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Laagste prijsgarantie
op Audi’s met TFSI motoren

bij onderhoud en reparatie!

Oss
Kansingel 22 H-J

Officiële Audi 
dealer

Vervangend vervoer
v.a. € 18,50 p/dag

2 jaar garantie op
loon en delen

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

www.kijkmij.infowww.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd   1 18-01-13   12:02

Evenementenagenda

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

ophaalservice 
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

gratis 

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Promotietour
de kreuge van start

Het thema van het 11-11 bal is dit 
jaar ‘Jetzt geht’s Losss-broek’. Dus 
gekleed in Lederhosen, Dirndl, met 
Bratwursten en een muziekwagen 
gingen de leden van De Kreuge 
door de straten van Loosbroek. 
Ze stopten in elke brievenbus een 
flyer en bij vele mensen die thuis 
waren, belden ze aan om een 
Bratwurst af te geven.

Jetzt geht’s losss-broek!
Trek je Lederhose of Dirndl uit de 
kast voor het 11-11 bal op zater-
dag 7 november en geniet van een 
Bierfest zoals een Bierfest bedoeld 
is. Samen pullen vullen, wijntjes 
vatten, smullen van de lekkernijen 
uit de Bratwurststube, foute dans-
jes doen op de Skihut top 10, mee-
zingen met de meest spetterende 

artiesten van diverse pluimage, 
Schnaps trinken, proosten op de 
zin & onzin van het leven, je ma-
ten aftroeven tijdens de Bierfest-
uitdagingen, feesten en genieten 
van een Ganz geiles Fest! 
 
11-11 bal 2015
Jetzt geht’s Losss-broek!
Zaterdag 7 november 
Zaal open 20.11 uur 
Locatie Zaal Kerkzicht, Loosbroek 
Voorverkoop € 7,50, aan de deur 
€ 10,- toegang vanaf 16 jaar.

Verkrijgbaar 
Loosbroek: Dagwinkel Schouten,
Café Kerkzicht, Restaria Revival 
Heeswijk-Dinther: Paperpoint
Vorstenbosch: Dagwinkel Vorsten-
bosch.

LOOSBROEK – Het duurt nog ongeveer 2,5 week voordat de 
11-11 ballen in Bernheze worden gehouden. Carnavalsver-
eniging De Kreuge uit Loosbroek is zaterdag al begonnen 
met de promotietour van dit 11-11 bal. 

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

Toppers
Gymnasium Bernrode 
fietst recordbedrag 
bij elkaar van 
€ 26.909,54 voor 
Stichting Medisch 
Werk Mumbai.

zie PAgiNA 12

Een compliment voor de gemeente Bernheze

De Ouwe Garde 
laat haar talent 

zien tijdens 
het Bernhezer 

Liedjesbal

Meer op pagina 5

‘Raar maar 
waar’ 

op 
De Toermalijn 

in Heesch

Dag van de witte stok
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Donderdag 22 oktober: lezing over 
familie-opstellingen door Ineke 
Hamstra, aanvang 20.00 uur. Kosten 
€ 7,50. Graag vooraf reserveren bij 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl 
of per telefoon 0413 366032. 

Op vrijdag 30 oktober, 6 en 20 
november is er de gelegenheid om 
deel te nemen aan een modelklas 
naaktfiguur tekenen/schilderen. 
Duur: een hele dag of halve dag, 
van 9.00 tot 12.15 uur en van 
13.30 tot 16.45 uur.
Kosten: € 55,- gehele dag en € 25,- 

voor halve dag. Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl 
o.v.v. ‘naaktmodel tekenen’. Ver-
geet niet keuzedatum en dagdeel 
te vermelden.

Jeugdatelier 
Het Jeugdatelier Vorstenbosch is 
voor kinderen in de leeftijd van 6 
t/m 12 jaar die graag tekenen, 
schilderen en andere creatieve din-
gen doen. Het eerste Jeugdatelier 
- onder leiding van kunstenares 
Sarah Linde - wordt op woensdag 
4 november van 14.00 t/m 16.00 

uur in de Kloosterkapel gehouden. 
Kosten voor deelname aan de zes 
opeenvolgende woensdagen zijn:  
€ 30,- per kind.
Voor meer informatie of aanmel-
den: mail naar info@sarahlinde.nl 
of bel 06-51641701.

Zondag 1 november: concert door 
het duo Plaisir d’amour, Anouk Pla-
tenkamp en Jos Koning, aanvang 
15.00 uur, entree € 5,-. Zij bespe-
len Keltische harp, viool en viola 
d’amore.

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschActiviteiten voor jong en oud

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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PEFC/30-31-421

eten, drinken, uitgaan

MIT DEM ‘ANSELTALER PARTY-EXPRESS’
UND EIN SUPERTOLLER PARTY DJ

Gepaste kleding wel gewenst, niet verplicht
Voorverkoop € 10,-. Deurverkoop €12,50

ZAAL ’T TRAMSTATION PRESENTEERT
Zaterdag 24 oktober 

OktoberfestOktoberfest
Aanvang 20.30 uur

VOORVERKOOPADRESSEN CAFÉ ’T TRAMSTATION, RAADHUISPLEIN 5 
EN DIO/THE READ SHOP PARKSTRAAT 8 NISTELRODE

WWW.TRAMSTATION-NISTELRODE.NL

Jetzt 

Geht’s Los
Bier und Wurst

Viel Spass

Het wildseizoen is geopend

nmiddels is de herfst echt begonnen, buiten is het fris en 
regenachtig. De tijd van het jaar om het binnenshuis extra 
knus en gezellig te maken en heerlijk te kokkerellen. Ook het 

wildseizoen is sinds afgelopen week weer geopend. Wild aan tafel 
doet het altijd goed: het is feestelijk en smaakvol en bovendien 
eenvoudig te bereiden. Vaak is wild ook nog eens minstens zo snel als 
andere vleessoorten klaar te maken: een hertenbiefstukje of wild-
zwijnkoteletje heeft niet langer dan een paar minuten per kant nodig, 
net als hazenrugfilet en het malse vlees van de eenden- of ganzenborst 
trouwens. De tijd van dagen marineren is in ieder geval voorbij, dat 
deden onze grootouders, bij gebrek aan een koelkast. Marineren geeft 
tegenwoordig vooral een smaakaccent.

Bakken, grillen, braden, roosteren, stoven, stomen. Wild is geschikt 
voor alle bereidingswijzen. Ook heel fijn: wild combineert met 
tal van smaken. Met noten en paddenstoelen, met fluweelzachte 
aardappelpuree en beetgare pasta, met knapperig geroosterde 

wintergroenten, frisse bladsalades, volzoete 
knolselderij- en romige pastinaakpuree. Met friszoete 
cranberrycompôte, oma’s appelmoes en gestoofde 
vijgen. Geef er een subtiele rode wijnsaus bij of juist een 
stevige, pittige kaassaus.
We hebben sinds deze week onze toonbank weer 
goed gevuld met een mooi assortiment aan wild. Voor 
een ieder wat wils. Na 4,5 jaar hebben we zelfs weer 
struisvogelbiefstuk terug in ons assortiment en daarnaast 
o.a. ook rendier, gans en kangoeroe.
Onderstaand een heerlijk recept voor u, zeer aan te 
bevelen.

ganzenfilet op duitse wijze
Ingrediënten 4 personen:
Voor de ganzenborst: 
2 ganzenfilets
1 prei
1 grote ui
2 stengels bleekselderij
1 winterpeen
5 jeneverbessen
300 ml gevogeltefond
3 blaadjes laurier

Voorbereiding: 
Verwarm de oven voor op 175° C. Was de groenten zorgvuldig en 
snij ze julienne. Doe ze in een bak en hutsel ze goed door elkaar. 
Maak de ganzenfilets droog met een stuk keukenpapier. Snij de vette 
kant ruitgewijs in (niet te diep). Kruid ze met zout en peper en bak 
ze snel aan weerszijden aan in een gloeiend hete koekenpan. Boter of 
olie hoeft niet, de gans heeft een rijke voorraad vet. Maak een bedje 
van de groenten in een ovenslee en leg de filets erop. Het braadvet 
uit de koekenpan evenredig verdelen over het groentenbedje. Zet de 
braadslee in de oven. Doe na 15 minuten de fond erbij.

Bereidingswijze:
Nu een uur laten stoven en af en toe de groenten iets door elkaar 
hutselen. Daarna de gans uit de oven halen, de groenten afgieten 
en het vocht opvangen. Groenten goed uit laten lekken. De bloem 
aanlengen met een paar eetlepels kookvocht. Goed roeren om klonten 
te voorkomen en vervolgens dit mengsel in het kookvocht storten. 
Het vocht nu aan de kook brengen en laten binden. Ondertussen de 
sinaasappels persen en het sap door een zeef bij de saus doen. Weer 
laten binden. Nu de kruiden, de balsamico-azijn en de veenbessenjam 
erbij doen. Van het vuur halen en de room en zure room toevoegen. 
Goed mengen. Klaar!

Bij de ganzenfilets serveert u rode kool en aardappelpuree.
Eet u smakelijk! Riny van Esch

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

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

Heerlijke HerfstgerecHten

I

Voor de saus: 
2 perssinaasappels
1 tl balsamicoazijn 
50 ml zure room
50 ml room
1 el bloem
2 el veenbessenjam (Preiselbeeren)
zout

Voor 4 personen

Boodschappenlijstje 

•	 1	vanillestokje
•	 3	eetlepels	witte	basterdsu

iker

•	 100	gram	mascarpone	

•	 125	gram	slagroom,	stijfge
klopt

•	 6	mandarijnen
•	 8	bitterkoekjes	grof	verbro

kkeld

•	 4	el	sambuca	(Italiaanse	an
ijslikeur,	slijter)

•	 4	tl	cacaopoeder

Keukenspullen
•	 4	glazen	of	bakjes

WerkWijze: 
Snijd met een scherp mes het vanillestokje in de lengte doormidden, 
schraap met de punt van het mes het zwarte merg eruit. Roer het vanil-
lemerg met de basterdsuiker door de mascarpone. Schep de geklopte 
slagroom er voorzichtig door. Snijd met een scherp mes de onder- en 
bovenkant van de mandarijnen en haal vervolgens de schil eraf (tot en 
met het witte vliesje). Snijd het vruchtvlees tussen de vliesjes uit en vang 
het sap op. Verdeel de helft van de bitterkoekjes over de glazen en drup-
pel over elke koekjesbodem ‘n eetlepel sambuca en wat opgevangen 
mandarijnensap. 
Verdeel de helft van het mascarponemengsel erover en leg daarbovenop 
enkele stukjes mandarijn. Herhaal dit met de rest van de koekjes, sam-
buca en het mascarponemengsel. Bestrooi de tiramisu met mandarijnen 
tot slot met cacao en garneer met de rest van de mandarijn.

Eet Smakelijk
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Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn 
dagelijkse belevenissen.

Fileparkeren

Ik zou er echt totaal niets op tegen hebben in een stad te wonen. Het 
lijkt me heerlijk om alles dicht bij de hand te hebben en wat meer 
mogelijkheden te hebben in je vrijetijdsbestedingen. Dat je veel meer 
mensen en dus herrie om je heen hebt, is ook geen reden om van een 
verhuizing af te zien. Ik kan eigenlijk maar één ding bedenken wat me zou 
tegenhouden naar een stad te verkassen. Ik denk dat ik meteen ruzie met 
mijn buren zou hebben. 

Het zou me namelijk niks verbazen als ik binnen de kortste keren 
de auto’s van de buren een lichte tik zou hebben gegeven tijdens het 
parkeren. Deze dorpse jongen heeft namelijk sinds de ‘bijzondere 
verrichtingen’ bij zijn rijexamen geen auto meer fatsoenlijk achteruit in 
een parkeervak kunnen krijgen. Ik ben de trucjes van mijn instructeur de 
dag na het examen vergeten en ik heb ook niet de moeite genomen ze 
ooit weer in mijn parkeersysteem te krijgen.

Het gevolg is, dat ik in een stad heel veel nutteloze kilometers al 
wandelend doorbreng. Wanneer ik de mogelijkheid heb om recht voor 
de deur van een winkel mijn auto neer te zetten, maar ik moet er voor 
fileparkeren, rijd ik liever door. Het zweet breekt me uit als ik bedenk dat 
ik misschien wel vijfhonderd keer moet steken om die auto netjes op de 
stoep te zetten. Laat staan als ik denk de colonne wachtende auto’s die 
achter me staan te toeteren omdat ik aan het klunzen ben. 
Mijn huis in de stad zou dus een eigen inrit moeten hebben waarop ik 
netjes mijn auto vooruit kan parkeren. Ik zal die stedelingen maar een 
beetje matsen. Ze hebben het al zwaar genoeg met al die dorpelingen 
die het maar blijven proberen om stads te doen en hun bumpers flink 
beschadigen. 

Column
D’n BliekerTheatergroep Anders als Anders speelt 

‘Het Veilige Huis B.V.’

Anders als Anders bestaat 33 jaar. 
Dit jaar brengen ze voor het eerst 
een klucht op de planken. “Nor-
maal gesproken spelen wij alleen 
blijspelen. Dat is dit jaar dus anders 
als anders”, vertelt Marij Offer-
mans. Naast meespelen verricht ze 
ook de nodige hand en spandien-
sten. “Ik doe eigenlijk van alles, 
tot aan de kaartverkoop aan toe. 
Maar spelen blijft het allerleukst.”

Het Veilige Huis B.V. gaat over het 
verwaarloosde landgoed van me-
neer Bostrano, waar de geest van 
zijn over-over-overgrootvader nog 
altijd rondspookt. Als Bostrano op 
zakenreis gaat, huurt hij Ed en Ber-
tje met hun beveiligingsbedrijfje 
Het Veilige Huis in om zijn land-
goed te bewaken. Maar of dat nu 
zo’n goede keuze was…? 
De voorstelling, geschreven door 
Ton Elstgeest, wordt geregisseerd 

door Annemarie Bruin. “Ze moti-
veert ons echt om tot het uiterste 
te gaan. Dat vind ik erg leuk.” De 
groep is dan ook erg blij met haar. 
“Annemarie is heel gemotiveerd 
en betrokken. Ze laat je in je waar-
de als acteur.”

Tijdens het repeteren hebben de 
spelers volgens Marij nog altijd de 
grootste lol. “Wij repeteren al van-
af mei en wij zitten nu nog steeds 
tijdens de repetities te lachen. Ik 
vind dit het het grappigste stuk dat 
ik ooit gespeeld heb en ik doe al 14 
jaar mee, dus dat wil wat zeggen!” 
Maar het plezier komt ook doordat 
de groep zo hecht is. “Soms moet 
je een stapje extra doen, maar dat 
doe je gewoon voor elkaar. We 

zijn een soort familie. Tijdens het 
spelen merk je ook dat je elkaar 
heel goed kent. Je bent zo op el-
kaar ingespeeld. Als de één een 
dipje heeft, haalt de ander hem er 
weer uit en andersom. Dat is het 
leuke van onze groep.” Er is echter 
een klein nadeel. “De groep is wel 

klein. We zijn maar met zes man. 
Nieuwe mensen zijn daarom ook 
heel welkom. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde.”

Anders als Anders speelt op zater-
dag 7 en zondag 8 november om 
20.15 uur in Cultureel Centrum 
Servaes in Heeswijk-Dinther. Kaart-
jes zijn voor € 7,50 te bestellen 
bij Marij op het telefoonnummer  
06-43778785.

Heeswijk-DinTHer - Het is bijna zo ver: de Heeswijkse theatergroep Anders als 
Anders speelt op zaterdag 7 en zondag 8 november het stuk ‘Het Veilige Huis B.V.’ 
Marij Offermans, een van de acteurs, kijkt er enorm naar uit. “Het is het grappig-
ste stuk waaraan ik ooit heb meegewerkt!”

Mieke van Schijndel, Elly Hermans, Hans van de Hurk, Marij Offermans, Hans Willem Boterman en Bart Verberne  
 Tekst: Sanne Sleutjes

‘Ze motiveert ons om tot het uiterste te gaan’

Woensdag 21 t/m zondag 25 oktober
Exquise 4-gangen-jubileum-menu: 

Violet’s choice
€ 35,- per persoon

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

ze heBBen het al zwaar genoeg 
met al Die Dorpelingen Die het 

maar blijven proberen

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
creatiefenlekker@telfort.nl - www.creatiefenlekker.nlSpecialist in chocoladeworkshops

Leuke herfstworkshops waarvoor
je nog in kunt schrijven
Reserveren via www.creatiefenlekker.nl of via 06-48546757

Leuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoorLeuke herfstworkshops waarvoor

28 oktober:
Chocolade-eikel € 15,-

14 november
Taartenworkshop € 32,-

31 oktober
Chocolade-eikel 

met bonbons € 32,-
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geZOndHeid in BaLanS

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!
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Aromatherapie Els Verdonk

Donkeren Dijk 32
5473 CS Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor:

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Aromatherapie Els Verdonk
Donkeren dijk 32
5473 CS  Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor: 

 

Aangesloten bij:  FAGT (www.fagt.org)    RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl  info@elsverdonk-aromatherapie.nl   www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl   

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Oorsuizen of tinnitus heeft ver-
schillende oorzaken. Lawaaibe-
schadiging als gevolg van een plot-
seling hard geluid, bijvoorbeeld 
knallend vuurwerk, kan leiden tot 
oorsuizen. 

De haarcellen in het slakkenhuis 
raken beschadigd. Deze haarcellen 
geleiden het geluid van het bin-
nenoor naar de hoorzenuw. Wan-
neer die haarcellen het niet meer 
doen, slaat die geluidsgeleiding op 
hol, met oorsuizen als gevolg.

Aanmelden
Deze extra avond vindt plaats in 
Ziekenhuis Bernhoven in Uden, op 
dinsdag 3 november van 19.30 tot 
21.00 uur. De toegang is gratis. 
Er is nu al veel belangstelling voor 
deze avond. Wie de avond bij wil 
wonen, moet zich op tijd aanmel-
den. Bel naar PatiëntService van 
het ziekenhuis, telefoon 0413 - 40 
29 00. Of stuur een e-mail: onder 
vermelding van naam, aantal per-
sonen en telefoonnummer. Toe-
wijzen van plaatsen geschiedt op 
volgorde van binnenkomst.

dokter op dinsdag@bernhoven
Oorsuizen

UDEN - Op de polikliniek KNO in het Bernhoven ziekenhuis worden per 
week zeker tien nieuwe patiënten gezien die last hebben van oorsuizen. 
De medische term hiervoor is tinnitus. Bij tinnitus hoort de patiënt con-
tinu een hoge pieptoon of een sis- of bromtoon. Het oorsuizen kan een 
grote impact hebben op het leven van de patiënt. Keel-, neus- en oor-
arts ida van Wijck gaat tijdens een extra editie van Dokter op Dinsdag@
Bernhoven op 3 november in op tinnitus.

NISTELRODE - EHBO-vereniging 
Nistelrode organiseert in novem-
ber reanimatiecursussen en het 
leren omgaan met een AED. 

Bij een hartstilstand is er acuut 
levensgevaar. Direct starten met 
reanimeren en het aansluiten van 
een AED redt levens. Wekelijks 
worden in Nederland ruim 300 
mensen buiten het ziekenhuis ge-
troffen door een hartstilstand. Dit 
zijn zo’n 15.000 mensen per jaar! 
Een hartstilstand is een levensbe-
dreigende situatie als niet onmid-
dellijk hulp wordt geboden. Hulp 
kan bestaan uit reanimatie. 

Door, bij een hartstilstand, bin-
nen zes minuten te reanimeren en 
een AED te gebruiken, vergroot je 
de kans op overleven aanzienlijk. 
Hiermee zijn veel levens te redden. 
Hoe eerder wordt gestart met re-
animeren, hoe groter de kans op 
volledig herstel. 
De meeste slachtoffers worden 
thuis door een hartstilstand getrof-
fen, vaak geheel onverwacht. Als 
familie, huisgenoten, vrienden en 
buren op dat moment kunnen star-
ten met reanimeren, zullen jaarlijks 

honderden levens gered kunnen 
worden. Reanimatie en het aan-
sluiten van een AED zijn levensred-
dende activiteiten. Dit is te leren, 
maar niet alleen uit een boekje! 

EHBO-vereniging Nistelrode orga-
niseert reanimatiecursussen en het 
omgaan met een AED. Cursisten 
leren reanimeren en een AED te 
bedienen. Herken voortaan zelf de 
symptomen van een hartstilstand, 
zodat u snel weet te handelen bij 
een hartstilstand en geen tijd ver-
loren laat gaan.
De eerstvolgende cursus is woens-
dag 18 en 25 november. 
Plaats: ‘t Dorpshuis, Laar 50 in 
Nistelrode. 
Tijden 19.00 – 22.00 uur. Twee 
avonden van drie uur.
Per training kunnen maximaal 12 
personen deelnemen.

Diverse zorgverzekeraars vergoe-
den de kosten voor een reanima-
tietraining via de aanvullende ver-
zekering.

Informatie of aanmelden via 
ehbo-nistelrode@home.nl of 
06-28770450.

cursus reanimatie eHbo 
Nistelrode

effectief en natuurlijk middel tegen eczeem

Arjen van de Merwe haalde Gra-
hams naar Europa en introdu-
ceerde het in Nederland. Van de 
Merwe vertelt: “Vrienden van mij 
hebben kinderen met eczeem en 
jeuk; zij krabben regelmatig aan 
de plekken waardoor de klachten 
aanblijven. Op zoek naar een op-
lossing las ik veel goede ervaringen 

over het Australische Grahams. Ik 
besloot een aantal producten te 
kopen en bij wijze van test uit te 
delen aan mensen met huidklach-
ten als eczeem, dermatitis en jeuk. 
Toen ik de reacties teruggekoppeld 
kreeg, was duidelijk dat het pro-
duct goede verlichting bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd 
rustiger.”
Inmiddels gebruiken zeer veel 
mensen Grahams naar tevreden-

heid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en ge-
zondheidswinkels. Doordat winke-
liers enthousiaste reacties van klan-
ten krijgen en hen steeds tevreden 
zien terugkeren, wordt Grahams 
steeds vaker geadviseerd als ef-
fectief middel tegen huidklachten 
als eczeem. En de gebruikers zelf 

vertellen de ervaring natuurlijk ook 
door; vaak is het iets waarmee zij 
erfelijk belast zijn, dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. 

“We krijgen dagelijks zeer emoti-
onele reacties, zoals ‘Ik was scep-
tisch, maar mijn verbazing was 
groot, het helpt echt bij mijn ec-
zeem!’ en ‘Na enkele dagen zie ik 
al verbetering, ik ben zo blij met dit 

product, ik raad het iedereen aan’, 
vertelt van de Merwe tot slot. “Je 
kunt je niet voorstellen wat het 
met iemand doet als diegene altijd 
huidklachten heeft en nu aan den 
lijve ondervindt dat er effectieve 
middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 
0412-201202.

Grahams skincare Kijk voor alle ver-
kooppunten op www.grahams.nl
Grahams Eczeem Crème is een 
Medisch Hulpmiddel.

nISTeLrODe – Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van 
eczeem en jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, hormonen en parfum en geschikt voor jong en oud. Nu, 14 
jaar later, is zijn natuurlijke medische hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als eczeem, jeuk 
en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

symposium sneldiagnose in 
borstcentrum bernhoven

Wat dit betekent wordt uit de doe-
ken gedaan tijdens het symposium 
‘Borstcentrum Bernhoven: zorg-
vuldig, persoonlijk, snel & zeker’ 
op donderdag 22 oktober in het 
ziekenhuis in Uden. Bernhoven or-
ganiseert het symposium in samen-
werking met de Borstkankervereni-
ging Nederland (BVN). Behalve 
uitleg over het traject van de snel-
diagnose, hoort u ook meer over 
de behandeling van borstkanker.

Het symposium begint om 19.30 
uur, inloop en ontvangst vanaf 
19.00 uur. Vervolgens vertelt de 
verpleegkundig specialist mam-
macare Mariëlle Hendriks hoe 
sneldiagnose werkt. Daarna vertelt 

chirurg-oncoloog Ben Storck meer 
over de diagnose: een goedaar-
dige- of kwaadaardige uitslag! En 
dan? Internist-oncoloog Chantal 
Lensen gaat in op de behandelmo-
gelijkheden. Daarna vindt een pa-
neldiscussie plaats met de sprekers 
en met Bep Verkuijlen van de BVN. 
In deze discussie wordt onder meer 
nader ingegaan op hoe belangrijk 
het is om snel te weten wat er met 
je aan de hand is. De symposium-
bezoekers worden uitgenodigd 
aan de discussie deel te nemen. 
Het symposium is rond 21.00 uur 
afgelopen.

Deelname aan het symposium is 
gratis, maar aanmelden is wel ver-

plicht. Dat kan door het aanmeld-
formulier in te vullen op 
www.bernhoven.nl/minisymposium. 

Wanneer: 22 oktober vanaf 19.30 
uur. Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden.

UDEN/BERNHEZE - Wie te horen krijgt dat er een mogelijkheid bestaat dat je (borst)kanker hebt, wil graag 
zo snel mogelijk weten wat er echt aan de hand is. De onzekerheid en het wachten op antwoorden kan ze-
nuwslopend zijn. Daarom wordt in het Borstcentrum Bernhoven gewerkt met de zogenoemde sneldiagnose.

Je kUnt Je niet voorstellen Wat het met iemand doet

Wie in het 
verleden 
leeft, mist 

het heden en 
de toekomst
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U kunt ook bestellen in onze webshop!

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

tips van de bakkers

bij aankoop van 2 broden

volkorenbollen

4 stuks 1,00
geldig t/m 28-10-2015

Brabander-

breker

2,95
normaal 3,30

Wie ons Brabanderbrood kent weet dat deze Brabanderbreker ’n echte topper is.
          Heerlijk donkerbruin brood met Drielse Oude kaas en ’n lik mosterd er doorheen.

Hoe eet je de Breker
nu het lekkerst?

De oven 180°C voorverwarmen en
6-8 minuten opwarmen. U eet het brood

bij een kop soep, bij een salade
of ’s avonds bij een kaasplankje.Of gewoon,
alleen met wat roomboter of kruidenboter.

Daar snoept iedereen van mee.

BREEK MET MIJ…
een lekker stukje Brabander

V.l.n.r.: Linda, Simone, Renske en Martine Tekst: Milène Putters Foto: Ad Ploegmakers

De Ouwe Garde laat haar talent zien tijdens het Bernhezer Liedjesbal

‘Eigenlijk wil iedereen stiekem toch wel winnen!’

De zussen Martine (29) en Simone 
(25) Wingens zijn er inmiddels he-
lemaal klaar voor. Nog een paar 
keer repeteren en dan zit het num-
mer ‘Polonaise van het jaar’, dat 
door drie leden van de Ouwe Gar-
de geschreven is, er zo ongeveer 
wel in. Het nummer is een aanste-
kelijke carnavalskraker, waarvan ze 
hopen dat deze het heel goed zal 
doen op het Liedjesbal. Martine: 
“De bedoeling van het liedjesbal 
is om een eigen tekst te maken op 
een bestaande melodie óf je maakt 
zelf een eigen melodie. Wij hebben 
dit jaar gekozen voor de melodie 
van ‘Alle kleuren’ van K3, waarbij 

wij dus onze zelfgemaakte tekst 
gaan zingen”.

De Ouwe Garde bestaat eigenlijk 
uit negen meiden, die allemaal bij 
de dansmariekes hebben gezeten. 
Drie dames; Linda van Tilburg, 
Sanne van Tilburg en Laura van de 
Ven kunnen dit jaar niet meedoen, 
maar waren bij de repetities er zo-
veel mogelijk bij, voor de gezellig-
heid. De overige zes dames doen 
dit jaar voor de zesde keer mee 
met het Bernhezer Liedjesbal; één 
keer hebben de dames de eerste 
plaats weten te behalen. 

Repeteren
Simone legt uit dat zoveel moge-
lijk meiden na de zomervakantie 
bijeenkomen om te repeteren; 
meestal op maandagavond: “En 
dit houden we trouw vol tot aan 
het Liedjesbal zelf. We hebben 
trouwens vaak meer lol tijdens het 
repeteren dan wanneer we op het 
podium staan in ’t Maxend, op de 
avond zelf!” 

Het repeteren met z’n allen is trou-
wens niet makkelijk, aangezien niet 
iedereen dicht bij elkaar woont. 
Martine vertelt dat de leden van de 
Ouwe Garde pas tijdens de gene-

rale repetitie met z’n allen samen 
zijn, om voor de laatste keer het 
nummer te oefenen.
 
Winnen
Tijdens het Liedjesbal is er een pu-
blieksjury en een vakjury, die ook 

punten geeft voor de algehele pre-
sentatie van het nummer. De win-
naar krijgt de wisseltrofee én mag 
zich dus een jaar lang winnaar van 
het Liedjesbal noemen. De dames 
zijn in ieder geval zelfverzekerd en

 

gaan er gemakshalve van uit dat 
zij met hun ‘Polonaise van het jaar’ 
dit jaar het Liedjesbal gaan win-
nen, maar de gezelligheid is het 
belangrijkste. Simone en Martine 
leggen uit dat het sowieso al erg 
gezellig is, als de andere groepen 

zich presenteren: “Een paar glaas-
jes op voordat we het podium 
op moeten, werkt goed tegen de 
spanning, want ook al doet ieder-
een net alsof hij/zij gewoon mee 
doet voor de lol; uiteindelijk wil ie-
dereen er graag met de beker van-

door gaan!”

De organisatie is in han-
den van carnavalsver-
eniging de Wevers, de 
entree is gratis en er is 
tevens ook een loterij 
waarbij leuke prijzen te 
winnen zijn.

LiEDJESBAL iN 
PARTYCENTRUM 
‘T MAXEND

Zaterdag 
24 oktober 2015

Aanvang: 20.00 uur.

nisTeLrODe – Zes enthousiaste meiden laten, tijdens het Bernhezer Liedjes-
bal op zaterdag 24 oktober, als Ouwe Garde zien wat ze muzikaal gezien, kun-
nen. Linda van Delst, Simone Wingens, Aukje van de Brand, Renske Timmers, 
Suzanne Bekkers en Martine Wingens hopen hiermee de winnaar te worden 
van het liedjesbal dat plaats vindt in partycentrum ’t Maxend. 

Winnaar 2014 liedjesbal ‘De Brali’s’ met het nummer Brabant, Limburg

‘En ee n paar glaasjes o� voo rdat we het podium 
o� moeten werkt goed tegen de spa� ing

door gaan!”

De organisatie is in han-
den van carnavalsver-
eniging de Wevers, de 
entree is gratis en er is 
tevens ook een loterij 
waarbij leuke prijzen te 
winnen zijn.

LiEDJESBAL iN 
PARTYCENTRUM 
‘T MAXEND

Zaterdag 
24 oktober 2015

Aanvang: 20.00 uur.

door gaan!”

24 oktober 2015
Aanvang: 20.00 uur.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWiJK-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

BernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen 

en kaarten die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van onze lieve pa, schoonvader, bonus-opa 

en vriend

Piet van Houtum
De vele, vaak zeer persoonlijke, uitingen van betrokkenheid 

hebben ons diep geroerd en getroost. 
Het heeft ons enorm gesteund te merken wat een bijzonder 

persoon hij, niet alleen voor ons maar ook voor velen, 
is geweest.

  Dorine 
  Henny en Max
  Tim, Veerle
  Tiny van den Heuvel 

Vorstenbosch, 21 oktober 2015 

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Enige en algehele kennisgeving

In je slaap ben je van ons weggegleden,
van pijn heb je nu niets meer te vrezen.
Stil zal het zijn zonder haar,
nooit meer horen wij haar stem.

Heden overleed zacht en kalm ons mam, schoonmoeder en oma

Sjaan Gloudemans-Vullings
weduwe van

Jan Gloudemans
Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar.

 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Oss, 15 oktober 2015
Correspondentieadres: ‘t Dorp 43, 5384 MB Heesch

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

KBo Bernheze
kbo HeescH
En de digitale wereld

bridge bij kbo 
Nistelrode

NISTELRODE - De uitslag van de 
derde ladder is bekend. Opnieuw 
scoorde Anneke van Grunsven het 
beste, maar de bloemen waren 
voor Maria Pittens, met een ge-
middelde van 57.501%. 

Je kunt alle ladders winnen, maar 
slechts éénmaal per jaar een at-
tentie ontvangen! Er was ook een 
prijsje voor Rien v.d. Graaf, die met 
51.181 het dichtst bij de 50.00% 
zat. Voor de laagst geklasseerde 
was het boekje Beter Bridge. Er was 
uiteraard wat extra’s bij de koffie 

om de middag een feestelijk tintje te 
geven. Meer weten over deze vrij-
dagmiddag bridge-inloop? Neem 
dan contact op met Willy Muytjens, 
telelefoon 0412- 613417.

kbo Heesch 
zoekt vrijwilligers 
voor de 
computerhoek
HEESCH - Zoals u wellicht weet, 
kunt u bij de KBO terecht voor 
instructie en hulp bij het gebruik 
van uw pc/laptop of tablet. Er 
worden door onze vrijwilligers/
instructeurs ook cursussen ver-
zorgd. Wij zijn ook bezig om het 
gebruik van ‘Ons Platform’, het 
nieuwe, gebruiksvriendelijke pro-
gramma van KBO Brabant, bij 
onze leden vanaf begin volgend 
jaar te introduceren en het gebruik 
ervan te stimuleren.

Er dreigt een tekort aan instruc-

teurs te ontstaan. Door ziekte en 
andere bezigheden van de huidige 
vrijwilligers, komen we menskracht 
tekort om alle vragen te kunnen 
beantwoorden. Kortom, we heb-
ben u dringend nodig!
Hebt u een beetje ervaring met 
computers, dan kunt u ons, en 
daarmee andere KBO-leden, hel-
pen. Ga er niet meteen vanuit 
dat u dat niet zou kunnen, want 
de vragen zijn overwegend een-
voudig van aard. Onze leden ver-
wachten ook slechts een instructie 
op basisniveau. 
U hoeft ook niet alle softwarepak-
ketten te kennen. Wanneer u er 
één of twee kent, zijn wij al blij. 
Onze instructeurs komen regelma-
tig bij elkaar om samen te praten 
over nieuwe ontwikkelingen en zo 
van elkaar te leren. Wij zoeken ook 
vrijwilligers voor de introductie van 
‘Ons Platform’ begin volgend jaar. 
U doet er ouderen, die beginnen 
op de computer, een groot plezier 
mee! Meld u als vrijwilliger aan bij 
Peter Gommers, e-mail: 
act.coord.kboheesch@gmail.com.

kbo Heesch heeft 
een fotoclub
HEESCH - in augustus heeft be-
stuurslid Peter Gommers van KBO 
Heesch het initiatief genomen om 
een KBO fotoclub op te richten. 
Belangstellenden werden opge-
roepen zich te melden. Het resul-
taat overtrof de verwachtingen. Er 
is voldoende belangstelling om 
deze activiteit op te starten onder 
de paraplu van de KBO. 
De toekomstige leden kunnen el-
kaar ontmoeten op donderdag 29 
oktober van 14.00 tot 16.00 uur in 
CC De Pas. Iedereen die zich wil 
aansluiten is daar welkom. Het is 
de bedoeling om op die middag de 
club gezamenlijk inhoud te geven. 
De gedachten gaan vooral uit naar 
praktische fotografie en digitale 
bewerking. Meer leden zijn van 
harte welkom. Voor inlichtingen: 
Gerard Theunissen, e-mail: 
teuniss8@xs4all.nl of Peter Gom-
mers, activiteiten@kboheesch.nl, 
telefoon: 06 4497 8123.

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren tellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud
bid je dat God haar halen zal
omdat je van haar houdt.

Zij was zo moe, zo moe van het vechten tegen ‘er niet meer zijn’. 
Desondanks is heel zacht, door ons allen omringd, op 89-jarige leeftijd 
rustig ingeslapen ons mam, oma en omi

Marie van den Helm-Ruijs
echtgenote van

Frans van den Helm †

We zijn dankbaar voor de onuitwisbare herinneringen die zij achterlaat.

19 oktober 2015
Mozartlaan 54
5384 CG  Heesch

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober om 10.30 uur 
in de Petrus-Emmauskerk, Kerkstraat 2 te Heesch, waarna ze ter ruste 
wordt gelegd bij ons pap op de parochiebegraafplaats.

De avondwake is op vrijdag 23 oktober om 19.00 uur in bovengenoemde 
kerk. Aansluitend is er gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen in het 
mortuarium naast de kerk.

 Heesch: Jan en Bernadien
   Frank - Laura, Morris, Lotte
 Oss: Petra en Jack †
   Stephan - Iza
   Pascal
 Heesch: Helma en Hans
   Bianca - Paul
   Robert - Lieke
 Nistelrode: Jacqueline en Henk

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt en 
Interesseert
voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit

Maria Pittens
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Glas- of waterschade aan smart-
phone of tablet? Geen paniek. Of 
het nu gaat om een Apple, HTC, 
Huawei, LG, Nokia, Samsung of 
Sony, Pierre draait er zijn hand niet 
voor om. Niet voor niets is de slo-
gan van Telefoonmaken.nl: ‘You 
break it, we fix it.’ Als geboren en 
getogen Heeschenaar is hij voor 
velen overigens geen onbekende 

in het dorp. “Ik ben geboren in 
het huis boven de winkel, mijn 
ouders hadden hier vroeger een 
lampenzaak. Zelf woon ik nu ook 
boven de zaak.” Hij vervolgt: “Ik 
heb aan de HTS Eindhoven gestu-
deerd en daarna vijf jaar iets met 
die studie gedaan. Vervolgens heb 
ik videotheken gehad, onder an-
dere in Heesch en Den Bosch. Dat 
heb ik vijftien jaar gedaan, tot het 
niet meer rendabel was. Vanwege 
mijn technische achtergrond kwam 
ik op het idee om franchisenemer 
te worden bij Telefoonmaken.nl.” 
Pierre is erg blij met de locatie aan 
’t Dorp 66a. “Dit stuk van ’t Dorp 
is net helemaal opgeknapt. En ook 
de naam Telefoonmaken.nl is pak-
kend en duidelijk, iedereen weet 
meteen wat je doet. Het hoofd-
kantoor staat in Eindhoven en er 
zijn zo’n dertig winkels, verspreid 
over het land. Er is een gezamenlij-

ke inkoop en we krijgen een goede 
ondersteuning vanuit het hoofd-
kantoor, dat is ook heel fijn.”

VoorrAAd
Veel mensen hebben tijdens 
Heesch Presenteert, een paar da-
gen na de opening, ook al een kijk-
je genomen in de winkel. “Ik kreeg 
die dag heel veel positieve reacties, 
mensen zijn blij dat zo’n zaak nu 
ook in Heesch is te vinden.” Achter 
de winkel is de werkplaats geves-
tigd. “In veruit de meeste gevallen 
is een reparatie nog dezelfde dag 
klaar. Samsung heeft bijvoorbeeld 
heel veel verschillende modellen, 
maar we hebben genoeg onder-
delen op voorraad in huis van de 
meest gangbare modellen.” 

Op de overzichtelijke en transparan-
te website van Telefoonmaken.nl 
is direct zichtbaar hoeveel een be-
paalde reparatie kost. “Zo weet je 
van tevoren altijd waar je aan toe 
bent. Verder krijg je een duidelijke 
factuur, die opgestuurd kan wor-
den naar de verzekeringsmaat-
schappij.”

Behalve het repareren van de 
smartphones, verkoopt Pierre ook 
accessoires als hoesjes, glasbe-
schermers, oordopjes en opladers. 

’t Dorp 66a
5384 MC Heesch
Tel. 0412 – 85 79 70
www.telefoonmaken.nl
Zie ook de Facebookpagina

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 22 t/m 28 oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Komkommer 2 stuks € 0,98
Uien 2 kilo € 0,98
Geschrapte krielaardappeltjes 1 kilo € 1,25

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

1,50

Appel-
fl ap

1, 00

Voorgebakken 
wit stokbrood 

(2 stuks)

Speculaas 
pakje

voor

Blinde vinken 
100 gr. € 0,79

Snackbolletjes
100 gr. € 1,00

Filet americain
100 gr. €1,29

Groot assortiment nieuwe oogst 
appels/peren kilo vanaf € 0,75

2,95

Hausmacher
100 gr. € 0,99

Pierre in zijn winkel aan ‘t Dorp in Heesch Tekst: Carla Admiraal Foto’s: Ad Ploegmakers

Pierre Pouwels van 
Telefoonmaken.nl: 
‘smartphone weer snel gerepareerd’

HeescH - Pierre Pouwels opende 9 september zijn zaak Telefoonmaken.nl aan 
’t Dorp 66a in Heesch en vanaf dag één heeft hij klanten binnen gehad. Veel 
mensen bezitten immers een smartphone en helaas gebeurt daar wel eens iets 
mee. Gelukkig kan Pierre deze smartphones in de meeste gevallen dezelfde 
dag weer repareren, zodat niemand zijn favoriete gadget lang hoeft te missen. 

‘In veruit de 
meeste gevallen is 
een reparatie nog 
dezelfde dag klaar’
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&Familieschatten  
schilderijencollage
…De kwaliteit van leven van de bewoners van Laverhof in Heeswijk-Dinther wordt, naast de vakbekwame 
medewerkers, ook voor een groot deel bepaald door de ‘familiezorgers’. Om de waarde van familiezorg kracht 
bij te zetten, organiseerde Laverhof workshops: ‘Familieschatten en schilderijencollage’ met bewoners, familie, 
medewerkers en vrijwilligers. In de schilderijen beeldden de bewoners hun levensverhalen in verf uit. Bij de 
familieschatten werden de verhalen verteld aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen. 

~ De dochter van meneer Brugman vertelt: het leven

van mijn vader is getekend door de oorlog, zoals bij 

velen van jullie mogelijk ook. 

Hij heeft in Duitsland moeten werken. en zijn vader 

(mijn grootvader) heeft in een jappenkamp gezeten. 

Opa heeft al die tijd deze dasspeld bij zich gehouden. 

in de dasspeld zit een melktand van mijn oma. 

Hij heeft dit weten te bewaren in die moeilijke tijd! 

Later kreeg mijn vader hem voor de trouwdag.

ik heb hem nu en het is echt een stuk wat bij de 

familie hoort... ~

~ Meneer Brugman en zijn dochter

‘In de dasspeld zit een melktand van mijn oma’

DiNSDAG 3 NOVEMBER 
iN HEESCH

U dient zich wel van tevoren op 
de site www.broodjebrandweer.nl 
aan te melden. 

Voorkomen van brand
Het voorkomen van brand is één 
van de belangrijkste pijlers van de 
brandweer. De brandweer gaat 
hiervoor steeds meer de wijk in. 
Tijdens de lunch kunt u dan ook, 
samen met uw wijkgenoten, meer 
te weten komen over de brand-

weer in uw wijk en al uw vragen 
stellen over het voorkomen van 
brand. Want weet ú wat de meest 
voorkomende brandoorzaken zijn? 
Weet u wat u moet doen als er 
toch brand is? Heeft u een rook-
melder in uw woning en weet 
u waar u deze het beste op kunt 
hangen? Waarom kan een blus-
deken handig zijn? Weet u hoe u 
veilig uw woning uitkomt?
‘Broodje Brandweer’ biedt u de 
mogelijkheid al uw vragen recht-
streeks aan de brandweer te stel-
len. Tijdens de lunch geeft de 

brandweer tips over rookmelders, 
het maken van een vluchtplan, 
oorzaken van brand, maar vooral 
het voorkomen hiervan. 
De meest voorkomende brandoor-
zaken bij senioren zijn vlam in de 
pan, roken, kaarsen en het op de 
standby-knop laten staan of ver-
keerd gebruik van elektrische ap-
paraten.

Langer zelfstandig
Nederland kent jaarlijks 6.000 wo-
ningbranden met 600 gewonden 
tot gevolg. Omdat de levensver-
wachting en vergrijzing verder toe-
nemen en mensen steeds langer 
thuis blijven wonen, is de verwach-
ting dat het aantal slachtoffers bij 
brand de komende jaren stijgt. 

Daarom is er dit jaar tijdens de Na-
tionale Brandpreventieweken in 
de maand oktober extra aandacht 
voor de zelfstandig wonende seni-
oren. 

De brandweer nodigt senioren in 
Brabant en Zeeland uit om tijdens 
een lunch met een goed gesprek 
- ‘Broodje Brandweer’ - brandvei-
ligheid onder de aandacht te bren-
gen. 

Voorkomen is beter dan genezen Foto: Ad Ploegmakers

komt u een broodje brandweer eten?
Geef op voor een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid

bernheze – De brandweer in Brabant en Zeeland organiseert in de maand oktober een gratis lunch. De 
lunch staat in het teken van brandveiligheid bij zelfstandig wonende ouderen. Behoort u tot deze doelgroep 
of zorgt u voor een zelfstandig wonende oudere: Kom een broodje bij de brandweer eten en ondertussen 
vertellen brandweermannen en –vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige 
woonomgeving. 

VoorbereidiNg goudeN AfscHeid
Zie oplossing pagina 47

Enkele leden van Fotoclub Bernheze; 
Marcel van der Steen en 
Ad Ploegmakers, tevens fotografen 
van DeMooiBernhezeKrant, 
voorzagen de opgetekende verhalen 
van passende beelden; het geheel is 
vanaf 10 oktober tot eind november 
geëxposeerd in de hal van Cunera- 
De Bongerd in Heeswijk-Dinther...
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Ruben is 5 en speelt bij de mini’s 
3: “Mijn broer Stijn (7) zit ook ‘on-
der’ voetbal bij Avesteyn en ik ging 
altijd met pappa en mamma mee 
kijken. Ik ging voetballen steeds 
leuker vinden en mocht er ook 
‘onder’. Er zitten veel jongens die 
ik ken bij Avesteyn. Dat is gezellig. 
Ik vind sporten leuk. Op dinsdag 
ga ik trainen, op donderdag heb 
ik zwemles en op zaterdag hebben 

we de voetbalwedstrijden. Het trai-
nen bestaat vooral uit overgooien, 
overschoppen en slalom oefenen 
met de bal. We leren te passen en 
spelen altijd een partijtje om de bal 
te leren aannemen. Vorige keer 
moesten we op het doel schieten. 
Goed mikken is dan best moeilijk. 
Toen zei mijn trainer Karel: ‘Ik draai 
mij om en schiet maar tegen mijn 
billen’. Het ging meteen een stuk 

gemakkelijker,” lacht hij.

Betrokken 
Adrie van de Heuvel (84): “Ik kijk 
graag naar de wedstrijden, al vind 
ik het wel jammer dat de 
mentaliteit zo veran-
derd is ten opzich-
te van vroeger. 
Maar ja, dat is 
blijkbaar zo.

Te zien dat 
jongeren indi-
vidueel steeds 
meer in het 
spel groeien 
en als team 

beter worden, 
dat vind ik mooi. 

Ik voel mij betrok-
ken bij de jeugd en 

daarom ben ik lid ge-
worden van Avesteyn. Van 

1964 tot 1972 was ik hoofdleider. 
In het begin waren er drie teams: 
1A, 1B en één pupillenteam. Niet 
meer te vergelijken met nu natuur-
lijk. In 1966 heb ik het eerste in-
ternationale jeugdtoernooi in Ober 

Kassel georganiseerd en daarnaast 
nog allerlei andere toernooien. 
Ik ben enkele jaren jeugdscheids-
rechter geweest. Dat vond ik leuk, 
zo tussen de jongens op het veld 
staan. Maar... er was er maar één 
de baas: ik!” grinnikt hij. Na een 
korte pauze kwam Adrie in 1986 
weer terug om jeugdvoorzitter te 
worden. “Er waren toen al tien 
teams. Dat heb ik zeven jaar met 
veel plezier gedaan. 

In 1995 opperde ik het idee om 
een zaterdagdienst op te richten 
om het jeugdbestuur qua werk-
zaamheden op deze dag te ontlas-
ten. En sinds die tijd, tot op heden, 
ben ik daar zelf ook in actief. Elke 
zaterdag sta ik om half 10 op het 
Avesteyn-terrein.” 

MOOI WEER 
SPORTERS 
VOOR GROEPEN HEBBEN WIJ EEN 
SPECIAAL VOORDEELABONNEMENT! 

(VANAF 8 PERSONEN)

HET IS TIJD OM NAAR BINNEN TE GAAN!

‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl)  (0412) 40 44 74
Sport & Healthclub Heesch

Fitness | Spinning | Les Mills | Zumba | Xco  
Kids Fit | FunXtion | MEER dan alleen sport! 

NEEM SNEL CONTACT OP!
KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.MEERSPORTS.NL

De onthulling van het jubileumbord door Ruben en Adrie Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

Avesteyn viert een voetbalseizoen lang het 75-jarig jubileum
Heeswijk-DinTHer - De groene velden van VV Avesteyn zijn niet meer uit Din-
ther weg te denken. Ze liggen er als vanzelfsprekend, om jong en oud de moge-
lijkheid te geven te sporten en er als vrijwilliger actief te zijn. De voetbalvereni-
ging telt zo’n kleine 700 leden, die er vanaf hun 4e tot hun 84ste met sport bezig 
zijn. Bij de seizoensopening 4 september onthulden het, toen nog, jongste lid 
Ruben Leushuis en het oudste lid Adrie van de Heuvel het jubileumbord. 

‘Er was er 
maar één 
de baas:

ik’

KANAALSTRAAT 24 OSS
DESMIDREPARATIE.NL / 0412 693 693

REPARATIE
TELEFOONS
TABLETS
COMPUTERS
LAPTOPS

KOM LANGS VOOR

De complete boekhouding 
op maat

Uitbesteding van uw financiële administratie 
bespaart u veel tijd en 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 

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl
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ACTIVITEITENAGENDA
THEATERCONCERT 
EDSILIA ROMBLEY
AANVANG: 20.30 UUR
ENTREE: € 20,-
Sfeermaker Edsilia Rombley is een 
entertainer pur sang. Vol humor en 
gewapend met een warme, grootse stem. 
Haar liefde voor soulmuziek klinkt door in 

uptempo nummers en gevoelige ballads. Tussendoor deelt 
ze persoonlijke, oprechte en vermakelijke anekdotes.

UNIEK ZONDAG-
OCHTENDCONCERT
AANVANG: 11.30 UUR
ENTREE: € 10,-

André de Jong en Nadine Bastiaansen brengen samen 
prachtige liedjes ten gehore tijdens het ko�  econcert in de 
Pas. Zij worden hierbij begeleid door Bob Tonglet, pianist. 
Ze brengen een mix tussen een repertoire van musical en 
kleinkunst, waaronder liedjes uit: Miss Saigon, Les Misérables, 
Herman van Veen, Karin Bloemen en Ramses Sha� y.

HERFSTVAKANTIEFILM 
SHAUN, HET SCHAAP
AANVANG: 13.30 UUR
ENTREE: € 4,-

Speciaal voor de jeugd, omdat het herfstvakantie is, wordt in 
onze � lmzaal de � lm Shaun, het schaap vertoond. Shaun is 
een ondeugend schaap die zijn leventje op de boerderij maar 
saai vindt en daarom van alles onderneemt om zijn leven 
spannender te maken. 

CABARET 
LEON VAN DER ZANDEN
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 16,-

Leon op zijn scherpst! Origineel, kwetsbaar, fysiek en met de 
authentieke publieksinteractie die we van hem kennen. Als je 
wilt dat comedy een hart heeft en je laat schreeuwen van het 
lachen, dan is dit de show voor jou!

LIVE OP GROOT SCHERM 
FINALE LEAGUE OF 
LEGENDS
AANVANG: 12.00 UUR
ENTREE: € 7,50

Op zaterdag 31 oktober wordt de � nale van het World 
Championship League of Legends in Berlijn gespeeld. Dit 
jaar is de � nale live te volgen bij De Pas in Heesch! Voor de 
liefhebbers is dit een unieke gelegenheid om de helden te 
bewonderen op groot scherm.

ACTIVITEITENAGENDA

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

ZA. 24 
OKTOBER

DO. 29
OKTOBER

26 EN 27
OKTOBER

ZA. 31
OKTOBER

ZO. 25 
OKTOBER

kunSt & CuLtuur

‘Andere tijden’ op kasteel Heeswijk 

Bezoekers kunnen hun antieke 
klokken, horloges en andere uur-
werken laten taxeren. Ervaren spe-
cialisten geven restauratie-advies 

en demonstraties. In de kasteelza-
len wordt muziek over de ‘tijd’ ten 
gehore gebracht en het kasteel is 
opengesteld voor bezichtiging.
Een team van vaklieden houdt een 
taxatie- en restauratiedag. Van 
zakhorloge tot een staande klok 
zijn er specialisten die een inschat-

ting kunnen geven over de waarde 
ervan en de staat waarin het uur-
werk verkeert. In de IJzertoren 
toont een film de restauratie van 

een Amsterdams staand horloge. 
In de Wapenzaal taxeert Nico van 
den Assem klokken en barometers. 
Renate Postma demonstreert schil-
derrestauraties van klokken, Jan 
Bolders is gespecialiseerd in klok-
kasten en meubels. 

De specialisten Bart van der Werff 
en Joost Jongerius demonstreren 
restauraties van barometers, klok-
ken, reisklokken en horloges. Be-
zoekers zijn van harte uitgenodigd 
om hun uurwerken mee te bren-
gen en zich te laten adviseren.
Klokslag elk heel uur vertrekt een 
gids voor een rondleiding door het 
kasteel. In de tussentijd wordt er in 
de Ridderzaal en Salon muziek ten 
gehore gebracht in het thema van 
de tijd.
 
Zondag 25 oktober 
12.00 - 17.00 uur
Entreeprijs € 7,50 (kinderen € 4,-). 
Info: www.kasteelheeswijk.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Met het ingaan van de wintertijd op zondag 25 oktober worden de klokken verzet. 
Op Kasteel Heeswijk gebeurt dit letterlijk, met het evenement ‘Andere tijden’. 

Op de beurs zijn heel veel romans, 
kinderboeken, bijzondere uitga-
ven, tuinboeken, sportboeken, at-
lassen en meer te vinden. Kortom, 
voor iedereen is er wel iets. Bezoe-
kers kunnen uit duizenden boe-
ken een keuze maken. Ook zijn 
er grammofoonplaten, in alle mu-
ziekgenres en unieke wenskaarten 
verkrijgbaar.

De boekenbeurs is op zaterdag 31 
oktober van 10.00 tot 16.00 uur 
en op zondag 1 november van 
10.00 tot 15.00 uur. De entree be-
draagt € 1,- per persoon.

Opbrengst
De opbrengst van de boekenbeurs 
komt ten goede aan de projecten 
van de Stichting Pep in Marasesti 

en Rocoasa/Verdea (Roemenië). 
Deze projecten richten zich op 
kleinschalige land- en tuinbouw-
projecten, ondersteuning van de 
Roma-bevolking en sociale hulp op 
basis van de vraag van het Rode 
Kruis in het district Vrancea. 

Voor meer informatie: 
www.pepbernheze.nl 
of Eugène Theunissen, secreta-
ris van Stichting PEP projecten 
Bernheze. Tel. 0412-452208 of 
e-mail: e.theunissen44@ziggo.nl.

boekenbeurs stichting PeP in de Wis 
BERNHEZE - in De Wis in Loosbroek wordt op zaterdag 31 oktober en 
zondag 1 november een boekenbeurs gehouden. De organisatie is in 
handen van Stichting PEP-projecten Bernheze. 

NISTELRODE - Vorige week maandagavond kwam onze kat Saartje thuis (Stekstraat) zonder staart. Al-
les wat er nog aan zat was een bloederig stompje van ongeveer 10 cm. Gelukkig kon ik om 21.00 uur 
nog direct naar de dienstdoende dierenarts. Saar moest de nacht daar blijven en zou de volgende dag 
geopereerd worden. 

Toen de dierenarts me tijdens de operatie belde, werd ons vermoeden eigenlijk bevestigd. Dit was geen 
ongeluk geweest, maar zeer waarschijnlijk opzet. Zo recht als haar wond was, dat was een teken aan de 
wand. Haar staart kon niet meer gered worden, die moest er zelfs helemaal af. Maar Saartje heeft het ge-
lukkig wel gered. Ze is voor haar leven verminkt, zal opnieuw haar balans moeten ontdekken, maar daar 
hebben we alle vertrouwen in. Wij zijn € 240,- lichter, maar super blij dat ze nog leeft. 
Maar… uiteraard zijn wij op zoek naar degene die dit op z’n geweten heeft. Dat mensen een hekel aan 
katten hebben snappen we. Zeker als ze overlast bezorgen of vogeltjes uit volières roven. Maar er zijn 
toch zeker andere oplossingen? We gaan hier dus bekendheid aan geven en willen graag tips (evt. ano-
niem) ontvangen. En - uiteraard - andere kattenbezitters waarschuwen. Want wij houden van onze dieren 
en dit was voor ons en de kinderen traumatisch. Dus… dit bericht graag verspreiden en tips graag naar 
jcmvanstralen@live.nl. We gaan dit ook melden bij de politie. 
Alvast hartelijk bedankt en ik hoop dat dit andere dieren (in het algemeen) bespaard wordt.

 RUBRIEK

klokslaG elk heel UUr vertrekt een 
Gids voor een rondleidinG door het 
kasteel
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Binnen- én buitenkant
Bert ontdekte hoeveel voldoening 
het hem gaf om mensen echt te 
kunnen helpen en klachten te ver-
lichten. Hij ontwikkelde zich verder 
in allerlei massagetechnieken. In 
januari van dit jaar ontstond het 
samenwerkingsverband met Medi 
Spa Annelies. De combinatie van 
professionele aandacht voor bin-
nen- én buitenkant bleek een schot 
in de roos. De gouden handjes van 

Bert voor een soepel, ontspannen 
en fit lichaam en de professionele 
aanpak voor huidverbetering van 
Annelies en haar team onder 
één dak: een perfecte match. 

Massagetechnieken
Massage bevordert de 
bloedsomloop, stimuleert de 
afvoer van afvalstoffen en 
heeft een gunstig effect op je 
immuunsysteem. Voor iedere 
klacht of pijn in het lichaam 
kent Bert wel een massagetech-
niek. 

Voor vastzittende spieren past 
hij een sport- of diepe bindweef-
selmassage toe. Daarnaast geeft 
Bert advies over sporten, trainen 
en voorkomen van blessures en 
legt hij tapes en bandages aan. 
Vochtophopingen pakt hij aan met 
manuele lymfedrainage. Spierkno-
pen worden weggemasseerd met 
triggerpointmassage. En met een 
ontspanningsmassage verdwijnen 
stress en spanningen en gaat ener-
gie weer stromen. 

Aangenaam warm
Prettige bijkomstigheid: Bert werkt 

met een verwarmde massagestoel. 
En nee, dat voelt absoluut niet ver-
keerd. Wat ook niet verkeerd is: de 
aantrekkelijke tarieven! Kijk voor 
meer informatie op de site. 

Wil jij je ook goed voelen 
in je lijf? 
Bert is op maandagmiddag, maan-
dagavond, woensdagavond, don-
derdagavond en vrijdagmiddag 
aanwezig bij Medi Spa Annelies.

Voel je welkom!

BEAUTY

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

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

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster
Jane Luska

Soulmate
Copenhagen de luxe
Moment by Moment
Osi
Un leaded
Platino

I love Candies
Follie Di Garbo
No-Na
Eva Kayan
Colette Sol
Amor

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

De merken

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

Heilige Stokstraat 2A
5473 GL - Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 292897
hairstylingmirelle@gmail.com
www.hairstylingmirelle.nl

op uw hele behandeling
van 27 t/m 31 oktober
Tegen inlevering van deze bon (één per persoon).
Alleen geldig in bovenstaande actieperiode.

10% 
korting

Maak kans op één van onze fantastische prijzen 
die we gaan verloten op zaterdag 7 november - vanaf 

16.00 uur - onder het genot van een hapje en een drankje.

*** 20-jarig jubileum ***
Dus zorg Dat je erbij bent!!

HooFDPrijs: ‘n Vliegreis Voor tWee
(mede mogelijk gemaakt door Reisburo De Wit)

Brabant Massage
Stramme spieren, stijve nek, rugpijn, stress, vermoeidheid of gewoon niet lekker 
in je vel? Dan óp naar Brabant Massage in Vorstenbosch. In de massageruimte bij 
Medi Spa Annelies kneedt Bert van der Linden je zó weer in topvorm.

Annelies en Bert Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Lianne Gabriëls 

VORSTENBOSCH - We kennen Bert als beheerder van De Stuik. En - tot aan 2007 - als eigenaar van een 
tuinbouwbedrijf. Altijd bezig met zijn handen, wroetend in de aarde voor de beste producten. En hoe mooi 
ook; het telen van het gezonde groen gaf toch niet de voldoening die Bert zo graag wilde voelen. Wat paste 
nou écht bij hem, waar lag zijn passie, zijn kracht? in 2007 nam hij een besluit. Hij wilde blijven werken met 
zijn handen, en met zorg en aandacht blijven streven naar resultaat. Maar hij wilde vooral werken met men-
sen. Mensen een goed gevoel geven. Bert gooide het roer om en werd sportmasseur.

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Plein 1969 1b - 5473 CA Heeswijk-Dinther - Tel.: 0413-294017 - www.sterrin.nl

www.sterrin.nl

‘Laat de koude dagen en 
nachten nu maar komen’

Hondstraat 10, 5476 KT  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

Voo r iedere 
klacht of pijn in 
het lichaam ee n 
ma� agetechniek

Bert voor een soepel, ontspannen 
en fit lichaam en de professionele 
aanpak voor huidverbetering van 
Annelies en haar team onder 

immuunsysteem. Voor iedere 
klacht of pijn in het lichaam 
kent Bert wel een massagetech-

Voor vastzittende spieren past 
hij een sport- of diepe bindweef-

www.annelies-aarts.nlwww.brabantmassage.nl

Hondstraat 10 Vorstenbosch - 0413 - 34 36 74
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 In De zOrGMooi&

’t Dorp 61a in Heesch

vanaf vandaag 
welkom bij… Vrijwilligerspunt Bernheze

Vluchtelingen Werk Oost-Brabant e.o. is op zoek naar een 

taalcoach om taalbegeleiding 
te verlenen 

aan vluchtelingen gedurende het inburgeringstraject. Vanaf drie 
maanden tot een jaar zijn er wekelijks ontmoetingen van 1 tot 

1,5 uur. De taalkoppels kunnen de bezigheden samen bepalen. 

Vluchtelingen Werk is tevens nog op zoek naar meerdere 
vrijwilligers voor uiteenlopende werkzaamheden.

Vindt u het leuk om anderen te ondersteunen dan  nodigen we u 
uit om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze,

De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, 
vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl. 
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Vince en Bas hielpen de gemeente

Hoe doen blinde 
mensen dat? 
Vince laat websitebouwers zien waar hij 
tegen aanloopt bij het surfen

Op de Dag van de Witte Stok  op 
15 oktober heette Wilson Bosch ie-
dereen welkom namens IPG Bern-
heze. Het doel van deze bijeen-
komst was valide mensen bewust 
maken van zaken die belangrijk 
zijn voor mensen met een beper-
king. 
De Dag van de Witte Stok was 
aanleiding voor IPG Bernheze om 
Vince te vragen op zijn stageadres 
(het gemeentehuis van Bernheze) 
een demonstratie te geven. Met 
zijn programma brailleviewers 

werkt Vince zelfstandig met zijn 
laptop.
Wethouder Glastra van Loon heet-
te iedereen welkom in de raadzaal, 
Ook Willeke Gielis, projectleider 
toptaken website, stak haar en-
thousiasme over haar ‘samenwer-
king’ met Vince niet onder stoelen 
of banken. 
Zij had de zorg over de dooront-
wikkeling van de gemeentelijke 
website, die aan landelijke richtlij-
nen voor toegankelijkheid, vind-
baarheid en gebruiksvriendelijk-

heid moet voldoen. Willeke was 
blij toen Vince aanklopte voor een 
snuffelstage.

Website
Vince is 17 jaar en heeft vanaf zijn 
geboorte een visuele beperking. 
Hij zit op VMBO Visio-onderwijs 
in Grave: “ICT is mijn ding, de-
sign kan ik natuurlijk niets mee, 
systeembeheer vind ik heel leuk. 
Een snuffelstage kan je leren wat 
je graag wil worden later, of juist 
niet.” 

BernHeze – Vince Jansen liet tijdens zijn snuffel-

stage bij de gemeente Bernheze de websitebouwers 

‘meekijken’ hoe hij als blinde jongeman over het in-

ternet surft. IPG Bernheze hoorde van het succesver-

haal en wilde dit graag delen met meerdere website-

bouwers en andere belangstellenden. 

grote cheque voor buro Lima

Leonie Dekker verzorgt diverse 
schildercursussen en schilderwork-
shops. Haar cursisten kregen de 
gelegenheid om hun werk aan het 
publiek te tonen in de weeken-
den van 5/6 en 12/13 september 

tijdens de expositie in atelier 47. 
Ook was er de gelegenheid om het 
werk van Leonie zelf te bewon-
deren. De expositie werd enorm 
goed bezocht. De opbrengst van 
de verkoop van cupcakes, de kof-
fie, de vrije giften en een percenta-
ge van de verkoop van de schilde-
rijen kwam ten goede aan stichting 
Buro Lima. Stichting de Houtduif 
leverde een grote bijdrage door 
middel van een gulle gift. 

Stichting Buro Lima biedt pedago-
gische begeleiding en ondersteu-
ning aan kinderen en jeugdigen 

met een beperking, in nauwe sa-
menwerking met hun ouder(s). 
“Met dit prachtige bedrag komen 
we, samen met de andere giften, 
echt in de buurt van het realiseren 
van een leuke speel-, ontdekplek 

in onze prachtige Lima tuin,” aldus 
een enthousiaste Lianne, bestuur-
der van deze stichting.

Nog iets leuks: 
Deze week kreeg de initiatief-
neemster van de expositie, Leonie 
Dekker het goede nieuws dat ze 
door de vakjury van de van Gogh-
schilderwedstrijd is uitgekozen tot 
een van de 125 beste inzendingen. 
Er kan nu via de website 
www.vangoghschilderwedstrijd.nl 
een stem uitgebracht worden op 
haar inzending “Rembrandt, van 
Gogh and... me”.

HEESWIJK-DINTHER – Tijdens de expositie van de leerlingen van Le-
onie Dekker in Atelier 47 kwam de opbrengst ten goede aan stichting 
Buro Lima. Het hoge bedrag van € 2.379, - werd door Leonie, Mariëlle 
en Thea persoonlijk overhandigd aan Lianne. Dankzij deze prachtige 
bijdrage kan er een mooie speel-/ontdekplek in de Lima tuin worden 
gecreëerd.

Leonie en Lianne

in de bUUrt van de realisatie van een 
leUke speel-, ontdekplek

iets aantrekkelijks erbij doen
HEESCH - Doe vooral vrijwilligerswerk waarvan je veel terugkrijgt. Dat dankbare reacties oplevert en na-
dien een goed gevoel geeft. Ga iets doen dat de grenzen verlegt, een interessant verhaal oplevert en het 
leven verrijkt!

Binnen het dienstencentrum Heelwijk in Heesch wonen mensen in een beschermde woonvoorziening. 
Ondanks de goede verzorging voelen sommigen zich soms eenzaam, zo ook twee oudere dames.
Zij zouden het geweldig vinden om eens in de twee weken bezoek te krijgen van een vijftig plusser uit de 
regio. Maak een afspraak voor vrijblijvende oriëntatie. Per e-mail: Vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl

Eet minder, 
proef meer
- Chinees gezegde -
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Op uitnodiging van IPG Bernheze 
waren webbouwers aanwezig, die 
ook de bevindingen van Bas Maas, 
een slechtziende, aanhoorden. 
Bas surfte ook door de nieuwe 
website www.bernheze.org en 
hij was erg verrast over de toe-
gankelijkheid van de website. Bas 
ziet 5% van wat een allesziende 
ziet. Hij gaf aan dat de opbouw 
van de pagina’s overal een beetje 
op hetzelfde neerkomt, zodat hij 
niet steeds hoefde te zoeken hoe 
het zat. Iconen gebruiken of niet? 

Logo links of logo rechts? Welke 
software is het beste? Allerlei vra-
gen waar de aanwezigen een ant-
woord op kregen. Ze kregen een 
kijkje in het laptopgebruik van een 
blinde jongeman, die zich inzette 
voor een toegankelijke website 
voor Bernheze, niet alleen voor 
mensen met een visuele beper-
king, maar ook voor een betere 
vindbaarheid in Google. Wilson 
Bosch kreeg een pluim voor zijn 
vooruitstrevende werkwijze voor 
IPG Bernheze, maar had zelf ook 

een compliment aan de gemeente: 
“Een compliment voor de gemeen-
te Bernheze die de tijd en energie 
steekt in zo’n leerzame snuffelsta-
ge en de goede ideeën van Vince. 
Door een toegankelijke website te 
bouwen, doet zij veel mensen een 
groot plezier. We hopen natuurlijk 
dat het een voorbeeld is voor an-
deren om ook hun tips en adviezen 
door te geven.” 
Ga ook eens ‘n kijkje nemen op de 
nieuwe website 
www.bernheze.org.

‘Toegankelijkheid voor iedereen’

Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Is aanwezig tijdens de 

Gezond- en Fitdagen 
in CC De Pas in Heesch!

Wist u dat u bij ons ook in goede handen bent voor:

• Fitness (zelfstandig of in groepsverband, ook voor 55+)

• Therapie bij ziekte van Parkinson en bij claudicatioklachten

• Therapie na een beroerte

• Revalidatie tijdens en na de diagnose kanker 

• Revalidatie na een knie-, schouder- of heupoperatie
 

Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact op met FysioCentrum Heesch

Vince en Bas hielpen de gemeente Wethouder Glastra-van Loon bedankt Vince voor zijn hulp

EEN GEHEEL NIEUWE 
KIJK OP DE WERELD

LEESPROBLEMEN? 
Maar geen zin in een leesbril… 
Maak nu kennis met 
multifocale daglenzen!

Biotrue® ONEday contactlenzen zijn de eerste 

bio-geïnspireerde contactlenzen. Deze daglens is 

voorzien van een aantal eigenschappen die uw zicht 

en het draagcomfort verbeteren omdat deze 

contactlenzen net zo werken als uw ogen. 

Biotrue® ONEday contactlenzen zorgen voor 

comfortabel zicht gedurende de gehele dag.

Wilt u weten wat Biotrue® ONEday 

contactlenzen voor u kunnen betekenen?

Ga dan naar Hoogstede oog- en oorzorg. 

180 dagen elke dag een verse lens. 

Biotrue® ONEday vanaf €179,- en 

Biotrue® ONEday for Presbyopia vanaf €259,-.

© 2015 Bausch & Lomb Incorporated. ®/TM geven handelsmerken aan 
van Bausch & Lomb Incorporated of haar dochterondernemingen. 10551

Adres: Tramstraat 23, 5388 GE, Nistelrode
@: info@KijkMij.info  Telefoon: 0412-614052
Gratis parkeren voor de deur
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AA Batterij Duracell 

KNIP UIT EN LEVER IN. MAXIMAAL 1 PER KLANTKNIP UIT EN LEVER IN. MAXIMAAL 1 PER KLANT

12PACK 5,-
9,95

KNIP UIT EN LEVER IN. MAXIMAAL 1 PER KLANTKNIP UIT EN LEVER IN. MAXIMAAL 1 PER KLANT

5,-5,-
Euronics Schijndel
Hoofdstraat 90, 5481AH Schijndel
073-5495427
VOORHEEN HARENSE SMID

www.euronics.nl

Hoofdstraat 90, 5481AH Schijndel
shop-in-shop

Vakkundig personeel Advies op maat Installatie en service

LAPTOP 
HP PAVILION 17-G100ND N.SILVER

17.3” HD 1600x900 scherm. Pentium N3825U Dual core processor. 
4 GB DDR3. Opslag: 500 GB HDD + 8GB NAND. Intel HD Graphics. 
Windows 10. 1 x HDMI. 3 x USB. Bluetooth 4.0

17,3 INCH

500 GB HDD

499,-
549-

EXTERNE HD3 TB
CANVIO DESK 3,5 3 TB

Grote opslag ruimte. Slimme manier om fi lms, herinneringen of werk veilig 
te stellen. USB 3.0 is supersnel en compatibel met USB 2.0. NTI® Backup 
Now EZ™-software.

3000 GB

USB 3.0

109,-
119,-

NETWORK 
ADAPTER
HDWW100EKWF1
Adapter om draadloos media te delen en uploaden 
tussen mobiele apparaten en USB hard drives. 
Streamen 8 apparaten tegelijk. Mac en Windows.

MAAK UW 
HARDE 
SCHIJF 
DRAADLOOS

12,95
24,95

SCANPART 
KOEL- EN
VRIESKAST
THERMOMETER 
Zorgt ervoor dat je de 
temperatuur makkelijk in de 
gaten kunt houden.

SCANPART
LCD REINIGING SET 
100 ML
2-delige reinigingsset voor LCD/
TFT en Plasma beeldschermen. 
60ml reinigingsvloeistof in spray en 
microvezel doek.

7,95

7,95

9,95

9,95

PHILIPS 
STOFZUIGER 
FC8324/09 
Energieklasse A. 
Inclusief parketborstel 
en Slim reinigingsset met 
4 hulpstukken, afge-
stemd op elke behoefte. 
Telescoopbuis.
2 gratis pakken stofzakken twv €15,90. 

PANASONIC
DUO TELEFOON
KX-TG1612
Verlicht display, telefoonboek voor 50 nummers en intercom-
functie. Totaal 2 handsets.

INVENTUM 
WATERKOKER 
HW312
Snoerloos bijvullen of uitschenken. Inhoud van 1,2 liter. 2200 watt 
kookt dus kookot het water snel. Uitneembaar anti-kalkfilter.

ETNA 
KOELER
EKK0842
Energieklasse: A+. Netto koelinhoud: 102 liter 
Ontdooisysteem: Automatisch. Aantal draagplateaus: 3 stuks

SAMSUNG
SMART LED TV 
UE32J5600
82cm Full-HD LED televisie. CI+ gecertificeerd. Beschikt over 3 HDMI 
aansluitingen en 2 USB aansluiting. Energieklasse A.

INVENTUM 

SNOERLOOS

FULL HD

32 inch
81 cm
LED-TV
400 Hz

KLASSE A

89,-

82cm Full-HD LED televisie. CI+ gecertificeerd. Beschikt over 3 HDMI 

399,-

99,-

449,-

19,-
24,95

ALTIJD DE 
SCHERPSTE PRIJS
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7,95
LCD REINIGER

TIP

2 GRATIS 
PAKKEN

STOFZAKKEN!

STOFZUIGER 

KLASSE A+

Energieklasse: A+. Netto koelinhoud: 102 liter 

149,-
179,-

ETNA 
KOELER 149,-149,-

MEE-

NEEM
PRIJS

2 HANDSETS

24,95
34,95

7,95

KOELKAST
THERMOMETER 

TIP
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‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

We zijn weer terug van 
onze ‘werk’vakantie

Heerlijk huisgemaakte
Limoncello

***
Wij zijn al weer volop bezig 

met de voorbereidingen van de 
relatie- en kerstpaketten.

We helpen u graag met het 
samenstellen van een mooi 

pakket voor uw medewerkers 
of relaties.

***
 

Nieuw assortiment Food...

BINNENKORTBlijf op de hoogte 
door ons te volgen 

op Facebook

Jarenlang hebben ze op Men-
zel in het ouderlijk huis van Har-
rie gewoond. Ze kregen daar drie 
kinderen en hadden een boerderij 
met onder andere mestkalveren. 
Later zijn ze aan de Gildenweg 
gaan wonen en heeft zoon Leon 
met gezin zijn intrede gedaan op 
de boerderij. Hij heeft daar nu een 

hoveniersbedrijf. Dit was dan ook 
de ideale locatie voor het feest, dat 
zondagmiddag 11 oktober samen 
met familie, vrienden en kennissen 
is gevierd.

Harrie en Anneke zijn erg dank-
baar voor het feit dat ze dit jubi-
leum hebben mogen vieren.

gouden bruidspaar 
Harrie en Anneke kerkhof

NISTELRODE - Op vrijdag 9 oktober was het vijftig jaar geleden dat 
Harrie en Anneke Kerkhof - Van den Broek in het huwelijk traden. Harrie 
is geboren en getogen in Nistelrode en Anneke komt uit Vorstenbosch. 

gouden bruidspaar Leo en doortje Peters 
NISTELRODE - Op 14 oktober was 
het vijftig jaar geleden dat Leo en 
Doortje Peters - Raaijmakers uit 
Nistelrode in het huwelijksbootje 
zijn gestapt. 

Als mensen vroeger wilden weten 
‘Van wie bende gij er een?’ en je 
zei ‘Peters’, dan klonk dat wei-
nig bekend in Nistelrode. Dat kan 
kloppen, de roots van Leo liggen 
in ‘de hei’ beter bekend als Ma-
riaheide. Daar is hij opgegroeid in 
een gezin van dertien kinderen, 
waarvan hij een van de jongsten 
was. Na de LTS-metaal is hij gaan 
werken bij Vanderlande in Veghel, 
waar hij meer dan 40 jaar gewerkt 
heeft. In zijn tienerjaren ging Leo 
dansen in Nistelrode en zo leerde 
hij Doortje kennen. 
De naam Raaijmakers is beter be-
kend, Doortje is de jongste dochter 
van Dora van Schaijk en Has Nul-
lekes van de Dintherseweg. Een 
jarenlange passie van Doortje was 
het om elke dinsdagochtend koffie 
en thee te schenken bij de Stekker-
hoek en later ook in de Laarstede. 
Tegenwoordig is Leo beter be-
kend, sinds jaren filmt hij alles wat 
er gebeurt in Nistelrode en in heel 
Bernheze. Dit doet hij niet alleen 
als hobby, maar ook voor WAN-
tv, het huidige DTV uit Oss. Daar-
naast geeft hij computerlessen aan 
55-plussers voor de KBO. 

Leo en Doortje wonen sinds hun 
trouwen in hun huis aan het Kerk-
veld in Nistelrode. Zij zijn de trotse 
(groot)ouders van Trea, Helma-
Marc, Leon-Judith en van tien 
kleinkinderen: Martijn, Karlijn, 

Thomas, Sil, Fleur, Sjoerd, Tijme, 
Noah, Maartje en Noor. Samen 
met familie, vrienden en buurt-

genoten is het feest afgelopen 
woensdag gevierd in ‘t Tramsta-
tion in Nistelrode.

BernhezefamilieBerichten

Uw kind leren
omgaan met geld?

Wij geven graag advies
Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

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

* D
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NAAR DE FILM IN DE  

VETSTE BIOSCOOP VAN NL!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

ZONDAG 25 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Holland, natuur in de delta: 
16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

19:15 21:30

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Pan 3D (NL): 

13:15

Pan 3D (OV) : 

18:45

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

15:45 21:30

MAANDAG 26 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

16:00 19:15 21:30

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 18:45

Pan 3D (NL): 

13:15

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

15:45 21:30

DINSDAG 27 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Holland, natuur in de delta: 
16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

19:15 21:30

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Pan 3D (NL): 

13:15

Pan 3D (OV) : 

18:45

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

15:45 21:30

WOENSDAG 21 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

16:00

De Club van Sinterklaas & de...: 
14:15 16:15

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
13:45 16:00

Ja, ik wil!: 

20:00

Keet & Koen en de speurtocht...: 
14:00 16:15

Pan 3D (NL): 

13:30

Schone Handen: 

20:00

The Intern: 

19:45

The Martian 3D: 

19:45

DONDERDAG 22 OKTOBER 2015

Ja, ik wil!: 

20:00

Schone Handen: 

20:00

The Intern: 

19:45

The Martian 3D: 

19:45

VRIJDAG 23 OKTOBER 2015

De Club van Sinterklaas & de...: 
16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
16:00

Ja, ik wil!: 

19:15 21:30

Keet & Koen en de speurtocht...: 
16:00

Pan 3D (NL): 

16:00

Pan 3D (OV) : 

18:45

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

21:30

ZATERDAG 24 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

16:00 19:15 21:30

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 18:45

Pan 3D (NL): 

13:15

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

15:45 21:30

€5,50
VROEGE VOGELS!

van 24 oktober t/m 1 november  

alle films tot 12:00 uur:STAR WARS 

VOORVERKOOP

GESTART!

BOND: SPECTRE

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Tijden en films onder voorbehoud van wijzigingen

WOENSDAG 28 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

Bond VIP Night: 

19:30 19:30

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

16:00 19:00

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Pan 3D (NL): 

13:15

Schone Handen: 

21:30

Spectre: 

21:00

The Martian 3D: 

15:45

Voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte 

van al onze acties, premières en specials!

woensdag 28 OKTOBER: VIP NIGHT: 19.30 u 

 
woensdag 28 OKTOBER:  

21:00 u

donderdag 29 OKTOBER: 
18:45 u 22:00 u 

vrijdag  30 OKTOBER: 
18:45 u 22:00 u

zaterdag  31 OKTOBER: 
18:45 u 22:00 u 

zondag  01 NOVEMBER: 
19:45 u
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Kom binnen, maak kennis met
dit unieke slaapconcept en
profi teer van onze openingsacties
• Koffi e met iets lekkers voor iedereen
• Doe de slaaptest en maak kans op een gratis dekbedovertrek
• 15% korting op alle dekbedden
• Test een hoofdkussen een week gratis
• Gratis Morgana moltonsloop bij alle ondersteunende kussens

We zien u graag bij Jacobs & Jacobs

Nu ook bij Jacobs & Jacobs:

24 & 25oktoberopeningsweekend

Doe de slaaptest en ontdek hoe het voelt om
op een persoonlijk ingesteld bed te liggen.
U ervaart binnen 8 minuten wat een slaapsysteem op maat voor u
betekent. De bedbodem, het matras en het hoofdkussen worden op uw
lichaamsprofi el afgestemd om u fi t en uitgerust wakker te laten worden.

En doet u tijdens ons openingsweekend de slaaptest maakt u ook
nog eens kans op één van de gratis luxe dekbedovertrekken.

Nightfl ight
100% katoen

140x220 van   79,95 voor   63,95 
200x220 van 149,95 voor 119,95
240x220 van 159,95 voor 127,95

Pebbles
- Perfecte ondersteuning voor de nek door
 toepassing van latex nekrol
- Geschikt voor mensen met huisstofmijtallergie
- Exclusief verkrijgbaar bij Morgana

Brandon
- 100% zuivere Texelse scheerwol
- In diverse maten leverbaar
- Exclusief verkrijgbaar bij Morgana

199,00

169,00
140x200

4-seizoenen
dekbed

NU VOOR

99, 00

VAN 79,95 
VOOR

63, 95

Nu 15%
korting

op alle
dekbedden

Gratis
Morgana molton-

sloop bij alle
ondersteunende 

hoofdkussens

Test
een hoofdkussen

nu één week
vrijblijvend!

Acties zijn geldig tot en met 31 oktober

Maak ditweekend kansop een gratisdekbedovertrek

Laar 1
0412 611 185
www.jacobsenjacobs.nl

Kom binnen, maak kennis met
dit unieke slaapconcept en
profi teer van onze openingsacties
• Koffi e met iets lekkers voor iedereen
• Doe de slaaptest en maak kans op een gratis dekbedovertrek
• 15% korting op alle dekbedden
• Test een hoofdkussen een week gratis
• Gratis Morgana moltonsloop bij alle ondersteunende kussens

We zien u graag bij Jacobs & Jacobs

Nu ook bij Jacobs & Jacobs:

24 & 25oktoberopeningsweekend

In Nistelrode hebben jAcobs & jAcobs WooNsfeerMAkers, MArYA 
scHoeNMode, eeTcAfÉ ‘T PuMPke, orANgerie VAN TiLburg, VAN TiLburg 
Mode & sPorT, eN PArTYceNTruM ‘T MAXeNd, zondag de deuren open. 
Je kan lekker gaan shoppen op deze Open Zondag. Ze laten je de nieuwe wintercollectie 
graag zien, met daarnaast natuurlijk de leuke koopjes. Trommel je familie op en ga in 
Nistelrode kijken, lekker in de buurt.

OPEN ZONDAG NiSTELRODE

Zondag 25 
oktober 

Nistelrode

Mooi lekker van 
Orangerie Van Tilburg

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

Elke dag opnieuw grenzeloos lekker

Beleef de herfst en
proef onze herfstsalade

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Ontdek de smaak 
van ‘t Pumpke met 
Pumpkes proeverij

Tijdens de open 
zondag is de koffi e 

en thee gratis
Bij gebruik van uw lunch

Zaterdag 24 en zondag 

25 oktober opening Morgana bij 

Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
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Laszlo is niet bang meer in het donker
En de kinderen van groep 6 van BS Op Weg uit Vorstenbosch evenmin

CUBE heeft met Artisjok & Olijfje, 
aan de hand van het boek een 
lesprogramma ontwikkeld over 
het donker. Leerkrachten kregen 
een introductieles van de ontwik-
kelaars Artisjok & Olijfje van het 
project. Op school werd gelezen 
uit het prachtige boek, waarna op 
werkbladen het interieur van het 
huis van Laszlo werd getekend. 
De een liet het bij schetsen en de 
ander had alles tot in detail uitge-
werkt. 

Elektriciteit
Op 12 oktober worden de leerlin-
gen van groep 6 van BS Op Weg 
in de Bieb in Nistelrode ontvan-
gen door Jeanne Mezenberg en 
Saskia van Rooij voor spannende 
‘doe-opdrachten’ als afronding 
van het project. In een mum van 
tijd is de ruimte gevuld met kinder-
stemmen, maar juf Wilma van den 
Bosch weet daar goed raad mee. 
Al snel liggen de werkbladen en 
materialen gereed voor de eerste 

doe-opdracht: een stroomkring 
maken, waarvoor een lampje met 
batterij gemonteerd worden op 
het werkblad, met als verbinding 
speciale elektriciteit geleidende lijm 
en waarbij goed gelet moet wor-
den op de + en de -. Een precies en 
spannend werkje; dat hoor je. 

Donker
Een boek is om te lezen. En dat 
wordt daarna gedaan; in groepjes. 
Geblinddoekt luistert de ene helft 
van de klas naar de personages 
van Verteller, Laszlo en het Don-
ker, voorgelezen door de andere 
helft. Om vervolgens allemaal ge-

blinddoekt een tekening te maken 
van Laszlo. Dat is moeilijk! Maar 

hier en daar zien we ook stiekem 
blinddoeken verschoven worden 
om Laszlo tot zijn recht te doen 
komen. De kinderen van groep 6 
van BS Op Weg zijn niet bang in 
’t donker, maar willen wel graag 
zien hoe het potlood op het papier 
zijn weg vindt.  Het thema van de 
kinderboekenweek was ‘Raar maar 
waar’ en ging over natuur, weten-

schap en techniek. De groepen 6 
van de basisscholen in Bernheze 

hebben dankzij CUBE, de leer-
krachten en de bibliotheken kun-
nen lezen en bespreken hoe Laszlo 
zijn angst voor het donker over-
won en zijn aan de slag gegaan 
met licht en donker, met kennis 
over elektriciteit en hoe de wereld 
ervaren wordt in het donker. 

Tekst: Martha Daams 
Foto’s: Ad Ploegmakers

kinderen

Van wie is die hoed?
Joukje Akveld en The Tjong-Khing

“Van wie is die hoed?” is de steeds terugkerende vraag in dit stevig 
kartonboekje. Op de linkerbladzijde staat een hoofddeksel, op de rech-
terbladzijde staan vier figuren, waarvan eentje de eigenaar van de hoed 
is. Het raden kan beginnen! De opgave het juiste hoofddeksel bij het 
juiste figuurtje te zoeken is voor peuters, die nog niet zoveel kennis over 
de wereld hebben, een uitdaging. Op de dubbele pagina erna zie je dan 
een tekening waarin je het personage en het hoofddeksel terugvindt, 
maar ook zoveel meer. Want elke prent vertelt een verhaal waarover de 
peuter kan gaan fantaseren.

Dit geweldige peuterboek zal niet snel vervelen omdat er zoveel te zien 
is. De tekeningen van de bekroonde illustrator Thé Tjong-Khing lenen 
zich om verhalen bij te verzinnen en daarmee is dit boekje ook interes-
sant voor wat oudere kinderen.

juiste figuurtje te zoeken is voor peuters, die nog niet zoveel kennis over 

Heeft je lievelingspop buikpijn of is 
het oor van je knuffel kapot? Loop 
dan binnen op het spreekuur waar 
de doktersassistentes klaar staan 
om te helpen. Zij kunnen je door-
sturen naar de röntgenafdeling als 
dat nodig is, of naar de gips- of 
operatiekamer waar deskundige 
zusters je knuffel weer beter kun-
nen maken. En als er iets met de 

oogjes aan de hand is, dan is er 
ook nog een oogarts.

Natuurlijk krijg je na afloop een 
receptenbriefje dat je in kunt leve-
ren bij de apotheekassistentes. Zij 
geven je de juiste pilletjes voor je 
zieke knuffel of pop mee. En weet 
je, deze pillensnoepjes mag je zelf 
ook opeten, al ben je niet ziek.

de poppendokter heeft 
weer spreekuur!
NISTELRODE - Zoals altijd in de herfstvakantie, is op maandag 26 okto-
ber de praktijk van de poppendokter weer geopend van 10.00 tot 12.00 
uur in de Kanz in Nistelrode. 

BERNHEZE – in het kinderboek ‘Het donker’ van Lemony Snicket & Jon Klas-
sen wordt Laszlo bezocht door het donker. Dat donker dat meestal netjes in de 
kelder blijft, zoekt hem op. En, Laszlo is bang van het donker…

De geleidende lijm aanbrengen; een precies werkje                            Voorlezen en luisteren met de blinddoek om Op school was het interieur al getekend  

‘hier en daar Wordt stiekem 
een blinddoek verschoven’

‘Raar maar waar’ op De Toermalijn in Heesch
HEESCH - Basisschool de Toer-
malijn in Heesch was op donder-
dagavond 15 oktober getransfor-
meerd tot een heus laboratorium, 
waar belangstellenden allerlei 
proefjes konden doen.

Tijdens deze open avond konden 
ouders, leerlingen, opa’s en oma’s 
en andere belangstellenden zich 
laten overtuigen van de kracht 
van de wetenschap en kregen zij 
vragen en proefjes voorgelegd 
die op het eerste gezicht zo mak-
kelijk leken, maar uiteindelijk toch 
best lastig waren. In alle groepen, 
zowel de onderbouw als de bo-
venbouw, lieten kinderen aan alle 
belangstellenden zien waar zij, 
onder andere de afgelopen we-
ken - in het kader van het boe-
kenweekthema ‘Raar maar waar’ 
- mee bezig mee zijn geweest. 

Hondenpoep
In de onderbouw, de groepen 1 
t/m 4, waren er leuke proefjes te 

zien, waarbij er onder meer uitge-
vonden kon worden welk object 
in een bak water blijft drijven of 

toch ging zinken, er werd aan de 
belangstellenden gevraagd om te 
ruiken aan diverse potjes met krui-
den, waarbij het de bedoeling was 
om de twee potjes met dezelfde 
geur te vinden en de meest dap-
pere aanwezigen van deze avond 
durfden het aan om hun tanden te 
zetten in een… hondendrol? Met 
veel plezier gemaakt door de leer-
lingen uit de groepen 4 van onder 
andere ontbijtkoek, pindakaas en 
chocopasta.

Hersens kraken
In de bovenbouw, de groepen 5 
t/m 8, werden de proefjes toch al 
weer een stukje moeilijker, waarbij 
er bijvoorbeeld een smaaktest kon 
worden ondergaan; ogen dicht 
en mond open! Tenslotte werden 
er ook nog lastige vragen aan de 
bezoekers voorgelegd, zoals hoe 

groot is het universum en waarom 
zijn bananen eigenlijk krom? Je 
kon de hersens horen kraken! 

Goed doel actie
Traditiegetrouw besteedt De Toer-
malijn elk jaar tijdens het school-
project aandacht aan een goed 
doel en dit jaar werd er besloten 
om kinderen van vluchtelingen 
een hart onder de riem te steken. 
Aan de leerlingen werd gevraagd 
om thuis eens goed rond te kijken 
en spulletjes die zij zelf niet meer 
gebruiken in een schoenendoos te 
doen. Deze doos is dan bestemd 
voor een kind dat hier naar toe 
gevlucht is. Een afvaardiging van 
Vluchtelingenhulp is een aantal 
van deze dozen donderdagmid-
dag in ontvangst komen nemen 
en - samen met de oudervereni-
ging - wordt er voor gezorgd dat 

De kinderen met dozen vol vluchtelingen 
 Tekst: Milène Putters Foto’s: Ad Ploegmakers
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KiNDEREN

open dagen balletstudio 
van der stappen t/m 23 oktober

HEESCH/NISTELRODE - Of je nu beginnend of gevorderd 
bent, jong (vanaf 4 jaar) of ouder; bij Balletstudio van der 
Stappen vind je de geschikte les dans voor jou!

Gediplomeerde, enthousiaste docenten nodigen 
familieleden, vrienden/vriendinnen en een ieder die 
belangstelling heeft van harte uit om een kijkje te komen 
nemen tijdens de reguliere lessen.
Algemene dansvorming, klassiek ballet, klassiek modern, 
moderne dans, free style en hip hop-streetdance.

Ben je enthousiast en lijkt het je ook leuk om te dansen, kom dan in de week van 2 t/m 6 november een 
gratis proefles volgen. Alle leerlingen mogen namelijk deze week een introducé meenemen!
Informatie over de lessen en lestijden vind je op onze website www.balletstudiovanderstappen.nl

Lokaties:
CC De Pas te Heesch Clubhuis Telro te Nistelrode
De Misse 4 Zwarte Molenweg 11

TOT DAN(S)

Voor inlichtingen mail naar info@balletstudiovanderstappen.nl. Of bel naar 06-15650770.

Ik wil bomen eten (broccoli) :-)

Tweedehandse kinderkleding- 
en speelgoedbeurs korloo
LOOSBROEK - Korfbalclub Korloo 
houdt op zaterdag 7 november 
weer een tweedehandse kinder-
kleding- en speelgoedbeurs in De 
Wis in Loosbroek. Voor het vijfde 
jaar op rij zal De Wis weer gevuld 
zijn met vele kramen vol met leuk 
en betaalbaar speelgoed en/of 
kinderkleding. 

De deuren gaan open vanaf 10.00 
uur en zullen weer sluiten om 
12.00 uur. De entree is € 2,- vanaf 
12 jaar, kinderen zijn dus gratis.
Wie interesse heeft in een kraam, 
kan zich melden via 
steffie.beurs@gmail.com. 
De kosten voor een kraam (een 
ruime tafel van 2 meter) zijn € 10,-.

Als echte uitvinders naar 
‘de ontdekhoek’

HEESCH - Dit jaar is het kinderboekenweekthema ‘Raar maar waar’. Over alles wat beweegt, loopt, leeft of 
gemaakt is door mensen. Hoe kan een vliegtuig vliegen of een lampje branden? Of hoe maak je van een 
aardappel frietjes? Nou, de kinderen van BS Delta in Heesch weten dat wel!

Als echte uitvinders zijn alle kinderen van de school op woensdag 4 november naar ‘De Ontdekhoek’ in Den 
Bosch geweest. Daar hebben zij van alles geleerd over hoe de dingen werken. Niet door erover te lezen of te 
luisteren. Nee, door lekker te DOEN! Lampjes laten branden, zelf je bootje snijden en kijken of die van jou snel-
ler vaart dan die van je klasgenootje of je eigen foto ontwikkelen. De kinderen van Delta hebben het allemaal 
gedaan! De dingen van dichtbij zien en meemaken, wie wil dat nou niet?

In de ontdekhoek viel veel te ontdekken en te doen

de rest van
de do-
zen bij 
vluch-
telin-
gen 
komen 
in asiel-
zoekers-
centra in 
o.a. Grave 
en Budel, maar 
ook bij vluchtelin-
gen in de gemeenten Oss, Bern-
heze, Maasdonk en Landerd. 
Daarnaast heeft de oudervereni-
ging tijdens bovengenoemde open 
avond hapjes en drankjes tegen 
een kleine vergoeding verkocht, 
waarvan de opbrengst in zijn ge-
heel ten goede komt aan kinderen 
van de vluchtelingen. 

Van ruilen komt huilen?
Nee hoor! Niet in de ruilbiblio-
theek van de Toermalijn. In de 

door de oudervereniging gepimpte 
kasten staan kinderboeken die ge-
ruild kunnen worden en er wordt 
al veel gebruik van gemaakt. De 
kinderen brengen zelf een boek 
mee dat al gelezen is, maar nog 
wel in goede staat verkeert én niet 

al te gedateerd is. Vervolgens mag 
dit boek dan in de kast gezet wor-
den en er mag een ander boek uit 
de kast gepakt worden. Op deze 
manier doneren leerlingen dus een 
eigen boek aan de ruilbibliotheek 
en kunnen lekker blijven lezen.

De Scoutingleden zijn duidelijk 
herkenbaar, want zij dragen hun 
uniform als zij voor deze actie op 
pad gaan. Daarnaast hebben zij 
een speciaal boekje bij zich met 
aan de achterzijde een legitimatie. 
De opbrengst van deze actie zal dit 
jaar worden aangewend voor het 
houden van het zomerkamp. De 
Heesche scouts willen via deze ac-
tie hieraan hun steentje bijdragen. 
De karweitjes die uitgevoerd kun-
nen worden, zijn heel divers: lege 

flessen wegbrengen, stoep vegen, 
afwassen, stofzuigen, boodschap-
pen doen, fiets poetsen of auto 
wassen en meer.

De actie wordt georganiseerd door 
en staat onder verantwoordelijk-
heid van de Vereniging Scouting 
Heesch. 
Scouting Heesch hoopt, ten be-
hoeve van haar jeugdleden, even-
als voorgaande jaren, op een goe-
de opbrengst.

scouting Heesch op pad voor 
Heitje voor een karweitje
HEESCH - Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar de alom bekende 
Scoutingactie ‘Heitje voor een Karweitje’ gehouden en wel in de herfst-
vakantie. Deze periode loopt van zaterdag 24 t/m zaterdag 31 oktober. 
Tijdens deze dagen komen de welpen, de gidsen en de scouts aan huis 
om tegen een geringe vergoeding klusjes en karweitjes op te knappen.
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De Leijgraaf
Groepsaccommodaties en activiteiten
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Heeswijk-dinther in de 
brabantse dorpen derby 

Opnames van Omroep Brabant trekken veel media-aandacht Foto: Piet van Helvoort

HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk-
Dinther is zaterdag 24 oktober te 
zien in de uitzending van Omroep 
Brabant over de Dorpen derby. 

De opnames hiervoor vonden on-
langs plaats. De organisatie kijkt 
terug op een - naar eigen zeggen 
- geweldige middag met jonge én 
oudere filmfiguranten, die hebben 
geholpen om het culturele HaDee 
te promoten voor de uitzending 
van Omroep Brabants Dorpen 
Derby serie en de opnames van 
DTV Oss. 

Dorpen derby coach Bijke Aarts 
had, in samenspraak met de orga-
nisatie, de sleutelwoorden thuis, 
gastvrijheid, contact, jouw mooi-
ste plein 1969, geloof en dialect 
bedacht, waarbij de filmfigurant-
schilders een beeld mochten schil-
deren. Een beeld van vroeger en/

of de toekomst. Zij ging onder het 
schilderen met kinderen en oude-
ren in gesprek over het schilderij 
dat ze aan het maken waren. De 
resultaten hangen nog een week 
in de bibliotheek van Heeswijk-
Dinther te drogen. 

Het was volgens de organisatie 
een inspirerende middag, waar-
binnen ook weer bijzondere ver-
bindingen gemaakt zijn: “En daar 
gaat het ons, de organisatie van de 
Dorpen Derby om: de verbindin-
gen laten zien die er al lang zijn in 
ons mooie culturele HaDee, maar 
ook juist nieuwe verbindingen te 
maken met als kloppend hart Plein 
1969.”

Het laatste nieuws over Heeswijk-
Dinther in de Dorpen Derby is te 
zien op de Facebook-pagina: Het 
Verhaal van ctr+alt+del. Stemmen 

op HaDee kan via 
www.brabant.nl/dorpenderby. 

De uitzendingen van 
Omroep Brabant over 
Heeswijk-Dinther zijn:
24 oktober, 14 november en 
5 december om 19.00 uur, 
waarna ze elk uur herhaald 
worden.

Open dag Centrum  Samarpana

Centrum Samarpana begeleidt 
mensen die vanuit hun gevoel en 
hart willen leven met hun soci-
ale, persoonlijke en professionele 
groei. Ieder teamlid van Samar-
pana heeft diverse opleidingen, 
cursussen en/of trainingen ge-
volgd in een eigen discipline en 
helpt hiermee vele mensen tij-
dens het bewandelen van hun 
levenspad.

Tijdens de open dag kunnen 
bezoekers kennismaken met 
verschillende activiteiten, zoals 
yoga, klank-lig-ontspanning en 
intuïtieve klanken, workshop ‘In 
eigen kracht’ en ‘Bewustwor-
ding’. Verder bestaat de moge-
lijkheid om deel te nemen aan 
‘Met creativiteit en kleur naar 

inzicht’. Ook worden er verschil-
lende readings gegeven.
Aan de kleintjes is ook gedacht; 
kinderen vanaf 5 jaar kunnen 
meedoen met kinderyoga en 

HEESWIJK-DINTHER - Centrum Samarpana houdt 
zondag 8 november een open dag in ‘D’n Eekhoorn’ 
in Heeswijk. Tijdens deze open dag, die duurt van 
11.00 tot 17.00 uur, biedt het team van Samarpana 
iedereen de kans om eens te komen proeven van 
verschillende activiteiten binnen het centrum. 

NAJAARSACTIE 
Elektrische bladblazer

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

Snel en makkelijk verwijderen
van bladeren en maaigoed.  
Stil, geluidsarm en krachtig!

BGE 71  

van 120,- nu 99,-

Op de 10 en 15 kilometer is er on-
derweg een moment voor een lek-
kere kop koffie of chocolademelk 
midden in de mooie natuur. Alle 
deelnemers kunnen bij terugkomst 
genieten van een gratis kop zelf-
gemaakte snert met roggebrood 
en spek. Kinderen tot 12 jaar ont-
vangen na afloop een leuke atten-
tie. Het inschrijven en de start van 

deze herfstwandeltocht vind plaats 
vanaf Bar de Ketel in Vorstenbosch 
tussen 8.00 en 12.00 uur. 
Deze wandeltocht wordt georga-
niseerd onder de auspiciën van de 
KNWB (Koninklijke Nederlandse 
Wandelbond). Wandelevent orga-
niseert wandelevenementen waar-
van de opbrengsten worden gedo-
neerd aan diverse goede doelen. 

Herfstwandeling

VORSTENBOSCH - Wandelevent Vorstenbosch houdt op zondag 25 
oktober weer een herfstwandeltocht. Er is een wandeltocht uitgezet 
juist door de omgeving waar de natuur in dit jaargetijden het mooist 
is. Er zijn drie afstanden: 10 of 15 kilometer voor de volwassenen, voor 
kinderen is er een speciale 5 kilometer wandeltocht met diverse op-
drachten. 

Uitgaans-
tip

20.30 uur: zaal open
21.00 uur: SUPER NATURAL SELECTiON

22.05 uur: REALiTY
Tickets verkrijgbaar: www.groene-engel.nl

Tijdschema (onder voorbehoud)

Vrijdag 
23 oktober
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‘Geniet van al het moois in de herfst’

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

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

Open dag Centrum  Samarpana

 eekhoorn grote ruimte yurt eekhoorn kleine ruimte serre serre
11.00 -12.00 uur Met creatie en kleur  In eigen kracht  *Reading Willy *Reading Marja
 naar inzicht   

12.00 - 13.00 uur *Yoga   *Reading Marja *Reading Willy

13.00 - 14.00 uur *Kinder Yoga  *klank-lig- Bewustzijn *Reading Willy
 (vanaf 5 jaar) ontspanning 

14.00 - 15.00 uur Met creatie en kleur  *intuitieve klanken   *Reading Marja *Reading Willy
 naar inzicht  (vanaf 6 jaar)

15.00 - 16.00 uur *Kinder Yoga In eigen kracht  *Reading Willy *Reading Marja
 (vanaf 5 jaar) 

16.00 - 17.00 uur *Yoga  *klank-lig-ontspanning Bewustzijn *Reading Marja 

voor kinderen vanaf 6 jaar is er de 
workshop Intuïtieve klanken.

Voor de activiteiten met een * dien 
je je van tevoren op te geven via de 
website. Zo zijn er slechts 10 plaat-
sen beschikbaar bij de readings, bij 
yoga kunnen 15 mensen per keer 
deelnemen en bij de klank-lig-ont-
spanning zijn dit er 12.

Zowel entree als deelname is gra-
tis. Voor inschrijvingen, het volledi-
ge programma of meer informatie: 
www.samarpana.nl.

oud gebruik in ere hersteld: 
eikels rapen
HEESWIJK-DINTHER - Een oud 
gebruik wordt in Heeswijk-Din-
ther weer in ere hersteld: het ra-
pen van eikels. 

Voor kinderen is het een leuke ac-
tiviteit waarbij ze lekker buiten be-
zig zijn en een centje bijverdienen. 
Geraapte eikels kunnen op zater-
dag 31 oktober ingeleverd worden 
tussen 13.00 en 18.00 uur. De 
opbrengst is 10 cent per kilo, alle 
soorten en maten. 
De eikels worden gebruikt als voer 
voor varkens, daar zijn deze bees-
ten dol op. Het mogen alle soor-
ten eikels zijn (Amerikaanse en 
inlandse) en ze mogen ook door 
elkaar zitten. Zolang ze een beetje 
schoon en droog zijn en niet bij el-
kaar geveegd met veel bladeren en 
troep. 
Voor info over de inzamelplaats en 
meer: inzameling@gmail.com of 
bel/app 06-53584742.

De Maashorst op 
zondagochtend
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Halley doet mee aan 
Nacht van de Nacht 

Nederland is een van de meest ver-
lichte landen ter wereld. Jaarlijks 
worden miljoenen euro’s verspild 
door inefficiënte verlichting. Slecht 
afgeschermde lichtbronnen ver-
oorzaken veel stoorlicht dat niet op 

wegen of straten valt, maar om-
hoog straalt. Andere belangrijke 
bronnen van lichthinder zijn glas-
tuinbouw, sportveldverlichting, 
terreinverlichting, sierverlichting, 
skybeamers en reclameverlichting. 

Niet alleen mensen hebben last 
van teveel licht. Ook voor dieren 
en planten is het belangrijk dat de 
nachten duister blijven. Duisternis 
is - net als stilte en ruimte - een 
van de oerkwaliteiten van het 

landschap. Een overdaad aan licht 
verstoort het bioritme van allerlei 
organismen, kan een heel ecosys-
teem ontwrichten en beperkt het 
zicht op de sterrenhemel. Om de 
schoonheid van de nacht te be-
nadrukken en aandacht te vragen 
voor de gevolgen van lichthinder, 
wordt de Nacht van de Nacht ge-
houden. Bij Sterrenwacht Halley 
wordt een publiekslezing over on-
der meer lichthinder gegeven en 
wat je daartegen kunt doen. Bij 
helder weer krijgen bezoekers bui-
ten uitleg over de sterrenhemel en 
staan uiteraard telescopen gereed 
om interessante hemelobjecten 
nader te bekijken. 
De toegangsprijs bedraagt voor 
alle leeftijden € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 
5383 KT Heesch/Vinkel 
0412 - 45 49 99. 
www.sterrenwachthalley.nl

HEESCH - Sterrenwacht Halley doet op zaterdagavond 24 oktober weer 
mee aan de landelijke Nacht van de Nacht, die wordt georganiseerd 
door de natuur- en milieufederaties. De sterrenwacht is die avond voor 
jong en oud geopend van 20.00 tot 22.00 uur.

een overdaad aan 
licht verstoort 
het Bioritme

Eten delen is een trend. Met be-
hulp van de nieuwe schalencol-
lectie ‘Rowl’ van de Wereldwinkel 
kun je nu echt gezellig mét elkaar 
tafelen. Mensen zetten steeds va-
ker verschillende hapjes en snacks 
midden op tafel. 

Het is alleen soms lastig om een 
goede manier te vinden om het 
eten met elkaar te delen. 

De nieuwe ‘Rowl’ collectie biedt 
uitkomst. Door de vorm zijn de 
schalen eenvoudig te draaien, zo-
dat eten delen leuk en gemakke-
lijk wordt. De schalen zijn gemaakt 
van duurzaam acacia hout. 

Tijdens de Fair Trade Week zijn de 
schalen uit de ‘Rowl’ collectie extra 
aantrekkelijk geprijsd met een kor-

ting van 25%. 
Tot en met 31 oktober is er tevens 
een korting van 15% op de rode 
wijnen van Fair Trade Original.

fair Trade Week: 
samen tafelen

eten, drinken, uitgaan

BERNHEZE - Van 23 oktober tot en met 1 november staat Nederland in 
het teken van fairtrade: het is de zevende editie van de Fair Trade Week. 
Fairtrade leeft in Bernheze, enkele Bernhezenaren zetten zich al meer 
dan een jaar in om van Bernheze een fairtrade Gemeente te maken. Zo 
zijn er al veel initiatieven. Vrijdag 23 oktober trapt De Toren in Hees-
wijk-Dinther de Fair Trade Week af met een Wereldse High Wine en bij 
de Wereldwinkels in Bernheze staat het thema ‘Samen tafelen’ centraal.

Wil jij gratis naar
Circus Barani?
DeMooiBernhezeKrant mag 
10 gratis kaartjes weggeven
HEESWIJK-DINTHER - Circus Barani is een echt familiecircus 
met voor ieder wat wils. Groot of klein …. het maakt niet 
uit. iedere bezoeker zal onder de indruk zijn van het 
programma. Barani brengt een solide, authentieke 
circusvoorstelling van hoog niveau. 

Het programma is uitgebreid en adembenemend. 
Een greep hieruit: luchtacrobatiek, tempo jong-
leren, dierenacts met diervriendelijk getrainde 
pony’s, geiten, duiven, eenden en honden. Na-
tuurlijk ontbreekt ook de dolkomische clown niet, 
die volwassene en kind weer flink aan het lachen 
zal maken. De show duurt ongeveer een uur en drie 
kwartier, waarbij ook de jongsten zich niet zullen ver-
velen.
Met andere woorden: Komt dat zien, komt dat zien! 

Circus Barani is te zien op de 
volgende locatie en tijdstippen:
Heeswijk-Dinther - Plein 1969

Datum  Tijdstip 
Zaterdag 31 oktober   15.00 uur
Zondag 1 november   15.00 uur
Maandag 2 november   17.00 uur 

Kijk voor meer informatie www.barani.nl

Wil jij gratis naar het Circus? 
Stuur dan een mail voor 26 oktober naar 
info@demooibernhezekrant.nl met je naam, woonplaats, 
telefoonnummer en waarom jij graag naar het circus wilt. 
Op maandag 26 oktober worden de winnaars gekozen.

VISTRAITEUR  
ZOEKT PERSONEEL

Vanaf medio november openen wij onder deze naam een vistraiteur  
in de Proeffabriek op de Noordkade in Veghel. 

Wij zijn op zoek naar full-/parttimers die van eten houden,  
met name vis. Een koksopleiding is een pré. 

Wij bieden een leuke en afwisselende baan!

AFSLAG VEGHEL

Wie:  Afslag Veghel Jij bent:  Een aanpakker
 Gastvriendelijk
 Behulpzaam
 Een visliefhebber
 Enthousiast
 Leergierig

Zoekt:  Full-/parttimers

Voor:  Vistraiteur in Veghel

Functies:  Winkelpersoneel
 Gastheer / Gastvrouw

Pré:  Koksopleiding

IN HET KORT:

Stuur een mail naar: patric@cobriexploitatie.nl
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Heesch, Schoonstraat 8

Wiegmans
Oss, Wolfskooi 49, Vierhoeksingel 7

Van Bergen

Topkwaliteit voor
een Hollands prijsje
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PrAkTiscHe iNforMATie

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

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

groendepots
Fa. Van Schaijk, berghemseweg 13 
nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

GEMEENTEBERiCHTEN

Wilt u op de hoogte blijven van 
de bekendmakingen uit uw 
buurt? Meld u op www.over-
heid.nl aan voor de e-mailser-
vice. U ontvangt dan per e-mail 
de bekendmakingen uit uw 
buurt van de gemeente, provin-
cie en waterschappen. U maakt 
hiervoor een profiel aan, be-
staande uit uw e-mailadres en 
postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de be-
kendmakingen wilt ontvangen.

Verkeersbesluit 
-  Het college van burgemeester en 

wethouders heeft besloten een 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen nabij Laar 38D in Nis-
telrode (postcodegebied 5388).

-  De gemeenteraad heeft besloten 
de grens van de bebouwde kom 
op enkele plaatsen aan te passen.                            

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

incidentele festiviteiten
Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148, 
5384 ME Heesch heeft in over-
eenstemming met artikel 4:3, lid 
1, van de APV Bernheze 2014 
een kennisgeving gedaan van een 
incidentele festiviteit op 13 no-
vember 2015. Van deze mogelijk-
heid kan maximaal zes keer per 
jaar gebruik worden gemaakt.
Tijdens de festiviteit gelden rui-
mere geluidsnormen dan normaal. 
Voor de exacte normen verwijzen 

wij u naar artikel 4:3 van de APV, 
die te vinden is op 
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing.

Verleende terrasvergunning
Er is aan J. van Berkom een ver-
gunning verleend om terrasmeu-
bilair te plaatsen op het voor 
publiek toegankelijke (verharde) 
gedeelte van de weg, gelegen bij 
Meesterbakker Hans van Berkom, 
’t Dorp 72, 5384 MC Heesch.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Melding maken uitweg
-  M.G. van de Braak, Krommedel-

seweg 38, 5472 PM Loosbroek 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van de 
APV Bernheze 2014 een melding 
gedaan van het maken van een 
dubbele uitweg aan Vleutloop 
41 in Heesch. De melding is op 
15 oktober 2015 geaccep-teerd. 
Verzenddatum: 15 oktober 2015

-  J.H.E. Somers, Kampweg 4, 5476 
VC Vorstenbosch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, 
lid 1 onder a, van de APV Bern-
heze 2014 een melding gedaan 
van het maken van een 2e uit-
weg aan Kampweg, kadastraal 
bekend als NTROO G1057, ter 
hoogte van huisnummer 4. De 
melding is op 15 oktober 2015 
geaccepteerd. Verzenddatum: 
15 oktober 2015.

-  T.A.J.T. van Kessel, Binnenveld 
39, 5476 LZ Vorstenbosch heeft 
in overeenstemming met arti-
kel 2:12, lid 1 onder a, van de 
APV Bernheze 2014 een mel-
ding gedaan van het maken van 
een uitweg aan Kapelstraat 30 
in Vorstenbosch. De melding is 
op 15 oktober 2015 geaccep-
teerd. Verzenddatum: 15 okto-
ber 2015.

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

Evenementenvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
-  Circus Barani voor het organi-

seren van circusvoorstellingen 
op 31 oktober 2015 en 1 en 2 
november 2015 op Plein 1969, 
5473 CA Heeswijk-Dinther. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 19 oktober 2015. 

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan door Stichting Hadee voor 
het organiseren van een fi lmvoor-
stelling Groeten uit Hadee van 
20.30 tot 21.30 uur op 23 okto-
ber 2015 op Plein 1969, 5473 CA 
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Aanmelden bernhezer sportkampioenen jeugd 2015  

bijeenkomst over Agrifood capital
Duurzaam ondernemerschap in een regio vol kansen

Aanmelden
Alle individuele sporters en teams 
die een kampioenschap hebben 
behaald tussen 1 januari 2015 en 
1 januari 2016 en voldoen aan 
de criteria, komen in aanmerking 
voor de huldiging. We hebben de 
sportverenigingen in Bernheze in-
middels geïnformeerd met een e-
mail of brief. De formulieren voor 
aanmelding vindt u op 
www.bernheze.org. 

U vindt ze via de zoekfunctie op de 
website (vul de zoekterm ‘sport-
kampioenen’ in). De formulieren 
moeten vóór dinsdag 1 december 
2015 zijn ingediend. Sporters die 
na die datum nog kampioen wor-
den kunt u uiteraard daarna nog 
aanmelden.

Geen lid van Bernhezer 
sportvereniging
Individuele kampioenen die geen 

lid zijn van een Bernhezer sport-
vereniging en in Bernheze wonen, 
kunnen zich ook aanmelden. 

Nominaties
Als u iemand wilt nomineren voor 
sportman, sportvrouw, sportteam 
of sportvrijwilliger van 2015, moet 
u dit via een apart formulier doen. 
Dit gebeurt niet automatisch. U 
als vereniging moet erachter staan 
en een formulier invullen met een 

motivatie waarom u vindt dat zij 
hiervoor in aanmerking komen. 
Dit geldt ook voor aanmelding 
sportvrijwilliger van het jaar. De 
formulieren voor nominatie vindt 
u ook op www.bernheze.org.

Als u vragen hebt, kunt u contact 
opnemen met Laura van Herpen, 
tel. 14 0412 of via e-mail: 
l.van.herpen@bernheze.org.

Voor onze MKB-ondernemers
Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor al onze MKB-ondernemers 
in Bernheze. Ondernemers uit de 
hele keten. Gezien de focus van 
AgriFood Capital nodigen we ook 
nadrukkelijk de agrarische sector 
uit.

Programma
De kansen die AgriFood Capital u 
biedt: daar willen we het concreet 
met u over hebben. Roel Schutten, 

directeur van AgriFood Capital, zal 
u wegwijs maken in de mogelijk-
heden. Een collega ondernemer uit 
de regio vertelt u zijn verhaal. De 
gemeente vertelt u haar visie op de 
regio. 

Locatie en tijdstip
Op woensdagavond 18 november 
2015 in de aula van Gymnasium 
Bernrode in Heeswijk-Dinther.
Wij ontmoeten u graag tijdens de 
bijeenkomst. Een officiële uitnodi-

ging volgt, maar aanmelden kan 
nu al bij mevrouw J. Bouter van de 
gemeente Bernheze 
(j.bouter@bernheze.org). 
Een week voor de bijeenkomst 
ontvangt u een e-mail met het 
programma en praktische infor-
matie over de bijeenkomst. 

Agrifood Capital
AgriFood Capital is een regio vol 
kansen voor ondernemers uit heel 
de keten! Van groot tot klein. 

Voor ondernemers die direct met 
agrifood bezig zijn, maar ook voor 
toeleveranciers, verwerkers en 
afnemers. Het krachtige netwerk 
van ondernemers, onderwijsin-
stellingen en overheden binnen 
AgriFood Capital biedt volop mo-
gelijkheden om ideeën om te zet-
ten tot nieuwe omzet. 

Meer informatie over AgriFood 
Capital vindt u op 
www.agrifoodcapital.nl.

Op zondag 31 januari 2016 huldigen wij onze jeugdige sportkampioenen. De huldiging vindt plaats in Uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek 
vanaf 14.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst maken wij ook de sportman, sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger van 2015 bekend.

De gemeente Bernheze organiseert voor haar bedrijfsleven een bijeenkomst over duurzaam ondernemerschap en de kansen die AgriFood Capital 
daarbij biedt.

Studenten van de opleiding Be-
drijfskunde MER hebben in het 
kader van hun afstudeeronderzoek 
voor de gemeente Bernheze een 

enquête opgezet over de aantrek-
kelijkheid van de centra van Bern-
heze. Zij brengen in kaart wat het 
imago en het gewenste winkelaan-

bod is van de centra. Wilt u binnen 
tien minuten een bijdrage leveren 
aan dit onderzoek en tegelijkertijd 
kans maken op een leuk pakket 

met streekproducten? Vul dan nu 
de enquête in via de link: 
www.survio.com/survey/d/
onderzoekbernheze.

Win: een pakket met leuke streekproducten ter waarde van 25 euro
Woont u in een aantrekkelijk centrum?

officiËLe bekeNdMAkiNgeN

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

Pinnen mag, ook in 
het gemeentehuis en 
bij de Milieustraat.
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Procedures
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.

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

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

GEMEENTEBERiCHTEN

Wet ruimtelijke ordening

Kennisgeving overeenkomst over 
grondexplotatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 van 
de Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat het op 15 oktober 2015 
een overeenkomst heeft gesloten 
waarin een onderdeel over grond-
exploitatie is opgenomen in het 
kader van het bestemmingsplan 
Wijststraat 3, Heesch. De over-
eenkomst heeft betrekking op het 
perceel Heesch, sectie B, nummer 
6777, plaatselijk bekend als Wijst-
straat 3 in Heesch.
inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening vanaf 22 oktober 2015 
gedurende zes weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis in 
Heesch.
Afdeling: Beleid

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
-   Laag-Beugt (bij 2b)

Kappen populier en 7 zomer-
eiken (ontsluitingsweg Heeswijk-
Dinther zuid)

- Sectie C nr. 4313
    Bouwen carport
   Datum ontvangst: 15-10-2015
Heesch
-  Kasteellaan 1

Kappen zomereik (dode boom)
-  Nieuwstraat 19

Nieuwbouw bedrijfshal
Datum ontvangst: 09-10-2015

-  Beemdstraat 12
Aanleggen uitrit
Datum ontvangst: 15-10-2015

-  Kasteellaan 1
Bouwen afdak
Datum ontvangst: 11-10-2015

-  Venloop ongenummerd

Bouwen woning
Datum ontvangst: 09-10-2015

Nistelrode
-  Loo 9

Bouwen woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 13-10-2015

-  Dijkstraat 3
Nieuwbouw woonhuis
Datum ontvangst: 16-10-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Kromstraat 21

Plaatsen perceelafscheiding
Verzenddatum: 09-10-2015

-  Loo 9
Bouwen woning met bijgebouw
Verzenddatum: 15-10-2015

-  Over Den Dries 22
Vervangen erfafscheiding
Verzenddatum: 12-10-2015

-  Menzel 51
 Bouwen loods

Verzenddatum: 13-10-2015
Heesch
-  Binnenpas ong.

Oprichten woning
Verzenddatum: 14-10-2015

Heeswijk-Dinther
-  Sectie E 2748

Bouwen schuilstal
Verzenddatum: 15-10-2015

-  Lange Meijerstraat 1
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 19-10-2015

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
De provincie Noord Brabant wil 

toestemming verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
-  N279

Nieuwe gewijzigde aansluiting 
Heeswijk-Dinther Zuid N279 
met viaduct
Verzenddatum: 06-10-2015

Zienswijzen over de ontwerpbe-
schikking kunnen worden inge-
diend bij de Omgevingsdienst 
Brabant Noord (info@odbn.nl).
Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot Provincie Noord Bra-
bant (www.brabant.nl).

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
-  Rukven 6

Veranderen varkens-
houderij(inrichting)
Verzenddatum: 15-10-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755

www.restaurantdewaard.nl

Onze winter ‘Wildspecials’

• Salade in herfstkleuren met reepjes zwijnsham met 
gemengde paddenstoelen, sherrydressing en een crostini

• Wildbouillon met reepjes eend en een bladerdeeghoed

• Duiffilet met chips van truffelaardappel met mangochutney

• Hertenbiefstuk met rode wijnsaus

• Hazenpeper op grootmoeders wijze 

• Wild trio van hert, zwijn en haasfilet en jus met 
appel

• Gebakken borstfilet van fazant en crème van 
peterseliewortel en risotto van parelgort en jus

Kijk voor de overige 
gerechten even op onze site

Kom genieten

Onze 
kerstfolder

is uit

Hallo, ik ben cyrano. een nieuwsgierige donder van pas 1 jaar 
oud. ik vind het contact met mensen nog een beetje span-

nend. Maar al veel minder dan toen ik net in het asiel zat 
hoor, ik ga met grote stappen vooruit. stiekem vind ik het 
nu zelfs ontzettend leuk als mijn vaste verzorgers langs-
komen. 

Als ze mij roepen, kom ik meteen aangerend. ik nader 
ze al tot op een meter ofzo en ga dan lekker zitten ob-
serveren. interessant om te zien wat ze allemaal doen. 

Ondertussen maken we een praatje; ik ben namelijk best 
een gezellige kletskous. 

Oh, ik ben trouwens ook een sociaal katertje en zou het
 fijn vinden om een kattenvriendje te hebben in mijn nieuwe
 thuis. komt u mij alstublieft heel snel halen?
   ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo! 

Voor meer informatie: Konijnenopvang Hazel
www.konijnenopvanghazel.nl
konijnenopvanghazel@outlook.com - Facebook: konijnenopvang Hazel

www.bernheze.org
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Binnenkort zal namelijk de ge-
meentebegroting voor 2016 wor-
den behandeld en Lokaal zal voor-
stellen om u als inwoner zoveel 
als mogelijk te compenseren in de 
WOZ-heffing. Zo hopen wij dat u 
de lastenstijging in de rioolheffing 
iets minder voelt. Het is bescha-

mend hoe sommige partijen zich er 
gemakkelijk vanaf maken door te 
zeggen ‘dat het maar enkele tien-
tjes extra per jaar betreft’, maar wij 
van Lokaal vinden dat voor onze 
inwoners een aanzienlijk bedrag. 
Weliswaar gaan de ondernemers 
erop vooruit nu de rioolheffing 

voor hen wordt verminderd en dat 
gunnen wij ze natuurlijk van harte, 
maar het maakt geen sier zoals het 
nu is opgelost.
Lokaal zal er tijdens de komende 
begrotingsronde dan ook alles aan 
doen om onze burgers te compen-
seren voor de rioollastenstijging!

Lokaal: Wij willen compensatie voor de 
rioolheffingstijging!

BERNHEZE - Het zal u niet ontgaan zijn, komend jaar zal de rioolheffing voor 
onze inwoners met maar liefst 12% omhoog gaan. Wij danken VVD, CDA, D66 
en Progressief Bernheze hiervoor van harte! Lokaal heeft er in de raadsverga-
dering alles aan gedaan om deze foute en voor u kostbare, beslissing tegen te 
houden, maar we hebben het democratisch, onderspit moeten delven. VVD, 
CDA, D66 en een draaiend Progressief Bernheze drukten hun zin door, waardoor 
een huishouden volgend jaar gemiddeld enkele tientjes extra gaat betalen. Niet 
uit te leggen aan de burger en Lokaal is het hier dan ook hartgrondig niet mee 
eens. Maar er is hoop!

Roel Monteiro, Gemeenteraadslid voor Lokaal

Ook wordt er naar de omgeving 
rond het kasteel gekeken, om deze 
te betrekken bij het monument. 
Denk daarbij aan het plan om aan 
de zuidzijde een ontvangstcentrum 
te creëren en de laan te herstellen, 
zodat vanaf de N279 de bezoe-
kers gemakkelijker de weg vinden 
naar ons kasteel. De bestrating die 
hier ligt is nog in de originele 19e-
eeuwse toestand, wat voor Neder-
land zeldzaam is. Erg begaanbaar 

is deze route echter niet. Om de 
toegang wel mogelijk te maken, 
wordt gedacht aan een gesloten 
corridor, op staanders geplaatst. 
In de ‘Toekomstvisie 2014-2015’ 
waren gemeente en provincie al 
een subsidiebedrag overeenge-
komen om aan deze plannen te-
gemoet te komen. Hiervoor was 
50.000 euro door de gemeente 
Bernheze toegezegd. De voor-
waarde die daarbij gesteld werd, 

was, dat de donatie van de Bank-
giroloterij door zou gaan. Door het 
uitblijven hiervan, zijn de plannen 
opnieuw uitgewerkt, passend bin-
nen een totaal subsidiebedrag van 
€ 350.000,-. Waarbij nog steeds 
50.000 euro van onze gemeente 
gevraagd wordt. CDA Bernheze 
wil deze investering mogelijk ma-
ken, omdat het behoud en ver-
betering van het kasteel voor ons 
belangrijk is.

CDA: ook kasteel Heeswijk 
kijkt naar de toekomst

BERNHEZE - Kasteel Heeswijk is één van de top vier monumenten in Brabant. 
Een locatie waar we trots op kunnen zijn. Met nieuwe plannen voor de toe-
komst, want wat mooi is moet mooi blijven. 
in de nieuwe plannen wordt gedacht aan samenwerking met de omgeving. De 
fluisterboot vaart vanaf 1 april van de ‘Kilsdonkse molen’ in Dinther naar het 
kasteel in Heeswijk. De moestuin wordt opgeknapt. 

Lidy van der Valk, Burgerlid CDABernheze

Ik kan de scepsis niet helemaal 
weghalen, maar ga dat toch pro-
beren.
Dankzij de Europese Unie hebben 
we al een halve eeuw vrede en sta-
biliteit in Europa, er kan door bijna 
heel Europa vrij worden gereisd, 
de interne markt is een belangrij-
ke economische motor en Europa 
treedt op als één blok als het gaat 
om ontwikkelingshulp, de men-
senrechtenproblematiek en het 
onderhouden van handelsbetrek-
kingen met landen buiten de EU.

Vindt u dat te vaag? Dan wat dich-
ter bij huis. 90% van alle beslis-
singen die ‘Den Haag’ neemt zijn 
simpelweg vertalingen en uitvoe-
ringen die ‘Brussel’ heeft voorge-
legd. Onze nationale economie is 
totaal afhankelijk van de mogelijk-
heden die vanuit de Europese Unie 
geboden werden en worden.
Andere landen snappen dat op 
dit moment beter dan dat wij dat 
doen. Die maken er volop gebruik 
van, hebben tientallen zo niet hon-
derden professionele lobbyisten 

dag in dag uit aan het werk.
Wij blijven liever sceptisch. Kunnen 
het alleen en weten het vaak toch 
beter. Zeker in de huidige (vluchte-
lingen-) tijd die legio mensen weer 
achter Wilders c.s. schaart en waar 
‘Eigen Volk Eerst’ komt, hoor ik 
weer veel anti-Europa geluiden. 
Meestal gebaseerd op onwetend-
heid. Neem van mij aan dat de 
macht en kracht van Europa door-
gaat en zelfs toe gaat nemen. Het 
is maar net hoe serieus we er van 
willen profiteren!

D66: europa

BERNHEZE - Afgelopen woensdag hebben we met onder andere zes leden van 
D66 Bernheze een werkbezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel. 
De Eurosceptici zullen na deze eerste zin al afhaken. Europa? Dat kost toch al-
leen maar geld? Wat hebben we eraan? Wat merken we ervan? Het geld gaat 
alleen maar naar andere landen! Moet er Oekraïne zeker ook bij, nog meer el-
lende!

Rob van Herpen, D66-Lid Raadscommissie Bestuur en Strategie 

In Syrië kunnen de VN ook niets 
beginnen. Het is een felle oorlog, 
waarbij niemand wordt ontzien. 
Ook vrouwen en kinderen moeten 
eraan geloven. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er meer dan vier 
miljoen Syriërs op de vlucht zijn. 
Als gemeente Bernheze spelen we 
geen rol in de wereldpolitiek. Maar 
we kunnen wel een signaal afge-
ven. Dat hebben we afgelopen 
raadsvergadering ook gedaan. Als 
er een beroep op onze gemeente 
wordt gedaan om asielzoekers op 

te vangen, dan zijn we er klaar 
voor. Als het niet is om voor crisis-
opvang te zorgen, dan is het wel 
om statushouders woonruimte te 
geven. Hiermee komen plekken in 
AZC’s vrij voor de eerste opvang 
van vluchtelingen. Nu maar hopen 
dat ze in het Midden-Oosten een 
manier vinden voor een vreedza-
mer bestaan, zodat mensen op ter-
mijn weer terug naar huis kunnen. 

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: 70 jaar 
Verenigde Naties

BERNHEZE - Op 24 oktober 2015 bestaan de 
Verenigde Naties 70 jaar. Da’s fijn, zul je zeg-
gen, maar wat heeft dat met gemeentepoli-
tiek te maken? Meer dan je misschien denkt!
Destijds zijn de Verenigde Naties onder an-
dere opgericht om wereldwijd samen te wer-
ken op het gebied van internationaal recht, 
veiligheid in de wereld en het behoud van 
mensenrechten. De blauwhelmen zijn een 
begrip geworden om de veiligheid van groe-
pen mensen te bewaken. Dat het niet altijd 
werkt, weten we helaas ook.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DIRECT
GEZOCHT

Afdelingsverantwoordelijke
Sport & Mode (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Content beheerder Magento (m/v)
Parttime functie: 24/32 uur

Medewerker Infobalie (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoper Sport & Mode (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

De Wit Schijndel bestaat 67 jaar en de winkel en de webshop 

groeien fl ink. Sinds maart 2015 hebben we 2600 m2 extra 

winkelruimte gekregen! Daarom zijn wij op zoek naar collega’s 

die ons per direct komen versterken. 

Kijk voor meer informatie op:

www.dewitschijndel.nl/info/vacatures
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‘Het pak met de 
mijter liggen klaar’

www.centrumheesch.nl

Heesch centrum wisselt met de seizoenen mee

Oktoberfest
Maar voordat de Sint arriveert, 
hebben we het Oktoberfest. In de 
haast om naar het einde van het 
jaar te komen zouden we bijna ok-
tober overslaan. De bladeren van 
de bomen kleuren en vallen af. Tijd 
voor een vrolijke noot. 

Op De Misse wordt een feesttent 
geplaatst waarin Verenigd Horeca 
Heesch het Oktoberfest verzorgt, 

voor ontmoeting met elkaar, mu-
ziek en lekkere drankjes. Het be-
looft een mooi afsluitend weekend 

van oktober te worden met toe-
passelijke muziek. Let op: de kaart-
verkoop is al van start gegaan. 

Rode Loper 
In de dure decembermaand is het 
fijn als er wat extra leuke acties 
gehouden worden door onze cen-
trum ondernemers. 

Dat weten ze en daarom start op 
28 november weer de Rode Loper 
Actie. Gelukkig hebben we nog 
even de tijd om hierop terug te ko-
men. Wij hebben zin in die feeste-
lijke dagen, jij ook?

‘mis het niet; 
oktoberfest!’

HEESCH – De winterjas is tevoorschijn gehaald en dat betekent dat de feestdagen in aantocht zijn. De dis-
cussies over de sinterklaasviering en het diner voor de kerst komen op gang en de winkels ondergaan een 
metamorfose; van tussenseizoen naar feestseizoen. De Werkgroep Promotie van het Centrum Management 
is al enige tijd in de weer om het opgeknapte centrum extra feestelijk te maken. Onderdeel van al die fees-
telijkheden is natuurlijk de intocht van Sinterklaas. De Stichting intocht Sinterklaas heeft alle benodigde 
reserveringen gedaan, het pak met de mijter van de goedheiligman en de zwarte-pietenpakken liggen klaar. 

iNFORMATiE VOOR DE KERNEN

D66: europa

Een ode aan Heeswijk en Dinther
Meer dan in enig ander dorp
zie ik de mensen van Heeswijk en Dinther 
in een voortdurend wisselend verschiet:
van hoe ze wonen, werken, wink’len
van hoe ze met hun fietsen door de straten gaan,
van hoe ze groeten, wijzen, vragen,
en hoe ze telkens weer een nieuwe bladzij
van hun tijd en leven om gaan slaan.

ik heb gezien hoe men hier in de bossen
bij burcht en beek of op het plein zich kan vermaken
hoe de grassen en de maïs in de velden groeien
dat de boer de kost verdient met varken, kip of koeien,
maar ook dat men alle dagen nodig heeft
als men wil zingen, sporten of gewoon de trom beroeren.

ik vind het knap dat al die dorpelingen,
jong en oud, bij vreugde en verdriet
steeds weer hun vrienden gaan bezoeken,
ter markte gaan, hun brood en frietjes kopen,
niet zeuren als de weg soms is versperd,
en als de buurman kwaad de deur uitloopt
dan simpel zeggen ‘jongen, doe toch niet zo gek’.

ik heb de Heeswijk- en de Dinthernaren
wel eens samen in dezelfde kroeg gezien
ze daar gepolst en uitgelokt met straffe woorden,
ze vroegen mij of ik wel wist hoe zij
in onderlinge strijd vol lol of lust of list
uit alles steeds het allerbeste hebben uitgevist.

Het is door de dorpen dat ik voel,
in sport en spel, bij beek en poel,
’t is één HaDee, we geven samen smoel
aan een ieders eigen hoger doel.

Ad van Schijndel

druk bezochte première 
‘groeten uit Heeswijk-dinther’

De drie buurmannen maakten in 
hun film duidelijk andere keuzes 
en combinaties dan in de originele 
film. Ze gebruikten veel muziek die 
op 24 april 2014 is opgenomen, 
maar daarnaast ook veel, speciaal 
voor de film, gecomponeerde mu-

ziek. De drie buurmannen hebben 
een jaar intensief aan Groeten uit 
Heeswijk-Dinther gewerkt met een 
prachtige film als resultaat. Het 
plezier spat van het scherm in ver-
schillende komische fragmenten 
en ontroerende scènes.
Tot en met zondag 25 oktober is 
de film op diverse locaties te zien. 
De toegang is gratis.

HEESWIJK-DINTHER - Ruim 150 HaDeejers keken op zondag 18 oktober een uur lang geboeid naar de 
nieuwe film ‘Groeten uit Heeswijk-Dinther’ in café Stanserhorn. Buurman Produkties (Hein van Crey, Bas 
Linders en René van den Broek) maakte deze film van 27 uur filmmateriaal dat zeven cameraploegen op 24 
april 2014 maakten. Eerder werd van hetzelfde filmmateriaal HaDee24/24 gemaakt. 

CAFé/ZAAL DE TOREN - donderdag 22 oktober 20.30 uur 
PLEiN 1969 (OPENLUCHT) - vrijdag 23 oktober 20.30 uur
CAFé DE ZWAAN - vrijdag 23 oktober 22.30 uur
HET MOLENHUiS - zaterdag 24 oktober 20.30 uur
CC SERVAES - zondag 25 oktober 14.30 uur.

het plezier spat 
er vanaf

Tramstraat 25, 5388 GE  Nistelrode | T 0412 617 491
E info@maasenvanoss.nl  |  I www.maasenvanoss.nl

Uw 
administratie 

op een 
voetstuk…

Voor Maas & van Oss 
een klein kunstje!

Het verzorgen van uw administratieve, fi scale en 

fi nanciële zaken is voor Maas & van Oss een klein 

kunstje. Wij plaatsen voor een groot aantal MKB’ers de 

complete administratie op het door de klant gewenste 

en voor de wet vereiste voetstuk. Van jaarrekeningen en 

tussentijdse cijfers tot fi scale aangiften en prognoses.  

Wellicht verrichten we dat kunststukje in de toekomst ook 

voor u. Wij nodigen u in ieder geval van harte uit. Kom naar 

één van de inloopavonden in oktober voor een nadere 

kennismaking. Loop geheel vrijblijvend binnen om te horen 

hoe wij ook uw administratie op een voetstuk plaatsen. 

Graag tot ziens!

Team Maas & van Oss

INLOOPAVONDEN 

Wo 7 / 14
 / 2

1 / 2
8 okt 

18:00 - 2
1:00 uurINLOOPAVONDEN

Wo 7 / 14
 / 2

1 / 2
8 okt 

18:00 - 2
1:00 uur

Kom 

kennismaken! 

gemeente verandert werkwijze 
opruimen bladafval
BERNHEZE - De gemeente zorgt er 
elk jaar voor dat het blad van de 
bomen in het najaar zo snel mo-
gelijk opgeruimd wordt. 

Bladhopen centraal in de wijk
U mag samen met uw buurt het 
bladafval op een aantal centrale 
punten verzamelen. We richten 
daar ruim 100 verzamelpunten 
voor in. Deze komen op plekken 
in de gemeente waar veel bomen 
staan en in de afgelopen jaren 
ook al veel bladafval is verzameld. 
Een overzicht daarvan kunt u vin-
den op www.bernheze.org of u 
herkent de verzamelpunten aan 
de bordjes die we er neerzetten. 
Heeft u daar bladafval neergelegd, 
dan kunt u de bladhoop melden bij 
de gemeente, via telefoonnummer 

14 0412 of via het aanmeldfor-
mulier op www.bernheze.org. We 
halen de bladhoop dan op,  op de 
dag dat we in uw kern het andere 
bladafval opruimen.

Vaste opruimdag
We ruimen het bladafval in de ker-
nen elke week op een vaste dag 
op. Daar starten we op 19 oktober 
2015 mee en we gaan daarmee 
door tot het einde van het jaar.
•	 maandag	in	Heesch
•	 dinsdag	in	Nistelrode
•	 woensdag	in	Vorstenbosch	en	

Loosbroek
•	 donderdag	in	Heeswijk-Dinther

Buiten de bebouwde kom
Als u buiten de bebouwde kom 
woont, kunt u bladafval verza-

melen op bladhopen. U kunt deze 
bladhopen ook melden bij de ge-
meente. Ze moeten dan minimaal 
5 m3 groot zijn. 
Het is niet de bedoeling dat u bla-
deren uit eigen tuin aanbiedt en u 
mag ook geen bladeren in plastic 
zakken verzamelen. We nemen 
ander tuinafval, zoals snoeihout, 
niet mee. Ook legen we geen zelf-
gemaakte bladkorven.
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Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net MindMApping

Mindmapping is een creatieve denk- 
en notitiemethode, waarbij u het 
onderwerp centraal plaatst om van 
daaruit een netwerk van sleutelwoor-

den en symbolen op te bouwen. Zo 
ontstaat een kaart (map) van uw ge-
dachtepatronen (mind). In drie lessen 
leert u complexe situaties in kaart te 
brengen. De cursus is geschikt voor 
jong en oud en kan worden toegepast 
voor het maken van uittreksels, brain-

stormsessies, vergaderingen en voor 
leren en presenteren.
Startdatum: donderdag 5 november 
19.45 - 21.45 uur

de gUlle gAVen VAn de zee

In deze speciale kookworkshop staan 
producten uit de zee centraal. Tijdens 
twee bijeenkomsten worden er vis en 
schaal- en schelpdieren verwerkt tot 
heerlijke gerechten, waarvan u zelf 
natuurlijk gaat genieten.
Startdatum: maandag 9 november 
19.00 - 22.00 uur.

Voor de jeugd:
CReA Kids ClUB

Vind jij knutselen ook zo leuk en 

houd je ervan om eens iets speciaals te 
maken? Maar kom je er thuis niet al-
tijd aan toe? Dan is de Crea Kids Club 
echt iets voor jou! Vier vrijdagmidda-
gen ga je aan de slag. Je leert onder 
andere mozaïeken en maakt iets leuks 
met décopatch.
Startdatum: vrijdag 6 november 
15.30 - 17.00 uur.

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

ook in het najaar naar de eijnderic

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Jos de Vries uit 
Loosbroek

Winnaar:
Caroline Lunenburg
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Te kooP

NieuWe desso-
TAPijTTegeLs in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

200 MeMobLoks
50 vel per blok, met opdruk van 
logo. eenzijdig full-colour.
A7, 7x10 cm € 65,-.
A6, 10x14 cm € 80,-.
A5, 14x20 cm € 145,-. 
www.gaafgrafisch.nl.

HeesAkkers LicHTVisie 
HeefT Voor iedereeN 
de juisTe LAMP iN Huis
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

iN oNze kAdosHoP ViNdT u 
ALTijd eeN PAsseNd kAdo 
Voor eLke geLegeNHeid
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

iN oNze eLekTrosHoP 
ViNdT u ALLe MogeLijke 
LicHTbroNNeN
zowel LeD- als SPAAr-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en -onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
heesakkers elektroshop, 
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

WWW.NiceToYs.NL

PriNTPAPier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.
Hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

MAis oMgeViNg udeN
tel: 06-45698411.

AANgebodeN

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

Pedicure NisTeLrode
Dorien Visser-hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

kAPTeijNs PArTYVerHuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

frieTkrAAM voor uw 
evenement of feest. Voor info en/
of boekingen: 0413 292911/
06 25416954. Mario & Christa bok. 

WiLT u ieMANd VerrAsseN 
MeT eeN ecHT origiNeeL 
kAdo!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
hannie heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
heeswijk-Dinther.

sYLViA’s HAArMode 
HeescH bestaat 12 jaar. 
Daarom de hele maand november 
12% korting. bel voor een 
afspraak 06-45752908 of kijk op     
       sylvia.haarmode.heesch 

Te Huur

fieTsPLus riNi
Laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
Contact rini de reuver
06-28786922.

ceNTruM HeesWijk, 
WiNkeL/kANToorruiMTe
(voorheen juwelier). Huur € 650,- 
excl. btw per maand
0413-293584.

WooNboederij
Loosbroekseweg 76 Loosbroek
Tel 06-52026699.

geVrAAgd

WALNoTeN Ik haal ze bij u op, 
betaal per kg en contant! 
Bel 06-53584742.

eikeLs. Geraapte eikels kunnen 
zaterdag 31 oktober ingeleverd 
worden aan de Meerstraat in 
Heeswijk Dinther van 13.00 – 
18.00 uur. 10 ct per kg, 
alle soorten en maten. 
Voor informatie: 06-53584742 of
inzameling@gmail.com.

gebruikTe/oude 
WeNskAArTeN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

oude/kAPoTTe MobieLTjes 
Voor sTg. oPkikker.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

mOOiBernhezertJeS

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

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Wij zijn gesloten van maandag 
26 t/m zaterdag 31 oktober

Openingstijden:
Woensdag 12.00-17.00 uur
Donderdag 12.00-17.00 uur
Vrijdag 12.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

afspraak 06-45752908 of kijk op     
       sylvia.haarmode.heesch 

Gerechten 
om zelf van 
te genieten
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2 KG 1.5 KG

350 G

PER STUKPER STUK

0.79
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

2.99
WEEKEND

1.49
WEEKEND

1.89
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

4 STUKS

10 STUKS

1.89
v   van 2.29

1.65
v   van 1.79

2.49
v   van 2.59

2.59
v   van 2.69

1.29
v   van 1.35

1.09
v   van 1.19

0.79
v   van 0.85

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling. 

Naturel of 
chocolade.

Verse slagroom-
soesjes* 

504 g

Peper spekburgers* Hacheevlees*

Rode kool Spitskool

Handsinaasappelen Goudreinet appelen

0.75 l 

Hugo
Frizzante

180 g
Haricots verts

1 l
Drinkyoghurt*

Gesneden 48+, 400 g 

Goudse jong belegen*

2x 150 g
Verse schnitzel*

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Mini-broodjes
Kaas-, saucijzen-, 
of worstenbroodjes.

Rund.

2x 150 g
Magere spekreepjes*

Een van de criteria om een gemeente fair-
trade te mogen noemen is dat bedrijven 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO). “En dat betekent niet alleen het ser-
veren van fairtrade koffie, thee en koekjes, 
maar ook duurzaam ondernemen”, aldus 
Bert Bakker, voorzitter van de Werkgroep 
Fairtrade Gemeente Bernheze. Rob van den 
Berg, eveneens lid van de werkgroep: “We 
hebben heel veel bedrijven in onze gemeen-
te, die kunnen we niet allemaal gaan bezoe-
ken. Daarom hebben we contact gezocht 
met SOB, de Samenwerkende Ondernemers-
vereniging Bernheze. De meeste bedrijven in 
de vijf kernen zijn hierbij aangesloten via hun 
eigen ondernemersvereniging. Via SOB wil-
len we alle ondernemingen in kaart brengen 
en vervolgens uitleg gaan geven over onze 
plannen en hen motiveren om mee te doen 
aan duurzaam ondernemen.” 

MVO Award
Bert vervolgt: “Dat kan op verschillende ma-
nier. Eén ervan is het in het leven roepen van 
een MVO Award voor het bedrijf dat het 
meest duurzaam werkt. Natuurlijk is het zo 

dat het ene bedrijf dat makkelijker kan doen 
dan het andere, daar moet je uiteraard re-
kening mee houden. Aan de hand daarvan 
kun je wel criteria opstellen zoals energie-
besparing, lidmaatschap BECO (Bernhezer 
Energiecoöperatie) en fairtrade producten.” 
Rob tot slot: “Om een voorbeeld te noemen: 
Dennis van Zutphen Elektro in Heeswijk-Din-
ther heeft zonnepanelen op het dak van zijn 
bedrijfsgebouw, waarmee het bedrijf van de 
nodige elektriciteit kan worden voorzien.”
Meer info www.fairtradegemeenten.nl.
Op Facebook zijn alle nieuwtjes van de werk-
groep te volgen.

Werkgroep stimuleert 
maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

Dennis van Zutphen op het dak van zijn bedrijf 
 Tekst: Carla Admiraal Foto: Werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze

BernHeze - Het predikaat ‘Fairtrade Gemeente’ komt voor Bern-
heze steeds dichterbij. De Werkgroep Fairtrade Gemeente Bern-
heze heeft diverse supermarkten, horecagelegenheden en lokale 
instanties al een sticker mogen overhandigen, een teken dat het 
bedrijf of instantie voldoet aan de eisen om fairtrade genoemd te 
mogen worden. Nu staan de bedrijven in de gemeente nog op het 
lijstje van de werkgroep.

Een van de criteria om een 
gemeente fairtrade te mogen 
noemen is dat bedrijven 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

fIlmhuIs de pas: shaun het schaap

HEESCH - in Filmhuis de Pas in Heesch is in de herfstvakantie op maandag 26 en dinsdag 27 ok-
tober de kinderfilm ‘SHAUN HET SCHAAP’ te zien.

Shaun is een ondeugend schaap en vindt zijn leventje op de boerderij 
maar saai. Hij verzint een plan om naar de grote stad te kunnen gaan, 
maar daar raakt hij de boer kwijt. Samen met zijn vrienden moet hij een 
speurtocht starten om de boer terug te vinden zodat ze met de rest van 
de kudde terug kunnen keren naar de vertrouwde boerderij. Voordat het 
zover is beleven ze vele avonturen.
Entree € 4,-. Aanvang: 13.30 uur

TiP: leuk voor een kinderfeestje of uitje met opa/oma.
Winnaar: 

Marijke Huitink
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Stap je droombadkamer binnen
woonmaand
OKTOBER

Keuken 
inrichten

In de meeste huizen kun je een 
open of een dichte keuken re-
aliseren. Liefst open? Bedenk 
dat dit ruimtelijk en gezellig is, 
maar dat je ook tegen de potten 
en pannen aankijkt en last kunt 
hebben van geurtjes. Hou voor 
de bewegingsruimte voor het 
aanrecht ongeveer 120 cm aan. 
Plaats een spoelbak zo moge-
lijk voor een raam. Dit is prettig 
in het daglicht en je kunt naar 
buiten kijken. Halfhoge wanden 
verdelen een ruimte zonder licht 
weg te nemen. Maak bijvoor-
beeld een halfhoge eetbar tus-
sen de keuken en het woonge-
deelte, tegen de luchtkoker aan, 
die zo niet meer stoort. Wil je 
geen open, maar ook geen ge-
sloten keuken? Maak een door-
geefluik!

Laat tussen de eettafel en de 
muur ongeveer 100 cm ruimte 
voor de stoelen, zo kun je ze 
nog makkelijk achteruit schui-
ven. Een vast bankje aan de 
wand bespaart ruimte en biedt 
volop zitplek aan een grote eet-
tafel. Heb je kleine kinderen? 
Creëer een speelplek in de keu-
ken en ze zijn ook tijdens het 
koken in zicht.

Kinderkamer
inrichten

Door kledingkasten dwars te 
plaatsen kun je het slaapgedeel-
te afscheiden van het speelge-
deelte. Onder een hoogslaper 
kun je nog een ander bed of 
meubel zetten, zoals een kle-
dingkast en poef of gebruik de 
ruimte als speelplaats. 

Doordacht en toegankelijk op-
bergen is essentieel in een kin-
derkamer én bespaart ruimte. 
Denk bijvoorbeeld aan opberg-
boxen op wieltjes die precies 
onder het bed passen.

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

inrichten

Dit heb je nodig

Per bord:
•	 kruk Frosta (Ikea)
•	 140 cm stevig band van 2,5 cm breed
•	 stevige spijkers
•	 3 zwarte haken (Ikea)
•	 6 kruiskopschroeven

Werkwijze sleutelbord
•	 Bevestig het band met de spijkers aan 
 de zitting.
•	 Schroef de haken erop en hang het bord 
 aan een stevige haak.
Bron: vtwonen september 2015

Ken je dat? Elke dag op zoek naar je sleutels, 

omdat je niet meer weet waar je ze hebt ge-

laten. Dat is vanaf nu verleden tijd. Voortaan 

hangen ze overzichtelijk bij elkaar op een sleu-

telbord in de hal, dat je maakt van de zitting van 

een kruk.
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• Meubelstoffering
• Interieuradvies
• Gordijn- en meubelstoffen
• Meubels en accessoires
• Verf en behang

Meubelstoffeercursussen

Marijke Floris Wonen

info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

073 503 5 305
06 12 22 48 20

De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Andere dagen op afspraak.

voor meer informatie kijk op
www.authentiekbouwen.nl

ontwerp en 
uitvoering van:

- boerderijen en woonhuizen
- opslag en stalling
- buitenleven
- poorten en hekwerken
- tafels en buitenmeubels- tafels en buitenmeubels

Feston komt van festonneren, 
afwerken met festonsteek.
Karpetten kunnen op elke gewens-
te maat geleverd worden en afge-

werkt met garen of band: katoen, 
leder of meubelstof.

VLOEREN: Of u nu tapijt wilt, vinyl 
of pvc vloer, bij Feston bespreken 
we de voor- en nadelen van elke 
vloer.

RAMEN: Het assortiment raam-
bekledingen is enorm. Van dak-
raambekleding tot en met vitrage, 
overgordijnen, luxaflex, rolgordij-
nen, vouwgordijnen en plissé heeft 
Feston de nieuwste collecties op 
stalen hangen.
Ook hordeuren, raamhorren en 
rolhorren.

STOFFEREN EN REPAREREN:
Meubels en kussens voor in huis, 

caravan, camper of boot kunt u 
bij ons laten (her-)stofferen. Er is 
hiervoor ook een ruime keuze uit 
meubelstoffen.
Voor reparaties aan tenten, zeilen 
en luifels draait het atelier z’n hand 
niet om.

U kunt geheel vrijblijvend een kijk-
je komen nemen, de koffie staat 
altijd klaar.

Feston tapijten Heesch

HEESCH - Aan de Broekhoek in Heesch staat een - op het eerste gezicht - klein pand, echter met heel veel 
inhoud. Binnen vindt u er naast gordijnstof-, meubelstof- en tapijtstalen, mensen die hun vak verstaan als 
geen ander. Theo en Henny geven al meer dan 25 jaar een goed en eerlijk advies. Sedert enkele jaren worden 
zij bijgestaan door dochter Claudia en zoon Maarten en nu loopt kleinzoon Jaimy er stage.

Het pand van Feston oogt klein maar heeft veel inhoud

Henny en Theo

Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

Maatwerk
tot in detail

Tot Kerst iedere zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis apfelstrüdel*

bij aankoop van koffie of thee

* Geldig tegen inlevering van de 
advertentie bij Intratuin Veghel 
t/m zaterdag 14 november 2014. 
Maximaal 1 per klant.

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

vrijdag 30 oktober 2015
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woonmaand
OKTOBER

diverse showroomaanbiedingen NIEUW! mlokaal -meubelen

52
19

50
21

B r u g s t r a a t  1 8  a  V i n ke l
Te l . ( 0 7 3 )  5 3 2 4 2 8 0

F a x  ( 0 7 3 )  5 3 2 5 4 8 7
w w w. v a nv l i j m e n ke u ke n s . n l

w w w. e c o l o g i s c h e ke u ke n s . n l
wo . d o . 0 9 . 3 0  t o t  1 8 . 0 0  u u r

v r. 0 9 . 3 0  t o t  2 0 . 0 0  u u r
z a . 1 0 . 0 0  t o t  1 6 . 0 0  u u r

Brugstraat 18 a Vinkel
Tel. (073) 5324280
Fax (073) 5325487

wo. do. 09.30 tot 18.00 uur
vr. 09.30 tot 20.00 uur
za. 10.00 tot 16.00 uur

www.vanvlijmenkeukens.nl www.ecologischekeukens.nl Nieuw op het gebied van afzuiging

Kleur logo: pms 477  818 Chocolate Brown

UNIEKE
meubele�

& accessiore�

Nieuw�
collecti�!

LAAG BEUGT 1A,  
HEESWIJK-DINTHER 

T 0413 - 292875 
WWW.HEDIMEUBELEN.NL 

Zonda�
geopen�!

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Bart & Twan Jacobs

Op het gebied van meubels en 
woningstoffering heeft Jacobs & 
Jacobs zijn sporen al ruimschoots 
verdiend. Zij voegen hier nu een 
nieuwe expertise aan toe en ze 
voorzien u van een compleet 
slaapadvies, zodat u na een heer-
lijke nachtrust weer fris aan de dag 
begint. 

‘Het kunnen geven van een hoog-
waardig en kwalitatief goed slaap-
advies maakt ons verhaal com-
pleet’, zo lichten Twan en Bart toe. 
‘Klanten kwamen al naar de winkel 
voor woonmeubelen en stoffering. 
Nu kiezen ze er eenvoudig een 
slaapkamermeubel bij en, nog be-

langrijker, elke klant krijgt een per-
soonlijk slaapadvies, dat start met 
een slaaptest. Zo weet u in acht mi-

nuten welke bedbodem, matras en 
hoofdkussen het beste bij u past.’

Op 24 en 25 oktober 2015 is de 
feestelijke officiële opening van 
de winkel. U bent dan welkom op 
Laar 1 in Nistelrode. Maar u kunt 
vanaf nu al terecht voor een per-
soonlijk slaapadvies. 
Het Morgana-logo is al duide-

lijk zichtbaar op de gevel van het 
pand. Naast de ingang van Jacobs 
& Jacobs tegenover Van Tilburg 
Mode & Sport, kunt u ook via een 
eigen ingang direct de Morgana 
slaapwereld instappen. 

Slaaptest
Morgana bestaat sinds 1986 en 
heeft zich als doel gesteld om 
mensen zo gezond mogelijk te 
laten slapen. Het concept staat 
bekend om de slaaptest waarmee 
de meest persoonlijke slaapoplos-
sing kan worden bepaald. Bij Mor-
gana vindt u ook een linnenshop 
waar een grote verscheidenheid 

aan stijlen in overtrekken te vinden 
zijn. Daarnaast heeft Morgana een 
uitgebreid aanbod in hoeslakens, 
moltons en dekbedden. Vergeet 
ook het belang van een goed kus-
sen niet.

Bart: “Wij zijn de gezelligste woon-
winkel van Brabant. Bij ons vindt u 
ingerichte studio’s, een complete 

en ruime woonstofferingsshop, 
inspirerende schilderijwanden, de-
coratieve verlichting en nog veel 
meer. Als u van modern wonen 
houdt, hecht aan mooie vormen 
en materialen, comfort en gemak 

waardeert en daar niet onnodig 
veel voor wilt betalen; dan is een 
bezoek aan onze woonwinkel een 
echte aanrader.”

HET MOMENT OM
DE KOZIJNEN EN DEUREN
VAN MORGEN
TE ONTDEKKEN
BESTEL JE KOZIJNEN EN DEUREN
VOOR 31 OKTOBER 2015 EN ONTVANG

10 % KORTING
Kozijnen en overkappingen 
Heesch
0412-453630
fstrien@home.nl
www.strienheesch.nl

Spelen met je
interieur

Binnenkijken Het nieuwe won
en

Modern

Slaapspecialist Morgana bij woonsfeermakers 
Jacobs & Jacobs onder één dak
24 en 25 oktober 2015 feestelijke officiële opening Morgana Nistelrode

NISTELRODE - Overdag genieten van uw sfeervolle woning, ’s nachts gezond slapen. Jacobs & Jacobs en 
slaapspecialist Morgana vormen een perfecte combinatie, waardoor u bij woonsfeermakers Bart en Twan 
Jacobs terecht kunt voor al uw woonwensen. Slaapspecialist Morgana heeft vestigingen in heel Nederland 
en opent op 24 en 25 oktober 2015 bij Jacobs & Jacobs de veertiende vestiging.

Gezelligste woonwinkel van Brabant

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - 5388 HB Nistelrode - Tel. 0412-611185
www.jacobsenjacobs.nl

u bent van harte welkom op 24 en 25 oktober 
voor de feestelijke officiële opening
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HEESCH - Koor Koraal uit Heesch 
is op zoek naar een ervaren bassist 
en/of toetsenist. 

Koor Koraal is opgericht in sep-
tember 1985 en bestaat momen-
teel uit 34 leden, waaronder ook 
een zeer enthousiaste dirigent en 
een uit drie personen bestaande 
ondersteunende band. Zij spelen 
gitaar, saxofoon (alt en bariton) en 
dwarsfluit. 

Het repertoire bestaat voor een 
belangrijk deel uit popmuziek van 
toen en nu, meestal vierstemmig of 
een enkele keer zelfs ‘nog-meer’-
stemmig uitgevoerd. Koor Koraal 
is voornamelijk te horen tijdens 
gastoptredens bij activiteiten in en 
rondom de gemeente Bernheze, 
gelegenheidsconcerten, korenfes-
tivals en braderieën. Onlangs werd 
het 30-jarig jubileum gevierd. 
Kortom, Koor Koraal bruist van 

de activiteiten en presenteert zich 
graag en vol enthousiasme aan het 
publiek.

Omdat de basgitarist onlangs is ge-
stopt, is het koor dringend op zoek 
naar een vervanger die blijvend het 
koor muzikaal wil versterken. Ook 
bassen zijn welkom om het koor 
nog meer klank te geven. Er wordt 
gerepeteerd op maandagavond 
van 20.15 tot 22.15 uur in CC De 
Pas in Heesch. Ook belangstellen-
den die bijvoorbeeld maar twee-
maal per maand kunnen of willen 
repeteren, zijn welkom. 
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met Harry van Kempen, 
0412-452047.

koor koraal zoekt ervaren 
bassist en/of toetsenist

jong ontmoet oud in de zaert

Het programma begint om 11.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. Jeug-
dige muzikanten van diverse oplei-

dingsorkesten en slagwerkgroepen 
uit onder andere Heeswijk, Veghel, 
Zijtaart en Dinther laten horen wat 

ze allemaal al kunnen en dat wordt 
afgewisseld met het Bernhezer-, 
het Maaslands- en het Udens se-
niorenorkest. Zij laten horen wat 
ze allemaal nóg kunnen. Het be-
looft een mooie middag te wor-
den, voor jong en oud en alles wat 
daartussen zit. 
De toegang is gratis.

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 1 november is er een uniek muzikaal 
treffen van jonge en oude muzikanten in sporthal De Zaert in Dinther. 
Hier wordt na twee dagen Viking Dinther Proms van harmonie Sint Ser-
vaes uit Dinther, het podium vrijgemaakt voor diverse opleidings- en 
seniorenorkesten uit de regio. 

fanfare sint Willibrord naar 
slagwerkdag 2015

Daar is het slagwerkensemble van 
de Koninklijke Fanfare Sint Willi-
brord uit Heeswijk er één van. On-
langs is het gezelschap behoorlijk 
uitgebreid met jeugdige aanwas. 
De Slagwerkdag in Den Dungen 
is een mooie gelegenheid om het 
kennen en kunnen van het ver-
nieuwde ensemble te tonen aan 
een jury. Nog een ander bijzon-
der detail is dat ‘de Koninklijke’ 

niet alleen met slagwerk naar Den 
Dungen zal afreizen. Een heuse 
blazerssectie van zeven personen 
en een basgitarist zullen de Hees-
wijkse slagwerkers ondersteunen 
tijdens het optreden. 
Andere deelnemers aan de Slag-
werkdag 2015 zijn Slagwerkgroep 
Fanfare Echo Der Bergen uit Eerde, 
Slagwerkgroep Fanfare Wilhel-
mina uit Hoogeloon en Slagwerk-

groep Wilhelmina uit Den Dungen. 
Coverband Off Balance uit Grave 
maakt het programma compleet.

De Slagwerkdag 2015 vindt plaats 
op zondagmiddag 25 oktober in de 
grote zaal van de Litserborg in Den 
Dungen. Het programma start om 
13.00 uur en de zaaldeuren gaan 
open om 12.45 uur. De entree is 
gratis.

DEN DUNGEN/HEESWIJK-DINTHER – Na een jaar van afwezigheid zal er opnieuw een Slagwerkdag plaats-
vinden in Den Dungen. Dit jaar met een geheel nieuw concept en ook een geheel nieuwe locatie. De Litser-
borg wordt het toneel van Slagwerkdag 2015. Maar liefst vier slagwerkgroepen zullen deze middag optreden 
voor een vakkundige en professionele jury.

fanfare Aurora laat spierballen zien

In 2012 is de Heesche fanfare ge-
start met het ophalen van oud ijzer 
in Heesch. Onder de noemer ‘Van 
oud ijzer naar nieuw koper!’ wordt 
op iedere laatste zaterdag van de 
maand bij mensen thuis oud ijzer 
opgehaald. Onlangs een schuurtje 
of zolder opgeruimd en is daarbij 
oud ijzer tevoorschijn gekomen? 
Fanfare Aurora haalt deze overtolli-
ge kilo’s graag op. Hierdoor bespa-
ren oud-ijzerbezitters zich het nodi-
ge sjouwwerk en stellen zij Aurora 

in staat om het oud ijzer te gelde 
te maken voor de vereniging. De 
eerstvolgende ophaaldatum is za-
terdag 31 oktober. Met behulp van 
oud ijzer kan Aurora weer nieuwe 
blaas- en slagwerkinstrumenten, 
voor een fanfareorkest, meestal 
gemaakt van koper, aanschaffen 
voor haar leden. Oftewel: ‘Van oud 
ijzer naar nieuw koper!’.

Aanmelden 
Wie in het bezit is van oud ijzer en 

dit wil laten ophalen door Aurora, 
kan zich aanmelden via:
06 – 8167 9111 of
oudijzer@fanfare-aurora.nl.

Voor de exacte data van de op-
haalrondes en meer informatie op 
www.fanfare-aurora.nl.

HEESCH – De leden van Fanfare Aurora laten hun spierballen zien! Ze 
zijn niet uit op amok; de leden van deze Heesche muziekvereniging 
helpen juist graag een handje. Al ruim drie jaar halen zij oud ijzer op 
bij mensen thuis. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van 
nieuwe instrumenten. 

Klokslag 11.00 uur sloeg de diri-
gent de eerste maat voor een in-
drukwekkende reeks muziekstuk-
ken. Al snel bleek de hoge kwaliteit 
van de nationaal kampioenen. Het 
publiek was zichtbaar onder de 
indruk van de nieuwe melodische 

marimba’s en de unieke combina-
tie slagwerk en blazers. De hoog-
staande kwaliteit bleek ook toen 
het fanfarekorps o.l.v. Hans Thijs-
sen de bijzondere Bernhezer mars 
ten gehore bracht. Dat de Konink-
lijke een vereniging is die meer wil 
dan zomaar wat muziek maken, 
bleek uit het vervolg van het con-
cert. De volgende nummers lieten 
zien en horen dat wekelijks oefe-

nen, door gretige muzikanten o.l.v. 
een gretige dirigent, leidt tot een 
alsmaar stijgende kwaliteit.

Dit werd beaamd door de heer 
Meulenreek - de voorzitter van de 
Brabantse Bond van Muziekver-

enigingen - die aanwezig was om 
vier jubilarissen in het zonnetje te 
zetten: Werner van der Heijden 
(12½ jaar), Marga van Zutphen 
(25 jaar), Bertil Dortmans en René 
van de Pas (beiden 40 jaar). 
Meulenreek benadrukte dat de 
Koninklijke, de oudste muziekver-
eniging in Brabant en één van de 
oudste in Nederland, erg succesvol 
in het muziekleven staat.

jubileum- en vrienden-
concert op niveau

HEESWIJK-DINTHER - De slagwerkgroep o.l.v. Wim van Zutphen open-
de zondag in CC Bernrode in Heeswijk het jaarlijks vriendenconcert van 
Koninklijke Fanfare St. Willibrord.

De jubilarissen

het pUbliek Was al snel zichtbaar onder 
de indrUk van de hoGe kWaliteit van de 
nationaal kampioenen

popmUziek van 
toen en nu



Woensdag 21 oktober 2015 35
  

Harmonie Sint Servaes 
maakt zich op voor 
spektakelstuk

Afgelopen zondag vielen alle stuk-
jes op hun plaats tijdens een zoge-
naamde doorloopdag. Het klonk 
nu al als een klok. Wat een gewel-
dig spektakel moet dat worden als 
op vrijdag 30 en zaterdag 31 okto-
ber sporthal De Zaert ook nog eens 

wordt aangekleed en omgebouwd 
tot muziektempel, compleet met 
een professionele licht- en geluid-
installatie. 
De zaterdagavond is al vrijwel uit-
verkocht, maar voor vrijdag zijn 
nog kaarten te verkrijgen.

De Viking Dinther Proms bieden 
voor elk wat wils, Nederlandstalige 
hits, internationale succesnum-
mers, klassieke meesterwerken; 
alles komt aan bod. Met snerpen-
de gitaren, een zingende bugel, 
pompende bassen, een 80-koppig 
koor, flitsende dans-arrangemen-
ten en uitblinkende solisten wordt 

het een show die zijn gelijke in de 
regio niet kent. Een show ook voor 
jong en oud, iedereen komt aan 
zijn trekken. De presentatie is in 
de vertrouwde handen van Heleen 
van de Veerdonk en de afterparty 
wordt verzorgd door Tilt op vrijdag 
en NOAH op zaterdag. 

Kaarten voor de Viking Dinther 
Proms zijn te bestellen via de web-

site www.st-servaes.nl, daar is ook 
meer informatie te vinden over de 
concerten. Kaarten kosten € 20,- 
voor een plek in de zaal met staan-
tafels en barkrukken, kaarten voor 
zitplaatsen op de tribune kosten  
€ 25,-. Kaarten ook verkrijgbaar 
bij kantoorboekhandel Paperpoint 
in Heeswijk-Dinther, de Dagwinkel 
in Loosbroek en de Dagwinkel in 
Vorstenbosch.

Muzikale puntjes op de i

HEESWIJK-DINTHER – Normaal telt alleen de dirigent af, maar nu ook de muzikanten van harmonie Sint 
Servaes uit Dinther. Op 30 en 31 oktober is het namelijk zo ver; de Viking Dinther Proms! Vele maanden is 
er naartoe gewerkt. Niet alleen door de harmonie en slagwerkgroep, maar ook door de solisten Ton van de 
Veerdonk, Nadja van Driel, George Blanken, Marga van den Broek, René Habraken en Jennifer Heesakkers, 
door een eigentijds combo, popkoor Enjoy uit Vorstenbosch en dansgroep de Souplesse Dancers uit Erp. 

Flitsende dans-
arrangementen 
en uitblinkende 
solisten

MUZiKAAL BERNHEZE

Tangarine ontroert het publiek
NISTELRODE - Tangarine trad on-
langs op in Nesterlé en ontroerde 
het publiek in Nistelrode. Hans 
van Uden doet verslag. 

Tangarine bestaat uit de tweeling-
broers Arnout en Sander Brinks. 
Allebei singer/songwriters en gi-
taristen. Ze kregen landelijke be-
kendheid met hun optredens in 
De Wereld Draait Door. Op het 
podium vormen ze, hoe kan het 
ook anders, een twee-eenheid. Ze 
vullen elkaar volledig aan en lijken 
moeiteloos samen te versmelten in 
hun songs. Ook het publiek lijkt 
gaandeweg geraakt door zowel 
het prachtige gevoelige gitaarspel 
als de kwetsbare teksten. De voor-
stelling wordt zo heel intiem en het 
lijkt alsof deze vooral voor een 
klein theater, zoals CC Nesterlé, 
gemaakt is.

De strak geregisseerde voorstel-
ling was een aaneenschakeling 
van liedjes die sterk doen denken 
aan de jaren zestig en zeventig, 
maar dan met een hele persoonlijke 
inhoud. De broers zingen over hun 
eigen leven, hun onzekerheden en 
hun passie. Ze blijven in de voor-
stelling bescheiden en soms zelfs 
verlegen zoals je ook hun liedjes 
kunt ervaren. Gaandeweg de voor-
stelling nam ik me voor vooral de 
teksten goed te willen horen en be-
grijpen en werd ik geconfronteerd 
met teksten als ‘It takes two to be 
one’ en ‘Love takes two wheels to 
ride’ naar aanleiding van een lied 
gemaakt ter ere van de fiets.
De voorstelling wordt prachtig 
ondersteund met een bijpassende  

lichtshow, precies in de sfeer van 
de voorstelling, sober maar mooi 
gevoelig. Ook hier geldt dat het 
lijkt alsof het speciaal bedoeld is 
voor een klein theater. Het geheel 
is heel professioneel en goed door-
dacht.
De tweeling praat de voorstelling 
aan elkaar met hele persoonlijke 
ervaringen en ze vertellen regelma-
tig hoe bevoorrecht zij zich voelen 

om het leven te leiden wat 
ze zo graag willen, namelijk 
dat van singer/songwriter.
Nou, ik voelde me bevoor-

recht hierbij aanwezig te zijn 
geweest. De enkele lege stoe-

len in de zaal zijn stuk voor stuk 
gemiste kansen.

Een compliment voor de program-
macommissie van CC Nesterlé om 
dergelijke kwaliteit naar Nistelrode 
te halen, maar ik daag ze uit om 
Tangarine volgend jaar opnieuw 
te programmeren en er alles aan 
te doen om de zaal vol te krijgen. 
Deze jongens verdienen het en 
voor je het weet zijn ze zo bekend 
dat ze niet meer in CC Nesterlé 
passen.
Kortom hier moet je bij geweest 
zijn.
Meer foto’s: www.mooinisseoroi.nl

 Tekst: Hans van Uden 
Foto’s: Marcel van der Steen

Na een opleiding klassieke dans 
aan de Dansacademie in Tilburg 
werd André een contract aangebo-
den door het Internationale Dans-
theater Amsterdam. Vijfentwintig 
jaar lang danste hij en werkte als 
choreograaf voor o.a. Herman van 
Veen, musical ‘Joseph’ van Joop 
van den Ende en de opera ‘Les 
vepres siciliennes’ van Verdi. Als 
dansdocent geeft hij ook yogales-
sen en studeert klassieke solozang. 
“Ik ben nu degene die danspro-
ducties creëert om een ander te 
laten stralen. Ik geef alles voor het 
theater”, zegt André de Jong.
Nadine Bastiaansen, cum laude 
afgestudeerd aan de Master Mu-
ziektheater van het Conservato-
rium van Tilburg: “Ik was te zien 
in de voorstelling ‘Metamorfose’ 
van Toneelgroep De Appel en geef 

zangles en help ik jongeren bij het 
voorbereiden van audities en voor 
theateropleidingen”, vertelt Nadi-
ne. “Ik zie mezelf als een pianist in 
de breedste zin van het woord. Ik 
begeleid veel zangers, speel toet-
sen in een fun- en een soulband. 
Ik schrijf regelmatig eigen stukken, 
geef pianolessen en speel regel-
matig in gelegenheidsorkesten”, 
aldus Bob. 

Waar en hoe laat?
Zondag 25 oktober, 11.30 uur in 
de caféruimte van De Pas. Vanaf 
11.00 uur opent De Pas haar deu-
ren en wordt u welkom geheten 
met een kop koffie. Entree: € 10,- 
inclusief een kop koffie en iets lek-
kers in de pauze. Een mooier begin 
van een zondag in deze herfstperi-
ode is nauwelijks denkbaar. 

koffieconcert met
Virtuoos trio in de Pas

HEESCH – Op zondagochtend 25 oktober zullen André de Jong en  
Nadine Bastiaansen samen prachtige liedjes ten gehore brengen, in 
twee keer 40 minuten tijdens het koffieconcert in De Pas. Zij worden 
hierbij begeleid door Bob Tonglet, pianist. Ze brengen een mix tussen 
een repertoire van musical en kleinkunst, waaronder liedjes uit: Miss 
Saigon, Les Misérables, Herman van Veen, Karin Bloemen en Ramses 
Shaffy. 

Uitgaans-
tip
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Een aandeel in elkaar

Benieuwd naar het persoonlijke verhaal van Ronald?
Lees hoe hij zijn wijnspeciaalzaak startte. Zijn verhaal en de enthousiaste 

verhalen van anderen uit uw omgeving vindt u op  

rabobank.nl/ossbernheze

Ik startte 
mijn eigen 

zaak
met 
Rabobank 
Oss Bernheze
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luchtpost
matthIjs van lIerop

Zweden

Matthijs in Zweden deel ii

Twee maanden in het Zweedse Halmstad zijn verstreken. 
De zomer is nu echt voorbij en het mooie weer heeft 
plaatsgemaakt voor een winderige herfst. Die verandering 
drukt mijn pret zeker niet! Ik maak hier geweldige dingen mee. 
Twee weken geleden was ik in Kopenhagen, de hoofdstad van 
Denemarken. Ik heb de Legostore bezocht en - samen met 
mijn Albanese en Slowaakse vrienden - heb ik een boottocht 
gemaakt over de wateren van Kopenhagen. Rondhangen met 
Albanezen en Slowaken... Had ik voor mijn komst naar Zweden 
nooit gedacht!
Naast Kopenhagen ben ik ook naar Stockholm geweest. Een 
geweldige stad, die ik iedereen aanraad eens naartoe te gaan. 
De natuurrijke stad bestaat uit meerdere eilanden, die per brug 
of boot te bereiken zijn. Op het eiland Djurgården bevinden 
zich vele musea. Het Abbamuseum was interessant en bood 
erg veel amusement, maar vooral het Vasamuseum was erg 
indrukwekkend! Hier was het grote oorlogsschip Vasa te zien 
dat zonk in de zeventiende eeuw. Drie eeuwen later is het schip 
uit het water gehaald en wordt het tentoongesteld aan het 
publiek. Het hele verhaal over ‘de Zweedse Titanic’ is zeker de 
moeite waard!

Het mooiste in Stockholm was voor mij de EK-
kwalificatiewedstrijd tussen Zweden en Moldavië. Geweldig 
om Zlatan Ibrahimovic eens aan het werk te zien en om 
hem te zien scoren. Aan de stadionomroeper en het publiek 
was te merken dat hij toch wel echt dé Zweedse volksheld 
is. De omroeper schreeuwde zijn voornaam, het publiek 
zijn achternaam. En dat meerdere keren achter elkaar. 
Zlatan! IBRAHIMOVIC!!! Zlatan IBRAHIMOVIC!!! Echt een 
kippenvelmoment!
 

Heesche scoutsleider uitbundig 
bedankt voor inzet
Marcel Attevelt hangt scoutsuniform aan de wilgen

Op diverse momenten hebben de 
leden en de groep Marcel bedankt 
voor zijn jarenlange tomeloze in-
zet. Tijdens het zomerkamp was hij 
het middelpunt van het afsluitende 
kampvuurprogramma. De scouts 
toonden hiermee dat ze de inzet 
van hun leider bijzonder waar-
deerden. Bij de Afsluiting van het 
ScoutingJaar (ASJ) werd Marcel bij, 
weer, een gezellig kampvuur voor 
stafleden door zijn collega scouts-
leiders in het zonnetje gezet. 

Toen werd het filmpje getoond 
dat scouts en (oud-)stafleden voor 
hem hadden gemaakt. Op humo-
ristische wijze werden hierin bij-
zonderheden van Marcel belicht 
en diverse oud-stafleden spraken 
voor de camera hun bewondering 
en dank uit. Daarbij ontving hij van 
het huidige stafteam een plaquette 
met zijn gevleugelde uitspraak: 
‘Als het gemakkelijk was, dan deed 
ik het zelf.’ 

Reünie 
De afscheidsfeestelijkheden zijn op 
vrijdag 16 oktober afgesloten met 
een gezellige gourmetavond met 

de jeugdleden én een speciaal voor 
Marcel georganiseerde reünie met 
oud-scoutleid(st)ers. In een dank-
woord werd zijn zeer grote inzet, 
betrokkenheid en creativiteit in 
zijn activiteitentoppers (pionieren 
en tochten) onderstreept. Marcel 
mocht als blijvende herinnering 

aan zijn inzet in de opkomstruimte 
een straatnaambordje onthullen. 

Het Marcelpaadje staat symbool 
voor zijn fijne neus om via onbe-
kende paadjes fantastische scou-
ting tochten uit te zetten.

HEESCH - in 1979 liep Heeschenaar Marcel Attevelt scoutinggebouw De Elleboog binnen, op zoek naar een 
hobby die hij zou kunnen combineren met zijn opleiding. Hij ontdekte er het vrijwilligerswerk als scoutslei-
der (scouts; jongens in de leeftijd van 10/11 – 14/15 jaar) bij Scouting Heesch. Dit seizoen besloot hij om 
een punt te zetten achter de wekelijkse inzet voor de scouts. Op diverse manieren heeft de groep hem voor 
zijn inzet bedankt. De afsluiting vond afgelopen vrijdag plaats met een speciaal voor hem georganiseerde 
reünie.

Het straatnaambordje, symbool voor de fantastische scouting tochten

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

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 oktober t/m zondag 25 oktober 2015. Week 43Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 oktober t/m zondag 25 oktober 2015. Week 43Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 oktober t/m zondag 25 oktober 2015. Week 43

Molenbrood
wit, tarwe of volkoren
heel brood  

1.001.89

Smiths 
Nibb-it, 
Wokkels, 
Bugles of Hamka’s  
zak 100-115 gram  

0.991.19

1 GRATIS
PAKKETZEGEL
GRATISATISA

PAKKETZEGELPAKKETZEGELP

1 GRATIS
PAKKETZEGEL
GRATISATISA

PAKKETZEGELPAKKETZEGELP

2.49
4.17

3 PAKKEN

3.15

PICK & MIX

3+1 
GRATIS*

*per combinatie kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 
Bij aankoop van 4 pakjes naar keuze ontvang je 25% korting op de totaalprijs.

Dubbel 
Frisss 
3 pakken à 1500 ml 
naar keuze  

Pick & Mix
rundertartaartjes, 
kip cordon bleu, speklappen, 
slavinken, scharrelkipfiletblokjes 
of mager rundergehakt

SPAAR NU VOOR HET GRATIS 
BOODSCHAPPENPAKKET
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•	 BMW	535D touring high exe navi, m-pakket 313 
pk, head-up display, 122.000 km, 2011

•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI aut. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Opel	Combo 1.3 CDTI airco, el. pakket, 
 55.000 km 2013
•	 Opel	Corsa	1.2 16V cosmo, navi, airco, lm wielen, 

18.000 km, 2014
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 
 76.000 km, 2010
•	 Peugeot	Partner	1.6 HDI, airco, el. pakket, 2012
•	 Peugeot	Partner 1.6 Hdi 90 PK Navi, Clima, Pdc  

2 schuifdeuren zilvergrijs 56.000 km 2014
•	 Peugeot	207 1.4 VTI 5-drs clima  2008
•	 Peugeot	Expert	L2 H1 130 PK airco, centr. vergr. , 

electr. ramen,  trekhaak , schuifdeur r , 112.000 km   
2012

•	 Volvo	V70 D3 R-Design Aut. 163 PK Navi Leder  
175.000 km 2011

•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 
243.000 km, 2007

•	 VW	Golf	7	High	Line 1.6 Tdi 110 PK,  navi, 
 Pdc v + a, climatronic  Privacyglas, 43.000 km, 

2013

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

verkocht

SCHADEHERSTEL
gratis	leenauto	-	geen	eigen	risico

• Onderhoud   • Service

verkocht

verkocht

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Citroen C1  2011
Citroen C3 1,4 ligne business 
   89.000 km 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009
Kia Picanto superpack clima 
  11.000 km 2014
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Astra 1.8 executive automaat 
  53.000 km 2007

Opel Astra station 1,6 16v airco navi
   120.000 km 2009
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Opel Vivaro 87.000 km met imperiaal 
   en bedr.inricht.
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Captur 1.5 dci  32.000 km 2013
Renault Modus 33.000 km 2011
Skoda Citygo 5drs 43.000 km airco 
   schuifdak iets aparts 2013
Volkswagen Golf 1.4 tsi 160 pk 5drs 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

NieuW
bij crommenacker Automobielen; 
de crommenacker Voordeel Pas
NISTELRODE - Met de Cromme-
nacker Voordeel Pas, de CVP, haal 
je echt álles uit jouw garagebe-
zoek én heb je 24/7 pechhulp tot 
je beschikking!

Eigenaar Ton van den Crommenac-
ker legt uit dat deze pas een zeer 
uitgebreide service en veel voor-
delen biedt aan hun bestaande en 
nieuwe klanten. In de huidige tijd 
moet je je als bedrijf onderscheiden 
van de rest en dat is precies wat 

Crommenacker Automobielen met 
deze voordeelpas doet. Voor de 
CVP betaal je slechts € 99,- per jaar 
en hiervoor heb je o.a. 24/7 pech-
hulp (incl. woonplaats), een gratis 
APK, direct voordeel op de werk-
plaatsfactuur met een klim-korting 
voor elk jaar dat je klant bent en 
nog veel meer. Ook kun je voor 

kleine reparaties zo binnenrijden; 
zo wordt een defecte verlichting 
ter plekke hersteld, wordt er olie 
bijgevuld of een storing uitgelezen. 
Dit wordt meteen voor je geregeld 
én… het kost je helemaal niks. Met 
de CVP wordt een, relatief duur, 
abonnement van bijvoorbeeld de 
ANWB, Routemobiel of een an-
dere pechhulpaanbieder compleet 
overbodig. Ton legt verder uit een 
samenwerking aan te zijn gegaan 
met Direct Hulp - AA - team; een 

zelfstandige en onafhankelijke on-
derneming die pechhulp voor hun 
rekening neemt. Bij de lancering 
van deze unieke pas hebben zich, 
op reeds de eerste dag, al veel 
klanten aangemeld. En… hoe lan-
ger je klant bent bij Crommenacker 
Automobielen, hoe voordeliger het 
allemaal voor je wordt. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan op de website van Crom-
menacker Automobielen: 
www.crommenacker.nl of loop 
anders gerust eens binnen bij de 
Bedrijvenweg 11B te Nistelrode; 
Ton legt je graag alles uit over de 
Crommenacker Voordeel Pas.

Medio juli 2016 zal deze service 
ook mogelijk worden voor bedrij-
ven.

24/7 pechhUlp, Gratis apk en direct 
voordeel op de WerkplaatsfactUUr

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN
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Ford Ka 51 kw  ........................................2011
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Fiësta nieuw model 1.3 en 1.6  ...2011-2013
Ford Fiësta 1.3  .......................................2006
Ford Fiësta automaat  .............................2003
Ford Fiësta 1.4  .......................................2005
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Focus 1.0 3 cil 74 kw ......................2012
Ford Focus 1.6i 74 kw automaat  ............2007
Ford Focus 1.4i  ......................................2007
Ford Focus 1.6 D  ................. 2006-2007-2013
Ford Focus 1.6 77 kw  .............................2012
Opel Corsa 1.2  .......................................2012
Peugeot 107  ........................................... 2013 
Peugeot 207  ........................................... 2008
Renault Clio 1.2  ......................................2009
Toyota Aygo  ............................................2010
VW Golf ...................................................2013
VW Polo TD BlueMotion 5 drs .................2011
StationwagonS:
Ford Focus 1.6D  .....................................2010
Ford Focus 2.0D, 140 pk, luxe uitv.  ........2012
BeStelwagenS:
Ford Transit 85 kw  ..................................2005

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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AANHANGWAGENS
BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Eindeloos bouwplezier
Spaar voor 6 leuke 
clics-constructies! Slechts

1,99*

* Per stuk met volle spaarkaart.
1 spaarsticker per 10 liter, op=op. 
Actievoorwaarden op bp.nl/clics

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

SCHADE OF PECH

0412 617100

VOORDEEL PAS

Kenteken

Geldig t/m

Pechhulp
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Chevrolet Matiz 0.8 Airco 44dkm 2008 € 3999,-
Chevrolet Tacuma 1.6 Airco  2004 € 1999,-
Citroën C2 1.4i Zwart 2005 € 3950,-
Citroën C3 1.4 Exclusive 2003 € 2950,-
Citroën C4 Grand picasso 7 pers. 2007 € 6750,-
Fiat Punto 1.3 JTD 2011 € 4900,-
Ford Ka 1.3 Briels 2004 € 2450,-
Hyundai Getz 1.3 2004 € 2950,-
Mercedes C 180 Combi 1996 € 2450,-
Nissan Micra airco 5-drs 63dkm 2006 € 5750,-
Peugeot 206 1.4 XR 2004 € 2950,-
Peugeot 207 1.6 XS 2007 € 5750,-
Peugeot 307 SW 1.6 HDIF 80KW 2006 € 4450,-
Renault Koleos 2.0 DCI 110KW 2008 € 8250,-
Renault Modus 1.5 DCI 2004 € 2950,-
Saab 900 1995 € 1900,-
Volkswagen Golf 1.9 SDI 1999 € 1750,-
Volvo C70 2.3T 300PK Automaat 1998 € 3750,-

Inruilers tot € 1500,-:
Citroën C5 1.8 Prestige 2004 € 1499,-
Ford Ka 1999 € 999,-
Peugeot 106 1.0 Sketch 1996 € 799,-
Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999 € 1499,-
Renault Laguna stat. 1.6-16V RXI  2000 € 750,-

Bedrijfswagens: EX-BTW
Hyundai Santa Fe 4WD 2003 € 2950,-
Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 € 2750,-

Motoren:
Honda CBR 900 RR Fireblade zeer nette staat
 1996 € 1950,-

Oldtimers / bijtelling vriendelijk:
Citroën 2cv6 Charleston 
    rood/zwart 1981 € 9800,-
Citroën AZ2CH4 grijs langdak 1961 € 9500,-
Citroën 2cv6 special rood 1989 € 9500,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Réparateur agréé
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•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

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

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

Een greep uit onze voorraad!

Gislaved winterbanden vraag naar de aktieprijzen!

• De goedkoopste 
aanhangwagens 

en boottrailers 
van Nederland

• Zeer hoge kwaliteit

• Standaard 5 jaar 
garantie

Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879

info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

Winterklaar maken van je motor
Langzaam wordt het kouder en dus wordt het tijd om je 
motor alvast winterklaar te maken. We geven je wat tips, 
zodat jouw motor de komende koude en donkere maanden 
glansrijk doorstaat. Laat, (of doe het zelf) je olie en oliefilter 
vervangen, zodat je de aanslag die in oude olie zit kwijt bent 
en - als je dan toch bij de dealer bent - laat dan ook gelijk je 
kabels smeren en de stekkerblokken inspuiten.

Gebruik je je motor een aantal maanden niet? Leg dan je accu 
aan de acculader om deze in goede conditie te houden. Staat 
je motor buiten? Haal dan je accu eruit om deze tegen de 
vorst te beschermen.

Je beschermt je motor tegen roest door je motor in te spuiten met bijvoorbeeld WD40 of een Tectyl-spray. 
Maar pas op: spuit niet je remmen of remschijven in! Spuit ook je sloten in om ze te beschermen tegen water 
en vorst en vergeet ook niet je ketting in te spuiten met kettingspray tegen roest.

Zet je motor binnen of overdekt. Heb je niet die mogelijkheid, kies dan voor een goed ademende motor-
hoes, zoals je op de afbeelding kan zien. De meeste dealers bieden ook de mogelijkheid om je motor in de 
winter daar te stallen.
Dus ga naar de dichtstbijzijnde dealer en laat je informeren over de mogelijkheden!

je motor buiten? Haal dan je accu eruit om deze tegen de 

SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESSOIRES

Vos Oss Motoren
Obrechtstraat 23
5344 AT Oss
0412 66 77 22 www.vos-oss.nl

n VERKOOP

n WERKPLAATS

n VERHUUR

n FINANCIERING

n WINTERSTALLING

Tevens onderhoud
en reparatie

TiP: kooP AuTo PriVÉ, boek ‘M zAkeLijk

Vraag btw terug op aanschaf, onderhoud & brandstof
Autorijden is al duur genoeg en daarom zijn bespaartips welkom. Wist 
je dat je een auto die je voor de inkomstenbelasting privé aanschaft, 
kunt inschalen voor ‘zakelijke’ btw-aftrek? Dat betekent: geen bijtel-
ling, wel 19 cent per kilometer aftrek en je krijgt je omzetbelasting 
terug over het zakelijke deel van je autogebruik.

Meteen overstappen?
Klinkt als een goede deal, zou je zeggen. Toch moet je wel even na-
denken voordat je overstapt. Je moet een keuze maken hoe je de auto 
voor beide belastingen wilt behandelen. Belangrijk detail is dan wel dat 
je dat als belastingplichtige in principe maar één keer kunt doen: bij 
aanschaf.
Op het moment dat je die keuze maakt, zal die voor de hele gebruik-
speriode gelden. Je later bedenken is geen optie. Het hoeft niet per se 
om een nieuwe auto te gaan. Bij een gebruikte auto of bestelwagen 
behaal je doorgaans zelfs sneller voordeel.

Kilometerregistratie vereist
Om de keuze bij de fiscus hard te kunnen maken, moet je wel een ki-
lometeradministratie bijhouden voor de zakelijke ritten. Als je gebruik 
maakt van de 500-kilometer ‘nultarief’ regeling in de bijtelling, hoeft 
dat niet tot in detail. Het gaat er immers alleen om dat je hard kunt 
maken welk deel van de totaal gemaakte kilometers zakelijk is. Dat zegt 
namelijk hoeveel kilometers je tegen 19 cent kunt aftrekken én hoeveel 
btw aftrekbaar is.
 
De zakelijke btw krijg je terug, het privé-deel van de btw niet. Alterna-
tief is dat je kiest voor volledige btw-aftrek, gevolgd door een jaarlijkse 
afdracht op basis van een forfait van 2,7 procent van de catalogusprijs 
van de auto.
 
Persoonlijke registratie
Dat scheelt dus administratie, maar wat de voordeligste keuze is hangt 
van je specifieke situatie af. Belangwekkend detail daarbij is dat die 2,7 
procent daalt naar 1,5 procent wanneer de auto vijf jaar in gebruik is. 
En helaas bedoelt de fiscus daarmee: vijf jaar in eigen gebruik.
 
Tot slot: duidelijk moet zijn dat, als je eenmaal het besluit hebt geno-
men om privé te kopen en zakelijk te boeken, je een langetermijnplan-
ning moet maken. Afhankelijk van je situatie en het type auto kan dat 
wel een aardig voordeel opleveren!

Bron: www.mkbservicedesk.nl
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Auto & Motor nIeUWS

Helft van alle automobilisten 
telefoneert tijdens het rijden
DEKRA doet onderzoek naar gebruik van smartphones en routeplanners achter het stuur

Veel automobilisten zijn tijdens het 
rijden niet met hun volle aandacht 
bij het verkeer, zo waarschuwen de 
experts van DEKRA. De helft van 
de ondervraagde automobilisten 
(52%) maakt tijdens het autorij-
den gebruik van de telefoon en 
bijna 5% daarvan doet dat niet 
handsfree, luidt een van de resul-
taten van een recent onderzoek 
door DEKRA onder 1100 automo-
bilisten.
 
Maar dat is nog lang niet alles: 
meer dan een op de vijf automo-
bilisten (22%) programmeert het 
navigatiesysteem tijdens het au-
torijden en 8% is tijdens het au-
torijden bezig met de smartphone. 
Bij een nieuw sms- of chatbericht 
verstuurt 2% van de ondervraag-
de automobilisten nog tijdens het 
autorijden een antwoord en 7% 
doet dit bij een tussentijdse stop, 
bijvoorbeeld voor een stoplicht. 
Daarnaast eet en drinkt de helft 
van de automobilisten achter het 
stuur en 79% zit aan de radio of 
doet tijdens het rijden een cd in de 
cd-speler. Ook werkt 3% van de 
vrouwen de make-up bij of kamt 
het haar. Slechts 5% van de auto-
mobilisten heeft de aandacht vol-
ledig bij het verkeer.

 
Jonge bestuurders laten zich bij-
zonder vaak verleiden tot het ge-
bruik van hun smartphone. Van 
de automobilisten tot 25 jaar ver-
stuurt 5% een antwoord op een 
ontvangen bericht nog tijdens de 
rit. 16% verstuurt het antwoord bij 
een stop. 15% van de jonge auto-
mobilisten gebruikt de smartphone 
achter het stuur. Dit is ongeveer 
twee keer zoveel als de doorsnee-
automobilist.
 
“Telefoneren achter het stuur - 
met of zonder de verplichte hands-
freefunctie - kan de bestuurder 
behoorlijk van het verkeer aflei-
den. Vooral in complexe verkeers-
situaties, zoals bij druk verkeer of 
een route met veel bochten stijgt 

het risico op ongelukken aanzien-
lijk“, meldt Diana Wickenkamp 
van DEKRA Accident Research. 
“Dat geldt trouwens voor alle acti-
viteiten waarbij de bestuurder zijn 
aandacht niet volledig bij het ver-
keer heeft. Al bij één seconde on-
oplettendheid van de automobilist 
is er bij een snelheid van 80 km per 
uur sprake van 22 meter ‘blind rij-
den’”, aldus Diana Wickenkamp. 

Daarom roept ze automobilisten 
op zich in het belang van de vei-
ligheid, meer op het autorijden 
zelf te concentreren en onder het 
rijden geen gebruik te maken van 
mobiele apparatuur, cd’s te ver-
wisselen of de routeplanner in te 
stellen. Wickenkamps advies sluit 
naadloos aan bij de campagne 
‘onderwegbenikoffline’ van Veilig 
Verkeer Nederland.
 
Aan het onderzoek namen 1100 
personen deel, die voor een au-
tokeuring bij een van de Duitse 
DEKRA-keuringsstations kwamen.

DEKRA is een onafhankelijke kennisorganisatie met ruim 32.000 werk-
nemers in meer dan 50 landen. Experts zetten zich wereldwijd in voor 
de waarborging van veiligheid en kwaliteit in het leven van mensen op 
het gebied van technologie, mobiliteit en milieu.

Al bij één seconde 
onople� endheid van 
de automobilist  is er bij 
ee n snelheid van 80 km 
per uur sprake van 22 
meter ‘blind rijden’

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

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

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

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

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

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

Nieuw: 
Crommenacker Voordeel Pas 

Bedrijvenweg 11b,  5388 PN Nistelrode

Meer info? Ga naar www.crommenacker.nl of bel 0412 - 617100

Met de Crommenacker Voordeel Pas haalt 
u álles uit uw garagebezoek

Alleen bij Crommenacker Automobielen 

Pechhulpservice NL incl. woonplaats service
Gratis APK keuring incl. afmelden en uitlaatgastest
Gratis pit stop services: veilig en comfortabel op weg
Voordelig gemak met vervangend vervoer en haal & breng serviceDirect voordeel op factuur

DE CROMMENACKER VOORDEEL PAS BIEDT U:

Ga voor een compleet overzicht naar www.crommenacker.nl
 

Pechhulpservice NL incl. woonplaats service
Pechhulpservice NL incl. woonplaats service
Pechhulpservice NL

DE CROMMENACKER VOORDEEL PAS BIEDT U:

DE CROMMENACKER VOORDEEL PAS BIEDT U:

SCHADE OF PECH

088 - 112.1234
HULPCODE: 5388

VOORDEEL PAS

Kenteken

Geldig t/m

Pechhulp

0412 617100

ONderweg ben ik OFFline
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bernheze BOuWT

Een rondje op de bouw...
Heeft u nog vragen? 
Vraag het de specialisten.

Modern wonen midden in de natuur 

12 Sfeervolle rij- en hoekwoningen 
Je hebt in De Hoef 2 de keuze uit 
twee hoekwoningen en tien rij-
woningen. Bij het ontwerpen van 
de woningen is er op gelet dat ze 
goed passen bij de bestaande be-
bouwing in de omgeving. Opval-
lend hierbij is de combinatie van 
materialen, vormen en kleuren. 
Ieder huis heeft zijn eigen speci-
fieke vorm en uitstraling maar toch 
vormen ze in de straat één mooi 
geheel. Bovendien zijn er verschil-
lende mogelijkheden om de wo-

ning van je voorkeur aan te passen 
aan je eigen woonwensen.

Duurzaam wonen
Ruimte voor water, groen en duur-
zame aspecten zijn kenmerkend 
voor De Hoef 2. Zo worden alle 
woningen energiezuinig gebouwd. 
Uniek is de optie om de woning 
‘nul-op-de-meter’ te maken. 

Bij deze optie wordt evenveel ener-
gie opgewekt door zonnepanelen 
als er verbruikt wordt. De extra 

investering die je moet doen als je 
voor nul op de meter kiest, zijn snel 
terugverdiend! 

Start verkoop
In de Hoef 2 komen 12 woningen 
in verkoop; diverse rij- en hoek-
woningen. De verkoop start op 
21 oktober tussen 18.00 uur en 
19.30 uur in De Pas, De Misse 4 in 
Heesch. Nu al meer weten? 
Kijk op www.dehoef2.nl of face-
book.com/dehoef2

HEESCH - De Hoef 2 is een levendige nieuwbouwwijk aan de rand van het Heesche centrum. Alle dagelijkse 
voorzieningen zijn dus in de buurt aanwezig. Ook profiteert de wijk met haar prachtige ligging van natuur-
gebied de Maashorst. iets wat de bewoners die al in De Hoef 2 wonen dagelijks ervaren. Op woensdag 21 
oktober gaan er in het plan nieuwe woningen in verkoop. Het gaat om 12 royale rij- en hoekwoningen vanaf  
€ 183.500,- vrij op naam, die gerealiseerd worden op een plek waarbij je kunt genieten van ruimte en vrij-
heid. 
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 Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

VANAF 215,00

INLOOPDOUCHE109,00

FONTEINSET299,00

TOILETSET

VEVEO AC plus wit:
Matte muurverf voor binnen- en 

beschermend buitenschilderwerk.
Kenmerken:

mooi mat, snel droog, goede 
dekking, was en schrobbaar. 

Schrobvastheid min. klasse 2 (goed)

Advies verkoopprĳ s € 121,50                                                          

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

AKTIE  
Professionele muurverven tegen groothandelsprĳ zen

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

VEVEO MULTITEX wit:
Matte muurverf voor binnen- en 

buitenschilderwerk.
Kenmerken: 

mooi mat, snel droog, zeer goede 
dekking, zeer goed reinigbaar, 

schrobvastheid klasse 1 (zeer goed)
Advies verkoopprĳ s € 159,-

NU 
€ 49,-

NU 
€ 77,-
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Afgelopen weekend hebben de 60 
leden een geweldig weekend ach-
ter de rug. Door het aantal leden, 
die naast dansen ook hun social 
media als hobby hebben, werden 
de vele hilarische momenten ge-
deeld en ‘ontplofte’ Facebook in 
de regio Bernheze. DV Dancing 
Kids werd meer dan 15 jaar gele-
den opgericht en nog steeds hel-
pen tientallen vrijwilligers iedere 

week mee, zodat de leden hun 
hobby elke week kunnen beoefe-
nen.

Talent in Bernheze
Bernheze heeft heel veel talent op 
dansgebied, die ook sportief uit-
blinken. Deze talenten laten ook 
graag hun kunnen zien en mogen 
dan ook zeker ambitieus genoemd 
worden. 

Rose-Marie van Heumen is de 
voorzitter; want met haar twee 
dochters, die voor deze vereniging 
ook veel uren inzetten, ziet ze dit 
niet als een opgaaf: “Het is zo leuk 
om al die kinderen iedere week 
weer enthousiaster te zien worden, 
als ze aan het dansen zijn en zien 
dat ze weer iets nieuws geleerd 
hebben. De trainsters zijn ook alle-
maal leden en daar ben ik zo trots 
op. Wanneer je ziet dat de leden 

zich zo inzetten, is het duidelijk dat 
ze het goed naar hun zin hebben.”
Ook is er dit jaar een beginners 
groep die een moderne dans gaan 
leren, maar nog niet aan toernooi-
en mee gaan doen. Zij zullen wel 
enkele optredens gaan verzorgen, 
zodat het oefenen ook voor hen 
extra waardering op levert. Zo-
als bij vele verenigingen kunnen 
ze ook bij DV Dancing Kids altijd 
meer leden gebruiken. Het seizoen 
begint in mei en ook dit  jaar zijn er 
weer een tiental nieuwe leden aan-
geschoven uit heel Bernheze. 

Mooie herinneringen
Ook zijn er, zeker dit jaar, nog 
een aantal leden die ondanks hun 
school en drukke werkzaamheden 
toch nog een jaar extra blijven 
dansen. Rose-Marie is daar heel 
enthousiast over: “Hoe meer zie-
len hoe meer vreugde en deze le-

den, vooral de ouderen leden van 
rond de twintig jaar, hebben het 
heel druk met alle sociale bezig-
heden en hun school en werk.  Zij 

hebben aangegeven nog te blijven 
omdat dit jaar het Europees Kam-
pioenschap in de Maaspoort is en 
deze wordt georganiseerd door 
een aantal ouders van leden; on-
der de naam: Stichting Danssport 
Nistelrode. Dit is een bijzonder 
evenement, dat zeker weer voor 
veel mooie herinneringen  zal gaan 
zorgen, waarbij we met z’n allen 
ook extra veel plezier  zullen gaan 
beleven!.”

DE NR.1 IN WINTERSPORT

VroegboekkortingVroegboekkorting

WAX- & SLIJPACTIE

10,- KORTING
op een ski of snowboard 

onderhoudsbeurt naar keuze
nu vanaf 9,95
*10,- korting is al verrekend

100 MODELLEN 
SKISCHOENEN

50
MODELLEN 
SNOWBOARD-
SCHOENEN

75 VERSCHILLENDE 
SNOWBOARDS

130 VERSCHILLENDE 
SKISETS 169,95

vanaf

79,95
vanaf

179,95
vanaf

129,95
vanaf

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT WELKOMAIRCO

Fischer Motive X
Ski´s incl. hoes

Bollé Explorer OTG
Skibril voor brildragers

Head Adapt Edge 90
Skischoenen incl. hoes

Sinner Killington + 
Runner II
Set van helm + goggle

179,95
349,95

199,95
279,95

79,99
109,95

39,95

dansende kinderen en een weekend vol gezelligheid
rose-MArie: ‘Zij blijven voor een evenement dat weer voor veel bijzondere herinneringen gaat zorgen’

BERNHEZE – Het was weer gieren en brullen tijdens de vele spelletjes die de werkgroep kampcommissie 
bedacht had voor de leden van DV Dancing Kids. Bij de dansvereniging staat de gezelligheid voorop en ge-
nieten de vele leden elke week weer tijdens hun wekelijkse workout. Tegelijktijdig werken ze aan conditie en 
lenigheid waarvan iedereen weet; ontspanning en lichaamsbeweging is super gezond.

Extra veel plezier 
beleven aan deze 
vorm van teamsport
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Op E-niveau behaalde het E1 team 
een verdiende 1e plaats. Het team, 
bestaande uit Sanne Bevers, Eline 
van der Leest, Babette Ekkebus en 
Puck van der Velden behaald in to-
taal 205,7 punten. 

Het 2e E-team deed het ook zeer 
verrassend. Dion Bijvelds heeft de 
laatste weken met een iets andere 
keuzeoefening veel progressie ge-
maakt. Naast Dion sprongen Ba-
bette Hulsmann en Janne van de 
Heuvel in dit team mee. Uitein-
delijk werden zij 6e met 171,400 

punten. In de D-categorie was 
het team op volle sterkte. Waren 
Inge Exters en Sanne van Roosma-
len vorige keer afwezig vanwege 
ziekte, nu was het team aangevuld 
met Laura van Breemaat klaar voor 

de strijd. Caitlyn Jacobs en Evi van 
Dinther sprongen een zeer stabiele 
wedstrijd waarbij de 26.00 punten 
van Caitlyn voor haar 2e keuze oe-
fening noemenswaardig is. 
In totaal haalde het team 218,800 
en behaalde hiermee een tweede 
plaats. 

Heeswijk e5g in het nieuw

HEESWIJK-DINTHER - Het bedrijf Van den Berg Keukens maakte afgelopen weekend de spelers en speelsters 
van de E5G van Voetbalvereniging Heeswijk heel blij: ze kregen hun nieuwe shirts uitgereikt.
VV Heeswijk waardeert iedere schenking van elke sponsor enorm, zo ook deze shirtsponsoring. Eigenaren Erik 
en René van den Berg werden daarom met een bloemetje en sjaal in het zonnetje gezet. Het bedrijf Van den 
Berg Keukens ontwerpt en maakt met een team van ambachtelijke vakmensen keukens op maat.

Prinses irene verslaat koploper 
NISTELRODE - in een wedstrijd 
van een technisch en tactisch 
hoog niveau versloegen de man-
nen van Prinses irene zondag kop-
loper Helvoirt. 

Prinses Irene was vooral als collec-
tief sterk. Misschien wel het beste 
voorbeeld daarvan was spits Wibe 
van Rooij. De spits, overgeheveld 
vanuit de A-jeugd, liet de tierelan-
tijntjes waarmee hij in de jeugd de 
handen op elkaar kreeg, nu juist 
achterwege. Hij speelde volwassen 
en in dienst van het collectief. De 
jongeling liet zo zijn medespelers 
beter voetballen en was ook zelf 
regelmatig gevaarlijk. Na een re-
delijk gelijk opgaande eerste helft, 
waarin Prinses Irene wel het mees-
te gevaar stichtte, kwam de ploeg 
uit Nistelrode in de 59e minuut op 
een 1-0 voorsprong. Tim van den 
Brand schoot een makkelijk gege-
ven vrije trap, vanaf de rand van 

de zestien, prachtig in de winkel-
haak (foto boven). Ook daarna 
was Prinses Irene de bovenlig-
gende partij, al drong Helvoirt in 
de slotfase stevig aan. Vlak voor 
het eindsignaal van de degelijk 

fluitende Franssen uit Brunssum, 
kreeg Helvoirt nog een kans, nadat 
doelman Van Venrooij een bal niet 
vast kon houden. De ingeschoten 
bal werd door Koen Pittens van de 
doellijn getrapt.

voetbal

HEESCH - U14-mix van Slam-
dunk’97 speelde zaterdag tegen 
Akros in Boxmeer. Op voorhand 
een zware tegenstander met goeie 
spelers. 

Omdat het Heesche team met 
slechts één wisselspeler op pad 
ging, begon in het vierde kwart 
de conditie mee te tellen en moest 
Slamdunk het afleggen tegen 
Akros dat met vijf wisselspelers 
was. 
Niet ontevreden over spel, de inzet 
en de driepunter van Roos, keerde 
het team richting Heesch met een 
eindstand van 67 – 20.

Zondag trok U14-mix richting 
Gennep voor een wedstrijd tegen 
de Gennep Cougars. De op papier 
sterkere Cougars bleken ook op 
het veld de sterkste partij. De spe-
lers van Slamdunk’97 konden wel 
enige tegenstand bieden. Maar 
een laag scoringspercentage en 
veel balverlies leidden uiteindelijk 
tot een 60-15 stand in het voor-
deel voor de Gennep Cougars.

De overige teams speelden thuis. 
De uitslagen:
U18/A Veldhoven 42-50
U18/B – Vught 58-60
U20dames-Gemert 41-34
U20heren-Bladel 61-70

uitslagen slamdunk’97

basketbal

LANGENBOOM/LOOSBROEK - 
Een rode kaart heeft WHV zondag 
genekt in de uitwedstrijd tegen 
SES uit Langenboom. 

Beide elftallen begonnen scherp 
en fanatiek aan het drukbezochte 
duel, waarbij maar liefst 203 toe-
schouwers aanwezig waren. In de 
eerste dertig minuten kreeg WHV 
enkele opgelegde kansen die niet 
werden benut. SES was meer in 
balbezit en was ook wel gevaar-
lijk, maar het was toch WHV dat 
de score opende. Na een half uur 
was het een mooie voorzet van 
Marco Lunenburg die door Harold 
Lunenburg (zie foto) werd benut: 
0-1. Direct na de openingstreffer 
maakte SES gelijk door een kopbal 
van spits Martijn van Lith. Op slag 
van rust kopte diezelfde Van Lith 
een bal door op Robin Aalbers, die 
keeper Jaap de Wit omspeelde en 
onreglementair werd neergehaald 
in het strafschopgebied. De WHV-
goalie moest met rood het veld 
verlaten en Roel Lunenburg die 
een goede wedstrijd speelde, maar 
licht geblesseerd was, maakte 
plaats voor reservedoelman Glenn 
Bosch, die de strafschop van aan-
voerder Gijs Meulepas nog bijna 
wist te keren: 2-1.
 

Kort na rust leek de wedstrijd be-
slist toen SES via - wederom - Mar-
tijn van Lith de 3–1 op het score-
bord zette. Wie dacht dat SES nu 
doordrukte en WHV de nekslag 
zou geven, kwam bedrogen uit. 
WHV toonde veerkracht met tien 
man en maakte het SES geduren-
de de tweede helft zeer moeilijk. 
De afstandsschoten van de voor-
waartsen van WHV troffen geen 
doel waardoor WHV de wedstrijd 
uiteindelijk met 3–1 verloor.

rode kaart 
voor doelman nekt WHV 

voetbal

Harold Lunenburg Foto: Jan Gabriëls

2e plaats Caitlyn Jacobs, Inge Exters, 
Sanne van Roosmalen, Evi van 
Dinther en Laura van Breemaat

1e plaats Puck van der Velden, Sanne Bevers, Babette Ekkebus en Eline van der 
Leest

1e plaats voor e-team gympo!nt Nistelrode
NISTELRODE - Afgelopen zaterdag mochten de trampolinespringers 
van Gympoint Nistelrode aan het thuispubliek laten zien wat ze kon-
den. in een gloednieuwe outfit sprong het E-team naar een 1e plaats en 
het D-team naar een 2e plaats.

trampoline

in een gloeDnieuwe outfit 
naar een 1e en 2e plaats
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Nieuwe shirts voor Vorstenbossche boys 3

De spelers vinden het erg leuk dat 
juist hun eigen coach - Hein Gee-
nen - met Judith Spierings en Anne 
van der Sanden nieuwe shirts heeft 
gesponsord. Voor de overhandi-
ging van de shirts werd er speciaal 
een vriendschappelijke wedstrijd 
geregeld. 
Hein heeft jaren bij het team ge-
voetbald, maar kon door blessu-
releed niet meer spelen. Wel is hij 

als coach actief betrokken bij het 
team. Hij heeft met Judith een 
eigen hoveniersbedrijf - Geenen 
Gardening - opgericht waarmee ze 
werken met mensen met een psy-
chische en/of verstandelijke beper-
king. “Bijzonder werk met bijzon-
dere mensen.” Geenen Gardening 
verzorgt de aanleg, onderhoud en 
het ontwerp van de tuin. 
www.geenengardening.nl.

Salon Lev uit Vorstenbosch is een 
frisse, hippe en allround salon, 
waar gasten zich van top tot teen 
kunnen laten verzorgen. Met een 
warm welkom door eigenaresse 
Anne van der Sanden voelen alle 
gasten zich op hun plek. Salon Lev 
gaat mee met de tijd als het gaat 
om de laatste trends op het gebied 
van haarstyling. 
Ook organiseert deze salon maan-
delijks workshops vlechten van ha-
ren. 
Voor meer info: www.salonlev.nl.

VORSTENBOSCH – Geenen Gardening en Salon Lev hebben het derde 
elftal van Vorstenbossche Boys voorzien van een nieuw voetbaltenue. 

Akker Makelaardij sponsort HVcH 8

HEESCH - HVCH 8 is in het nieuw gestoken door Akker Makelaardij. HVCH 8 is een gezellig team met jonge 
spelers. De jongemannen zijn eerste en tweedejaars senioren en komen uit in de vijfde klasse. Vorig seizoen 
grepen ze net naast het kampioenschap. Dit jaar gaan ze er weer volop tegenaan, met als doel te promoveren. 
In het nieuwe seizoen hebben ze inmiddels al zeven punten uit vier wedstrijden weten binnen te halen.
HVCH 8 is trots dat de ploeg in het nieuw gestoken is door Akker Makelaardij. Akker Makelaardij doet in 
aankoopbegeleiding, bemiddeling bij verkoop en taxaties. Maandelijks is het aanbod van Akker Makelaardij te 
zien in een woonkrant die wordt verspreid in de gehele regio. Akker Makelaardij is gevestigd aan ’t Dorp 126 
in Heesch en aan de Botermarkt 1 in Uden.
De spelers van HVCH 8 zullen er alles aan doen om de sponsor waardig en sportief uit te dragen en bedanken 
Akker Makelaardij hartelijk voor de sponsoring. 

Door deze winst gaat het team van 
Marijke de Veer de zaal in als lijst-
aanvoerder. Laura van de Ven en 
Marina van Venrooij waren de top-
schutters met ieder 4 doelpunten. 
Over enkele weken start de grote 

uitdaging voor het team in de zaal. 
Prinses Irene komt dan voor het 
eerst in de historie uit in de top-
klasse en gaat met de schotklok 
spelen. Klassebehoud zal voor de 
korfbalsters dan de inzet zijn. 

Prinses irene 
als koploper naar de zaal

NISTELRODE - Prinses irene uit Nistelrode speelde de laatste wedstrijd 
van de eerste helft van de veldcompetitie tegen Odio uit Millingen aan 
de Rijn. Het werd uiteindelijk een eenvoudige 16-8 overwinning tegen 
de rode lantaarndrager. 

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Het mix-
team t/m 17 jaar van tennisver-
eniging De Balledonk uit Hees-
wijk-Dinther heeft afgelopen 
zondag verloren van de nummer 
één, Waalre. 

In lange en goede partijen hebben 
ze gestreden voor wat ze waard 
waren. Het publiek genoot van de 
spannende wedstrijden met mooie 
rally’s, waarbij de winst uiteindelijk 
voor de tegenstander was.
Dit team speelt alweer een aantal 

jaren in deze samenstelling compe-
titie en traint ook met elkaar. De 
jongens en meiden zijn blij met de 
nieuwe trainer Arthur van Keulen, 
die sinds deze maand bij De Bal-
ledonk actief is. 

Het spelen van competitie gebeurt 
met zijn vieren en ieder speelt dan 
twee partijen (enkel en dubbel). 
Het mixteam t/m 17 zou het leuk 
vinden als er nog meer teams van 
deze leeftijd bij De Balledonk actief 
zouden zijn.

Mixteam t/m 
17 TV de balledonk 

tennis

OSS - De selectie van Van Buel 
Sports/team Vrijsen heeft tijdens 
het Open Haaglanden toernooi 
op zondag 18 oktober maar liefst 
negen keer goud, twee keer zilver 
en twee keer brons weten te be-
machtigen.

Van buel sportsbudo

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

  facebook.com/BernhezerBusinessEvent
  twitter.com/BernhezerBE2015
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Maximum Professional Health center sponsort HVcH e1 

Team Maximum wenst voetbalclub 
HVCH TEAM E1 veel sportief suc-
ces in het nieuwe seizoen. Maxi-
mum is zeer vereerd dat de nieuwe 
voetbaltenues voorzien zijn met 

het logo Maximum.
Maximum Professional Health 
Center wil dan ook op de open dag 
op 8 november laten zien dat je in 
dit veelzijdig sportcentrum terecht 

kunt voor vele activiteiten, zoals 
diverse groepslessen Gritt Kick-it, 
spinning, body pump, streetdance, 
maar ook professionele bokstrai-
ningen. Altijd gratis proefles met 
uitleg, Het sportcentrum is geheel 
ingericht met Life fitness/Hammer 
strength apparatuur. maar ook de 
sauna’s en douchegelegenheid zijn 
zeker de moeite waard.

HEESCH - Het E1 team van HVCH werd het nieuwe seizoen in nieuwe 
trainingspakken van Maximum Professional Health Center gehesen. De 
boys bedanken de sponsor voor dit mooie gebaar en zullen zich dan ook 
volledig ‘maximum’ geven dit seizoen.

dirk Megens wint hockeystick

Er waren meerdere kinderen die 
dat goed hadden ingeschat. Na 
loting was Dirk de winnaar die de 
hockeystick uit handen van voor-
zitter Ton de Visser mocht ontvan-
gen.

Ben je voor jouw kind vanaf 4 jaar 
op zoek naar een leuke teamsport? 
Kies voor hockey bij MHC Heesch. 

Profiteer nú en ontvang een gratis 
hockeystick!
Voor de snelle beslissers is het 
mogelijk om mee te doen aan de 
funky training (drie gratis trainin-
gen op dinsdagen voor vrijblijven-
de kennismaking, voor kinderen 
vanaf 4 jaar).
Meer informatie of aanmelden: 
www.mhcheesch.nl.

HEESCH - MHC Heesch feliciteert Dirk Megens als winnaar van de 
prijsvraag bij Heesch Presenteert. Dirk wist het juiste aantal hockeybal-
len - 27 - in de bokaal te raden. 

De pupil van de week - Loïs van 
der Heijden - zag dat Altior een 
tegenstander had die zich niet zo-
maar gewonnen gaf. Omdat veel 
kansen onbenut bleven, kwam en 
bleef Spes telkens weer op voor-
sprong. 
Altior kon niet aanhaken en op het 
moment dat er gelijk gemaakt kon 
worden, ging het mis en nam gelijk 
daarop Spes weer een voorsprong 
van 2 doelpunten. Het bleef span-
nend tot aan het laatste fluitsig-
naal, maar Spes ging met de over-
winning naar huis: 9-11.
 
Altior 2 – Spes 2: 12-8
SCMH 2 – Altior 3: 11-17
Altior 4 - TOG 2: 13-4
Altior 6 – Flash 2: 8-10
Nijnsel MW1 – Altior MW1: 3-5
Altior R1 – Alico R1: 4-2
Altior B1 – De Peelkorf B1: 4-10
Altior B2 – Avanti B1: 3-7

Altior C1 – De Peelkorf C1: 5-5
Tovido C1 – Altior C2: 3-2
Avanti C2 – Altior C3: 8-4
Altior E1 – Be Quick E3: 14-2
Altior F2 – Avanti F1: 2-6

Altior verliest 
belangrijke punten

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEESWIJK-DINTHER - Altior trad zondag aan tegen Spes uit Milsbeek. 
Na eerder in het bekertoernooi te zijn uitgeschakeld door deze dames, 
was Altior erop gebrand om in deze wedstrijd belangrijke punten te 
pakken.

TILBURG/NISTELRODE - Prinses 
irene en SC ’t Zand speelden in 
Tilburg tegen elkaar en deelden de 
punten. Twee ploegen die beide 
sportief en technisch verzorgd 
wilden spelen.

Er was echter een dissonant in het 
geheel en dat was de scheidsrech-
ter. Hij was veel te nadrukkelijk 
aanwezig, vooral verbaal en floot 
de wedstrijd helemaal dood. Daar-
naast deelde hij twee keer heel kin-
derachtig een gele kaart uit, floot 
goed uitgevoerde ingooien af en 
gaf ook nog, geheel onterecht, een 
penalty aan SC ’t Zand. De wed-
strijd eindigde in 2-2. 

Prinses Irene kwam op achterstand 
door een doelpunt van De Jong 
in de achtste minuut. Sharron van 
Os liet zeven minuten later de ge-
lijkmaker aantekenen. In de 55e 
minuut scoorde zij op fantastische 
wijze ook de 2-1. ’t Zand ging 
daarna opportunistischer voetbal-
len, zonder echt gevaarlijk te wor-
den. Met name Elien Ploegmakers 
verzette op het middenveld bergen 
uitstekend werk. Terwijl iedereen 
zat te wachten op de 1-3 voor het 
goed voetballende Prinses Irene, 
werd het in de 75e minuut 2-2. 

De scheidsrechter verraste vriend 
en vijand door de bal op de stip 
te leggen. Op de rand van de zes-
tien werd van dichtbij de bal tegen 
Nikki van Wijk geschoten, die haar 
armen langs haar lichaam had. De 
man die neutraal hoort te zijn, zag 
er een pingel in. Van de Pas liet Ei-
leen Rengers vervolgens kansloos, 
waardoor Prinses Irene met 2-2 te 
weinig kreeg. 

Koploper Woezik won opnieuw en 
wint de eerste periode.

gelijkspel 
vrouwen Prinses irene

voetbal

Sharon van Os

geslaagde familie tennisdag de Hoef

HEESCH - Bij TV de Hoef in Heesch 
werd zondag, onder de bezielende 
leiding van het HoefZnext Team, 
een familietoernooi voor leden en 
niet-leden gehouden. 

Families konden zich - vooraf-
gaand aan het tennisevenement - 
opgeven met vier familieleden of 
kennissen, waarvan minimaal één 
lid van de vereniging moest zijn. 

De organisatie kijkt terug op een 
zeer geslaagd evenement en voor 
herhaling vatbaar. 
Nena Vlemmix, lid van het Hoef-
Znext Team: “Met de familiedag 
geven we families en vrienden de 
kans om kennis te maken met de 
tennissport en met onze gezellige 
vereniging. Met ruim 40 deelne-
mers en een hoop leuke wedstrij-
den, een heerlijke lunch en een 

goede sfeer, kijken we terug op 
een geslaagd evenement.”
TV de Hoef organiseert met eni-
ge regelmaat evenementen voor 
zowel leden als niet-leden. Het 
volgende evenement betreft het 
‘Ladies Night toernooi’ op 6 no-
vember (voor leden van de ver-
eniging). Meer informatie over de 
vereniging en evenementen: 
www.tvdehoef.nl.

tennis

Wie durft?
HEESWIJK-DINTHER - Sinds de 
start van de competitie spelen 
deze kanjers bij de E6-tallen van 
HDL. Wie durft samen met deze 
jongens de strijd aan te gaan 
tegen clubs in de regio? Ben 
je tussen de 5 en 8 jaar en wil 
je graag een keer meetrainen 
met dit team (woensdag 18.00-
19.00 uur) om uit te zoeken of 
hockey dé sport voor je is, geef 
je dan op via tc@hdlhockey.nl. 

jongens de strijd aan te gaan 

je tussen de 5 en 8 jaar en wil 
je graag een keer meetrainen 

je dan op via tc@hdlhockey.nl. 
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badkamermarkt sponsort korfbalsters Prinses irene 1

NISTELRODE - Badkamermarkt.nl is al jaren de hoofdsponsor van het eerste korfbalteam van Prinses Irene. 
Eigenaar Ton Willemse vond dat de trainingspakken en tassen aan vervanging toe waren. Ton is trots dat hij al 
jarenlang de sponsor is van het eerste korfbalteam dat bijzonder succesvol was afgelopen jaren. Ton: “Dit team 
kun je zien als een representant van ons bedrijf. Ambitieus en steeds weer gaan voor het hoogst haalbare. Het 
zijn de waardes waar BadkamerMarkt.nl zich graag mee associeert.”

HVcH 5 in het nieuw door Autobedrijf Tomcars

HVCH 5 is dit jaar sterk begon-
nen met maar liefst vijf overwin-
ningen. Hierdoor staat de ploeg op 
een gedeelde eerste plaats. Onder 
leiding van Hans (de Visser) van 
Buul, Paul (de Pink) van Pinxteren 
en Tieni (de coach) Lagarde, hoopt 
het team deze goede start door 
te zetten. Tevens is dit team zeer 
bedreven in het uitvoeren van de 
derde helft.

Tomcars
Vele tevreden klanten hebben sinds 
2009 hun weg naar Autobedrijf 
Tomcars gevonden. Autobedrijf 
Tomcars is gericht op de verkoop 
van - met name jonge - gebruikte 
auto’s. Er is geen grote showroom 
en verkoper in pak, maar wel een 
eerlijke en betrouwbare occasion. 
Klantvriendelijkheid, afspraken na-
komen en een goede service vindt 

het bedrijf belangrijke punten. De 
auto’s worden zorgvuldig inge-
kocht bij vertrouwde partijen in de 
gehele BeNeLux en Duitsland. Al-
tijd zonder schade, bijna altijd van 
de eerste eigenaar en uiteraard 
altijd met een 100% aantoonbare 
historie en kilometerstand. Tom-
cars is gevestigd aan de Nieuwe 
Erven 1 in Heesch. 
HVCH 5 is erg blij met de sponso-
ring en wil Tom de Bruyckere van 
Tomcars dan ook bedanken. De 
outfits zullen met trots worden ge-
dragen.

HEESCH - Het vriendenteam HVCH 5 is in het nieuw gestoken door 
Autobedrijf Tomcars. Dit team speelt alweer voor het derde jaar in de 
vierde klasse. 

HEESCH - De heren van DOS’80 
wisten met de volle winst uit 
Eindhoven terug te keren. De da-
mes delfden het onderspit tegen 
DESK uit Kaatsheuvel, dit na een 
goede eerste helft.

De dames van DOS’80 startten 
voortvarend aan de uitwedstrijd 
tegen DESK/Camelot, binnen no-
time stond er een 0-2 voorsprong 
op het scorebord. Door snelle om-
schakelingen werd de score verder 
uitgebreid naar een 8-12 ruststand 
in het voordeel van DOS’80. De 
tweede helft daarentegen liet een 
heel ander beeld zien. DESK/Ca-
melot profiteerde van een aantal 
foutjes aan de zijde van DOS’80 en 
maakte het gat steeds kleiner. De 
Heesche handbalsters konden het 
tij niet keren en keerden met een 
19-17 nederlaag huiswaarts. 

Heren
Het begin van de wedstrijd was 
voor de heren van DOS’80. Een 
aantal goede afstandsschoten van 
Matthijs Lubbersen werden om-

gezet in doelpunten. Naarmate 
de eerste helft vorderde, wisten 
de gastheren wat terug te komen 
door goed en vooral snel uitge-
speelde aanvallen. Ruststand 8-12.
In de tweede helft waren er een 
paar omzettingen aan de kant van 
de Heesche heren om de dekking 
van de tegenstander in de war te 
brengen. 
Een overwinning was in de maak, 
maar moest nog wel over de streep 
getrokken worden. Het slotak-
koord mocht dan nog voor PSV 
zijn, maar de punten gingen mee 
naar Heesch: 21-24.

Heren dos’80 
pakken de winst, dames verliezen

handbal

GEFFEN/HEESWIJK-DINTHER - 
Avesteyn heeft na een 1-3 over-
winning op Nooit Gedacht uit 
Geffen weer wat lucht gekregen.

Na een paar verliespartijen stond 
zondag de belangrijke wedstrijd 
tegen Nooit Gedacht op het pro-
gramma. De degradant uit de 
tweede klasse heeft het ook in deze 
klasse moeilijk. Avesteyn heeft met 
fors blessureleed te maken maar 

liefst vijf spelers waren om die re-
den afwezig. Dit houdt in dat er 
een beroep gedaan moest worden 
op spelers uit het tweede. Dit bleek 
niet tevergeefs. Nooit Gedacht 
werd met 1-3 verslagen. Stephan 
van Zutphen, Dennis van der Aa 
en Roel van der Leest waren de 
doelpuntenmakers voor Avesteyn. 
Hiermee klimt Avesteyn naar een 
elfde positie op de ranglijst.
 Foto: Ad van Dooren

belangrijke 
zege voor Avesteyn 

voetbal

kanters Paddestoelen schenkt Heeswijk A1 
trainingspakken

HEESWIJK-DINTHER - Het hoogste jeugdteam van Voetbalvereniging Heeswijk, de A1, heeft afgelopen week-
end nieuwe trainingspakken ontvangen. Kanters Paddestoelen is de sponsor van de trainingsjassen en -broe-
ken. Jeugdvoorzitter Joan van den Akker bedankte Jasper en Sonja Kanters voor de schenking en sprak zijn 
waardering uit voor deze ondersteuning. Kanters Paddestoelen, gevestigd aan de Meerstraat in Heeswijk, 
levert een ruim assortiment aan champignons, paddestoelen en exoten.  Foto: Hans Heesakkers

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Uw kind
leren omgaan
met geld?
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Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

de oPLossiNg

Avesteyn e2 zit er warmpjes bij

HEESWIJK-DINTHER - De spelers van Avesteyn E2 hebben nieuwe trainingspakken gekregen. Door de spon-
soring van vier ouders staan de jongens er voor en na de wedstrijd keurig op. Van Schayk VOF, Dierenartsen-
combinatie Aadal, BobFoto en ‘Ik hou van Brabant’ worden door de club bedankt voor dit mooie initiatief.

De vogels worden op donderdag 
ingenomen en op vrijdag door 
een deskundige jury beoordeeld. 
Gekeken wordt dan onder meer 
naar de conditie van de vogels, of 
de kleuren aan de standaardeisen 
voldoen, teennagels en snavel ver-
zorgd zijn en of er sprake is van 
strakke bevedering. Ook de kooi-
tjes waar de vogels inzitten moe-
ten schoon en goed onderhou-
den zijn. De vogels met de beste 
keuringspapieren (meeste punten) 
winnen goud, zilver of brons. Zijn 
er meerdere vogels met goud, dan 
wordt door de keurmeesters een 
kampioen aangewezen.
De tentoonstelling in het Wil-

librordcentrum, Hoofdstraat 78 
in Heeswijk-Dinther is open voor 
publiek op zaterdag na 14.00 tot 
22.00 uur en op zondag van 10.00 
tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Tentoonstelling de Vogel-
vriend in Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Vogelvereniging De Vogelvriend uit Heeswijk 
houdt op zaterdag 24 en zondag 25 oktober een bijzondere tentoon-
stelling met daarin opgenomen de Bernhezer kampioenschappen. ieder 
jaar proberen de leden van deze vereniging een tentoonstelling te orga-
niseren waar zij hun vogels kunnen tentoonstellen. 

Desondanks waren er in het eerste 
kwart maar vijf spelers van de gast-
heren aanwezig, waardoor Tender-
feet een vliegende start kende. Met 
hard werk en als beloning 9 punten 
in het eerste kwart (hadden er ove-
rigens ook 19 kunnen zijn), bracht 
dit veel vertrouwen in de ploeg. 
Dongen werd dus al in het eerste 
kwart zoek gespeeld en verlaagde 
zich naar een betreurenswaardig 
niveau. Zowel op basketballend 
niveau als het gedrag richting de 
scheidsrechters. Tenderfeet bleef 
zorgvuldig kansen creëren, waarbij 
de verdediging klaarstond de aan-
val van Dongen af te slaan. Na een 
helft spelen stond de stand van 20 
– 47 op het scorebord. In het derde 
kwart leek er aanvankelijk zand 
in de goed draaiende Heeswijk-
Dintherse motor te komen. Maar 
Megens kreeg het op zijn heupen 
en gooide er in een paar minuten 6 
punten in. Ook de schoten van bui-

ten vielen beter en er werd gewerkt 
naar een maximaal verschil van 37 
punten voorsprong. Een paar goed 
uitgespeelde aanvallen zorgden dat 
het vierde kwart nog enigszins de 
moeite waard was, maar spannend 
werd het niet meer.
Na de onnodige nederlaag in de 
eerste wedstrijd, zorgde deze wed-
strijd ervoor dat het team met ver-
trouwen de volgende tegenstan-
ders tegemoet treedt.

Tenderfeet 
pakt eerste overwinning 
HEESWIJK-DINTHER - Het leek bij voorbaat al een lastige middag te 
worden voor de heren 1 van Tenderfeet. Dongen is een team met een 
mix van oudere en jongere spelers, waar menig tegenstander zich in 
kan vergissen. 

basketbal

eindelijk weer drie punten voor Heeswijk 
HEESWIJK-DINTHER - De voet-
ballers van VV Heeswijk hebben 
thuis tegen Mierlo-Hout de twee-
de zege van dit seizoen behaald. 

Het team van trainer Marc van de 
Ven begon gecontroleerd. De eer-
ste kans was wel voor de gasten, 
toen Nick v.d. Berk na een één-
twee met Nicky Sleegers mocht 
aanleggen binnen de zestien. 
Doelman Patrick Lunenburg ver-
kleinde zijn doel goed en kon re-
delijk eenvoudig redding brengen. 
Daarna voerden de gastheren het 
tempo op en werden meerdere 
kansen gecreëerd. De grootste was 
voor Stef Adank die na 20 minuten 
van elf meter aan mocht leggen, 
nadat Wouter van Dijke door kee-
per Mark Boogers was neergelegd 
binnen de beruchte lijnen. Adank 
had ditmaal de pech dat zijn goed 
ingeschoten penalty via de binnen-
kant van de paal het veld weer in 
stuiterde in plaats van in het doel. 
Niet veel later scoorde Adank als-
nog. Na een corner van zijn voet 
kwam de afgeslagen bal opnieuw 
bij hem terecht en zijn harde in-

draaiende voorzet werd door nie-
mand aangeraakt en verdween bij 
de tweede paal achter Boogers. 
Daarna drukte het thuisteam door 
en met name Van Dijke was erg 
sterk in zijn acties, maar zijn in-
zetten konden telkens ternauwer-
nood door Boogers gered worden. 

Na de rust ging Mierlo-Hout meer 
druk zetten om zodoende de ge-
lijkmaker af te dwingen. De Hees-
wijkse verdediging stond echter als 

een huis. Vlak voor tijd werden de 
gasten nog twee keer gevaarlijk 
middels een kopbal, maar zowel de 
inzet van Sleegers als die van Roy 
Gijsberts verdween over het Hees-
wijkse doel. Toen de uitstekend 
leidende scheidsrechter Verstap-
pen na ruim 90 minuten affloot, 
mochten de Heeswijkse voetballers 
terecht de armen omhoog steken 
voor de tweede overwinning dit 
seizoen.

Foto: Hans Heesakkers

voetbal

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
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Uw kind
leren omgaan
met geld?

Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Wij geven graag advies
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Woensdag 21 oktober 201548 
  

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

22 oKtober
 
symposium borstcentrum 
bernhoven
Locatie: ziekenhuis bernhoven 
Uden
PAGINA 2

de voettocht van jan wijnen 
naar santiago - Volgeboekt
Locatie: bibliotheek nistelrode

heesch: fit en Gezond
Locatie: CC De Pas heesch

film: la famille belier
Locatie: Filmhuis De Pas heesch

vertoning Groeten 
uit heeswijk-dinther
Locatie: Café/zaal De Toren 
heeswijk-Dinther
PAGINA 27

lezing: familie-opstellingen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

23 oKtober 

Intuïtieve mandala & 
healing met bertine donna
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

heesch: fit en Gezond
Locatie: CC De Pas heesch

wereldse high wine
Locatie: De Toren 
heeswijk-Dinther

rondleiding: haal meer uit 
uw bibliotheek
Locatie: bibliotheek 
heeswijk-Dinther

teenageparty 12+ 
met matsoe matsoe
Locatie: Lunenburg Loosbroek

vertoning Groeten 
uit heeswijk-dinther
Locatie: Plein 1969 en De zwaan
heeswijk-Dinther
PAGINA 27

24 oKtober 

reiki 1 bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

feestelijke opening morgana
Locatie: Jacobs & Jacobs 
Woonsfeermakers nistelrode
PAGINA 33

themaconcert fanfare 
st. lambertus: radio
Locatie: CC nesterlé nistelrode

bernhezer liedjesbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
nistelrode
PAGINA 5

oktoberfest 2015
Locatie: Cafe ‘t Tramstation

edsilia rombley 
met live band
Locatie: CC De Pas heesch

vogeltentoonstelling en 
bernhezer Kampioen-
schappen
Locatie: Willibrorduscentrum 
heeswijk-Dinther
PAGINA 47

start heitje voor karweitje
Locatie: heesch
PAGINA 19

herfstbridge
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

lezing door Kick bras
Locatie: Abdij van berne 
heeswijk-Dinther

nacht van de nacht
Locatie: Sterrenwacht halley 
heesch
PAGINA 22

vertoning Groeten uit 
heeswijk-dinther
Locatie: het Molenhuis 
heeswijk-Dinther
PAGINA 27

25 oKtober 

wintertijd

Koopzondag
Locatie: nistelrode
PAGINA 17

feestelijke opening morgana
Locatie: Jacobs & Jacobs 
Woonsfeermakers nistelrode
PAGINA 33

Koffieconcert
Locatie: CC De Pas heesch
PAGINA 35

open dag hKK de elf rotten
Locatie: Schoonstraat 35 heesch

vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

herfstwandeltocht
Locatie: Start bar de Ketel 
Vorstenbosch
PAGINA 20

vogeltentoonstelling en bern-
hezer Kampioenschappen
Locatie: Willibrorduscentrum 
heeswijk-Dinther
PAGINA 47

taxaties en presentaties met 
muzikale omlijsting: 
andere tijden
Locatie: Kasteel heeswijk 
heeswijk-Dinther
PAGINA 10

vertoning Groeten uit 
heeswijk-dinther
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther
PAGINA 27

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

26 oKtober 

hullie ballonnenclown 
deelt uit
Locatie: hullie Uden

spreekuur poppendokter
Locatie: Kanz nistelrode
PAGINA 18

film: shaun het schaap
Locatie: Filmhuis De Pas heesch

27 oKtober 

hullie schmink en 
glittertattoo feest
Locatie: hullie Uden

Inloopochtend voor 
mensen met een stoma
Locatie: ziekenhuis bernhoven 
Uden

labyrint lopen tijdens volle 
maan bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

film: shaun het schaap
Locatie: Filmhuis De Pas heesch

Influsso workshop: 
netwerken
Locatie: Vleutloop heesch

vv vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

28 oKtober 

hullie piraat met soms 
sprekende papegaai
Locatie: hullie Uden

Inloopavond: 
maas & van oss
Locatie: Tramstraat 25 nistelrode

Influsso workshop: linkedIn
Locatie: Vleutloop heesch

5a helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Locatie: Parkeerplaats Kriekeput 
herpen

suske en wiske: 
de circusbaron 6+
Locatie: CC De Pas heesch

Influsso workshop: 
curriculum vitae
Locatie: Vleutloop heesch

29 oKtober 

filmavond
Locatie: CC nesterlé nistelrode

hullie Groot schmink 
en glittertattoo feest
Locatie: hullie Uden

leon van der Zanden: 
supergewoon
Locatie: CC De Pas heesch

handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

30 oKtober 

reiki 3 bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

oktoberfest met anseltaler 
party express
Locatie: De Misse heesch

stichting ranja: de hike
Locatie: heeswijk-Dinther

viking dinther proms
Locatie: Sporthal De zaert 
heeswijk-Dinther
PAGINA 35

31 oKtober

open dag Gijsbers 
varkenshouderij
Locatie: nistelrodesedijk 1a 
Loosbroek

Kostuumverkoop
Locatie: natuurtheater de 
Kersouwe heeswijk-Dinther

workshop opstellingen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

bridge kampioenschap
Locatie: CC nesterlé nistelrode

oktoberfest met anseltaler 
party express
Locatie: De Misse heesch

oud ijzer actie van 
fanfare aurora
Locatie: heesch
PAGINA 34

live finale world champi-
onship league of legends
Locatie: CC De Pas heesch

viking dinther proms
Locatie: Sporthal De zaert 
heeswijk-Dinther
PAGINA 35

stichting ranja: de hike
Locatie: heeswijk-Dinther

boekenmarkt stichting pep 
bernheze
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PAGINA 10

circus barani
Locatie: Plein 1969 
heeswijk-Dinther

tonpraters avond 
Locatie: Schaapskooi 
Vorstenbosch

1 november
 
politiek café brug
Locatie: CC De Pas heesch

concert duo plaisir
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
PAGINA 2

Kostuumverkoop
Locatie: natuurtheater de 
Kersouwe heeswijk-Dinther

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
nistelrode

bernhezer Gehandicapten 
verkleedbal
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
nistelrode

vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

stichting ranja: de hike
Locatie: heeswijk-Dinther

boekenmarkt stichting pep 
bernheze
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PAGINA 10

muziekevenement 
jong ontmoet oud
Locatie: Sporthal De zaert 
heeswijk-Dinther
PAGINA 34


