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Diepgang, humor en mosterd
Vijftiende Zin van Bernheze in Aquarest
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Dag van de Mantelzorg
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HEESWIJK-DINTHER - De Bernhezer Kunstkring (BKK) houdt op vrijdag 14 november in Aquarest in
Heeswijk-Dinther de vijftiende Zin van Bernheze: ‘Poëzie en… er mag gelachen worden!’
Organisator, de Bernhezer KunstKring pakt - in samenwerking met
de bibliotheken van Bernheze weer flink uit met toppers die niet
alleen het publiek aan zich weten te
binden, maar ook de kunst van het
vermaken verstaan. Er mag weer
gelachen worden! Optredens met
diepgang en humor wisselen elkaar
ruimschoots af deze avond. Net als
de bitterballen na afloop. Met mosterd.

stappen en de onvermijdelijke seizoensveranderingen.

dium giet zij haar ‘perongelukpoëzie’ in een theatrale, meeslepende
jas, die ze vervolgens net zo goed
weer uittrekt.

Presentator Mathieu Bosch verbindt de gasten verbaal aan elkaar.

Brabants accent
Ferhat Yildirim (1989) uit Eindhoven is de Braboturk. Hij post
regelmatig filmpjes op Facebook.
Duizenden mensen deelden de video waarin hij zegt niet te begrijpen
dat allochtonen die in Nederland
zijn opgegroeid nog steeds met een
duidelijk accent praten. “Op de basisschool heb je toch gewoon geleerd hoe je moet praten? Zoals ik,
een ‘bietje’ ABN”, vertelt hij.

Young Voices
Kaylee Rijkers (21) uit Loosbroek,
stamt uit een familie waar zingen
ertoe doet. Ze begon haar zangcarrière bij kinderkoor Joy. Inmiddels
staat ze daar nu zelf voor de groep
als dirigent. Kaylee is lid van Young
Voices, waarmee ze in januari de
musical Non Actief, gebaseerd op
Sister Act, gaat brengen.

Plezierdichter
Lars van der Werf (1987) uit
Rotterdam is een geboren plezierdichter. Zijn versjes gaan over al die
meisjes die niet bij hem willen blijven, alle dieren die om hem heen

Perongelukpoëzie
Een zinderend spel tussen woord
en beleving. De woorden van Wen
van der Schaaf uit Eindhoven
kun je lezen, maar je moet haar
vooral zien en horen. Op het po-

Oude vrienden
Henk Spaan (1948) is schrijver,
televisiemaker, redacteur van Hard
gras en voetbalspecialist. Bekend is
zijn samenwerking met Harry Vermeegen. Samen stonden ze voor

Kinderpagina
het succes van Pisa en Verona: Popie Jopie, Koud Hè en Die 2: Nieuwe Koeien. Daarnaast schreef hij
kinderboeken met Guus Luijters en
hoorspelen met Ischa Meijer.
Ook publiceerde hij verhalen- en
dichtbundels, columns en ‘De rapen zijn gaar’, waarvan meer dan
10.000 exemplaren werden verkocht. Dit jaar maakte hij zijn debuut als romanschrijver.
Met Oude vrienden toont de creatieve duizendpoot wederom een
verrassende kant van Henk Spaan.

Wil jij 2 gratis kaartjes voor Zin van Bernheze?

De BKK geeft samen met DeMooiBernhezeKrant 2 x 2 gratis kaartjes weg. Wil jij ook naar de ‘Zin van Bernheze’
stuur dan voor zondag 9 november een mail naar info@demooibernhezekrant.nl.
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pag. 22

TRV-Bernheze.nl
Evenementen
agenda

Het maakt niet uit wa ge doet, als ge ut mar me plezier doet!
Prins Willy d’n urste en adjudant marc nieuwe heersers van ‘t Weversrijk
NISTELRODE - Prins Willy I en zijn persoonlijk adjudant Marc heersen
komend carnavalsjaar over het Weversrijk. Na lange tijd van geheimhouding werden ze zaterdag - samen met hun durskes Angela en Helma
- onthuld.
Nadat er op gepaste wijze afscheid
genomen was van voorganger exprins Gert-Jan Hermes, kwamen de
nieuwe heersers, samen met hun
durskes Angela en Helma, tevoorschijn. In zaal ‘t Tramstation werd
met een zinderende goochelact de
onthulling gedaan door Hertwin
van der Wijst, Theo Verwijst, Mark
van Nuland, Jasper Exters, Geert
Bekkers en Jan van den Brand.

Prins Willy d’n Urste, Vorst Mario van Dijk, op de achtergrond Angela van Eert en persoonlijk Adjudant Marc Foto: DMBK

De schilder Willy van Eert werkt als
zelfstandig ondernemer en is getrouwd met Angela. Ze hebben samen drie meiden; Nienke, Jelke en
Gitte en wonen in de Kruisstraat. In
zijn vrije tijd is hij te vinden bij Prinses Irene als scheidsrechter, maar
ook carnaval wordt goed gevierd.
De pronkzitting wordt bezocht, hij
loopt mee in de carnavalsoptocht
en ook vijf dagen carnaval vieren
in de tent horen daarbij.

Marc Vervoort is zijn kameraad en
zal de functie van adjudant gaan
vervullen. Marc is technisch te-

Met een zinderende
goochelact onthuld
kenaar en samen met zijn Helma
heeft hij drie kinderen; dochter
Fleur en tweeling Sjoerd en Tijme.
Hij maakt ieder jaar tijd vrij voor
carnaval. De vaste bezoekers van
de optocht kunnen hem kennen,
de loopgroep waarmee hij deelneemt aan de optocht, behaalde
eens de eerste prijs; een hoogtepunt wat betreft de carnaval.
Ze hebben zin in de carnaval en
willen er weer een geweldig feest
van maken.
Meer foto’s op
www.mooinisseroi.nl
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Eten, drinken & uitgaan

cOLOfON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop

Zondagmiddag 23 november: marina
marina een film uit 2013, gebaseerd op het leven van rocco Granata
met Matteo simoni en evelien Bosmans in de hoofdrollen.
Italië 1948. De 10-jarige Rocco groeit op in een prachtig, maar arm bergdorpje in calabrië, tot zijn vader Salvatore op een dag beslist om op zoek
te gaan naar een betere toekomst voor zijn gezin. Hij vertrekt naar het
beloofde land, België, om daar in korte tijd veel geld te verdienen in de
steenkoolmijnen en dan naar zijn geboorteland terug te keren. Maar al vlug
laat hij zijn gezin overkomen naar Waterschei, en zo wordt de jonge Rocco
van de ene dag op de andere een migrant, met alle gevolgen van dien. De
grauwe mijnstreek in Limburg, de ijzige winters, het racisme en de vreemde
taal en cultuur zijn een domper op de levensvreugde van de kleine jongen.
Rocco wil zijn zoals de andere kinderen en iemand worden en iets betekenen in het leven. Hij zoekt tegen de wil
en overtuiging van zijn vader een uitweg
via de muziek én de liefde en volgt zijn
hart en passie om een eigen droom te
realiseren.

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne Gabriëls

Winnaar twee gratis kaartjes:
Lidwien van sommeren

fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

Zondagmiddag 23 november,
filmhuis De Pas, aanvang 15.30 uur.
Kaartjes kosten € 5,- en zijn te koop via
de website www.de-pas.nl of voorafgaand aan de film in De Pas.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?

Administratie:
Heidi Verwijst
office@bernhezemedia.com
Wendy van Grunsven
vormgeving/DtP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Woensdag 5 november 2014

Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag 12.00 uur.

Publieksavonden bij
sterrenwacht halley
HEEScH - sterrenwacht Halley in
Heesch is op vrijdagavond 7 en 21
november voor publiek geopend.
Het programma van deze publieksavonden begint telkens om
20.00 uur en duurt ongeveer twee
uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. Van de planeten zal alleen
Uranus zichtbaar zijn. Door de grote telescoop is de planeet als een
heel klein blauwachtig bolletje te
zien, maar Uranus bevindt zich dan
ook maar liefst bijna drie miljard
kilometer van ons vandaan. Ook
wordt de kijker op andere interessante hemelobjecten gericht: verre
kosmische nevels, sterrenhopen
en dubbelsterren. Op 7 november
staat bovendien de Volle Maan
aan het firmament. Het moet wel
onbewolkt zijn om iets van de sterrenhemel te zien.
rosetta
In de publiekspresentatie en het
planetarium vertellen Halleyleden
allerlei wetenswaardigheden over

de Maan, de Zon, de planeten en
nog veel meer, met indrukwekkende beelden erbij. Aandacht is
er ook voor het onbemande Europese ruimtevaartuig Rosetta dat
in augustus na een reis van tien
jaar is aangekomen bij de komeet
churyumov-Gerasimenko. Rosetta
heeft een lander bij zich, Philae genaamd, die op 12 november een
zachte landing op de komeet moet
maken. Dat wordt een hachelijke
onderneming, alleen al omdat de
lander niet in botsing mag komen
met de enorme klompen ijs of
steen, waarmee het komeet oppervlak is bezaaid.
Entree sterrenwacht: € 5,- (kindere
t/m 12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
Meer informatie: (0412) 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl.

Advertorial

BakkerIJ

Column

DeCeMBer IN
AANToCHT...
Het voelt nog steeds als een
heerlijke nazomer met dat lekkere
zonnetje. Waarbij je bijna nog zin
krijgt om te gaan barbecueën...
Maar toch is het al 5 november en
komt de decembermaand in zicht.
De roomboter-amandelstaven en
gevulde speculaas zorgen al voor heerlijke geuren in de bakkerij
en winkels, gelukkig krijgt iedereen toch weer trek in deze
zoete zaligheden. We krijgen al mooie bestellingen binnen van
bedrijven die hun relaties en/of medewerkers trakteren op een
roomboter-amandelletter, kerstkrans of kerststol. Of een pakket
vol heerlijkheden. En daar zijn we elke keer weer blij mee.

vOrIGe Week aWard OnTvanGen
Beste BeDrĲF VlUchtelingenwerk
Vooral met de ontwikkeling dat men liever kiest voor één smakelijk
kwaliteitsproduct of een pakket met een klein aantal echt lekkere
dingen. Deze cadeaus worden altijd goed ontvangen, men geniet
ervan en wat is leuker voor de gever dan om terug te horen dat
het cadeau zó ontzettend lekker was.
In de brood- en banketbakkerij zijn Harm en Bart en hun teams
alweer volop bezig met het verfijnen en ontwikkelen van
producten voor sinterklaas en kerst.
Zelfs is Harm al bezig met de oliebollen proefbakken voor Oud
en Nieuw. Alles moet in één keer goed gaan, geen tijd voor
mislukkingen.
Afgelopen weekend hebben we een gezellig bedrijfsfeest
gehad met onze medewerkers. Vorige week hebben we een
prachtige award in ontvangst mogen nemen voor Beste Bedrijf
Vluchtelingenwerk. Een award die uit volledig onverwachte hoek
kwam. En daarom des te leuker.
En we zitten in de race om de sterren die ons bedrijf gaat krijgen
in de landelijke wedstrijd ‘Bakker met Ster’. We hebben van
velen onder u via Facebook stemmen mogen ontvangen en die
gaan zéker helpen.Volgende week gaan we met een bus vol
medewerkers naar het Bakker met Ster gala in Wageningen om te
horen hoe wij geëindigd zijn.
Al met al zorgen al deze feestelijkheden en spanningen voor
saamhorigheid en gezelligheid binnen ons bedrijf.
Dus wij kunnen er met ons allen weer tegenaan met de
decemberdrukte.
Laat sint en de kerstman maar komen.
Lizzy Lamers-Green
de bakkers Lamers

Advertorial

film en expositie
Op zaterdag en zondag 8 en 9 november kunt u genieten van een
expositie tekeningen en schilderijen van Laura Hoek, beide dagen
van 11.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis.
Laura Hoek maakt tekeningen en
schilderijen. Haar tekeningen zijn
schilderachtig, haar schilderijen bevatten getekende elementen. De
figuren op haar tekeningen zijn
vaak vrouwen. Die verbeeldt ze expressief, in beweging, suggestief en
vrijwel altijd met veel leegte er om-

Stichting

Tapas
Lunch
Diner

Kloosterkapel Vorstenbosch

meer. En midden op dat meer drijft
het kloostertje waar de oude monnik samenwoont met een klein jongetje. De seizoenen trekken voorbij
en de leerling groeit op van ondeugend jongetje tot schuchtere puber.
De komst van een meisje, dat door
haar moeder in het klooster wordt
achtergelaten, betekent een totale
verandering in het leven van de
twee monniken. Terwijl de oudere
weet dat de menselijke liefde leidt
tot bezit, jaloezie, haat en uiteindelijk moord, kan hij niet voorkomen
dat zijn leerling zich aangetrokken
voelt tot de buitenwereld. Aanvang
20.00 uur, kosten € 5,-.

culturele en educatieve ontmoetingsplaats

heen. Met een minimum aan kleur
en materiaal weet zij sterk werk
neer te zetten. Met losse hand, alsof het materiaal haar leidt, gaat ze
zonder uitgewerkt plan van start.
Inspirerende film op donderdag 13
november: spring, summer, fall,
Winter.... and spring.
Zuid-Koreaans filosofisch en deels
lichtvoetig drama over een boeddhistische monnik die met zijn
leerling in een drijvend kloostertje
woont. Ergens in de beboste bergen
van Zuid-Korea ligt een afgelegen

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

Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl

www.dannyseeterij.nl

Zaterdag
15 november

Amsterdamse avond

Aanvang
21.00 uur
in de bar
van AquaRest

Zangeres Jitske ewoon gezellig
(uit Amsterdam)

G
toegang gratis

AquaRest - Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther - 0413 291800 - www.aquarest.nl
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Vrijwilliger

van de maand

‘Slamdunk’97 is alles voor mij’

Column
D’n Blieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

Spelersvrouw
Net voor de start van de wedstrijd kijk ik eens om me heen. Het regent
pijpenstelen en er staat een gure wind dwars over de open vlakte.
Ik heb het ijskoud in alleen mijn voetbaloutfit, maar ik speel me zo
wel warm, hoop ik. Laten we maar snel beginnen, zegt de bejaarde
scheidsrechter die zo aardig is geweest de reservebal alvast mee te
nemen onder zijn shirt. Hij hoeft niet te wachten op toeschouwers
die eventueel in de file staan. Op deze wedstrijd is welgeteld één
toeschouwer afgekomen. Een soort toeschouwer die je zelfs in de
reserve zesde klasse onderbond altijd tegenkomt. De spelersvrouw.
Ik vind het bewonderenswaardig dat er vrouwen of mannen zijn die
waar en wanneer dan ook hun partner steunen. Het soort stelletjes
dat vrijwel alles wat er in het leven gebeurt, samen beleven. Of het nu
zaterdagochtend boodschappen doen is, de hond uitlaten, een kort
familiebezoek of een stapavond: altijd zijn ze samen. Onafscheidelijk
bij elke openbare gelegenheid.

Han Tan beweegt zich graag tussen de sporters

heesch - Han Tan schetst mij kort hoe hij, vanuit Indonesië, in 1968
op 22-jarige leeftijd zijn leven in Nederland begint. Hier gaat hij weer
beginnen met basketballen en geeft training bij clubs in de omgeving. In
1997 richt hij mede de basketbalclub Slamdunk’97 in Heesch op.
te stimuleren om voor basketballen
te kiezen.”
Erkenning
Han vertelt glimlachend: “In 2007,
de club bestond toen tien jaar, ben

“Ik heb voor ‘mijn’ club van alles gedaan; ik was verbindingsman met de basketbalbond, gaf
trainingen, coachte teams, floot
wedstrijden, maakte uitgebreide
wedstrijdschema’s, beheerde het
materiaal en zocht de benodigde
trainers. Nu zit ik in het bestuur
van de club voor technische zaken
en ook als penningmeester. Verder
geef ik basketbalclinics op scholen
en organiseer ik voor de vereniging
Sjors Sportief. Dit alles om de jeugd

Tekst: Annie van den Berg

vind het leuk als ik kinderen kan
stimuleren in deze sport.”
Zorg
“De club is zeer afhankelijk van
vrijwilligers. Om die reden zie ik
het als een pluspunt als de oudere
leden en de ouders van de kinderen, naast het sporten op zich, ook
andere taken voor hun rekening
nemen.

Een pluspunt als oudere leden en ouders van
kinderen ook andere taken doen
ik als Sportvrijwilliger van het jaar
gekozen. Het beeldje, de bloemen
en de huldiging waren voor mij een
stukje erkenning voor wat ik doe.”
Wat maakt vrijwilligerswerk leuk?
Han antwoordt vlot: “Ten eerste
is basketballen mijn hobby en ten
tweede vind ik het nodig dat kinderen sporten en wil ik ze daarom
graag het basketballen leren. Ik

Zeker in deze tijd van afnemende
ondersteuning van de overheid, is
het voor Slamdunk’97 van enorm
belang dat leden en ouders deze
zorg hebben voor hun club en hun
steentje bijdragen.
Ik hoop dat de leden en ouders dit
doen uit een soort verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Dat dit een
vanzelfsprekend iets wordt, om zo
een gezonde club te behouden.”

In deze relaties is het denk ik dan ook een ongeschreven regel
dat de vrouw des huizes op zondagochtend gaat kijken naar haar
voetballende vriend op een winderig, nat en ijskoud voetbalveld,
ergens midden in de polder. Een bijveldje zonder beschutting,
zonder schuilplaats als een tribune en zonder een medetoeschouwer
om eens lekker mee te kletsen. Meer dan negentig minuten lang
als een verregende boer met kiespijn naar een parodie op een
voetbalwedstrijd kijken die je kent van je warme huiskamer op de
televisie.
Ik wilde bijna naar haar toe lopen om te vragen wat haar bezielt om
in de stromende regen te blijven kijken naar dit gestuntel. Onmogelijk
kon ze hier haar plezier uithalen waar ze de rest van de dag op kon
teren. Straks zou ze ook in de kantine zitten aan tafel met de jongens
en zou ze moeten luisteren naar schuine mannengrappen. Ik werd
gelukkig tegengehouden door het beginsignaal. Van de zijkant
hoorde ik een klein piepstemmetje van die ene toeschouwer. ‘Kom op
jongens!’
Volgens mij meende ze het ook nog.

www.mooinisseroi.nl

Informeert, boeit en interesseert
zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

Toneelgroep Het Volk
met ‘Dwaallicht‘
NISTELRODE - Toneelgroep Het Volk komt donderdag 20 november
naar CC Nesterlé in Nistelrode om het toneelstuk ‘Dwaallicht ‘ te spelen.

Uitgangspunt voor deze literair
getinte voorstelling is de gespletenheid die huist in het personage
Laarmans. Enerzijds de burgerlijke,
brave echtgenoot en vader, met
zijn gezin als vertrouwde thuishaven, anderzijds de nieuwsgierige,
onbevangen en naar avontuur
hunkerende zoeker die een kans
ziet om even te ontsnappen aan de
knellende banden van zijn bestaan.
Aanvang: 20.00 uur.
Kaarten kosten € 16,- en zijn te bestellen via www.nesterlé.nl.

Winnaar 2 gratis kaartjes The Amazing Stroopwafels
Maria Wijdeven
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Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

Podotherapie Peeters ook in heesch
HEEScH – veel klanten van Podotherapie Peeters in Oss komen uit Heesch; via artsen, fysiotherapeuten
of rechtstreeks. reden voor Jannette Peeters om zich ook in Heesch te vestigen. vanaf 7 november kunnen
klanten iedere vrijdag van 8.00 - 17.00 uur terecht bij Podotherapie Peeters op het adres van dokter Hiemstra
aan de Hoogstraat 1a.
Specialisatie van Podotherapie
Peeters is sport, met als extra aan-

dachtsgebied klachten in de lage
rug, in relatie tot de voet. Peeters

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

Bij klachten aan rug en bekken die
voortkomen uit de stand van benen, valt te denken aan voeten die
naar binnen of buiten staan, een
knie die niet goed kan strekken of
beenlengteverschil.

tHUIsZOrG PANteIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HeescH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeesWIJK-DINtHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NIsteLrODe / vOrsteNBOscH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de RegioApotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

werkt zelfstandig maar voor het
‘losmaken’ van gewrichten werkt
ze samen met manueel therapeuten uit de omgeving.

sPortPleZier
Heupen, knieën en voeten worden
zwaar belast bij sport. Evenwicht
in belasting en belastbaarheid is
cruciaal. Een van de top tien tennistalenten kwam bij Peeters met
rugklachten. Via onderzoek kon
Peeters vaststellen dat de oorzaak
een combinatie van eenzijdige bewegingen, voeten die naar binnen stonden en verschil in beenlengte was, met als resultaat een
verstoorde spierbalans. correctie
met zolen en compensatie van het
beenlengteverschil, gecombineerd
met bewegingsadviezen en samenwerking met de sportfysiotherapeut zorgden voor nieuw tennisplezier!

Jannette Peeters in haar praktijk in Oss, waar zij samenwerkt met een collega
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers
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staande BeroePen
Een staand beroep of een beroep
met veel lopen, kan vermoeidheidsklachten in de onderbenen
of pijnlijke voeten teweegbrengen.
Ze komen voort uit overbelasting
van spieren in benen en voeten.

Een goede steun aan voeten of onderbenen is dan de oplossing.
alle leeftijden
Podotherapie is ook voor kinderen. Denk aan pijnklachten, maar
ook regelmatig vallen, struikelen of
vermoeidheidsklachten. De balans
kan hersteld worden door ondersteuning met zooltjes.
Ook pubers die veel bewegen en
door een groeispurt onbalans ervaren, vinden verlichting door een
steun aan de voet. Voor rolschaatsers heeft Jannette Peeters speciale
zooltjes ontwikkeld die in de krappe schoenen passen. Zo veroorzaken de voeten die naar binnen
of naar buiten neergezet worden,
geen problemen meer bij springen
of landen.
PodotheraPeute Peeters
Jannette Peeters vindt oplossingen
die u niet bij anderen treft, zoals
speciale teenstukjes voor spitzen
van ballerina’s om het dansen
minder pijnlijk te maken. Naast
zooltjes, hielstukjes en teenstukjes
zorgt Peeters voor drukontlasting
van vilt, passtukjes voor verlichting
van drukplekken, nagelbeugels,
wondverzorging bij diabetesvoeten, compressiekousen bij sporters
en tapen voor stabiliteit of ontlasting. Vergoeding is - wisselend
- mogelijk uit aanvullende verzekeringen. Afspreken kan elke dag:
0412-632173.
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U wilt graag een aanspreekpunt
voor uw CZ-verzekering dicht
bij u in de buurt?

Dat kan!

Lettertype: Helvetica Neue LT Std
55 Roman

workshops,
bruidsgelegenheidsmake-up
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Huisstijl Haren Majesteit

Nieuwe Erven3a
7 5384 TA Heesch
Heesterseweg
Geffen
tel.
06 --21644798
21644798 info@bbyr.nl
info@bbyr.nl
tel 06

www.bbyr.nl

Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.
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spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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TWEEGENERATIES

vader en zoon op de bmx baan

acht andere vader/zoon combinaties, waarvan vijf uit Heesch. Vader
Jorg traint de jeugd en vormt met
anderen een team van trainers. De
rondjes op de baan duren één mi-

ste door kracht en gewicht, maar
Max is veel behendiger. Over zo’n
twee jaar kan hij in een wedstrijd
mijn tegenstander zijn. Ik vrees dat
ik dan niet meer win. Of ik dan ook

‘niet Bang Van De 9 meter hoge startBaan’

HEEScH – regelmatig bemannen zo’n acht teams van twee generaties Heesche BMX-rijders de baan bij fcc
Nuland. Het grappige is dat het hier gaat om twee generaties rijders, waarbij de jongere generatie de oudere
(opnieuw) heeft besmet met het fietsvirus. We hebben er één tweetal uitgelicht.

nuut. Daarna wordt geëvalueerd
en bijgepraat en volgt het volgende rondje. Door het intensieve samenspel is er een hechte band tussen de teams en het is een mooie
vriendenclub geworden, die elkaar
stimuleert en motiveert.

Jorg en Max van Dinther zijn vader en zoon, waarbij zoon Max
van elf jaar het gebracht heeft tot
het talententeam dat vanaf 2015
op Papendal traint en vader Jorg
de jeugd in Nuland traint. Jorg
begon met fanatiek fietsen vanaf
zijn zevende tot zijn veertiende

talent
De uitspraak van Rein Groenendaal
over zijn beroemde zoon Richard
(veldrijder), herinnert Jorg nog
goed. Vader Groenendaal meldde
te stoppen met fietsen als zijn zoon
Richard zijn tegenstander zou worden. Jorg: “Nu ben ik nog de snel-

Vader Jorg en zoon Max trainen op de trainingsbaan in Nuland

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

jaar. Daarna ging hij wielrennen en
mountainbiken tot zijn eenendertigste. De tweeling Max en Sam
hadden prioriteit. Maar toch…,
toen zes jaar geleden de familie op
vakantie was, was er op het park
een crossbaantje en daar liet Jorg
zijn zoon proeven van het crossen.

Max was verkocht en deed niet
anders meer. En Jorg, die pakte de
crossfiets weer op en startte met
trainen.
Als team
Pa en zoon trainen elke week op
de baan in Nuland, samen met de

meldpunt horizon heesch
HEEScH - Nog te vaak komt het voor dat ziekenvereniging ‘Horizon Heesch’ niet op de hoogte wordt gebracht wanneer er in Heesch iemand langdurig ziek of eenzaam is geworden. De ziekenvereniging wil graag
medeleven tonen aan alle dorpsgenoten die daar dan juist zo’n behoefte aan kunnen hebben.
‘Horizon Heesch’ is niet alleen voor
senioren, maar ook voor jongeren,
die langdurig ziek zijn of een beperking hebben. Het is niet altijd
gemakkelijk om voor jezelf op te
komen. Daarom is het fijn wan-

neer bekenden, familieleden of
buurtgenoten eventuele ‘gegadigden’ voor de doelgroep door willen
geven aan Ria van den Berg – van
de coolwijk 0412- 452219. Hierdoor kan de vereniging ‘Horizon

Heesch’ aandacht besteden aan
alle Heeschenaren die onder haar
doelgroep vallen. Zeker zo belangrijk nu de dagen weer korter worden en met de feestdagen voor de
deur.

zal afstappen betwijfel ik.”
Als Max op Papendal gaat trainen,
staat Jorg langs de baan. Niet bang
voor de startbaan van 9 meter
hoog en bulten van 4 meter waar
zoon Max van af moet rijden en
overheen springen. “Vroeger reed
ik met de racefiets langs de openbare weg, zonder enige bescherming. Max en de andere crossers
zijn bijzonder goed beschermd en
hebben een helm op.”
Het ultieme doel van vader en
zoon is het plezier houden in het
fietsen. En dát straalt ervan af.

50% KORTING
Bij elke tankbeurt van 20 liter
of meer krijgt u één stempel.
Tegen inlevering van een volle
stempelkaart krijgt u 50% korting
op het tweede hoofdgerecht
bij eetcafé ‘t Pumpke
BP Van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode

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

Eetcafé ‘t Pumpke
Raadhuisplein 7 Nistelrode

al wintersport plannen?
Deze week hebben wij een mooie wintersportaanbieding
bij aankoop van twee broden.

Harm bereid de strudel met een knapperig korstdeeg gevuld met verse
appelblokjes, kaneel en rozijnen. Het wordt weer frisser buiten en wat is er
dan lekkerder dan een stukje appelstrudel uit de oven. Nog lekkerder
om deze te eten met banketbakkersvanillesaus, ook uit eigen
banketbakkerij. Bakje vanillesaus 1,00 extra
Tip: en heerlijk dessert met een bolletje ijs.

n 2 broden
Bij aankooe:p va
naar keuz

APPEL- EL
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de bakkers Lamers

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

2 st

U kunt ook bestellen in onze webshop!
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Tboereuidrzonnedesr moelka.tWhisettduadaarot mwijzoveel smaak hee
heel veel

tijd en d
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€ 3,15
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Ciabat basilicum en tomaat
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geldt van 06-11 t/ m 12-11-2014

De vulling zijn kersverse appeltjes in een knapperig jasje van korstdeeg... en deze winterpret gaat zo de oven in.
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BernhezefamILIeBerIChten
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte,
overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst
op onze site met familieberichten: www.bernhezefamilieberichten.nl.

Keihard werken en niet klagen,
zo heb jij 'ons fijne thuis' gebouwd.
Met jou als stevige fundering,
gastvrij, zo veilig en vertrouwd.
Weinig woorden, en toch zo duidelijk,
altijd klaarstaan voor ons allemaal.
Veel te vroeg, maar het is goed zo...,
klinkt jouw laatste fluitsignaal...

diamanten bruidspaar van den hurk-manders
NISTELRODE - Maandag 3 november 2014 waren onze ouders Ans van
den Hurk-Manders (86) en Piet van den Hurk (86) 60 jaar getrouwd.
Ze hebben 3 kinderen, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen, de
5e wordt verwacht in december. Ze wonen in Nistelrode, de geboorteplaats van onze pa.

Ze hebben elkaar leren kennen
op het kersenfeest in Uden. Daar
hebben ze een oogje op elkaar gekregen tijdens het dansen, waar ze
allebei dol op zijn. Gedanst hebben
ze heel vaak op de camping De
Leistert in Roggel.
Voor ons ma en pa was dit hun zomerverblijf. In 2012 hebben ze de
moeilijke beslissing moeten nemen
om na 45 jaar met kamperen te
stoppen.

Ondanks zijn positieve instelling en enorme vechtlust is
rustig en gesteund door zijn vrouw en kinderen overleden

Henk de Veer
- 'Onze'n Henk' -

Ons ma gaat vier dagen in de week
naar dagbehandeling de Welle in
Oss. Onze pa fietst en biljart nog
veel en is vaak te vinden bij hun
zoon in Berghem, waar hij diverse
klusjes doet, zoals houtkloven en
schoffelen.

S Oss, 16 januari 1953
1 Nistelrode, 31 oktober 2014
lieve man van

Cobie de Veer - van Sinderen
speciale papa van

Janneke en Marijke
Het Erp 28
5388 CP Nistelrode
Henk is thuis, alwaar u persoonlijk afscheid van hem kunt
nemen.
De avondwake zal worden gehouden op woensdag
5 november, om 20.00 uur, in parochiekerk St. Lambertus,
Laar 49 te Nistelrode. Aansluitend is er gelegenheid om
Henk een laatste groet te brengen.

Daarvoor hebben ze jaren in Oss
gewoond in verband met het werk
van onze pa bij de NS. Na het trouwen zijn ze eerst in Schaijk gaan
wonen, de geboorteplaats van ons
ma. Door het huwelijk moest ons
ma stoppen met haar werk bij de
gezinszorg in Oss.

Foto: DMBK

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van den Hurk.

voorlichtingsbijeenkomst reumavereniging
VEGHEL - De reumapatiëntenvereniging veghel-Uden e.o. houdt
op donderdag 13 november een
voorlichtingsbijeenkomst in De
Peppelhof in veghel.
De staf van de afdeling Reumato-

logie van ziekenhuis Bernhoven in
Uden is bereid gevonden om de
bezetting van de Reumatologie
te komen presenteren. Op deze
avond zijn aanwezig: twee of drie
reumatologen, een reumaconsulent, enkele doktersassistenten en

de secretaresse medisch management van de reumatologie.
Ook is er gelegenheid om vragen
te stellen.
De avond begint om 19.30 uur, de
toegang is gratis.

VLOOIENMARKT

ZONDAG 9 NOVEMBER

De herdenkingsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, wordt
gehouden op donderdag 6 november, om 13.30 uur, in
de aula van crematorium 'Rijk van Nijmegen', aan de
Schoenaker 12 te Beuningen.

VAN 09:00 TOT 16:00u

CLUBHUIS LANDMANS UNIE
SCHIJNDEL

Henk hield van bloemen, maar ook van zijn medemens.
Er is de mogelijkheid een gift te doen aan het longfonds.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig tijdens beide diensten.

achter het Avanti terrein
(overdekt en verwarmd)

Iedereen die Henk een warm hart toedraagt is van harte welkom.

Vrijwilligersmarkt moet eyeopener zijn voor Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Nu lijkt het nog een ver-van-je-bedshow, maar het tekort aan vrijwilligers gaat binnen tien jaar
voor problemen zorgen. Dat zegt Dorris Heijmeriks van Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther.

Deze krijgen op deze manier een
gezicht. Tijdens de markt is er natuurlijk ook ruimte voor de verenigingen en organisaties onderling

‘Samen houden we Heeswijk-Dinther levendig’

kleine verenigingen zou daar mee
in gevaar kunnen komen.

De werkgroep Vereniging en Accommodaties van Actief Burgerschap houdt zich bezig met het
aantal vrijwilligers in HeeswijkDinther. Op dit moment is het
nog niet zo duidelijk zichtbaar,
maar in Heeswijk-Dinther zullen
er problemen op gaan treden bij
verenigingen en organisaties vanwege een tekort aan vrijwilligers”,
stelt Heijmeriks. De toekomst van

“De vrijwilligersmarkt moet een
eerste stap zijn om burgers kennis
te laten maken met de verschillende verenigingen en organisaties. Op deze manier hopen we
dat de burgers in gaan zien dat we
samen het dorp levendig moeten
houden. We kunnen er niet vanuit
blijven gaan dat het vanzelf wel
goed komt, maar we zullen er met
z’n allen de schouders onder moeten zetten.”
In Heeswijk-Dinther zijn er veel
verenigingen. “Veel dorpsbewoners weten niet welke verenigingen en organisaties het dorp rijk
is. Mensen willen best helpen,
maar weten niet wat er is en waar

Heijmeriks niet te betekenen dat
je voor lange tijd ergens aan vastzit. Er zijn ook veel verenigingen
en organisaties die voor één acti-

om elkaar te ontmoeten. Want
ook van elkaar kun je als vereniging of organisatie leren”, meent
Heijmeriks.
Vrijwilligerswerk

Dorris Heijmeriks Tekst: Matthijs van
Lierop, Foto: Sanne van Roozendaal

er mensen nodig zijn. Het doel
van de markt is om belangstellenden in contact te laten komen
met verenigingen en organisaties.

hoeft

volgens

viteit of voor een tijdelijk project
vrijwilligers nodig hebben. Hierbij
kan gedacht worden aan de intocht van Sinterklaas, activiteiten
en spelletjes op Koningsdag en de
organisatie van carnaval.

De vrijwilligersmarkt is op zondag 9 november van
11.00 – 14.00 uur in de aula van Gymnasium Bernrode,
Zijlstraat 1a in Heeswijk-Dinther.
Iedereen is welkom, toegang is gratis en vrijblijvend.
De opening wordt verricht door burgemeester Marieke
Moorman.
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uitwisselingsconcert st. servaes
met aurora con Brio
Aanbiedingen geldig van 7 t/m 13 november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

3 mini
croissants
HEESWIJK-DINTHER/HEEScH - Aurora con Brio uit Heesch gaat zondag 9 november op bezoek bij opleidingsorkest Harmonie st. servaes
uit Dinther voor een uitwissselingsconcert in de Muziekfabriek in Heeswijk-Dinther.
Het opleidingsorkest van St. Serveas bestaat uit ongeveer 25 voornamelijk jonge - muzikanten,
die ondersteund worden door de
volwassen muzikant. Hun dirigent

is Arian Deckers. Aurora con Brio
bestaat uit ongeveer 35 muzikanten, voor 80% uit jongeren. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om de volwassen muzikant

de gelegenheid te geven op niveau
muziek te maken. Hun dirigent is
Jeroen Kocken.
Beide orkesten hebben de afgelopen tijd hard geoefend om zondag
diverse muziekstukken te laten horen. Het concert begint om 11.00
uur en duurt ongeveer anderhalf
uur. Tussen de optredens door is er
ook een korte pauze.

Waldmägdelein in kasteel heeswijk

Het duo brengt een gevarieerd
programma van gedragen liederen
tot het wulpse lied van een Waldmägdelein.

2,95

Krentenstoet gevuld
met kersen en spijs

Van Mook
De Echte Bakker

€ 3,25
€ 3,00

500 gram hamschijf
Het duo treedt twee keer op, om
14.15 en 15.15 uur. Ieder optreden duurt zo’n 30 minuten.
Kosten: entree kasteel plus con-

Julika Marijn speelt fragmenten uit
de indrukwekkende oorlogsdagboeken van Etty Hillesum. Binnen
het decor van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam beschrijft
Etty in haar dagboeken de zoektocht naar zichzelf en haar eigen
waarheid. Ze probeert al schrijvend haar gevoelens en gedrag te
duiden; eerlijk, ontroerend en vol

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

2 stuks voor

Nu

500 gram speklappen

HEESWIJK-DINTHER - De actrice
Julika Marijn brengt woensdag 12
november de voorstelling ‘Denkend Hart’ in de Abdij van Berne
in Heeswijk-Dinther.

Pim Langens
M 06 525 448 08

Bernhezer Stoofpeer
bavaroise
stoet
5,25

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

cert: € 7,- p.p. Alleen het miniconcert: € 3,50 p.p.
De opbrengst komt ten goede aan
het onderhoud van het kasteel.

‘denkend hart’ in abdij van Berne

Geen zin of tijd in onderhoud?
informeer naar interessante
jaarcontracten.

1,00

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

HEESWIJK-DINTHER - Mezzosopraan Jolanda van der Zanden en
pianiste Loes Maessen verzorgen
op zondag 9 november een concert in Kasteel Heeswijk.

Jolanda’s repertoire bestaat uit
opera- en operetteliederen van Bizet, Mozart, Purcell, Pergolesi en
Fauré. Jolanda komt uit Schijndel
en heeft zanglessen genoten van
onder andere. Nol Arts en Marleen
Abbringh. Loes komt uit Son en
Breugel en speelt naast piano ook
in de regio veel als beiaardier in
diverse kerken. Haar virtuoos pianospel zal de volle, warme klanken
van Jolanda ondersteunen.

Nu

Maashorster
speltbollen
4 + 2 GRATIS

t € 0,89

100 gram palingwors

Uw kwaliteitsslager

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

humor. Julika brengt in ‘Denkend
Hart’ Etty Hillesum op eenzelfde
wijze tot leven.
‘Denkend Hart’ is een speciaal
aangepaste versie van Julika’s succesvolle solovoorstelling ‘In duizend zoete armen’. Julika Marijn
is met Ton Jorna, auteur van het
boek ‘Altijd Etty’.
De avond begint om 20.00 uur.
De entree bedraagt € 10,- inclusief
koffie/thee in de pauze.
Kaarten aan de Abdijkerk of reserveren via:
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Winnaar
Zweefvliegtuigvlucht
Aeroclub Nistelrode

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

Jo van Kreij
uit Heesch
27-05-14 21:18

Oosterse wokgroente 500 gram € 1,95
Roerbakgroente
500 gram € 1,95
Goudreinetten
2 kilo
€ 1,95
Kiwi green
10 stuks + gratis tas
Onbespoten groentepakket + recepten op bestelling
2 persoons € 8,-, 4 persoons € 10,-

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kBo heesch

KBO Bernheze
kBo heesch
zoekt secretaris
HEEScH - KBO Heesch zoekt een
secretaris voor het algemeen bestuur.
Als professional zoekt u invulling
van uw (toekomstige) vrije tijd. U
wilt uw kennis en kunde enkele jaren vrijwillig ten behoeve van het
maatschappelijk gebeuren inzetten.
Geen lid van de KBO? Vanaf 50
jaar kunt u lid worden voor € 23,per jaar. Er zijn diverse voordelen
aan het lidmaatschap verbonden.
Belangrijk voor het vervullen van

Vanaf 50 jaar kunt u
lid worden voor € 23,-

de functie als secretaris is de voldoening die u ervaart door daadwerkelijk van betekenis te zijn. U
wordt niet gevraagd? Toch zijn er
mensen die op uw hulp rekenen,
die u kunt laten profiteren van uw
deskundigheid. Uw sociaal netwerk zal sterk toenemen.
Onlangs meldden zich zes mensen
die maandelijks de INFO en het
tijdschrift ONS willen rondbrengen. Het secretariaat van KBOHeesch vraagt wekelijkse inzet, tijd
en energie om, samen met anderen, een organisatie met meer dan
1250 leden te runnen. Een verantwoordelijke bijdrage die u als
professional weinig moeite kost.

kvo afdeling gestopt
VORSTENBOScH - Na ruim 77 jaar is de afdeling vorstenbosch van de
Katholieke vrouwenorganisatie niet meer. Op donderdag 30 oktober
vond in De stuik de laatste bijeenkomst plaats. voor de laatste keer
werden 25, 40 en 50-jarige leden met bloemen gehuldigd. De vereniging heeft zichzelf opgeheven. De behoefte om een specifieke vrouwenorganisatie te hebben, is er niet meer.
De Vorstenbossche KVO startte op
17 januari 1937 als Rooms Katho-

lieke Boerinnenbond ‘St. cunera’,
een onderafdeling van de Rooms

U kent vanuit uw werksituatie het
klappen van de zweep. Invulling
van secretariaatswerk is op uw lijf
geschreven. U krijgt de kans als

Uw sociaal
netwerk zal
TOeneMen
vrijwilliger een uitdaging - waar u
goed in bent - te accepteren.
Er is veel werk te doen, zeker komend jaar bij het zestigjarig bestaan.
Bel 0412-455068 of neem contact
op met een van de bestuursleden.

Katholieke Boeren Bond. De vereniging stelde zich ten doel godsdienstige, maatschappelijke en
vakkundige ontwikkeling van haar
leden te bevorderen. Bij het dertigjarig bestaan in 1967 veranderde
de naam in KVO en konden ook
niet-agrarische vrouwen zich aansluiten. In 1994 werd de KVO een
zelfstandige organisatie, los van
de NcB. In 2012 vierde de KVO

informatiepunt Welzijn hdl
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Het Zorgparticipatieteam HDL
start op donderdag 6 november om 10.00 uur met het Informatiepunt Welzijn HDL in cc servaes in Dinther. Het is een laagdrempelige
vraagbaak op het gebied van welzijn, zorg en wonen voor oudere en/of
kwetsbare inwoners uit HDL.
Er is zoveel geregeld in Nederland,
maar weet je weg daar maar eens
in te vinden. Zeker met de veranderende wetgeving. Het Informatiepunt Welzijn HDL is er voor
vragen, informatie en advies over
voorzieningen in Heeswijk-Dinther-Loosbroek en de gemeente
Bernheze. Acht deskundige vrijwilligers uit Heeswijk-Dinther werken
eraan mee, per ochtend met tweeen. Zij zijn goed op de hoogte van
de sociale kaart van HDL en Bernheze. Zij kunnen informatie geven
of mensen in contact brengen met
professionele organisaties en instanties. Vanaf 6 november zijn

de vrijwillige medewerkers iedere
donderdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur aanwezig in cc Servaes.
Het Informatiepunt Welzijn HDL is
het tweede initiatief van het Zorgparticipatieteam HDL. Dat team
bestaat uit vertegenwoordigers
van KBO, cc Servaes, Ontmoetingstuin, Vivaan, Laverhof, Zonnebloem en de gemeente Bernheze. Het eerste initiatief was het
dagbestedingsprogramma
voor
ouderen op donderdagmiddag
in cc Servaes. Wegens de grote
behoefte hieraan is een tweede
groep gestart in de ruimte van
KBO-Heeswijk.

Vorstenbosch nog haar 75-jarig
bestaan.

viteiten. Ofschoon het ledental in
de afgelopen jaren wel wat gezakt
was, lag het nog boven de honderd, maar ook dat was niet voldoende om de vereniging in stand
te houden.

De jubilerende Vorstenbossche afdeling vond zichzelf toen nog een
bijdetijdse actieve organisatie, met
ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing en ontspanning als centrale thema’s. De KVO afdeling
Vorstenbosch telde op dat moment nog 161 leden en veel acti-

Verzorgd
wonen
bij Laverhof
Tijd voor mensen!
Dat is waar het bij de medewerkers van Interzorg om draait.
Ze zijn trots en enthousiast.
Niet alleen op hun vak, dat ze
met toewijding uitvoeren, maar
zeker ook op hun cliënten.
Ze weten als geen ander dat
iedere situatie anders is en
bieden zorg die afgestemd is op
uw behoefte.
Of het nu gaat om verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging, langdurige zorg, begeleiding of hulp bij het huishouden,
onze zorgverleners behoren tot
de beste op hun vakgebied.

Oss/Uden/Veghel 0412 65 1 428
Nijmegen
024 3666090

Vaste gezichten
Kleine teams
1 aanspreekpunt
1 telefoontje om
de zorg te starten

Geen hulp meer vanuit de
WMO of een te hoge eigen
bijdrage?
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Hebt u behoefte aan een
beschermde woonomgeving, maar
wilt u wel zelfstandig wonen?
Bij Laverhof kunt u een appartement huren.
Wij bieden dezelfde thuiszorg als voorheen en daarbij
kunt u naar wens gebruik maken van onze aanvullende dienstverlening. Houdt u van gezellig bezig zijn
en hebt u behoefte aan contact, dan kunt u dichtbij
huis deelnemen aan diverse activiteiten.
Voor meer informatie kunt u van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met onze
cliëntservicebureaus:
Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33
E: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl
www.laverhof.nl

Jo van de Berg maakte de foto’s
van de laatste bijeenkomst en de
jubilerende leden.

jaarlijkse
verkoop handwerkgroep
horizon
HEEScH - De handwerkgroep van
Ziekenvereniging Horizon Heesch
houdt op zondagochtend 9 november in de dagkerk van de Petrus-emmaus parochie in Heesch
de jaarlijkse verkooptentoonstelling.
De creatieve vrijwilligers van Horizon hebben opnieuw hun uiterste best gedaan voor hun dorpsgenoten. De door hen gemaakte
producten zijn op de verkooptentoonstelling te koop. Deze handwerkgroep doet dat jaarlijks tegen
de tijd dat er weer naar cadeautjes voor 6 december of Kerstmis
wordt gezocht.
Belangstellenden kunnen zondag
terecht van 11.00 tot 16.00 uur.
Alle 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 mensen met een beperking en
alle langdurig zieken en eenzame
inwoners uit Heesch.
De entree is gratis en de koffie
staat klaar.
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doedjes zoeken versterking

the White edition in kerkzicht
The Edition you won’t forget
LOOSBROEK - stichting De Kreuge houdt op
zaterdag 15 november ‘11-11 the White edition’ in café-zaal Kerkzicht in Loosbroek.
Een avond vol met ‘special effects’ en ‘special
performances’. Hiphopformatie Xpose, Young
Voices en zangtrio Tom, Mara en Kelly zorgen
voor de optredens. DJ Partytime staat garant
voor een ramvolle dansvloer. Dit wordt ‘The
edition you won’t forget’, belooft De Kreuge.

De Doedjes in actie, iets voor jou?

Foto: Wim van der Lubbe

HEESWIJK-DINTHER - De Oude enthousiaste Dansmariekes (Doedjes)
uit Heeswijk-Dinther is een groep meiden die komend jaar graag weer
meedoet aan de pronkzitting van stichting carnaval HDL.
Om weer een dans, show of beeldende act uit te voeren zoeken de meiden versterking. Ben jij een jongen of meisje tussen de 15 en 19 jaar en
wil jij graag met deze meiden optreden? En heb je op zondagochtend tijd
om met deze meiden te oefenen? Neem dan contact op met Martje de
Mol 06-40521390 of Pleun Strik 06-24398372.

Heeft u evenementen tijdens of voor de carnaval,
laat het ons weten via: info@demooibernhezekrant.
nl en wij plaatsen deze in de agenda.

De deuren van café-zaal Kerkzicht worden om
20.11 uur geopend. De bezoekers van het 1111 bal worden op bijzondere wijze onthaald.
Daarna komen zij terecht in de metamorfoselounge, om vervolgens door een zwart gat
te belanden in een stijlvol aangeklede, witte
feestzaal.
Om 20.30 uur wordt daar gestart met een
swingend feest. De dresscode voor deze avond
is wit en uiteraard worden het jaarlijkse borreltje en de Kreuge-gadget niet vergeten.
voorverkoop
Kaarten voor het 11-11 bal zijn verkrijgbaar in
Loosbroek bij Restaria Revival, café Kerkzicht
en Dagwinkel Schouten en in Heeswijk-Dinther
bij Paperpoint, c. Van Lieshout & zn BV en Slim
Telecom. In de voorverkoop wordt € 9,99 betaald, aan de deur € 15,-.
Meer informatie is te vinden op
www.dekreuge.nl.

Foto: Jilke van Menzel

Ondernemen in Bernheze, Maasdonk en Lith

Uitnodiging gratis seminar
‘Ondernemen in de circulaire economie’
Het Ondernemerslokaal nodigt alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith van harte uit
voor een gratis inspirerend seminar over de circulaire economie op maandagavond 17 november
in Cultureel Centrum De Pas in Heesch.
Met de ontwikkeling van de circulaire economie bevindt uw onderneming zich in een ander speelveld.
Spreker Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, neemt u tijdens het seminar mee in de kansen van de circulaire economie voor uw bedrijf en ondernemingsplannen. Succesvol opereren in een economie waarin ‘gebruik’
steeds meer terrein wint ten opzichte van ‘verbruik’, vraagt om aanpassingen van uw bedrijfsvoering en de manier
waarop u uw producten en diensten produceert en ontwerpt. We groeien naar een economie die een positieve

Programma
19.30 uur
Ontvangst
20.00 uur
Welkom
20.15 uur
Presentatie Willem Lageweg

spiraal creëert, die welvaart bevordert in een wereld van eindige hulpbronnen.

21.15 uur
Afscheid Joep Kok

Afscheid Joep Kok

21.45 uur
Naborrel

De circulaire manier van denken en het creëren van duurzame vooruitgang past ook bij Joep Kok, directievoorzitter
van Rabobank Bernheze Maasland. Tijdens het seminar neemt Joep afscheid van zijn rol als directievoorzitter bij
Rabobank. Zoals passend voor Joep doen we dat op het podium van het Ondernemerslokaal waar ondernemers
elkaar kunnen ontmoeten en verbindingen ontstaan.

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

Aanmelden voor het
seminar kan via
www.ondernemerslokaal.nl.
Klik op de banner van het
seminar en schrijf u in!
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

Advertorial

Bobine Brabant voor perfect borduurwerk

maakte, heeft Annouchka diverse opleidingen gevolgd voor
modeontwerpster, stoffenkennis, productie van kleding en
borduren. Door de brede kennis

den worden. Voor dit werk en
het borduren van kleding, caps,
paardenartikelen en alle soorten
textiel garandeert zij kwaliteit en
snelle levertijd.

‘goeDe Digitale VoorBereiDing is een
Vereiste Voor PerFect einDresUltaat’

Afbeeldingen in een breed scala aan kleuren; Annouchka Verploegen

Tekst Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

HEEScH – Bobine Brabant heeft een grote variatie aan klanten, in binnen- en buitenland. Annouchka
verploegen zet haar brede opleiding en ervaring in om afbeeldingen, logo’s en andere kenmerken om
te zetten in een digitaal borduurpatroon en te borduren, van een enkele stuks tot enkele honderden.
Bobine Brabant heeft klanten in
heel Europa voor het digitaliseren van te borduren afbeeldingen en ook in Nederland heeft
Annouchka Verploegen klanten
met klinkende namen. Zo be-

steedt Joop van den Ende Producties het borduren van logo’s
uit bij Bobine Brabant. Maar ook
particulieren, verenigingen en
andere organisaties kunnen hier
terecht.

Allround
haarstudio
Haarstudio Hebbess
Hoogstraat 18
5388 EC Nistelrode
06-26338828
Alleen op afspraak

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

Kwaliteit
De hoge kwaliteit aan digitale
voorbereiding is een eerste vereiste voor een goed eindresultaat. Om zo ver te komen dat
Bobine Brabant hier naam in

en ervaring weet Bobine Brabant
bijna alle ontwerpen en alle kleuren te verwerken tot een perfect
eindresultaat.

Aan de Wijststraat 33A in Heesch
kunt u kijken hoe Annouchka
Verploegen werkt om tot een
perfect resultaat te komen.

Korte levertijd
De afwisseling in de werkzaamheden en de creativiteit die nodig is, zijn voor Annouchka een
belangrijke reden om dit werk te
doen. Voor bedrijven en particulieren is het mogelijk om een
logo te laten digitaliseren, deze
kunnen dan per mail verzon-

www.bobinebrabant.nl
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‘met led verlichting kun je besparen
op je energierekening’
minder is. LED verlichting is in
mijn ogen de toekomst.”
Design en sfeer
Leddux staat voor industriële
verlichting, kantoren, woonhuizen en parkeerterreinen en
werkt voor zowel particulieren
als bedrijven. “Bij bedrijven gaat
het vaak om functionaliteit en
besparing. Ik laat zien hoe de
verlichting geoptimaliseerd kan
worden ten opzichte van de

altĲD VrĲBlĲVenD
een BeSParInGScheck
Robin van Venrooij, trots op Leddux

Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

OSS - veel mensen hebben het idee dat LeD verlichting een kille verlichting is, maar dat is volgens
robin van venrooij, eigenaar van Leddux in Oss, al lang niet meer het geval. “Ook LeD verlichting
is verkrijgbaar in meerdere warme kleurtemperaturen, dus zeer geschikt voor woningen. Bovendien
bespaar je met deze verlichting op je energierekening.”
Robin van Venrooij, geboren en
getogen in onze gemeente, mag
zich sinds juli dit jaar de trotse
eigenaar van Leddux noemen.
“Leddux is een bedrijf wat zich
gespecialiseerd heeft in LED
verlichting. Ik heb al een aantal
leuke projecten gedaan en in

de portefeuille zitten ook een
paar mooie opdrachten.” Al tijdens zijn studie elektrotechniek
en bouwkunde zag hij hoe er
bespaard kan worden op energieverbruik. “Ik zie het ook als
mijn taak om dat aan de mensen
duidelijk te maken. Men heeft

niet alleen het idee dat LED lampen een kille verlichting geven,
maar ook dat ze duur zijn. In
aanschaf zijn ze ook wel duurder
dan bijvoorbeeld halogeenlampen, maar op termijn zie je dat je
uiteindelijk goedkoper uit bent,
omdat het verbruik een stuk

oude situatie en maak duidelijk
hoe lang het duurt voordat de
investering is terugverdiend. Bij
particulieren is design en sfeer
belangrijk. Mensen willen een
prettige sfeer in hun woning en
dat kan tegenwoordig ook perfect met LED verlichting.” Leddux maakt in alle gevallen vrijblijvend een besparingscheck,
waarin duidelijk wordt hoe de
besparing uitpakt. Met 3D tekeningen wordt een en ander ook
duidelijk in beeld gebracht. “Zo
krijgen mensen het vertrouwen

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl

www.humstijl.nl

Hoogte 15 cm,
halfschaduw,
potmaat 9 cm.
Per stuk 1.99

0.

99

Tot Kerst iedere zondag
open van 12.00 tot 17.00 uur

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

dat ze bij ons aan het juiste adres
zijn en dat er samen naar een
oplossing wordt gezocht.”
Binnenkort gaat Robin ook meewerken aan het verlichtingsplan
voor een school in Limburg. ”Als
de leerlingen binnenkomen, is er
zacht licht en naarmate de dag
vordert, verandert het licht mee.
Ook als ze een proefwerk krijgen, verandert het zachte licht
naar actief daglicht.”
Tot slot: “Wie bezig is met een
verbouwing, adviseer ik ook altijd om eens aan domotica te
denken. Met dit systeem kun je
vanuit je luie stoel bijvoorbeeld
alle verlichting aansturen, vanaf
je smartphone of tablet.”
ledduX
Dommelstraat 70
5347 JL Oss
Tel. 0412 - 62 29 76
www.leddux.nl

cOLOfON

mooi & in de streek
• Los door het bos
• bomenpark
• Frusan Wormenhumus
• bed & breakfast Weltevree

mooi & duurzaam
• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco
• Technitrexx
• roscobouw

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van berloo
• Car Media
• Thelma kado’s
• humstijl

De kerstmarkt is geopend!
Bergthee
(Gaultheria)

Advertorial

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

Salaris- en personeelsadministratie op maat

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel om
voor u te werken. Uitbesteding van uw salaris- en
personeelsadministratie 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.

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

mooi & online
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Uce.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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Prins gerrie eerste prins van verkleedbal Bernheze
BERNHEZE - De serpentines werden guitig rondgestrooid tijdens het Bernhezer Verkleedbal afgelopen zondag. Voor de carnavalsclubs, muziekkapellen, verstandelijk gehandicapten en vele
vrijwilligers uit heel Bernheze, was het een groot feest. In partycentrum ’t Maxend werd voor het eerst een prins gekozen. Prins Gerrie van Grunsven mag komend jaar de scepter zwaaien.

COÖPERATIEF DIVIDEND BERNHEZE MAASLAND
monumentaal licht loosbroek oproep dorpszeskamp en
der van het parochiegebeuren.
Daarnaast voor allerlei speciale
bijeenkomsten het vaak een volledig gevulde kerk is; met de
week veel repetities, werkgroepbijeenkomsten, etc. Later, mocht
haar functie als kerk ophouden
in deze vorm, als multifunctioneel gebouw zeer welkom en
goed te bezetten is.
Wat doen we?
• We vervangen de vele circa 60
jaar oude gedeelten van het
leidingnet en de lichtpunten en
brengen een nieuw lichtpuntennet aan.
• Verbeteren basisverlichting in de
hele kerk.
• Brengen accentverlichting aan
voor de plaatsen waar speciaal
prima licht gevraagd wordt.
• Brengen sfeerverlichting aan om
mooie gedeelten van de kerk in
beeld te brengen en met aangepaste lichtkleur een passend
sfeerbeeld op te roepen.
Voor inlichtingen: cor Gloudemans, tel. 0629129328.
LOOSBROEK - Loosbroek kent een
voor het dorp uitermate gezichtsbepalend gebouw, dat bovendien
een gemeentelijk monument is,
namelijk de kerk.
Het project ‘Monumentaal licht
Loosbroek’ voor dit gebouw staat
op de rol omdat:
• We dit prachtige gebouw in
goede toestand willen behouden voor Loosbroek, ook voor

de komende generaties. Dit nu
als kerk dienst doet van een nog
bloeiende en actieve parochie en
eventueel later voor meer multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld in combinatie met de Wis,
waarmee ze nu al één geheel
vormt.
• Er nog altijd heel veel mensen
(wekelijks tussen de 75 en 150)
komen in dit gebouw in het ka-

Wat vragen we aan alle Rabobankleden van Bernheze?
• Stem op maximaal 5 genomineerde projecten en denk
daarbij met name ook aan ons
Loosbroekse monument. Dit is
belangrijk voor ons dorp en haar
leefbaarheid. Wij danken u bij
voorbaat voor uw steun.
commissie Onderhoud en Bestuur
Loosbroeks monument

jong nederland hdl

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - stichting Dorpszeskamp HDL en
stichting Jong Nederland HDL hebben de handen ineen geslagen om
voor zowel volwassenen (zeskamp) als jeugd (Jong NL) in Heeswijk,
Dinther en Loosbroek leuke waterspellen te kunnen blijven organiseren
tijdens de jaarlijkse activiteiten.
De Dorpszeskamp wil dit zwembad inzetten tijdens de jaarlijkse
jeugdzeskamp en dorpszeskamp.
Jong Nederland HDL wil dit zwembad gebruiken tijdens de diverse
zomeractiviteiten, zoals het kamp
en de Veldslag. Zo moet dit zwembad een aanwinst worden voor de
verschillende activiteiten voor jong
en oud in Heeswijk, Dinther en
Loosbroek.
Na jarenlang intensief gebruik is
het huidige zwembad nodig aan
vervanging toe. Voor de aanschaf
van een veilig zwembad is er gezamenlijk een aanvraag ingediend
bij het coöperatief Dividend van
Rabobank Bernheze Maasland.
Het initiatief behoort tot de 19
genomineerden en nu bent u aan
zet om te zorgen dat we ook daad-

werkelijk in de prijzen vallen!
U kunt hierin uw bijdrage leveren
door op ons project te stemmen.
In de week van 3 november 2014
ontvangen leden van de Rabobank
het ledenmagazine Dichterbij, met
daarin een aparte bijlage met een
overzicht van alle genomineerde
projecten voor het coöperatief Dividend. Via een persoonlijke code
in het magazine kunt u vervolgens
stemmen op ons project ‘Aanschaf
zwembad’. Stemmen is mogelijk
tot en met dinsdag 25 november.
Heeft u het ledenmagazine niet
ontvangen, ga dan snel naar de
site van Rabobank Bernheze Maasland, www.rabobank.nl/bernhezemaasland om alsnog te kunnen
stemmen.
Alvast bedankt voor uw steun!

international helpt hockeyclub hdl - u ook?
HEESWIJK-DINTHER - Het gebeurt niet alle dagen dat de speelsters van Hockeyclub HDL een training krijgen
van een speelster van het Nederlands team. Maar in de afgelopen weken was dat toch mogelijk dankzij de
sponsoring van Bouwman Advocaten en De Halm Graanpletterij.
Marloes Keetels, afkomstig uit
Schijndel, heeft op twee woensdagavonden de speelsters van
Hockeyclub HDL op individueel
niveau en als team aanwijzingen
gegeven om het spel te verbeteren. Twee inspirerende avonden,
waarbij ze de speelsters van vijf
verschillende teams onder handen
heeft genomen.
Doordat Hockeyclub HDL een relatief kleine vereniging is tussen diverse sterke clubs in de omgeving,
is het moeilijk om voldoende spelers en speelsters ‘vast’ te houden.

Ambitieuze hockeyers verdwijnen
naar Veghel, Den Bosch of Uden
en verliezen hun band met onze
vereniging.
Daarnaast verdwijnt een groot
aantal spelers na de middelbare
school om elders te studeren.
Doordat de club snel groeit bij de
jongste jeugd, is het verzorgen van
een goede training voor alle teams
een behoorlijke uitdaging. Want,
helaas zijn ook onder de ouders
van de kinderen maar weinig hockeyers te vinden. Vandaar dat we
onze jeugdige leden vragen om de

trainingen te verzorgen. Om deze
jonge trainers goed te ondersteunen, hebben we nieuwe lesmaterialen nodig en de hulp van ervaren
trainers die ze de kneepjes van het
vak bijbrengen. Met behulp van
het coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland kunnen we deze broodnodige investering doen.
U helpt ons enorm als u daarom
wilt stemmen op Hockeyclub HDL
via de website van Rabobank Bernheze Maasland.
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FoToCluBBernheze

BAS liNDerS

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
ik ben Bas linders (43 jaar). Fotograaf,
illustrator, filmer, muzikant, kortom een
creatief baasje. Ben vele jaren werkzaam
geweest bij Free record shop en na hun
faillissement druk bezig geweest mezelf in
al deze vakgebieden te profileren. naast
het maken van vele illustraties voor mijn
webpagina baslinders.jimdo.com en voor
de hadeejer, verschillende optredens met
mijn band moonling en werkzaamheden als
editor, ben ik vorig jaar lid geworden van de
fotoclub Bernheze om daar uitgedaagd te
worden door middel van opdrachten en te
leren van de vele tips die ik van mijn mede
clubleden mag ontvangen. Fotografie gebruik
ik het liefst om werelden te creëren vol
magie en avontuur. De ene keer met humor,
de andere keer met drama. Portretten en
foto’s vol details hebben mijn voorkeur. mijn
mooiste foto’s zijn ontstaan afgelopen jaar
mede dankzij de Fotoclub Bernheze waar ik
iedere keer weer vol spanning naar toe ging
om de reacties van medefotograven te peilen
en geinspireerd werd door hun creaties.

Moby

Bianca

Marieke

Kelly

Ben

Milan

Advertorial

mantelzorgdag Bernheze 2014
bernheze – 10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt op 10 november ook de
nationale herdenking gehouden voor de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Mede daarom hebben
we ervoor gekozen om de Dag van de Mantelzorg dit jaar later in november te organiseren. De gemeente
Bernheze wil alle mantelzorgers die in Bernheze wonen graag een ontspannende middag bezorgen. U kunt
kiezen uit 22 of of 29 november.
high tea
Het landelijk thema dit jaar voor
de Dag van de Mantelzorg is ‘allemaal verhalen’. Het lijkt Margo
leuk om met andere mantelzorgers
(dus geen zorgvragers) op een
gezellige manier en onder het genot van lekkere hapjes met elkaar
in gesprek te gaan en een aantal
ontspannende uurtjes te beleven.
De High Tea wordt gehouden op
zaterdag 22 en 29 november van
12.30 uur tot circa 15.30 uur bij De
Leygraaf, Meerstraat 45a in Heeswijk-Dinther

Mantelzorgers zijn mensen die langere tijd zorgen voor chronisch zieken of mensen met een beperking
in hun directe omgeving. Het kan
gaan om de zorg voor een partner,
een ouder, een kind of andersoortige dierbare uit de directe omgeving. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen
de mantelzorger en zijn of haar
naaste. Daarbij gaat het om langdurige zorg die onbetaald is en niet
wordt verleend door een professionele hulpverlener.
aandacht voor
mantelZorg
Mantelzorgers zijn onmisbaar.
Mantelzorg is van wezenlijk belang
voor mensen met een chronische
ziekte of een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking.
De gemeente Bernheze wil graag
zoveel mogelijk mantelzorgers
bedanken voor hun langdurige,
onbetaalde zorg voor anderen.
Daarom heeft ze Bernhezer Mantelzorgmakelaar Margo van den
Berg gevraagd de Dag van de
Mantelzorg dit jaar te organiseren.

aanmelding
Bent of kent u een mantelzorger
uit Bernheze of een mantelzorger

het lanDelĲk thema
dIT Jaar vOOr de daG
Van De mantelzorg is
‘allemaal Verhalen’

jonge mantelZorgers
Voor kinderen die opgroeien in een
gezin waar iemand langdurig en/
of ernstig ziek is wordt apart iets
georganiseerd.
Denk daarbij aan kinderen met
zorgtaken voor en zorgen om
een ouder die ziek, depressief of
verslaafd is. Of kinderen die een
broer of zus met een beperking
hebben. Misschien herken je jezelf wel in deze omschrijving! Ben

activiteit die voor jonge mantelzorgers georganiseerd gaat worden.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met: Margo van den
Berg, mantelzorgmakelaar,
06-48801127.

aanmelding
Naam mantelzorger:
straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

telefoonnummer:
e-mailadres:

die zorgt voor een inwoner van
Bernheze? Meld deze dan aan via
onderstaand aanmeldformulier of
via www.bernheze.org. Op onze
website vindt u een aanmeldformulier onder ‘aanmelden mantelzorgers’.

Zorgt voor:

U kunt aanmelden tot uiterlijk
maandag 17 november 2014

eventuele dieetwensen:

vervangende
mantelZorg
Het kan zijn dat u niet zomaar van
huis kunt. Wilt u dan aangeven of
het nodig is dat wij vervangende
zorg regelen? Hiervoor zoeken we
dan een vrijwilliger.

vervangende zorg nodig: ja / nee

Ook als u reeds bekend bent bij
de Wmo of bij Margo moet u zich
aanmelden als u de high tea wilt
bijwonen.

je tussen de 10 en 18 jaar? Meld
je via e-mail alvast aan bij Margo:
mvd-berg@mantelzorgmakelaars.
com en geef aan dat je een jonge
mantelzorger uit Bernheze bent en
geïnformeerd wilt worden over de

Gemiddelde zorgtijd per week: ……. uur
voorkeur voor:

■
■
■

22 november 2014
29 november 2014
kan beide data

Naam aanmelder: (kan ook de mantelzorger zelf zijn)
telefoonnummer:
e-mailadres:
Dit formulier kunt u uitknippen, invullen en opsturen naar gemeente Bernheze, Postbus 19,
5384 ZG Heesch t.a.v. L. van Herpen. U kunt aanmelden tot uiterlijk maandag 17 november 2014.
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Informatie
voor de

KERNEN
Advertorial

Algemene beschouwingen,
een samenvatting
bernheze –

Deze weken staan in het teken van de algemene beschouwingen over bestuursprogramma en begroting. De transities binnen het sociale domein leggen een enorme verantwoordelijkheid bij de gemeente neer. Niet
alleen financieel, maar ook inhoudelijk. De Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet hebben een grote invloed
op de gemeentelijke begroting, en terecht. Het blijft natuurlijk krom dat we voor zoveel minder geld hetzelfde
zorgniveau moeten proberen te bieden, maar dat is een gegeven en daar zullen we het mee moeten doen.

De drie zorgdossiers verschillen
van elkaar, maar hangen ook met
elkaar samen. Een integrale aanpak waar dat kan, ligt dus voor de
hand.

kindcentra te gaan opereren. D66
zal voor deze ontwikkelingen de
komende jaren steeds aandacht
vragen, zodat de positie van het
kind versterkt wordt in Bernheze.

D66…samen zorgvuldig
keuzes maken

D66 gaat er vanuit dat de gemeente Bernheze in staat moet zijn om
• Maatwerk te leveren
• Zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan
• Eigen regie en keuzevrijheid te
stimuleren
• Voldoende steun en aandacht
te geven aan mantelzorgers van
alle leeftijden

Om een financieel gezonde gemeente te blijven, worden we gedwongen keuzes te maken.
Een discussie over onze kerntaken
kan wat D66 betreft dus niet voor
ons uitgeschoven worden.
Hierbij betrekken we uiteraard de
nieuwe taken, maar ook de toekomst van Bernheze op de korte
en de lange termijn.
D66 is blij dat het college ervoor
heeft gekozen geen valse verwachtingen te wekken. We zullen
dit komende jaar eerst moeten zien
hoe we uitkomen met ons geld op
het gebied van deze kerntaken, als
er dan geld over is kunnen we verder kijken.

Naast de afschaffing van welstand,
willen we de komende tijd bezien
welke onnodige regels nog meer
afgeschaft zouden kunnen worden, zodat ondernemen aantrekkelijk blijft, want ondernemende
mensen hebben we nodig in Bernheze en de regio. We hopen als
As50 gemeente een rol te kunnen
pakken in AgriFood Capital die ten
goede komt aan de inwoners en
ondernemers van onze gemeente.
Zoals bij alle bestaande samenwerkingsverbanden wil D66 dat deze
constructies op een goede manier
gevolgd kunnen worden door de
raad en zo nodig bijgestuurd.

Ook verandert de positie van de
gemeente tegenover het onderwijs. De verantwoordelijkheid voor
onderhoud gaat naar het schoolbestuur en daarbij krijgen de basisscholen een steeds grotere rol
in de samenleving door meer als

De
samenwerkingsverbanden dienen een
controleerbare meerwaarde te hebben voor
onze gemeente en niet
alleen geld en tijd te
kosten.
Samen zorgvuldige keuzes maken
die ten goede komen aan de inwoners en ondernemers in Bernheze,
daar maakt D66 zich graag sterk
voor.

En nu
vooruit

Annemieke Boellaard,
fractievoorzitter D66
www.d66bernheze.nl

Verslag voorlichtingsavond Wmo FNV Bouw
LOOSBROEK - De afdelingen Bernheze en Maasdonk van FNV Bouw hielden onlangs een voorlichtingsavond over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in De Wis in Loosbroek.
Voorzitter Gerrit Verhoeven opende de voorlichtingsavond over de Wmo met een kleine toespraak. Daarna
gaf hij het woord aan Loes Kuiper, werkzaam als Wmo-consulente bij de gemeente Bernheze. Zij legde aan
de hand van voorbeelden uit wat er allemaal op ons afkomt als het om de Wmo gaat en beantwoordde
vragen zoals hoe de gemeente kan helpen indien er problemen zijn met de Wmo.
De voorlichtingsavond werd bezocht door 27 mensen.

Dankzij de bijzondere bijstand

SP: Keurmerk

kan ik lid worden van
de voetbalvereniging

Jan Prinssen, Raadslid SP

Heeft u ook moeite om rond te komen?
Neem dan contact op met Optimisd, de sociale
dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel,
Sint Michielsgestel en Veghel.

Frisselsteinstraat 6, Veghel
telefoon: (0413) 75 03 90
info@optimisd.nl
www.optimisd.nl

voor wonen
seizoenarbeiders

bernheze - De SP afdeling Bernheze wil dat seizoenarbeiders netjes gehuisvest
worden. Liefst volgens het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen
(SNF). In veel gevallen is dat mogelijk. Bij wonen op de (veelal tuinbouw) bedrijven zelf is het moeilijker netjes huisvesten door het SNF keurmerk te borgen.
Vandaar dat de SP een alternatief ontwikkeld wil zien.
Een SP voorstel om dat te regelen
werd op 30 oktober door de gemeenteraad aangenomen. Een duidelijk signaal naar de verantwoordelijke wethouder en ondernemers
die arbeidskrachten op het bedrijf
gaan huisvesten.
Wonen en werken
Sinds jaar en dag mogen seizoenarbeiders uit - met name - Roemenië,
Polen en Bulgarije, seizoensarbeid
verrichten. Veelal in de land- en

tuinbouw. Regelmatig worden
de flexwerkers gehuisvest op de
bedrijven waar zij werken. Dat is
landelijk toegestaan. Wat de SP
Bernheze daarbij niet wil, zijn wantoestanden, zoals jaren geleden bij
een champignonteler in Someren.
Hier is de ondernemer zelfs tot
celstraf veroordeeld. Dat kan voorkomen worden als huisvesting aan
een keurmerk wordt onderworpen.
Voor huisvesting buiten bedrijven
(pensions, etc.) is dat al geregeld.

Zie SNF keurmerk. Voor huisvesten
op bedrijven gaan we het regelen in
Bernheze. De gemeenteraad heeft,
volgens een voorstel (motie) van
de SP, deze opdracht aan het college van burgemeester en wethouders gegeven. Op die manier voorkomen we ‘Somerense toestanden’
in Bernheze. De SP zal nauw toezien op de totstandkoming van het
keurmerk. En daarover rapporteren
in het belang van de mensen die
het betreft, de flexwerkers.
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‘Zeker kijken op
www.facebook.com/
centrumheesch’
www.centrumheesch.nl

Centrum van Heesch heeft najaarskuren
HEESCH - Terwijl de temperaturen buiten een late zomer doen vermoeden, kleuren toch de bladeren van de bomen de wereld in allerlei schakeringen van geel, rood en groen. Een teken dat de herfst zich volop
doet gelden en de winter niet lang op zich laat wachten. Het centrum
van Heesch neemt een aanloop naar de feestdagen in december met
diverse activiteiten.
Op zaterdag 1 november start de
aangekondigde rode loper actie
en deze duurt tot koopzondag 21
december. Op 21 december vindt
dan om 17.00 uur bij de fontein
de prijsuitreiking plaats. Omdat op
deze plek ook de kerststal zal komen te staan, zal die prijsuitreiking
een sfeervol gebeuren zijn.
Het informatiepunt van de Stichting Centrum Management Heesch

zal vanaf donderdagochtend 6 november op elke eerste en derde
donderdag van de maand van
10.00-12.00 uur de deuren van de
Oude Raadszaal open zetten voor
ondernemers en bewoners.
In De Pas zal op maandag 10 november om 19.30 uur de Gemeente Bernheze een informatieavond
houden over de herinrichting
fase 2.

CDA: CDA

De herinrichting omvat het gedeelte van de fontein en verder ‘t Dorp
in. De tekeningen liggen dan ter
inzage en worden toegelicht.
Betrokkenen hebben inmiddels
een uitnodiging voor deze avond
ontvangen.

Een klein stukje Italië
in het mooie dorpje Heesch

Kerstpakketten en
eindejaarsgeschenken
Zelf samen te stellen bij Gastronomia
Italiana in verschillende prijsklasse.

Ook Sinterklaas komt natuurlijk
naar Heesch. De voorbereidingen
voor de feestelijke intocht op zondag 16 november door de Stichting Intocht Sinterklaas zijn in volle
gang. Zij hebben onder meer gefilmd in de zaak van Mark en Hetty
van Herpen. Het filmpje is te vinden op Facebookpagina Centrum
Heesch. Beslist even kijken!

Blijf op de hoogte door ons te
volgen op www.facebook.com/
GastronomiaItalianaDiGaetan
oYulitaMercurio?fref=ts of

innen!

ig b
loop eens gezell

Begroting 2015

Wim van Lith, Fractievoorzitter CDA Bernheze
bernheze - Vanaf 2015 is de gemeente belast met drie nieuwe taken die vooral
in samenhang moeten worden uitgevoerd. Dan is er winst te boeken, zowel voor
cliënten als voor de gemeenschap, door een integrale benadering van uitvoering.
Wonen naar behoefte
Wonen met zorg is een belangrijk
aandachtspunt voor de CDA-fractie. Omdat ouderen langer thuis
moeten kunnen blijven wonen, is
het van belang dat we daar het
woningbouwprogramma op afstemmen. Wij verwachten van het
college dat bij de afspraken met de
woningcorporaties daar prioriteit
aan wordt gegeven.
Naast wonen met zorg moeten
er wat het CDA Bernheze betreft,
huurwoningen worden gebouwd.
Wij hebben het college gevraagd
om er werk van te maken.

In alle kernen zijn initiatieven voor
eigen aanpak op dorpsniveau met
zorgcoöperaties of soortgelijke organisaties. Deze eigen initiatieven
willen wij faciliteren en zo nodig
financieel stimuleren. Dergelijke
initiatieven moeten onderdeel zijn
van de Wmo-zorg aanpak. Voor
de ontwikkelingen op gebied van
Wmo-zorg is een goede communicatie naar onze inwoners nodig:
Wat ze kunnen verwachten en
waar ze terecht kunnen met vragen
en opmerkingen.
Gymzaal Vorstenbosch
Ruimte voor nieuw beleid is maar

beperkt mogelijk. Toch hebben wij
wensen, zoals die ook in het bestuursprogramma zijn opgenomen.
In de begroting missen we de gefaseerde start van vernieuwing gymzaal Vorstenbosch.
Wij zullen daarvoor een amendement indienen, liefst gesteund door
de gehele raad. Daarbij vinden wij
de brief die het schoolbestuur en
ouders hebben gestuurd zorgwekkend. De CDA-fractie is met
het schoolbestuur van mening dat
snel een eind moet komen aan de
onmogelijkheid om verantwoord
sport- en bewegingsonderwijs te
verzorgen.

Vragen aan de gemeente? Nu ook via @bernhezetwit

Progressief Bernheze:

Spraakverwarring…?
Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze
bernheze - Afgelopen donderdag 30 oktober werden in de gemeenteraadsvergadering de algemene beschouwingen voorgedragen. Waar willen we, als
gemeente Bernheze, de komende jaren ons geld aan besteden. Veel ambities,
weinig middelen…
Ook ik heb me verdiept in de programmabegroting 2015, het huishoudboekje van onze gemeente.
En, lieve mensen, voor een leek
als ik, zonder economische achtergrond, is die begroting bijna niet te
snappen. Ik ben blij dat ook D66
in haar algemene beschouwing
aangaf dat ze het misschien niet
allemaal goed begrepen en pleitte
voor een begroting in klare taal.
Want, waarom moeten de stukken
waar wij als gemeenteraad over
moeten beslissen, toch zo moeilijk
geschreven worden? Dat draagt

echt niet bij aan een goede besluitvorming.
Dit werd afgelopen donderdag ook
nog eens onderstreept in de discussie rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Ging het nou om
tijdelijke of definitieve huisvesting
en zijn het tijdelijke arbeidsmigranten of juist niet en ging het nou
wel of niet over een keurmerk?
Behoorlijk wat spraakverwarring,
terwijl iedereen het in de kern met
elkaar eens was. We willen goede
huisvesting voor de seizoensarbeiders die hier tijdelijk wonen. En we
willen in regels vastleggen wat wij

onder goede huisvesting verstaan.
Dan kunnen we namelijk toetsen
of de woningen die gebouwd worden voor arbeidsmigranten, kwalitatief goed zijn.
Het is zo raar. Staan we als raadsleden bij de koffie in de hal van het
gemeentehuis nog gewoon met
elkaar te praten... Op het moment
dat we de raadzaal inlopen, gaat de
knop om en de moeilijke zinnen en
formele taal voeren de boventoon.
Waarom eigenlijk?
Reageren kan via e-mail
reactie@progressiefbernheze.nl.

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

A presto!
Mercurio
Gaetano & Yulita

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

Informatieavond

Nieuwe herinrichtingsfase centrumplan Heesch
op 10 november 2014 om 19.30 uur in De Pas
Tijdens de informatieavond kunt u meedenken over hoe wij te werk
moeten gaan. We nemen uw suggesties vervolgens op in het bestek,
zodat de aannemer er rekening mee kan houden. Ook willen wij u graag
betrekken bij het bepalen van de nieuwe bestrating. De keuze van de
materialen bepaalt mede de toekomstige uitstraling. U kunt hiervan deze
avond enkele voorbeelden zien. Meer informatie op www.bernheze.org.

S
ACTIE
R
VOO

K

BROOD VAN DE WEE

VIKING LIJNZAAD

(donker meergranen)
3 voor

€ 5,00

VRIJDAG 7 NOVEMBER:
markt Nistelrode tot 12.00 uur.
DINSDAG 11 NOVEMBER:
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

GROTE EIERKOEKEN
8 voor

€ 2,50

Kaashandel Cilius Duijster
Iedere vrijdag op de markt in Nistelrode

Vaste lage prijzen...

6.50
jong belegen
95
jong belegen light
6.
95
8.
belegen
belegen light
50
7.
9.50
extra belegen light
extra belegen
95
7.
95
9.
light kaas

graskaas

1 kilo

minder zout - minder vet

1 kilo

1 kilo

1 kilo

1 kilo

1 kilo

1 kilo
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Riet van Dinther
Jolan Donkers
kan de staatsloten
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
uit Loosbroek
ophalen bij Paperpoint

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

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

Easy

8

7

3

7

9

2

2

1
9

7

8

2

4
8

6

8

3

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

5

Bernheze Ruilt
Is een marktplaats
zonder geld. Speciaal
voor de inwoners van
Bernheze!
Heb jij iets te ruilen,
word dan lid van onze facebook
groep Kom naar:
www.facebook.com/groups/
bernhezeruilt.
Een kast vol kleren en niets om
aan te trekken, herkent u dit?
Ik kan u helpen met
professioneel
kleuradvies en
de juiste keuzes te maken.
Bel nu voor een afspraak
06-51110053.
Colorenta professionele
kleuranalyse en make-upadvies.
Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
Colorenta@ziggo.nl
Cursus Digitale
Fotografie en
Fotobewerken
maandagmorgen van 9.30 tot
11.30 uur. Start 24 november in
Loosbroek.
Bel 06-22064638 of kijk op
www.jolandonkersfotografie.nl.

te koop
Printpapier
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
Alle stofzuigerzakken en
onderdelen uit voorraad leverbaar.
Tevens kunt u bij ons terecht voor
scheerkoppen, batterijen en alle
soorten gloeilampen, LED-lampen
en spaarlampen. Parkeren voor de
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Oozoo horloges bij ons
verkrijgbaar. Voor zowel dames als
heren is er al vanaf € 29,95
een trendy model in alle denkbare
kleuren mogelijk.
Eventueel bestellen wij het model
van uw voorkeur.
Oozoo horloges, een sieraad voor
elke pols.
Parkeren voor de deur.
Dinsdag gesloten.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl
Miele halfautomatische
wasmachine. 4 à 5 kg
inhoud. In prima staat. Ideaal voor
alleenstaande. € 120,Interesse: 0412-453120 Heesch.
Haardhout
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3
gratis thuisbezorgd.
Tel: 06-51315242.

Kom en verwen jezelf of geef een
BiBa sieraad kado.
Ook de nieuwe collectie
handtassen is binnen.
Laat je verrassen bij:
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Salontafel, licht eiken met
tegeltjes bovenin het blad. € 50,Interesse: 0412-453120 Heesch.

te huur
Opslagruimte
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie:
06-22387287.

gevraagd
Gregoriaans koor zoekt
leden
Gregoriaans is een ‘never ending
story’ en is in ontwikkeling met
een link naar de toekomst. Bent
u geïnteresseerd en wilt u van
hemelse muziek genieten en deze
beoefenen, neem dan contact
op met de dirigente van de
Schola Grote Kerk, Oss. Wilmy
van den Berg 0412-642949 of
wilmyvandenberg@hotmail.com.
Het Maaslands Senioren Orkest is
op zoek naar een slagwerker
(drummer)
Deze persoon man/vrouw moet
muziekschrift kunnen lezen.
Tijdelijke hulp ook welkom.
Vrijwillige basis.
Repetitie op maandagmiddag. Een
10-tal optredens per jaar.
Meer informatie: 06-51645804 of
per mail:
janvdbiezen@kpnplanet.nl.
Gebruikte/oude
wenskaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch. 0412-355008.

4

6

BiBa bijouterie,
nu bij Heesakkers kadoshop
verkrijgbaar.
Deze week met introductiekorting
van 10%.

7

1

9

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

1

6

4
9
4

3

aangeboden

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

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

9

MooiBernhezertjes

3

5

8

8

7

2

Puzzle #216740

GEOSFEER
More Puzzles:

MINERALEN BEURS
www.sudoku-puzzles.net

VAN DE STICHTING GEO OSS

9

NOV
2014

10.00-17.00 UUR

D’N IEMHOF OSS
STERREBOS 35 5344 AN

MINERALEN - FOSSIELEN
SIERADEN - GESTEENTEN

Gerard Oskam nieuwe koning
Sint Willebrordusgilde
HEESWIJK-DINTHER - Gerard Oskam is de nieuwe koning van het
Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk.
Dat gebeurde tijdens het traditionele koningschieten dat zaterdag
werd gehouden. De dag begon
traditiegetrouw met het invendelen van de nieuwe leden. Dat waren dit jaar zes personen, te weten
Rien Verkuijlen, Nico en Ria van
Koolwijk, Eric en Heidi Broeren en
tenslotte Bart Lucius.
Hierna werd de schutsboom gevrijd door pastoor Joost Jansen,
gevolgd door de ereleden en wethouder Rien van de Wijdeven als
vertegenwoordiger van de gemeente. Er waren 13 gildebroeders
die streden om het koningschap en
na 13 schoten was het de 43-jarige
Gerard Oskam die de laatste resten

van de koningsvogel naar beneden
schoot. Gerard was in 2004 al eens
koning van het gilde en weet dus
wat het inhoudt.
Na de beëdiging tijdens de kroningsmis is hij ingevendeld als koning, door zijn eigen dochter.

Gerard heeft ook het geluk dat hij
volgend jaar als koning mee mag
schieten met het Koningschieten
tijdens het Europees Schutters Treffen in Peine (Duitsland), een evenement dat maar eens in de drie
jaar wordt georganiseerd en dat in
2006 in Heeswijk plaatsvond.

kinderpagina
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Kennismaking voor peuters
Regenboogop basisschool Delta
viering

HEESCH - Basisschool Delta in
Heesch houdt donderdag 13 november een kennismakingsmiddag voor peuters vanaf 2½ jaar,
met hun ouders.
De middag is bedoeld om de kin-

deren 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 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.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Basisschool Delta, Herderstraat 2,
Heesch. tel. 0412-450678.
www.basisschooldelta.nl.

HEESWIJK-DINTHER - In de
kerk van Heeswijk wordt zondag 9 november weer een Regenboogviering gehouden. Het
thema van deze viering is: De
goede herder.
In deze viering wordt geluisterd naar het verhaal over het
verloren schaap. Er wordt samen gezongen, gebeden, een
kaarsje opgestoken en iets leuks
gemaakt. Na afloop is er koffie/
thee/ranja. De viering begint
om 11.00 uur en is geschikt
voor kinderen van 3 tot 7 jaar.

Jeugdorkest Aurora titelverdediger
op jeugdfestival in Ammerzoden
HEESCH – Het jeugdorkest van
Fanfare Aurora uit Heesch neemt
zaterdag 8 november voor de
tweede maal deel aan het Jeugdfestival in Ammerzoden.
Tijdens de vorige editie van dit
tweejaarlijks festival werd het Heesche orkest uitgeroepen tot winnaar en sleepte daarmee de felbegeerde ‘Arie van den Oord-bokaal’
in de wacht.
De Heesche muzikantjes zullen er
zaterdag in Ammerzoden alles aan
doen om hun titel te verdedigen.
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Lezersactie: r

Win kaarten voo
‘De verjaardag
van Sinterklaas’

Karel de Kok
De verjaardag van Sinterklaas
vanaf 4 jaar
De altijd vrolijke Karel de Kok
en zijn vrienden vieren hun
tienjarig jubileum met een
splinternieuwe kinderklucht
vol grappen en grollen voor
de hele familie. Ze ontvangen ook dit jaar niemand
minder dan Sinterklaas op
hun kasteel. Het kasteelpersoneel wil de Sint eens extra
in het zonnetje zetten. Sinterklaas, die normaal druk
bezig is met het uitdelen van
cadeaus, wordt ditmaal zelf
getrakteerd. De voorbereidingen zijn in volle gang als er plots vreemde
dingen gebeuren op het kasteel. Na de voorstelling komen de Sint en zijn
Pieten naar de foyer voor een Meet & Greet.

zondag 30 november – 14.30 uur - € 10,- (incl. pauzedrankje).
Bestel kaarten op www.deblauwekei.nl.

DeMooiBernhezeKrant geeft samen met De Blauwe
Kei 2 x 2 vrijkaartjes weg.
Willen jij en je kind kans maken op 2 vrijkaartjes?

Mail dan voor 17 november naar info@demooibernhezekrant.nl
en wie weet win jij vrijkaartjes.

Het project ‘Samen Op Weg’ met WonderWoorden
Vorstenbosch – Vorige week stond BS op Weg uit Vorstenbosch in het teken
van het project ‘Samen op Weg’. De WonderWoorden geven handvatten om de
kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten.
Donderdag waren er lessen voor het kind en de ouder over de ‘ik-boodschap’ en de
‘sorry-boodschap’. Dit, zodat de vaardigheden die de kinderen op school leren, ook
thuis gebruikt en geoefend kunnen worden.
Donderdagavond was er een speciale WonderWoordenavond voor ouders in de
speelzaal van de school, verzorgd door twee trainers: Tijdens deze ‘training’ ging
men in gesprek met de ouders over hoe je als ouder het beste om kunt gaan met
ruzies tussen broertjes en zusjes of met vriendjes en buurtkinderen. Daarna lieten
we de ouders zien hoe in het contact met de kinderen de handvatten van de WonderWoorden gebruikt kunnen worden om zo het ‘goede voorbeeld’ te geven en
om te zorgen dat kinderen het steeds meer zelf kunnen gebruiken. Op deze manier
ontstaat er tussen kinderen, leerkrachten en ouders een gemeenschappelijke veilige taal, die zorgt voor een veilig leerklimaat voor iedereen in de school en op het
schoolplein. Voor meer informatie over de WonderWoordenwinkel kunt u kijken op
www.wonderwoordenwinkel.nl.

De oplossing van vorige week
Tekst?
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de eijnderic bedankt lionsclub Bernheze meepraten over de

toekomst Plein 1969

HEEScH - Het was gezellig druk bij de eijnderic in Heesch op vrijdagmiddag 31 oktober. Niet alleen vanwege
het cultuuruur dat deze keer werd verzorgd door Wim Lips, maar ook vanwege de heropening van het bakhuisje, dat onderdeel uitmaakt van het monumentale pand dat stamt uit de 18e eeuw.
In dit bakhuisje worden al sinds
1985 creatieve- en bloemschikcursussen gegeven. De sporen van
bijna dertig jaar gebruik waren
inmiddels goed zichtbaar en de
wens bestond om dit eens flink op
te knappen, zodat het niet alleen
voor creatieve cursussen gebruikt
kan worden, maar ook voor activiteiten waaraan mensen deel willen
nemen die slecht ter been zijn of
gebruik maken van een rolstoel.
Dankzij een financiële bijdrage van
Lionsclub Bernheze konden vrijwilligers afgelopen zomer aan de slag
en het eindresultaat mag er zijn.
Dit wilde de Eijnderic niet onopgemerkt voorbij laten gaan en afgelopen vrijdag hebben Hein Koppens
en Harold van Munster namens
Lionsclub Bernheze de opening
verricht. Een speciaal woord van
dank ging uit naar alle vrijwilligers
die de renovatie mogelijk hebben
gemaakt, waarbij de coördinerende rol werd vervuld door Hans

Harold van Munster en Hein Koppens

Foto: Marcel van der Steen

Paalman, bestuurslid van de Eijnderic. Een aantal heren van sociëteit sportief De Hoef tekende voor
het schilderwerk. Harry Hendriks
sprong bij voor diverse hand- en
spandiensten. Het echte kluswerk

werd uitgevoerd door Nico van
den Hurk en Wim van Nistelrooij.
De Eijnderic is bijzonder dankbaar
voor hun inzet, die ervoor heeft gezorgd dat er voortaan een ruimte
is die voor iedereen toegankelijk is.

HEESWIJK-DINTHER - De stichting Actief Burgerschap houdt dinsdag
11 november een openbare bijeenkomst over de herinrichting van Plein
1969 in Heeswijk-Dinther.
In 2013 werden plannen gepresenteerd om Plein 1969 en directe
omgeving aan te passen en te verfraaien. Er was veel belangstelling
voor de bijeenkomsten van Actief
Burgerschap. In nauwe samenspraak met de gemeente, is voor
een model gekozen waar de meesten enthousiast over waren. Een
belangrijke voorwaarde in het plan
is dat de eerste fase voor het bebouwen van het terrein van voormalig Ter Weer daadwerkelijk uitgevoerd zou moeten worden. Dat
gaat nu ook gebeuren, de bouw
van een supermarkt, gezondheidscentrum, met daarboven enkele
appartementen, start binnenkort.
Op de bijeenkomst dinsdagavond
in cc Servaes zijn ook wethouder
Peter van Boekel en enkele ambtenaren aanwezig. De bedoeling
is dat iedereen actief aan de slag

www.diepvriesspecialist.nl

nieuw

Rundvlees- of
goulashkroket

Flammekueche

traditioneel,
gegrilde
groenten of
4 kazen
Maitre Pierre
Per stuk 2,69 / 2,99

1,

89

Beste prijs

Erwten- of
goulashsoep

1,
Normaal 2,

99

schaal à 5 stuks
Diepvriesspecialist

Frikandel
doos à 20 stuks
Diepvriesspecialist

EXTRA

GROOT

emmer à 1 liter

79

Diepvriesspecialist
Normaal 3,49

2,

79

gaat met de verschillende onderwerpen, zoals parkeren en verkeer,
functies, activiteiten, inrichting,
enz. Alle onderwerpen worden
met elkaar besproken.
Zowel de gemeente als Actief Burgerschap willen zoveel mogelijk
informatie en ideeën horen die
meegenomen worden in de verdere besprekingen. De bedoeling is
ook dat er een klankbordgroep gevormd wordt om regelmatiger mee
te overleggen. Aanvang 20.00 uur.

mosselavond
lionsclub voor het
goede doel
SINT MIcHIELSGESTEL/HEESWIJK-DINTHER - Wekelijks eten circa 20.000 gezinnen van het voedselpakket
dat zij gratis ontvangen. In het kader van de fundraising houdt de Lionsclub de Meierij Den Dungen - waar
Heeswijk-Dinther ook onder valt - voor de derde keer
een 3-gangen aanschuifdiner op zaterdag 15 november.
Ontmoeten, gezelligheid en fundraising zijn de kernwaarden van deze avond, die voor iedereen toegankelijk is.
Voor het diner kan gekozen worden uit mosselen of spare
ribs. Verder wordt er een voorgerecht en een nagerecht
geserveerd en worden bezoekers ontvangen met een
feestelijk drankje. Tijdens de avond is er een verloting
met prijzen en muzikaal entertainment. De opbrengst
gaat onder anderen naar de Voedselbank en het Oudheidkundig museum.
Het diner vindt plaats in De Ruwenberg Hotel in Sint Michielsgestel, aanvang 19.30 uur en de kosten zijn € 39,50
per persoon. Meer informatie en resevering:
www.lc-demeierij.nl of 073-5588888 (receptie Ruwenberg).

Voorgerecht

Vissticks
zak à 10 stuks
Allfreez

Aardappelblokjes
of -schijfjes
zak à 1 kg.

BENEFIETCONCERT

Lutosa

2,

4,

Ragout- of
goulashbroodjes

Visf ilets
diverse
soorten

Bavarois
diverse
smaken

zak à 6 stuks

doos à 250 gr.

tulband à 750 ml.

Diepvriesspecialist

Amacore

Diepvriesspecialist

2,

25
%
korting

2,

Normaal 4,25

99

Snack

Normaal 4,59

99

Snack

Normaal 7,95

99

Hoofdgerecht

Normaal 1,59 - 3,49

Hoofdgerecht

1,

Normaal 1,99

49

het
AFRIKA-ENGAKOOR

Hoofdgerecht

Normaal 3,19

29

Dessert

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

van woensdag 5 nov. t/m dinsdag 18 nov. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

Theater DE PAS
HEESCH
vrijdag 14 november 2014
aanvang 19.30 u
entree € 5,collecte voor stichting

VAN MENS TOT MENS
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VIVAAN: NICOLE RAAIJMAKERS

van de ouderenadviseur
De WMO, Wet MAAtscHAPPeLIJKe ONDersteUNING

tINI vAN DeN BrAND
Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl

De gemeenten hebben van de rijksoverheid de taak gekregen om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Als u dat door psychische of lichamelijke beperkingen niet goed kunt, is het verstandig om
contact op te nemen met een Wmo-consulent van de gemeente. Die
zal samen met u bekijken wat het probleem is en hoe daar zo goed
mogelijk een oplossing voor gevonden kan worden.
De gemeente kan lang niet altijd de steun of voorziening geven die u
het liefst wilt. De Wmo-consulent zal kritisch kijken of u de gevraagde
hulp echt nodig hebt. Misschien kunnen mensen in uw directe omgeving wel helpen of misschien kunt u een voorziening zelf betalen. U
moet er rekening mee houden dat u steeds vaker zelf mee moet betalen
(eigen bijdrage). De tijd dat u automatisch recht had op hulp en voorzieningen is voorbij; de hulp moet echt noodzakelijk zijn. Desondanks
mag u ervan uitgaan dat de consulent zijn best doet om met u een passende oplossing te vinden.

‘De Wmo-consulent zal kritisch kijken of u de
gevraagde hulp echt nodig hebt’
De Wmo is een landelijke wet, die door de gemeenten ingekleurd mag
worden. Er kunnen daardoor verschillen tussen de ene en de andere gemeente zijn. Huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen (aanpassingen),
vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen vallen nu al onder de
Wmo. In de komende jaren komen er voor de gemeenten nog een
aantal taken bij. De persoonlijke verzorging en begeleiding zijn nog onderwerp van discussie, maar gaan misschien ook van het rijk over naar
de gemeenten.
De ouderenadviseurs kunnen ouderen informeren over de mogelijkheden en de werkwijze van de gemeente. Voor hun namen en telefoonnummers kunnen inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen naar Vivaan in Veghel
0413 367309. Inwoners van Vorstenbosch, Nistelrode en Heesch kunnen bellen naar Rigom in Oss 0412 653232.

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl

Tini van den Brand is een van de vrijwillige ouderenadviseurs in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
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Mijn naam is Nicole Raaijmakers, 23 jaar oud en woonachtig in Gemert. Ik loop sinds
eind augustus stage bij Vivaan,
locatie Heesch. Ik volg de opleiding Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening en ik zit
in mijn laatste jaar. Bij Vivaan
werk ik met kinderen, jeugd en
jongeren bij het Jongerenwerk
en daarnaast help ik mee aan projecten bij het Ouderenwerk.

‘een meDewerker Van De BiBliotheek en
ik staan Paraat om De Deelnemers met
Vragen te helPen’
Dit betekent dat ik ook volwassenen mag ondersteunen bij de
computercursus ‘Klik en Tik’. Deze computercursus vindt plaats
in de bibliotheek in Heesch op donderdagmiddag van 13.00 uur
tot 14.30 uur en is voor volwassenen en ouderen die moeite hebben met het werken op de computer.
‘Klik en Tik’ is gericht op het werken met een computer: hoe werkt
het toetsenbord, de muis en hoe kan er bijvoorbeeld op Google
iets opgezocht worden? Deze handelingen op de computer worden stap voor stap uitgelegd d.m.v. het programma ‘Klik en Tik’.
Iedere deelnemer kan op zijn of haar eigen niveau werken. Een
medewerker van de bibliotheek en ik staan paraat om de deelnemers met vragen te helpen, zodat zij verder kunnen in het programma. Het is erg leuk om de deelnemers hierin te oudersteunen en hen te zien groeien in het werken met de computer.
Wil je meer informatie over ‘Klik en Tik’, dan kun je contact opnemen met Ank Meertens 0412-474851 of ank.meertens@vivaan.nl.

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

k
nieuW model rijBeWijs
BERNHEZE - De rDW introduceerde op 1 november een nieuw model rijbewijs met chip. vanaf die datum
geeft de rDW alleen nog rijbewijzen volgens het nieuwe model uit.

Autowassen

€1,-*

De aanvraag van een nieuw rijbewijs wordt niet duurder. Rijbewijshouders hoeven hun huidige geldige rijbewijs niet te vernieuwen. Als zij hun rijbewijs vernieuwen als de geldigheid afloopt, krijgen ze het nieuwe
model rijbewijs met chip.

Altijd
goedkoop
tanken
* Programma 6,
bij 10L getankt

Het nieuwe rijbewijs is nog moeilijker na te maken en eenvoudiger in gebruik dan het huidige rijbewijs.
Dat draagt bij aan het voorkomen van identiteitsfraude. Het rijbewijs krijgt een ander ontwerp en andere,
moderne echtheidskenmerken. Ook wordt het nieuwe rijbewijs voorzien van een chip. Verder komen er op
het rijbewijs een Machine Readable Zone (MRZ) en een Quick Respons (QR)-code. Die zorgen ervoor dat
de gegevens op het rijbewijs snel en foutloos uit te lezen zijn.

Hescheweg 223 - OSS

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

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart

68.000 km

2008

Opel Agila automaat airco zwart

59.000 km

2009

Opel Zafira 1.6 launch edition trekhaak ecc

139.000 km

2005

Saab 900S cabrio airco

161.000 km

1995

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
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goedkope winterbanden?
Advertorial

de Pitstop nistelrode zeven
dagen per week open
NISTELRODE - vanuit Nistelrode richting Heesch, maar ook op weg
naar de snelweg; rijden de vele klanten voorbij. ruud hoopt dat ze
voortaan een pitstop zullen nemen. Zo kunnen ze de innerlijke mens
voorzien. Hij is de mensen graag van dienst en er zijn dan ook allerlei
faciliteiten geregeld voor de passanten. Behalve natuurlijk een goede
parkeerplaats is er ook een dames en herentoilet, de banden kunnen
opgepompt en er is een oplaadpunt voor de elektrische fiets en dat
allemaal gratis.

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

ook
VERHUUR

goedkope
BANDENENwinterbanden?
ACCU-EXPERT
ook
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

VERHUUR
Wij adviseren
graagofbijgebruikte
de bestewinterbanden
keuze in banden,
velgen
Nieuwe
(evt. met
velg) en accu’s

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

heerlijke verse broodjes de zondag goed beginnen.
De counter heeft een mooie
ruime keuken achter zich en de
verse broodjes worden ter plekke gemaakt. Klanten kiezen een
broodje welke binnen enkele minuten afgebakken is en waarbij
ze heerlijk vers beleg kiezen en
daarbij een toppingsaus. Paprika
tabasco, zongedroogde tomatensaus, honingmosterd - of een
pestosaus, voor iedereen een eiIvo, Ruud en Sylvia vormen samen het team van De Pitstop
Foto’s: DMBK gen broodje. Natuurlijk word de
vitrine aangevuld met heerlijke
snacks, zoals frikadellen broodje
De ontbijt- en lunchdeal
of saucijzenbroodje of een verEen heerlijk bakje koffie van verse se soep van de dag. Ook verse
bonen van Van Tienen, terwijl u drankjes, zakjes snoep, koek en

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

Het adres voor al uw autozaken!
Hèt adres voor al uw autozaken!

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een
prijsopgave
kunt u bellen
Informeer
naar de mogelijkheden
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven
of mailen.
en uitstekende service

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

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

‘lekker Bakje koFFie en meteen weer
‘on the roaD’’
enkele minuten wacht op een
heerlijk vers gebakken broodje,
een gezond ontbijt. De Pitstop
heeft bijval gekregen van Ivo
Tousain die zijn ervaring in de horeca deelt met zijn collega’s, zodat
hij een gezonde hap heeft voor
belangstellenden.
Vijf dagen in de week zijn ze open
van ’s morgens 7.00 tot 21.00
uur, maandag tot en met vrijdag.
Zaterdag en zondags zijn de verse
broodjes om 8.00 uur uit de oven
en kan ontbijtend Nistelrode met

chips of andere borrelsnacks,
zoals elk servicestation aanbied.
Daarnaast hebben ze een bosje
bloemen, cadeautje of lekkere
knuffel voor een vergeten verjaardag. De automaterialen zoals olie, lampjes, trekkabels, ook
deze materialen zijn aanwezig en
van goede kwaliteit.
de PitstoP nistelrode
Heescheweg 17
5388 rG Nistelrode
0412-782507

‘De Pitstop Nistelrode is het servicestation bij zelfservice
benzinestation Hopmans aan de Heescheweg met de prijs van een
onbemand tankstation en de service van een bemande pomp!’

ivo:

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
Audi500
A3zeer
quatro
4 wd
20- 16v
line 200pk
Fiat
apart
40.00
km sairco
..........2005
2007
Fiat
Panda
4200
km.
................................
2009
Audi a4 pro line 163pk
2007
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Citroen Berlingo 2.0 HDI
2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Citroen
C1
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. .......................2011
2006
Honda
Civic 1.4
16V50.000
5-drs. automaat
.........2005
Ford Fusion
airco
km
2007
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Mini Cooper
2007
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
Mitsubishi
5-drs
2009
Mini
CooperColt
.............................................
2007
Mini
1.6 16V1.8
.................................2002
2008
OpelCooper
Astra coupe
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel Astra h station 1.6 16v airco
2007
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
OpelCorsa
Corsa
1.2 automaat
5-drs
Opel
Easytronic
Z1.OXV
12V 3-drs...2010
2002
Opel
20.000 km. airco ....2010
2010
OpelCorsa
Corsa1.2
1.45-drs
16v 3-drs
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
OpelVectra
Corsa1.6
1.3cdti
airco, 89.000 km 2011
Opel
16V5-drs,
.................................
1998
OpelZafira
Insignia,
tourner 110.000 km 2010
Opel
1.9Dsport
......................................
2006

OpelZafira
Insignia,
109.000 km 2010
Opel
2.0sport
DTH tourner
.................................
2003
Opel
Zafira
2.2i
Elegance
80.000
2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 kmkm. ......2006
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault Clio 1.2 16v station airco
2008
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Renault
Megane
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............1998
2006
Peugeot
cc 1.6 1.6D
16V quiksilver
55.000km ..2004
Renault206
Megane
station car
2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Volkswagen Fox
2006
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Volkswagen
Golf
Plus
1.664.000
clima km. ..... 2006
Renault
Clio 1.2
16V
airco
49.000
km1.6 16V airco ........................2009
Renault
Clio
2003
Seat
Ibiza 1.4Passat
16V Sensation
km...2012
2006
Volkswagen
station 2049.000
tdi
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volkwagen Polo 1.4 16v 3drs.
2010
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen
Touran
1.9 TDI
Toyota
Aygo airco
20.000
km.77Kw
.................. 2008
trendline Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
2010
Volkswagen
Volvo
d55-drs
automaat
..........................2005
2005
VolvoXC70
XC 70
automaat
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

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

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

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

Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
en
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
telefoon:
(0412)
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,451066
reparatie
keuring
Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

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

•• In-car
Car kitentertainment
•• Track
In- car&entertainment
trace
•• Ritregistratie
Track & trace
•• Mobiele
RITREGISTRATIE
telecom

• Audi A4 Avant 2.0 tdi, 177 PK, Xenon, led, navi,
19 inch, s-line, 67.000 km, 2012
• Audi A4 avant 2.0 TDI 143 PK pro-line, navi, led,
Pdc v + a , 18 inch, privacy glas, sportinterieur,
68.000 km, 2012
• Kia Picanto 1.1 aut., el.ramen, airco, cv,
stuurbekr., 23.600 km, 2006
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Peugeot 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000
km, 2010

• Renault Scenic 2.0 AUT. Business Line navi
lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl.
nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009
• Seat Ibiza 1.4, 16v, airco, licht met. velgen, 2005
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• VW Golf plus 1.9, sdi, el.ramen, centr. vergr.
243.000 km, 2007
• VW Golf 1.6 tdi, navi, clima, 17 inch, 70.000 km,
2011

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

• Camerasystemen
Voorkom bijtelling.
• Navigatiesystemen
Fors besparen op
administratiekosten.
• Voertuigbeveiliging
Inzicht in rijgedrag van
• Signaleringsverlichting
medewerkers.

www.taxivangrunsven.nl

CarCAR
Media
BV BV
Gasstraat-oost 28-B
Media
Gasstraat-oost 28B Oss
www.inbouwspecialisten.com

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

0412-635545

www.inbouwspecialisten.com

Oss
Singel 1940-1945 320b
Heesch Cereslaan 22
Veghel Industrieterrein Doornhoek 3910

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

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
CC 1.6i JBL
2006
Matiz
5 drs.
2008 auto’s
€ 4950.- en Peugeot
•Chevrolet
In- en
Verkoop
van
lichte206bedrijfsauto’s
Peugeot 206 rood metalic
2003
2 x Citroën 2cv vanaf
€ 9800,• Wielen en banden

€
€
Renault Clio 5 drs.
2004 €
Fiat Panda 75.000 km
2006 € 3950,Renault Grand Scenic 7 pers. LPG 2006 €
Ford Ka grijs
metalic
€ 3450,Een
greep
uit2004voorraad
Suzuki
2003
€
Ford
Mondeo
TDCi
2005
€
2999,JaguarIgnis
XJ 6 blauw
lwb 4.2met.
plaatje
1987
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Mazda
2
automaat,
28dkm
2005
Suzuki
SX4
1.6
VVT
automaat
2008
€
Hyundai
Atos
56.000
km
2002
€
2450,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
Citroen Xsara picasso blauw met.
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
Citroen Xara Coupé
Daihatsu Yong yrv zwart
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
Ford Focus stationcar, 16 16v
Ford Focus stationcar, zwart
Ford Ka
meeneemprijs
Ford Transit connect, ex btw
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars

2004
2003
1971
2004
1999
2002
2001
1997
2002
2002
1998
2004
2005

€ 3.950,€ 3.900,€ 4.950,€ 4.950,€ 1.500,€ 2.750,€ 1.999,€ 1.999,€ 3.499,€ 2.750,€ 650,€ 3.250,€ 7.750,-

Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
Peugeot 307 hdi break
2007
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999
Renault Twingo grijs metalic
2003
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002
Volkswagen Kever belastingvrij
VW Golf Cabrio lmv
1995

5900,2999.3450.5900,3450,€ 8.250,€ 6.450,11950,€ 3.800,€ 2.950,€ 5.950,€ 7.600,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,€ 2.500,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O
O L
L U
U T
T II O
O N
N
S
Sticker réparateur.indd 1
Sticker réparateur.indd 1
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VEILIG DE WINTER
DOOR MET HANEX

S É
É C
C U
U R
R II T
T É
É
S
23/09/09 10:12
23/09/09 10:12

WINTER
SCREENWASH*

GRATIS
IJSKRABBER*

5 liter
kant en klaar,
tot -20°C

Bij aankoop
van ieder
wasprogramma!

NORMAAL:
€ 7,95
Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 06-10184506
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

* vanaf zaterdag 8 november 2014, zo lang de voorraad strekt

• wĳ werken voor alle verzekeringsmaatschappĳen
• bĳ ons geen standaard eigen risico
• gratis leenauto

€ 3,95

• 10 tot 20% korting op
uw verzekeringsschade

• bĳ ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
matte koplampen herstellen, krassen polĳsten en lakschade herstellen
• ook kunt u bĳ ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto
Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳk.nl - www.schadeherstelrooyendĳk.nl
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Grenzeloos BernheZe
dorcas voedselactie bij cooP
heeswijk-dinther
HEESWIJK-DINTHER - In Heeswijk-Dinther wordt op zaterdag 8
november de Dorcas voedselactie
gehouden bij de cOOP supermarkt op Plein 1969.
Voor de negentiende keer wordt
van 2 tot en met 9 november de
Dorcas Voedselactie gehouden. In
honderden supermarkten, kerken,
scholen en bedrijven in Nederland,
zamelen duizenden vrijwilligers
voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.

Ook komt dit jaar een belangrijk
deel van de opbrengst ten goede
aan mensen die getroffen zijn door
het geweld in Syrië.
Meer dan zeshonderd supermarkten verlenen hun medewerking
aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen er voedsellijstjes
uit aan het winkelend publiek. Op
deze lijstjes staan producten die
samen een voedselpakket vormen.
Mensen doen een boodschapje extra en geven deze af aan de vrijwilligers voor verwerking in een voed-

selpakket. In Heeswijk-Dinther
wordt op zaterdag 8 november
de Dorcas Voedselactie gehouden
bij de cOOP supermarkt op Plein
1969. Direct na de voedselactie
worden de donaties overgemaakt
aan Dorcas en de verzamelde goederen door vrijwilligers verwerkt
tot voedselpakketten. De voedselpakketten worden daarna zo
spoedig mogelijk getransporteerd
en uitgedeeld aan de allerarmsten.
Meer informatie:
www.dorcasvoedselactie.nl.

in de Pas: Benefietvoorstelling
vluchtelingenWerk
HEEScH - vluchtelingenWerk houdt op woensdag 19 november een
benefiet-cabaretvoorstelling ten behoeve van gezinshereniging in de
regio. Deze voorstelling zal plaatsvinden in De Pas in Heesch.
Leon van der Zanden (o.a. bekend van zijn voorstelling Rebel,
comedytrain en het programma
Olifantendoders op Omroep Brabant) heeft voor deze gelegenheid
speciaal een voorstelling gemaakt
met het thema gezinshereniging
en hiervoor een aantal collegacabaretiers uitgenodigd.

Leon van der Zanden Foto: Sas Schilten

Naast Leon zullen ook Fuad Hassen, Farbod Moghaddam en Jeroen Leenders optreden en bovendien zal de foto-expositie ‘Leven
in veiligheid’ te bewonderen zijn.
In deze tentoonstelling staan zes
vluchtelingen met hun verhalen
centraal.

Kostbaar
Gezinshereniging klinkt eenvoudig, maar het kan soms jaren duren en heeft heel wat voeten in de
aarde. Op het gebied van gezinshereniging biedt VluchtelingenWerk ondersteuning op praktisch,
financieel en juridisch vlak. Gezinshereniging is een kostbaar traject.
Bovenop de hoge kosten van de
aanvraag, komt bijvoorbeeld nog
de prijs van vliegtickets. Voor gemiddeld 1000 euro kan er voor gezorgd worden dat een verscheurd
gezin weer bij elkaar wordt gebracht. De opbrengsten van deze
benefietvoorstelling zullen dan ook
ten goede komen aan het regionale Vluchtelingenfonds.
Kaartjes voor de voorstelling in De
Pas kosten € 20,- en zijn te bestellen via: leon@vluchtelingenwerk.nl.

mmm... lekker uit eten voor
het goede doel
Stichting Miss Maasai organiseert weer een benefiet-proeverij

NISTELRODE - Na het ongelooflijke succes van vorig jaar organiseert,
stichting Miss Maasai ook nu in samenwerking met eetcafé ‘t Pumpke
in Nistelrode een proeverij om mensen op een smaakvolle manier een
bijdrage te kunnen laten leveren aan het goede doel.
Voor meisjes in Kenia is het - door
cultuurverschillen en geldgebrek
- niet vanzelfsprekend om naar
school te kunnen gaan.

Stichting Miss Maasai zet zich voor
hen in en zamelt door diverse projecten geld in om de meisjes een
goede basis voor de toekomst te
kunnnen bieden.

nieuwe schoolbus dankzij
sponsoractie fioretti

Afgelopen jaar heeft de stichting
op veel donateurs en vrijwilligers
kunnen rekenen die betrokken waren bij de Proeverij van ‘t Pumpke,
de Zevenheuvelenloop, MOV, ‘t
Maxend, de Beekgraaf, de kaartverkoop van Ria, KBO Uden, het
Afrika-Engakoor, Op Weg, Gilde
St. Anthonius, Vraag & Aanbod,
Vorstenbosch Pakt Uit en het Zomernachtfestijn.
De proeverij is op woensdag 12
november aanstaande. De kosten hiervoor zijn € 34,75, inclusief
twee drankjes, waarvan € 12,25
naar Stichting Miss Maasai gaat.
Aanmelden kan op
www.missmaasai.com. Vol=vol!

VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - Leerlingen van het fioretti college in
veghel hebben € 9.500,- ingezameld voor de stichting solidair met India uit Heeswijk-Dinther. Met het geld kan er een schoolbus gekocht
worden voor een school in het stadje Gulbarga in India.
De onderbouwleerlingen van het
Fioretti college nemen elk jaar deel
aan een sponsorloop voor het goede doel. In mei van dit jaar werd
er geld ingezameld voor Stichting
Solidair met India uit HeeswijkDinther. Het doel was voldoende
geld bij elkaar te lopen voor de
schoolbus.
schoolgeld
Dankzij de actie kunnen nog eens
vijftig kinderen naar school. Ze wonen te ver van de school af om elke
dag te voet te komen. De school
in Gulbarga telt nu 383 leerlingen.
110 Kinderen uit zeer arme gezinnen betalen geen schoolgeld, om-

dat ze dit gewoonweg niet kunnen. India kent een kastensysteem.
Als je in een lage kaste geboren
wordt, zijn je kansen klein. Veel
mensen werken als seizoenarbeider of dagloner op de landbouwbedrijven van grootgrondbezitters.
Door de kinderen goed onderwijs
te bieden, worden hun kansen vergroot.
Voor meisjes is het extra belangrijk
om naar school te gaan. Ze worden
vaak thuisgehouden om te werken
en het huishouden te doen. Ook
worden ze al heel jong uitgehuwelijkt. Wanneer zij onderwijs kunnen
volgen, zijn ze veel minder kwetsbaar.

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.

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.

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

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL
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Wij, Rien Romme (29) en Anke van Dijk (24) zijn 1 januari 2010 vertrokken uit het

Luchtpost gerolstein gezellige Brabant en zijn verhuisd naar Gerolstein (Duitsland).

Waar blijft de tijd!? Inmiddels zijn we alweer een jaar aan het melken in de nieuwe melkstal, een half jaar getrouwd, en in verwachting van
ons eerste kindje! Een jaar vol veranderingen ligt achter ons, en een jaar vol veranderingen staat ons te wachten.
De bomen zijn zo goed als kaal en dagen worden duidelijk korter. Toch mogen we niet klagen over het weer van de afgelopen weken. Dit
voorjaar hebben wij onze mais al vroeg gezaaid, dit met het idee dat hij ook vroeg rijp zou zijn. Echter, dit was niet het geval en wij hebben
vorige week pas het eerste deel van de mais laten hakselen. Deze week zal de tweede helft ingekuild worden. Het is hier in de omgeving
heel normaal dat je eind september, begin oktober te maken hebt met nachtvorst. We zijn dus erg blij met dit zachte najaarsweer. Als
alle mais gehakseld is, hebben we ongeveer 75 hectare mais ingekuild, een hele hoop dus. Wat ieder jaar tijdens het maishakselen weer
problemen oplevert, is het vies rijden van de straten. We wonen aan een grote doorgaande weg, waar veel verkeer voorbij komt, het is dan
ook erg belangrijk dat de weg niet vol met modder komt te liggen. We doen dus elk jaar weer ons uiterste best om alles schoon te houden.
Ook dit keer waren we weer onderweg met de loader en een collega boer met zijn tractor en veegmachine om alles schoon te houden.
Helaas zijn er ook elk jaar weer mensen die weinig begrip hebben voor de landbouw en direct de politie bellen over vervuiling van het wegdek. Gelukkig zag de politie wel in
dat er hard gewerkt werd om alles schoon te houden en mocht er gewoon verder gehakseld worden.
We zijn erg tevreden met de nieuwe stal en melkstal. We hebben in het begin wat opstartproblemen gehad, maar deze zijn inmiddels verholpen. Half november komt er een
nieuwe jongen bij ons op de boerderij werken, op dit moment we hebben te weinig personeel en we hebben gezocht naar wat extra hulp. Deze jongen komt uit Nederland
en het lijkt hem leuk om in Duitsland te komen werken. We zijn erg benieuwd hoe het hem gaat bevallen in Gerolstein. Omdat we erg blij zijn met de komst van ons eerste
kindje, willen we daar natuurlijk ook tijd voor hebben. We hopen dat het extra personeel wat verlichting zal kunnen geven, zodat we begin mei volop kunnen genieten van
onze kleine spruit!
Voor nu laat ik het hierbij. Voor het einde van dit jaar zal er nog een luchtpost vanuit Gerolstein te lezen zijn in DeMooiBernhezeKrant.
Groetjes, Anke Romme, www.eifel-vakantie.nl

Over de grens in Gao (Mali)

ook minimaal een maand voordat
je lichaam gewend is. Voor die tijd
ben je dan ook letterlijk kapot na
een werkdag, die toch zeker negen
uur werken bedraagt.
Een ‘gewone’ dag
Om half vijf gaat de wekker, snel
tanden poetsen en scheren. Eten in
de eettent en om half zes starten de
werkzaamheden. Omdat de tempe-

Stefan

we zitten hier toch maar vier maanden”, “Hoe primitiever hier, hoe
luxer het dadelijk in Nederland is”.
Buiten die geruststellende gedachten moet eenieder wel beschikken
over een gezonde dosis flexibiliteit,
incasseringsvermogen, improvisatievermogen, teamspirit, fysieke fitheid, mentale fitheid en vooral geen
8 tot 5 mentaliteit.

‘als je naar de wc wilt, ga je naar een
stoel met een gat erin’

Hitte, benauwdheid, lange dagen, team spirit, fysieke belasting, mentale belasting, flexibiliteit en improvisatie. Al deze woorden schieten mij te binnen als ik denk aan mijn periode in Mali.
Voordat ik deze gevoelens uitleg, zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Stefan, geboren en getogen in
Brabant, 27 jaar en ondertussen negen jaar in dienst bij de Koninklijke Landmacht. Op dit moment ben ik
groepscommandant van een pantsergenie groep. Opgekomen als soldaat, heb ik het klappen van de zweep
ervaren, door het bekleden van de rangen onder sergeant.
Tijdens mijn uitzending in Mali
werd mij door een familielid gevraagd of ik dit artikel wou schrijven. ‘Over de grens’ zo luidde het
artikel. We kunnen wel stellen dat
ik op dit moment over de grens
zit. Een spreekwoordelijke grens
die je als militair overschrijdt vanaf
het moment dat je te horen krijgt
dat je op missie gaat, maar ook de
daadwerkelijke overschrijding die
je fysiek ervaart wanneer je het
conflictgebied betreedt. ‘Over de
grens’, dat zijn we al snel als we ergens ingezet worden. Vanaf het moment dat het mij gevraagd werd om
dit artikel te schrijven heb ik dit als
een eer ervaren. Een eer om jullie
te vertellen over het leven in een
uitzendgebied en het leven als een
militair.
Indrukwekkend
In 2005 ben ik als negentienjarige
in dienst gegaan als soldaat. Al snel
mocht ik er aan geloven en ging op
uitzending naar Afghanistan.
Drie jaar later waren we er echt
van, zoals wij dat zo mooi zeggen.
2008 Stond in het teken van mijn

eerste ‘Battlegroup’ missie. Dit
hield in dat wij de taak hadden om
de Freedom of movement te creëren en waarborgen in Tarin Kowt,
de hoofdstad van Uruzgan. Dat
hield vooral in dat we verantwoordelijk waren voor het ondersteunen
in ons verantwoordelijke gebied.
Een zeer indrukwekkende tijd met
goede en mindere ervaringen die
me altijd bijblijven.
En nu Mali
In Mali ziet de wereld er op dit
moment anders uit, niet alleen de
dreiging en het doel van de missie
zijn heel anders, ook de cultuur en
onze taak, het klimaat is nog extremer dan in Afghanistan en de
fysieke belasting van de mannen is
echt zwaar.
Normaliter ben ik lid van een
‘search team’ oftewel het werk wat
ik in Afghanistan uitvoerde.
Hier voeren we onze neventaak
uit. Dat is het bouwen van beschermingsconstructies. Het woord zegt
het eigenlijk al: het maken van
gebouwen en objecten die ervoor
zorgen dat iedereen veilig kan ver-

blijven en werken. Dit klinkt eenvoudiger dan dat het is. Bouwen in
een ‘Sahel’ gebied is denk ik wel
het zwaarste en extreemste voor
wat betreft klimatologische omstandigheden die een bouw kunnen beïnvloedden.
Extreem
We zijn getraind om in extreme
omstandigheden onze taak uit te
voeren. De grote extreme vijand
hier is het klimaat. De koudste dag
tot nu toe is 30 graden, de warmste
63 graden en gemiddeld is het hier
zo’n 52 graden, voor wat betreft de
gevoelstemperatuur. De ene dag regent het even, de andere dag hebben we te maken met een muur van
zand die 30 meter hoog is en niet
om het kamp heen wil en de dag
daarna voelt het fris aan. Dat frisse
ervaren we al met 24 graden. Toch
apart als de kachel in Nederland
warm aanvoelt met 21 graden.
Dit heeft dan ook daadwerkelijk invloed op de fysieke en mentale belasting van eenieder die hier werkt.
Je lichaam moet constant tussen die
extremen schakelen. Het duurt dan

raturen extreem zijn, werken we in
de ochtend tot twaalf uur. Daarna
hebben we een siësta tot drie uur
in de middag om het heetst van de
dag te vermijden en werken we
daarna tot zes uur in de middag.
Wanneer je dit niet handhaaft, zal
je het niet lang volhouden met deze
temperaturen en kan je in het ergste geval warmteletsel oplopen.
De faciliteiten zijn natuurlijk niet
zo luxe als bij een vijfsterrenhotel.
Het is meer een spartaanse levenswijze. Wat ik daarmee bedoel is, dat
als je naar de wc wilt, je naar een
stoel gaat met een gat erin, waar je
je vuilniszak omheen spant en je
behoefte doet en daarna het zakje
bij een dumppunt achterlaat. Als je
wilt douchen, ga je naar een aanhanger waar acht zeilen douchehokjes in zitten en je vier minuten
mag douchen. Lunch in de middag
met temperaturen in de eettent oplopend tot 64 graden en vervolgens
kletsnat met je collega’s daadwerkelijk van je stoel afglijden. Het wachten op de was kan oplopen tot vijf
dagen. Dit lijkt natuurlijk niet lang,
maar als je na een uur werken vaak
al drijfnat bent, heb je na een paar
dagen al aardig wat was. Je staat te
bouwen met 55 graden en de zon
pal boven je, je kan dan niet om de
vijf minuten de schaduw opzoeken,
omdat we hier natuurlijk met een
doel zijn.
Dit klinkt alsof het ervaren wordt
als een achterstandswijk maar dat
is het totaal niet. We zijn er op getraind en gaan hiermee om alsof
het normaal is. Eenieder waardeert
het leven in Nederland, maar weet
hier ook zijn weg te vinden. Een
paar van de vele uitspraken; “Ach

Voorbereiding
Er wordt niet voor niks een opwerktraject gehandhaafd, waarin
we al deze aspecten en eigenschappen tot in den treuren trainen voordat we op missie gaan. We doen het
tenslotte niet in ons eentje ‘een vent
is geen vent’, nee, we moeten de
klus klaren met een heel team en de
mentale support die we vanuit thuis
krijgen. Dit vergt veel van de mannen hier en zeker niet te vergeten
van je dierbaren thuis. Wanneer het
thuisfront je niet steunt en er niet
voor je is, dan kan je een hele goede
militair zijn, maar ga je het hier niet
volhouden. Met zijn allen sleuren
we elkaar er doorheen tijdens de
goede en wat mindere tijden en zorgen we dat we veilig terugkomen op
Nederlands grondgebied.
Mijn droom
Van kleins af aan was dit al een
droombaan voor mij. Het helpen
van kleine kinderen en ze ook een
veilige toekomst gunnen, zoals wij
dat heel ‘normaal’ vinden in Nederland. Toen dacht ik klein en nu
zie ik het in een helikopter view en
besef me dat onze werkzaamheden
hier en in andere conflictgebieden
bijdragen om gebieden veilig te
maken. Een bijdrage aan de veiligheid en stabiliteit van Mali. Sommigen zien het denk ik niet helemaal
goed in, maar ik weet zeker dat ons
kleine steentje - en misschien is het
nog kleiner dan klein - weldegelijk
voor verandering heeft gezorgd.
Toen, nu en in het verre!
Wij gaan door waar anderen stoppen!
oet,

Een militaire gr
Stefan
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FysioCentrum Heesch nieuwe sponsor HVCH 2 Vestjes voor meiden M6E4

HEESCH - FysioCentrum Heesch
heeft zich verbonden met de mannen van HVCH 2. Het team is
voorzien van een tenue, trainingspakken en voetbaltassen.
Voor HVCH is FysioCentrum
Heesch geen onbekende. Het centrum is al langere tijd sponsor van
de club en er bestaat al een samenwerking voor de geblesseerde
spelers. Een samenwerking die

mountainbike

door eigenaar Fer van den Hurk als
zeer prettig en goed wordt ervaren.
Spelers staan door de juiste behandeling sneller weer op het veld of
kunnen zelfs zonder onderbreking
doorvoetballen.
Hoofdklasse
HVCH 2 sleepte - na een spannende ontknoping afgelopen seizoen - het kampioenschap in de
wacht. Daardoor speelt dit team na

zeven jaar afwezigheid weer op het
hoogst mogelijke niveau voor 2e
elftallen, de reserve hoofdklasse.
Dit met een nieuwe trainer, Mark
van der Steen.
Dit kampioensteam is aangevuld
met een aantal jeugdspelers. Alle
spelers hebben de jeugd van HVCH
doorlopen. De gemiddelde leeftijd
is 21 jaar. Het is een team dat dus
nog kan groeien.

Veel deelnemers veldtoertocht

NISTELRODE/HEESCH - De veldtoertocht van Toerwielerclub De
Voorsprong uit Heesch trok afgelopen zondag ruim 1100 deelnemers naar Nistelrode.
Het zonnige weer en de prachtige
route door de Maashorst en Bedaf
zorgden ervoor dat iedereen kon
genieten van deze tocht. Jong en
oud fietsten met een mountainbike of veldfiets over de bospaden
en landwegen, waarbij gekozen
kon worden uit afstanden van 35,
45 of 55 kilometer. De deelnemers

Samen met IWDS.nl werden de
vestjes voorzien van ieders eigen
voornaam en de beide logo’s van
genoemde Heesche ondernemingen.
De spannende thuiswedstrijd tegen Uden eindigde uiteindelijk in
een gelijkspel en na de wedstrijd
was het tijd voor een foto-momentje om de nieuwe vestjes te
showen.

Presentatie 2014
23 november

Twee voorstellingen
Aanvang: 13.00 en 18.00 uur

kwamen van heinde en ver. In de
wijde omgeving van de startlocatie
was bijna geen parkeerplek meer
vrij. Op de pauzeplaats vonden de
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Lectra Brite
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versnaperingen van C1000 Wiegmans gretig aftrek. Op de website
www.twcdevoorsprong.nl staan
veel foto’s van deze zonnige tocht.

Locatie: CC Nestelré Nistelrode

www.dvdancingkids.nl
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Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud
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HEESCH - De meiden van M6E4
van hockeyclub MHCH uit Heesch
werden vorige week zaterdag,
voorafgaand aan de wedstrijd,
verrast door Nana Steijns van Fysiotherapie Hoogstraat uit Heesch
met nieuwe sponsor-vestjes.
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Nieuwe kledingsponsors voor teams Prinses Irene

Negende elftal

Tweede vrouwenelftal

NISTELRODE - Veel ondernemers dragen voetbalvereniging Prinses
Irene in Nistelrode een warm hart toe. Dat bleek ook afgelopen periode
weer, vijf teams werden verrast met nieuwe kleding.
RESER robot technology, schonk
het 6e elftal nieuwe shirts. Eigenaar
Dirk Kappers woont in Nistelrode.

volleybal
NISTELRODE - Dames 1 van volleybalvereniging Tornado uit
Nistelrode verloor zaterdag de
wedstrijd tegen Apollo.

Rijschool Nistelrode zorgde voor
shirts, broeken en kousen voor het
9e elftal, Joris Janssen eigenaar van

Zesde elftal

B1 elftal

E1 elftal

Rijschool Nistelrode voetbalt ook
in dat elftal.
Jess Design ontwerpt, produceert
en verkoopt design meubelen. Eigenaar van dat bedrijf is Nistelrodenaar Maarten van de Goor. Hij
schonk shirts aan het E1 team,

waarvan hij ook trainer/coach is.
Crommenacker
Automobielen
schonk het B1 elftal shirts, broeken, kousen en tassen.

gevestigd aan de Bedrijvenweg.

Winst en verlies Tornado
Het begin van de eerste set was
voor Tornado dramatisch. Door
onnodige fouten en effectief spel
van Apollo was de setwinst met
11-25 overtuigend voor Apollo.
In de tweede set werd wederom
geen soepel spel getoond. Veel
servicefouten en gaten in de verdediging aan de kant van Tornado.
Apollo benutte de kansen die daaruit voortkwamen en pakte ook de
tweede set.
Het vertrouwen bij Tornado leek
helemaal weg, maar pakte de
derde set echter goed op. Er werd
opbouwend beter gespeeld en dit
resulteerde in mooie aanvallen,
maar met een sterke aanval op het
middenveld pakte Apollo ook de
derde set. Met een mooi debuut

van Eefje van Erp en snelle acties
heeft Tornado toch 1 punt kunnen
pakken door de laatste set met 2519 te winnen.
Meisjes B
Meisjes B speelde zaterdag een
wedstrijd tegen Spirit in Rosmalen. Na een eerste set, die verloren
werd (23-25), is het team goed teruggekomen, de overige sets werden met een redelijk groot puntenverschil gewonnen (25-6, 25-17,
25-20). De drie laatste sets had de
ploeg (iets) meer rust in het eigen
spel. Dit heeft er voor gezorgd dat
er veel punten gemaakt konden
worden.
Beide teams spelen volgende week
om 18.00 uur in Nistelrode.

Sportkampioenen jeugd aanmelden voor 1 december 2014
BERNHEZE - Alle jeugdsporters die tussen 1 januari en 31 december 2014 een kampioenschap hebben
behaald dat aan de criteria voldoet, worden gehuldigd op 25 januari 2015. Ook sporters of teams die een
bijzondere prestatie hebben geleverd komen in aanmerking voor de huldiging.
De kampioenen worden gehuldigd op zondagmiddag 25 januari 2015 in Uitgaanscentrum Lunenburg in
Loosbroek.Tijdens deze middag maken wij de sportman, sportvrouw en sportteam jeugd van 2014 bekend
en ook de sportvrijwilliger 2014. Alle sportverenigingen in Bernheze worden persoonlijk geïnformeerd door
middel van een e-mail of brief.
Geen lid van ‘n Bernhezer sportvereniging?
Individuele kampioenen die geen lid zijn van een Bernhezer sportvereniging en in Bernheze wonen, kunnen
zich ook aanmelden. U moet de aanmeldingen vóór 1 december 2014 indienen. De formulieren en de criteria vindt u op www.bernheze.org. Voor meer informatie: L. van Herpen, telefoon 0412-45 88 88 of e-mail
l.van.herpen@bernheze.org.

Ton van de Crommenacker is met
zijn bedrijf alweer zo’n zeven jaar

Tenslotte werd het 2e vrouwenelftal door kapsalon Koppig in
nieuwe shirts gestoken.
Sinds een kleine twee jaar is Linda
Lunenburg hiervan de eigenaresse.

voetbal

Nipte zege
vrouwen Prinses Irene

NISTELRODE - De vrouwen van
Prinses Irene uit Nistelrode wonnen zondag met 1-0 van Venray.
De ploeg begon voortvarend, met
drie spitsen werd geprobeerd druk
te zetten op de verdediging van
de Limburgers. Malissa Scheepers
kreeg de moeilijke taak de sterke
spits van Venray uit te schake-

len en slaagde daar uitstekend in.
In de 25e minuut scoorde Femke
van Bremen de 1-0, wat achteraf
de winnende goal bleek te zijn. In
de tweede helft drong Venray erg
aan zonder veel gevaar te stichten.
Prinses Irene kreeg nog verschillende kansen, maar ging daar onzorgvuldig mee om en kwam niet
meer tot scoren.

voetbal

Prinses Irene
in tweede helft onderuit

Geslaagde editie HVCH voetbalschool
HEESCH - De Heesche voetbalclub
HVCH organiseerde dit najaar opnieuw een voetbalschool voor de
D-, E- en F-spelers.
Dankzij de inzet van een grote
groep vrijwilligers hebben ze kunnen schaven aan hun techniek. De
trainers, begeleiders en fans hebben kunnen genieten van de inzet
van zo’n 115 enthousiaste voetballers.
De voetbalschool is bedoeld als extraatje voor de meiden en jongens
van de recreatieve pupillenteams
van HVCH. De trainingen werden gegeven door de spelers van
de senior selectieteams, de A-1 en
C-spelers van HVCH. Ervaren trainers, jeugdcoördinatoren en andere vrijwilligers hielpen met het bedenken, uitzetten en opruimen van
de oefenvormen en het begeleiden
van de onderlinge wedstrijdjes.

Foto: Teun Bevers

NISTELRODE - De voetballers van
Prinses Irene verloren zondag van
promovendus RKDVC uit Drunen
met 1-4.

Voetbaldiploma
De voetbalschool van 2014 werd
met een mini-toernooi afgesloten.
De spelers van de winnende teams,
een internationaal gezelschap bestaande uit Real Madrid, Bayern
München en het verrassend sterke
NAC, werden extra in het zonnetje

gezet door jeugdvoorzitter Laurens
Gloudemans. Elke deelnemer ontving een heus voetbaldiploma.
Op de vraag of er volgend jaar
weer een voetbalschool moet komen, was het antwoord luid en
duidelijk: Ja!

Op de zege viel weinig op af te
dingen, zeker niet gezien het spelverloop in de tweede helft. De
mannen uit Drunen werden vorig
seizoen kampioen, onder leiding
van de huidige Prinses Irene coach
John Meijs. In de eerste helft leek
er nog weinig aan de hand en
waren de ploegen aan elkaar gewaagd.
De thee werd opgezocht met een
1-0 voorsprong voor Prinses Irene,

door een doelpunt van Job van de
Elzen. Tussen de 50e en 56e minuut scoorde RKDVC twee keer
via Jorg van Oijen en Remco van
Hoesel. Dat RKDVC daarna niet
verder uitliep had het geheel aan
zichzelf te danken, de mooiste
kansen werden gemist . Prinses
Irene nam alle risico’s achterin,
waarbij met name aanvoerder Gijs
van Erp zich aanvallend steeds geweldig inzette en bijna niet was af
te stoppen. Pas in de slotfase werd
het verschil uitgedrukt in de cijfers
die hoorden bij het krachtsverschil
in de tweede helft. In de 84e minuut, vanaf de elfmeterstip en in
blessuretijd scoorde Van Oijen.
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Avesteyn met lege handen

VENHORST/HEESWIJK-DINTHER
- Na het hoopvolle gelijkspel tegen Boekel Sport van vorige week,
ging Avesteyn zondag met 1-0
onderuit in en tegen Venhorst.
Avesteyn kon in nagenoeg de ideale
opstelling aantreden. De wedstrijd
begon met een beter Avesteyn. De
eerste helft creëerde de ploeg uit
Dinther nogal wat open kansen,
maar kon er geen verzilveren. In de
39-ste minuut scoorde Venhorst uit
een tegenaanval. Dit was een tegenvaller, maar niet fataal, omdat
er nog voldoende tijd was om deze
achterstand om te zetten.
In de rust was er het ongeloof
over de achterstand, maar tevens
het vertrouwen in een ommekeer.
In de tweede helft werd er volop
aangedrongen, maar dit leidde

basketbal
HEESWIJK-DINTHER - Na twee
verloren wedstrijden op rij wonnen de basketballers van Tenderfeet dit weekeinde van Giants.
Beide teams begonnen de wedstrijd
met een zorgvuldige zone-verdediging. De heren uit HeeswijkDinther pakten een voorsprong
van 8-2. Tegen het einde van het
eerste kwart vielen ook nog enkele
schoten van de Giants, wat resulteerde in een stand van 8-6 na het
eerste kwart. In het tweede kwart
bleven de kansen schaars, maar
werd er aan beide kanten efficiënter met de geboden kansen omge-

bridgen

Ann en Bert
Pellegrom bridgekampioen
NISTELRODE - Ann en Bert Pellegrom hebben zaterdag 25 oktober
hun titel geprolongeerd tijdens
het bridgekampioenschap van
Nistelrode.

niet tot enig resultaat. Dit ondanks
de diverse wissels, waaronder het
debuut in het eerste van Joost van
Vugt, speler van de A1. Het mocht
niet baten. Aan het einde van de

Foto: Ad van Dooren

rit was er een flinke kater die restte, Avesteyn was de betere ploeg,
maar stond met lege handen.

Tenderfeet Heren 1 wint van Giants
sprongen. Ruststand: 20-20.
Het derde kwart begon met een
3-punter van de bezoekers, maar
daarna is Tenderfeet ontketend.
De ene snelle aanval na de andere
van onder andere Nard Megens en
Wouter van Hoof, afgewisseld met
een aantal goede schoten van Jan
Mikkers, zorgden voor een 13-0
run. Het vierde kwart stond in het
teken van de voorsprong vasthouden en waar mogelijk uitbreiden.
De Giants deden er alles aan om
dichterbij te komen, maar de minimale voorsprong van Tenderfeet
bleef 5 punten. Na twee 3-punters
en een aantal rake vrije worpen

werd de wedstrijd op slot gedaan
en bleven de punten in HeeswijkDinther: 66-54.

Het kampioenschap werd voor de
veertiende keer gespeeld. Veertien
paren troffen elkaar in CC Nestelré. Er moest op het laatste moment
nog voor een invaller worden gezorgd. Gelukkig was Rina van Son
uit Schayk bereid om de opengevallen plaats in te nemen. Bridgekampioen kon ze niet worden; die
titel is alleen voor inwoners uit
Nistelrode.
Eerste, met een score van 69.79
werden Rina van Son en Willy

Muytjens. Maar omdat Rina geen
inwoner van Nistelrode is, kon zij
geen winnaar worden. Ann en Bert
Pellegrom prolongeerden hun titel;
hun score was 58.33%. Een derde
plaats, met 55.21%, was er voor
Jos en Riek van den Broek.

Start zaalcompetitie korfbal
HEESWIJK-DINTHER - De zaalcompetitie gaat zaterdag 8 november weer van start voor de
korfbalsters van Altior.
De allerkleinsten (Welpen1) beginnen met een uitwedstrijd. De F1
en E3 beginnen als eerste aan hun
thuiswedstrijd om 11.30 uur. Dit
seizoen is de thuishaven van Altior weer sporthal De Zaert, waar
de meeste wedstrijden worden gespeeld. Op zondag is er maar één
wedstrijd thuis, want de meeste
senioren beginnen met een uitwedstrijd. Ook dit jaar wordt er
van Altior 1 veel verwacht na de
degradatie van het afgelopen zaal-

seizoen. De ploeg zal er alles aan
doen om weer op het hoogste niveau terug te komen.
Zie voor het complete wedstrijdprogamma: www.altior-korfbal.nl.

voetbal

HVCH flink onderuit
tegen Roosendaal
HEESCH – Thuis tegen Roosendaal
kreeg HVCH uit Heesch zondag onverwacht een afstraffing te verwerken. De ploeg ging met 0-5 ten onder.
Ook nu begonnen de Heeschenaren goed en werd het spel gemaakt.
Roosendaal wachtte geduldig af en
in de 6e minuut was er al de goede
counter die leidde tot de 0-1. HVCH
leek die snelle achterstand goed te
verteren, maar na goed twintig minuten werd het spel van de Heeschenaren minder en had Roosendaal een
erg gemakkelijke middag: de gasten
liepen uit naar 0-5.

handbal

Thuiszege voor heren Dos’80
HEESCH - De heren van handbalvereniging Dos’80 uit Heesch wisten in de thuiswedstrijd
tegen Habo vrij eenvoudig te winnen. Met name in de tweede helft vond de ploeg het doel
van de tegenstander makkelijk. Eindstand 24-19.
Het team van coach Frank Schellekens begon
goed aan de wedstrijd. Dat resulteerde in
een 5-2 voorsprong. Toch was het Habo dat
niet bij de pakken ging neerzitten. Wat aanvankelijk op een simpele zege voor Dos’80
leek uit te draaien, werd teniet gedaan door
slordig spel aan Heesche kant.
De bezoekers uit Boekel kwamen terug, het
was keeper Roy Govers die de Heeschenaren op de been hield. Hij stopte diverse open
kansen. Daardoor was het bij rust 11-10 en
lag de wedstrijd weer helemaal open.

Verrassing
Na de pauze kreeg Habo geloof in een verrassing, zij kwamen voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong (12-13). Dat bleek het
sein voor de thuisploeg om er een schepje
bovenop te doen. In korte tijd werd er een
gat geslagen van 6 doelpunten. Zelfs met
een man minder werd er gescoord door
Harm van de Oever. Nadat het gaatje geslagen was, zakte het geloof bij de bezoekers
weg. Zo speelde Dos’80 uiteindelijk de wedstrijd vrij gemakkelijk uit en bleven de punten in Heesch.
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Bernhezer Vogelshow in Vorstenbosch

de kernen van

VORSTENBOSCH/nistelrode - Vogelvereniging ‘De Oranjewever’ uit Nistelrode houdt op zaterdag 8 en zondag 9 november een vogeltentoonstelling in zaal de Riethoeve in Vorstenbosch.

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

Het betreft
een gezamenlijke
tenwaterpolo
handboogschieten
tafeltennis

toonstelling van vijf vogelverenigingen in Bernheze. De traditie
wil dat per toerbeurt jaarlijks een
vogelvereniging uit Bernheze de
organisatie van een grote vogelshow op zich neemt. Dit jaar is De
Oranjewever darten
aan de beurt. golf
wielrennen
Je staat er niet altijd bij stil, het
organiseren van een vogelshow
betekent meer dan een jaar lang
voorbereidingen.
Verschillende
vergaderingen met alle Bernhezer
vogelverenigingen, het contracteren van keurmeesters, het regelen van een zaal voor de show,
skien
snowboarden
kano
het schrijven van een tentoonstellingsreglement, het maken van
inschrijfformulieren, inzenderbrieven, kooi-etiketten, invoeren van
alle gegevens in het digitale tentoonstellingsprogramma, het maken van een catalogus en nog veel
meer. Kortom, vele vrijwilligers van
de vereniging steken vele uren in
kaarten/bridgen
de organisatie en niet op de laatste
plaats veel energie in het kweken
van de mooiste vogels.

Variaties
Ook dit jaar zijn er enkele honderden vogels in vele soorten en
variaties te bewonderen. Je kunt
daarbij denken aan: kleur- en postuurkanaries, zebravinken, Gouldamadines, Europese cultuurvogels,
vele tropische vogels en parkieten.
De tentoonstelling is geopend op
zaterdag 8 november van 19.00

tot 21.00 uur en zondag 9 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de tentoonstelling zijn altijd
(bestuurs)leden aanwezig om vragen over het houden van vogels te
beantwoorden.
De toegang is voor inzenders geheel gratis, bezoekers betalen de
catalogus.

motorcross

Gebroeders Pittens winnen in Hellendoorn
VORSTENBOSCH - De broers
Wesley en Thierry Pittens uit Vorstenbosch hebben zaterdag 25 oktober beiden hun klasse weten te
winnen bij de zesde wedstrijd om
het Open Nederlands Kampioenschap Enduro in Hellendoorn.
motorsport

Wesley streed de hele dag met
Mark Wassink om de overwinning
in de E3 klasse. Het was spannend
tot het einde, maar toen Mark
hard ten val kwam en zijn sleutelbeen brak, kon Wesley onbedreigd
naar de zege rijden. Thierry was
goed op dreef en zette in alle proeven snelle tijden neer. Hij wist met
grote voorsprong de A1 klasse te
winnen en won hiermee tevens de
scratch van de nationalen.

voetbal

Heeswijk verspeelt periodetitel

HEESWIJK-DINTHER - Alle ingrediënten waren dit weekend op sportpark De Balledonk aanwezig om er voor VV Heeswijk tegen Best Vooruit een mooie voetbalmiddag van te maken. Veel publiek, een heerlijk
najaarszonnetje en een periodetitel die op het spel stond.

direct onder druk te zetten. Na 11
minuten resulteerde dit al in een
voorsprong, toen de bijna 2 meter
lange Jeroen Mattheeuwse in de
Heeswijk-zestien weg kon draaien
en hard en hoog de 0-1 op het scorebord schoot. Tevens ruststand.
Na rust bracht trainer Marc van de
Ven Çetin Alpdogu in voor Michel
van Druenen, waardoor Heeswijk
positioneel beter stond. De druk
op het doel van keeper Frank van
de Bogaard werd langzaam opgevoerd en in de 68e minuut resulteerde dit in de gelijkmaker van de
ingevallen Alpdogu: 1-1.

Sten van de Berg heerst in de lucht

Door interne strubbelingen startte Best Vooruit gedreven aan de

Foto: Hans Heesakkers

wedstrijd. Met veel fysieke kracht
wisten de bezoekers de thuisploeg

Net op het moment dat iedereen
die de blauw-witten een warm hart
toedraagt aan een klein feestje begon te denken, sloeg het noodlot
toe. Het scorebord gaf al 90 minuten aan, toen een afgemeten
voorzet vanaf links bij de tweede
paal door de volledig vrijstaande
spits Mattheeuwse ingekopt kon
worden: 1-2.

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer,
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online
voor alle verenigingen en stichtingen:
Advies- en Administratiekantoor
Fluit v.o.f.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der
Stappen
Bart Strijbosch BV.
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie `t oude Raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
C. van Lieshout en Zn B.v
C1000 Wiegmans
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café Zalen ‘t Tunneke
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise

Kapsalon van Dinther
Karwei
Kersouwe
Kinderopvang De Benjamin
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Oefentherapie Cesar
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Trendtuin
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: www.bernhezemedia.nl

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl
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EVENEMENTEN
DONDERDAG 6 NOVEMBER
Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden

Uitgedaagd
Locatie: De Misse Heesch
11-11 Bal AUSUM
Locatie: De Pas Heesch

Basiscursus Dierencommunicatie bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

‘Veel liefs uit Tirol’ Toneelstuk van Anders Als Anders
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Lezing over
Vergeten groenten
Locatie: Bibliotheek Nistelrode

Zwetsavond van de Juinders
Locatie: Zaal de Toren
Heeswijk-Dinther

Collecte Alzheimer
Locatie: Bernheze

Expositie Laura
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Workshop sieraad maken
van (half)edelstenen
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Meditatie uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Dorcas voedselactie
Locatie: Coop Heeswijk-Dinther
Pagina 22
ZONDAG 9 NOVEMBER

VRIJDAG 7 NOVEMBER

Vrijwilligersmarkt
Locatie: Aula Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Informatieavond Reuma
Patiëntenvereniging
Locatie: De Pas Heesch

Bernhezer Vogelshow 2014
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
Pagina 27

Uitgedaagd
Locatie: De Misse Heesch

CS De Wevers:
Prinsenreceptie
Locatie: Zaal `t Tramstation
Nistelrode
Pagina 1

Publieksavond Sterrenwacht
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 2
Collecte Alzheimer
Locatie: Bernheze
Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 8 NOVEMBER
Bernhezer Vogelshow 2014
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
Pagina 27
Cursus Metamorfosemassage bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Collecte Alzheimer
Locatie: Bernheze
Fanfare Aurora naar
Jeugdfestival
Locatie: Hoge Weiden 16
Ammerzoden
Pagina 17

Uitgedaagd
Locatie: De Misse Heesch
Verkooptentoonstelling
handwerkgroep van Horizon
Locatie: Petrus-Emmaus
parochie Heesch
Pagina 8
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Waldmägdelein
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 7
Expositie Laura Hoek
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Uitwisselingsconcert St.
Servaes met Aurora Con Brio
Locatie: Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
Pagina 7

Regenboogviering
Locatie: De Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
Pagina 17
‘Veel liefs uit Tirol’ Toneelstuk van Anders Als Anders
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
MAANDAG 10 NOVEMBER
Nationale herdenking
ramp MH17
Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss
Dokter van Bernhoven@Oss
over prostaatkanker
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Informatieavond: nieuwe
herinrichtingsfase
centrumplan Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 15
Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan
Heesch
DINSDAG 11 NOVEMBER
Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode
Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Informatieavond over
herinrichting en verfraaien
van Plein 1969
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 18
WOENSDAG 12 NOVEMBER
Benefiet-proeverij voor
Stg. Miss Masaai
Locatie: Eetcafé ‘t Pumke
Nistelrode
Pagina 22
Reiki-oefenavond bij
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Onderonsje Dinther
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther

Amsterdamse Avond
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther

Denkend Hart
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 7

The White Edition
Locatie: Café-zaal Kerkzicht
Loosbroek
Pagina 9

DONDERDAG 13 NOVEMBER
Informatieavond over
Q-koorts
Locatie: Berchplaets Berghem
Peutermiddag
Locatie: Basisschool Delta Heesch
Pagina 17
Onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek
Loosbroek
Workshop sieraad maken
van (half)edelstenen
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Inspirerende film
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Intocht
Sinterklaas
ZONDAG 16 NOVEMBER
Intocht Sinterklaas
Locatie: Vorstenbosch,
Heeswijk-Dinther en
Heesch
Herfstwandeling
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode

Voorlichtingsavond reuma
Locatie: De Peppelhof Veghel
Pagina 6

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 14 NOVEMBER

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Herinner je wie jij bent....
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

MAANDAG 17 NOVEMBER

De ‘Zin van Bernheze’
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
Pagina 1

Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan
Heesch

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

Stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Benefietconcert
Afrika-Engakoor
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 18
ZATERDAG 15 NOVEMBER
Intocht Sinterklaas
Locatie: Nistelrode

Ondernemerslokaal Rabobank met afscheid Joep Kok
Locatie: De Pas Heesch
DINSDAG 18 NOVEMBER
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Workshop Intuïtieve
Mandala tekenen met
Bertine Donna
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

WOENSDAG 19 NOVEMBER

Hossende Wevers: 11-11 bal
Locatie: Zaal ‘t Maxend
Nistelrode

Benefietvoorstelling
vluchtelingenwerk
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 22

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch

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

