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De ‘ideeënfabriek van Heelwijk’

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Op Zorgcentrum Heelwijk zit een actief team activiteitenbegeleiders, die op hun beurt ondersteund worden door FOLDER DEZE WEEK
een hele schare vrijwilligers; zo’n 85-90 maar liefst. Judith van Nielen en Sandy van Gerwen bedenken heel veel leuke din- pODOtHERapIE VaN DEN HEuVEL
gen, geïnspireerd door vragen van de bewoners en andere deelnemers. Deze activiteiten worden samen met de bewoners BERNHEZE
en de andere deelnemers in groepsverband gedaan, onder begeleiding van de vrijwilligers.
taS DEZE WEEK

HEESCH –

VaN MOOK ECHtE BaKKER
NISTELRODE, LOOSBROEK,
VORSTENBOSCH EN GEDEELTE HEESCH

Brabantse avond op z’n Dinthers
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Geheugentraining is leuk als het samen gedaan wordt

De twee dames van de activiteitenbegeleiding lopen over van ideeën
voor uitstapjes en doe-dingen. Het
is fantastisch om een combinatie van creativiteit en werken met
mensen te kunnen combineren in
je werk, vinden ze. De aandacht
voor de mensen is heel belangrijk
en de sociale contacten en gezelligheid maken dat mensen zich
thuis voelen. Daarvoor worden
heel wat activiteiten georganiseerd
en zijn er deze zomer maar liefst
11 uitstapjes geweest en daarnaast
nog een korte vakantie op Texel
voor bewoners die mee wilden en
konden.

Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

Vrijwilligers
Al die activiteiten zouden volgens
Judith en Sandy niet mogelijk zijn
geweest zonder de hulp van het
team van vrijwilligers. De ondersteuning vanuit de maatschappij
waar de politiek nog naar op zoek
is, die bestaat hier al lang! Er zijn
globaal zo’n 23 verenigingen in
Heelwijk. Daar worden creatieve
dingen gedaan, er wordt de natuur
in getrokken, er wordt Tai Chi gegeven, er zijn praatgroepen en muziekgroepen en daarnaast nog veel
meer. En voor elke groep/vereniging zijn vrijwilligers die met plezier
hand- en spandiensten leveren. Als

Bernheze krijgt continuïteit

een nieuw lid wordt aangemeld,
wordt gekeken naar interesses en
een passende vereniging. Er wordt

maar deze zomer zijn ze ook met
een heel team en een aantal bewoners naar Texel geweest. Voor de
deelnemers was dat een heel feest
en voor het begeleidende team
ook. De reis, het strand, het samenzijn. Maar nu worden alweer
voorbereidingen getroffen voor
kerstactiviteiten en de zomeractiviteiten van volgend jaar. Vanaf eind

40-jarig jubileum Vorstenbosch
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‘De maatschappelijke steun die de politiek
zoekt, is hier al lang aanwezig’
heel individueel gewerkt en zo kan
het zijn dat verenigingen bestaan
uit 20 leden, maar soms ook maar
uit 2 of 3 leden.
Jaarprogramma
Het jaar rond zijn er activiteiten
in en rond Zorgcentrum Heelwijk,

juni is er immers 10 weken lang
elke week een uitstapje voor degenen die mee willen en kunnen.
Een beetje vakantie elke week is de
hele zomer lang iets om naar uit te
kijken en over na te praten.
Telefoon: (0412) 465 551.
ab.heelwijk@brabantzorg.eu.

Kinderpagina
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prins Gertjan I en adjudant Charl

Marieke Moorman voelt zich bevoorrecht
Australië, voor de laatste keer
pag. 21
Krant niet op
woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Een officieel moment voor Marieke Moorman

Foto: Ad Ploegmakers
Monique, Charl, Gertjan en Wilma

BERNHEZE – Op 4 november
werd mevrouw Marieke Moorman door de heer Van de Donk,
commissaris van de koning,
beëdigd als burgemeester van

Bernheze in aanwezigheid van 12
van haar ambtgenoten uit de 20
samenwerkende gemeenten in
Lees verder op pagina 14

NISTELRODE - Met een grote glimlach op zijn gezicht werd hij onthuld door de toneelgroep Efkes Anders in zaal ’t Tramstation: Prins
van het Weversrijk Gertjan I.
Lees verder op pagina 5

Magazijnverkoop
(Laar 31 naast ‘t Kruidvat)

vrijdags van 10.00 tot 20.00 uur
zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur
Bekijk onze ac ties op
www.maryaschoenen.nl
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel
Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van 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.
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Eerste Nisseroise 90’s Night
Jeroen van Inkel en DJ René
Nistelrode - Verlang jij ook zo terug naar de tijd van Flippo’s, Power
Rangers en Hakkuh? En denk jij ook nog wel eens terug aan de Spice
Girls, Monica Lewinski en David Hasselhoff? Op zaterdag 30 november
2013 kunnen al deze herinneringen teruggehaald worden tijdens de
eerste editie van de Nisseroise 90’s Night.
Twee decennia geleden beleefden
we de jaren ‘90 met zijn typerende
muziekstijl, opvallende kleding en
spraakmakend nieuws. We herinneren ons allemaal de verschrikkelijke Bijlmerramp, de veel te korte
naveltruitjes en de vrolijke Happy
Hardcore deuntjes. Tijdens het
nieuwste, spetterende evenement
‘de Nisseroise 90’s Night’ worden
de jaren ‘90 tot en met ‘99 nogmaals beleefd met muziek, trends
en beelden van toen. Of je er nu
bij was in de 90’s of dat je zou willen dat je erbij was, op zaterdag
30 november kun je alles (weer)
meemaken. Om 20.30 uur worden
de deuren geopend van de 90’s
tempel bij Zaal ‘t Tramstation in
Nistelrode om na de spectaculaire
opening van 21.30 uur te kunnen
starten met het grote 90’s feest.
Tijdens de avond zullen muziek
en beelden worden gemixt voor
de ultieme jaren ‘90 beleving. Het
stuur van deze tijdreis is die avond
in handen van 90`s DJ René en in

Ken jij de

koning van de

chocoladecakes?
geef hem dan op voor
Er zijn 2 categorieën:

’n broodproduct, waaronder gevulde broodsoorten,
snacks en bijvoorbeeld hartige taart en ’n banketproduct zoals desserts, gebak en taart.
Inschrijven kan tot 31-12-2013,
De ﬁnale is op zondag 30 maart 2014.

de hoofdact niemand minder dan
Q-Music DJ Jeroen van Inkel.

Inleveren van uw product kan in januari/februari
op een nader te bepalen datum. Het reglement
staat op de website en ligt in onze winkels.

Toegangskaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar à € 7,50 bij
Café/Zaal ‘t Tramstation en Dio/
The Readshop Sparkling in Nistelrode en Kantoorboekhandel Ceelen in Heesch.
Kaartverkoop aan de deur voor
€ 10,- en toegang voor 18 jaar en
ouder.

Haal een
in in één van onze winkels,
schrijf je in op onze website www.debakkerslamers.nl
of stuur een mail naar heelossenbernhezebakt@kpnmail.nl.

Schaepmanlaan 101, Oss, ’t Dorp 109, Heesch

1 pond

Kibbeling
(Kabeljauw)

+ GRATIS saus

à € 7,50

Vadebo
culinair

► Limousin rund- en kalfsvlees

► Hollands lamsvlees

► Porc plein air varkensvlees

► Wild en gevogelte

► Label rouge kipproducten

► Biologisch groente/fruit/zuivel

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87
• Catering
• Buffetten warm / koud
• Dessertbuffet / tapasbuffet
• Webshop met hapjes

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573

www.rinescocatering.nl

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

Koks opgelet!

Advertorial
Rini van Esch_109x109mm_wk45.indd 1

Stichting

lunch
diner
borrel
terras
feestje
www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

Kloosterkapel Vorstenbosch

Expositie Sieraden Lezing Stef Freriks
Workshop
Chi
culturele
en educatieve ontmoetingsplaats
Expositie sieraden van Roos te Riet Lezing Stef Freriks op donder- Neng Qigong
in de Kloosterkapel Vorstenbosch
op zaterdag en zondag 9 en 10 november van 11.00-17.00 uur. Toegang gratis. Roos te Riet, noemt
zichzelf graag Roos Sieraad, en
maakt al 40 jaar sieraden, waarvan
de laatste 15 jaar unica.

De ontwerpen die zij maakt zijn altijd zoektochten, afsluitingen van
of herinneringen aan.
Dat geeft de sieraden soms iets
dromerigs, romantisch, fascinerends.

dagavond 14 november, aanvang
20.00 uur, entree € 7,50. Stef Freriks is schrijver van ‘De kracht van
bewustzijn’. Hij is energetisch specialist en komt een bijzondere lezing
verzorgen. Het thema waar hij deze
avond over spreekt is: De impact
van verschillende energiesoorten op
ons lichaam. Deze boeiende avond
zit vol met praktische informatie en
leuke anekdotes. Ook is er genoeg
ruimte voor het stellen van vragen.
Uiteraard is er de mogelijkheid een
gesigneerd boek te kopen.

Workshop Chi Neng Qigong op
zaterdag 16 november van 10.00
-12.00 uur door Jeroen van de
Crommert. Kosten € 15,-. Thema:
‘Ontdek de kracht in jezelf’.
Chi Neng Qigong is een Chinese
bewegingsleer die zeer effectief
is voor het versterken van zowel
lichaam als geest. Je kan depressiviteit, angst en boosheid overwinnen. Kortom, je komt weer in
balans en voelt je stabiel, kalm en
steeds meer tevreden.

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

Wij zoeken een
zelfstandig
werkend kok

29-10-2012 16:00:22

Dus, wil jij met plezier in de
horeca werken?
Stuur dan een mailtje naar

info@bomenpark.nl
en solliciteer!

Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl
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VRĲWILLIgER

van de maand

actief vanuit betrokkenheid

Column
D’N BLIEKER
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

BABY’S
Ik vind baby’s altijd eng. Vasthouden vind ik helemaal doodeng. Ze
zijn te klein en te breekbaar om zomaar eventjes in je armen te nemen.
Voor je het weet schieten ze door je vingers en vallen ze van enorme
hoogte op de smetteloze tegelvloer. Moet je niet willen. Dat kun je
beter aan professionele moeders over laten, zo’n gevaarlijk klusje als
een baby vasthouden. Die zijn er negen maanden lang voor opgeleid.
Daarnaast heb ik niets met wezens die niet zelfstandig zijn. Baby’s
hebben vierentwintig uur per dag begeleiding nodig, dus zijn ze
per definitie niet zelfstandig. Je moet ze op gezette tijden voeden,
verschonen, weer voeden, weer verschonen, opnieuw voeden en
opnieuw verschonen. En dat ook nog midden in de nacht. Een baby
houdt geen rekening met je nacht- en ochtendhumeur, zo’n kleintje wil
gewoon zijn zin. Anders krijg je het te verduren. Urenlang gejammer,
omdat die opdonder zijn papje niet krijgt. De arrogantie. Ik heb ook
wel eens honger, maar ik moet dan toch echt eerst naar de supermarkt.

‘ik HooP Dat Het Dan bij Hem DoorDringt: Hallo kleintJe, ik ben Je oom!’
Jeanne van den Akker: koffie tijdens de repetitie bij fanfare Aurora

Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – Jeanne van den Akker, enthousiast en energiek, is inmiddels tweeënzeventig jaar. Zij woont in
Heesch en voelt zich samen met haar man, kinderen en kleinkinderen heel gelukkig. Op tweeënzestigjarige
leeftijd nam zij afscheid van haar werk als secretaresse. Van een zwart gat was geen sprake: vrijwel meteen
werd zij gevraagd als secretaris bij Fanfare Aurora. Jeanne voelde zich betrokken bij de fanfare, doordat haar
man al heel lang lid was en zo werd dit haar eerste ‘echte’ vrijwilligerswerk.
Wel had ze haar hele leven al losse
hand- en spandiensten verleend. In
2011 stopte zij als secretaris. Ondertussen had ze de kantinewerkzaamheden en het beheer hiervan
onder haar hoede gekregen. Dat
doet ze nog steeds. Gelukkig hoeft
zij dit werk niet alleen te doen. Andere vrijwilligers helpen haar en
zijn in haar beleving goud waard.
Leuk om te doen
Omdat de secretariaatswerkzaamheden bij het Maasland Senioren Orkest geringer zijn, wist het
bestuur Jeanne over te halen dit
secretariaat op zich te nemen. Zij
doet dit nu nog steeds en ook voor
hen schenkt zij intussen koffie tijdens de repetitie op de maandagmiddag. Het is leuk om te doen. Zo
is ook de donderdagavond bij fanfare Aurora een fijne avond. Het

is een hele gezellige clubavond.
Na de repetitie blijven ouderen
kaarten, maar er is ook een hele
grote groep jongeren die blijft. Dat

‘IK KAN GEEN ‘NEE’
ZEGGEN’
klikt zo goed en daar voelt Jeanne
zich echt in opgenomen. Juist dat
maakt het zo leuk om te doen.
Jeanne stemt ermee in dat ik haar
een bezige bij noem, als blijkt dat
zij ook nog voor een volleybalclub
actief in de weer is. Al met al kost
het vrijwilligerswerk haar enorm
veel tijd. Nu de kinderen het huis
uit zijn en zij minder op de kleinkinderen hoeft te passen, heeft zij
ook tijd daarvoor. Bovendien kan

zij geen ‘nee’ zeggen als mensen
een beroep op haar doen.
Voldoening
In het vrijwilligerswerk vindt zij
vooral de contacten met mensen
heel leuk. De gezelligheid die dit
met zich meebrengt. Ook de dankbaarheid die zij terugkrijgt. Zij ervaart zoveel waardering voor wat
zij doet. Dat geeft haar veel voldoening. Jeanne is ontzettend op
de fanfare gericht en bezoekt graag
alle concerten. Zij vindt de muziek
prachtig. Dit maakt het begrijpelijk
dat zij haar werkzaamheden niet
als een opgave beschouwt.
Tot slot uit Jeanne haar bewondering voor alle andere vrijwilligers
die actief zijn bij Aurora en zo de
fanfare tot een levendige vereniging maken.

Brabantse avond ‘Op z’n Dinthers’

Het ergste vind ik nog dat de aandacht van iedereen in de omgeving
van de pasgeborene alleen maar naar de kleine spruit in het wiegje
gaat. De oeh’s, aah’s en boedieboedies zijn niet van de lucht en dat
ook nog dan allemaal een octaaf of drie hoger dan je trommelvliezen
aankunnen. Geen wonder dat die kleine niet echt snel is met normale
woordjes als hij eindelijk eens iets uitkraamt.
Sinds afgelopen weekend betrap ik mezelf er op dat ik volledig ben
omgedraaid. Ik wil niets liever dan een baby vasthouden. Hoe eng ik
het ook blijf vinden, ik zou het dolgraag toch willen. En van mij mag
de baby die ik afgelopen weekend heb leren kennen op elk moment
van de dag zijn zin krijgen. Midden in de nacht mag hij van mij roepen
wat hij wil, ik zal als het nodig is vliegensvlug mijn bed uit komen.
Zonder het zelf te weten, praat ik zelfs een octaaf hoger als ik bij
hem in de buurt ben. Ik hoop dat het dan bij hem doordringt: Hallo
kleintje, ik ben je oom!

Gezonder
en goedkoper
roken?
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

Bekijk ons uitgebreide
assortiment e-sigaretten
en e-liquids

HEESWIJK-DINTHER - Drie belangrijke Dintherse (dialect)groepen verzorgen een prachtige Brabantse avond
op zondag 10 november. Trio Henk Habraken, De Die En Ik en Cohda-KREK sloegen de handen ineen om te
laten zien, dat Dinther op het gebied van het Brabantse lied (en de kleinkunst), een duchtig dialectwoordje
meespreekt. Een avond voor iedereen die van vrolijkheid en het Brabantse lied houdt. Entree: € 7,-.
Trio Henk Habraken (met René
Habraken en Rico van Hooren)
behoeft in Dinther en omstreken
weinig toelichting: Iedereen kent
Henk en zijn talloze liedjes, waarmee hij allerlei actualiteiten en situaties van humoristisch commentaar voorziet. Met zijn trio brengt
hij ook meer algemene liedjes,
waarin de lach altijd een belangrijke rol speelt.
De Die En Ik heeft als spil Gerdie van den Heuvel. De heerlijke
conferences van haar typetjes zijn
‘wereldberoemd’ in de Meijerij en
- samen met haar muzikanten Bert
van Dinther, Frank Glaudemans en
Wilhelm van de Wijgert - brengt zij

ook prachtige liedjes.
Cohda-KREK heeft als handelsmerk gezelligheid. Omdat naast

‘EEN HOOG DINTHERGEHALTE’
Hans Lakwijk, die de vele, zeer
gevarieerde liedjes schrijft, ook zijn
dochters Ruth van der Pol en Marieke Lakwijk deel uitmaken van
deze groep, is het Dinther-gehalte
erg hoog. Ellen van der Ven, Roan
Raymakers en componist/muzikant Sjef van Rooij completeren
Cohda-KREK.

Narcissen
of Tulpenmix
Inhoud
100 bollen,
extra dik.

ZONDAG 10 NOVEMBER 2013

14.95

BRABANTSE AVOND
rs

op z’n Dinthe

AANVANG 20.00 UUR ENTREE € 7,00
LOCATIE ZAAL DE TOREN IN DINTHER
VERZORGD DOOR DE DIE EN IK
TRIO HENK HABRAKEN | COHDA-KREK
(MÈ UNNEN HEZIKSE PRESENTATOR)
KAARTVERKOOP BOEKHANDEL PAPERPOINT,
HEESWIJK-DINTHER EN AAN DE ZAAL

URSTE BEKSKE KOFFIE GRATIS

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

7.99

Aanbieding geldig t/m 17 november 2013.

10 November vanaf 20.00 uur in zaal De Toren
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Voeding & Reuma
Bernheze - De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch en omstreken organiseert op 13 november een voorlichtingsavond met als
thema ‘Voeding & Reuma’.
Een moeilijk en soms beladen thema, met veel discussie over wat
nu wel en wat niet verantwoord
is. Welk voedingspatroon past bij
reuma en heeft het invloed op
bijvoorbeeld ontstekingsreacties?
Kortom, veel onduidelijkheid en
meningsverschillen en dit zal voorlopig wel zo blijven.
Maar dat er steeds meer aandacht
komt voor voeding bij chronische
aandoeningen is duidelijk merkbaar. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan ‘de invloed van
koemelk’ op reuma (RA).
Een interessant en actueel onderwerp, waarbij in het tweede gedeelte van deze bijeenkomst ook
aandacht besteed zal worden aan
‘koken met reuma’ en welke pro-

blemen daarbij een rol spelen.
Sprekers:
• Dr. F.A.J. van de Loo, als moleculair bioloog verbonden aan de
Radboud Universiteit Nijmegen,
afdeling reumatologie.
• Mevrouw D. Vermeer, als ergotherapeut verbonden aan het
Jeroen Bosch Ziekenhuis en tevens medewerker bij de Reumadagbehandeling.
Datum: woensdagavond 13 november. Tijd: 19.00 uur (tot
ca. 21.30 uur). Locatie: Sociaal
Cultureel Centrum PERRON-3
(theaterzaal), Hoff van Hollantlaan
1, Rosmalen. Toegang: openbaar
toegankelijk en gratis.
Info: Gerrit van der Zalm,
0411–607193.

Strijd mee tegen
n
hart- en vaatziekte
www.hartstichting.nl
Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

Workshop
Sierlijk vlechten
Woensdag 20 november
18.30 uur
Woensdag 27 november
13.30 uur
Deelname: € 12,50 p.p.

HAARSTUDIO

Voor meer info
en inschrijving bel:
0412-480836

Menzel 31, 5388 SX Nistelrode, tel. 0412-480836

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

Column

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Eureka!

Lezing EHBO Nistelrode
Nistelrode - EHBO vereniging Nistelrode heeft voor de laatste maanden van dit jaar enkele interessante bijeenkomsten in petto. De bijeenkomsten vinden plaats in het lokaal van de EHBO in ’t Dorpshuis,
ingang Lindestraat.
Op 12 november zal er een lezing
worden gehouden door de Brandwondenstichting. Met het oog op
de komende feestdagen - kaarsjes,
versieringen en vuurwerk - is het
zeker nuttig om deze avond bij te
wonen. Bijwonen van deze avond
is gratis, wel graag aanmelden bij
het secretariaat: Lambert Hendriks,
bereikbaar op 06-287704 50 of ehbo-nistelrode@home.nl. Aanvang
20.00 uur, zaal open om 19.45
uur. Koffie en thee zijn verkrijgbaar
voor € 1,-. Opbrengst is geheel
voor de Brandwondenstichting. Bij
voldoende deelname organiseert

EHBO vereniging Nistelrode een
basiscursus met examen EHBO op
3 zaterdagen. Het grote voordeel
hiervan is dat u na één maand in
het bezit kan zijn van het diploma
EHBO. Tijdens deze cursus leert u
de basis van het EHBO, verbandleer, reanimatie en AED bedienen.
We werken met inzet van Lotus
en gediplomeerde kadermensen,
volgens de regels van het Oranje
Kruis. De dag begint om 9.00 uur
en eindigt om ± 17.00 uur, uiteraard met pauze. Meer informatie:
Lambert Hendriks, 06-28770450
of ehbo-nistelrode@home.nl.

‘Ik heb het gevonden’

Het tweede leven van een luciferdoosje
Creatief leven betekent, naast kunst maken, ideeën en
oplossingen vinden en uitvoeren, mogelijkheden en
kansen zien en oppakken. “Ik ben niet creatief, ik heb
geen ideeën”, zeggen sommige mensen. Dat klopt niet,
iedereen is creatief. Het is een menselijke eigenschap en
hoeft alleen maar wakker gemaakt te worden. Ideeën
bedenken over iets is vaak verrassend en nuttig. Op je
eigen wijze creatief aan de slag gaan in leven en werken
geeft plezier en voldoening.
Er zijn diverse oefeningen om aan je creativiteit te werken
en los te komen van bestaande patronen. Soms lijkt het
dat voor een zaak maar één oplossing mogelijk is. En voor
hoeveel zaken kun je dezelfde oplossing gebruiken? Om
je brein te prikkelen kun je de volgende oefening doen.
Neem een voorwerp, bijvoorbeeld een luciferdoosje, zet

Advertorial

het voor je neer, bedenk en schrijf 25 manieren op om het
te gebruiken.
Luciferdoosje: lucifer aanstrijken, stokjes, insecten of
kraaltjes in doen, beschilderen, versieren, waxinelichtje
in zetten, foto op- en inplakken, cadeau geven, inpakken,
in houder zetten, versturen, verzamelen, recyclen,
naaispulletjes in doen voor op reis, waterkers in laten
groeien, wegblazen, uitvouwen, of er een poppenbedje,
bootje, huisje, autootje, robot, ansichtkaart of zaklampje
van maken, er een briefje, cadeautje of oordopjes in doen
of het als promotiemateriaal, pillendoosje, dasspeld,
schuurpapier of fopneus gebruiken.
Ben creatief en bedenk een tweede leven voor jouw
voorwerp. Laat je verrassen.

Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224 - info@wininwerk.nl - www.wininwerk.nl
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De Kreuge loopt op Rock &
Rolletjes!

Ilse Biemans en Hendie van Asseldonk

Tekst: Hieke Stek Foto: organisatie.

LOOSBROEK - Haal de petticoats en de leren jacks vrijdag 8 november uit de kast. Stap door de jukebox en
ga mee terug in de tijd van hamburgers, hotdogs en rolschaatsende ‘candy-girls’. Laat het team van Kapsalon Koppig los op jouw haar. De voetjes willen niet anders dan van de vloer met de Herrie Davidson Band.
Stichting De Kreuge, Loosbroek is er klaar voor...jij ook? So, let’s Rock around the Clock, Twist and Shout and
do The Loco-Motion in Café Kerkzicht in Loosbroek.
“Nadat je door de jukebox bent
gestapt staat het team van Kapsalon Koppig klaar om de niet kalende heren te voorzien van een
vetkuif, met natuurlijk brylcreem
en de dames van een getoupeerde
rock&roll-look. Dames dat scheelt
weer een uur voor de spiegel en
heren, jullie zijn ook 5 minuten
eerder klaar!” lachen Bert Vermeltfoort en Marcel Kanters. Samen
met de andere bestuursleden van
de stichting, Guido van Menzel en
de rock&roll girls Ilse Biemans en
Hendie van Asseldonk en een geweldig team vrijwilligers, zorgen zij
ervoor dat het 11-11bal in Loosbroek op rolletjes verloopt.
“We sluiten natuurlijk aan bij het
thema van Stichting HDL, maar
hebben er wel onze eigen draai aan
gegeven. Na een bezoek aan de
kapsalon is er een fotomoment en
de foto’s kun je later downloaden
van onze site www.dekreuge.nl.

Show your moves!
De openingsact van werkgroep
De Kreuge neemt je mee naar de
roaring fifties. “Vervolgens komt
tonproatster Kitty Goverde, winnares Keienbijters Kletstoernooi:
Een pittig vrouwke dat haar mannetje staat in de ton. Dan gaan we
los met de Herrie Davidson Band.
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Prins Gertjan I en adjudant
Samen met zijn durske Monique
wordt hij dit jaar bijgestaan door
Charl van der Wielen, zijn persoonlijk adjudant met zijn durske
Wilma. “Op een of andere manier komen we met allerlei ‘durpse’
activiteiten altijd bij elkaar, of het
nu carnaval is of de wandeldriedaagse.”, vertelt Gertjan Hermes.
Gertjan en Charl voeren het Weversrijk aan onder het motto: ‘Wij
schiete ons doel nie vurbè..!’
Op de vraag, van voorzitter Hertwin van der Wijst of hij de taak
van Prins van het Weversrijk
op zich wilde nemen, kwam na
een kort overleg met zijn vrouw
Monique een volmondig JA.
Gezelligheid en drukte, dat is carnaval voor de nieuwe heerser van
het Weversrijk en daar zal hij het
komende jaar geen tekort aan hebben. Gertjan, geboren in Geffen, is
getrouwd met Monique Koenen,
zij is opgegroeid op het Menzel.
Nu wonen ze samen met hun drie
zonen; Karsten (15), Krijn (14) en
Tieme (10) op Over den Dries.
Nistelrode kent de keeperstrainer
van RKSV Prinses Irene ook als

voorzitter van Stichting Pinksterfeesten Nistelrode, waarnaast hij
werkt als zelfstandig ondernemer
voor Corporate Information Security Officer bij Ctac N.V. in Den
Bosch.
Charl is een zoon van Wim van
Janus van der Wielen uit de Lindestraat en woont met zijn gezin
aan het Toniesplein. Charl is allround monteur in de bouw van
luxe jachten in Den Bosch.
Aanstaande zondag 10 november is de prinsenreceptie in zaal
’t Tramstation waar iedereen van
harte uitgenodigd is de nieuwe
prins met zijn gevolg te feliciteren.

jong Belegen wint Liedjesbal

loopt ook op rolletjes. De Hot
Studs zijn al geboekt voor de after-party na de verlichte optocht.
Wil je op de hoogte blijven? Word
dan facebook-vriend: kreuge loosbroek! Wij nodigen iedereen, vanaf 16 jaar, uit op 8 november om
het Carnavalsseizoen 2014 mee te
openen!”

Laat jouw rock & roll moves zien en swing op
de muzikale mix
Zij dagen je uit om jouw rock&rollmoves te laten zien en te swingen
op hun muzikale mix van alle tijden. Er zijn hotdogs en hamburgers te koop.
De zaal is sfeervol aangekleed met
o.a. singles en LP’s, geleend van
de Loosbroekse rommelmarktcommissie! Ons carnavalsprogramma

Kaarten
Zaal Kerkzicht is geopend vanaf
19.30 uur. Start programma stipt
20.11 uur. Voorverkoop € 9,99 bij
Dagwinkel John Schouten, Café
Kerkzicht, Restaria Revival en
Sportpark de Hoef en in HeeswijkDinther bij Paperpoint, C. van Lieshout & Zn en Slim Telecom. Dagkassa € 15,-.

BERNHEZE - De Raad van 11, Ex-prinsen, Ouwe garde, T & T, ’t Zesde,
Muziekkapel De Dûrzakkers deden allen een gooi naar de beker maar
Jong Belegen ging met de beker naar huis. Met het liedje De Kater wisten
Marij Wingens, Erna van Tilburg, Anke Fransen en Mirjam van de Akker
de jury te overtuigen.

Nú tijdelijk

géén
BTW!
ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Cruciaal

D e L a S a L L e S t r a at 8 5 3 8 4 N K H e e S C H
TELEFOON 0412 624 855

op onze selectie designmeubelen!
actie
ctie geldig t/m 16 november 2013. Vraag in de winkel naar de bijzonderheden.

w w w.C o N N e C t- a C C o u N ta N t S .N L

Laar 1 5388 HB Nistelrode T. 0412 61 11 85 w w w. jaco b s e njaco b s . nL

GRATIS

6

Woensdag 6 november 2013

BernHeZefamILIeBerICHten
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.

Bovendien hebben wij een extra service

Gouden bruidspaar: Harrie en Marietje
van de Ven-van der aa
HEESWIJK-DINTHER - Op 29 oktober vierden Harrie van de Ven (76) en
Marietje van der Aa (73) hun 50-jarig huwelijksfeest met een dankbaarheidsviering en feest.

Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site
met familieberichten:
www.bernhezefamilieberichten.nl.

Harrie werkte tot zijn pensioen als
anesthesie verpleegkundige in het
St. Joseph ziekenhuis Veghel, met
als neventaken gipsmeester en
hoofd anesthesie.

Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de mogelijkheid een bericht
voor u achter te laten op de site.
U kunt kiezen of u de tekst zelf
aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook een afbeelding aanleveren
van een kaart die uw familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412 795170.

Beiden waren actief in Heeswijk.
Marietje in het bestuur van de
K.V.B. en nu als vrijwilligster bij
Laverhof. Harrie als secretaris van
Vogelvereniging de Vogelvriend
voor hulp bij de organisatie van
internationale wedstrijden. Na zijn
pensionering zette Harrie zich in
voor K.B.O., zit nog in het bestuur
en beheert de bar. Voor zijn inzet
voor de gemeenschap ontving hij
in 2006 een lintje.

Geboren

Lars

1 november 2013
Zoon van
Moniek Postma en Ruud Wijnen
Laarhof 20 - Nistelrode

Uw mooi klein lief

wereldwondertje
kan hier staan.

advertentie@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Heeswijk-Dinther en kregen 4 kinderen: Astrid, Eric, Ingrid en Rene.
Marietje zorgde voor de opvoeding
en maakte kleding voor haarzelf en
de kinderen. Toen de kinderen ouder werden werkte ze 15 jaar als
gastvrouw in het Abdijhuis.

Harrie, geboren in Zijtaart in een
boerengezin met 2 broers en 3 zussen, heeft zijn vader amper gekend
toen die op 43-jarige leeftijd overleed. Zijn broers en zussen gingen
in het klooster en hij moest vroeg
op eigen benen staan. Na zijn
gymnasiumopleiding werkte hij in

het Johannes de DEO ziekenhuis,
’s-Hertogenbosch. Marietje was de
3e dochter van een gelukkig gezin
in Boekel, met 6 broers en 3 zussen. Tijdens haar opleiding in Aarle
Rixtel ontmoette ze Harrie.
In 1963 trouwden ze, kochten
een huis in de Pastoor Maasstraat,

Ze genieten van hun kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden.
Hun hobby’s spelen nog steeds een
centrale rol in hun dagelijkse leven.
Het wandelen en gymmen van
Marietje en het biljarten van Harrie
maakt dat ze momenteel nog midden in de samenleving staan.

Vorstenbosch’ gezelschap viert 40-jarig jubileum
De trouwste leden zitten bij het dameskoor
VORSTENBOSCH - Het moet een vertederend gezicht geweest zijn: ergens in 1973 fietste Diny van Kessel
door Vorstenbosch, op zoek naar zangtalent. Want er moest een dameskoor komen. Betsie van de Wijst herinnert het zich nog als de dag van gisteren. “Ik was aan het schoefelen in de voortuin en Diny stopte pardoes.
‘Volgens mij kun jij best mooi zingen’, zei ze. Toen ik antwoordde dat ik inderdaad graag zong, maakte Diny
korte metten: dan ben jij het eerste lid van ons nieuwe koor.’’ Betsie van de Wijst is komende zondag een
van de vijf jubilarissen, die al die veertig jaar bij het dameskoor gebleven zijn.

welijks. Ons ledental is al die jaren
stabiel gebleven: We begonnen
met 20, nu zijn we nog met 16
vrouwen. Allemaal supertrouwe
leden. Vroeger repeteerden we in
de Kloosterkapel, maar aangezien
die niet meer van de parochie is,
kon dat niet meer.”

lijkt tijdens de repetitiepauzes meer
op een kippenhok. Het moet voor
dirigent Henk de Goeij uit Veghel,
de enige man in het gezelschap,
een heuse beproeving zijn, al die
kletsende dames. Vorstenbosschenaar Harrie van Heeswijk is vele
jaren lang in de bres gesprongen

Het koor verzorgt uitvaartdiensten en elke
maand een kerkdienst
Volgens Petra is het lastig in de
toekomst van het dameskoor te
kijken. “Stel dat het straks niet
meer mogelijk is de Lambertuskerk
in Vorstenbosch in functie te houden, dan wordt er voor de diensten wellicht uitgeweken naar de
kerk van Nistelrode. Die revolutie
zal ons koor niet meer meemaken.
Daarom kijken we met tevredenheid naar vandaag. We zingen met
plezier, zolang we dat hier kunnen.”
Kippenhok
Het vertrek achter het priesterkoor

als dirigent, als de vaste man verhinderd was.
Het dameskoor werkt nu aan een
fraaie Latijnse mis voor zondag 10
november, vanaf 10.30 uur in de
parochiekerk, waar pastoor Frits
Ouwens de vijf robijnen jubilarissen Betsie van den Boom, Diny
van Kessel, Riek van Kessel, Thea
Smits en Betsie van de Wijst met
een onderscheiding zal verblijden.
Na afloop van de mis gaan de jubilerende koorleden naar hun ‘stamcafé’ De Schaapskooi, waar ze ook
al eerdere jubilea vierden, voor een
gezellig glaasje en een etentje.

www.vorstenbosch-info.nl
Vlnr achterste rij: Maria Ketelaars, Anny Lucassen en Gerrie van Driel; middelste rij: Petra van der Steen, Jo van der
Heijden, Annie van Boxtel, Trees van Lith, Diny van Kessel, Riek van Kessel, Doortje van de Loop;
eerste rij: Betsie van den Boom, Francien van Dijk, Francien Bergmans, Betsie van de Wijst, Giny van de Burgt en Thea
Smits. Achter het orgel Hilda Toci en rechts dirigent Henk de Goeij
Foto: Jo van de Berg

Betsie van den Boom bestierde al
die jaren de administratieve bijkomstigheden, maar verhuisde
kortgeleden naar Eerde en neemt
nu afscheid van het Vorstenbossche koor.

Het koor verzorgt tegenwoordig
uitvaartdiensten en elke maand
een kerkdienst, vaak met Nederlandse liederen, maar ook wel in
het Latijn of Gregoriaans. Volgens
Petra van der Steen-van de Ven,

binnen het koor belast met de coordinatie, is het aardig moeilijk om
tegenwoordig passende liedteksten te vinden. “Mooie melodieën
zijn er meer dan voldoende, maar
aansprekende teksten niet of nau-

iNFoRMEERt,
BoEit EN
iNtEREssEERt
voorziet Vorstenbosch
en gemeente Bernheze
van actualiteit
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Nieuwe cursus: Digitale
fotografie en fotobewerking

ELKE

ZONDAG

OPEN

Van 12.00 - 17.00 uur
Tot eind 2013
Gratis parkeren voor de deur!

LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
MOTORKLEDING
TASSEN
KOFFERS
KLEIN
LEDERWAREN

DESKUNDIG
ADVIES
EN OOK ALTIJD
AANBIEDINGEN!

Heesch | ’t Dorp 44 | Tel. 0412 - 45 23 13 | www.lederzaakverhagen.nl | Al 30 jaar, loop eens binnen.

derzaak
Inschrijving De Hisse Kwis isLegestart

loosbroek – Binnenkort start er in Loosbroek weer een nieuwe
basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je meedoen,
schrijf dan nu in.
Deze cursus is voor iedereen
die een digitale camera heeft of
graag meer wil weten over digitale fotografie en het bewerken
van foto’s.
De cursus wordt gegeven in 9
lesblokken van 2 uur op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur,
en/of maandagochtend van 9.30
tot 11.30 uur. In overleg kan er
ook op andere dagen les gegeven
worden. De cursus wordt gegeven in kleine groepjes, waardoor

er meer individuele aandacht
gegeven kan worden. Nieuw:
Voor ouderen worden er speciale
cursussen fotografie en foto bewerken gegeven. Kijk voor meer
informatie over de cursussen op
www.jolandonkersfotografie.nl
en download de pdf met informatie.
Als je vragen hebt kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen.
Jolan Donkers, 06-22064638 of
donkers.fotografie@hetnet.nl.

Heesch - Dit jaar wordt alweer voor de vierde keer
op ‘n rij ‘De Hisse Kwis’ georganiseerd. Vanaf 1
november 00.00 uur is de inschrijving gestart.
Het teamnummer krijg je toegewezen wanneer
het inschrijfgeld ontvangen is. Inschrijven kan je
doen via onze vernieuwde website www.dehissekwis.nl onder het kopje inschrijven. Inschrijven
kan tot en met 28 december en kost € 10,-.

VERHAG

EN

uittip

Stan Jaspers, Marion v.d. Ven,
Corien Vos, Rick Wingens,
Michelle van Dinther, Hans Verstegen

Na 28 december kan je alleen
nog maar deelnemen aan De His-

se Kwis door je in te schrijven bij
het ophalen van het kwisboekje
tegen een contante betaling van
€ 12,50. De Hisse Kwis organisatie, met dezelfde samenstelling als
afgelopen jaar, is nog de puntjes
op de i aan het zetten voor de diverse vragen en de geheime proef
aan het testen. Op zondag 29 december kunnen de teams tussen
18.00 en 18.30 uur het kwisboekje
bij De Pas ophalen. Tussen 23.00
en 23.30 uur moeten deze weer

ingeleverd worden. Ook dit jaar is
er na het inleveren van het kwisboekje een After kwis party in het
Cultuurcafé van De Pas om gezellig na te praten over de kwis met
de andere teams en de diverse antwoorden uit te wisselen. Het bekendmaken van alle antwoorden
en de daarbij behorende prijsuitreiking is vrijdagavond 31 januari in
De Pas, waarvoor we iedereen van
harte uitnodigen.

Tini van Lieshout Koning St. Willebrordusgilde
Heeswijk-Dinther - Zaterdag 2 november was het jaarlijkse koningschieten bij het Sint Willebrordusgilde te Heeswijk en het was Tini van
Lieshout die bij het 162e schot de vogel neerhaalde.

en het verzorgen van het gildeterrein. Jeu de Boules is zijn favoriete
bezigheid bij het gilde.

Tini is geboren op 24 april 1949,
opgegroeid op de Zandkant en
woont al 37 jaar in de Veldstraat,
samen met Tonnie. Ze hebben een
zoon, een dochter en 3 kleinkinderen.

’s Middags na het koningschieten
hebben we kunnen genieten van
een buffet en ’s avonds was er een
gezellige feestavond. Op zondagmorgen was iedereen om 7.00 uur
present bij het ontbijt bij de kersverse koning. Hierna was de installatie door pastoor Joost Jansen,
tijdens de zondagsmis.

Van beroep was Tini boter-/kaasmaker bij de Meijerij te Veghel,
later laborant en tenslotte productiechef. In totaal heeft hij 40 jaar
bij DMV gewerkt. Als hobby heeft

Tini het fietsen, biljarten, de museumboerderij en is hij coördinator
van het fietsknooppuntnetwerk
De Meijerij.
Tini is in 2006 bij het gilde gekomen, nadat hij als vrijwilliger
tijdens het EST de sfeer heeft geproefd van het gildewezen. Ook
nu nog vervult hij verschillende
vrijwilligerstaken, zoals het oud
papier ophalen in het buitengebied

Niet te
veel gaan
lopen,
gewoon in
Bernheze
kopen!

We wensen Tini een prachtig koningsjaar toe.

De

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

krant

MooiBernheze

WARME WORSTENBROODJES WEEK
Het wordt weer tijd voor lekkere warme worstenbroodjes. En wij willen u
alvast voor laten proeven hoe lekker deze zijn. We zijn er kampioen mee
geworden en aan kampioenen moet je niets veranderen. Het heerlijke
gekruide gehakt van 30% varkensvlees en 70% rundvlees in een jasje
van brooddeeg, niet te dik, niet te dun maakt ons worstenbroodje
tot één van de lekkerste snacks uit ons assortiment.

worstenbroodjes

4 stuks 5,60

de bakkers Lamers

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

4,50

ers:
Tips van de bakk
n 2 broden: ar keuze : 4 stuks € 1,00
Bij aankoop vao
odjes na

Harde br
elvlaa,6i 0 € 12,95
Karamon
-12 pers en 16
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SCHRIJF JE NU IN VOOR
NHEZE BAKT
HEEL OSS EN BER
de website

inschrijven kan op
of haal een inschrijfkaart in onze winkel.

deze aanbiedingen gelden van

6-11 t/m 12-11-2013

ook verkrijgbaar bij Jumbo
van Bergen Wolfskooi en Vierhoeksingel

Het begint natuurlijk met uitstekend gehakt en dan zorgen voor precies de goede dikte van het broodje…

ITC
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Officiële opening Marvy’s Speelwereld

HEESCH - Afgelopen vrijdag is Marvy’s Speelwereld aan de Graafsebaan in Heesch officieel geopend. Nadat een groot aantal genodigden waren binnengedruppeld, nam wethouder
Hans van der Pas het woord. Hij schetste de vrij lange weg die bewandeld moest worden voordat alle vergunningen rond waren en Mark en Revy ook eindelijk konden beginnen met het
bouwen en inrichten van Marvy’s Speelwereld.
Ook vertelde wethouder Van der Pas heel trots te zijn dat 2 jonge ondernemers het aangedurfd hebben om in deze tijd een uniek concept vorm te geven. Als presentje had de wethouder
de gemeentevlag bij zich en een ingelijst exemplaar van de vergunning. Na een dankwoord van Mark werd Marvy’s Speelwereld officieel geopend door de kinderen van Mark en Revy.
Dit deden zij door een lint stuk te trekken, dat symbolisch was opgehangen. Na de toost mocht iedereen de speelwereld gaan bewonderen, maar natuurlijk niet voordat Mark, Revy, de
kinderen en ook wethouder Hans van der Pas een afdaling op de rodelbaan hadden gemaakt.
Foto’s: Marcel van der Steen

Basisschool Het Mozaïek beslist
mee voor het ‘Speelgoed van het jaar’

Foute avond bij jeugddisco REMIX Heesch

HEESWIJK-DINTHER – Op de vraag waarom basisschool Het Mozaïek mee zou moeten jureren voor de
verkiezing van het ‘Speelgoed van het jaar’ had Anja van Wanrooij, onderbouw coördinator, geantwoord
dat deze school het spelend leren of lerend spelen heel belangrijk vindt.

HEESCH - Al meer dan één jaar is er maandelijks in De Pas in Heesch
een discoavond voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar. Iedere keer is het
weer een groot feest, met medewerking van DJ Go Party Discoshows.
De volgende REMIX-avond zal plaatsvinden op zaterdag 14 november.

Dankzij dit antwoord werd basisschool Het Mozaïek uitgekozen
om mee te jureren bij de verkiezing van het ‘Speelgoed van het
jaar’. In totaal werden vier scholen in Nederland uitgekozen hier
aan mee te doen. Enige tijd geleden ontvingen de scholen het
speelgoed, variërend van een spel
tot een step, om het te testen
voor de verschillende leeftijdscategorieën. Deze categorieën waren ingedeeld in 6 t/m 9 jaar en
ouder dan 9 jaar.
Ook kregen de scholen de opdracht om een verhaal te vertellen en een rap te maken. De nieu-

we kinderraad, die enkele weken
geleden is gestart, hebben dit als
eerste project opgepakt. Ze hebben zelf een verhaal geschreven,
de rap gemaakt, muziek uitgezocht en natuurlijk veel geoefend.
Na afloop mochten alle leerlingen
op een stembiljet aangeven wat
zij het leukste speelgoed vonden
en deze stembiljetten nam de
jury mee om uit te werken.
Op woensdag 6 november zal
bekend gemaakt worden wat
het ‘Speelgoed van het jaar’
is geworden. Het is super dat
de kinderen van Basisschool

peutermiddag
HEESCH - Op openbare basisschool Delta is donderdagmiddag 14 november een kennismakingsmiddag voor peuters vanaf 2½ jaar, met hun
ouders. De middag is bedoeld om de kinderen kennis te laten maken
met de basisschool.
Er liggen verschillende materialen
klaar waar de kinderen mee kunnen spelen. Voor de ouders is er
een rondleiding door de school.
De directeur of intern begeleider
is ook aanwezig om informatie te
geven of vragen te beantwoorden.
Ouders kunnen op die manier kennismaken met de sfeer, waarin
les wordt gegeven op basisschool
Delta. De peutermiddag begint om
13.45 uur en eindigt om 14.45 uur.
Iedereen met een peuter vanaf 2 ½

De jeugd heeft gevraagd om een
keer een thema aan de avond te
geven. En daarom zal 14 november een ‘FOUTE AVOND’ worden! Dus allemaal de zolder op,
de kasten in en op zoek naar je
meest foute kleding. Laat iedereen
zien wat jij fout vindt. Dat wordt
lachen. Op de avond zelf kan je
verzoekjes indienen, zodat er heerlijk foute muziek te horen is. Zoals
altijd zullen de deuren om 19.30
uur opengaan en om 23.00 uur is
het feest afgelopen. De entree is
€ 3,- en legitimatie is verplicht. Wij

jaar is welkom op Delta op donderdagmiddag 14 november.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Openbare
basisschool
Delta,
Herderstraat 2, Heesch, tel. 0412450678. www.obs-delta.nl.

Het Mozaïek hierin mee mochten
beslissen. Meer informatie:
www.SpeelgoedvanhetJaar.nl.

Regenboogviering
Sint-Maarten
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 10 november wordt er in
de Willibrorduskerk in Heeswijk weer een Regenboogviering gehouden.
In deze peuter-kleuterviering
gaan we luisteren en kijken naar
een verhaal over Sint-Maarten.
We bidden en zingen samen en
natuurlijk gaan we met onze
lichtjes in optocht door de kerk!
De viering begint om 11.00 uur.
Na de viering is er koffie en ranja
met koek voor iedereen in het
naastgelegen Willibrordcentrum.

hebben er zin in. Jullie ook? Dan
maken we er een onvergetelijk
fout feest van!
Daarnaast willen we een oproep
doen aan alle ouders en volwassenen. Om REMIX maandelijks tot
een groot feest te kunnen maken,
zouden we erg blij zijn met meer
vrijwilligers. Heeft u zin en tijd om
een avond te komen helpen? Wij
zouden het erg waarderen als u dit
laat weten door een mailtje te sturen naar info@de-pas.nl.
Bedankt alvast.

Marvy's speelwereld
VANAF 2 NOVEMBER GEOPEND!
Marvy’s speelwereld is de indoorspeeltuin in het
centrum van Heesch. In een speelhal van 1000 m2 vind
je voor kinderen van 0 t/m 12 jaar uitdagende
speelmogelijkheden.

Graafsebaan 38 - 5384 RT Heesch - 0412- 450679
www.marvys-speelwereld.nl - info@marvys-speelwereld.nl

KINDERPAGINA
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prijsvraag jongerensoos Imeet

Verzin een leuke naam voor
onze nieuwe discozaal

9

‘titus de musical’ in de
Lievekamp; leuk en Leerzaam

HEESWIJK-DINTHER - Jongerensoos Imeet krijgt een nieuw uiterlijk. We gaan de discozaal verbouwen. Nu willen wij jullie hulp
voor het bedenken van een nieuwe naam voor deze discozaal. Er is
al een après skihut waar je veel kunt doen. Er staat een pooltafel,
voetbaltafel en nog veel meer.
Kom jij uit groep 8 en ben jij degene die de leukste naam bedenkt,
dan win je een feestavond in Imeet-stijl voor de hele klas. Wil je meedoen en dus kans maken op deze vette prijs? Stuur dan een email
naar bestuur@imeet.nl. Zet hier de naam in voor de discozaal, jouw
naam, adresgegevens en op welke school je zit. De winnaar wordt
tijdens de heropening van Imeet op 20 december bekendgemaakt.

Dansen is elkaar
vertrouwen!
De leerlingen van Het Hooghuis met Lia Thomassen op zoek naar passende kleding
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH/OSS – Het Titus Brandsma Lyceum bestaat 90 jaar. Aankomende weken wordt de musical ‘Titus de
musical’ opgevoerd door leraren en leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum Oss én het Hooghuis Heesch.
Voor een rol in de musical moesten leerlingen én leerkrachten auditie doen. Lia Thomassen is 1 van de 4
leerkrachten van het Hooghuis die acteren. Emmy van der Rijt, Kiki van Pinxteren, Kim Hanegraaf en Laura
Maas, zijn leerlingen en artiesten in de musical.
Kinderen van groep 3 van BS St. Albertus

Tekst en foto: Hieke Stek

LOOSBROEK – Kijk eens, wat ligt daar onder dat prachtige paarse doek? De kleintjes van groep 3 van de Loosbroekse basisschool
St. Albertus liepen nieuwsgierig op de dansvloer af en gingen er omheen zitten. De educatieve medewerkster van het dansgezelschap De
Stilte prikkelde hun nieuwsgierigheid: Is het een dier? ‘Ja’ riepen er een
paar. Of zou het ook een mens kunnen zijn? Of misschien wel meer
mensen? ‘Ja, wel 3. Nee wel 4’. Het paarse doek kwam langzaam in
beweging en geboeid keken de kleuters toe.
Er verschenen allerlei vormen onder het doek. Wat zien jullie nu?
‘Ik zie een olifant’ riep er één. ‘Ja,
maar wel zonder slurf’ riep een ander. Voorzichtig kwam er een voet
tevoorschijn en aan de andere kant
een hand. Traag kropen de dansers onder het doek vandaan en ze
namen de kinderen spelenderwijs
mee in de wereld van de moderne
danskunst. Intrigerend keken de
kleintjes toe, lachten soms schaterend en waren dan weer muisstil.
Danser Bruno liet het doek golven
en danseres Sara bewoog sierlijk
op het ritme. Het prachtige paars
vlocht zich tussen hun lichamen en
kon van alles zijn in ieders individuele fantasie. Na afloop kregen ze
een enthousiast applaus.
Zelf het doek zijn
Wat hebben jullie gezien? ‘Golven,
een achteruit salto, een bootje’ En
waar komt het bootje vandaan?
‘Uit Spanje!’. Nu mogen jullie zelf
het doek zijn: doe de bewegingen

maar na. Het doek werd in de lucht
gegooid en de kinderen sprongen
mee. Ze rolde het op en iedereen
rolde mee. Ze vouwde het op en
allemaal maakten ze zich zo klein
mogelijk. Daarna mocht iedereen
het doek vasthouden en met elkaar
golven maken. In kleine groepjes
sprongen ze over de hoge golven.
Wat is bij dansen belangrijk? ‘Bewegen, rollen, springen...heel hoog!’
Ja, dat klopt. Maar elkaar vertrouwen, dat is ook heel belangrijk. Per
twee kregen de kleintjes een doek.
Met stijf dichtgeknepen oogjes
moesten ze blindelings vertrouwen
op de ander die voorzichtig door
de gymzaal liep. Daarna moesten
ze het doek tussenin nemen en
beiden aan gaan hangen. Best eng!
Durf elkaar maar te vertrouwen.
Het ging super goed. Wat een bijzondere mooie kennismaking met
dans voor deze kleuters die er elke
minuut van hebben genoten. De
1-2tjes dansduetten kwam uit het
aanbod van Cube Bernheze.

Midden in de examentijd zijn de
generale repetities en de voorstellingen van ‘Titus de musical’. De
school heeft voor de spelers in de
musical de examenroosters aan
de voorstellingen aangepast. Heel
spannend allemaal, en de dames
weten niet wat ze spannender vinden; de examens of de optredens.
Voorbereidingen
Na de audities is er 8 maanden gewerkt om het script van Remy Albers (leraar Nederlands TBL) onder
de knie te krijgen in zang, dans en
spel. Gingen Kim en Kiki met lood
in de schoenen naar de audities, nu
zijn ze razend enthousiast en is er
een fantastische sfeer ontstaan tussen alle spelers, jong en oud. De
spelers hebben, dankzij de inzet
van een groot aantal professionals
leren samenwerken en elkaar waar-

deren. De musical valt of staat met
het spel van iedereen, actief of figurant van ’t moment, zonder uit-

Naast Titus staat Titia. Zij gaat door
een moeilijke periode door pesten
en het overlijden van haar moeder.

‘Een kijkje in de wereld van toen en nu’
zondering, volgens Emmy en Laura.
Er is gewerkt aan beter bewegen,
beheersing van het stemgeluid en
het verhaal doorgronden. Het zelfvertrouwen is enorm gegroeid.
Het verhaal
Titus Brandsma, karmelietenpater,
leefde in een heel andere tijd. Tijdens WOII werd hij mishandeld in
het concentratiekamp en overleed
in Dachau. Iedereen in Oss kent zijn
reputatie als initiatiefnemer voor
o.a. het TBL (toen Carmelcollege)
en bibliotheek.

Ze is telepathisch verbonden met
Titus en dankzij het samenspel tussen Titus en Titia krijgen we een
kijkje in de paralellen en verschillen
van de wereld van toen en nu.
Romantiek, verdriet, blijdschap en
humor strijden om voorrang. De
dames van het Hooghuis hebben
alle emoties al aan den lijve ondervonden en leggen nu hun focus op
een perfecte uitvoering. Heel bijzonder zijn de 5 melodieën, door
Joop Stokkermans vlak voor zijn
dood geschreven en ingestudeerd
door zoon Stanley.

Weet jij alles over geld?
Geld is meer dan een muntje en een bankbiljet
BERNHEZE – Voor kinderen wordt geld steeds meer een abstract begrip. Door het digitale tijdperk komen
ze minder in aanraking met fysiek geld. Doordat zowel de kleine als grote bedragen met hetzelfde plastic
kaartje worden betaald, leren kinderen onvoldoende wat de ‘waarde’ van geld is. Hiernaast zien kinderen
iedere dag op TV nieuwsberichten over de schuldencrisis en de bezuinigingen. Ook persoonlijke consequenties in de eigen omgeving of in het gezin zijn zichtbaar. Financiële educatie is meer dan ooit nodig
om kinderen te leren goed om te gaan met geld.

Annelou van Noort probeert met
haar bedrijf Tip&Top zoveel mogelijk projecten van de grond te krij-

gen om ouders en scholen te helpen en ondersteunen bij financiële
educatie en opvoeding. In de vorm
van gastlessen, ouderavonden en
aantrekkelijke artikelen. Financiele educatie klinkt namelijk best
serieus en moeilijk. Maar dat valt
in de praktijk gelukkig reuze mee.
Al helemaal in combinatie met het
nieuwe boek ‘GELD, alles wat je
wilt weten!’. Een informatief boek
waarin alles wat maar met geld te
maken heeft aan bod komt. Van
ruilhandel tot pinpas. Van zakgeld
tot pensioen. Over geld sparen en

uitgeven. Het boek is mooi vormgegeven waardoor het voor kinderen aantrekkelijk is erin te kijken en
informatie op te zoeken. Het boek
is geschreven voor kinderen (vanaf
9 jaar), maar zeker ook interessant
voor volwassenen.
GELD is verkrijgbaar bij 53-84 in
Heesch en bij Derijks in Oss. Het
is een gebonden boek met een
harde kaft en bestaat uit 84 pagina’s. De verkoopprijs bedraagt
€ 12,95. Voor meer informatie kijk
op www.tipentop.nl.
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Inzameling voor Stichting Opkikker
boxen in de sporthal.
• Een voor toner cartridges
• Een voor inkt cartridges
• Een voor oude of kapotte
mobiele telefoons.
NISTELRODE - De medewerkers
van Sporthal de Overbeek hebben besloten zich in te zetten voor
Stichting Opkikker.
Stichting Opkikker verzorgt Op-

kikkerdagen voor gezinnen met
een langdurig ziek kind, zodat na
veel vervelende dagen, de leuke
dagen toch nét iets langer duren!
Vanaf aanstaande maandag 4 november, hangen er 3 inzamelings-

Dus heb je thuis nog lege cartridges of mobiele telefoon(s) liggen,
lever ze dan in bij Sporthal de
Overbeek in de inzamelingsboxen.
Bedankt namens de medewerkers
van Sporthal de Overbeek en natuurlijk Stichting Opkikker.

Klachten aan het maagdarmstelsel?
HEESCH - De stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch nodigt iedereen uit om op maandag 11 november om 20.00 uur in De Pas te Heesch
deze voorlichtingsavond bij te wonen over klachten aan het maagdarmstelsel. Deze avond wordt gegeven door dr. W.A. de Boer, maag-,
darm-, leverarts in Ziekenhuis Bernhoven in Uden.
De volgende onderwerpen zullen
worden belicht:
- Hoe werkt de spijsvertering?
- Maagklachten, wat kan je er
aan doen?

- Wat zijn de meest voorkomende
oorzaken van buikpijn?
- Diarree en obstipatie, hoe kom
je er vanaf?
- Darmkanker en de behandeling

- Uitleg over het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker
(start januari 2014)
- Leverproblemen en behandeling
Belangstellenden zijn van harte
welkom. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk.
Meer
informatie:
mevrouw
M. Driessen 0412-453177

Blink zoekt hulpgevers voor hulpvragers

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:
• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing
• E- coaching
De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Herfst aanbieding!
Kom ervaren wat een ontspannende voetreflexmassage voor
u kan betekenen! Bij inlevering van deze advertentie krijgt u
€ 5,00 korting op uw 1ste ontspannende voetreflexmassage.
De aanbieding is geldig tot en met 31 december 2013. Ook bij klachten als
hoofdpijn/migraine, onderrugklachten of obstipatie helpt voetreflexologie.
Voor meer informatie zie www.gabriellicvoetreflex.nl. Bel 06-504 35
216 voor een afspraak of mail naar: gabriellicvoetreflex@gmail.com.
treflex!
Graag tot ziens bij Gabriellic Voe

KVO Heesch
HEESCH - Op 13 november wordt om 19.30 uur in ’t Tunneke een voorlichtingsavond verzorgd door de Stichting Voor en Door. Deze Stichting
voert cliëntgestuurde projecten uit in Brabant. Dit, om de maatschappelijke mogelijkheden en kansen van (ex)cliënten uit de GGZ en Verslavingszorg te vergroten.

BERNHEZE – Blink zoekt in Bernheze nieuwe, inspirerende vrijwilligers. Betrokken en betrouwbare mensen
die een deel van hun tijd willen schenken aan een hulpvrager. Het kan hierbij gaan om kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte, ADHD of autisme én hun
mantelzorgers. Blink biedt vrijwilligers intensieve ondersteuning, speciale scholing en zoekt - samen met de
vrijwilliger - naar de juiste combinatie.

Jory vijf jaar vrijwilliger
Het was Jory’s ideaal om maatje te
worden van een jong iemand. Nu is
ze vijf jaar actief als vrijwilliger van
Judith (1987). Jory (1984) is nog

steeds enthousiast over de passende match. ‘De eerste ontmoeting
met hulpvrager Judith was bijzonder. Ze bleek me te kennen van de
naschoolse opvang, jaren geleden.
Daar liep ik toen stage. Van meet
af aan waren we blij met elkaar.
Haar vader was bij de kennismaking en ook dat klikte. De volgende
dag belde ik direct naar Blink om
te zeggen dat ik het deed.’ (Uit:
nieuwsbrief oktober 2013).
Vacatures
Op de website www.blinkuit.nl
staan alle vacatures, gerubriceerd
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per regio. Ook zijn alle nieuwsbrieven er te downloaden. Vacatures zijn tevens te vinden op:
www.schitterendemensen.nl van
Mezzo, de landelijke organisatie
voor mantelzorg.
Verhalen
Blink werkt aan een nieuwe site
waar de kleurrijke ervaringsverhalen centraal staan.
Ook krijgen Facebook en Twitter
(@blinkuit) hier een plaats.
Voor vragen of voor directe aanmelding: info@blinkuit.nl of 088
7540400.

Cursus
breien en haken
NISTELRODE - Dinsdag wordt
gestart met de basiscursus breien
en donderdag start de basiscursus
haken. Beide cursussen gaan door
bij voldoende aanmeldingen minimaal 3 en maximaal 6.
Meldt u aan: Wolletjes, Weijen
16 5388 HN Nistelrode, 0412610071.

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf
• Gewichtsbeheersing op maat

maken. Het doel is dat het belang
van de cliënten voorop komt te
staan en ze niet meer gestigmatiseerd worden. Een heel interessante avond. U en ook introducés
zijn allen van harte welkom.
Een van die projecten is een voorlichtingsproject. De voorlichting
wordt gegeven door ervaringsdeskundigen, die hun eigen verhaal
inzetten, om zo de mensen meer
duidelijkheid te geven over het
proces waar ze doorheen moeten
en begrip en kennis te vergroten
en vooroordelen bespreekbaar te

Agenda
13 november 2013: Voorlichtingsavond Stichting Voor en Door.
19 november 2013: Bijeenkomst
KVO Kring Oss ‘Dokters van Toen’
Nederland Leest: Erik of het kleine insectenboek van Godfried
Bomans.

De handwerkgroep van
Horizon Heesch houdt
jaarlijkse verkoop
HEESCH - De creatieve vrijwilligers van ‘Ziekenvereniging Horizon Heesch’ hebben weer hard
gewerkt voor de medemens. Ze
organiseren op zondagochtend 10
november een tentoonstelling van
de door hen gemaakte producten.
Deze handwerkgroep doet dat
jaarlijks tegen de tijd dat er weer
naar cadeautjes voor 6 december
of kerstmis wordt gezocht. In de
dagkerk van de Petrus-Emmaus
Parochie in de Kerkstraat te Heesch

kan elke belangstellende terecht
van ’s morgens 11.00 uur tot
’s-middags 16.00 uur. Alle fraaie
creaties zijn voor een zacht prijsje
te koop.
De gehele opbrengst van deze
openbare verkoop komt, zoals altijd, ten goede aan de leden van
de doelgroep van de Heesche ziekenvereniging: de langdurig zieke,
eenzame en gehandicapte inwoners van Heesch. De entree is gratis en de koffie staat klaar.

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen
Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue
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539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

intakegesprek
met afhandeling
rechtbank
vanaf vanaf
intakegesprek
tot en tot
meten
afhandeling
rechtbank
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist
met
fiscale
en
financiële
kennis
van
zaken
uw
jurist
met
ﬁscale
en
ﬁnanciële
kennis
van
vanafmet
intakegesprek
en met afhandeling
uw jurist
fiscale entot
financiële
kennis vanrechtbank
zaken zaken
effectiever
enmet
goedkoper
eendan
advocaat
effectiever
en goedkoper
een advocaat
uw
jurist
fiscale
en dan
financiële
kennis
van zaken
effectiever
en goedkoper
dan
een advocaat
er
inclusief
uitgebreid
financieel
effectiever
en
goedkoper
danadvies
een advocaat
inclusief
uitgebreid
ﬁnancieel
advies
inclusief
uitgebreid
financieel
advies
één aanspreekpunt
tegen
een
vaste
totaalprijs
inclusief uitgebreid financieel advies
nA
één aanspreekpunt
tegen een
vaste
één aanspreekpunt
tegen
eentotaalprijs
vaste totaalprijs
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

er
er iS
iS toekomSt
toekomSt
iS
toekomSt
A de
Scheiding!
nA
nA
de
Scheiding!
de Scheiding!

11

Woensdag 6 november 2013

piano- of gitaarles?

Advertorial

Muziek maakt slimmer en socialer. Kom 9 november tijdens de open
dag kennis maken met muziekdocenten Marie-Astrid Zeinstra en Léon Hoeks. Vanuit deze
ontmoeting kun je kiezen voor hoogwaardige piano- en gitaarlessen of voor individuele
stemvorming. De muziekkamers in het huis van Marie-Astrid en Peter Zeinstra aan het
Raadhuisplein 19A in Heeswijk-Dinther zijn sfeervolle locaties om jouw muzikale reis als een
mooie belevenis te ervaren. “Op onze open dag willen we bezoekers een onweerstaanbare
aanbieding doen!”

HEESWIJK-DINTHER -

Wil je piano leren spelen of gitaar?
Of kun je daarin maar geen keuze
maken? Wil je jouw stem extra
trainen om jouw koorpartij stevig
neer te zetten? “Met al jouw muzikale vragen kun je bij ons op 9 november terecht en samen met jou
proberen we daarop een antwoord
te vinden,” aldus Marie-Astrid en
Léon.
De samenwerking tussen dit muzikale duo is nog vrij pril, maar het
straalt enthousiasme en kracht uit.
“We versterken elkaars muzikale

muzikale passie ligt.” legt MarieAstrid uit.
Muziekles op maat!
“Om jouw muzikale reis te kunnen
maken, moet er een persoonlijke
én muzikale klik zijn tussen docent
en leerling. Daarom organiseren
we deze open dag. Onze visie op
muziekeducatie is hetzelfde: wij
willen een muzikale en technisch
goede basis leggen, van waaruit
mensen kunnen groeien. We bieden muzieklessen altijd op maat
aan, passend bij de behoefte van

Om jouw muzikale reis te kunnen
maken, moet er een persoonlijke én
muzikale klik zijn

Marie-Astrid en Léon versterken elkaars muzieklessen

www.mooihdl.nl
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Tekst en foto: Hieke Stek

praktijken. In ons huis hebben we
de ruimte om met een docent van
een andere muzikale discipline samen te werken. Toen ik Léon op
Kasteel Heeswijk hoorde gitaarspelen, dacht ik: met hem wil ik
nader kennis maken! Tijdens onze
ontmoetingen hierna borrelden er
allerlei ideeën op.
We kunnen allebei meer uit onze
muzieklessen halen. Het snuffelabonnement is één van onze ideeen. Dat bestaat uit 4 gitaar- en 4
pianolessen en daarna kies je het
instrument waarmee je verdergaat.
Hiermee geven we jong en oud de
kans om te ontdekken waar hun

de leerling. Hou je van intuïtief
musiceren of voel je jezelf veiliger
bij bladmuziek? Speel je voor je
ontspanning of wil je een intensief
leertraject? In onze muzikale disciplines piano, gitaar en zang kunnen we daar met elkaar vorm aan
geven.
Op de open dag zijn leerlingen van
ons aanwezig en geven we demonstratielessen, maar de kern ligt
in het elkaar ontmoeten, onder het
genot van een kopje koffie. Je bent
van harte welkom tussen 10.00 en
16.00 uur,” besluit Léon.
Tot zaterdag!

Lezing ‘Kastelen in Noord-Brabant’
HEESCH - Op donderdag 14 november 2013 organiseert Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ in Heesch een
lezing over de ontwikkeling van kastelen in noordelijk Brabant. De lezing wordt verzorgd door kastelendeskundige Bas Aarts uit Tilburg en vindt plaats in De Heemschuur, Schoonstraat 35 in Heesch, vanaf 20.00 uur.
De entree voor niet-leden bedraagt € 4,-, inclusief koffie of thee.
Datum: donderdag 14 november.
Locatie: De Heemschuur, Schoonstraat 35 in Heesch.
Aanvang: 20.00 uur.

NOVEMBER

IE
ACT

Volgende activiteiten in 2013:
24 november: Open middag
De Heemschuur 13.00-17.00 uur.
19 december: Kerstviering
De Heemschuur 20.00 uur.

3- gangen

keuze menu
Keuze uit diverse

voor-, hoofd- en nagerechten

Di ns da g t/m Do nd erda g

16,50
ag
m Zond
/
t
g
a
d
j
i
Vr
0
€ 19,5
€

Goede zaken!

Alles goed geregeld, voor uzelf en voor uw onderneming

p.p.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Chris-Stan van Daal
of Frank Hanegraaf.

p.p.

Brasserie ’t oude Raadhuis, ’t Dorp 61, 5384 MB Heesch | Telefoon 0412 - 473079

Wij doen ons werk graag en goed,
houden de kwaliteit hoog en
omringen onze klanten met de grootst
mogelijke zorg, in een informele sfeer.
Dat vinden we heel vanzelfsprekend.
Ons werk is onder te verdelen in
verschillende afzonderlijke diensten.
Het gaat ons erom dat we de zaken
goed voor u regelen, zowel zakelijk als
privé en zowel op korte als op lange
termijn.

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

T
F
E
W

0412 - 45 90 00
0412 - 45 90 01
info@soestacc.com
www.soestacc.com
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

alexander Monro Ziekenhuis

Speciaal voor vrouwen met borstkanker
BILTHOVEN-HEESCH – De betrokkenheid van Jan van Bodegom met vrouwen met borstkanker deed
hem 6 jaar geleden besluiten om minder te werken en zijn hart te volgen; een ziekenhuis bouwen
met een schil van specialisten voor vrouwen die te maken hebben met borstkanker.

‘ALLES VAN
WAARDE IS
WEERLOOS’

Met hulp van een team van 12
mensen werden obstakels overwonnen. Jan haalde vooroordelen weg, overtuigde mensen,
kreeg de financiering rond en
werkte daarnaast in het ziekenhuis. Zijn overtuiging dat de behandeling van deze kwetsbare
groep beter kon en moest, de
onvoorwaardelijke steun van
zijn vrouw en zijn bezieling, hielpen hem. In september 2012
kon ‘zijn ziekenhuis’ gebouwd
worden.
Het Alexander Monro
Ziekenhuis
In een bosrijke omgeving werken 17 specialisten in de geneeskunde, seksuologie, psychologie,
fysiotherapie
en
maatschappelijk werk samen
met mammacare verpleegkundigen aan een optimale behandeling van vrouwen die zich
melden bij het ziekenhuis. De
specialisten zijn in loondienst en
kunnen hun aandacht focussen
op datgene dat hen bindt; de
mens die hulp nodig heeft.
Over inrichting en persoonlijke
benadering is goed nagedacht.
Niet een kamer is identiek aan
een andere en de kamers hebben geen nummer, maar de
naam en afbeelding van bijzondere vrouwen. Dankzij het
groot aantal vrouwen die hun
weg naar het ziekenhuis heeft
gevonden, is het inzicht over

borstkanker sterk gegroeid en
de behandelwijze dienovereenkomstig gedifferentieerd. Het
ziekenhuis kreeg van ex-patiënten een 9,5!
Jan van Bodegom, directeur van
het 50 koppige team en chirurg,
wil gecontroleerd groeien om
kwaliteit te waarborgen.
Momenteel zijn 7 van de 8 bedden bezet. In de afgelopen 5
maanden zijn 110 operaties uitgevoerd en hebben 500 vrouwen het ziekenhuis bezocht.
De behandeling
Na doorverwijzing kunt u binnen 1 uur terecht. Als er geen
kanker wordt geconstateerd,
weet u dat diezelfde dag. Bij geconstateerde kankercellen krijgt
u meteen het behandelplan te
horen. De vreselijke onzekerheid

Brouwersstraat 29 | 5473 HB Heeswijk-Dinther | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen
bespaart u veel rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

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

blijft tot een minimum beperkt.
Jan benadrukt: “We kunnen
niet iedereen genezen, maar we
kunnen wel de angst, onzekerheid en psychische belasting
tot een minimum beperken. Is
een borstamputatie nodig, dan
wordt in 60% van de gevallen
in dezelfde operatie een reconstructie uitgevoerd. De resultaten zijn identiek aan een reconstructie na enkele maanden; de
psychische belasting is stukken
minder.”
Als u doorverwezen wordt,
moet u zelf aan uw huisarts
uw voorkeur aangeven voor dit
specialistische ziekenhuis. Alle
zorgverzekeraars
vergoeden
100% net als in ‘gewone ziekenhuizen’.
Aegis, Achmea en Zilveren Kruis

Jan van Bodegom bij een heel speciaal portret van Frida Kahlo
(Mexcio 1907-1954)
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

eisen bij een verzekering ‘in natura’, dat u 20% van de kosten
zelf draagt. Omdat dit enorm
kan oplopen in de loop van een
behandeling is het Alexander
Monro nog steeds in gesprek
met Achmea om dit ook naar
100% te krijgen.
De mens Van Bodegom
Het doel van Jan van Bodegom

is om aantoonbaar de beste
zorg te leveren voor zoveel mogelijk mensen. Hij wil daarbij
een voorbeeld zijn in de zorg.
In de 6 jaar dat hij ‘vocht’ heeft
hij geleerd dat alles van waarde
weerloos is en dat het belangrijk
is te doen wat jouw hart en ziel
bewegen.
www.alexandermonro.nl.

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Bankzaken
‘t Dorp 9 • Postbus 7 • 5384 ZG Heesch
T. 0412-453727 • F 0412-456265
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

WVE schilderwerk

voor al uw schilderwerk

Willy van Eert
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39
E. wve.schilderwerk@home.nl

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl
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pLaZa ‘t SupERtjE op nummer 63
in de landelijke Cafetaria top 100
HEESCH - Wij zijn er trots op dat Plaza ’t Supertje is opgenomen in de landelijke Cafetaria Top 100 2013/2014,
een onafhankelijke ranglijst van
topcafetaria’s, samengesteld door
het vakblad Snackkoerier. Dit werd
maandagavond 28 oktober bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Snackkoerier Cafetaria Top 100 Event.
Met behulp van zo’n dertig anonieme
juryleden die hun sporen in de branche hebben verdiend, heeft Snackkoerier honderden cafetaria’s bezocht
en beoordeeld. Er is gekeken door het
oog van een kritische consument en
gelet op alle aspecten die een cafetaria voor deze consument aantrekkelijk
maken. Beoordeeld is op smaak/bereiding van de producten, gastvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding,
hygiëne en natuurlijk de uitstraling
van onze zaak.

November feestmaand bij:
9 NOVEMBER

AANBIEDINGEN GELDIG
1 T/M 30 NOVEMBER 2013

Alle actie aanbiedingen

ook om mee
te nemen

Mixed grill Menu

Bekend van
Tros muziekfeest

DaNCE
CLaSSIC paRtY

De heerlijke vleessoorten van de grill, geserveerd met frites en een frisse salade

TOP MENU

€ 7,

50

Deejay Frenk-E
(Oude deejay van
de ‘Morgenzon’)
‘70 - ‘80 Early 2000

Plaza ’t Supertje
staat in de

cafetaria top100

van beste
cafetaria’s van
nederland

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur

www.plazafoodforall.nl

Laar 24 - 5388 HG Nistelrode
0412-610828

Iedereen vanaf
21 jaar is welkom
om op een verlichte
dansvloer mee terug
te gaan naar de
‘70-‘80er jaren.

COLOFON

VAN TUYL METAALRECYCLING
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u
ook welkom, neem dan
even contact met ons op.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Een geijkte weegschaal voor de
exacte kilo’s.

Het terrein wordt dagelijks
schoongemaakt.

Makkelijk bereikbaar vanaf de
snelweg.

Bakken waar u uw metaal in
kan sorteren.

Ook ‘s avonds en in het weekend
geopend.

Ophaal service.

Direct contante betaling.

NIEUW
ADRES

Meulendijk

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

Nieuwstraat 10
5384 PC Heesch
Telefoon: 0412-764467
E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

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

mooi & duurzaam

www.jmeulendijk.nl

WIJ ZIJN VERHUISD

mooi & in de streek

d’n Zundzolder

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

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

mooi & online

waar kringloop
nog echt winkelen is

Tel. 06-43610670
www.zundzolder.nl

www.humstijl.nl

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de

KERNEN
Progressief Bernheze: Zorg

Vervolg van voorpagina

Bernheze krijgt continuïteit

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Het kan iedereen overkomen dat je niet voor jezelf kunt
zorgen en dat je hulp nodig hebt van anderen. Als je ziek bent is de
huisarts de eerst aangewezen persoon om jou te helpen. Is er meer aan
de hand dan zijn er gespecialiseerde artsen en hulporganisaties. Dat is
nu zo en dat zal zo blijven. In onze welvaartsstaat is het voor Progressief
Bernheze vanzelfsprekend dat ieder mens de hulp krijgt die nodig is.
Klant
U heeft er vast over gehoord of
gelezen. De gemeente gaat meer
zorgtaken uitvoeren. Progressief
Bernheze vindt dit een grote uitdaging en een goede ontwikkeling.
De gemeente is de overheid die
het dichtst bij de mensen staat.
Zorg dicht bij de mensen organiseren, maatwerk leveren, professioneel en bereikbaar. De klant staat

bij ons centraal en dat bent u. Wij
willen werken met vaste, deskundige contactpersonen die - samen
met u - kijken en zoeken naar een
oplossing voor de vraag die u stelt.
Organiseren
Veel rumoer horen wij over geld.
Geld is belangrijk maar niet het
eerste waar Progressief Bernheze
zich druk over maakt. Progressief
Bernheze zoekt eerst de mogelijk-

heden om de zorgtaken goed te
organiseren. Regionale samenwerking is hierbij van belang. Regionaal kennis en ervaring bundelen
leveren lokaal kwaliteit en continuïteit.
Door samenwerking en een efficiënte uitvoering gaat het lukken.
Het is een uitdaging de kosten
voor de zorg terug te brengen en
de kwaliteit van de zorg te vergroten. Uw zorg is onze zorg.

VVD: Gaat

de coalitie extra
bezuinigen of NIET?
Jack van der Dussen, Lijsttrekker VVD-Bernheze


N.O.-Brabant, college en raadsleden, leden van haar familie en genodigden.
De gezochte kandidaat moest
beantwoorden aan een sterk persoonlijkheidsprofiel en maar liefst
13 bestuurscompetenties. In mevrouw Moorman vond men dat
terug en is 25% van de burgemeesters in Brabant nu vrouwelijk. Tijdens de toespraken werd zij

Foto: Ad Ploegmakers

gionale samenwerking. Of zoals
zij het verwoordt: “soms alleen en
soms samen. We moeten als organisatie veel zelf de boontjes doppen en soms hulp accepteren van
anderen, waar zij meer ervaring en
kennis hebben.”
Bestuurlijk
Trots en zelfbewust, met een open
en flexibele geest. We mogen kritisch zijn, maar vanuit een respect-

We zullen regelmatig tweets van
mevrouw moorman voorbij zien komen
gewezen op het feit dat het ambt
van burgemeester niet gemakkelijk is. “Een evenwichtig bestuur is
gebaat met tegenwicht. Het ambt
van burgemeester vereist ook onafhankelijkheid, vooral in een samengestelde gemeente als Bernheze”, aldus Van de Donk.
Marieke Moorman
Mevrouw Moorman zelf ging in
op de drastische persoonlijke veranderingen voor haar en haar
gezin. Maar ook op haar bevoorrechte positie. Tijdens haar
oriëntatieperiode vond zij de grote
verscheidenheid, de pareltjes van
cultuur en onder andere de gemoedelijkheid waren voldoende
redenen om zich kandidaat te stellen.
Mevrouw Moorman weet dat
Bernheze met 30.000 inwoners ‘n
zelfstandig bestaansrecht en een
toekomst heeft, maar wel met een
open blik op de omgeving en re-

volle houding. De rol van de overheid verandert in een partnership
met o.a. onderwijs en bedrijven.
Eigentijdse problemen kunnen niet
met oude opvatting opgelost worden. Tijdens haar inwerkperiode
wil mevrouw Moorman de waarden en tradities van de 5 kernen
van Bernheze leren kennen. De
inwerkperiode zal intensief zijn.
We zullen regelmatig tweets van
mevrouw Moorman voorbij zien
komen.
Af en toe drinkt ze thee bij een van
de inwoners om te bespreken wat
er leeft in Bernheze. Ze gaat met
raadsleden op pad naar plekken
die hen bezielen én ze gaat met
het college van wethouders op de
fiets Bernheze verkennen.
Of we daar getuige van mogen
zijn, is de vraag. We hebben begrepen dat onze nieuwe burgemeester het college daarbij ver
achter zich wil laten.

bernheze - Onlangs liet de wethouder van Financiën weer een ‘proef’ ballonnetje op in De Bernhezer. De gemeente Bernheze houdt rekening met tonnen
extra bezuinigingen in de komende jaren. Bernheze zou in 2014 met € 310.000,minder moeten doen. Het overschot op de begroting is ruim genoeg, dus geen
probleem?
Maar in 2015, 2016 en 2017 zouden er tekorten van respectievelijk € 760.00,00, € 820.000,00 en
€ 555.000 ontstaan. Het lijkt wel
weer mee te vallen want er zijn altijd weer meevallers, toch!
En als dat nu eens niet gaat gebeuren en er blijven die grote tekorten,
dan legt het College van B&W de
rekening neer bij de nieuwe coalitie, na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.
Het zou de huidige 4x3 coalitiepar-

tijen sieren als zij bij de behandeling
van de programmabegroting 2014
hun verantwoordelijkheid nemen
en gezamenlijk amendementen
zouden indienen met voorstellen
tot grote structurele bezuinigingen
om de gaten te dichten die er ontstaan. Dan ontstaat er ook zekerheid bij de inwoners van Bernheze.
De VVD-Bernheze heeft in het
verleden voorstellen gedaan, maar
daar werd niet naar geluisterd door
de coalitie!
Mocht de coalitie verzuimen om

met verdere bezuinigingsmaatregelen te komen, dan zullen zij dat
de inwoners maar moeten uitleggen. De VVD-Bernheze zal zijn
verantwoordelijkheid wel nemen
en zal in de nieuwe bestuurperiode
niet weglopen voor de nodige bezuinigingen en zeker geen verdere
greep uit de reserves doen.
Mocht u hierop willen reageren,
zie onze website www.vvd-bernheze.nl of u kunt contact met mij
opnemen op 06-53496069.

Mark van de Veerdonk komt naar Nistelrode
Nistelrode - Mark van de Veerdonk, die met zijn prachtig Brabants
dialect al veel toeschouwers vermaakt heeft, praat de inwoners op ludieke manier bij over de door de dorpsraad gemaakte plannen voor het
oprichten van een zorgcoöperatie in Nistelrode.

De dorpsraad heeft een initiatiefgroep opgericht, die samen met u
op zoek is naar de juiste vorm van
een zorgcoöperatie.
De doelstelling is om de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg
voor onze gezamenlijke toekomst
te waarborgen. Tijdens deze avond
wordt u bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen, waarbij een overzicht van de belangrijkste, bestaande welzijn en zorgverlening voor

alle leeftijdsgroepen in Nistelrode
besproken worden. Tijdens de forumdiscussie worden onderwerpen
zoals de vergrijzing, voorbeelden
van goedlopende zorgcoöperaties
en daaruit voortvloeiende zorg- en
welzijn behoeften in Nistelrode gepresenteerd.
Hierbij krijgt u ruim de gelegenheid te reageren en met ons een
mening te vormen over de noodzaak en vorm van deze coöperatie. Het laatste deel van de avond
neemt Mark van de Veerdonk voor
zijn rekening. Zijn droge humor zal
de lachspieren op de proef stellen

bij het samenvatten van ons toekomstig zorgbeeld. Wij zijn erg
benieuwd hoe Mark daarbij onze
onderlinge verbondenheid weet
te inspireren en ons aanspoort om
met een gezamenlijke inspanning
Nistelroois welzijn voor de toekomst te waarborgen.
Bent u geïnteresseerd in de vraag
over het aanbod van deze toekomstige welzijnszorg en/of bent u ook
nieuwsgierig hoe Mark zijn humor
hiermee de vrije loop laat gaan?
Kom dan om 19.45 uur op 26 november naar de podiumzaal van
het Nesterlé gebouw in Nistelrode.
Meer info hierover vindt u op onze
website
www.dorpsraadnistelrode.nl.
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11 november in De Pas,
een informatieavond over
‘Het nieuwe winkelen’
voor genodigden.
www.centrumheesch.nl

D66: Een

grote portie lef

Column
AD

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

NOT A SHUTDOWN

Annemieke Boellaard, D66 Bernheze

November is begrotingsmaand in de
gemeenteraad. Deze week behandelt de
gemeenteraad de begroting voor de komende
vier jaren. Beleidsarm deze keer zoals dat
zo mooi heet, geen nieuwe ambities voor de
nieuwe raadsperiode. Enerzijds om nieuwe
verhoudingen in de gemeenteraad niet te veel
te hinderen, anderzijds omdat er de komende
jaren gewoon minder geld beschikbaar is.

BERNHEZE - Vrijdag 25 oktober was ik te gast bij de eerste bijeenkomst van
VOV-Bernheze. De aankondiging maakte nieuwsgierig en zoals iedereen ondertussen in de krant heeft gelezen, was ik niet de enige belangstellende.
Liefst 135 vrouwen voelden zich
aangesproken door het concept
dat in Tilburg is uitgevonden. De
oud Rooms Katholieke jongensschool, het Nesterlé gebouw, bleek
meer dan uitstekend in staat aan
zoveel vrouwen niet alleen een
plaats, maar ook een uitstekende
lunch in gezellige sfeer te bieden.
Dit laatste ook dankzij de gastvrije
ontvangst door de VOV-vrouwen
zelf en de beeldende inleiding door
Karin Bruers, die als altijd bij uitstek
geschikt bleek de vinger af en toe
heerlijk op de zere plek te leggen,

van zowel de aanwezige vrouwen
als de afwezige mannen. Want
vrouwen maken het elkaar vaak
behoorlijk moeilijk, dat moge duidelijk zijn!
Dat er bij vrouwen behoefte is
aan een serieus netwerk staat buiten kijf. Er zijn steeds meer vrouwen die zelf ondernemen, die op
hoog niveau instanties adviseren,
die vrijwillig of betaald, werk verrichten waar de maatschappij behoefte aan heeft. Echter, zoals uit
onderzoek in Tilburg blijkt, worden
zij (nog) onvoldoende gezien. En

dat moet veranderen.
Zoals voorzitter Franka Mes het
verwoordde: vrouwen kunnen
naar de bijeenkomst komen om
hun kennis, kunde, ervaring te
brengen en er op hun beurt wat te
halen. Wellicht een grote portie lef,
want dat is iets waar veel vrouwen
behoefte aan hebben.
Ik ben ervan overtuigd dat het
VOV Bernheze hierbij een rol van
betekenis gaat spelen, en dat is
niet alleen goed nieuws voor de
vrouwen zelf, maar voor onze hele
gemeente.
Dus vooruit met de geit!

SP: 2014

niet bezuinigen op
jeugdsport en minima

Theo van der Heijden, Fractievoorzitter SP
BERNHEZE - Zoals u weet is de crisis nog lang niet voorbij. Voor 2014 komt
de nieuwe begroting van de gemeente eraan. Belangrijk speerpunt voor de SP
is jeugdsport, WMO-beleid en minimabeleid. Daarop wil de SP niet bezuinigen. Kinderen moeten kunnen sporten. Ouderen die hulp nodig hebben, moeten
kwaliteit krijgen. Mensen die het financieel moeilijk hebben verdienen steun.
Dat is de SP. Dat is 2014.
Begroting 2014
In de begroting 2014 staan duidelijke keuzes. Een bezuiniging van
€ 709.000. Maar geen bezuiniging
op punten die wezenlijk zijn voor
de SP. Jeugdsport is en blijft een
SPeerpunt. Clubs met veel jeugdleden worden niet gekort op subsidie! Verder wil de SP de WMO
zo inrichten dat er goed gekwalificeerde hulp wordt verleend. En

tegen een aanvaardbaar uurloon
voor de zorgaanbieder. Conform
berekeningen is € 24,50 per uur
de absolute ondergrens. Verlagen
van uurlonen van medewerkers,
zoals we steeds meer horen bij
zorginstellingen, is dan niet nodig.
Verder wil de SP dat we oog hebben voor de minima. Mensen die
iedere maand van heel weinig geld
moeten leven. Zeker nu bij ieder

de tegenvallende jaarnota energie
binnenvalt. Doordat de minima,
met een huurhuis, ook in 2014
geen rioolrecht betalen hebben ze
een extraatje van € 200,-.
De lasten voor de minima van
Bernheze dalen dan ook met 5% in
2014. Begrotingsbeleid met een SP
saus, dat is duidelijk. En dat moet
na 19 maart 2014 zo blijven!

CDA: Ontmoeting

en samenwerking
centraal in Heeswijk-Dinther
CDA Bernheze: Herkenbaar actief en betrokken!
BERNHEZE - Jan van den Broek en Jo van Hemmen hebben als vrijwilligers bij ‘t gilde, natuurvereniging IVN, kerk en ‘Stichting Actief
Burgerschap’ door hun actieve betrokkenheid een duidelijke visie voor
Heeswijk-Dinther. Een delegatie van fractie- en burgerleden van het
CDA Bernheze is dinsdag 29 oktober bij hen op de koffie in Cultureel
Centrum Servaes. Jan en Jo vertellen al lopend rond de Ontmoetingstuin dat ‘het thema ontmoeting en samenwerking voor hen centraal
staat in Heeswijk-Dinther’. ‘De vele vrijwilligers doen fantastisch werk’.
Op de vierkante kilometer rondom
Cultureel Centrum Servaes en de
kerk is een mooie Ontmoetingstuin naast het kerkhof. Ze speelt als
ontmoetingsruimte voor jong en
oud een belangrijke rol.
In de Ontmoetingstuin kweken
vrijwilligers samen groenten, fruit
en bloemen. Kinderen van diverse
kinderopvangorganisaties werken
er graag in hun tuintjes onder begeleiding van vrijwilligers.

Naast het gildegebouw ligt jeugden jongerensoos ’I Meet‘, die nu
wordt verbouwd. Daar is ook de
start van het rolstoeltoegankelijke
ommetje. Heemkundekring De
Wojstap en kinderopvang Humanitas completeren het rondje.
Door de Ontmoetingstuin als verbindend element, weten verenigingen en organisaties elkaar goed te
vinden.
‘Ontmoeting en samenwerking
staan ook centraal bij de plannen

voor versterking van Plein 1969.
Hier komt een kiosk voor uitvoeringen van de harmonie en de
toneelclub’. “Bij Stichting Actief
Burgerschap betrekken wij inwoners van Heeswijk-Dinther actief
bij speerpunten als de Kanteling,
zorgcoöperatie, burgerparticipatie
en bouwen voor de jeugd” besluit
Jan van den Broek.
Heeswijk-Dinther leeft, dat is duidelijk!

Maar minder betekent nog steeds heel veel. Uit de begroting blijkt dat
voor het komende jaar ruim 60 miljoen euro wordt uitgegeven. Dat komt
neer op ongeveer € 2.000,- per inwoner. Het meeste geld is nodig voor
zaken waar minder invloed op uit te oefenen is, je zou dat de essentiële
zaken kunnen noemen. Zorg voor onderhoud, sociale voorzieningen
en ruimtelijke ordening. De gemeenteraad ziet dan toe op efficiënte
besteding. Voor een klein deel bepaalt de gemeenteraad ook aanvullend
waar geld aan besteed mag worden.
Deze bestedingen voor de komende jaren liggen in het verlengde van
coalitieafspraken vier jaar geleden, zoals het opknappen van centrum
en componistenwijk in Heesch, realiseren van verkeersontsluiting in
Heeswijk-Dinther.
Bezuinigingen kennen deze begroting nauwelijks. Waarschijnlijk ook om
de lieve vrede te bewaren in de gemeenteraad. In het Brabants Dagblad
van deze week bespeurde ik nog wel een heel opmerkelijk bericht dat
in de begroting niet is terug te vinden. De gemeente gaat slimmer om
met het beheer van wegen. “we gaan beter kijken wat we waar moeten
doen” aldus wethouder Rein “en daarmee besparen we € 150.000 per jaar”.
Tsja….daar had de gemeenteraad toch al heel lang geleden over besloten
toen het asfalt smeren en drempels leggen de spuigaten uitliep?
Voorzichtig wordt ook een voorschot genomen op aanvullende
bezuinigingen omdat in 2015 en 2016 de begroting nog niet sluitend is.
Bezuinigingen op subsidie en onderhoud van gemeentegebouwen staan
ons nog te wachten.
Natuurlijk wordt ook dit jaar weer wat extra van de inwoners gevraagd.
Alsof die niet zuiniger aan moeten doen. 5% OZB verhoging en verlaging
van afvalstoffenheffing betekenen per saldo nog 2% verhoging van de
gemeentelijke belastingen voor een gemiddeld gezin. Van bedrijven
vraagt de gemeente zelfs gemiddeld 5%.
In Amerika bereikten de Republikeinen en Democraten
voor 1 oktober geen akkoord over de begroting. Gevolg
was een Shutdown, oftewel een aantal ‘niet essentiële’
ambtelijke diensten werden per direct stilgelegd.
Je zou zeggen, dat levert geld op maar de berichten
geven aan dat dat heel veel heeft gekost. Dat kennen
we in Nederland niet. Gelukkig wordt de begroting deze
week na wat heen en weer gediscussieer gewoon vastgesteld en
daarmee besparen we dus flink op de uitgaven.
Met groet Ad

Gratis
trouwen
BERNHEZE - Op maandag en dinsdag geeft de gemeente tussen
9.00-10.00 uur de mogelijkheid
voor gratis trouwen. Binnen de gemeentelijke organisatie Bernheze zijn
ambtenaren benaderd om vrijwillig
de taak van BABS (Buitengewoon
Ambtenaar Burgerlijke Stand) uit te
voeren voor het verrichten van deze
huwelijken. Er is voorgesteld om de
4 ambtenaren die zich gemeld hebben te benoemen tot BABS.

16

Woensdag 6 november 2013

oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

Naam: Ivar Roefs
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Loosbroek
Studie: Urban Environmental Management
Met een bachelor milieukunde op de HAS nam hij geen genoegen.
Daarom besloot Ivar Roefs (22) uit Loosbroek er een master Urban
Environmental Management aan vast te plakken. Op de Wageningen University is hij bezig aan zijn laatste jaar van de volledig Engelstalige studie.

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Maria Raaijmakers
Peer van derSint
Zanden
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

Urban Environmental Management (MUE) zal niet veel mensen bekend in de oren klinken. Wat houdt de studie in?
“Je leert om een stedelijk milieubeleid te ontwikkelen met betrekking tot zaken als afvalverwerking, waterzuivering en luchtkwaliteit.
Dat is van groot belang, want wereldwijd neemt de verstedelijking
toe. Momenteel woont al de helft van de wereldbevolking in steden
en naar verwachting zal daar de komende twintig jaar nog eens tien
procent bijkomen.”
Je had al een bachelor milieukunde op zak. Toch besloot je door te studeren.
“Het meest logische vervolg was de studie Environmental Science. Dat had me ook erg leuk geleken, maar ik koos voor MUE. Dat was een bewuste keuze, omdat ik graag een kleine switch in
mijn studierichting wilde maken. De studies hebben veel raakvlakken, maar MUE is meer bezig
met het implementeren van duurzame technieken. Stadsplanning en design spelen daarbij een
grote rol. Onlangs las ik wat over de master Industrial Ecology. Dat is misschien een leuk vervolg
voor in de toekomst.”
Je bent dus nog niet van plan om na deze studie te gaan werken?
“Ik kan na deze master verder in het onderzoek of een carrière starten op het gebied van stedelijk
milieubeheer. De meeste afgestudeerden vinden een baan binnen het consultancy, management,
onderzoek, onderwijs of beleid. Mijn persoonlijke voorkeur gaat daarbij uit naar consultancy,
management en onderzoek. Het mooiste zou zijn als ik die drie zaken zou kunnen combineren.”
Tekst: Rob Aarts

aangeboden

Vier samen de kerst buiten

meubelspuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
Blauwe druivenstruik
en tuinhout
Ik heb een royale blauwe
druivenstruik over en tuinhout
voor een buitenhaard.
tel.: 06-16336533.
Yahama orgel
Af te halen t.e.a.b.
Nistelrode 0412-611218.

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

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?
Wij zoeken een enthousiaste

verkoopmedewerkster
(18- 24 jaar)

voor onze byoux-/sieradenwinkel
± 24 uur in de week.
Informatie of een cv sturen t.a.v. Hetty van Herpen
‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32
haarmodevanherpen@planet.nl

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

gevraagd
Fruitbomen snoeien
Is er iemand die bij mij een paar
fruitbomen kan snoeien?
tel.: 06-16336533
Bed-twijfelaar
06-36226561.
gebruikte/oude
wenskaarten
Yvonne Sturm, Heibloem 11
Nistelrode of Ingrid Smits,
Binnenveld 38 Vorstenbosch
Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,-.
Info: office@demooibernhezekrant.nl of
0412-795170.

Bernheze - In 2013 viert de Wereldwinkel Kerst binnen én buiten.
Met diverse huisjes bied je onderdak aan koolmees, roodborstje en
zelfs aan vlinders.
Kerstfolder 2013
De folder van Fairtrade en De Evenaar met het aanbod kerstpakketen 2013 ligt in de Wereldwinkel
voor u klaar. Hierin staan diverse
voorbeelden van themapakketten.
Maar zelf een pakket samenstellen kan natuurlijk ook. We hebben
keuze uit talloze heerlijke levensmiddelen, bijzondere serviezen,
schalen en glaswerk.
Het is mogelijk deze te combineren met een cadeaubon van de
Wereldwinkel of winkel naar eigen
keuze. Om u een beeld te geven
hoe de pakketten eruit kunnen
zien, bent u van harte welkom in
de Wereldwinkel en in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther.

Een mooi cadeau
Laat u inspireren door producten met een bijzonder verhaal. Ze
zijn afkomstig uit Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. Ambachtelijk geproduceerd, veelal met oorspronkelijke materialen en technieken.
U geeft iemand een mooi cadeau.
En tegelijkertijd doet u iets waardevols voor de mensen die de producten maken.
Contact
De contactpersonen van onze
winkels vertellen u graag over de
diverse mogelijkheden en helpen
graag bij het samenstellen of kiezen van uw ideale kerstpakket.
Heesch: Contactpersoon
Dorothé van Dijk; 0412 455186.
Heeswijk-Dinther: Contactpersoon
Jan Verkuijlen; 0413 292683.
Nistelrode: Contactpersoon
Tiny Wijnen; 0412 613032.
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ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 NOVEMBER 2013

HEESWĲK-DINTHER

ZATERDAG 16 NOVEMBER VAN 10.00 TOT 22.00 UUR
BROUWERSTRAAT 17, BIJ KLEINIGHEIDJE

&
ZONDAG

17 NOVE
MBER
van 10.0
0
tot 18.0
0 uur

EEN SFEERVOLLE KERSTMARKT MET VELE KRAAMPJES. LEUKE
ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD. LEKKERE HAPJES EN EEN
GEZELLIGE FOUTE KERSTPARTY!
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Voor meer info of deelname kunt u contact opnemen
via kerstmarkt24uur@hotmail.com t.a.v. Rebecca van der Linden,
Kleinigheidje.

/ SHAWL

UTS-

ENTREE
KERSTPARTY € 7,50

INCL. 1 CONSUMPTIE,
GRATIS KERSTMUTS/ SHAWL
(Voorverkoop tot 9 november,
dagkassa € 9,50)

VAN 19.00 TOT 1.00 UUR
KAARTEN ZĲN VERKRĲGBAAR
BĲ KLEINIGHEIDJE, AQUAREST,
PAPERPOINT EN TEXACO
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goedkope winterbanden?

ACTIE:

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

I

E

Voordelige
rijbewijskeuring in
Heesch

K

HEESCH- Senioren, chauffeurs
met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten, die een
rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op maandag
18 november en 16 december
een afspraak maken voor het
spreekuur in De Pas in Heesch.

ook
VERHUUR

bĳ 4 VREDESTEIN
BANDEN GRATIS
goedkope
winterbanden?
ook
Vraag
vrijblijvend
de
prijs
van
uw
bandenmaat.
TĲDSCHRIFTENBON
VAN € 15,VERHUUR
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)
Tevens kans op
bĳ 2 VREDESTEIN BANDEN GRATIS
wintersportDIGITALE BANDENSPANNINGSMETER
vakantie
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

Deuken
verwijderen

Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

vanaf
€ 50,00

Zoggelsestraat 60, 5384 VE Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

e Deukendokter_109x53_wk46.indd 1

16-11-2012
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www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
www.arendauto.nl

volg ons ook op

Voor informatie en een afspraak
belt u naar: 088 23 23 300. Zelf
een datum plannen kan via de
website www.regelzorg.nl.
Tarief: € 35,- voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs
met rijbewijs C/D/E.
Met ingang van 1 januari gaat
de leeftijd waarop de eerste seniorenkeuring plaats moet vinden omhoog van 70 naar 75
jaar. Dit geldt echter niet voor
het C/D/E rijbewijs.
Begin op tijd met het vernieuwen van uw rijbewijs. De afhandeling bij het CBR kan maximaal
vier maanden duren. Eerder bellen voor een afspraak mag ook,
omdat de Verklaring van Geschiktheid die wordt afgegeven
bij ‘goedkeuring’ een jaar geldig
is.

@arendauto

renaultdealerarendauto

EXCLUSIEF BIJ AREND AUTO

DE RENAULT CAPTUR

TIJDELIJK INCLUSIEF 4 JAAR ONDERHOUD EN 2 JAAR EXTRA GARANTIE**

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OOK LEVERBAAR MET AUTOMAAT
HOGE ZITPOSITIE
GEEN WEGENBELASTING EN 20% BIJTELLING*
VANAF € 15.990,EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

VEGHEL

MOUNTBATTENWEG 6

TEL. (0413) 31 51 31

*Geen wegenbelasting en verbruik slechts 1 liter op 27 km alleen op ENERGY dCi 90 S&S. 20% Bijtelling niet voor TCe 120 EDC.**Actie alleen geldig bij Arend Auto. Alleen van toepassing i.c.m. de financiering All-In-One. De financiering moet binnen 3 maanden zijn afgelost en Arend Auto betaald de boete. Vraag naar de exacte voorwaarden voor uw persoonlijke situatie bij Arend Auto. Afbeeldingen
die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Min./max. verbruik: 3,4-6,6 l/100 km. Resp. 15,2-29,4 km /l. CO2 95-125 g/km.
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Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl
• Kia Picanto 1.1 aut., el.ramen, airco, cv,
komt binnen
stuurbekr., 23.600 km, 2006
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Mercedes B-klasse 200 cdi pdc voor/achter
xenon connand navi alle opties, 122.000 km, 2009
• Nissan Note 1.6 16V ecc, licht metalen wielen,
automaat, 145.000 km, 2006
• Renault Scenic 2.0, 16V, clima, el.ramen,
KOCHT
153.000 km, 2002 VER

Hayco de Veer

06 - 5427 1675

• Renault Grand Scenic 1.4 tce, clima, navi, pdc,
VERKOCHT
14.600 km, 2011
• Suzuki Wagon R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,
stuurbekr., 48.000 km, 2006
komt binnen
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,
navi, sunroof, privacy guss, 99.000 km, 2009

Nieuwe Erven 18
5384 TB Heesch
0412 - 473 570
www.heeschebandencentrale.nl
heeschebandencentrale@live.nl
info@heeschebandencentrale.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Wiel verwisselen
Lekke band of zomerbanden wisselen voor winterbanden?
Zo vervangt u een wiel.

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

TIP: Draai de wielmoeren enigszins los terwijl de auto nog niet is opgekrikt. Zo kunt u veel meer kracht zetten. Zet de auto wel eerst in de
versnelling en op de handrem.
• Zoek een veilige plek om het wiel te wisselen.
• Draai de wielmoeren een paar slagen los.
• Plaats de krik bij het krikpunt dat het dichtst bij het te vervangen
wiel zit. In het instructieboekje staat waar de krikpunten van uw
auto zitten.
• Zorg dat de auto niet kan wegrollen; kies een egale ondergrond,
trek de handrem aan en zet de auto in een versnelling (of in de
P-stand wanneer u een automaat heeft).
• Krik de auto zover op dat het wiel los is van de grond. Draai de
wielmoeren nu helemaal los en verwijder het wiel.
• Het monteren van het reservewiel gaat in omgekeerde volgorde.
Draai de wielmoeren alvast met de hand aan. Het kruislings vastzetten doet u zodra de auto weer op vier wielen staat.
• Is de auto voorzien van een of meer wielmoeren met diefstalbeveiliging? Zorg dan dat u het speciale bijbehorende sleuteltje altijd bij
u hebt.
Thuiskomers en reparatiesets
Een thuiskomer is een klein en smal reservewiel dat alleen is bedoeld
om thuis (of bij de garage) te komen. Rijd hiermee niet harder dan
80 km/uur. Reparatiekits hebben een gebruiksaanwijzing; volg deze.
Ook dit hulpmiddel is er alleen om de garage te bereiken.
Als het wiel niet los wil
Als het wiel niet los wil, hoewel alle bouten of moeren los zijn - dit
komt vooral voor bij lichtmetalen wielen - probeer dan het volgende:
monteer een aantal moeren of bouten en draai ze vervolgens weer
één slag los. Laat de krik weer zakken zodat het wagengewicht op
het wiel rust. Stuur een aantal keer heen en weer en/of rijd een klein
stukje vooruit om vervolgens te remmen. Krik de wagen weer op en
controleer of het wiel is losgekomen.

Winterbanden beter en
zuiniger
Winterbanden worden steeds beter. Dat blijkt uit de resultaten van
de ANWB Winterbandentest 2013. Vooral grip op nat wegdek en bij
sneeuw is verbeterd. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Tegelijkertijd kunnen automobilisten met het gebruik van winterbanden
besparen op brandstofverbruik en dus op brandstofkosten, want winterbanden worden ook steeds zuiniger.

Bron: ANWB

Bron: ANWB

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412- 452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

Garage De Maree
Reparatie alle merken, tevens in- en verkoop

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Emiel
de Maree
automonteur • emieldemaree@hotmail.com

06-11343141 sms • Galliersweg 9-1 • 5349 AT Oss
Contactpersoon René van Rhee • 06-23311970

DE
WINTER
STAAT
VOOR
DE DEUR.
Heeft u aan
winterbanden
gedacht?
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‘Steeds meer mensen regelen hun
bankzaken vanuit huis’
Wijzigingen dienstverlening kantoren Rabobank Bernheze Maasland

een afspraak met een van onze
adviseurs inplannen wanneer het
hen schikt. Dat kan tussen 8.00 en
20.00 uur. Bovendien zijn we dan
ook telefonisch bereikbaar.
Voor kwetsbare doelgroepen, die
niet in staat zijn om hun bankzaken virtueel te regelen of naar een
van de vestigingen te komen, zet-

zitting thuis te kunnen bedienen.
Naast onze dienstverlening, zijn en
blijven wij ook met onze ambassadeurs en coöperatieve bijeenkomsten voor al onze leden dichtbij in
de kernen.
“Voorop staat dat wij in de toekomst een moderne en coöperatieve bank zijn. Als coöperatie willen

‘Dichtbij en betrokken’

Het team van de mobiele adviseurs

Bernheze – Voor klanten van de Rabobank is bankieren via internet de gewoonste zaak van de wereld
geworden. En ook mobiel bankieren via de smartphone groeit razendsnel. Al anderhalf miljoen klanten
gebruiken hun telefoon om te bankieren. Het zijn niet meer alleen betaal- en spaardiensten die via internet
worden aangeboden. Klanten kunnen ook voor meer complexe producten als een hypotheek, zakelijke lening
of verzekering op de virtuele kanalen terecht. Deze ontwikkelingen leiden tot een afnemend aantal klanten
dat de bank bezoekt. Klanten komen nog slechts eens per drie jaar op een vestiging.
Directeur
Particulieren
Corné
Roovers: “Steeds meer mensen regelen hun bankzaken vanuit huis,
via internet of mobiel. Wij bewegen als bank mee met onze klanten en hun gebruik van de diverse
kanalen om in contact met ons te
komen. Onze klanten willen nog
steeds een bank die dichtbij is. Alleen het fysieke kantoor biedt hen
geen meerwaarde meer. Ze willen
gemak, eenvoud, snelheid en 24/7
bediening. Rabobank investeert
hierdoor de komende jaren dan
ook fors in verregaande virtualisering en automatisering.”
Vanaf december sluiten de kantoren in Lith en Geffen en worden de
openingstijden van het kantoor in
Nistelrode beperkt tot de midda-

gen van 13.30 tot 17.00 uur. De
geldautomaten en stortingsmogelijkheden voor ondernemers blijven
beschikbaar op de huidige locaties.
In Nistelrode zijn een geldautomaat, sealbag automaat en brievenbus al enige tijd beschikbaar bij
winkelcentrum Sparrenweide.
Alle klanten die van de diensten
van Rabobank gebruik maken op
een kantoor waar wijzigingen zijn,
zijn persoonlijk geïnformeerd over
de wijzigingen en alternatieven in
hun directe omgeving. “Want we
gaan niet weg uit deze kernen; we
organiseren onze dienstverlening
anders”, aldus Roovers. In Nuland,
Heesch en Heeswijk-Dinther handhaven wij onze openstelling. De
avondopening op deze vestigin-

gen is met ingang van december
ook op vrijdagavond, aansluitend
op de koopavonden in de betreffende kernen.
Corné Roovers: “We gaan altijd
in overleg met onze ledenraad,
de vertegenwoordigers van onze
klanten en leden, zo ook nu. Ook
de dorpsraden worden geïnformeerd bij beslissingen over aanpassingen in onze dienstverlening.
Een goede bereikbaarheid voor
klanten en duidelijke communicatie over de openingstijden staan
voorop!”
Ruime openingstijden
Onze openingstijden zijn en blijven
overigens ruim: klanten kunnen

ten wij mobiele adviseurs in. Deze
adviseurs komen bij klanten thuis
voor het afhandelen van bankzaken. Voor deze groepen geldt ook
de Rabo Geld Express, een geldbezorgdienst.
Zo worden de zittingen van onze
adviseurs in gemeenschapshuis de
Stuik in Vorstenbosch komend jaar
ingevuld door een mobiele adviseur, die op vrijdag van 13.30 uur
tot 15.30 uur in de Stuik aanwezig
is. De zitting in de Groeiring in Vinkel eindigt per december, waarbij
ook de mobiele adviseurs worden
ingezet om de bezoekers van deze

Openingstijden kantoren per december
Heesch, Financieel Advies Centrum, Cereslaan 2
op afspraak van 8.00 uur tot 20.00 uur.
Heesch, Schoonstraat 1
maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur
(middagsluiting 12.30-13.30 uur)
vrijdag van 9.00-17.00 uur (middagsluiting 12.30-13.30 uur)
en van 18.00-20.00 uur
Heeswijk-Dinther, Plein 1969 1
maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur
(middagsluiting 12.30-13.30 uur)
vrijdag van 9.00-17.00 uur (middagsluiting 12.30-13.30 uur)
en van 18.00-20.00 uur
Nuland, Dorpstraat 28
maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur
(middagsluiting 12.30-13.30 uur)
vrijdag van 9.00-17.00 uur (middagsluiting 12.30-13.30 uur)
en van 18.00-20.00 uur
Nistelrode, Tramplein 3
maandag tot en met vrijdag van 13.30-17.00 uur
Vorstenbosch, Schoolstraat 16
Een mobiele adviseur is aanwezig in gemeenschapshuis De Stuik op
vrijdag van 13.30-15.30 uur.

tuincentrum

ELKE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

FRUITBOMEN

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

www.bernhezemedia.nl

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

0412-795170

(in diverse maten)
Ruime sortering
Appel, Peer, Pruim, Kers,
Abrikoos, Perzik, Nectarine etc.

wij, meer dan ooit, een nadrukkelijke maatschappelijke rol in onze
omgeving spelen en een duurzame
ontwikkeling van ons werkgebied
centraal stellen. Door samen met
betrokken partijen te investeren in
een vitaal dorpscentrum, door het
ondersteunen van het plaatselijke
verenigingsleven, door het stimuleren van lokaal ondernemerschap
en ga zo maar door. Maar in alles
wat we doen, blijven we dichtbij
en betrokken bij onze leden en
klanten. In de kern een coöperatie
en een coöperatie in de kern”, besluit Roovers.

KLEINFRUIT

zoals Aalbes, Kruisbes,
Framboos, Blauwe bes etc.

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur
vrijdag koopavond tot 21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur
Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Gemeente
ruimt bladeren
bernheze - De gemeente Bernheze ruimt zoveel mogelijk bladeren
op in de openbare ruimte binnen
de bebouwde kom. Het bladafval
wordt in de kernen elke week op
een vaste dag opgeruimd.
Hieronder staan de dagen waarop
we bij u in de buurt zijn:
• op maandag in Heesch;
• op dinsdag in Nistelrode;
• op woensdag in Vorstenbosch
en in Loosbroek;
• op donderdag in HeeswijkDinther.
U kunt zich voorstellen dat het niet
mogelijk is de straten de gehele
week bladvrij te houden. Door de
straten regelmatig te vegen, kunnen we ze wel zo schoon mogelijk
maken. Het bladruimen zal doorgaan tot het einde van het jaar.
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‘Best of travel’ een eigen
touroperating merk
Boek veilig en vertrouwd met de laagste prijsgarantie

Welkom aan boord
Het maken van uw droomcruise is dichterbij dan u denkt.
Reisburo de Wit organiseert een informatieve, gezellige cruiseavond.
Wij zorgen voor een hapje, een drankje en live muziek en zien u graag
op de Cruise Presentatie avond op 14 november 2013.
Aanvang 18.45 uur.

‘Schip op zee’

In het programma
* Presentatie Zeetours –
cruises algemeen
* Presentatie Holland
America Lijn
* Pauze
* Presentatie Seaborn –
Luxe cruises
* Lokatie:
Conferentiecentrum Ambiance Veghel
Inschrijven voor 8 november 2013
via cruise@reisburodewit.nl
www.reisburodewit.nl - 085-7440850
Gemert – Heesch – Veghel – Rosmalen

Oude en unieke
meubelen
5000m2

Michal en Loes van Reisburo De Wit

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Reizen is onze passie, die wij aan onze klanten willen doorgeven! In Heesch is Reisburo de Wit
al jarenlang niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Vele klanten uit Heesch en omgeving hebben hun
droomreis al laten verzorgen door ons deskundig en enthousiast team! Door de jaren heen zijn onze klanten
ons blijven betrekken in hun reisplannen. Online boeken is niet voordeliger, wij reserveren grotendeels hetzelfde voor onze klanten voor dezelfde prijs, onze vaste klanten weten dit!
Onze service krijgt u er gratis bij.
Niet voor niets is onze slogan:

Boek veilig en vertrouwd met de
laagste prijsgarantie!
Ons team kent de leuke plekjes
overal op de wereld en wij kiezen
vaak uit verschillende vliegtijden of
vliegvelden. Wij nemen u het werk
uit handen! We boeken alle gerenommeerde Nederlandse, Duitse
en Belgische reisorganisaties. Ook
kunnen wij controleren of het niet
goedkoper is om losse reisonderdelen te boeken. U besteedt veel
geld aan een welverdiende vakantie, daar zijn wij zuinig op. Daarvoor zijn wij aangesloten bij di-

verse brancheorganisaties als SGR,
ANVR en het calamiteitenfonds.
Met trots presenteren wij u ‘Best
of Travel’, ons eigen touroperating
merk. Wij bieden reizen aan naar
o.a. Midden-, Zuid-, en NoordAmerika, Azië, Australië, NieuwZeeland en Afrika. Onze specialisten geven u advies, altijd uit eigen
ervaring, om zo de mooiste plekjes
ter wereld met u te kunnen delen.
Of u nu in de meest luxe lodges
van Afrika wilt overnachten, of
dat u wilt kamperen in de mooie
natuur van de USA, uw maatwerkspecialist kan u adviseren om
uw droomreis waar te maken!
Probeer het eens uit, loop een

keer bij ons binnen! Desgewenst
werken wij op afspraak, ook buiten openingstijden om, dus wanneer het u uitkomt. Natuurlijk zijn
wij ook via de telefoon of email te
bereiken! Reisburo de Wit en Best
of Travel zijn er voor u om UW
droomreis waar te maken!

John F. Kennedystraat 1a
5384 GA Heesch
tel. 0412-473290
fax 0412-473622
heesch@reisburodewit.nl
www.reisburodewit.nl

australië, voor de laatste keer,
bezoek aan onze ‘oud-emigranten’

Zondag
10 nove
mb
geopend er
!
van
12.00 uur
tot 17.00
uur

Hedi Meubelen Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther T +31 413 - 292875
E info@hedimeubelen.nl www.hedimeubelen.nl

Kwaliteit zie
je niet daar
werk je mee
gratis lamp

Metabo Accu-boormachine
12 volt
Inclusief lader en 2 accu’s
in een koffer, 3 jaar garantie

€ 119,00
(inclusief btw)

Aanbieding van de maand
Deze aanbieding is geldig
t/m 30 november 2013

BERNHEZE - Australië heeft voor veel mensen een mysterieuze aantrekkingskracht. Bijna iedereen kent wel
iemand die er voorgoed is gaan wonen en veel mensen hebben ooit overwogen hier naar toe te gaan. De
emigrant van weleer is inmiddels met pensioen, evenals de mensen die nooit zijn gegaan maar die het land
en de emigranten graag eens hadden bezocht.
‘Emigranten-Contact’ bestaat uit
een groep vrijwilligers die met
name zorgt voor het aanleveren
van informatie rond emigratie aan
(basis-)scholen en iedereen die
hierin geïnteresseerd is. In het verleden is er een paar keer een reis
georganiseerd naar dit land, onder
begeleiding van enkele vrijwilligers met veel ervaring in of met
het land en de emigrant. Voor de

laatste keer is er een mogelijkheid
zo’n reis mee te maken, waarbij
Nederlandse emigranten worden
bezocht.
Een aantal ‘drempels’ als de overstap in een vreemd land en de Engelse taal worden weggenomen
door het reizen in een groep(je)
onder deskundige begeleiding.
Het ticket kan worden geboekt
bij een reisbureau naar keuze en

de accommodatie ter plaatse. Een
unieke en laatste mogelijkheid op
deze wijze dit land te bezoeken.
Het ligt in de bedoeling binnenkort een informatiebijeenkomst te
organiseren in Bernheze. Via de
website van emigranten-contact
kunt u zich hiervoor opgeven of
informatie aanvragen.
www.emigranten-contact.nl

Onze service en
onderhoud van uw
machine zorgen voor
blijvende kwaliteit
Voor de echte vakman en de kwaliteitsbewuste klusser

TECHNISCHE GROOTHANDEL
Gereedschappen
Klimmaterialen
Veiligheidsmiddelen
Bedrijfskleding
Reparatie & Onderhoud
Canadabaan 2 Nistelrode Tel. (0412) 61 72 99
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Het ‘bijna thuis huis’ De Oase
Acties voor de dringende uitbreiding
sorgelden gaan 100% naar de
Stichting De Oase. Ze hebben een
spinningmarathon gehouden met
als begunstigde de Stichting en
bovendien hebben zij een mooie
sponsoractie samen met De Bakkers Lamers. Van elk meergranenbroodje ‘De Runner’ dat verkocht
wordt, wordt € 0,20 aan de Stichting geschonken.

Nel Eijkelboom, Anne-Marie van Oss (achter) Lucy van Bergen,
Leontine Wilbers, Jose Hermans en Michel Schalken.
Tekst: Martha Daams

OSS – In Oss staat het ‘Bijna thuis huis’ De Oase. En plek waar mensen
een waardig afscheid van het leven kunnen nemen als het thuis niet kan
en als het ziekenhuis uitbehandeld is.
Het hospice De Oase heeft capaciteit voor 4 volwassenen die, na
uitbehandeld te zijn in het ziekenhuis, graag thuis willen sterven.
Niet altijd is de thuissituatie ge-

Uitbreiding
Het bijna thuis huis De Oase is afhankelijk van sponsoren en giften.
Ze zijn blij met bijzondere steun
vanuit diverse hoeken. Maar de

Inschrijving gestart

Sinterklaas
Meierijsche
Museumboerderij

Veiling
Patrick Kentin uit Nistelrode heeft
de ondernemers uit Nistelrode benaderd voor een donatie in natura
of in diensten en heeft nu – samen
met zijn collega’s uit Oss - prachtige producten voor de dienstenveiling op 8 november om 20.00
uur bij Vivaldi in Oss (zaal open om
19.00 uur). Dinerbonnen, schoonheids- en haarbehandelingen,
huishoudelijke apparaten en nog
heel veel meer zal tegen opbod
van eigenaar verwisselen.

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 23 november ontwaken Sinterklaas, zijn Pieten en
Americo (zijn paard), in de
eeuwenoude en romantische
Meierijsche Museumboerderij,
Meerstraat 28 in HeeswijkDinther.

Soms komt het heel dichtbij, blij met alle steun uit diverse hoeken
schikt en zetten 60 vrijwilligers zich
in, op vele verschillende manieren,
om mensen in de terminale fase
van hun leven een zo goed mogelijk ‘thuis’ te bieden en de zorg van
familie en vrienden aan te vullen,
zonder aanziens des persoons.

wachtlijst noopt hen uitbreiding
van 4 naar 6 personen te overwegen, met ook daarbij faciliteiten
voor de naasten. Om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen
zijn er diverse acties gestart, ook
weer door vrijwilligers.

Zij doen dit met medische ondersteuning van de huisarts en een
thuiszorgorganisatie c.q. palliatieve
organisatie.

Marathon
Erica Goedegebuure en Sandra van
de Goor liepen op 3 november de
marathon van New York. De spon-

Club van 100
Voor € 100,- kunt u begunstiger
worden van de Stichting De Oase,
met vrijkaarten voor het Benefietconcert van het Regionaal Symfonie Orkest, met medewerking van
Floor-Anne van Vliet, zang en Talentenklas Oss op 29 november in
de Jozefkerk.
Kaarten zijn ook los verkrijgbaar
voor € 15,- p.p.

U wilt een haard in huis?

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u
ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en
met de realisatie: Wij helpen u graag!
officieel DRU dealer!

designed to be different

Meer informatie over nieuwbouw
en acties:
www.deoase-bouwt-nieuw.nl

Om aan elk kind voldoende
aandacht te kunnen geven, willen we graag dat iedereen zich
van tevoren inschrijft. Dat kan
vanaf heden per mail:
De tijden: 10.00- 10.20- 10.4011.20- 11.40- 12.00- 13.0013.20- 13.40- 14.15 uur. De
entreeprijs, voor iedereen die
ouder is dan EEN jaar, is € 3,-.
Voor verdere info en hoe je je
kunt inschrijven, kijk je op de
speciale Sinterklaas-pagina van:
www.museumboerderij.nl
Zorg dat je er bij bent!

Geslaagde kaartavond Zonnebloem
HEESWIJK-DINTHER - In het Cultureel Centrum te Dinther was er vrijdag 25 oktober een
prima opkomst voor de jaarlijkse kaartavond van de Zonnebloemafdeling H.D.L.V. Er kwamen maar liefst 76 kaarters om te rikken of te jokeren.
Na het kaarten volgde de loterij met vele
mooie prijzen. Ook voor een twintigtal kaarters, die de meeste punten bij elkaar gekaart
hadden, waren er mooie prijzen. De eerste
prijs bij het rikken was voor Riet Bronts, gevolgd door Petra Dobbelsteen, Wim Smits,
Christien vd Ven, Jo Ketelaars en Mien Oosterholt. Bij het jokeren was de eerste prijs
voor Sjaan van Zoggel en de tweede prijs
voor Ans van Rixtel.
Alle prijzen voor deze avond waren geschonken door vele ondernemers uit Heeswijk,
Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch, waar-

voor bij deze onze welgemeende dank!
De opbrengst van deze avond komt ten goede aan de kas van onze afdeling.

Volop genieten met bingo
Zonnebloem Nistelrode
NISTELRODE - Dinsdag 29 oktober werd
de jaarlijkse bingomiddag van Zonnebloem
Nistelrode gehouden in Partycentrum ‘t
Maxend.

www.fireendesign.nl

info@fireendesign.nl

Zondag 10 november 2013 koopzondag
van 11:00 – 17:00 uur

Net zoals alle voorgaande jaren was de opkomst dit jaar bijzonder groot. Bij binnenkomst om 14.00 uur werden de gasten ontvangen met een kopje koffie en wat lekkers.
Hierna kon de bingo, met een goed gevulde
prijzentafel, beginnen. De sfeer zat er meteen goed in en het was voor alle gasten en
vrijwilligers, met in de pauze nog een drankje
en warme hapjes, volop genieten.
Na afloop gingen de gasten tevreden naar
huis.

Dank aan de heer Peter van de Akker van
Partycentrum ’t Maxend voor het doneren
van een dinerbon en de heer Wiegmans van
C1000 Wiegmans in Heesch voor het beschikbaar stellen van twee levensmiddelenpakketten voor de bingo.
Als u zich wilt aanmelden als bezoekvrijwilliger of gast van de Zonnebloem, dan kunt u
dat doen bij Annie van Lokven 0412-612436
of bij Mientje van de Graaf 06-20938499.
De eerstvolgende Zonneochtend is op dinsdag 12 november. U bent als gast van de
Zonnebloem Nistelrode vanaf 9.30 uur van
harte welkom in de foyer van CC Nestelré.
Komt u voor het eerst, dan graag aanmelden
bij Esther van den Bogaart 06-13957862.
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FoToCluBBernheze

LUC VERBEKE

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
mijn naam is luc verbeke (52 jaar) en
woonachtig in ravenstein. ik ben technisch
opgeleid en heb altijd interesse gehad
voor kunst. na eerst schildercursussen te
hebben gevolgd, ben ik overgestapt naar
de fotografie. Fotografie is makkelijker te
combineren met mijn beroepsleven en
de kennis geleerd tijdens het schilderen
komt uitstekend van pas. zo ben ik bij
de fotoclub FC bernheze gekomen. een
fotoclub met aandacht voor het creëren
van foto’s (in tegenstelling tot technisch
perfecte foto’s) een perfecte match met
wat ik zoek. voor mij persoonlijk wordt
fotografie het best omschreven door
de uitspraak van Henri Cartier-bresson:
“Fotograferen is het tegelijkertijd en in een
fractie van een seconde herkennen van
een gebeurtenis en de schikking van de
met de blik waargenomen vormen die de
gebeurtenis uitdrukken en betekenis geven.
Het is de geest, de ogen en het hart op
hetzelfde mikpunt richten.” Hiernaast een
bloemlezing van mijn foto’s. veel plezier.

Strand

Stream

Wiske

Love

Gent

Kerstshow 2013
Zaterdag 16 november
Zondag 17 november

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!

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

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

www.bernhezemedia.nl

Zaterdag 13.00 - 20.00 uur
Zondag 11.00 -17.00 uur

‘T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20

Fase 1 van nieuwbouwplan Narcisveld in Heesch (nabij het centrum)
gaat van start met de verkoop van:
■ 6 halfvrijstaande woningen, vanaf € 245.000,– v.o.n.
■ 2 hoekwoningen, vanaf € 179.000,– v.o.n.
■ 5 starterswoningen, € 155.000,– v.o.n.
■ 3 patiowoningen, € 225.000,– v.o.n.

In nieuwbouwplan Narcisveld staan de wensen van u als koper
centraal en wij willen zoveel mogelijk met u meedenken in het
wijzigen, indelen en afwerken van uw woning!

Inschrijfvoorwaarden van de Gemeente Bernheze zijn van toepassing.

START VERKOOP! Zaterdag 16 november a.s.
van 11.00 tot 13.00 uur – de Pas, De Misse 4 te Heesch
Verkoopbemiddeling

Opdrachtgever / ontwikkelaar

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 243818
www.bernheze.nl

Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen
www.jansenbouwontwikkeling.nl

STARTERSLENING
MOGELIJK!
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DO
07-11

VR
08-11

ZA
09-11

ZO
10-11

MA
11-11

DI
12-11

WOE
13-11

19.15
21.30

19.15
21.30

20.00

20.00

16.00
20.00

Een scheidsrechter zijn is uitdagend
Bob Verhoeven (17) uit Heeswijk-Dinther floot op zijn veertiende zijn
eerste voetbalwedstrijd bij Avesteyn, omdat het team van zijn broertje plots geen scheidsrechter had. Inmiddels is Bob KNVB-scheidsrechter en fluit hij de eerste klasse van de jeugd.

Heeswijk-Dinther -

ik een betere positie moest innemen bij vrije trappen en eerder in
moest gaan op commentaar”, vertelt Bob, die als KNVB-scheidsrechter al wedstrijden floot van onder
andere Avanti C1, Nooit Gedacht
C1 en Nulandia C1. Allemaal teams
die actief zijn in de eerste klasse en
voetballen op een aardig niveau.
En daarbij, Bob is nauwelijks twee
jaar ouder dan de voetballers zelf.
Bob floot zelfs al wedstrijden bij
de senioren (geen eerste teams),
waaronder tweemaal de derby tussen Avesteyn en Heeswijk.

Het Diner
20.00

19.15
21.30

Ik was wel eens bevooroordeeld.
Er werd op voorhand een paar
keer gezegd dat ik de regels niet
zou kennen, omdat ik te jong zou
zijn. Na de wedstrijd kreeg ik toch
complimenten’’, vertelt Bob, die
zich weinig aantrekt van roepende
supporters.‘‘Ik stoor me nooit aan
het publiek. Als er wat geroepen
wordt, gaat dat het ene oor in en
het andere weer uit.

Thor The Dark World 3D
19.45

18.45
21.15

18.45
21.15

18.45
21.15

19.45

19.45

19.45

De Nieuwe Wildernis
19.45

16.00
19.00

16.00
19.00

16.00
19.00

16.00
19.45

Als scheidsrechter zijnde ben ik
een eenling, maar door mijn cursus bij de KNVB heerst er toch een
groepsgevoel. Ik spreek veel met
andere scheidsrechters en we wisselen dan tips uit.

Escape Plan
21.00

21.00

21.00

Bob Verhoeven in actie

‘‘Nadat ik de wedstrijd van mijn
broertje floot, ben ik doorgegaan
met fluiten’’, vertelt Bob. Zijn eer-

Gravity 3D
20.00

19.00

19.00

19.00

20.00

20.00

20.00

16.00

13.15
15.30

13.15
15.30

13.30
15.45

13.15

13.15

13.30

Turbo 3D, NL
16.00

ment heb ik gebeld naar de KNVB
en heb toen in Oss een cursus gevolgd om KNVB-scheidsrechter te

Ook kan ik altijd terecht bij Toon.
Ik wil hem dan ook graag bedanken.’’ Bob: ‘‘Het leuke van fluiten is
dat elke wedstrijd anders is, want

bob: ‘Het is uitdagend om scheidsrechter te zijn, want iedere wedstrijd is anders’
ste wedstrijd beviel Bob wel, want
Verhoeven kwam erachter dat hij
het leuk vond om een wedstrijd tot
een goed einde te brengen.

Planes 3D, NL

Tekst: Matthijs van Lierop

‘‘Het is leuk als mensen achteraf
zeggen dat je goed gefloten hebt’’,
aldus Bob. ‘‘Op een gegeven mo-

worden’. Toen hij de cursus afsloot,
werd hij tijdens zijn eerste wedstrijden door Toon van Meurs bijgestaan, begeleider bij Avesteyn.
Gaandeweg werd Bob steeds meer
losgelaten.
Toon heeft een rapport opgemaakt
met verbeterpunten’’, zo zei hij dat

van tevoren weet je nooit hoe een
wedstrijd zal lopen.
Dat is een uitdaging’’, aldus Bob,
die ooit hoopt wedstrijden in de
hoofdklasse van de senioren te
fluiten.
‘‘Maar het belangrijkste is dat ik
plezier blijf houden in het fluiten.’’

voetbal

Heeswijk 4 ontvangt nieuwe sporttassen

De Club van Sinterklaas en de Pietenschool
16.00

13.30
15.45

13.30
15.45

13.45
15.45

Sinterklaas en de Pepernotenchaos
13.30

13.30

13.30

Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl
Service Bioscoop INDUSTRY

P

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel
rkeren!

Gratis pa

0413 - 820990

wk. 45, 46

Heeswijk-Dinther - Afgelopen zondag heeft Heeswijk 4 uit handen van Marcel Verhoeven nieuwe sporttassen in ontvangst genomen. Op de tassen prijkt de naam en het logo van het bedrijf van Marcel Verhoeven. Marcel verzorgt grondwerken en verhuurt diverse machines. Het is een mooie schenking, waardoor de
mannen van Heeswijk 4 voortaan allen met dezelfde, handige tassen kunnen gaan voetballen.
Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Avanti’31 schonk Marcel Verhoeven de sporttassen aan het team.
Peer Verkuijlen, voorzitter, sprak een woord van waardering uit en benadrukte het belang van zulke gulle giften als deze. De club is hier ontzettend trots op en blij mee. Na het geven van een bloemetje en een sjaal aan
de sponsor, werd het team samen met de tassen en sponsor op de foto gezet.
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Afscheid Annelie

paardrijden

wielrennen

darten

golf

hardlopen
de boule
korfbal
Loosbroek
– Vorigejeuweek
heeft Annelie van Venrooij afscheid genomen als voorzitter van korfbalvereniging Korloo te Loosbroek.
Annelie heeft maar liefst 20 jaar in het bestuur gezeten, waarvan zij 10
jaar voorzitter was.

Onder haar bewind zijn er vele
mooie
gerealiseerd.
biljarten zaken
duivensport
judo Te den- vissen
ken valt aan een mooie, nieuwe
accommodatie, een kunstgrasveld
met digitaal scorebord, mooie trainingspakken en tenues en een 1e
team wat in de hoofdklasse is komen te spelen.
dammen

schaken

Annelie heeft veel voor onze club
betekend en we zullen haar dan
ook zeker gaan missen.
Ze hechtte veel
waarde aan spor1cm b
tiviteit, saamhorigheid en gezelligheid, maar ook woorden als
gedrevenheid,
en
1,2 cmbetrokkenheid
b
positiviteit zijn haar op het lijf geschreven.
b
Als blijk van1,4cm
dank
en waardering
hebben we ons nieuwe materiaalhok met overkapping vernoemd
autosport
karten
naar
Annelie en daarnaast
hebben
we haar benoemd tot de eerste

skien

snowboarden

Heeswijk wint wedstrijd met

Heeswijk-Dinther - De gastheren uit Berghem startten furieus aan de wedstrijd. Heeswijk kon hier niets
tegenover zetten, maar leek toch met 0-0 de rust te halen. Dit was echter buiten spits Ettahouri gerekend.
Middels een knappe actie op de achterlijn speelde hij zich vrij en bediende Jeffrey Duif bij de 2e paal, die
eenvoudig voor een 1-0 ruststand kon zorgen.
aan de rust slechts één keer in actie had hoeven komen. Heeswijk
had echter twee standaardsituaties
nodig om Roelofs daadwerkelijk te
verschalken. Net na rust was het

kaarten/bridgen

Sten v.d. Berg kopt 1-2 binnen
motorsport
erevoorzitter
van Korloo.
Annelie bedankt voor alles!

Heeswijk-Dinther - De wedstrijd werd door beide teams voorzichtig
begonnen. De verdedigingen werden strak dichtgehouden en aanvallen
goed opgezet. Na 6 minuten spelen wist Tenderfeet steeds vaker door
te breken in de verdediging van Almonte. Vooral Nard Megens wist
hierdoor sterk het net te vinden. De stand na het eerste kwart was laag,
maar positief: 12-6.
los en sloot het kwart af met een
voorsprong: 38-46.
In het vierde kwart werd door
coach Voets weer teruggepakt op
de zoneverdediging. Dit leek enigszins te lukken, de scores aan beide
kanten gingen gelijk op. Maar dit
was niet genoeg om nog de winst
te kunnen pakken en de laatste vijf
minuten werd over het gehele veld
man-to-man verdedigd.
Deze tactiek betekende alles of
niets voor de mannen uit Heeswijk-Dinther en omgeving. Helaas
werd het niks en nam Almonte de
punten mee naar Eindhoven. Eindstand: 54-65.

voetbal

WHV verliest van Odiliapeel
Loosbroek - In een wedstrijd met 2 gezichten heeft WHV verloren
van Odiliapeel. Omdat Odiliapeel in de eerste helft de wind vol mee
had, werd WHV op eigen veld teruggedrongen en met de rug tegen de
muur gezet. WHV probeerde wel om tot voetballen te komen, maar dat
lukte niet. In de 23e minuut was het Odiliapeel dat de score opende.
alweer snel 1-2 en net voor rust
kwam Odiliapeel onverwacht op
1-3.

Hierna kroop WHV een paar keer
uit zijn schulp maar de kansen die
het kreeg werden niet benut. De
1-1 viel onverwacht door een fout
achterin bij Odiliapeel. Een eigen
doelpunt van Odiliapeel betekende de 1-1.
WHV rook zijn kans maar het werd

twee gezichten

Na rust stond er een ander Heeswijk op het veld. Duels werden gewonnen en daardoor kwamen de
gasten ook vaker in de buurt van
Berghem-doelman Roelofs, die tot

Tenderfeet
Heren 1 verliest wedstrijd

Na de korte onderbreking kwam
Almonte als een speer uit de startblokken; score na score viel met
gemak. Tenderfeet daarentegen
was de kluts kwijt. Almonte liet
deze goede periode niet meer

voetbal
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kano

basketbal

In het tweede kwart schakelde
Tenderfeet om naar een zoneverdediging, om hiermee de grootste
kracht van het team te bewerkstelligen: snelle uitbraken richting de
basket van Almonte. Dit, in combinatie met sterk reboundwerk
onder de eigen basket, zorgde ervoor dat Tenderfeet langzaam uit
kon lopen. Ruststand 34-23 op het
scorebord.

Bernheze sportief

tafeltennis

Na rust had WHV de wind vol
mee. Het zette Odiliapeel onder
druk en de 2-3 hing in de lucht.
Harold Lunenburg scoorde de 2-3.
In de 90e minuut leek de wedstrijd
te worden beslist door een penalty van Odiliapeel. Gelukkig voor
WHV wist keeper Dave v.d. Ven
de penalty te keren.
In de 2e minuut van de blessuretijd
werd het toch nog 2-4 voor Odiliapeel, door een afstandsschot.

een indraaiende vrije trap van Stef
Adank die bij de 2e paal binnen
plofte voor de gelijkmaker. Niet
veel later was Camiel van Doorn
de nemer en in twee instanties
wist hij de inkomende Sten vd Berg
te vinden, die à la Bep Bakhuys de
1-2 binnen kopte. Vervolgens consolideerde Heeswijk de voorsprong
en tot aan de laatste minuten gebeurde er weinig. Vlak voor tijd bepaalden invallers Wouter van Dijke
en Çetin Alpdogu de eindstand op
1-3. Van Dijke bediende Alpdogu
en met een strakke schuiver besliste hij de wedstrijd. In blessuretijd
kopte Gerrits nog op de paal voor
de thuisploeg, maar dit deed niets
meer af aan de Heeswijkse zege.

jeu de boules

Geslaagd jeu de boules en schiettoernooi
Nistelrode - Op zondag 3 november kwamen leden van de Jeu de
boulesclub De Lé en het Gilde St. Anthonius Abt – St. Catharina op De
Gildenhof bij elkaar om samen voor de tweede keer in successie hun
traditionele jeu de boules- en schiettoernooi te houden. Het werd weer
een zeer gezellige evenement.
Totaal konden we 36 leden inschrijven. Aan de hand van de inschrijvingen werden de definitieve
wedstrijdschema’s
opgemaakt.
Er werden 3 wedstrijden jeu de
boules gespeeld, met tussendoor
2 wedstrijden schieten op schutsboom. Met 3 overwinningen bij
het jeu de boules en 3 rake schoten
bij het geweerschieten werd Peter
Ludwig terecht overall winnaar. Hij
ontving, evenals de nummers 2 en
3, een goed gevulde fruitschaal.

volleybal

Daarnaast zal de naam van Peter
Ludwig bijgeschreven worden op
de speciaal voor dit evenement gemaakte plaquette.
De einduitslag ziet er als volgt uit:
1e plaats; Peter Ludwig (Jeu de
boulesclub) 10,5 punt (doelsaldo
jeu de boules + 22).
2e plaats; Wim van Uden (Jeu de
boulesclub) 6,0 punt (doelsaldo jeu
de boules +32).
3e plaats; Antoon Raaijmakers (Jeu

de boulesclub) 7,5 punt (doelsaldo
jeu de boules + 25). Hierna was er
tijd voor een lekker hapje en werd
er met een drankje erbij nog even
gezellig nagebuurt. Even na 17.30
uur werd de bar gesloten en keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Winst en Verlies bij Tornado

Meisjes C winnen
Nistelrode – Afgelopen weekend moesten we ‘MC’, volleyballen in Rosmalen. Het inspelen ging
goed. De wedstrijd begon met de
service van de tegenpartij. De eerste set speelden we goed en wonnen met 25-12. De tweede set
werd de tegenstander, Spirit MC2,
beter. Gelukkig wonnen we toen
met 25-18. De derde set zwakten
we een beetje af. We verloren dik
met 25-9. In de vierde set kwamen
we een beetje terug maar begonnen hier te laat mee. Het werd 2515. We wilden heel graag de wedstrijd winnen en startten de laatste
set sterk. Deze set was super spannend. Gelukkig wonnen we de set
met 15-10. De eerste keer dat we
een 5-setter speelden. We waren
allemaal heel blij met de winst.
Tornado dames 1 laat punten liggen
Afgelopen zaterdag speelde Tornado dames 1 uit tegen Hajraa DS4.
De opening van de wedstrijd was
goed. Het ging gelijk op, maar in
het eerste deel van de set was het
spel van Tornado niet overtuigend.
Het team herpakte zichzelf en pakte de eerste set. In de twee volgen-

Meisjes C van V.C. Tornado

de sets zakte het spel van Tornado
in. Er was een tendens zichtbaar
waarin Hajraa uitliep, Tornado terugkwam, maar uiteindelijk de set
afgaf. Met sterke servicebeurten
wist Hajraa, Tornado onder druk te
zetten.
Door slordigheidsfouten en slechte communicatie aan de kant van
Tornado, wisten zij de servicebeurten niet te beantwoorden en liep

Hajraa al snel uit en wist de setwinst te pakken.
De laatste set ging het gelijk op.
Tornado bleef tot halverwege de
set dichtbij, maar het team scoorde
te weinig. Punten werden onnodig
weggegeven door een matte verdediging en onrust in het veld. Het
spel heeft in ieder geval geresulteerd in een nederlaag en Tornado
pakte slechts 1 punt in Eindhoven.
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Onofficieel Nederlands Kampioenschap D1
korfbal
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Heeswijk-Dinther - Afgelopen zaterdag, 2 november, vertrok onze D1 al bijtijds naar Erp om daar het Pupillen D Top 3 toernooi te gaan spelen. Dit toernooi is door de 3 verenigingen georganiseerd die hun pupillen D1
teams hadden opgegeven voor de hoofdklasse. Naast ons, Altior, waren dit De Korfrakkers en Rosolo. Er valt
met 3 teams geen competitie te spelen en geen hoofdklasse betekent ook geen Nederlands Kampioenschap.
biljarten
skien
snowboarden
kano
Vandaar
ditduivensport
onofficiële judo
Nederlandsvissen
kampioenschap.

schaken

dammen

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport
karten
Zowel
tegen De Korfrakkers
als
tegen Rosolo speelden we goed.
Het grootste probleem was, om
de kansen ook af te maken. Daar,

waar wijmotorsport
zo’n 10 kansen nodig
hadden om te scoren, deden beide
andere teams dit efficiënter. Met
als gevolg dat we beide wedstrij-

den verloren. Tussen de wedstrijden door was er nog tijd voor
een schottoernooi. Wat tijdens de
wedstrijden niet lukte, lukte nu
wel. We scoorden meer dan 1000
punten, wat beide andere teams
niet was gelukt. We wonnen een
heerlijke slagroomtaart die, na het
overhandigen van de door Sport
2000 gesponsorde bidons, in de
kantine werd verorberd. We waren
hartstikke blij met onze prijs Organisatoren van alle 3 de verenigingen, super bedankt voor het organiseren van deze leuke, sportieve
ontmoeting!
Begin zaalcompetitie
Zaterdag 9 november begint weer
de zaalcompetitie 2013-2014. Zie
voor het complete programma
www.altior-korfbal.nl. Supporters
zijn zoals altijd welkom.

voetbal

Avesteyn knokt zich naar
overwinning tegen Venhorst (3-1)

Vrouwen Prinses Irene doen zichzelf te kort
Nistelrode - Het blijft een eenzijdig verhaal aangaande de vrouwen
van Prinses Irene. Helemaal in Amsterdam, werd opnieuw onnodig verloren. Nu was Buitenveldert met 1-0 te sterk.

Jody van Kessel

De Nistelrodese vrouwen, zonder
de geblesseerde Sanne Huberts,
hadden in de eerste 20 minuten
al twee keer moeten scoren, maar

deden dat niet. Buitenveldert deed
dat beter. Na een foutje achterin,
scoorde Beek namens de Amsterdamse vrouwen met een droge
knal. In het vervolg van de 1e helft
waren er nog twee open kansen,
maar scoren kwam deze middag
niet in het woordenboek voor in
het winderige Amsterdam.
Meteen na rust, opnieuw een uitgelezen mogelijkheid voor Prinses
Irene om op gelijke hoogte te komen. In ‘n één op één situatie werd
er echter opnieuw niet gescoord.
De moedeloosheid kreeg daarna
het elftal in de greep. De wedstrijd
werd steeds rommeliger en te vaak
werd de lange hoge bal gehanteerd. Buitenveldert bleef relatief
makkelijk overeind en stuurde de
oranjemeiden opnieuw met een
nederlaag naar huis.

voetbal

Collectief van
Prinses Irene verslaat Volharding

Heeswijk-Dinther – Aan het begin van de wedstrijd was het duidelijk aftasten van elkaar. De eerste kans
was voor Avesteyn. Nadat Nick v.d. Heijden in de 24e minuut een goede kans kreeg om de score te openen,
was het in de 28e minuut wel raak. Op aangeven van Rob Kuijpers startte de snelle Rens van Vugt met een
solo, die hij uit een moeilijke hoek doeltreffend afrondde (1-0). Diezelfde Rens van Vugt was in de 35e minuut ook de maker van de 2-0 en Avesteyn leek deze thuiswedstrijd vrij gemakkelijk te gaan winnen.
In de tweede helft begon Venhorst
aan een offensief om die eigenlijk
niet meer af te geven. Spits Thijs
van Sleeuwen van de gasten werd
steeds gezocht maar de verdediging van Avesteyn gaf hem weinig
ruimte. In de 65e minuut kreeg
Venhorst een strafschop in de
schoot geworpen, omdat laatste
man Pieter Kuijpers diezelfde Thijs
van Sleeuwen even vast hield. Hein
v.d. Heuvel redde knap. In het ver-

dere verloop van het tweede bedrijf dicteerden de gasten de wedstrijd, maar Avesteyn hield stand.
Het venijn zat echter in de staart.
In de 81-ste minuut was Thijs van
Sleeuwen de Avesteyn-verdediging even de baas (2-1). Invaller
Dries Heerkens maakte in de 84e
minuut aan alle onzekerheid een
einde door te scoren, na goed
voorbereidend werk van Rens van
Vugt (3-1).

hockey

Hockeyclub HDL huldigt kampioenen
Heeswijk-Dinther - Donderdag 31 oktober werden 3 kampioensteams gehuldigd in het clubhuis: het
meisjes E1 zestal, meisjes D1 en jongens B1 kregen een heerlijke slagroomtaart om het kampioenschap samen te vieren. In de nieuwe clubkleding genoten zij van de taart!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden 14 vrijwilligers bedankt die jarenlang hun steentje
bijgedragen hebben aan Hockeyclub HDL: Gerlinde Ketelaars, Henny Wijgergangs en Ria van Zutphen (jeugdcommissie); Margriet
Cobben (jeugdcommissie, clubblad
en familietoernooi); Danielle van
Aarle (ledenadministratie); Rogier
Bouwman (bestuur, wedstrijdsecretariaat, arbitrage); Henk Scheepers (bestuur, coach); Peter van
Mierlo (bestuur, kascommissie),
Camiel Aarts, Frank Hermans, Tristan Hillebregt, Wil Groothuyzen,
Wim Tolboom en Henk de Visser
(coach).
Verder bedankte voorzitter Henry
van Zutphen in het bijzonder de
initiatiefnemers voor het 16+ feest:
Marlein van de Wijgert, Marloes
van Rosmalen en Saskia van Uden.

Nistelrode - Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Volharding, was
er de nodige scepsis over de mogelijkheden van Prinses Irene tegen
Volharding. De achterhoede telde, door blessures, nog maar één speler,
Jevarao Ikanubun, die vorig seizoen daarin opgesteld werd.
Daarnaast was een van de smaakmakers in de voorhoede, Jeroen
Bekkers, slechts in staat om een
kwartier te spelen. Het was goed
om te zien dat dan andere spelers opstaan. De gebroeders Van
Schadewijk en Cobenn Farneubun
lieten zien dat zij de rest van het
team naar een hoger niveau kunnen tillen. Het centrum van de
verdediging werd nu bemand door
Ron v.d. Boogaart en Jevaro Ikanubun, het zat potdicht. Doelman
Stef van Venrooij laat wekelijks
zien dat hij veel meer is dan een

stand-in voor de langdurig geblesseerde Paul Timmers. Jasper van
Eerd speelde opnieuw als linksback
een voortreffelijke partij en de pas
17-jarige rechtsback Koen Pittens
behoorde, samen met Teun van
Schadewijk en Cobenn Farneubun,
tot de beste spelers zondagmiddag. Teun van Schadewijk was ook
de man die in de 20e minuut een
vrije trap, à la Robben, van de zijkant in een doelpunt omtoverde.
Pas in de slotminuut was het Tim
v.d. Brand die, op aangeven van
Farneubun, 2-0 scoorde.

zwemmen

Geslaagden bij AquaRest

Bovendien werd Alina van Marsbergen gehuldigd en benoemde de
ALV haar tot Lid van Verdienste,
voor haar enthousiaste inzet de
afgelopen 14 jaar. Alina: “Ik heb
het met enorm veel plezier gedaan
en in die tijd de club zien groeien,

waardoor we dit jaar met maar
liefst 8 E-teams zijn gestart. De
club kan niet zonder vrijwilligers, ik
kan het iedereen aanraden om een
taak op zich te nemen. Je voelt je
betrokken bij de club en levert een
actieve bijdrage.”

Heeswijk-Dinther – Vorige
week was het weer zover, diplomazwemmen van zwemschool
AquaRest uit Heeswijk-Dinther.
38 Kinderen haalden hun A-diploma, 41 slaagden voor B, 6 voor
C, 2 voor zwemvaardigheid I en 1
voor zwemvaardigheid II.
Gemiddeld 30 tot 40 weken hadden de kinderen nodig om het
A-diploma te halen. Het feestje

werd na het diplomazwemmen
in het Zeesterbad in Uden, voortgezet in de grote zaal van AquaRest, alwaar de kinderen onder
luid gejuich het podium mochten
beklimmen om hun felbegeerde
diploma’s in ontvangst te nemen.
Van harte gefeliciteerd. AquaRest
is alweer gestart met een nieuwe
lichting voor het A-diploma.
Bent u geïnteresseerd kijk dan op
onze website: www.aquarest.nl.
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badminton

voetbal

Bridgekampioenen toernooisucces voor H.B.V.
van Nistelrode
HEESCH - Zondag 27 oktober zijn 4 leden van de Heesche Badminton
Ann en Bert Pellegrom

NISTELRODE - Zaterdag 26 oktober vond voor de dertiende keer
het bridgekampioenschap van
Nistelrode plaats.
Na twaalf jaar gespeeld te hebben
in het Paviljoentje, was nu uitgeweken naar het Laar bij Jos en Riek
van den Broek. Veel deelnemers
komen hier op woensdagavond bij
elkaar om gezellig te bridgen.
Veertien paren hadden zich ingeschreven. Na een gezellige bridgemiddag werd om 17.30 uur de uitslag bekend gemaakt.
Ann en Bert Pellegrom zijn met de
mooie score van 67.71% terecht
de nieuwe bridgekampioenen van
Nistelrode. Anneke van Grunsven
en Maria Pittens werden tweede
met een score van 64.24% en
Mien en Marcel v.d. Akker scoorden 56.94%

budo

Van Buel
Sports blijft
prijzen pakken

Met ruim 60 andere spelers in de
onderdelen dubbel & gemengd
dubbel was er tegenstand genoeg
aanwezig in de zaal. Na een stroef
begin van de toernooidag wisten
de duo’s van H.B.V. aan het eind
van de dag toch bij de eerste 3 terecht te komen. In de herendubbel
werden Remy v.d. Heijden en Jesse
Jansen knap eerste, bij de dames
waren het Katya Spierings en Denise v.d. Heijden die de tweede prijs
in ontvangst mochten nemen. Op
naar de volgende toernooiwinst!

HEESCH – In een sterke eerste
helft legde HVCH de basis van de
overwinning op Witttenhorst.

Denise v.d. Heijden, eerder dit jaar,
in actie op het H.B.V. Open Senioren
Toernooi

voetbal

Ben Hanegraaf
erelid prinses Irene
NISTELRODE - Zelden, zeg maar gerust nooit, was het zo druk op een
jaarvergadering bij Prinses Irene. Ze waren er met zovelen om afscheid
te nemen van Ben Hanegraaf, als bestuurslid en voorzitter van de seniorencommissie. Hanegraaf is een van de grondleggers van de successen,
zowel op sportief als organisatorisch gebied, van de laatste 10 jaar.
Daarnaast was hij, al toen hij zelf nog speler was van het 1e elftal en
daarna actief als kaderlid in diverse functies.
Hij werd overstelpt met complimenten en cadeaus. Iemand die er
helemaal voor gaat, dat hoorde je
verschillende keren terug bij degenen die Ben toespraken. Door de
ledenvergadering werd een verraste Ben benoemd tot erelid van
onze vereniging.
Zijn vrouw Karin, hun drie dochters, zijn vader en familieleden waren daarbij aanwezig. Onder een
werkelijk ovationeel, zeer langdurig applaus liet de vergadering nog
eens merken hoe zij dit erelidmaatschap onderschreven.

gevaar kwam de overwinning niet,
daarvoor was het verschil veel te
groot en met een stand van 23-11
werd de wedstrijd afgesloten.

De dames
doen zichzelf
tekort

OSS/HEESCH - Afgelopen zondag
is Wiggert Meerman uit Heesch
erin geslaagd een zilveren medaille
te veroveren tijdens de Amsterdam
Open Brazilian Jiu Jitsu.

Deze sites voorzien
Bernheze van actuele
informatie
Informeert, boeIt
en Interesseert

HEESCH - De heren van DOS’80
speelden zaterdagavond tegen het
studententeam van Oktopus uit
Eindhoven. Het was, de van een
wereldreis teruggekeerde, Matthijs
Lubbersen die de score opende.
Meteen zorgde Bart v.d. Kamp met
een snelle break voor de 2-0. De
toeschouwers gingen er eens goed
voor zitten en zagen de heren van
DOS’80 uitlopen naar 10-1. Met
15-4 op de teller was het rust.
Na de rust was het weer meteen raak 16-4. De wedstrijd werd
rommeliger en opgelegde kansen
werden enkele malen gemist. In

Na een dik kwartier stond er 0-2
op het scorebord, dankzij een mooi
doelpunt van Gijs v.d. Voort en een
strakke strafschop van Robbert
Stam.

HVCH had in de eerste helft nog
kansen om verder uit te lopen,
maar dat gebeurde niet. In de
tweede helft voetbalde HVCH een
tandje minder en daardoor kwam
Wittenhorst wat beter in het spel.
Desondanks had HVCH weer de
beste kansen. De ruststand werd
echter ook de eindstand.

vogelsport

Vogeltentoonstelling ‘Kampioen van Bernheze’

NISTELRODE - Komend weekend gaan leden van de 5 Bernhezer vogelverenigingen beslissen wie zich komend jaar ‘Kampioen van Bernheze’
mag noemen.

Ruime overwinning voor de heren

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

Degelijk HVCH
vlot voorbij Wittenhorst

Vereniging naar Valkenswaard afgereisd om daar deel te nemen aan het
jubileumtoernooi van de plaatselijke badmintonvereniging.

handbal

Bezoek onze
mooisites

27

Langzaam kwam de wedstrijd op
gang. Over en weer werden kansen gemist maar de dames van
DOS ‘80 wisten met een verdiende
7-9 voorsprong de rust in te gaan.
Vol vertrouwen begon de tweede
helft en juist nu werden er een
aantal fouten in de verdediging
gemaakt, waardoor EMM snel een
10-9 voorsprong nam. Hierna ging
de wedstrijd weer op en neer.
De wedstrijd bleef tot de laatste
seconde spannend en beide teams
bleven tot het uiterste gaan. Wel
jammer dat de laatste twee strafworpen gemist werden en de dames met lege handen bleven, waar
een gelijkspel zeker verdiend zou
zijn geweest.

In onze gemeente zijn een vijftal vogelverenigingen gehuisvest,
‘Vogelvreugde’ uit Heesch, ‘Vogelvreugd’ uit Dinther, ‘De Vogelvrienden’ uit Heeswijk en de
Nistelrodese verenigingen ‘De
Oranje Wever’ en ‘Vogelvreugd’.
De laatstgenoemde vereniging
staat dit jaar garant voor de organisatie van deze vogeltentoonstelling en haar leden zijn al volop in
touw om er een mooie show van
te maken. In totaal hebben 41 vogelliefhebbers zich aangemeld en
zijn er 387 vogels ingeschreven.
De vereniging welke met 15 vogels, van minimaal 5 inzenders, de
meeste punten behaalt mag zich
‘Kampioen van Bernheze’ noemen
en de bijbehorende wisselbeker in
ontvangst nemen.
Op de tentoonstelling zijn vele
soorten vogels te bewonderen, zoals kleurkanaries, postuurkanaries,
Europese cultuurvogels, parkieten
en kleurrijke exoten. Verder zijn

Pim Langens
M 06 525 448 08

er door leden van Vogelvreugd
een tiental vitrinekooien ingericht
waarin de vogels op creatieve wijze
worden getoond. Tevens is er een
kleine verkoopklasse aanwezig.
De vogeltentoonstelling wordt gehouden in ‘De Gildenhof’, Hoge
Akkers 1 te Nistelrode. De opening en het bekendmaken van de
kampioenen wordt op zaterdag 9
november om 15.00 uur verricht
door de heer J. Danen, voorzitter
van de organiserende vereniging.
De prijsuitreiking vindt zondagmiddag om 16.00 uur plaats.
De openingstijden zijn: zaterdag 9
november van 15.00-22.00 uur en
zondag 10 november van 10.0016.00 uur.
U bent van harte welkom om op
deze tentoonstelling de vogels gratis te bezichtigen. De leden van vogelvereniging Vogelvreugd staan
u, indien gewenst, met deskundige
uitleg te woord.

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
7 NoVEMBER
Collecte alzheimer
Nederland

onthulling jeugdprins
Locatie: De Pas Heesch

inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
silvester - in de lift
Locatie: De Pas Heesch
Workshop intuïtief
schilderen bij Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn
Heeswijk-Dinther
Handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek
oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch
8 NoVEMBER
Collecte alzheimer
Nederland
outlet
Marya schoenen & tassen
Locatie: Laar 31 Nistelrode
Cursus persoonlijke en
intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Voorstelling
‘indiaan in de Kast’
Locatie: Aula Bernrode
Heeswijk-Dinther
11-11 bal De Kreuge
Locatie: Zaal Kerkzicht Loosbroek
Pagina 5
9 NoVEMBER
Collecte alzheimer
Nederland
Expositie sieraden
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

B.C. tenderfeet feest
30-jarig bestaan
Locatie: Dinthers eethuis
Heeswijk-Dinther
Bedrijvencompetitie
luchtgeweer 2013
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
open dag piano- of gitaarles
Locatie: Raadhuisplein 19A
Heeswijk-Dinther
Pagina 11
10 NoVEMBER
prinsenreceptie
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode
jaarlijkse verkoop Horizon
Locatie: Petrus- Emmaus
parochie Heesch
Pagina 10
Big Band Ravenstein
i.s.m. popkoor BsuR
Locatie: De Pas Heesch
Expositie sieraden
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Regenboogviering
sint-Maarten
Locatie: Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
Pagina 8
Voorstelling
‘indiaan in de Kast’
Locatie: Aula Bernrode
Heeswijk-Dinther
Brabantse avond
‘op z’n Dinthers’
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther
Pagina 3
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Mantelzorgdag
Locatie: Bernheze
outlet
Marya schoenen & tassen
Locatie: Laar 31 Nistelrode
Deejay Frenk-E
Locatie: Café de Snor Nistelrode
prinsenonthulling
Locatie: De Pas Heesch

Viering 40-jarig jubileum
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 6
lederzaak Verhagen
geopend
Locatie: ‘t Dorp 44 Heesch
life & Garden geopend
Locatie: Bosschebaan 23 Heesch

Hedi Meubelen geopend
Locatie: Laag Beugt 1a
Heeswijk-Dinther

peutermiddag oBs Delta
Locatie: Herderstraat 2 Heesch
Pagina 8

start verkoop plan
Narcisveld in Heesch
Locatie: De Pas Heesch

11 NoVEMBER
Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch

lezing ‘Kastelen in
Noord-Brabant’
Locatie: Heemschuur Heesch
Pagina 11

REMiX - jeugddisco
Locatie: De Pas Heesch

Rondleiding
‘Haal meer uit de bieb’
Locatie: Bibliotheek Heesch

loosbroeks onderonsje
over voeding voor je brein
Locatie: Steunpunt D’n Hoek
Loosbroek

alzheimer Café
Locatie: Ontmoetingscentrum
‘de Binnenstad’ Oss
Voorlichting maag en
darmstelsel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 10

Workshop Etagère pimpen
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Remix ‘Foute avond’
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 8

Haak-in
Locatie: Bibliotheek
Heeswijk-Dinther

presentatie Cruisereizen
Locatie: Conferentiecentrum
Ambiance Veghel
Pagina 21

12 NoVEMBER
zonneochtend
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

15 NoVEMBER
Dagworkshop Chakra-Yantra
Locatie: Palmenweg Nistelrode

lezing Brandwondenstichting
Locatie: EHBO lokaal
‘t Dorpshuis Nistelrode
Pagina 4

outlet
Marya schoenen & tassen
Locatie: Laar 31 Nistelrode

Cursus persoonlijke en
intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
Heilige Cunera in
onderonsje Heeswijk
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
13 NoVEMBER
lantaarnoptocht
sint-Maarten
Locatie: De Maashorst Nistelrode
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Voorlichtingsavond
Voeding & Reuma
Locatie: Hoff van Hollantlaan 1
Rosmalen
Pagina 4
Voorlichtingsavond
stichting Voor en Door
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Pagina 10
14 NoVEMBER
lezing stef Freriks
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Kennismaking met burgemeester Marieke Moorman
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
sterrenwacht Halley:
publieksavond
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Verenigde spelers uit
loosbroek ‘Bed en broodje’
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
16 NoVEMBER
Workshop Chi Neng Qigong
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
outlet
Marya schoenen & tassen
Locatie: Laar 31 Nistelrode
Pagina 1
sinterklaasintocht
Locatie: Nistelrode

jandino - De Revue
Locatie: De Pas Heesch
Gjango Wagner
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Kerstmarkt
Locatie: Brouwerstraat 17
Heeswijk-Dinther
Pagina 17
KBo-Dinther biedt
podium aan Cultuur
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
31e zwetsavond
CV de juinders
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther
Remix ‘Foute avond’
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 8
17 NoVEMBER
Expositie sjaan van den
akker-Hanegraaf
Locatie: Atelier / Galerie
Bernheze Nistelrode
sinterklaasintocht
Locatie: Heesch
sinterklaasintocht
Locatie: Heeswijk-Dinther
sinterklaasintocht
Locatie: Vorstenbosch
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
lederzaak Verhagen
geopend
Locatie: ‘t Dorp 44 Heesch
life & Garden geopend
Locatie: Bosschebaan 23 Heesch
Kerstmarkt
Locatie: Brouwerstraat 17
Heeswijk-Dinther
Pagina 17

snor Royalty met Mike & Colin
Locatie: Café de Snor Nistelrode

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

