagelijks gecontroleerd worden. zeker
wanneer zenuwschade of een verminderde doorbloeding in de voeten vastgesteld is. Naast dat het
belangrijk is dat u zelf de voeten

dat de diabetesvoet in een hoger
risico valt door een verminderd
gevoel of door een verminderde
doorbloeding in de voet, wordt u
doorverwezen naar een podotherapeut in de buurt. de podotherapeut maakt aan de hand van een

lopen en wandelen zonder dat ik
zere voeten krijg.
5. ervaar je soms onbegrip uit je
naaste omgeving?
Ja, maar dit komt meestal voort
uit onwetendheid of onderschatting van wat suiker is en precies
inhoudt.
6. heb je contact met andere
mensen die dit ook hebben en zo
ja, heb je daar steun aan?
Nee, maar ook niet iedereen weet
dat ik suiker heb.

‘Ik he� a�e� met mijn diabete� gedaan’
wonderen zijn de wereld nog niet
uit, want toen kwam ik rob tegen en we delen alles, zelfs onze
ziekte.
r: Ja, mijn vrouw.

Foto’s: Lianne Gabriëls

7. Welk misverstand of misverstanden over deze ziekte wil je
graag bij deze de wereld uit helpen?
dat suikerziekte niet een ziekte is

Podotherapie

van den Heuvel

voetonderzoek een zorgplan voor
uw voeten.
een zorgplan bestaat uit een jaarlijks voetonderzoek door de podotherapeut, waarbij de risico’s van
uw voeten op voetzweren in kaart
worden gebracht. Mocht er een
verhoogd risico zijn, dan maakt de
podotherapeut een behandelplan
voor de pedicure met diabetesaan-

tekening om het risico te verkleinen en de conditie van uw voet te
verbeteren.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met
Niels van den heuvel (Podotherapie van den heuvel, Nistelrode en
schaijk) op telefoonnummer
06-30074272 of kijken op
www.podotherapievandenheuvel.nl.

waar je gewoon ‘oud’ mee kunt
worden. Je krijgt allemaal ‘leuke
bonussen’ erbij, waar je niet van
wist dat ze erbij kunnen horen.
Bijvoorbeeld brandende voeten en
zere voeten en wisselende stemmingen.
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L’Oreal Paris Excellence en Préférence haarkleuring
Elke variant
normaal vanaf 16,99

nu voor

7,

95

Nina Ricci L’air du Temps
30ml edt
van 45,95

voor

17,

99

Therme
gehele assortiment
Elke variant
Bijv: Shower Zen
White Lotus 200ml
van 4,55

voor

2,

27

Zwitsal schuimbad
400ml
van 4,09

voor

1,

99

50%
korting

Altijd
de beste
deal

L’Oreal oogmake-up remover
125ml waterproof
van 6,29

voor

3,

99

Altijd
de beste
deal

19

Woensdag 11 november 2015

3 sensationele
openingsdagen

‘t Dorp 64
5384 MC
Heesch
0412-457086

12 t/m 14
november

da heesch

25%
Korting

Op het gehele
assortiment*
&
Gratis banketstaaf
bij aankoop
vanaf 15,00 euro*

25% kortingsactie is alleen geldig van 12 t/m 14 november 2015 en Op=Op. Vraag naar de voorwaarden
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Grenzeloos BernHeZe
lunchen voor het goede doel
lucHtPOst
DrÔMe FrAnkrIJk
Wij, hans en Marie-José
egelmeer, geboren in resp.
vorstenbosch en tilburg,
12 jaar geleden begonnen met
la Colline, vakantieboerderij
in de drôme, zuid-Frankrijk.

Betrouwbare mannetjes
De verwarmingsketel lekt. Eerst zelf vruchteloos wat geprobeerd
met hamer en tape, maar dat deed de ernst van de zaak alleen
maar toenemen. Nog meer water. Er moest een mannetje naar
kijken. Jacky maar eens proberen. Die was laatst al weinig
enthousiast. Heeft de installatie niet zelf aangelegd en dat krijg
je terug. Maar ik heb nog enig krediet, hij heeft onze dakgoten
gehangen.
Het is dansen op een dun
koord als zelfbouwer.
Ik speelde een laatste
troefkaart uit. Naar de
wasmachine, gekocht bij
zijn broer, moest ook eens
gekeken worden. En liefst
nog gerepareerd. Zuchtend
ging ie akkoord, hij kwam
vanmiddag even langs.
‘Vanmiddag’ werd avond.
Diep door het stof, met pet in de hand, moest ik aanhoren dat
‘degene die dit gemaakt had er niks van gebakken had, nooit
monteur had mogen worden, ik de Here op de blote knietjes
mocht bedanken, dat hij dit prutswerk nog aannam.’ En blij was
ik. Lekkage opgelost, nieuwe manchet om de wasmachine, meer
ruimte achter de ketel. “Jacky als ik jou niet had”, “pilsje?”,
”glaasje wijn misschien?” “Bien”, graag zelfs, want het was weer
mooi geweest, vanmorgen om 6.00 uur van huis weggegaan,
moeders de hele dag nog niet gezien. “Santé!”
Mannetjes, beter nog betrouwbare mannetjes, zijn een kostbaar
bezit in het zuiden van Frankrijk. Zeldzaam ook, gezien de
vele verzuchtingen, klachten en soms regelrechte wanhoop bij
expats en immigranten. We komen wel eens bij Nederlanders in
Cairanne, een wijnstadje even ten zuiden van ons. Als we tijd
hebben lopen we dan gezamenlijk over de markt in St. Cécile
om met een groepje ‘étrangers’ de lunch te gebruiken. Kleurrijk
gezelschap, koloniaal sfeertje. Roddelen over degene die er net
niet bij is. Allemaal lui die zijn blijven hangen in de Drôme.
Nederlanders, Engelsen, Duitsers, een enkele Spanjaard en Pool.
Kunstenaars, gewezen Shell- of NAVO mensen, ambtenaren uit
Straatsburg of Brussel. Sommigen nog actief als wijnboer of B&B,
anderen ‘en retraite’. De voertaal is Engels. Naast het gekanker op
het thuisland, “never back to England again”, “awfull weather”,
“arthritis” en “narrowminded people”, valt het ook in Frankrijk
niet altijd mee. Met enig dedain zetten ze zich af tegen Frankrijk
en de Fransen. Het lokale Frans is “niet te verstaan”, de mensen
lui, de ‘mannetjes’ onbetrouwbaar. Ja, “the climate is fine”, maar
“you can get sunburned you know, even if it’s cloudy.” Het ergst
blijven toch de mannetjes. Heeft de een “months and months”
moeten wachten, bij een ander werd ‘quinze jours’ helemaal
niet. Afgrijselijke verhalen komen voorbij. Over gierende
Mistralwinden, stuifsneeuw tot in de woonkamer, bevroren
leidingen, lekkages in het voorjaar, afgewaaide daken, lekkende
schoorstenen en verstopte riolen. En niemand kwam. Niemand.
‘Sheer horror’
Een enkele keer waren zelfs de betrouwbare mannetjes niet
te vertrouwen. Ondeugdelijk materiaal, eindeloos durende
verbouwingen. Nota’s van hier tot Tokio. Opleveringen die
niet werden gehaald, terwijl het geld allang was overgemaakt.
Huisuitzettingen en advocaten. Je begrijpt dat wij het met dat
soort ‘blijmoedige-verhalen-op-zaterdag’ dikwijls te druk (gasten)
hebben om naar St. Cécile te komen, ondanks de leuke markt,
gelukkig als we zijn met onze eigen mannetjes. www.lacolline.nl
NB. We hebben ook nog een geweldig ventje zitten in Saou, weet
alles van elektronica…

Nina en Melanie, leerlingen van ’zorg en welzijn’ van ROC De Leijgraaf

Nistelrode – Geld inzamelen voor de reis naar bosnië, dat was de reden van de high tea die georganiseerd
werd door nina van der Wielen en Melanie vissers. de bezoekers die uitgenodigd werden zeiden meteen
ja, toen ze gevraagd werden om lekker hapjes te nuttigen en hiermee geld binnen te brengen voor de reis.
in bosnië gaan de handen weer uit de mouwen om ziekenhuizen en scholen op te knappen, die in de oorlog
beschadigd zijn.
jaren negentig veel armoede en
schade aangericht. Voorbeelden
van projectlocaties zijn o.a. scholen, buurthuizen, kinderdagverblijven, jeugdcentra, bejaardenhuizen,
ambulante posten en instellingen
voor mensen met een beperking
in voormalig Joegoslavië, die deze
hulp goed kunnen gebruiken.
Verblijvend in een hotel is het
overdag werken geblazen. in april
2016 is de reis gepland.
Mocht u meer informatie wensen,
dan kunt u contact opnemen
Melanie.vissers@home.nl.
Partycentrum ’t Maxend was het
decor voor de gezellige high tea.
Peter van de Akker was de leerlingen van roC de leijgraaf in
Veghel, meteen goed gezind. Met

dag was het resultaat en later dit
schooljaar zal er door de school
nog een en ander aan activiteiten
georganiseerd worden om ook het
verblijf en de spullen te bekostigen.

er is in bosniË, in de oorlog, in de Jaren
negentig veel schade aangericht
35 gasten konden Melissa en Nina
genoeg geld ophalen om de reis
te bekostigen. “Maar er moet ook
nog geld opgehaald worden voor
de materialen, die daar gekocht
moeten worden” vertelt Melissa
enthousiast: “spullen zoals verfkwasten.” een gezellige mid-

out of area
leerlingen van roC de leijgraaf
gaan ieder jaar in het kader van
‘out of Area’ naar Bosnië. dit
jaar gaan drie touringcar bussen
vol met leerlingen van de 2e-jaars
‘zorg en Welzijn’ deze reis maken.
er is in Bosnië na een oorlog in de
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lucHtPOst
Freek sPIts

nIsserOIse GlOrIe In kenIA

nisseroise versterking voor FreeKenya

een helpende hand bieden in het westen van Kenia daar ben ik, Freek spits geboren en
getogen in nistelrode, mee bezig geweest. ik woon in Kisumu aan het victoriameer van
waaruit ik de diverse activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben.

Deze keer ben ik blij versterking voor FreeKenya aan te kondigen in mijn column. Martijn van Hövell uit Nisterode doet zijn stage van 4,5 maand bij ons.
Hier zijn eerste indrukken na de eerste maand.
‘Mijn naam is Martijn van Hövell. Sinds vier weken loop ik stage bij FreeKenya. Deze stage is onderdeel van mijn studie International Food & Agribusiness
aan de HAS in Den Bosch. De focus van deze opleiding is duurzame ontwikkeling in landbouw en laat dit nu net zijn waar FreeKenya aan werkt. Dat ik bij
FreeKenya terechtgekomen ben is eigenlijk puur toeval. In de zoektocht naar een geschikte stage had ik verschillende organisaties benaderd die actief zijn in
het buitenland met landbouw gerelateerde activiteiten. Van FreeKenya kreeg ik zeer snel een reactie en zij hadden een interessante opdracht voor mij. Dus zodoende.
De opdracht waar ik nu en de komende drie maanden aan werk, is het opstellen van bedrijfsplannen voor nieuwe
en bestaande landbouwactiviteiten voor FreeKenya’s Resource Centre. De plannen waar nu aan gewerkt wordt, zijn
onder meer de productie van oesterzwammen en productie van verschillende gewassen met hydroponics systemen
(laten groeien op water). Dit kunnen we gaan opbouwen met steun verkregen van een donatie van Heerkens Groente
& Fruit uit Nistelrode. Een hoop werk, maar gelukkig is er goede begeleiding van Freek en zijn team, die altijd bereid
zijn mij op weg te helpen als ik er niet niet uitkom. Iets wat weleens het geval is, het is hier toch allemaal net even
iets anders dan in Nederland.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het werk, ook voor het leven hier, want dat is heel anders. Tot zover bevalt het me
wel, het weer hier is sowieso een stuk beter dan in Nederland en dan is het nu nog regenseizoen. Verder zijn er qua
cultuur ook de nodige verschillen, maar gelukkig hebben de mensen hier geduld en zijn ze meestal wel bereid om uit
te leggen hoe het wel hoort. Bijvoorbeeld, wanneer je eten krijgt aangeboden, hoor je dat niet af te wijzen. Dus ook
niet als het een kippenkop is, maar als dat alles is… dan hou ik het hier nog wel even vol.’
Heb je ook interesse om je in te zetten als vrijwilliger of ben je op zoek naar een interessante stageplek?
Laat het ons weten via info@FreeKenya.org.
Hartelijke groet, Freek Spits
www.FreeKenya.org / Stichting FreeKenia Rabobank Nistelrode, NL90 RABO1093728434.

TIPSn het Betalen op reis

n i
betale land
buiten

•
•
•
•

Neem meerdere bankpassen, je creditcard en eventueel contant geld mee.
Ga je op reis buiten europa, stel je bankpas dan in voor gebruik buiten europa.
Buiten europa ben je vaak goedkoper uit als je met vreemde valuta betaalt in plaats van met euro’s.
Pinnen van vreemde valuta in het buitenland is meestal goedkoper dan het bestellen van vreemde valuta
in Nederland. (Bron: www.rabobank.nl)

kerstpakketten naar kobylin in polen
BerNheze - de stichting bernheze-Kobylin heeft ook voor dit jaar weer
een kerstpakkettenactie georganiseerd voor arme gezinnen in het Poolse Kobylin. evenals voorgaande jaren, gaan de mannelijke leden van de
stichting, Jan van den akker, Christ Cuijpers, Kees van nielen en toon
van dijk, de pakketten zelf naar Polen brengen.

sociale dienst van de gemeente
Kobylin, schoolbesturen en het
artsencollectief wordt de stichting
geïnformeerd. Waar de nood het
hoogst is, wordt getracht met de
kerstpakkettenactie enigszins bij
te dragen om de kerstgedachte in
deze grote gezinnen tot uitdrukking te brengen.
daarnaast heeft de stichting Bernheze-Kobylin vorig jaar het initiatief genomen om een ouderenproject op te starten. dit project kan
op onderdelen vergeleken worden
met de activiteiten van ouderenorganisaties in Nederland, zoals KBo
en ANBo.

de hieraan verbonden kosten nemen de leden van de stichting
voor eigen rekening. de vrouwelijke leden van de stichting, riky de
Vocht, hanneke heijmans, ria van
Galen en teresa Nowacka, hebben
zich belast met de inkoop en het
inpakken van de pakketten.
Marya schoenen uit Nistelrode

zorgt elk jaar voor een welkome
aanvulling op de pakketten door
een grote hoeveelheid kinderschoenen in diverse maten beschikbaar te stellen.
Kobylin is een kleine gemeente
met veel kernen in een van de
armste streken van Polen, gelegen
tussen Poznan en Wroclaw. Via de

hierdoor zijn er projecten ontstaan
voor ouderen aan wie in het verleden geen enkele vorm van ontspanning en tijdsbesteding geboden werd.
omdat de financiële middelen van
de stichting Bernheze-Kobylin zeer
beperkt zijn, wordt een geringe
kerstbijdrage op rekeningnummer
Nl62 rABo 0137 1184 30 zeer
op prijs gesteld.

Een vakantie boeken bij
een Duitse reisorganisatie
is vaak een stuk voordeliger!

PROFITEER N
U
van hoge vroe
gboekkorting
en.
Ik informeer
u
graag over de
mogelijkhede
n!

OSS - 0412-85 69 85 - 06 21702690 - gaby.boonstra@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/gabyboonstra
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Maarten Hoefs erelid Sint Antonius Abt

Vorstenbosch
Maarten
Hoefs is benoemd tot erelid van
het gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch.
“We hebben je zojuist niet voor
niks even weggelokt. Kom maar
met die bloemen, maar je mag bij
mij blijven staan”, dat zei Hoofdman Johnnie toen hij Maarten de

ledenvergadering uitgestuurd had
met een smoes om bloemen uit
zijn auto te halen. De vergadering
ging al snel akkoord toen het voorstel om Maarten erelid te maken
gedaan werd. De overheid van het
gilde heeft gemeend dat de titel,
bij zijn afscheid als hoofdman, verdiend was.
Maarten werd in 1979 lid van het

gilde, nu dus al 36 jaar. In die 36
jaar is hij echt een fanatieke tamboer geweest, waarvan vele jaren
als hoofdtamboer. Maarten was
achttien jaar bestuurslid en twaalf
jaar hoofdman.
Naast het speldje kreeg Maarten
ook nog de bos bloemen die hij zojuist zelf uit de auto had gehaald.

Gezocht: Proeflokaal
vrijwilliger, weekend

Heeswijk-Dinther - Berne Abdijbier zoekt enkele weekendvrijwilligers voor het proeflokaal die op vrijdag, zaterdag en/of zondag
bardienst willen draaien, af en toe of wekelijks. Het betreft diensten
van 11.00 tot 14.00 uur en/of van 14.00 tot 17.00 uur. Heeft u interesse? Neem dan contact op via info@berneabdijbier.nl
Berne Abdijbier: Authentiek abdijbier, de eeuwenoude traditie van
de Norbertijnen leeft verder. Vier het leven….

Zonnebloemexcursie naar brandweerkazerne
Heeswijk-Dinther - De zonnebloemgasten van de afdeling Dinther brachten afgelopen zaterdag
een bezoek aan de brandweerkazerne in Heeswijk-Dinther.
Na een hartelijke ontvangst met
koffie en cake, begonnen vier
brandweerlieden aan een uitleg
over her reilen en zeilen binnen
RUIM

150

een lunch klaargezet, waarbij het
brood, krentenbrood en de cake
gesponsord waren door bakkerij
Doomernik.
Toen om kwart voor twee het
alarm afging bij de brandweerlieden, werd de uitleg nog extra
duidelijk. De brandweer werd
gevraagd assistentie te verlenen
bij het redden van een dier uit ‘n

169,95 DE NR.1 IN WINTERSPORT

VERSCHILLENDE
SKISETS
VANAF

RUIM

100

een kazerne, de kleding en de
preventie-materialen. Ook kregen ze uitleg over het gebruik van
alle hulpmiddelen die zich in een
brandweerauto bevinden. De gasten waren zeer geïnteresseerd. Zij
kwamen met verschillende vragen
en verhalen over eigen belevenissen. Ondertussen werd door diverse vrijwilligers van de zonnebloem

MODELLEN
SKISCHOENEN
VANAF

79,95

349,95
95

179,

enor m assorint imteerjantssen!
ski- en w

gierput. Snel werd er gehandeld en
overal kwamen de mannen vandaan. In een mum van tijd was de
auto vertrokken uit de kazerne en
bleven de gasten verbaasd achter.
Al met al een hele bijzondere ervaring, waar nog lang over gesproken zal worden.
Bedankt vrijwilligers, Wout, Jurgen, Marion en Joey.

RUIM

75

VERSCHILLENDE
SNOWBOARDS
VANAF

RUIM

50

MODELLEN
SNOWBOARDSCHOENEN

179,95

129,95

VANAF

249,95
95

199,

Fischer Motive X allround

Morrow Sky dames

699,95
99

399,

379,95
95

Head World Cup Rebels i.GSX race

299,

449,95
Nitro Addict freestyle heren

Atomic Cloud LTD XTE dames
279,95
99

649,95
95

399,95

259,95

199,

569,

Elan Race SL Fusion performance
K2 Lime Lite Freestyle freeride dames

679,95
95

599,

499,95

Rossignol Experience 84 CA TPX all mountain

Salomon Quest Access X80

Nitro Crown TLS

Bataleon Goliath+ all mountain

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP
LAADPUNT

AIRCO

WELKOM

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
e62986c2-3295-47eb-a183-9e5adad992ff.indd 1
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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 8.30-16.00 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

Woensdag 11 november 2015

gemeente haalt snoeihout buitengebied op
in het najaar 2015 en voorjaar 2016 haalt de gemeente in twee ophaalrondes snoeihout in het buitengebied op. de eerste ophaalronde vindt
plaats van 7 tot en met 11 december 2015. u kunt zich daarvoor tot
27 november 2015 aanmelden bij de gemeente, telefoon 14 0412, of via
www.bernheze.org het ‘aanvraagformulier ophalen snoeihout’ invullen.
voorwaarden
het snoeihout wordt verwerkt in
een biomassa-energiecentrale.
daarom kunnen we alleen hout
gebruiken dat aan de volgende eisen voldoet.
- snoeihout afkomstig van boomkwekerijen, fruittelers e.d. is
uitgesloten, omdat dit bedrijfsafval is.
- Uitsluitend schoon snoeihout
zonder blad. Wanneer er heel
weinig droog blad aan de takken
hangt is dat geen probleem.
Coniferen, bladhoudende
takken, boomstronken, timmerhout en dergelijke worden niet
geaccepteerd.

- Aan het hout mag geen zand/
grond zitten. daarom kunt u het
hout het beste op een (redelijk)
droge plek neerleggen.
verder vragen we u rekening te
houden met het volgende.
- het hout mag maximaal zes
meter vanaf een verharding
(openbaar terrein) op een hoop
liggen, anders kan het niet geladen worden. het moet op het
eigen perceel liggen en niet op
openbaar terrein.
- de houthoop moet goed bereikbaar zijn, zodat het hout met
een kraan op een vrachtauto kan
worden geladen.

let er bijvoorbeeld op dat het
hout niet tegen bomen ligt.
- het hout mag maximaal drie
weken voor het ophalen op
een hoop gelegd worden;
- de houthoop moet minimaal
3 m3 groot zijn. Combineren
op een plek is mogelijk.
Werkwijze
Bij het melden moet u het volgende doorgeven:
- naam en adresgegevens van
de aanbieder;
- (mobiel) telefoonnummer waar
u overdag bereikbaar bent;
- adresgegevens van de locatie
waar het hout ligt. Wanneer u
van de locatie geen adresgegevens kunt opgeven, moet u een
duidelijk beschrijving van de plek
geven;
- plaats van herkomst van het
hout;

- een inschatting van de hoeveelheid kubieke meters.
U krijgt geen bevestiging van de
aanmelding. het is niet mogelijk
van tevoren aan te geven op welke dag het snoeihout wordt opgehaald. Bij grote belangstelling kan
het voorkomen dat het snoeihout
in de week erna wordt opgehaald.
de aanbieder is verantwoordelijk voor het snoeihout totdat het
wordt opgehaald.
steekproefsgewijs controleren we
of het aangeboden hout voldoet
aan de eisen. Mocht dat niet zo
zijn, dan kunnen wij het helaas niet
meenemen. dat snoeihout kunt
u aanbieden bij transportbedrijf
Firma Van schaijk in Nistelrode of
Firma dijkhoff in heeswijk-dinther.

oFFICIËle BekenDmakIngen
agenDa
18 november 2015
Bijeenkomst AgriFood Capital
voor ondernemers in Bernheze
20.00 uur aula Gymnasium
Bernrode, heeswijk-dinther.
tot 1 december 2015
sportkampioenen aanmelden.

op 16 november 2015
kunt u geen identiteitskaart of paspoort in het
gemeentehuis aanvragen
of ophalen.
op die dag vervangen we
namelijk de computerapparatuur die daarvoor nodig is.
op 17 november 2015
zijn we u graag weer van
dienst.

Wilt u op de hoogte blijven van
de bekendmakingen uit uw
buurt? Meld u op
www.overheid.nl aan voor de
e-mailservice. U ontvangt dan
per e-mail de bekendmakingen
uit uw buurt van de gemeente,
provincie en waterschappen. U
maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en
postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

treasurystatuut bernheze

ordening/ontheffing afwijken van
het bestemmingsplan voor de duur
van vier jaar voor de uitoefening
van een dierenpension aan laagBeugt 3c in heeswijk-dinther.

Commissie bezwaarschriften bernheze

voornemen tot uitschrijving

de gemeenteraad heeft in de
vergadering van 5 november 2015
het treasurystatuut Bernheze 2015
vastgesteld.

op woensdag 18 november 2015
komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in het
gemeentehuis in heesch. de commissie behandelt dan de volgende
bezwaarschriften:
openbaar deel
19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat is ingediend door de
heer t. Verwijst uit Nistelrode,
gericht tegen het besluit van het
college van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2015.
het betreft het besluit waarbij aan
hem een last onder dwangsom is
opgelegd in verband met illegaal
gebruik van stallen op het adres
loo 37 in Nistelrode.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens mevrouw de
Kock-zonnenberg is ingediend
tegen het besluit van het college
van burgemeester en wethouders van 15 juli 2015, verzonden
16 juli 2015, waarbij aan Muller
Bouw BV een omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten
van 4 woningen en commerciële
ruimte en 19 appartementen op
het perceel ’t dorp ongenummerd
in heesch.
20.30 uur
Behandeling van de bezwaarschriften die zijn ingediend door/
namens omwonenden tegen het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 29
juli 2015. het betreft het besluit
tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke

het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- de heer l.G. Mander,
geboren 11-06-1973
- de heer h. shu, geboren
01-04-1932
dit voorgenomen besluit kan grote persoonlijke en/of financiële
gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent u op de hoogte van het
huidige adres van bovengenoemde
personen, neem dan contact
op met de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding maken uitweg
- t.C.h.M. van overbeek, Achterdonksestraat 3, 5472 Ps loosbroek heeft in overeenstemming
met artikel 2:12, lid 1 onder a,
van de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan van het maken
van een uitweg naar Achterdonksestraat 3. de melding is op
2 november 2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 2 november 2015.
- l.d. Verhagen, `t dorp 85, 5384
MB heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1 onder
a, van de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan van het maken
van een uitweg naar leekenstraat
9 in heesch. de melding is op
2 november 2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 2 november 2015.

- l. Janelco, Krabbenhoek 45,
5384 Mt heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan van het maken van een
uitweg naar Krabbenhoek 45
in heesch. de melding is op 5
november 2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 2 november 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
evenementenvergunningen
het college van burgemeester en
wethouders heeft voor het volgende evenement/activiteit een
vergunning/ontheffing verleend
aan:
- stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch voor het organiseren van
een sinterklaasintocht op 15
november 2015 van 13.00 tot
15.30 uur. de route is als volgt:
Nistelrodesedijk,
BinnenveldKapelstraat- eggerlaan, 5476 Kl
Vorstenbosch. tijdens de intocht
zijn bovenstaande straten geheel
of gedeeltelijk afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers. de beschikkingen zijn
verzonden op 6 november 2015.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
heeswijk-dinther
- hertog Janstraat t.h.v.
nummer 20 t/m 48
Kappen aesculus-carnea
(aanleg inrit)
- Kerkstraat t.h.v. nummer 8
Kappen carpinus (slechte
kwaliteit)
- de Morgenstond ong. sectie C
nr. 6087
Bouwen bedrijfspand met hal en

kantoorruimte
datum ontvangst: 05-11-2015
heesch
- ’t Vijfeiken 26
Vervangen kozijn
datum ontvangst: 03-11-2015
- John F. Kennedystraat 113
Aanbouwen erker
datum ontvangst: 03-11-2015
nistelrode
- Molenhoeve 15
handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening
(plaatsen hekwerk)
datum ontvangst: 04-11-2015
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
nistelrode
- Keltenweg 3
Geheel intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Verzenddatum: 02-11-2015
heesch
- Vleutloop ong.
oprichten woning met
bijgebouw
Verzenddatum: 03-11-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
de volgende omgevingsvergunning is verleend. omdat deze besluiten leiden tot een onomkeerbare situatie, treden ze zes weken
na verzending van het besluit in
werking.
heesch
- Kruisstraat achter nummer 17
Kappen 2 quercus palustris
(moeraseik) (verdringing
andere bomen)
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

GeMeenteberiChten

Woensdag 11 november 2015

uitgebreide procedure
de wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubli-

ceerd. de bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
ontwerpbesluiten
het college van burgemeester en
wethouders wil toestemming ver-

lenen voor:
heeswijk-dinther
- stoppelveldseweg 4 en 6
Beperkte milieutoets en uitvoeren handelingen met gevolgen
beschermde natuurgebieden
(wijzigen/uitbreiden rundvee-

houderij)
Verzenddatum: 03-11-2015
heesch
- Aardenbaan 7
Beperkte milieutoets en beschermd natuurgebied (wijzigen/
uitbreiden varkenshouderij)

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. het
bezwaar heeft geen schorsende werking.

MA ’s-hertogenbosch. het beroep heeft
geen schorsende werking. er zijn griffierechten verschuldigd.
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Verzenddatum: 06-11-2015
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.

proCeDures
openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
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 schriftelijke inspraakreactie aan het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de

stukken. Neem voor het indienen van een
mondelinge inspraakreactie contact op met
de betreffende 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 publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indien bij het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze. Neem voor het
indienen van een mondelinge zienswijze
contact op met de betreffende afdeling.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit 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 besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Postbus 20019, 2500 eA ’s-Gravenhage. het
beroep heeft geen schorsende werking. er
zijn griffierechten verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de raad van state, de voorzitter van de afdeling verzoeken
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.

www.bernheze.org

Rabobank Oss Bernheze
Eventpartner van het BBE 2015

WiE WiNT
dE BERNhEzER
ONdERNEmERSPRijS?
KOm OOK OP 21 NOvEmBER NAAR hET BBE,
EEN EvENT vOL ENERgiE EN iNSPiRATiE
vOOR éN dOOR ONdERNEmERS vAN BERNhEzE!

BESTEL UW KAARTEN OP
WWW.BERNhEzERBUSiNESSEvENT.NL

BERNHEZER
BusiNEss
event 2 15
LOCATiE: LANgENHuiZEN
AgRARisCH LOON- EN
gRONdvERZETBEdRijf

dE ORgANiSATiE
BEdANKT dE
gOUd SPONSOREN:
facebook.com/BernhezerBusinessEvent

twitter.com/BernhezerBE2015 www.bernhezerbusinessevent.nl
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Column

D66: Meer

betaalbare woningen
Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Opvang

Marieke moorman
Foto: Ad Ploegmakers

Gymnasium Bernrode was vorige week
het decor van een debat tussen de oude en
de jonge generatie van Heeswijk-Dinther.
Het dorp doet mee aan de Brabantse
dorpenderby en organiseerde in dat kader
een gesprek over de tijd waarin wij leven.
De deelnemers discussieerden onder andere
over voorzieningen, kansen om je in HaDee
te ontwikkelen, verkeersveiligheid en de
verschillen tussen stad en platteland.

een scholiere hield een gloedvol betoog
dat we mensen die op de vlucht zijn en
onderdak zoeken, moeten helpen
Er was ook een stelling over de opvang van vluchtelingen. Hoewel
een goed debat gebaat is bij verbale strijd, liepen tot mijn vreugde, de
meningen over deze stelling nauwelijks uiteen. Een scholiere hield
een gloedvol betoog dat we mensen die op de vlucht zijn en onderdak
zoeken, moeten helpen. Een dame van respectabele leeftijd vertelde
hoe ze zelf in de Tweede Wereldoorlog had moeten vluchten. Ze was
dankbaar dat ze destijds hulp had gekregen.

bernheze - Afgelopen donderdag is in Bernheze de programmabegroting voor
2016 met grote meerderheid aangenomen en dat is terecht. De begroting getuigt van visie én financieel realisme. Dankzij dat financieel realisme kunnen
we in 2016 investeren in een aantal projecten die al lang op de plank lagen. Zo
worden onder meer het Stationsplein in Heesch en Plein 1969 en de Willebrordstraat in Heeswijk-Dinther aangepakt en opgeknapt.

Ook wordt er geïnvesteerd in onderhoud van fietspaden en dat
was hard nodig. Niet alleen voor
vergroting van het fietsplezier,
maar ook in het kader van duurzaamheid is het van belang dat de
fietspaden in orde zijn, zodat zij
uitnodigen om de fiets te pakken
in plaats van de auto.

Daarom pleit D66 niet alleen voor
zonnepanelen op daken van sportclubs, maar ook voor zonnepanelen op andere voor de hand liggende locaties, zoals de stallen in
het buitengebied, de daken van
scholen en op Heesch West. Het
zou een win-win situatie opleveren
en wie wil dat nou niet?

Investeren in milieu en klimaat
is belangrijker dan we soms denken en betaalt zich veelal terug.

In onze beschouwingen hebben
we ook het belang van meer betaalbare woningen benadrukt en

Lokaal: Hier

www.tipmooibernheze.nl
Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

worden we blijven van!
bernheze - Met bovenstaande titel doel ik op onze gemeente. In ons schrijven
van een paar weken eerder hebben we ook uitgesproken wat ons niet zint (rioolheffing), maar het positieve geluid moet meer naar buiten!
In de algemene beschouwingen heeft Lokaal daarom ook de nadruk gelegd op
de positieve ontwikkelingen en dat is allereerst dat het economisch herstel zich
in cijfers begint te vertalen.

Als Lokaal vinden we het geweldig dat onze motie bij de Perspectiefnota om de Willebrordstraat in
Heeswijk-Dinther te herinrichten
wordt uitgevoerd.
Maar er is nog meer moois.
Er wordt ook werk gemaakt van

SP: Steun

de multifunctionele accommodatie
in Vorstenbosch. We zijn - met de
inwoners van Vorstenbosch - zeer
benieuwd naar de planvorming.
En we krijgen met zijn allen meer
inzicht in de manier waarop de gemeente de jaarlijkse WOZ-waarden vaststelt.

Word je hier nu ook blij van en
denk je graag met ons mee?
Neem contact met ons op via onze
email info@lokaal.nu, website
www.lokaal.nu of Facebook
facebook.com/lokaal.nu.
miekedemol@hotmail.com
info@lokaal.nu.

aan de Bernhezer begroting 2016
Toon van Vugt, Raadslid SP

NAJAARSACTIE
Benzine bladblazer

Snel en makkelijk verwijderen
van bladeren en maaigoed

BG 56
Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

En deze visie hebben we juist hard
nodig om in Bernheze de komende
jaren duurzaam te ontwikkelen en
daarmee een rol van betekenis in
de regio te blijven spelen.
D66 is tevreden met de begroting
maar er is nog genoeg werk te verrichten!

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid Lokaal

Ook de gemeenteraad van Bernheze is begaan met de vluchtelingen die
ons land binnenkomen. Alle politieke partijen zijn van mening dat we
(tijdelijke) opvang moeten bieden. Dat hebben ze onlangs in een motie
opgeschreven. Daarom onderzoeken we nu of, hoe, waar en wanneer
we een bijdrage kunnen leveren aan het opvangprobleem. Om met de
woorden van een deelnemer van het debat te spreken: ‘Je moet er zelf
ook niet aan denken dat je op de vlucht bent en vervolgens ergens op
straat moet slapen.’ Gelijk heeft ze.
Marieke Moorman, Burgemeester Bernheze

gevraagd om blijvende aandacht
voor jeugdzorg en onderwijs. Hier
niet in investeren zou getuigen van
gebrek aan visie op de toekomst.

van 319,- nu 249,-

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

bernheze - Op donderdag 5 november stemde de SP Bernheze in met de begroting 2016 van de gemeente. De begroting is evenwichtig en investeert in
leefbaarheid. In Heesch komt eindelijk het Busplein aan de beurt. In HeeswijkDinther het Plein 1969 en de Willebrordstraat. Wensen van de SP. Dat heeft de
SP duidelijk uitgesproken in het voorjaar van 2015. Verder rekent de SP op bouw
van sociale huurwoningen!

2016
De begroting van 2016 geeft belangrijke investeringen aan. Daarnaast blijft de sociale woningbouw
een punt van zorg. Mogelijk dat er
in 2016 eindelijk sociale huurwoningen aan ’t Dorp 49-59 verschijnen in Heesch.
De SP kijkt daar al jaren naar uit.
Een mooie zonnestudio is daar ter
plekke natuurlijk ook welkom. Het

Busplein van Heesch ligt er al tientallen jaren deplorabel bij. De aanpak werd steeds maar uitgesteld in
verband met de plannen rond het
Kruispunt in Heesch. Voor de SP
was de maat nu vol. Het Busplein
gaat op de schop. De planvorming
kan starten in 2016. Graag naar
het model van de componistenwijk in Heesch! Veel overleg met
bewoners en ondernemers, zodat
het draagvlak maximaal wordt! In

Heeswijk-Dinther zien we dezelfde
aanpak al bij Plein 1969. Zo hoort
het. De mensen zijn aan zet. Het
gaat tenslotte om de mensen. De
Willebrordstraat Heeswijk-Dinther
wordt in 2016 ook opgeknapt. De
SP heeft daar op aangedrongen in
het voorjaar van 2015.
Ook deze wens is overgenomen in
de begroting. Al met al een tevreden SP over de investeringsagenda
2016.

Informatie voor de kernen

Woensdag 11 november 2015

Fontein, veilig met
mooie hekken

Blanco: Met onwillige honden…
Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
bernheze - Afgelopen week is de begroting van Bernheze vastgesteld, met daarin
de plannen voor volgend jaar. Helaas staan
daar ook een aantal zaken niet bij, zaken die
ook niet terugkomen in de meerjarenbegroting voor 2017 en 2018. Dus ook de komende jaren is er geen geld voor het speelveld in
Vorstenbosch of extra kunstgras voor mixed
hockeyclub HDL in Heeswijk-Dinther.

www.centrumheesch.nl

CDA: Dementievriendelijk

Bernheze

Esther van den Bogaart, Raadslid CDA Bernheze
bernheze - Bij de algemene beschouwingen over de begroting 2016 stemde de
gemeenteraad afgelopen donderdag unaniem in met de motie ‘Dementievriendelijk Bernheze’ van CDA en SP. Alzheimer en vergelijkbare ziekten. Onze bevolking vergrijst. Het aantal ouderen in onze gemeente neemt toe. Het grootste
deel van de mensen met dementie is ouder dan 65.

Volgens de Alzheimerstichting
zijn er nu zo’n 450 mensen met
dementie in Bernheze. Dit aantal
zal de komende jaren verdubbelen. Van de mensen met dementie
woont 70% thuis, dat zal stijgen
naar 80%. Voor elke persoon met
deze ziekte zijn er minstens drie
mantelzorgers actief, totaal dus
zo’n 1350.
Iedereen telt mee
Als CDA Bernheze willen we dat
iedereen zo veel mogelijk blijft

meedoen in onze samenleving.
Ook mensen met dementie én
hun mantelzorgers. Daarom is
het belangrijk dat het taboe rond
deze ziekte gaat verdwijnen. Dat
burgers dementie gaan herkennen. Dat er een bewustwording
op gang komt in de samenleving
over wat dementie met een mens
kan doen en hoe we hier in onze
dorpen het best op kunnen reageren. Niet alleen is de informatie
hierover belangrijk voor degene
met dementie, het gezin, fami-

Progressief Bernheze: HaDee

lie en omgeving, maar ook voor
banken, winkels, lokale overheid,
verenigingen, restaurants en burgers. Als mensen met dementie én
hun mantelzorgers zich welkom en
begrepen voelen in hun dorp, kunnen zij er langer blijven wonen.
De kwaliteit van leven zal toenemen en dit kan veel eenzaamheid in de toekomst voorkomen.
Een dementievriendelijk Bernheze
maakt het leven beter, voor iedereen!

De coalitiepartijen CDA, Lokaal, SP
en D66 hebben sport en beweging
voor een gezonde ontwikkeling
van de jeugd als speerpunt opgenomen in het coalitieakkoord. Dat
klinkt op papier heel mooi, maar
in de praktijk zien we daar niets
van terug. Het (enige) speelveld
in de kern van Vorstenbosch ligt er
slecht bij. Het wordt veel gebruikt,
waardoor het gras niet kan groeien
en het veld na een regenbui verandert in een modderbad. Inwoners van Vorstenbosch kwamen
met een burgerinitiatief om het
veld op te knappen en voorzien
van kunstgras. Door zoveel mogelijk zelf te doen zou flink bespaard
kunnen worden op de kosten. Po-

te waarborgen. De creativiteit en
vitaliteit van onze jonge inwoners
zijn erg belangrijk om de gemeente
te inspireren. Een stap in de goede richting is de breed gedragen
motie, die afgelopen donderdag
is aangenomen, waarmee we het
college aansporen tot bouw van
goedkope (sociale) huur- en koopwoningen.
Daarnaast is het van belang, dat
we als gemeente lef durven to-

nen en dat we een goed debat
niet schuwen, zodat we een goede
gesprekspartner kunnen zijn binnen onze eigen regio. Investeren
in nieuw beleid en het evalueren
van ons huidige beleid zijn hier
van groot belang, want ook wij als
gemeente Bernheze moeten meegaan met veranderingen in onze
dynamische regio. Reactie?
Mail naar:
reactie@progressiefbernheze.nl.

Mixed hockeyclub HDL zit te krap
in haar jasje, officiële normen tonen dat aan. Maar opnieuw kreeg
een voorstel van ons om hier wat
aan te doen, onvoldoende steun.
Wel allemaal roepen dat sport en
beweging belangrijk zijn, maar er
geld voor uittrekken, ho maar.
06-11311713
markokonings@hetnet.nl.

ZATERDAG

Skip Anker, Commissielid Ruimtelijke Zaken

Als nieuw commissielid Ruimtelijke
Zaken mag ik aan de slag met een
scala aan onderwerpen, zoals het
bestemmingsplan buitengebied. Bij
deze onderwerpen wil ik een kritische en stimulerende kracht zijn,
die het werk- en woonklimaat binnen onze gemeente versterkt, zodat alle kernen toekomstbestendig
zijn. Ook ga ik me inzetten voor
de jongeren binnen de gemeente
om de leefbaarheid van de kernen

litieke Partij Blanco kwam met een
voorstel om dit plan uit te gaan
werken, maar wij kregen hiervoor
geen steun. En, helaas, ook in het
budget voor de nieuwe gymzaal
is geen geld opgenomen voor het
speelveld.

ZOTTE

Huis

bernheze - Afgelopen woensdag was er in gymnasium Bernrode een debatavond in de Lagerhuis-stijl tussen jong en oud. Een super leuke avond, waarbij
jong en oud zich konden laten horen. Onder leiding van burgemeester Marieke Moorman ontstond een inhoudelijk goede discussie tussen beide groepen,
waarbij bleek, dat de debaters het over de meeste stellingen eens waren. De
energie, die ik opmerkte tijdens het debat, wil ik ook graag inzetten binnen het
gemeentelijk bestuur. Een frisse blik, die kritisch kijkt naar de toekomst van
onze gemeente.

rdag
a.s. zaterting
o
k
10%
assen
op autow

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)
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andere bank?
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VVD: Voorlopig

geen vervolg herinrichting ’t Dorp in Heesch
Jack van der Dussen, Fractievoorzitter
bernheze - Tijdens de behandeling van de begroting 2016 op 5 november
besloot de meerderheid van de raad geen gelden te reserveren voor het vervolg
van de herinrichting van ’t Dorp in Heesch. De VVD-Bernheze had een amendement ingediend om voor de vierde fase van de herinrichting toch het benodigde
bedrag van € 537.692,- te reserveren. Nu de derde fase, tot grote tevredenheid
van centrumondernemers en bewoners, in september is afgerond, wilde de VVD
bereiken dat de belofte die op 26 juni 2012 bij raadsbesluit was gemaakt zou
worden nagekomen.
Alleen Lokaal en Progressief Bernheze steunden het door de VVD
ingediende amendement. Dit betekent dat er in 2016, en zeer
waarschijnlijk in 2017, niets gaat
gebeuren aan de oostkant van het
’t Dorp.

zwaar vrachtverkeer voor veel
overlast zal zorgen en dat ook de
beide wegen hiervan schade zullen
ondervinden. Een reden te meer
om het benodigde bedrag voor de
vierde fase van de herinrichting alvast te reserveren.

Binnen afzienbare tijd zal het project ’t Dorp 49-59 tot uitvoering
komen. De VVD verwacht dat

Gaat niet gebeuren dus, want het
college heeft andere prioriteiten
voor de begroting 2016, zoals de

herinrichting van Stationsplein,
Heesch en een aantal projecten in
Heeswijk-Dinther.
Beloftes van college en raad blijken
weinig waard te zijn en centrumondernemers en bewoners zullen
dus maar moeten afwachten of het
er nog ooit van gaat komen.
VVD-Bernheze 06-53 496069
www.bernheze.vvd.nl/contact
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Rivez Assurantiën
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van Heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën

't Dorp 124
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch 5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl
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ooGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t dorp 65, 5384 Mb heesch
0412-451782

oplossing
vorige week:
roel Monteiro
uit heesch

Winnaar:
Anton van der Meulen
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

MOOIBERNHEZERTJES
Te koop
nIeuWe DessoTapIJTTegels in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Heesakkers lICHTVIsIe
HeeFT Voor IeDereen
De JuIsTe lamp In HuIs
We hebben een uitgebreide
collectie in Led, industrieel,
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is
geen probleem bij ons! Parkeren
voor de deur, dinsdag gesloten.
heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.
In onZe kaDosHop VInDT u
alTIJD een passenD kaDo
Voor elke gelegenHeID
We hebben een uitgebreide
collectie woonaccessoires,
sieraden, handtassen, shawls,
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag
gesloten.
heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.
In onZe elekTrosHop
VInDT u alle mogelIJke
lICHTBronnen
zowel LeD- als SPAAr-, maar
ook de oude gloeilampen en
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen,
scheerkoppen, stofzuigerzakken
en -onderdelen. Parkeren voor de
deur, dinsdag gesloten.
heesakkers elektroshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.
prInTpapIer
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.
hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, laar 28, Nistelrode.

aangeBoDen
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.
peDICure nIsTelroDe
Dorien Visser-hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
kapTeIJns parTYVerHuur
voor al uw feesten &
evenementen. zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
FrIeTkraam voor uw
evenement of feest. Voor info en/
of boekingen: 0413 292911/
06 25416954. Mario & Christa bok.
WIlT u IemanD Verrassen
meT een eCHT orIgIneel
kaDo!
Geef dan een kadobon van
Colorenta voor een kleuranalyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en
kledingadvies voor een bij u
passende garderobe.
Meer informatie:
hannie heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12,
heeswijk-Dinther.
sYlVIa’s HaarmoDe
HeesCH bestaat 12 jaar.
Daarom de hele maand november
12% korting. bel voor een
afspraak 06-45752908 of kijk op
sylvia.haarmode.heesch

Te Huur
FIeTsplus rInI
Laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
Contact rini de reuver
06-28786922.

geVraagD
BIDprenTJes
h. leeijen
John. d. Kennedystraat 90
5384 GG heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
ik wil ze ook graag ophalen bij u.
geBruIkTe/ouDe
WenskaarTen
Yvonne sturm Nistelrode
06-20615906. ingrid smits
Vorstenbosch 0413-355008.
ouDe/kapoTTe moBIelTJes
Voor sTg. opkIkker
in te leveren bij Bunderstraat 1,
heesch of ’t Mediahuys, laar 28
Nistelrode.
HoBBY FoTograaF
voor www.mooinisseroi.nl.
Voor het fotograferen van
evenementen en activiteiten.
heb je interesse mail naar
info@mooinisseroi.nl.

personeel
Voor ons CallCenTer
zijn wij op zoek naar
nIeuWe Collega’s.
Wij bieden flexibele werktijden.
Voor meer informatie logic-Call
rosmalen 073-5286700.
BeTrouWBare
HuIsHuIDelIJke Hulp
voor 4 uur/week (op maandag of
woensdag). in heeswijk-dinther.
Bij interesse: 0413 294744.

WIlt u een ZOekertJe PlAAtsen?
dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Lezing over het kerstverhaal in de beeldende kunst
Bent u geïnteresseerd in kunst? Op
vrijdag 27 november hebben wij een
interessante lezing voor u op het programma staan waarbij het kerstverhaal in de kunst centraal staat.
Het kerstverhaal is erg vaak in de
beeldende kunst verbeeld, in de eerste eeuwen van onze jaartelling op
sarcofagen en ivoren paneeltjes, daarna in miniaturen en vervolgens ook in
gebrandschilderd glas en de schilderkunst.
Deze middag presenteert Lieke Tax
van al deze kunstvormen voorbeelden.

Zakelijke dienstverlening

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

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

www.jpallroundict.nl

Lieke Tax

Ook ziet u dat de kunstenaars in hun
weergave van het kerstverhaal zich
niet alleen aan de tamelijk beknopte
tekst van de evangelisten Lucas en
Matteus hebben gehouden maar ook

andere, niet door de kerk erkende geschriften hebben gebruikt om het beknopte kerstverhaal uit te breiden met
fraaie en verrassende details.
• Vrijdag 27 november bij de Eijnderic in Heesch (’t Dorp 92)
• 15.30-16.00 uur: inloop met koffie
of thee
• 16.00-18.00: lezing met tussentijds een pauze
• Kosten € 7,50 per persoon, inclusief koffie/thee en een drankje tijdens de pauze
• Aanmelden tot en met 25 november via info@eijnderic.nl of 0412454545

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Het Volk trakteert...
HeT Volk Van DoTHan: om HarD om Te laCHen en om ZaCHTJes BIJ Te HuIlen
Nistelrode - in 2016 bestaat toneelgroep het volk veertig jaar. het gezelschap luistert haar jubileum op
met de reprise van het volk in dothan (1996), één van de beste stukken uit haar bestaan.
Wie kent niet het bijbelse treurspel
van Joost van den Vondel, waarin
Joseph door zijn broers in een put
geworpen wordt en vervolgens als
slaaf verkocht aan een handelskaravaan op weg naar egypte?

Kik - Toneelgroep Het Volk - Het Volk in Dothan

Foto: Hans Vissers

het Volk maakt een ingrijpende
bewerking van dit klassieke drama
door een nieuwe eigentijdse vertaling en achtergrond te creëren.
drie docenten van het hBo proberen hun studenten dit bijbeldrama
voor te schotelen. hun privésituaties en de verziekte verhouding
tussen de drie mannen leiden tot
hilarische voorvallen! de sterkste
troef van het Volk is de combinatie van het almaar terugkerend
onvermogen van de personages,
met een aan naïviteit grenzend optimisme.

de landelijke pers over het volk in
dothan
NRC: ‘in een reeks onweerstaanbaar komische scènes… parodieert
het Volk feilloos een avondje onvervalst schooltoneel.’
Volkskrant: ‘de mannen van het
Volk laten zien hoe leuk Vondel
kan zijn…allemaal perfect en geestig getypeerd. het Volk in dothan
is leuk en goed gespeeld.’
De Telegraaf: ‘Wie het Volk kent,
vermoedt al welke kant dat opgaat: die van de lach…grappige
invallen…lachen om de ernst van
het theater, kan nooit kwaad.’
Het Parool: ‘…zowel aandoenlijk
als onweerstaanbaar geestig…
aangenaam amusant.’

WIlT u 2 VrIJkaarTJes
WInnen Voor HeT Volk
op ZaTerDag
21 noVemBer 2015?
stuur dan het antwoord op onderstaande vraag naar
info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag 16 november.
Vraag:
In welk Brabants theater vindt
de eerste voorstelling van
Het Volk van Dothan plaats dit
seizoen?

het volk - het volk in dothan
21 november
Aanvang: 20.30 uur
kaartjes via www.nesterle.nl.

Kaartjes via www.nesterle.nl

mark van de Veerdonk draagt CC nesterlé
en Het Volk een warm hart toe
niko, heb je je hond laten afmaken? Was-ie agressief dan?
Nou Mark, echt leuk vond-ie het niet.
zeg niko, jij zou even op de melk letten terwijl ik naar de wc was, en nou is-ie overgekookt!?
Ik heb er op gelet Mark, en de melk is precies om 10 over 11 overgekookt.

WWW.DUCHENNEHEROES.NL

Ons moeder als oudste van de elf broers

het volk en ons moeder
Na afloop van mijn voorstellingen
vragen mensen mij vaak wie ik nou
zelf grappig vind. Mijn neef Niko
dus, die vind ik extreem leuk. en als
tweede noem ik dan altijd toneelgroep het Volk. dat is een groepje
haarlemse heren die al sinds Napoleon de Nederlandse podia onveilig maakt met hun droogkomische
stukken. ik heb bijna alles gezien
van ze. het zijn meestal hilarische
bewerkingen van stoffige boeken
of toneelstukken.
hun allerbeste stuk vond ik het
Volk in dothan, waarin drie leraren
met theedoeken om hun hoofd
gewikkeld iets van Vondel op de
planken proberen te brengen…
wat niet echt lukt. Je kon me na
afloop wegdragen, en ons moeder

trouwens ook. die had ik meegevraagd omdat ze vroeger zelf in
dat toneelstuk had gespeeld. Als
bewijs had ze me toen gewezen
op een oude foto met onderschrift:
‘september 1949, kweekschool
Veghel’.
in die mooie lange meid voor de
put herkende ik duidelijk ons moeder. “ik speelde toen ruben, de
oudste van de elf broers van Josef.”
tja, da’s wel even wennen, je moeder als oudste broer, maar oké, bij
de Franciscanessen werden in die
tijd alle mannenrollen door meisjes
gespeeld. ons moeder ging ook
plat voor de bewerking van het
Volk.

Komische topper in CC nesterlé
op zaterdag 21 november
en wat wil nou het geval? de heren voeren deze komische topper
nog eenmaal ten tonele, en wel op
zaterdag 21 november in CC Nesterlé, in Nistelrode. een betere manier om kennis te maken met dit
mooie podium is er niet. dit is dus
een uitnodiging.
of wat zeg ik? het is meer een bevel: Komt allen naar Nistelrode en
lach je de scheuren in de broek bij
het Volk in dothan. ikzelf moet eigenlijk in Waspik optreden die 21e,
maar ik denk dat ik mijn moeder
vraag om me daar bij de conciërge
ziek te melden. Gaan we samen
weer lekker lachen bij het Volk.
De zoon van de moeder van
Mark van de Veerdonk

Van Kessel in Uden een begrip in de regio
Een showroom met eindeloze keuzes
ZATERDAG
8 EN 15
ZONDAG
9 NOVEMBER
a.s. zondag
november
open OPEN
dag

van 11.30 tot 16.00 uur
D
D
tt
Demonstraties
aanwezig

A. Bedafseweg
Bedafseweg 14,
14, 5406
5406 TM
TM Uden
Uden || T.
T. (0413)
(0413) 262377
262377 || E.
E. info@vankesselkachels.nl
info@vankesselkachels.nl
A.
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Bedrijfspuzzel november 2015
1
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Puzzel mee!

2

3

een uitdaging voor onze lezers

WIn

een
eBon
WaarD
euZe
naar k

deze bedrijfspuzzel is onderdeel van een serie puzzels die elke maand terugkomt.
onDer De InZenDers meT De JuIsTe oplossIng WorDT een WaarDeBon
Van € 50,- VerlooT.
deze waardebon is in te leveren bij een van de bedrijven op deze pagina. stuur het goede antwoord
voor 22 november naar: info@demooibernhezekrant.nl.
Winnaar vorige bedrijfspuzzel: Jeanne van rozendaal uit heeswijk-dinther en heeft gekozen voor
een kadobon van Karwei. de oplossing was: interieur.
Kleur logo: pms 477 818 Chocolate Brown
4

5
6
6

Gé-Dé KEUKENS
www.gedekeukens.nl

7

8

9
10

11

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

12
12

13

oplossing:

horizontaal
3. www.bernhezemedia.nl
dit is één van de grootste regiokantoren in Noordoost-Brabant
en zuidoost-Gelderland.
4. de bank die er echt voor je is.
6. dit bedrijf is onder andere verantwoordelijk voor
deMooiBernhezeKrant.
7. Bij dit bedrijf vindt dit jaar het BBe plaats.
9. een klein familiebedrijf dat al ruim 25 jaar een vertrouwd
adres is voor alles op het gebied van keukens.
10. dit bedrijf biedt de oplossing voor zakelijke telefonie.
12. dit familiebedrijf in heeswijk-dinther is een begrip in de regio.
13. Voor o.a. een complete bbq en heerlijke tapas ben je bij dit
bedrijf op het goede adres.
vertiKaal
1. dit is een middelgrote bouwonderneming met meer
dan 80 medewerkers.
2. een grote uitgaansgelegenheid in loosbroek.
5. deze man is van huis uit binnenarchitect en ontwerpt
keukens.
8. dit bedrijf staat bekend om de installatie van sanitair en
van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur.
11. het speciaal bedrijf met bijzondere mensen voor aanleg,
onderhoud en verandering van uw tuin.

Across

Down

3. vraag oovb

1. vraag voor bouwbedrijf van herpen
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eeF: ‘Het gaat over geld, maar meer nog over gedrag’

rabobank oss Bernheze met
eef van opdorp over budget
ACTIVITEITENAGENDA
VR. 13
NOVEMBER

MARIJ VAN DEN BOOM
DOOR DE STRATEN

14
NOVEMBER

11-11 BAL PRINSONTHULLING

VR. 20
NOVEMBER

RENÉ VAN MEURS
EVEN GOEDE VRIENDEN

ZA. 28
NOVEMBER

NACHT VAN HEESCH

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50
Marij is een theatermaakster
in hart en nieren. In het
theater ligt haar passie. Voor
haar vierde soloprogramma
is Marij geïnspireerd door
de verhalen die ze hoort
terwijl ze ‘door de straten’
loopt. Soms confronterend
en scherp, soms ontroerend
of vol humor, maar altijd vol van herkenning.

V.l.n.r. : Budgetcoaches Marian Stofmeel, Carla van Venrooij, Eef van Opdorp, Gerda Schelling en Joyce Damen.
Tekst: Martha Daams Foto’s: Fons Baerken

rabobank oss Bernheze nodigde eef van opdorp, budgetcoach en bekend van
tv-programma’s als ‘Geld maakt gelukkig’ uit om haar inzichten te delen met een zaal enthousiaste toehoorders. rianne van zanten, Manager service team Particulieren, stelde de
vier budgetcoaches van rabobank voor met: “Wanneer er meer geld uitgaat dan binnenkomt, kunnen budgetcoaches helpen inzicht te krijgen aan de voorkant in plaats van aan de
achterkant te repareren.”

heesCh –

Rianne van
Zanten en
Eef van Opd
orp

‘Ga in gesprek met
onze budgetcoache�
v�� vragen ove�
budge�eren en het
huishoudboekje’

AANVANG: VANAF 18.30 UUR
ENTREE: GRATIS
Het nieuwe carnavalsseizoen wordt ook dit jaar weer geopend
met het 11-11. Krijgen we dit jaar een ‘grif verkeerde Prins’?
Dit jaar zal alles uit de kast worden gehaald voor een
spectaculaire en verrassende Prinsonthulling.

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,René is terug met zijn nieuwe voorstelling ‘Even goede
vrienden’, met zoals u van hem gewend bent, enorm veel
grappen, knappe improvisaties en dat alles in een moordend
tempo!

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 15,Het is heel even stil geweest rondom de Nacht van Heesch,
maar na een jaartje van rust is deze muzikale smaakmaker
weer terug. En hoe! Navaronne, Texas Radio, Baby Blue, Dirty
Daddies en Heavy Hoempa staan dit jaar op het affiche.

ZO. 29
NOVEMBER
de aftrap van eef van opdorp ging
gepaard met frappante voorbeelden over ons gedrag. Als we tien
euro kunnen besparen op een koffiezetapparaat van veertig euro,
fietsen we met liefde een half uur
om, terwijl we datzelfde niet doen
met diezelfde besparing op een
apparaat van 2000 euro. evenzo
geven we gemakkelijker cash geld
uit dan geld dat zichtbaar van onze
rekening afgeboekt wordt.
in en uit
eef gaat moeiteloos verder. een
gemakkelijke bron van inkomsten
is zorgtoeslag. toch laten we hier
veel geld liggen. Bij een belastbaar
inkomen van een tweepersoons-

huishouden van € 32.655,- komen
we al snel in aanmerking voor de
toeslag (www.belastingdienst.nl).
Maar, oog houden voor onze uitgaven, is bijna nog belangrijker. de
tip van eef hierin: “leg standaard
10% van je geld opzij. Na een paar
maanden is je uitgavepatroon hierop aangepast.
Praat met mensen in je omgeving
over bespaartips, kosten voor telefoonabonnement, verzekeringen,
energie. het zijn elke maand terugkerende uitgaven, waarop veel
bespaard kan worden.” Wist u dat
zelfs op het boeken van vakanties
en vliegreizen bespaard kan worden? de deelnemers aan de onder-

houdende workshop weten er nu
alles van.
veranderen
Als je durft te veranderen, krijg
je iets nieuws. Word wakker en
pak de uitdaging op. een op de
tien mensen heeft financiële problemen. deel je kennis; de ander schaamt zich misschien om te
vragen. Websites met slimme tips
passeerden de revue.
Vanuit de zaal kwamen tips en de
mensen die voor aanvang meldden: “Ach, je wordt er nooit stommer van”, stonden na afloop nog
lang met budgetcoaches en elkaar
van gedachten te wisselen.

AADJE PIRAATJE SINTERKLAASVERHAAL

AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: € 8,50
Vorig jaar kwam er een sinterklaasboek uit waarin we zagen
dat de grote piraten eigenlijk best een beetje bang zijn voor
Sinterklaas en zwarte Piet. Is dit echt zo? Doe je piratenpak
aan en speel ook mee!

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl
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Door Mark Huyben

Jonge dieren
De jonge duiven, waarover we vorige maand vertelden, zijn alle vier uitgevlogen, zodat
we nu acht duiven bij de til hebben zitten. Het handtam maken gaat ook steeds beter;
ze komen al uit je hand eten als je stil blijft zitten. De volgende stap is dat ze op je hand,
arm en schouder komen zitten. Ook hebben we vier nestjes jonge konijntjes. In totaal
zijn het er elf of twaalf. Binnenkort zullen de eerste konijntjes wel zelfstandig rond gaan
lopen en kun je ze zien als je door het raam kijkt.
Bigfoot
Bigfoot, onze Vlaamse Reus dat op de wei loopt, is de afgelopen maand een aantal
keren ontsnapt. Ze kon bij Sylvia onder het hek door en heeft op de Akkerveld de buurt
onveilig gemaakt. Gelukkig zijn we gebeld en hebben we haar weer terug in de wei
kunnen zetten. Bigfoot heeft ook fans die haar op de foto zetten. Kijk eens een keer op
onze Facebookpagina Geitenwei Heesch.
Daar vind je ook meer nieuwtjes en foto’s.

Natasja van der Meer
06-20 60 36 56

Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl

Stem voor dierenopvangcentrum Hokazo
Bernheze/Uden - Dierenopvangcentrum Hokazo uit Uden doet mee
met Serieus Request voor Dieren. Een initiatief van Stichting Dierenhulp, waarbij alle kleine Nederlandse dierenorganisaties een concreet
project kunnen indienen waarvoor zij geld nodig hebben.

Binnen kijken
Als er een vrijwilliger aanwezig is, kun je altijd vragen of je even binnen mag komen
kijken. Dan kun je even kijken bij de jonge konijntjes, Sylvia aaien of de duiven of geitjes voeren.

Met de hoofdprijs van € 5.000,zou Hokazo heel graag de hondenweides volledig willen vernieuwen. Het project dat de meeste
stemmen krijgt van het publiek,
wint. Stemmen kan tot en met 26
december 2015 via www.dierenhulp.nl/SerieusRequestvoorDieren. Stemt u mee? Dierenopvangcentrum Hokazo kan uw steun
heel hard gebruiken!

Samen
De Geitenwei moet weer meer een dierenparkje voor en door de buurt worden, waarbij
kinderen en ouders welkom zijn om te helpen en contact te hebben met de dieren en
elkaar.
Is je interesse gewekt, loop dan op zaterdagochtend een keer binnen als er vrijwilligers
aanwezig zijn, neem contact op met Mark Huyben op 06-46086925 of bel een keer
aan op Verdilaan 31, recht tegenover De Geitenwei, het liefst na 18.00 uur.

Het initiatief Serieus Request voor
Dieren is bedoeld als extra hart onder de riem van al die organisaties
die zich inzetten voor hulp aan dieren. Kleine organisaties, als Dierenopvangcentrum Hokazo, kampen
vaak met financiële problemen.

Knuffelhoek
We zijn stap voor stap bezig om een knuffelhoek te bouwen voor konijnen en cavia’s.
We hopen dat we hier in het voorjaar mee klaar zijn. Verder zijn we bezig om de voorste wei weer op orde te brengen, door de gaten op te vullen en een rand langs de wei
te maken van rondoband pallisade. Heb je hiervan nog wat liggen; wij kunnen het goed
gebruiken.

Hokazo krijgt geen subsidie van
de overheid of financiële bijdrage

Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

van de Dierenbescherming. Zij is
vrijwel volledig afhankelijk van donaties van dierenvrienden.
Stem op Hokazo via
www.dierenhulp.nl/
SerieusRequestvoorDieren.
Alvast bedankt!

SPAAR NU VOOR HET GRATIS
BOODSCHAPPENPAKKET
0%G
5
KORTIN
Unox
Cup a Soup,
Souperieur
of Good
Noodles

PER 100 GRAM

1+1

2 doosjes à 3 zakjes,
2 zakjes à 30-63 gram
of 2 pakjes à 70 gram naar keuze
bijv. cup a soup tomaat van 1.60 voor 0.80

GRATIS*

Varkensrollade

1.00

0.50

per kilo 5.00

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar?
je legitimatie
max.
6 laat
kratten
per zien!
klant
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

PER STUK

KRAT

Bavaria bier
krat 12 flesjes à 300 ml

5.

74

3.

49

Bloemkool
per stuk

1.

49

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 november t/m zondag 15 november 2015. Week 46. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

0.

99
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BERNHEZE BOUWT
VAN D UYNHOVEN

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

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

pvdzanden.nl

Samen
ﬆerke�
bouwen

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

06-11955220

www.vanduynhoven.nl

mooi werk aan de winkel

Nistelrode – bij van tilburg
Mode & sport viel 25 jaar geleden
al het oog op de oude boerderij van de familie van den
hoogen. die vooruitziende
blik werd omgezet in plannen voor de toekomst toen
in 2009 de boerderij in het
bezit van de modewarenhuis
kwam. afgelopen vrijdag kon na zes jaar - de mijlpaal gevierd
worden dat het hoogste punt van
de nieuwbouw bereikt was.

Pannenb ier

Foto’s: Marcel van der Steen

Aannemers, onderaannemers en
alle betrokkenen werden hartelijk
bedankt door de heer Peter van
tilburg. Naast het dankwoord,
benadrukte de ondernemer dat er
nog veel ‘mooi werk aan de winkel’
is voor de openingsdatum op de
open zondag van 20 maart 2016.
dit betekent dat de verbinding tussen de winkel en de boerderij voor
de kerst wind- en waterdicht moet
zijn om de planning te halen. Met
de constructie van de glaspartij van
vijf meter hoog wordt binnenkort
begonnen. daarna zal de afbouw
van de boerderij, het restaurant,
de ingang en de winkel nog enkele
maanden in beslag gaan nemen.

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

10%
KORTING
t/m 31 december 2015

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338
www. vanheijdendakkkappellen.nl
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Column

BERNHEZE BOUWT
Installatiebranche
Kwaliteit is een groot goed in de installatie branche. We werken met installaties waar gas, stroom,
water en rookgassen een rol spelen. ik hoef u niet uit te leggen wat er allemaal mis kan gaan. en
helaas gebeurt dit ook net iets te vaak. de veiligheid laat weleens te wensen over, maar het zijn
ook de installaties zelf die niet altijd doen wat ze in de folder beloven.
Blijkbaar krijgen we het
met zijn allen niet voor elkaar om de kwaliteit van
Nederlandse installaties te
waarborgen. Uneto VNi
doet, geholpen door veel
landelijke instanties, een
poging dit met het label
oK CV op te starten. een
mooi initiatief, dat als doel
heeft een veilige ketel
achter te laten bij de consument. Want, u zult maar
klant zijn en op internet
op zoek moeten naar een
goede installateur. We beweren allemaal dat we de
beste zijn, voor de laagste
prijs. Maar wanneer zijn
we nou de beste?

“ Van
tot

schetsontwerp
uitwerking van
het hele project

”

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019
info@jvai.nl - www.jvai.nl

HUPNAAR

Een erkend installateur staat borg voor
garantie, voor een juiste afstelling,
zodat er geen onnodig energieverlies is

iemand die tegen een laag
uurloon een CV ketel levert en installeert, maar
wellicht niet de kwaliteit
levert van een erkend installatiebedrijf of een bedrijf dat wellicht een iets hoger uurloon hanteert,
maar installeert met keurmerken als iso, KiWA, sCios, steK en NeN en een garantie van twee
jaar wel garandeert? Vaak gaat de installatie goed, maar is dan goed onderhoud en een garantie
van minimaal twee jaar gegarandeerd? een erkend installateur staat borg voor garantie, voor een
juiste afstelling, zodat er geen onnodig energieverlies is, voor goed periodiek onderhoud en voor
een veilige manier van werken. daarvoor staat het VCA certificaat garant.
de logo’s hier afgebeeld laten zien of een bedrijf haar zaken op orde heeft.

HUBO!

Binnenzonwering
op maat?

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch
06-53740305

Laat je adviseren door Hubo
bon
Knip de n
e
uit
er!
pro fite

20%

KEUZEKORTING*

Waardsestraat 30 • Nistelrode • 0412-6120106 • www.bevers.net

OP ALLE MAATWERK
BINNENZONWERING
Winterklaar 2maken
van
je tuin
Winterklaar maken van
*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014.
Vraag naar de voorwaarden.
909999
999921
je tuin? op naar

Koudere temperaturen en misschien dit jaar wel een
pak sneeuw. Voordat de winter haar intrede doet, is
het van het van belang je tuin winterklaar te maken.
Als je in de maand november je tuin onderhoudt,
kun je in de lente en zomer optimaal genieten van
de bomen, planten en struiken in je tuin.

Maxend 5 - nistelrode

info@hubonistelrode.nl
0412-611033

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1

Bij hubo Nistelrode vind je een groot aantal gereedschappen en benodigdheden om je tuin in orde te
maken voor de winter.
17-02-14 11:41

AKTIE groothandelsprĳzen

rverven tegen

Professionele muu

VEVEO AC plus 10 liter wit:
Matte muurverf voor binnen- en
beschermend buitenschilderwerk.
Kenmerken:
mooi mat, snel droog, goede
dekking, was en schrobbaar.
Schrobvastheid min. klasse 2 (goed)
Advies verkoopprĳs € 121,50

NU
€ 49,-

VEVEO MULTITEX 10 liter wit:

Matte muurverf voor binnen- en
buitenschilderwerk.
Kenmerken:
mooi mat, snel droog, zeer goede dekking,
zeer goed reinigbaar, schrobvastheid
klasse 1 (zeer goed)
Advies verkoopprĳs € 159,-

NU
€ 77,-

Voor het mengen op kleur wordt een toeslag berekend
van € 5,- per 10 liter.

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

gezondheidscentrum nistelrode
Nistelrode – bouwen aan de toekomst, dat is wat de huisartsen en de apotheker op het oog hebben. voor de specialistische aanpak in hun
vakgebied, kozen ze voor ieder een eigen architect. van der schoot architecten nam het gebouw en de huisartsenpraktijk voor zijn rekening en
architectenbureau Cor Mastenbroek bv bna/bni de service-apotheek. de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door ingenieursbureau
verhoeven en leenders bv, van der heijden bouw en ontwikkeling, Megens elektro en Willems uden technische installaties.
‘een mooie ambitie voor goede zorgverlening voor het hele dorp’; een nieuw onderkomen dat ook de komende jaren gelegenheid biedt de maximale service te bieden. de nieuwe locatie is uitstekend bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. begin september startte de bouw van
het gezondheidscentrum, dat tussen basisschool de beekgraaf en de molen komt.

Van der schoot Architecten BV BNA
www.vanderschootarchitecten.nl

Architectenbureau
Cor Mastenbroek BV BNA/BNi
www.cor-mastenbroek.nl

ingenieursbureau Verhoeven
en leenders BV
www.verhoeven-leenders.nl

de locatie in de schaduw van de molen Windlust kon geen verdieping hebben. rekening houdend met het molenbiotoop dat een aantal
elementen kent; waarbij de open ruimte en de vrije toegankelijkheid een grote rol spelen. een windmolen kan niet functioneren zonder een vrije
windtoevoer. Vandaar dat het gebouw slechts een laag hoog mocht worden, dus geen trappen klimmen voor bezoekers.

Van der heijden bouw
en ontwikkeling
www.vd-heijden.nl

Megens elektro
www.megenselectro.nl

Voor de veiligheid staan er borden: let op schoolgaande kinderen, maar
ook met de ‘GPs uit’ borden worden de chauffeurs, die op weg naar de
bouw zijn, omgeleid via de veiligste weg. Gezien de snelheid waarmee
het gebouw opgetrokken wordt, gaan ze ervan uit dat het ruim op tijd
klaar is. de planning is dat het gebouw eind maart 2016 opgeleverd
wordt.

de nieuwbouw van gezondheidscentrum Nistelrode bestaat uit een
huisartsenpraktijk van 525m2 met 12 behandelkamers en apotheek van
310m2. huisartsen en apotheek zijn toegankelijk via een gezamenlijke
entree. het ontwerp en de begeleiding van het gehele casco en
interieur van de huisartsen is in handen van Van der schoot Architecten
BV BNA in schijndel. het ontwerp en begeleiding van het interieur van
de apotheek is in handen van Architectenbureau Cor Mastenbroek b.v.
te Berkel-enschot.

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Willems Uden
technische installaties
www.willems-uden.nl

36

Woensdag 11 november 2015

Duurzaa

m

heidstip
Als je du
Lokaal le
urzaam
ven
wilt leven
leven. H
, moet je
oe meer
lokaal
je lokaal
consume
kunt ete
ren, hoe
n, kopen
beter! H
en
te laten
e
t is duur
verschep
om dinge
en vanuit
en je mo
n
andere la
et ook la
ng wach
nden
die scho
ten. Moe
enen uit
t je per s
Italië heb
schoene
e
ben, of k
n kopen
un je ook
uit de win
kel in de
buurt?

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.haaldezoninhuis.nl

Scouting Mira Ceti en BECO gaan goed samen
Foto: Jan Gabriëls

Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

het scoutcentrum in nistelrode krijgt duurzame groene energie van beCo. “scouts van scouting Mira Ceti
willen samen ontdekken, samen plezier maken. Wij zijn ons bewust van onze omgeving en willen daar op een
duurzame wijze mee omgaan. dan is het ook een logische keuze om met beCo in zee te gaan”, zegt toine van
den heuvel, bestuurslid en penningmeester van Mira Ceti in nistelrode.
“op ons scoutcentrum in Nistelrode ‘coachen’ we de 35 stafleden en
115 jeugdleden rondom duurzaamheid zoals; deuren sluiten, lampen
uitdoen, spaarlampen gebruiken en
we hebben led-verlichting. duurzame energie van BeCo past daar
helemaal bij.”
zelf is toine al vanaf het begin lid
van BeCo en neemt ook al een tijdje duurzame groene energie af. “ikzelf ben er wel van overtuigd dat
het moet, maar binnen de vereni-

ging wordt natuurlijk ook naar het
geld gekeken. dat is ook belangrijk.
omdat BeCo ook met een concurrerende prijs werkt is het in de
vereniging goed te verantwoorden.
Bij BeCo heb je dan gegarandeerd
duurzame eerlijke groene stroom
van eigen bodem. Maar los daarvan, spreekt BeCo als coöperatie
ons erg aan. Coöperatie betekent
samenwerken en samen doen.”
niet alleen energie
Waarom voor BeCo kiezen is voor

toine geen vraag. “BeCo staat niet
alleen voor het leveren van energie,
maar ook voor het verantwoord
omgaan met energiebronnen. samen met de gemeenschap waar je
woont. iets dat wij als scouting onderstrepen met onze programma’s.
Verantwoord en zuinig met onze
aarde omgaan. in de natuur vinden
de meeste programma’s van ons
plaats. Kortom scouting en BeCo,
dat past goed bij elkaar”, besluit
toine.

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

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

meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

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

klusjes in uw tuin?
HEESCH – De maatschappelijke stages zijn weer van start gegaan! Samen met jongerenwerker Adrie
van den Berg (stichting Vivaan) staan jongeren uit de buurt, met een leeftijd van 13 tot en met 15 jaar,
paraat om u te ondersteunen bij klusjes in uw tuin. Heeft u hulp nodig bij het snoeien van de heg, het
verwijderen van onkruid of bij een ander klusje? Dan komen we u graag helpen!
Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
ingrid.engelbart@vivaan.nl
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
Sanne van Susteren
sanne.van.susteren@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

In voorgaande jaren is er al enthousiast gewerkt door maatschappelijke stagiaires en gebleken dat iemand anders helpen heel veel
voldoening geeft.
‘Met name de waardering die je ervoor terugkrijgt doet veel
goed’.
Het helpen van mensen, die wel een handje kunnen gebruiken,
is op meerdere manieren van waarde. Vaak blijkt dat het ‘klusje’
slechts bijzaak is, terwijl het sociale contact dat plaatsvindt, vaak
belangrijker is dan van tevoren gedacht. In de 21e eeuw spreekt
men van ‘generatiekloven’ en ‘cultuurkloven’ , maar daar willen
onze ijverige stagiaires niets van weten… die willen hout kloven!
Zo is er al op landgoed ‘de Berkt’ gewerkt, waar onder leiding
van landschapsbeheerder Frans de Laat, de Amerikaanse vogelkers (Bospest) werd gesnoeid en het riet uit vijvers werd verwijderd. Bovendien sluiten we graag aan
bij bestaande initiatieven, zoals ‘Landerij van Tosse’ of ‘de Stadse Boeren’.

heeft u een klusje in petto?
Neem contact op met het jongerenwerk van Stichting Vivaan, dan zullen we samen kijken wat mogelijk is!
Adrie v.d. Berg: 06-14342360. Adrie.van.den.berg@vivaan.nl
JC Checkpoint: 0412-456546.

Wat doet u bij
de volgende
hoge
elektriciteitsrekening?
RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999
info@leddux.nl | www.leddux.nl
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spooktocht scouting mira Ceti
De vloek van Koning Erebus

!
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Nistelrode - de vloek van Koning erebus
zal op zaterdag 14 november heersen op
scoutcentrum achter de berg in nistelrode,
het wordt dus weer spoken bij scouting
Mira Ceti.
in een klein gehucht, genaamd Nistelrode,
is een bos. dit is niet zomaar een bos, maar
een heel speciaal bos. in dit bos wonen alle
sprookjes die ooit door de mens zijn bedacht.
Alle sprookjes leven in vrede samen.
dit bos heeft ook een koning, zijn naam is koning erebus. hij zorgt ervoor dat de sprookjes nooit ruzie met elkaar zullen krijgen. op
een dag kwam er een heks naar erebus en
zij vertelde hem dat ze ook graag in het bos
zou willen verblijven. erebus weigerde dit en
vertelde haar dat in dit bos alleen vredige
sprookjes leven en het geen plaats heeft
voor kwaadwillende heksen. de heks werd

zo woedend dat ze het bos vervloekte.
Vanaf nu zou het bos nooit meer vrede kennen en zou eeuwige woede heersen over
de sprookjes. sindsdien weet niemand meer
wat er zich in het bos afspeelt. een dapper meisje wil dit bos gaan verkennen. op
een koude zaterdagavond begint ze haar
tocht. de jeugdleden (scouts, explorers en
roverscouts) zullen op deze avond rondom
de vijver de nodige spookachtige scènes maken, die in het teken staan van de vloek van
Koning erebus. iedereen is van harte uitgenodigd om een griezeltocht te ondernemen
door de spannende bossen van Nistelrode;
als u het aandurft!
de tocht start vanaf 18.30 uur bij scoutcentrum Achter de Berg (Achter de Berg 14 in
Nistelrode), en vergeet laarzen of waterdichte schoenen niet. starten kan tot 21.30 uur.

Aardappelen

5 KG

1.69

Wortelen

WEEKEND

500 G

0.69

Mango

WEEKEND

0.99

500 G

188-208

van 2.89

1.19

Roerbaksauzen

v an 1.09

v an 1.49

0.99

1.39
G

Gesneden kaas 30+*

0.79

250 G

v an 1.79

van 0.89
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

490 G

280 G

150-200

G

v an 1.29

2.79

Wereldzoutjes

K

Italiaanse/Oosterse mix

Mager rundergehakt*

Gebakken
uitjes

PER STU

WEEKEND

1.49

Maximaal 15% vet.

1 KG

WEEKEND

1.49

Witte druiven

350 G

Bereid met 100% roomboter.

*Uit de koeling

1.69

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN
OP WWW.ALDI.NL
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Zondag Open dag bij Van Kessel Openhaarden & Kachels
UDEN – Tijdens de open dag zondag 15 november zal het grote aanbod van open
haarden en kachels onder de aandacht gebracht worden. De showroom van Van
Kessel Openhaarden & kachels is vanaf de weg niet zo goed te zien, maar achter
de woning vindt u een grote showroom van ruim 900 m2.
Van Kessel is een begrip in de regio en ver erbuiten. zeker bekend
om de duurzame accumulatiekachels in vele varianten. de massieve speksteenkachels van tulikivi
en Nunna Uuni, en de linnatuli
en ortner accumulatiekachels zijn
bekend om de heerlijke zachte
stralingswarmte. haarden, die
met enkele uren stoken langdurig
hun warmte afgeven, omdat het
rookkanaal in de kachel een grote
omweg maakt, waardoor het accumulatiemateriaal maximaal de
warmte kan opnemen en deze
langdurig aan de ruimte afgeeft.
het zijn allemaal haarden die op
locatie compleet opgebouwd worden. Uiteraard heeft Van Kessel
ook compacte kachels die snel geplaatst kunnen worden.
en CV-gekoppelde haarden, met
wel of niet een buffervat installatie.
daarnaast heeft Van Kessel de

nieuwste gashaarden met de
In De sHoWroom
nieuwste vuren in huis, in vele
VInDT u o.a.:
soorten en uitvoeringen, voor zowel moderne als klassieke interi- Gashaarden in diverse stijlen
eurs. Met al dan niet een maathoutgestookte haarden;
werk meubel.
ook een ruime collectie van de
zowel inbouw als vrijstaand
prachtige Focus designhaarden
speksteenkachels en andere
van de zeer bekende ontwerper
dominique imbert vindt u bij Van
accumulatiekachels
Kessel.
Cv-haarden
het belangrijkste is volgens Van
Pelletkachels
Kessel dat gebouwd wordt met
Van Kessel in tuinhaarden
Uden een begrip in de regio
de beste materialen. dat is de beEen showroom met eindeloze keuzes
drijfsfilosofie want het familiebeschouwen
drijf bestaat al ruim 40 jaar en wilZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 NOVEMBER OPEN
graag nog lang doorgaan.
Uiteraard kunt u ook materialen
D
t
afhalen en zelf bouwen. zondag
a.s. zullen er ook demonstraties
zijn. Kom naar de open dag bij Van
Kessel openhaarden & Kachels op
15 november van 11.30 – 16.00
A. Bedafseweg 14, 5406 TM Uden | T. (0413) 262377 | E. info@vankesselkachels.nl
uur en laat u verrassen door het
enorme assortiment, de vakkundigheid en de service waar dit familiebedrijf garant voor staat.
www.vankesselkachels.nl.

Van Kessel in Uden een begrip in de regio
Een showroom met eindeloze keuzes

ZATERDAG 8 EN
ZONDAG 9 NOVEMBER OPEN
Tuintips
november
de momenten dat je in november nog in je tuin kan werken, worD je nu nog
t heel wat doen, waardoor je het in
den schaars. toch kan
het voorjaar alleen maar makkelijker zal hebben. een goede planning is daarom essentieel.

A. Bedafseweg 14, 5406 TM Uden | T. (0413) 262377 | E. info@vankesselkachels.nl

Gazon

Wie geen groot fan van maaien is, zal opgelucht zijn: in november
maai je je gras voor het laatst. doe dit wel wanneer het niet vriest.
de grasmachine kan daarna wel een poets- en misschien zelfs onderhoudsbeurt gebruiken, zodat je hem proper kan opbergen. Komend
voorjaar heb je dan weer een scherpe machine tot je beschikking.

Bloemen en planten
November is een goede maand om rozen te planten. ook bessendragende heesters, hazelnootbomen en fruitbomen zoals appel-,
peren-, pruimen- en kersenbomen kan je nu planten. Bomen en
struiken kan je nu verplanten en aan het begin van deze maand kan
je vaste planten vermeerderen door ze te stekken en te scheuren.
op die manier kunnen ze nog voor de echte winterkoude inwortelen. ook kan je nog steeds voorjaars bloembollen planten, tenminste zolang het nog niet vriest. om meteen kleur in je tuin te krijgen,
zijn winterviooltjes, herfstasters en winterjasmijn ideaal.
Bescherm de groenblijvende heesters en bomen tegen
uitdroging. door de felle winterzon, verdampt water via
hun bladeren, terwijl ze via hun bevroren wortels geen
water meer kunnen opnemen. Planten zoals bijvoorbeeld
rododendrons zijn gevoelig voor deze soort droogteschade. door ze voldoende water te geven en hun bladeren
met een vliesdoek af te dekken, kan je dit voorkomen.
snoei lange takken van bomen en struiken af of leidt ze op
/ bindt ze aan, voordat ze door de wind breken.

ZONDAG 15 NOVEMBER
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Modern

tips

Inrichten kleine
woonkamer

Groot assortiment van
bomen
coniferen
laurierkers beuken
buxus
taxus
Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl
Openingstijden zie: www.verstegentuinplanten.nl

Weinig frutsels

Wie klein woont, kan zeker geen rotzooi gebruiken in
zijn woonkamer. daarom is het enorm belangrijk dat
je voldoende plekken hebt om spullen in op te bergen,
anders zit je snel in de rommel. en dat is gewoon niet
prettig.
rommel ontstaat vaak eerder door onduidelijkheid
waar het heen moet, dan uit luiheid. Maar dus duidelijke plekken voor al je spullen.
ook belangrijk; zorg ervoor dat je simpelweg niet te
veel spullen hebt. Vaak kun je iets gerust weggooien
omdat het zijn rol in je leven al vervuld heeft.

Kleine woonkamer
groter laten lijken
extreem belangrijk is dat je woonkamer ruimtelijk
oogt. Als je een kleine woonkamer gaat inrichten,
zorg ervoor dat je zo ver mogelijk zicht hebt.
tot slot doe je er natuurlijk verstandig aan om gebruik
te maken van zoveel mogelijk lichte kleuren. Gebruik
je wel ergens een kleurtje, dan is dat prima maar doe
dan het liefst een dunne, slanke lijn.

Kleine ruimte groter
laten lijken met meubels
het lijkt logisch om voor kleine meubels te gaan. Maar
dat geeft je waarschijnlijk ook meteen de neiging om
meer neer te zetten! Als je een kleine ruimte groter
wilt laten lijken, kies liever voor één grote bank, of één
grote tafel in plaats van meerdere kleine dingen.
Je kunt out of the box denken en overwegen om van
je bank, een slaapbank te maken. Misschien een beetje gedoe, maar een enorme ruimtebesparing.
een andere tip voor je bank is om hem net een stukje
van de muur af te zetten bij het inrichten. ook al verlies je 5 à 10 centimeter, optisch win je heel veel omdat het veel ruimtelijker oogt.
de televisie aan de muur is er een die je waarschijnlijk
zelf al had bedacht, als je geen tv kijkt kan hij prima
dienst doen als je audioset (op die smart tV’s kun je
spotify installeren) of als ‘kunst’.
Verder kun je prima een kast als scheidingswand voor
de slaapkamer gebruiken, dat is vooral handig bij een
kleine studentenkamer inrichten.
Bron: www.interieur-ideeen.com
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Hij komt, hij komt, die lieve goede sint...
Wat een feest zal het aanstaande zaterdag weer worden als de Goedheiligman en zijn Pieten met de stoomboot in Meppel aankomen en vervolgens, de dag erop, weer honderden kinderen in de gemeente bernheze
blij maken met een vrolijke intocht en een leuke show in een van de gemeenschapshuizen die de kernen van
bernheze rijk is.
toch kunnen we niet wegkijken
en de hele discussie die momenteel gaande is, omtrent het uiterlijk en de functie die zwarte Piet
bekleedt, negeren. daarom deze
keer in deMooiBernhezekrant de
uitslagen op stellingen rondom het
fenomeen sinterklaas en zwarte
Piet die de geënquêteerden hebben ingevuld.

stellinG 2
stelling twee ‘sinterklaas kan niet
gevierd worden zonder zwarte
Piet’; hieruit is naar voren gekomen, en dit is ook weer mooi te
lezen in het bijgevoegde diagram,
dat een redelijke meerderheid van
de mensen die de online enquête
heeft ingevuld van mening is dat
dit inderdaad zeker niet kan; 56%.
zo’n 25% vindt dat dit niet kan
en vervolgens is 6% het met deze
stelling zeer mee oneens, is het
ermee oneens of staat er neutraal
tegenover.

stellinG 1
op de eerste stelling ‘viert u sinterklaas?’ lezen we, aan de hand
van bijgaande diagram, dat maar
liefst 59% van diegenen die de
online enquête hebben ingevuld, Als toelichting lezen we dat de hele
sinterklaas viert met de kinderen. discussie rondom zwarte Piet moet
18% geeft aan sinterklaas te vie- stoppen en dat er moet worden
ren met de kleinkinderen en ook gekeken naar de oorsprong van
geeft 18% aan dat men sinterklaas het hulpje van sinterklaas. Maar
niet viert. 5% is er nog niet uit of we lezen ook dat als mensen zo’n
hij of zij dit jaar iets doet met sin- moeite hebben met het uiterlijk
terklaas.
Als
Sinterklaas
entoelichting
Zwarte Piet wordt een van zwarte Piet we hem ook best
aantal maal gegeven dat er ook een ander kleurtje mogen geven.
sinterklaas
wordtzijn
gevierd
De Sinterklaas boekjes
inmiddelszonder
weer op de deurmat gevallen, de pepernoten liggen
weermen
in de winkel
en Sinterklaas
arriveert over een maandje alweer in Nederland.
dat
zelf kinderen
heeft.
stellinG5.
1

Viert u Sinterklaas?

(n= 228)

70%
59%

60%
50%
40%
30%

18%

18%

20%

5%

10%
0%
Ja, met onze kinderen Ja, met de kleinkinderen

Nee

Weet niet

Toelichting

1 Gewoon ja, met familie
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?
1 Ik vind dat zwarte piet zwart moet blijven, traditie, door de discussie zit ik er echt over
te denken om het niet te vieren. Het is dat mijn man het wil, maar van mij hoeft het al
niet meer.
stellinG
6.2 `Sinterklaas kan niet gevierd worden zonder
1 Ja, maar ik heb zelf geen kinderen.... waarom is dat geen optie? neefje en nichtje,
Zwarte Piet`
intocht, opa oma....
(n= 231)
56%
160%Ja, met familie
( we hebben helaas geen kinderen )
1 Ja, met mijn gezin (geen eigen kinderen).
150%Onze zoon woont in Frankrijk, maar elk jaar rond 5 de ember doen we pakjes en
gourmetten. Blijft leuk.
240%Houd zulke tradities in ere!!!!
430%Ik vier Sinterklaas met de familie, broers, zussen en ouders. Misschien ook m`n neefjes
25%
en nichtjes.
420%Ik vier wel sinterklaas, maar heb geen kinderen.
6%

10%

6%

6%
1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting

1 Je moet de oorsprong van de Sint en Zwarte Piet bestuderen. Niet afgaan op de
`schreeuwers` van nu.
1 Maar zwarte piet mag ook een ander kleurtje hebben,
1 stellinG
Wij bemoeien
ons toch
met het zuikerfeest!!!
3 Vindt
7.
u ook
datniet
Zwarte
Piet in de huidige vorm
5
2 Piet is zwart van het roet, dus niet bruin.
bestaansrecht
4 Als ouders niet moeilijk doen
over het verdwijnenheeft?
van zwarte Piet weten de kinderen
(n= 230)
niet beter. Voor mij is zwarte piet een blanke man die zwart is geworden door de
100%
89% voor mij niks met slavernij te maken. Maar als mensen moeite
schoorsteen.
Heeft
90%
hebben met zwarte piet en het word gekleurde piet vind ik dat prima. We kunnen er
80%
samen toch wel uit komen als volwassenen? De kinderen maakt het niet uit, die willen
70%
gewoon plezier, spanning en een cadeautje. :)
4 60%Zwarte Piet, erg leuk, maar er mag best een aanvulling gedaan worden met varianten.
5 50%Ze moeten stoppen met die achterlijke discussie. Nederlandse traditie is nederlandse
40%
traditie.
30%
20%
10%

4%

7%

0%
Ja

Nee

Weet niet

stellinG 3
op de vraag ‘vindt u dat zwarte
Piet in de huidige vorm bestaansrecht heeft?’ is 89% van de mensen die de online enquête heeft
ingevuld het eens; voor hen hoeft
zwarte Piet dus niet te veranderen
van uiterlijk of van rol. 4% van de
geënquêteerden vindt dat zwarte
Piet wel moet veranderen en 7%
heeft over deze stelling geen mening. enkele toelichtingen op deze
stelling: ‘’de traditie moet blijven
bestaan” en “waarom na al die jaren nu opeens een probleem maken van het uiterlijk van zwarte
Piet?” Maar ook vinden enkele
deelnemers aan de online enquête
dat alles verandert in de samenleving en waarom dan niet het uiterlijk van zwarte Piet?
stellinG 4
stelling vier luidde: ‘Moet het uiterlijk van zwarte Piet aangepast
worden?’ zo’n 88% van de mensen die de enquête heeft ingevuld
vindt dat het uiterlijk van zwarte
Piet niet aangepast hoeft te worden. 7% is van mening dat dit wel
zou moeten en 5% heeft hier geen
mening over. Als toelichting lezen
we dat volgens sommigen de traditie totaal uit zijn verband wordt
getrokken en dat er van discriminatie echt geen sprake is. Anderen
zijn juist weer van mening dat het
traditionele denken wat moderner
mag en dat Piet best met zijn tijd
mee mag gaan dus eventueel een
andere kleur mag krijgen.
stellinG 5
als laatste kijken we naar stelling
vijf ‘Wat mij betreft kan de gemeente bernheze beter één grote
sinterklaasintocht
organiseren,
dan in elk dorp een afzonderlijke
intocht’ kunnen we in bijgaande
diagram aflezen dat 43% het hier
zeer mee oneens is, 33% is het
hier mee oneens. 8% staat hier
neutraal tegenover en ook nog
eens 8% is het wel eens met deze
stelling en zou één grote intocht
prima vinden. Als toelichting lezen we dat bijvoorbeeld elk
jaar een andere kern kan
zorgen voor de intocht
van de sint en zijn Pieten maar we lezen ook
dat er mensen zijn die
niks hebben met een
bepaalde kern en
die dan niet komen.
de meerderheid van
de geënquêteerden
vindt echter dat ieder
dorp recht heeft op
haar eigen intocht.

stellinG9.
4

Vindt u dat het uiterlijk van Zwarte Piet
aangepast moet worden?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

7%

10%

5%

0%
Ja

Nee

Weet niet

Toelichting

1 Ik heb zelf meegemaakt wat het cultiveren van zwarte piet tot gevolg had: een klein
neefje was dol op het vriendje van mijn zus, afkomstig uit somalie. en omgekeerd. maar
dat sloeg om door zwarte piet. de kleine werd bang. heel sneu voor allebei. en dat was
na 5 december niet opgelost! die kleur heeft weldegelijk effect in het gewone leven! en
dat kan toch niet de bedoeling zijn
1 Minder traditioneel denken mag ook!
1 Moet is een groot woord, maar hij mag best met de tijd mee.
1 Zodat het minder storend wordt voor andere mensen. Zwarte piet moet meegenomen
worden bij de rest van de pieten.
2 Dit is een heel oud feest sinterklaas was een rijke man die kinderen cado s wou geven
de pieten werden zwart van het roet vd schoorsteen dus niks geen discriminatie..
2 hoeverre
Het uiterlijk
Zwarte
Pietmet
is alde
jaren
(langzaam)
aan het veranderen. De roe en de zak
In
bent van
u het
(on)eens
volgende
stelling?
zijn al verdwenen. Ook is Zwarte Piet al lang niet meer de `domoor`, maar juist degene
die de Sint kan helpen en dat ook doet.
2 Traditie
helemaal
uit zijn
getrokken.
stellinG
5 `Wat
10.
mijvetbsnd
betreft,
kan Gemeente Bernheze
2 Traditie moet traditie blijven
beter
één
(grote)
2 Voor mij maakt het niets uit, maar ik ben Sinterklaas-intocht
de hele discussie moe. Verschillende kleuren
is ook grappig,
maar om hier
nou zo
geven...... Als er geen
organiseren,
dan
inveel
elkaandacht
dorp aan
eente afzonderlijke
aandacht aan was gegeven, dan zou bij heel veel mensen nooit rasistische gedachtes
gespeeld hebben. Vanaf die discussieintocht`
is dit wel het geval, dus traditie of niet, je kan
er
(n= 231)
50%niet onderuit dat er met iedereen rekening gehouden dient te worden.
43%
3 Zie eerdere toelichting.
40%

33%

30%
20%
10%

5%

8%

8%

Mee eens

Neutraal

3%

0%
Zeer mee eens

Mee oneens

Toelichting
1
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

5

Zeer mee
oneens

Weet niet
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Ieder jaar een andere kern kiezen die de i tocht organiseerd.
Alleen als het in Loosbroek is...
Niet één Niet in iedere dorp MAAR bijv. in twee kernen zoals Heesch en HD
Onze kinderen zijn die fase voorbij, en gaan niet naar de intocht in het dorp komen ze
langs voor een bijdrage (collecte) voor de intocht en de snoepzakken, doordat een
bekende van me is, voel ik me verplicht om daar aan mee te doen
Dient m.i. per kerkdorp georganiseerd te worden.
Een intocht behoort te gebeuren in je eigen woonplaats en niet centraal ergens in
Bernheze
Er wordt al zoveel afgeschaft laat er maar meer beweging blijven per dorpskern
In je eigen dorp is het toch het allerleukste!
Als je alles op een hoop gooit dan zie je geen hond meer, je gaat met je kroost toch niet
van hier naar Heesch want zo werkt dat,en straks misschien nog grootser en nog
onpersoonlijker.
Dan wordt het veel te groots aangepakt. Dat is niet leuk voor de kinderen. Het intieme
in elke kern moet blijven bestaan.
De Sint intocht in Heesch is echt super leuk!!! Het is niet zo massaal en de kinderen
hebben de kans om dichtbij Sinterklaas te komen. Dat weet ik nog uit mijn eigen
kindertijd dat is echt onvergetelijk!!!
Dorpen die erg dicht bij elkaar liggen (Heeswijk, Dinther) één intocht is prima. Voor de
rest liggen de dorpen te ver uit elkaar. Als mensen toch moeten gaan reizen (met de
auto! - denk eens aan het milieu - zie eerdere vragen!) gaan ze naar grotere plaatsen in
de omgeving. Denk aan Veghel bijvoorbeeld.
Een eigen Sint is meer betrokken en op de hoogte van de ins en outs van het dorp. Laat
ieder dorp hun eigen gezicht houden en zelf laten beslissen op basis van wat er in dat
dorp leeft!! De hele Zwarte Pieten kwestie is vooral gecreëerd in de grote steden. Laat
hen het ook daar zelf oplossen.
14

CoNClUdereNd kunnen we stellen dat wat betreft het uiterlijk en de rol van zwarte Piet deze niet hoeven
te veranderen volgens de Bernhezenaren die de digitale enquête hebben ingevuld. ook vinden deze mensen dat sinterklaas niet gevierd kan worden zonder zwarte Piet erbij en men staat ook negatief tegenover
het idee om de intocht van sinterklaas in de gemeente Bernheze op één centrale plek te vieren.

Toelichting

1 Alle stemmingmakerij over de zwarte piet is mijn inziens gebaseerd op de foute
uitgangspunten. Hierdoor is de discriminatie gedachte onterecht met onze betekenis
van zwarte piet vermengd.
1 De traditie in stand houden en ons niet laten beïnvloeden door tegenstanders van
buitenaf (buitenland en kleurlingen). Zwarte Piet moet ook niet gezien worden als
discriminatie!
1 De zwarte piet zoals van oudsher moet gewoon kunnen blijven bestaan. Niks racistisch
aan als je de oorsprong ervan wilt snappen
6

(n= 230)

88%

Wil jij ook periodiek je mening geven over bepaalde onderwerpen die betrekking hebben op bernheze?
Meld je nu dan aan op www.tipmooibernheze.nl. Gratis, snel en anoniem!
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Sinterklaas in Bernheze
Het grote sinterklaasfeest in Heesch
sinterklaas - met alle pieten - zal op zondag 15 november zijn opwachting maken in heesch. de pieten
zijn al bij henry geweest om de bril van sinterklaas te laten maken, gelukkig wil henry dit doen, zie
hiervoor het filmpje op Facebook of op Youtube! de wereldbol waarop brillandia te zien is
staat in de etalage bij alferink optiek.
sinterklaas begint op 15 november de dag met een bezoek aan de bewoners van huize heelwijk. Na dit bezoek zal om 12.30 uur de zwarte Pietenband sinterklaas en zijn
pieten opwachten, om vervolgens met zijn koets en paard te vertrekken via de Mozartlaan, Grenadierstraat naar ´t dorp. Vanaf hier zal sinterklaas te voet verder gaan richting
‘t oude raadhuis. Bij ‘t oude raadhuis wordt sinterklaas welkom geheten rond 13.30
uur. daarna zullen sinterklaas en zijn pieten vertrekken naar CC de Pas, waar vanaf
14.00 uur het grote sinterklaasfeest zal starten.

sint- en pietenmiddag in loosbroek
in loosbroek is er dit jaar geen grote intocht met een
rit van sinterklaas door het dorp.
Maar op zaterdag 21 november zullen de sint en zijn
kleurrijke pieten hun opwachting maken in de CC de
Wis van 15.30 tot 17.00 uur. Wethouder rien Wijdeven zal namens de gemeente Bernheze aanwezig zijn
om de sint welkom te heten.

om 14.00 uur zal sinterklaas eerst met enkele pieten de kinderen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar en hun ouders verwelkomen in de Missezaal. hier is er de mogelijkheid om
samen met sinterklaas op de foto te gaan en liedjes met de pieten te zingen. Natuurlijk mogen de kinderen hier ook een mooie tekening aan sinterklaas overhandigen.
sinterklaas zal deze kinderen om 14.50 uur verlaten.
ondertussen worden de kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar in de grote zaal welkom geheten bij het Grote sinterklaasfeest. zal het lukken om de bril van sinterklaas
op tijd in de Pas te krijgen? rond 15.00 uur zal sinterklaas zich bij deze kinderen
aansluiten om de ontknoping niet te missen. om 15.30 uur is het programma voor
de kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar afgelopen. Voor de ouders is er tijdens dit
feest ruimte in de bar van CC de Pas of mogen ze vanaf het balkon deelnemen aan
het Grote sinterklaasfeest.

Intocht sinterklaas in
Heeswijk-Dinther
het is weer bijna zover: sinterklaas komt weer naar nederland. natuurlijk brengt hij ook dit jaar weer een bezoek aan heeswijk-dinther. dit
bezoek zal plaatsvinden op zondag 15 november. sinterklaas en zijn
zwarte Pieten zullen deze zondag om 14.00 uur vertrekken vanaf het
kerkplein in heeswijk.
Vanaf daar zal de route als volgt
zijn: hoofdstraat, Abdijstraat, het
pad tussen laverhof en Bernrode,
zijlstraat, Abt Neefstraat, Clemens
van den Bergstraat, Koorstraat,
donkeren dijk, Julianastraat, torenstraat naar het kerkplein in dinther. hier zal de sint ontvangen
worden.
Na de ontvangst op het kerkplein,
is iedereen welkom in CC serveas,
waar de sint en zijn pieten uitgebreid de tijd nemen om met alle
kinderen, papa’s en mama’s, opa’s
en oma’s en andere belangstellen-

den op de foto te gaan.
de intocht van sinterklaas wordt
mede mogelijk gemaakt
door de Jumbo, ondernemersbelang hd en oranje
Comité heeswijk-dinther.
Voor eventuele wijzigingen in het
programma
en de foto’s
die
tijdens
de
intocht
gemaakt worden, zie
www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl.

sinterklaasintocht nistelrode
de sint heeft laten weten dat hij
zijn intocht in nistelrode zal maken op zaterdag 14 november.
de sint en zijn pieten worden
om 14.30 uur verwacht op het
raadhuisplein, waar hij zijn tocht
zal starten. de route is als volgt:
Kromstraat - over den dries – de
hoef – de Wan – d’n hof – heuvelstraat – Kerkhoflaan – Parkstraat en eindigt bij CC Nesterlé.
daar zal de sint door de wethouder worden ontvangen en wordt
het feest voortgezet.
ook dit jaar neemt de sint weer
zijn intrek in zijn slaapwagen op

het raadhuisplein. Wanneer hij in de
nacht op pad
is geweest,
kan hij hier
lekker uitrusten.
de sint
ontvangt
graag
post en
dat
kan
in de brievenbus
gestopt worden die aan de wagen
hangt.

sinterklaasintocht
Vorstenbosch
ook dit jaar komt sinterklaas weer graag naar vorstenbosch. hij
komt zondag 15 november om 13.00 uur aan bij het Gilde bergske.
de burgemeester zal met de fanfare, het gilde en alle kinderen en
volwassenen van Vorstenbosch, sinterklaas met zijn pieten graag welkom heten. Kom je ook? er zal in een optocht door het dorp richting
de stuik gewandeld worden. Bij slecht weer is het raadzaam de site
van stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch in de gaten te houden:
sjb-vorstenbosch.nl.

WIn kaarTJes
BIJ De WerelDWInkels In BernHeZe

sinterklaasfeest met
aadje piraatje
BerNheze - vorig jaar heb je al kennis kunnen maken met aadje Piraatje. dit ondeugende piraatje kreeg namelijk zijn eigen Fairtrade serviesje
en dit serviesje was te winnen met een kleurwedstrijd van de Wereldwinkels in bernheze. nu komt aadje Piraatje op 29 november naar CC de
Pas in heesch om daar het sinterklaasfeest te vieren. tot en met 24 november maak je bij de Wereldwinkels in bernheze, bij aankoop van een
chocoladeletter of reep chocolade, kans op gratis toegangskaarten voor
de voorstelling. hoe mee repen je koopt, hoe meer kans dat je maakt!
speciaal voor het sinterklaasfeest
hebben de Wereldwinkels in Bernheze chocoladeletters en letterrepen ingekocht. daarnaast zijn
er (h)eerlijke chocoladerepen te
koop van tony Chocolonely. de
cacao- en de suikerboeren verkopen hun product tegen eerlijke
handelsvoorwaarden. dat geeft
hen meer zekerheid en een goede
prijs. zij besteden de fairtrade ontwikkelingspremie bijvoorbeeld aan
nieuwe wegen, schoolgeld voor de
kinderen of nieuwe gereedschappen.
Win
Aadje Piraatje komt op zondag 29
november naar heesch. Voor de
voorstelling moet je dan wel een
kaartje kopen. leuker is natuurlijk
als je er met je ouders en broertjes
en zusjes gratis naar toe mag! Met
de aankoop van een chocoladereep of letter in de Wereldwinkels
in Bernheze maak jij kans op gratis
kaarten!

in Bernheze zijn drie Wereldwinkels in heesch, Nistelrode en heeswijk-dinther.
in samenwerking met CC de Pas
mogen zij ieder een gezin blij maken met gratis kaartjes. Per Wereldwinkel worden de winnaars op
25, 26 en 27 november bekendgemaakt.
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voetbal

loonbedrijf van der linden steekt WHV D1 in
het nieuw

punt in slotfase

loosBroeK - toon van der linden heeft namens loonbedrijf van der linden uit Veghel de jeugd van WhV
d1 weer voorzien van compleet nieuwe tenues. Alle jongens van WhV d1 willen toon en lieke van harte
bedanken voor deze gulle gave en zij zullen altijd de naam van hun sponsor positief naar buiten brengen.

WiJBosCh/loosBroeK - Whv
pakte in het uitduel met WeC een
punt in de slotfase.

Foto: Jan Gabriëls

in de eerste helft was het vooral
WeC dat in balbezit was. toen alle
supporters al dachten dat de rust
met een 0-0 zou worden bereikt,
was het totaal tegen de verhouding
in dat de thuisploeg met een voorsprong ging rusten. Na rust, rond
de 65ste minuut, ging WhV beter
voetballen. twintig minuten voor
tijd was het dan eindelijk raak, voor
WhV. Juriën van de rakt stoomde
op volle vaart op via de rechterflank en zijn voorzet werd door
Marco lunenburg keurig ingekopt.
een minuut later was het weer raak
toen WeC de aftrap slecht nam.
Marco lunenburg ontving de bal en
schoot van grote afstand op de lat,
waarna de bal voor de voeten van
de meegelopen Yorick van de rakt
viel: 1-2. hierna verslapte WhV en
wist WeC door verdediger roy Verbakel op gelijke hoogte te komen:

43

WHV pakt

2-2. WeC nam de wedstrijd over en
in de 85e minuut wist rob van de
Ven te scoren. WhV toonde echter
karakter en ging vol in de aanval.
het kreeg loon naar werken. in
blessuretijd was het een corner van
Marco lunenburg, die door Yorick
van de rakt terug voor het doel
werd gekopt en Martijn driessen
(zie foto) daardoor in de absolute
slotfase de verdiende gelijkmaker
binnen kopte: 3-3.

handbal

eenvoudige zege heren
Dos’80, dames onderuit

www.diepvriesspecialist.nl

Black Tiger
garnalen (26-30)

Beste
prijs

zak à 800 gr

Epic
Normaal 14.95

10.

95
Lasagne bolognaise of
Lasagne met groenten
Nieuwe
verpakking

Maaltijdloempia

Kleintje bitterbal

Diepvriesspecialist
Normaal 3.79

Diepvriesspecialist
Normaal 7.89

2 stuks

doos à 50 stuks

bakje à 330 gr.
Barilla
Normaal 3.99

2.

5.

2.

zak à 1 kg.

zak à 1 kg.

zakje à 8 stuks
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Soepballen
Diepvriesspecialist
Normaal 5.99

4.

99

99

Hotwings
Diepvriesspecialist
Normaal 6.99

5.

49

Soepgroenten of
Boerenroomijs
Erwtensoepgroenten bak à 2,5 ltr.
zak à 1 kg.

Diepvriesspecialist
Normaal 1.99

1.

29

Diepvriesspecialist
Normaal 5.69

3.

99

99

Broodje frikandel
Diepvriesspecialist
Normaal 6.99

4.

99

Mini Pizza
Spinazie
12 stuks

Spaarkaart

Galileo
Normaal 2.69

Gratis tegen inlevering
van 10 spaarpunten

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

van woensdag 11 nov. t/m dinsdag 24 nov. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

Denny van den Akker

Foto: Ruud Schobbers

heesCh - zowel de heren als de dames van dos’80
moesten het opnemen tegen de hekkensluiter. voor de
heren liep dit beter af dan voor de dames.
de wedstrijd van de heesche dames tegen internos ging
lange tijd gelijk op. Na 23 minuten wisten de gasten uit
Breda een klein gaatje te slaan: 4-6. de aansluitingstreffer werd na een mooie pass van Anne van Munster naar
sanne turlings nog gemaakt, maar daarna wist internos
echt afstand te nemen, ruststand: 6-10.
de tweede helft bracht geen grote verschillen meer teweeg en dus bleek het gemaakte verschil in de laatste vijf
minuten van de eerste helft doorslaggevend, eindstand
12-16.
eenvoudige winst
de heren moesten, na hun spectaculaire overwinning
tegen de koploper vorige week, opletten voor onderschatting van tremeg. de nummer laatst kwam dan ook
verrassend uit de startblokken en nam brutaal de voorsprong, 0-2. de heeschenaren werden ruw wakker geschud en hervonden langzaam hun ritme. denny van den
Akker nam in deze fase zijn ploeg op sleeptouw door in
korte tijd driemaal het net te vinden en afstand te nemen,
5-3. toch gaven de gasten uit Gemert zich niet zomaar
gewonnen, daardoor prijkte er een klein verschil op het
scorebord tijdens de rust, 13-10. de tweede helft walste
de ploeg van coach Frank schellekens over tremeg heen.
Met uitgespeelde aanvallen wist Gerrald Westerhout
viermaal doel te treffen. zo wist dos’80 eenvoudig de
zege vast te stellen, eindstand 25-17.
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budo

voetbal

Prinses Irene verliest in knotsgekke slotfase

Nederlands
kampioenen taekwondo

Vinkel/Nistelrode - In de
90ste minuut van het duel tussen
EVVC en Prinses Irene, juichte al
wat Prinses Irene was toen Wibe
van Rooij uit een corner de 1-2
voorsprong binnenkopte.
Drie minuten later was het beeld
totaal anders. EVVC scoorde namelijk meteen na de 1-2 de 2-2. En
in de 93ste minuut verdween een
schot van Gerwin van de Boom via
de rug van een Prinses Irene-speler
in de uiterste hoek, waardoor de
ploeg uit Vinkel uiteindelijk het
duel, dat van een bedenkelijk niveau was, won.
De aanvoerder van EVVC, Gerwin
van de Boom was te laat en werd
daarom op de bank geposteerd

door coach Hezemans. In de tweede helft liet hij zien van toegevoeg-

de waarde te zijn door uiteindelijk
het verschil te maken.

turnen

Nieuwe clubpakjes voor turnsters HGC Heesch

Middelburg/Heesch/Oss - De selectie van Taekwondoteam Vrijsen/Van Buel Sports is afgelopen zondag tot ongekende hoogte gestegen tijdens het NK ITF Taekwondo in Middelburg. In de verschillende
disciplines - sparren, tuls en hoogtesprong - bracht de selectie maar
liefst 35 keer eremetaal (waarvan negentien Nederlandse titels) mee
naar huis.
Hieronder een overzicht van de
behaalde resultaten:
Goud: Dylan Roelofs (2x), Luuk
Danen, Tygo Arts, Diovanni Danen (2x), Joi von Michaëlis, Danique Smeets (2x), Sylvana Lobregt
(2x), Demi vd Coolwijk (2x), Djen
Jacobs (3x), Mehdi Ben Merieme,
Jessy Ray de Lizer.

Zilver: Julian Smeets, Tygo Arts,
Asyraf Bin Joharie, Eline Vrijsen,
Demi vd Coolwijk, Jaouad Kaddouri (3x), Mehdi Ben Merieme,
Jessy Ray de Lizer.
Brons: Jules Vos, Julian Smeets,
Danique Smeets, Jessy Ray de Lizer, Thim Ploegmakers.

basketbal

Winst en
verlies voor Slamdunk ‘97
Heesch - Na een aantal weken
van rust stonden er op zaterdag 7
november weer thuiswedstrijden
op het programma voor Slamdunk
‘97.

De turnsters op de onderste rij, vlnr zijn: Senna, Teddy, Suze, Saar, Macy, Kim, Lotte en Merith. Op de middelste rij, vlnr
zijn: Isa, Kaatje, Fleur, Maud, Fenna, Emma en Anneke. Op de bovenste rij, vlnr zijn: Joska, Dianne, Ilja, Naomi, Laurie,
Nadine, Lisa en Laura.

Heesch - De turnsters van HGC Heesch stellen zich voor in hun nieuwe turnpakjes. Het nieuw clubpakje is
gekozen na een democratische stemming van trainers, ouders en turnsters en het resultaat mag er zijn.
Het trainingsseizoen is in volle gang, de turnsters zijn zich aan het voorbereiden met wederom uitdagende en
moeilijkere onderdelen voor het komende wedstrijdseizoen. Zij zullen het wedstrijdseizoen starten op 21 november, waar ze een oefenwedstrijd in Tilburg zullen turnen. De KNGU-wedstrijden zullen in januari van start
gaan. De selectiegroep van HGC zal uitkomen in de 5e, 4e en 3e divisie.

voetbal

Heeswijk en trainer Marc van
de Ven gaan samen verder
Heeswijk-Dinther - Voetbalvereniging Heeswijk en hoofdtrainer Marc van de Ven zetten de samenwerking voort. De partijen zijn een contract overeengekomen tot en met het seizoen 2016/2017. Dat lijkt nog
ver weg, maar het is rond deze tijd dat er al weer gekeken moet worden naar het volgende seizoen. Beide
partijen zijn ervan overtuigd dat de huidige samenwerking en de wederzijdes ervaringen een hele goede
basis vormen om het contract te verlengen met een vierde seizoen. Dit maakte voorzitter Peer Verkuijlen
namens het bestuur en de hoofdtrainer bekend.
Volgens Verkuijlen is Van de Ven een gedreven en ambitieuze, jonge trainer die
nog steeds goed past bij Heeswijk. Sinds 2013 is hij aan de slag. In goed overleg
met het bestuur, de staf en de spelersgroep is dit besluit om samen verder te gaan
genomen. De situatie is volgens de voorzitter inmiddels wel wat anders. “Toen
speelden we net in de tweede klasse en vonden het prima om daar te blijven
spelen. De resultaten van afgelopen periode waarbij net geen promotie naar de
eerste klasse werd behaald, leggen een andere druk bij ons. Er wordt anders naar
ons gekeken en de verwachtingen liggen hoger. Terecht of niet, we moeten ons
daar niet door af laten leiden. We blijven een mooie dorpsvereniging, willen het
beste presteren maar ook de sociale en maatschappelijke aspecten zijn en blijven
een grote rol spelen. We willen een goede balans houden. Met Marc als trainer/
coach gaat dat zeker lukken”.

In sporthal ’t Vijfeiken was een
ontmoeting tussen U18/a-BV Rooi
(27-28), Dames-Volharding Goes
(31-46) en U14Mix-Akros. Slamdunk had al in Boxmeer van Akros
verloren met 67-20. Op voorhand
stond het team al een zware wedstrijd te wachten. De tegenstander
leek relatief makkelijk te scoren,
terwijl de schoten van Slamdunk
telkens net uit de basket rolden.
De tegenstander werd uiteindelijk

gefeliciteerd met een winst van
15-46.
De verliespartij was niet te danken
aan een gebrek van inzet van de
spelers van Slamdunk. Tot op de
laatste seconden bleven ze vechten. Vooral verdedigend werd
goed gewerkt, dat blijkt wel uit de
lagere score van Akros vergeleken
met de laatste wedstrijd. Gastcoach Jet van Schaijk wist de spelers telkens goed aan te moedigen
en bij de les te houden.
U18/b speelde uit tegen Den
Dungk en verloor daar met 63-33.
De Heren speelden uit tegen Bladel, en ook zij verloren; met een
stand van 89-54.

De oplossing
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Bij Zwemschool Sandra is leren zwemmen een feestje!
HEESWIJK-DINTHER - De professionele zweminstructeurs van Zwemschool
Sandra in Heeswijk-Dinther onderscheiden zich door les te geven in het water.
“Alleen zo kun je contact met elkaar maken. Geen plankje in de handen, kurkjes om en badjuf of -meester die vanaf de kant schreeuwt hoe je de zwemslagen moet maken. Contact is ons startpunt: dan kan het ‘leren’ beginnen.”

te kunnen leren, vind ik een geweldige uitdaging. Iedereen kan in recreatieve, sportieve of leervorm bij
ons terecht: ontspannen bewegen
voor baby’s en ouders, het
watervrij maken van
peuters, alle zwemdiploma’s kunnen
gehaald worden
en er is ruimte
voor vrij- en fitnesszwemmen.
Zwemmen is een
beweegvorm die
niet
blessuregevoelig is, want in het
water ben je zo licht
als een veertje en alle spieren worden geactiveerd/getraind.
Kortom zwemmen is, onder begeleiding van ons vakkundige team,
veilig en super gezond!”

bieden we anderen ook voldoende
uitdaging om door te groeien in
hun eigen ontwikkeling. Zo heeft
elke zwemgroep haar unieke samenstelling en dat gaat
prima samen!”
Online
“Uniek is dat
voor het bijhouden van de
lesresultaten wij
gebruik maken
van de Internet
Zwemscore Module™. Ouders en
leerlingen kunnen op
de eigen persoonlijke pagina altijd de zwemvorderingen
volgen. Uiteraard hechten wij ook
veel belang aan persoonlijk contact.”

‘Elk kind
is anders
en leert
anders’

Vertrouwen
Door te werken in kleine groepen,
krijgt iedereen bij Zwemschool
Sandra de persoonlijke aandacht
die hij/zij nodig heeft. “Elk kind
is anders en leert anders. Je veilig voelen in het water en bij de
instructeurs is de eerste stap. Dat
betekent dat je jezelf gezien en
begrepen moeten voelen. Als je
dat ervaart, groeit het vertrouwen.
Pas dan kun je écht gaan beginnen
met leren zwemmen.
Sandra Hoevenaars

“Om jong en oud het vrijheidsgevoel dat water geeft, te laten ervaren en hen te mogen leren daar
ontspannen of juist heel sportief
van te genieten, vind ik geweldig.
Bewegen is goed voor elk mens en
in water is dat heerlijk en gezond”,
besluit Sandra. Zijn er vragen, wilt
u meer informatie of direct aanmelden? Neem contact op!

Tekst: Hieke Stek Foto: Lianne Gabriëls

“Iedereen kan leren zwemmen.
Ook kinderen die watervrees hebben, ouderen die nog nooit zwemles hebben gehad of personen met
een beperking. Maar van iedereen
is het leerproces anders. De leerling staat centraal. Altijd! Als je de
tijd neemt om vanuit een vertrouwensband bij een leerling aan te

sluiten en hem/haar de tijd gunt
om het leerproces stapsgewijs te
doorlopen, dan wordt leren zwemmen ook leuk!”
Sandra Hoevenaars geeft vanaf
haar 18e al op deze manier (ervaringsgericht zwemonderwijs) les en
het succes ervan is inmiddels wel
bewezen. Per 15 november neemt

zij Zwemschool Aquarest in Heeswijk-Dinther over en zal de naam
Zwemschool Sandra boven de ingang prijken.
Droom
“Daarmee wordt mijn droom werkelijkheid. Om hier vanuit mijn eigen visie, jong en oud zwemmen

Sommigen hebben watervrees,
anderen zijn watervrij en de één is
motorisch verder ontwikkeld dan
de ander. Toch krijgt iedereen dezelfde oefeningen, maar wél op
het niveau dat past bij de leerling:
de één doet ze mét en de ander
zonder drijfmiddelen. Wij forceren niets om angst te overwinnen,
maar geven het tijd. Anderzijds

Meerstraat 30b
5473 VX Heeswijk-Dinther
0413-291800
06-81498174
www.zwemschoolsandra.nl
info@zwemschoolsandra.nl

voetbal

Geflatteerde
nederlaag
vrouwen
Prinses Irene

BLESSURE?

Opruiming

modellen 2015
Tot 20% korting

Wilt u een zo’n spoedig
mogelijk herstel?
Bezoek dan onze sportpodotherapeuten.
Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling
van (sport) blessures.

Amsterdam/Nistelrode - Dit
seizoen liet de laatste linie van Prinses Irene steeds een solide indruk
achter tijdens de wedstrijden. Buitenveldert liet zondag zien hoe je
met kansen moet omgaan en was
zeer effectief. Prinses Irene verloor met maar liefst 6-1, maar zo
groot was het onderlinge verschil
absoluut niet. Prinses Irene trof bijvoorbeeld drie keer het aluminium.
Jody van Kessel (foto) scoorde
voor de ploeg uit Nistelrode.

Inloopspreekuur
Wanneer : maandagmiddag
Tijd
: 17.00 tot 18.00 uur
Kosten
: gratis advies
Locatie
: Avantilaan in Schijndel.

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Berghem
Berlicum
Breugel
Heeswijk
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode

Voorheen Jack Martens tweewielers.
Laar 27
5388 HB Nistelrode
0412 610 114
www.fietsplus-rini.nl
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budo

Internationaal
succes voor Van Buel

Vogelshow in Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Vogelvereniging De Oranjewever uit Nistelrode houdt van vrijdag 13 tot en met
zondag 15 november een bijzondere vogeltentoonstelling in Zaal
de Riethoeve in Vorstenbosch.

Den Haag/Heesch - De judoka’s van Van Buel Sports reisden dit weekeinde af naar Den Haag om deel te nemen aan het Internationaal Residentie Toernooi. Met ruim 1200 deelnemers uit o.a Engeland, België en
Ukraine een zeer sterk bezet toernooi.
De sporters van Van Buel Sports vielen in de prijzen:
Goud was er voor Lizz Sieliakus en Jesse van Buel
Zilver was er voor Senn van Buel en Martin Kip
Het brons ging naar Laurens Wilms en Recay Yilmaz
Laurens Wilms en Recay Yilmaz

Het betreft een gezamenlijke tentoonstelling van vogelvereniging
De Oranjewever uit Nistelrode en
vogelvereniging De Vogelvriend
uit Schaijk.
Nu het kweekseizoen er weer op
zit, is het tijd om de mooiste vogels tentoon te stellen. Keurmeesters zullen hun oordeel vellen over
de zorgvuldig gekweekte vogels.
Uiteindelijk blijkt wie van de deelnemers met de eer gaat strijken en
zich kampioen mag noemen. Ook
al speelt het competitie-element

een belangrijke rol, de echte Brabantse gezelligheid viert hoogtij op
deze show.
Er zijn vele vogels in prachtige
kleuren en verschijningsvormen te
zien, zoals kanaries, zebravinken,
Japanse meeuwtjes, rijstvogels,
groenlingen, grasparkieten en turquoisineparkieten. De tentoonstelling is geopend op vrijdag 13 november van 20.00 tot 22.00 uur,
zaterdag 14 november van 16.00
tot 20.00 uur en zondag 15 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de tentoonstelling zijn altijd
(bestuurs)leden aanwezig om vragen over het houden van vogels te
beantwoorden.
De toegang is gratis. Bezoekers
betalen, indien gewenst, de catalogus.

voetbal

Lizz Sieliakus

Jesse van Buel

Avesteyn
onderuit tegen Avanti

Senn van Buel

voetbal

Spektakelstuk eindigt zonder winnaar
Heeswijk-Dinther - De wedstrijd tussen de nummers 2 (BVV) en 5 (Heeswijk) van de ranglijst werd een
waar spektakelstuk op sportpark De Balledonk. Vier doelpunten, twee gemiste penalty’s, veel balvaardige
spelers en een gezonde dosis strijdlust zorgden voor veel kijkplezier voor de toeschouwers.
De thuisploeg was uiteindelijk blij
met het gelijke spel na een 0-2
tussenstand, maar op basis van de
totale wedstrijd had een zege niet
misstaan.
Ondanks het zesde gelijkspel in
negen wedstrijden, kan Heeswijk
met vertrouwen vooruitkijken na
deze partij, die reclame voor het
amateurvoetbal was.
Volgende week mag trainer van de
Ven met zijn ploeg op bezoek bij
een andere topper, Helvoirt. Met
deze strijdlust en wedstrijdmentaliteit kunnen zeges niet lang meer
uitblijven.

Schijndel/Heeswijk-Dinther Avesteyn ging zondag met 4-0 onderuit tegen het Schijndelse Avanti.

Tjeu van Alebeek (nr 9) scoort de dikverdiende 2-2

Foto: Hans Heesakkers

Jumbo Wiegmans steekt HVCH C1 in het nieuw

fensie bleek fataal en Avanti kon de
0-1 scoren. Niet lang daarna maakten zij de 2-0 waardoor de wedstrijd
gespeeld leek.

Avanti is sinds jaar en dag voor Avesteyn een lastig te nemen hindernis Voor de spelers van Avesteyn bleek
of zelfs misschien wel een onneem- een dergelijke achterstand niet eenbare vesting. Wat daar de oorzaak voudig om te buigen. De Dinthervan is, is moeilijk te definiëren, naren werden zeker niet volledig
maar het is wel een feit. Ondanks van de mat gespeeld. Avesteyn
bleek onvoldoende
in staat handbal
een
dat,
werd vol hockey
goede moed
aan deze
voetbal
tennis
basketbal
turnen
volleybal
strijd begonnen en bleek Avesteyn vuist te maken en dat misschien wel
het eerste deel van de wedstrijd be- het meest in aanvallend opzicht. De
hoorlijk mee te doen. Dit gaf ver- eindstand 4-0 is glashelder, maar
trouwen. Ondanks dat bleek dat daaruit kan en mag niet geconclueen goed begin slechts het halve deerd worden dat Avesteyn geen
werk
in de badminton
Dintherse departij was.
beugelenis; een fout
boksen
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Altior begint
aan zaalcompetitie
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Heeswijk-Dinther - Na enkele weken van weer trainen in de zaal en
een paar oefenwedstrijden is de selectie van Altior er weer klaar voor
om aan de zaalcompetitie te gaan beginnen op het hoogste niveau, de
topklasse.
biljarten

Heesch - Jumbo Wiegmans heeft
de voetballers van HVCH C1 compleet in het nieuw gestoken.
Al jaren is familie Wiegmans vaste
sponsor en zorgen ze voor het totale pakket. De C1 heeft nieuwe
tenues, trainingspakken, tassen,

inloopshirts en coachjassen gekregen. Sinds mei 2015 is Jumbo
Wiegmans geopend met Anke aan
het roer. Elke dag gaan ze voor de
100% tevredenheid: de beste service, het grootste assortiment en
de laagste prijs.
De jongens van HVCH C1 vormen

een hecht team en door hun gretigheid bereiken ze veel. Ze komen
dit seizoen uit in de hoofdklasse en
staan op dit moment op een keurige derde plaats.
Jumbo Wiegmans wordt door alle
spelers en leiding bedankt voor de
sponsoring.

duivensport

judo

De korfbalsters zullen er alles aan
doen om in deze klasse te blijven,
dus dat belooft wat voor de wedstrijden die de komende maanden
in de zaal worden gespeeld. De
wedstrijden beginnen zondag en
zijn
te zien in sporthal schaken
De Zaert.
dammen
De jeugd is afgelopen zaterdag al
begonnen aan de zaalcompetitie.
Voor het complete
programma
1cm b
zie www.altior-korfbal.nl. En zoals
altijd, supporters zijn welkom om
cm b
hun favoriete1,2 team
te komen aanmoedigen. Hieronder de uitslagen

vissen

skien

snowboarden

kano

van het afgelopen weekend van de
jeugd.
Altior C2 – Celeritas C2: 5-5
Altior C3 – Rooi C2: 11-3
Be Quick D1 – Altior D1: 9-9
kaarten/bridgen
De Korfrakkers
D2 – Altior D: 4-2
De Korfrakkers D3 – Altior D3: 2-1
NDZW E2 – Altior E2: 1-14
Alico E2 – Altior E3: 9-4
Altior E4 –Spoordonkse Girls E1:
5-3
BMC F1 – Altior F2: 8-3
Altior F1 – Korloo F1: 4-1
Korloo W1 – Altior W1: 8-4
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Bernheze.org
Beste bezoekers van MooiNisseroi.nl, MooiHeesch.nl en MooiHDL.nl
bernheze – Precies negen jaar geleden - in november - startte ik een nieuw medium in Nistelrode; de startpagina van MooiNisseroi.nl. Door - intussen ex-prins - Edwin Verkuijlen en wethouder Rien Wijdeven werd de website online gezet; een officieel moment. Onbekend maakt niet
altijd onbemind, want ook al waren de reacties vóór het online gaan van de startpagina gematigd, nadat MooiNisseroi online was, bleek het enthousiasme groot. Binnen enkele weken werd
het duidelijk; MooiNisseroi was een aanwinst voor het dorp.

De nieuwssite
van bernheze
De mogelijkheid om de pagina in
te stellen als startpagina en de volledigheid van de informatie, zorgden al snel voor ruim 1500-2000
unieke bezoekers per dag. Met
veel plezier zorgde ik, Rian van
Schijndel, zoals een lezer het me
een keer mailde; dat ze als bezoeker van de website altijd het idee
had alles vanaf de eerste rij mee te
kunnen maken.
Enkele jaren later werden
MooiHeesch.nl (Elly Bens) en
MooiHDL.nl (Tamara van Krieken)
daaraan toegevoegd, om in 2011
door Bernheze Media te worden
overgenomen. Nu, na negen jaar,
zijn MooiNisseroi.nl, MooiHeesch.
nl en MooiHDL.nl niet meer weg

te denken voor informatievoorziening. En, om alle verhalen kracht
bij te zetten, zag in 2011 ook DeMooiBernhezekrant het daglicht.
Afsluiten van het bekende en
open staan voor het nieuwe
Naar onze mening is het voor de
MooiBernheze websites tijd voor
vernieuwing. Vanaf eind december zullen de drie websites van
Bernheze - www.mooinisseroi.nl,
www.mooiheesch.nl en
www.mooihdl.nl samen gevoegd
worden tot één nieuwe site
www.mooibernheze.org. Gekozen
is voor www.mooibernheze.org,
omdat www.mooibernheze.nl niet
vrij beschikbaar is. Met de voortrazende mogelijkheden in de techniek, de vormgeving die de weg op
de site duidelijk moet aangeven en
daarbij ook aantrekkelijk moet zijn,
gecombineerd met de toegankelijkheid van de informatie zijn we
nu bezig met eenzelfde proces als

negen jaar geleden. we spreken
dus over de ‘making of’
www.mooibernheze.org.
Dankzij de vernieuwing van deze
website, die gepland staat voor de
feestdagen in december online te
gaan, zal het bereik groter worden
voor de lezers, van de gemeentelijke kernen naar een Bernhezebreed gebied.
Met www.mooibernheze.org verandert er niets aan de inhoud, het
wordt alleen anders gepresenteerd. Een nieuwssite voor Bernheze waar informatie, foto’s en
nieuws te vinden is van heel Bernheze. Een breder publiek, dat net
als DeMooiBernhezeKrant voor
heel Bernheze is.
Per kern te filteren
Als service voor onze vaste bezoekers van de websites heeft de
website een filter naar elke kern en
blijft het nieuws van uw eigen kern

ook apart beschikbaar. Wat verandert er voor de adverteerder? Deze
negen jaren hebben veel bedrijven
de websites gesteund met advertenties. De bedrijfspresentaties en
de banners waren meestal meer
een steun aan de websites dan een
vorm van adverteren. We zijn deze
bedrijven dan ook heel dankbaar.
Door hun bijdrage hebben we de
verenigingen en stichtingen al die
jaren kunnen voorzien van een podium. Door hen hebben we ook
kunnen zorgen dat het nieuws niet
ongemerkt voorbijging.
En... dit blijven we doen. De naam
verandert, maar de informatievoorziening niet. Het bereik van de
lezers - de potentiële klanten van
onze adverteerders - zal een breder gebied bestrijken.

We hebben in deze 9 jaren de prijzen nooit verhoogd. Ook nu hebben we voor de trouwe adverteerders een extraatje, voor hen zullen
de prijzen tot eind 2016 gelijk blijven. Bedrijfsvermelding € 129,voor een heel jaar en een banner
op de homepage € 409,- voor
een heel jaar, exclusief btw. Voor
bedrijven die beslissen voor eind
2015 is er de mogelijkheid om ook
voor deze prijs hun bedrijfsinformatie te laten plaatsen op de site.
Meer informatie over de mooie
actie of de exacte datum dat
www.mooibernheze.org online via
www.mooinisseroi.nl
www.mooiheesch.nl en www.mooihdl.nl.
Mail naar info@mooibernheze.org
of bel 0412-724170.

De steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online voor alle verenigingen en stichtingen:
‘t Sfeerhuys Uden
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Beautysalon La Vida
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Cor v. Schaijk Aann.- en Transportmij. B.V.
Cranen Fleetservice B.V. / Autoschade
Creatief & Lekker
De Bakkers Lamers
De Nistel
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo

DSP Licht Geluid Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
FLP Europe.eu
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther

Karwei
Kindercoach Plus
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch loonen grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Oefentherapie Cesar
OOvB
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel

Praktijk Marneffe
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Stavast
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk VOF
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: www.bernhezemedia.nl
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12 nOVeMBer
rabobank Woonevent
Locatie: raadhuislaan 26 Oss
Ondernemerssessie OOvB
Locatie: broekstraat 31 herpen
V.I.V.I.n. informatieavond
over de Overgang
Locatie: CC nesterlé nistelrode
PAGINA 4
5a Helma van de rakt
trakteert
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk
Buurtteam Heesch-noord:
Bijeenkomst energie
besparen
Locatie: CC De Pas heesch
Influsso workshop: linkedIn
Locatie: Vleutloop heesch
toneelvereniging kantlijn:
Dubbelgangers &
vreemdgangers
Locatie: Willibrordcentrum
heeswijk-Dinther

Yoga
Locatie: Samarpana - rukven 2a
heeswijk-Dinther
HØken en Hakselen 18+
Locatie: Lunenburg Loosbroek
14 nOVeMBer
spookavond
Locatie: Scoutcentrum
Achter de berg nistelrode
PAGINA 37
sinterklaasintocht
Locatie: nistelrode
PAGINA 41
Zero’s Party
Locatie: De hoefslag nistelrode
stichting lambertus concert: Messiah van Händel
Locatie: Lambertuskerk
nistelrode
Vogelshow vv
De Oranjewever
Locatie: riethoeve Vorstenbosch
PAGINA 46

krachtwiel
Locatie: Samarpana - rukven 2a
heeswijk-Dinther

11-11 bal dit jaar:
Grif Verkeert
Locatie: CC de Pas heesch

Informatiebijeenkomst coöperatie Welzijn en Zorg HDl
Locatie: CC De Wis Loosbroek

stilte wandeling
Locatie: Samarpana - rukven 2a
heeswijk-Dinther

13 nOVeMBer

twenty sicks
Locatie: Café De zwaan
heeswijk-Dinther

Influsso workshop:
curriculum Vitae
Locatie: Vleutloop heesch
Vogelshow vv
De Oranjewever
Locatie: riethoeve Vorstenbosch
PAGINA 46
kBO nistelrode: Dansavond
met the sunshine Boys
Locatie: CC nesterlé nistelrode
PAGINA 8
Fietsverlichtingsactie
Locatie: FIeTSplezier Michel van
de Wetering heesch
PAGINA 14
Marij van den Boom
Locatie: CC De Pas heesch
toneelvereniging kantlijn:
Dubbelgangers &
vreemdgangers
Locatie: Willibrordcentrum
heeswijk-Dinther

Verkoop spullen handwerkclub kBO Vorstenbosch
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8

Alzheimer café
Locatie: De blauwe Kei Veghel

Publiekswandeling
in de Maashorst
Locatie: erenakkerstraat 5
nistelrode

Presentatie van
boek over Jan Groenen
Locatie: CC nesterlé nistelrode
PAGINA 10

Open zondag
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
nistelrode

liederentafel
Locatie: CC De Pas heesch
PAGINA 12

Grote sinterklaasfeest
Locatie: heesch
PAGINA 41
VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
Intocht sinterklaas
Locatie: heeswijk-Dinther en
Vorstenbosch
PAGINA 41
Muziekkapel De Hopbokkers
Locatie: Kasteel heeswijk
heeswijk-Dinther
PAGINA 12
Optreden koor la Orfeon
met koor cosi cantare
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PAGINA 12
kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther

Zwetsavond cV de Juinders
Locatie: Café zaal de Toren
heeswijk-Dinther

Prinsenreceptie
cs De Wevers
Locatie: residentie ‘t Tramstation
nistelrode

Boekpresentatie ton Baeten
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-Dinther
PAGINA 15

expositie Aafke steenhuis
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
PAGINA 2

expositie Aafke steenhuis
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
PAGINA 2

16 nOVeMBer

15 nOVeMBer

Yoga
Locatie: Samarpana - rukven 2a
heeswijk-Dinther

Hullie Pietentoneel
Locatie: hullie Uden
Open dag Van kessel open
haarden en kachels
Locatie: bedafseweg 14 Uden
PAGINA 38
Vogelshow vv
De Oranjewever
Locatie: riethoeve Vorstenbosch
PAGINA 46

start collecte nsGk
Locatie: nistelrode

17 nOVeMBer
5a Helma van de rakt
B.A.A.: Hoe kun je anders
reageren?
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk
VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

18 nOVeMBer

Informatiebijeenkomst coöperatie Welzijn en Zorg HDl
Locatie: Willibrordcentrum
heeswijk-Dinther
Jeugdatelier
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
PAGINA 2
19 nOVeMBer
Oud papier buitengebied
Locatie: nistelrode
Influsso workshop: linkedIn
Locatie: Vleutloop heesch
lezing over de proloog van
de inval van Duitsland
Locatie: heemschuur heesch
PAGINA 10

Influsso workshop:
curriculum Vitae
Locatie: Vleutloop heesch
rene van Meurs:
even goede vrienden
Locatie: CC De Pas heesch
Afsluiting kerkplein
Locatie: h. Willibrorduskerk
heeswijk-Dinther
PAGINA 6
21 nOVeMBer
Bernhezer Business event
Locatie: Langenhuizen
agrarisch loon- en grondverzetbedrijf nistelrode
PAGINA 9
Workshop Opstellingen
bij centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Het Volk: Het Volk in
Dothan
Locatie: CC nesterlé nistelrode
PAGINA 29
sinterklaas in de Meierijsche
Museumboerderij
Locatie: Meerstraat 28
heeswijk-Dinther

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

kinderyoga en
Veranderingsproces
Locatie: Samarpana - rukven 2a
heeswijk-Dinther

lezing reumapatiëntenvereniging: Wmo
Locatie: De Peppelhof Veghel

Muziek evenement
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 2

Presentatie:
77 kasteelhoeven
Locatie: heemkamer De Wojstap
heeswijk-Dinther
PAGINA 10

sint en pietenmiddag
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PAGINA 41

kBO: sint nicolaasviering
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

Hullie Pietentoneel
Locatie: hullie Uden

Informatiemiddag
‘Hoe veilig bent u thuis?’
Locatie: CC nesterlé nistelrode
PAGINA 8

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

Film solas
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-Dinther
PAGINA 10
20 nOVeMBer
Herinner je wie jij bent...
bij centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

22 nOVeMBer

startpunt slipjacht
Locatie: Kasteel heeswijk
heeswijk-Dinther
23 nOVeMBer
start Ms collecteweek
Locatie: bernheze
Yoga
Locatie: Samarpana - rukven 2a
heeswijk-Dinther

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

