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‘we laten
zien waar
bernheze trots
op kan zijn’
zie pagina 3

Zie pagina 14

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zie pagina 29

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Zie pagina 25

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Bernheze media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Deze week besefte ik weer eens
wat een fantastisch vak wij
hebben.
Met wij bedoel ik dan mezelf
en het hele team aan brood en
banketbakkers cq patissiers.

website
www.demooibernhezekrant.nl
redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Matthijs van Lierop
Ramon Kézér
acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne Gabriëls
administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
vormgeving/dtP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Advertorial
aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.
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Waar in veel bakkerijen (ik noem deze altijd afbakbakkerijen)
dozen worden opengetrokken waar dan kant en klare
deegstukken of producten inzitten die alleen nog even in de
oven moeten worden gedaan om zo de indruk te wekken dat
alles vers is, zijn onze vakmensen bezig met het maken van
ambachtsproducten zoals het vroeger al ging.
Wat een genot is het om te zien dat er nog gele room
gekookt wordt en de hele patisserie ruikt naar vanille
van de echte vanillestokjes uit Madagaskar. Een ander
is bezig met het maken van vruchtenpuree die wij
verwerken in onze taarten en gebak. Deze keer is het
aardbeienpuree van de lekkerste aardbeien van Verkuijlen
uit Heeswijk-Dinther, hoe eerlijk wil je het hebben? Loop
ik de broodbakkerij in, komt de geur van verse desem je
tegemoet waarvan straks de lekkerste broden uit de oven
komen, maar nog even geduld want smaak heeft tijd nodig.
Op een andere werkbank worden met behulp van enkele
stagiaires vlaaibodems gemaakt die wij gebruiken voor onze
vlaaien en los te verkrijgen zijn in onze winkels. Dus wilt u een
keer zelf een lekkere vlaai maken, maar heeft u niet alle tijd,
speel gerust een keertje vals, wij zullen er niks van zeggen en
u krijgt alle credits. In een andere hoek zijn drie bakkers bezig
met het maken van heerlijke roomboterspeculaas, gemaakt
van het aloude recept van Opa Lamers. Om je vingers bij af te
likken!

Filmhuis De Pas: Suffragette
HEESCH - Maandag 14 en woensdag 16 november presenteert
filmhuis De Pas de film Suffragette.
Eind negentiende eeuw wilden vrouwen in Engeland graag meer dan
secundair zijn aan een man. Vreedzame protesten volgden, maar dat
had amper effect. Veel mannen
schudden het hoofd en hoopten dat
er aan deze ‘onzin’ snel een eind
zou komen. Maar in plaats daarvan
gooide een groep vrouwen het over
een heel andere boeg. Hun beweging (de suffragettes) zette alles op
het spel om kiesrecht voor vrouwen
in de wacht te slepen en gebruikte
daarbij behoorlijk wat geweld. In de
film is het Maud Watts die lid wordt
van de suffragettes. Ze is niet te stoppen en er borrelt woede in haar op,
die daarvoor onderdrukt is gebleven. Maar, hoewel ze hiermee onverwacht een andere invulling kan geven aan haar
leven, heeft het ook behoorlijke impact op haar
gezin.
Entree € 5,-. Aanvang 20.00 uur.
Bij CC De Pas is voldoende gratis parkeergelegenheid. In het café kun je gebruikmaken van
een drankje vooraf of na afloop van de film.
Wij ontmoeten je graag.
Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze
voorstelling, laat dit dan voor 27 oktober weten via info@de-pas.nl.

VoV-bernheze over het
‘nieuwe afscheid nemen’
Informatiemiddag bij Natuurbegraafplaats
Maashorst Schaijk op vrijdag 21 oktober

Maar dan, op het einde van de dag komt de deceptie! We
zitten lekker aan tafel met het gezin, begint mijn vrouw Ilse te
klagen waarom ik geen groenteman ben geworden omdat al
het lekkers wat voorbijkomt te verleidelijk is en zo het gevecht
met de kilo’s een eeuwige strijd is geworden.
Met de woorden: “Een paar kilootjes teveel staat je goed
en je kunt het hebben” probeer ik de avond nog te redden
en met succes. Er wordt ’s avonds nog een flesje rode wijn
opengetrokken met één van onze heerlijke tapasbroden en
daarna slapen als een roosje!!!
Heerlijke groetjes,
Harm Lamers
de bakkers Lamers

Kloosterkapel Vorstenbosch kunst- en cultuuragenda
donderdag 20 oktober lezing
door Frits v.d. Blom, arts, over
voeding en fysieke degeneratie.
De voedingsindustrie geeft ons
al jaren verkeerde informatie en
wij hebben dat altijd maar geslikt. Daar moeten we mee stoppen! Aanvang 20.00 uur, kosten
€ 10,-.

Maandag 24 oktober yoga door
Lea v.d. Bergh, 0413-342656.
Voor meer info:
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

‘De voedingsindustrie geeft ons al jaren
verkeerde informatie’
©Frits v.d. Blom
Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

In een prachtige omgeving, verbinden en geïnformeerd worden

BERNHEZE - welk verlies je ook meemaakt in het leven, het betekent altijd een ongewilde verandering en een afscheid. wat je ook
kwijtraakt, het wordt nooit meer zoals het was. verlies door overlijden, een relatie, werk of verlies van gezondheid zijn gebeurtenissen
die een enorme invloed hebben op je leven. Op vrijdag 21 oktober
is het vOv-podium voor een aantal vrouwen die daar beroepsmatig
mee bezig zijn. zij hebben hiervoor een bijzondere locatie uitgekozen en wel de ‘natuurbegraafplaats Maashorst’ in schaijk.
diverse presentaties
Tijdens de middag worden er
enkele presentaties gehouden
die naadloos aansluiten bij het
onderwerp van die middag.
Gerbine Blankers, manager bij
de natuurbegraafplaats, heet
om 13.00 uur iedereen welkom.
De presentaties worden gedaan
door: Myriam Remmits, ritueelbegeleider en begeleider bij
afscheid; Germien Grimmelikhuizen, verliestherapeut; Freddy van Eerd, uitvaartbegeleider
en spreekster bij uitvaarten en
tenslotte kan je deze middag
ook kennismaken met Chantal
Nicolasen, nazorgbegeleider en
Lieneke Gerzon, trainingsacteur.
programma
Om 12.30 uur is de ontvangst
met een interactieve presentatie
door Lieneke Gerzon. Daarna
staat er een netwerklunch op
het programma, waarna de pre-

sentaties volgen over het nieuwe afscheid nemen. Vanaf 15.30
uur is er volop mogelijkheid om
te netwerken, waarna het programma op zijn einde loopt.
Deze bijeenkomst is laagdrempelig, informeel van karakter
en voor alle vrouwen die interessante andere vrouwen willen
ontmoeten, op zoek zijn naar
ondersteuning of anderen iets te
bieden hebben. Iedereen is dan
ook uitgenodigd, alleen of met
een vriendin of collega.
Hopelijk zien we je 21 oktober
bij Natuurbegraafplaats Maashorst, Franse Baan 2, Schaijk.
Kosten: € 15,-, inclusief lunch.
Let op; pinnen is niet mogelijk,
dus graag contant betalen bij
binnenkomst.
Meer informatie
www.vovbernheze.nl.
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Jubileum voor deMooibernhezeKrant
BERNHEZE – Op woensdag 19 oktober bestaan wij precies vijf jaar en op woensdag 16 november komt
onze 250ste editie uit. Ongelooflijk; wat gaat de tijd snel voorbij en wat zijn wij enorm trots op wat we
allemaal hebben bereikt in deze afgelopen vijf jaar! het team van deMooiBernhezekrant blikt in plaats
van vooruit, nu een keertje terug. we hebben alle medewerkers die in de afgelopen vijf jaar de revue
passeerden gevraagd of ze een bijdrage wilden doen, met als thema: het vijfjarig jubileum.

De bel�fdheid
van
Bernhezenaren
Heidi en Rian

Deze datum was ook de eerste woensdag dat wij in 2011
een zelfgemaakte krant naar de
drukker zagen gaan. Via de digitale snelweg ging de pdf naar de
drukker - na honderd telefoontjes van de drukker, waar het
document toch bleef - want…,
we waren veel te laat met aanleveren. We wilden het heel goed
doen, want hé, we konden maar
één keer een eerste indruk maken!
pOsitieve inslAG
Meteen na die eerste editie op

Gemaakt door Carla van Lieshout

19 oktober, zagen we hoe de
media op het nieuws en in de
kranten een crisis aankondigden.
Een crisis die er al lang aan zat
te komen en de artikelen die in
kranten, tijdschriften en weekbladen verschenen, werden ook
steeds negatiever van toon. Wij,
DeMooiBernhezekrant, kozen
echter voor een gratis huis-aanhuis-krant vol positief nieuws,
met intense verhalen en voor initiatiefrijke organisaties, die bij de
lezers in Bernheze, met een oplage van 13.500, elke week een
glimlach op het gezicht toverde.

heidskrant konden we bijzondere resultaten afvinken en met de
evenementenkranten, zoals de
Pinksterfeestenbijlagen en Heesch Presenteert-bijlagen, mooie
samenwerkingen. Over vijf weken, op woensdag 16 november,
valt de 250ste krant op de deurmat. Ook dat is weer een mijlpaal waar we trots op zijn.

GrOei
De krant bleef groeien, de eerste
jaren met kleine stapjes, maar na
verloop van tijd ging het hard.
Na drie jaar kwamen de officiele gemeenteberichten in onze
krant. Met een zorgkrant, een
verkiezingskrant en de veilig-

Wij wensen iedereen
vooral veel leesplezier
met alle kranten die nog
komen gaan.

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE

Wij bedanken iedereen voor het
niet aflatende enthousiasme,
waarmee iedereen deze krant
tot een succes maakt en waarmee hij gelezen wordt.

Rian, Heidi & Team
DeMooiBernhezeKrant

Bezoek
www.mooibernheze.nl
inFormeert, Boeit
en interesseert

Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
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tim wijnen

Voor
Bernheze
Door
Bernheze
Deze vijf jaren keken we altijd
vooruit; als het week 15 was,
waren wij al met de krant van
week 16 bezig, en soms ook al
met de krant van week 17. En
toen in een keer zagen we een
datum dichterbij komen; 19 oktober.

JUBILEUM

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

Volgende
week Valt
de krant;
meer
maasHorst
in de Bus
info@meermaashorst.nl.
www.meermaashorst.nl

Al bijna vijf jaar lang kwel ik mijn hersenen
tweewekelijks. Wanneer de deadline van mijn
column steeds dichterbij komt, vervloek ik mezelf
dat ik ooit ‘ja’ heb gezegd tegen de pioniers van
DeMooiBernhezeKrant. Ik ben de hele week aan
het piekeren wat ik zou willen delen met mijn
gemeentegenoten wat ook nog een beetje blijft hangen
in de gedachten van de lezers.
Want al vijf jaar lang denk ik dat de onderwerpen
waarover ik kan schrijven toch echt minimaal zijn en
dat mijn gedachten over alledaagse dingen toch echt
wel een keer opgedroogd zijn. Of dat de redactie mijn
hersenspinsels zou afkeuren en me het dringende
advies zou geven om een nieuwe hobby te gaan
zoeken.
Het kan liggen aan de beleefdheid van de
Bernhezenaren, maar ik heb nooit een negatieve
reactie naar mijn hoofd geslingerd gekregen naar
aanleiding van mijn tweewekelijkse column of over
DeMooiBernhezeKrant in het algemeen.

‘Ik ben ook blij en er eigenlijk
ook wel trots op dat ik al vijf
jaar lang stug doorzet in het
delen van mijn verwonderingen,
onzekerheden en ergernissen
met de lezers’
Nu scheelt het misschien dat ik mijn column de eerste
paar jaar anoniem heb geschreven, maar dan nog. Ik
schrok zelfs van de eerste keer dat ik aangesproken
werd in de supermarkt over mijn artikel. Sta je rustig je
mandarijnen in te laden, vraagt je relatief onbekende
buurman bij de bananen aan je of ik in het echt ook zo
sarcastisch en uitgesproken ben.
Om dat dan natuurlijk helemaal niet sarcastisch te
bevestigen. Ik ben ook blij en er eigenlijk ook wel trots
op dat ik al vijf jaar lang stug doorzet in het delen van
mijn verwonderingen, onzekerheden en ergernissen
met de lezers.
Ondanks de tweewekelijkse druk van een deadline,
wil ik niet meer zonder het schrijven en wil ik er
eigenlijk meer tijd aan besteden en dat had ik vijf jaar
geleden nooit gedacht. Heidi en Rian hebben zichzelf,
mij en alle mensen in Bernheze een stem gegeven en
daar mogen ze, zonder enig sarcasme, oprecht trots op
zijn.
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COLUMN DICHT OP DE HUID
Zoals het heurt
Onlangs vond ik in de doos met
herinneringen van mijn moeder
een boekje over tips voor uiterlijke verzorging uit 1941. Met
een glimlach en verbazing las
ik de tekst:
‘Ons volk is van nature niet
buitengewoon proper op het
lichaam. De huizen worden tot
zelfs van buiten gewassen, de
straatsteentjes geboend, de
klompen wit geschuurd, maar
de voeten die erin zitten…brr!’
Er was toen niet voor niets
het welbekende gezegde van
‘Foei jongen, wat een handen,
het lijken wel voeten’. Tanden
poetsen, nagels knippen, oren
schoonmaken, hals en oksels
goed wassen en niet alleen
wat zichtbaar is, maar ook wat
dieper dan den rand van het
boordje! Ze moesten zichzelf
de uiterlijke verzorging gaan
aanwennen als een noodzakelijke plicht, niet alleen om aan

hun gevoel van eigenwaarde te
voldoen, maar ook om anderen
niet te ergeren. ´Geregeld
en flink wassen bevordert den bloedsomloop en frischt
lekker op.’

dat iedereen die zich volgens
eigen stand goed en degelijk
verzorgt, altijd eerbied afdwingt, niet alleen van
degenen die onder
haar staan, maar
evenzeer van degenen die boven
haar staan!’
‘Minstens iedere
avond de tanden
poetsen en in den
ochtend uitspoelen.
Belangrijk voor onze gezondheid en het uitwasemen.
Over uitwaseming gesproken,
juist van jonge meisjes kunnen
anderen merken dat ze het lichaam niet goed reinigen, vooral tijdens de ‘zekere’ dagen. Er
kan niet genoeg gewaschen
worden, ook onder de oksels
en de voeten. Daarna flink afdrogen en poederen met witte
talkpoeder.’

‘Wat een
handen,
het lijken
wel voeten’

Voor een meisje
wat
zich
vertoonde met
‘wanstaltigheden’
als bloedroodgelakte nagels, uitgebleekte
haren, geëpileerde wenkbrauwen, gekrulde wimpers en een
schelrode aangezette mond,
die toonde maar al te duidelijk
voor de hele wereld haar ‘schilderij’. En daarmee zei ze in
feite hoe arm het bij haar van
binnen was. Niet proberen een
‘grote dame’ na te doen, want
iedereen zag toch dat het niet
echt is en je werd erom uitgelachen. ‘Eenvoud is het kenmerk
van het ware’.

‘Als een meisje er tijd voor over
heeft, laat haar die dan wijden aan wat er écht aan haar
is: haar jeugd! Laat ze steeds
frisch gewassen zijn, nette
handen en nagels hebben, de
nagelriempjes
bijgehouden
hebben en droog, goed geborsteld haar. Vergeet maar nooit

Wat ben ik blij dat we in deze
tijd leven, waarin wijzelf belangrijker zijn dan ons huis.
Waarin meer acceptatie en gelijkheid is, zelf keuzes maken
en in de jaren toch wel meer
proper zijn geworden!
Groet,

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl - www.annelies-aarts.nl

Herhalingslessen eHbo
en Aed
NISTELRODE – heb je in het
verleden bij de ehBO-vereniging nistelrode, een basistraining reanimatie en Aed bedienen gevolgd? ehBO-vereniging
nistelrode wil je graag de kans
geven om jouw diploma geldig
te houden en daarmee je vaardigheden nog eens te oefenen.
Wij willen je uitnodigen om je
in te schrijven voor één van de
herhalingslessen op de volgende
datums:
• donderdag 20 oktober;
• woensdag 26 oktober;
• maandag 7 november;
• dinsdag 8 november;
• woensdag 9 november.
De herhalingstraining wordt gegeven in het EHBO-lokaal in het
Dorpshuis aan Laar 50.
Aanvang 19.45 uur en einde
rond 22.00 uur.
Alle nodige handelingen zullen
weer uitgebreid aan bod komen.

Wij willen graag weten of je belangstelling hebt om hierbij aanwezig te zijn.
Laat ons via een mail aan
frankstoter@live.nl weten of:
• jij je diploma nog wilt laten
verlengen;
• jij naar een van de, hierboven
genoemde, herhalingslessen
komt;
• jij jouw diploma niet meer wit
laten verlengen.
In het laatste geval zullen wij je
van onze ledenlijst halen.
Als je geen reactie stuurt, gaan
wij ervan uit dat je geen belangstelling meer hebt.
Maar uiteraard hopen wij je op
een van de avonden te zien.

Gehele assortiment

20% korting

*

Bij afname van 2 of meer producten.
1 product = 15% korting
Deze actie loopt t/m zaterdag 29 oktober 2016

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

bernhoven start
multidisciplinair diabetisch
voetspreekuur
UDEN - Medisch directeur Mariëlle Bartholomeus gaf op 6 oktober
het startsein voor het multidisciplinaire voetspreekuur. de patiënt
komt aan een loket en van daaruit ziet de patiënt alle specialisten
en andere zorgverleners die nodig zijn bij de zorg voor de diabetische voet. het spreekuur kwam er mede op initiatief van de in synchroon samenwerkende huisartsen in de regio van Bernhoven. die
samenwerking maakt precies zichtbaar hoe Bernhoven de nieuwe
toekomst ziet: vormgeven aan zinnige zorg, in samenwerking met
andere zorgpartners over de muren van het ziekenhuis heen.
In het diabetisch voetspreekuur
werken de huisarts, vaatchirurg,
de internist en de revalidatiearts
nauw samen met de wondverpleegkundige, de podotherapeut, de gipsverbandmeester en
de vaatlaborant.
Goede diagnostiek, behandeling
en controle is bij de diabetische
voet enorm belangrijk. De patient merkt vaak niet of te laat dat
er problemen zijn met de voet,
omdat door diabetes de gevoelszenuwen aangetast kunnen zijn.
Daardoor kunnen kleine wondjes
voor grote problemen zorgen, zo
erg zelfs dat in het ergste geval
amputatie nodig is. Dat willen de
in dit spreekuur samenwerkende
zorgverleners voorkomen.
De huisarts speelt een belangrijke rol bij het op tijd doorverwijzen naar het spreekuur. Synchroon is dan ook erg blij dat er
nu een dergelijk spreekuur in de
regio is. In het ziekenhuis zijn het
de wondverpleegkundige en de
podotherapeute die een centrale rol spelen, omdat zij de intake
doen van de patiënt. Vervolgens

zorgen zij dat de patiënt bij de
juiste specialist(en) komen. Preventie en voorlichting zijn eveneens erg belangrijk. Ook daar
zorgen de wondverpleegkundige en de podotherapeute voor.
Het diabetisch voetspreekuur
vindt altijd op donderdagmorgen
plaats op de polikliniek chirurgie.
Alle specialisten die bij het consult nodig zijn, komen naar deze
polikliniek, zodat de patiënt niet
van de ene naar de andere balie
hoeft. Samenwerking in optima
forma in het belang van de patiënt.

wist je dat…
Onwetendheid is één van de
problemen bij het maken van
de juiste keuzes voor je gezondheid. daarom geven we
je hier enkele tips die je kunnen helpen bewustere keuzes
te maken.
• Er elk uur 1 miljard cellen
in het lichaam worden
vervangen?
• Je meer kunt eten van
gezonde voeding zonder
aan te komen?
• Dat koffie ook heel veel
gezondheidsvoordelen
heeft?
• Je van groene thee af kunt
vallen?
• Stress de grootste oorzaak
is van ziekte?
• Dat optimisten een lagere
kans op een hartaanval
hebben?
• Zeezout ontzettend
gezond voor je is i.v.m.
aanwezige mineralen?
• Roomboter heel erg
gezond is?
• Ongezond eten ook
gezond kan zijn omdat
genieten stress verlaagt?
• Omega-3 rijke olie
eenmaal open slechts 3
weken houdbaar is?
• Dat vrouwen meestal meer
geven om gezondheid dan
mannen?
• Dat we onze
voedingsgewoontes leren
van onze ouders?

Veel last van
hoofdpijn?

Al eens aan een
voetreflexmassage gedacht.
Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther
info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

Er staat binnenkort
wat te veranderen bij ons!
Wij krijgen:
• Een nieuw logo en nieuwe slogan
• Twee praktijken in Heesch
• Commerciële fitness op Cereslaan 12b in Heesch
Meer weten?
Volg ons dan op Facebook en Twitter.
Wij nemen u graag mee in onze veranderingen!
Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl
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Het hart moet meer spreken,
dan het verstand doet denken

Moeder Soeriah met Julia

wachtte op het verlossende bericht dat zijn gezin – vrouw Soeriah, en kinderen Monheer (8),
Mostaffa (6) en Julia (1) - naar
Nederland mocht komen, bleef
hij langer. Vanaf half juli tot begin september woonden zij gezamenlijk bij Sjaak en Anneke. Het
gezin van Ateiah werd een wo-

V.l.n.r.: staand Ateiah en Sjaak. Monheer, Anneke, Mostaffa, Soeriah en Julia

Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Ad Ploegmakers

Heesch – In 2014 ontvluchtte het Syrische gezin Al Eido, onder wie broers Ateiah (36)
en Ahmad (34), de bombardementen op hun stad nabij Aleppo. De 11-koppige familie
woont inmiddels in zeven verschillende landen, waaronder Syrië, Libanon, Jordanië, Turkije, Saudi-Arabië en Duitsland. Ateiah en Ahmad zochten hun toevlucht in Nederland,
waar ze met open armen verwelkomd werden door echtpaar Sjaak Groen en Anneke
Stultiens.
Op de vlucht
Allereerst moest het gezin vluchten naar het platteland tussen
Aleppo en Turkije, en daarna
naar het Turkse Gaziantep. Vervolgens verspreidde het gezin
zich over diverse landen, vader
en moeder bleven achter in Gaziantep. Ateiah, zonder zijn vrouw
en drie kinderen, en Ahmad ver-

volgden hun weg naar Nederland
en zaten in maart van dit jaar in
het asielzoekerscentrum (azc)
in Zeist, toen Sjaak en Anneke
hen de helpende hand kwamen
bieden. Vlak daarvoor had het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een logeerregeling in het
leven geroepen, die het voor statushouders mogelijk maakt drie

voor alle

maanden bij iemand in Nederland in te trekken.
Gezinshereniging
Sjaak Groen en Anneke Stultiens
boden de broers de mogelijkheid
van eind maart tot eind juni bij
hen te ‘logeren’. Op Goede Vrijdag haalden ze hen beiden op uit
het azc in Zeist. Omdat Ateiah

den, boden ook spontaan hulp
aan. Het is heel fijn om te merken dat veel mensen behulpzaam
zijn en dat de inburgering op
deze wijze zo vlot verloopt.” De
vluchtelingenproblematiek gaat
Sjaak en Anneke aan het hart:
“Er is zoveel onbekendheid. En
onbekend maakt onbemind. Het

‘Het is heel fijn om te merken dat
veel mensen behulpzaam zijn’
ning aangeboden in de Ophoviusstraat, waar hij en zijn gezin
nu een (voorlopig) definitief thuis
hebben. Ahmad vertrok op 1 juli
uit Heesch, en woont en studeert
momenteel, gebruikmakend van
de volgende logeerregeling, in
Wageningen.
Netwerk
“Meteen al toen de vluchtelingenproblematiek zich voordeed,
hebben wij ons afgevraagd: hoe
kunnen wij helpen?”, legt Sjaak
uit. “We hebben ons netwerk
voor hun geopend. Veel vrienden
en kennissen die we informeer-

boskabouters

zijn allemaal mensen van vlees
en bloed die in nood zijn, en van
wie de afkomst er niet toe doet.
Het is te veel om op te noemen
wat wij en anderen met Ateiah
en Ahmad hebben gedaan; de
periode verliep harmonisch en
geruisloos en was het een beetje
vergelijkbaar met de laatste jaren toen onze kinderen nog thuis
woonden.”
Toen zij kwamen, hebben wij gezegd: “Our home is your castle”,
en we voelen ons verrijkt met het
gegeven dat ‘our castle’ even
hun home heeft kunnen zijn.”

en andere
herfstvakantie
gangers…
hebben we weer’n sixpack vol vakantie lekkernijen

de bakkers Lamers

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

spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BernheZe
Ons welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
thUIsZorg PanteIn
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
heesCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heeswIjk-dInther
huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-381848
laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
nIstelrode / vorstenBosCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige nistelrode-heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
loosBroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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ParoChIeNIEUWS
basiscursus avondwake
vanuit parochie
de Goede Herder
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - een avondwake is een
gebedsviering aan de vooravond van een uitvaart. het is een voorbereidende viering in de kerk, waarbij wordt gebeden voor de overledene en men elkaar bemoedigt en troost met woorden uit de Bijbel
en het geloof in de verrijzenis. wie waakt, doet dat in het vertrouwen dat het laatste woord niet aan de dood is maar aan het leven.
Over dit vieren van Pasen, over
het sterven en geloof in de verrijzenis, maar ook over de pastorale zorg voor de gestorvene en
de nabestaanden, gaat de basiscursus avondwake.

Vrijwilligersavond in de
parochie met verrassing
HEESWIJK-DINTHER - Omdat een parochie zonder vrijwilligers ondenkbaar is, wordt ook dit jaar, net als in voorgaande jaren, een
gezellige avond georganiseerd. daarom nodigt het bestuur van de
parochie st. servatius, als dankjewel voor de belangeloze inzet, alle
vrijwilligers met hun eventuele partner uit voor de jaarlijkse vrijwilligersavond op zaterdag 22 oktober om 20.00 uur in cc servaes.
Na een lekker kopje koffie of
thee, vertelt het bestuur over allerlei zaken in de eigen parochie
en over de komende start van de
Heilige Augustinusparochie.
De rest van de avond is een verrassing en is vooral bedoeld om
gezellig bij elkaar te zijn, om je te
buigen over de vragen van een
quiz, om de kansen op een prijs
niet aan je voorbij te laten gaan
en om met elkaar te buurten onder het genot van een drankje

Deze cursus van twee bijeenkomsten wordt gegeven op 15
en 29 november vanuit de parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel en Vorstenbosch) in de
parochiezaal achter de Lambertuskerk in Nistelrode (ingang
Lindestraat).
De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de

katholieke liturgie in het algemeen, de liturgie van de uitvaart
in het bijzonder en daarbinnen
die van de avondwake.

avondwake. Tijdens deze cursus
wordt eveneens ingegaan op de
betekenis en de kracht van rituelen. Beide cursusavonden beginnen om 20.00 uur en duren twee
uur. De cursus wordt verzorgd
vanuit het bisdom ’s-Hertogenbosch door Ellen Kleinpenning.
Er zijn geen kosten aan de cursus
verbonden; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Je
dient je wel voor beide avonden
aan te melden bij de parochie.

Ook de uitleg over de Bijbel
en het gebed zal worden toegespitst op de liturgie van een

Dit kan bij pastoraal werkster Annemie Bergsma: 0412-451215 /
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

betekenis en
kraCHt Van de
rituelen

en een hapje.
Alle vrijwilligers met partner zijn
welkom en aanmelden is niet
nodig.
Gedurende vele jaren hebben
heel veel vrijwilligers hun beste
krachten gegeven aan onze parochie.
Omdat er op zaterdag geen viering meer is, gedenken we op
zondag 23 oktober in de eucharistieviering van 10.45 uur al
onze overleden vrijwilligers.

lies van boven en Marijke
schenk exposeren in
Cunera/de bongerd

Marijke Schenk, Rode Tulpen

HEESWIJK-DINTHER - lies van
Boven en Marijke schenk exposeren t/m 5 december een samenstelling van hun schilderijen bij laverhof, locatie cunera/
de Bongerd, zijlstraat 1.

ONTZORGT BIJ
OVERLIJDEN
LEVATIO wordt gevormd door
een team van mensen die
via een zeer persoonlijke
benadering, een sterke
betrokkenheid en een sterk
inlevingsvermogen zorgen
voor een persoonlijk
afscheid van uw dierbare.

Onze handen zijn:
Ook indien u elders
verzekerd bent.
Hoogstraat 108, Berlicum
06 - 83 53 07 40
06 - 51 41 91 67
info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND VERZACHTEND - BEGELEIDEND LOSLATEND - PERSOONLIJK

Wij staan dag en nacht voor u klaar!
Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch -

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

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

Lies: “Vanuit mijn beroep als
kapster is de passie ontstaan
voor het maken van beelden en
portretten en het fotograferen
van mensen. In 1997 kwam ik
in aanraking met de beeldhouwkunst.
Door het volgen van lessen bij
het Pieter Brueghel Instituut in
Veghel heb ik deze vorm van
kunst me zoveel mogelijk eigen
gemaakt.

Lies van Boven, Laurette

van een schilder elke week te
schilderen. Door afstand te doen

‘Niet gehinderd door een vast
opgelegde manier van werken’
Marijke: “In ieder mens schuilt
creativiteit, maar niet iedereen
staat open voor ontplooiing,
omdat andere zaken prioriteit
hebben. Mijn eerste kennismaking met tekenen en schilderen
was bij het Pieter Brueghel Instituut in Veghel.

van allerlei aangeleerde regels,
ben ik vrijer gaan schilderen.
Voortdurend in ontwikkeling en
niet gehinderd door een vast
opgelegde manier van werken,
steeds weer nieuwsgierig om
verschillende technieken uit te
proberen.”

Na vijf jaar lessen gevolgd te
hebben, ben ik vol enthousiasme
met een klein groepje mensen
verdergegaan, om onder leiding

expositie bezichtigen?
De expositie is dagelijks te bezoeken en de toegang is gratis.
Je bent van harte welkom!
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Wandel of fiets mee voor
KWF op zondag 30 oktober
Aanbiedingen
18 t/m
t/m26
24oktober
juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldig van
van 20
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Worstenbroodjes

5+1

GRATIS
4 Anijskrollen

Nieuw!
Herfstmikske

4,45
nu

voor

1, 00
Van Mook

najaarsbrood gevuld
met amandelspijs,
speculaaskruiden, muesli,
noten & mais

De Echte Bakker

De overhandiging van de cheque met de opbrengst van 2016

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

VORSTENBOSCH - Op de eerste dag van de wintertijd, organiseert Wandelevent weer een prachtige
wandel- en fietstocht door de mooie natuur die zich opmaakt voor de grillige wintermaanden. Voor de
Nederlandse kankerbestrijding zetten zich jaarlijks velen in, onder andere tijdens de Alp d’Huzes.
Het hele jaar door worden acties
gehouden om geld in te zamelen
voor deze stichting. Onder het
motto ‘Opgeven is geen optie’
wordt veel onderzoek gedaan
om de nummer één ziekte uit de
wereld te helpen en daar is veel
geld voor nodig. Op de foto zie
je de overhandiging van de cheque met de opbrengst van 2016:
ruim elf miljoen euro. Peter Appel is een van de velen die zich
hiervoor inzetten.
Wij willen met ons evenement
ook dit jaar weer een steentje
bijdragen om voor de stichting
KWF zo’n prachtig bedrag op de
cheque te kunnen presenteren.
Lekker wandelen
Na het uurtje langer slapen bij
het ingaan van de wintertijd,
kun je een mooie herfstwandeling maken. We hebben weer
een aantal prachtige wandel-

routes uitgezet. Je kan kiezen
uit diverse afstanden, variërend
tussen 10 en 25 kilometer. Je
kunt je inschrijven tussen 8.00

maken van ongeveer 20 of 35
kilometer. Starten voor de fietstocht is mogelijk tussen 11.00 en
14.00 uur.

‘Na een uurtje langer slapen bij het
ingaan van de wintertijd, kun je een
mooie herfstwandeling gaan maken’
en 12.00 uur bij Bar Eetcafé De
Ketel. Onderweg ontvang je wat
lekkere versnaperingen en op de
centrale post is een lekker warm
kopje koffie. Bij terugkomst bij
Bar Eetcafé De Ketel kun je ook
nog genieten van een heerlijke
kop soep die we je aanbieden.
Op de fiets
Ga je liever op de fiets, dan kun
je een mooie herfstfietstocht

De heerlijke versnaperingen zijn
mede mogelijk gemaakt door
een aantal sponsoren, waaronder Jumbo, Intersport Uden en
Bar Eetcafé De Ketel.
Voor meer informatie over de
wandel- en fietstochten, de inschrijfkosten en de voorwaarden
kun je terecht op onze website
www.wandelevent.nl.

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Schouderkarbonade
100 gr.

€ 0,70

Ontbijtspek
100 gr.

€ 1,15

Runderribstuk
100 gr.

€ 1,55

Nasi uit eigen
keuken
100 gr.

€ 0,70
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

G A S H A N D E L
Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

SPITSKOOL ( gesneden) 500 gram € 0.50
KAKI 2 stuks € 0.98
STOOFPEREN 2 kilo € € 1.95

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN
TUIN- EN PARKMACHINES
TANKSTATION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117
5411 CK Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15

www.tonnywillemsen.nl

propaan
camping gaz
heftruckgas
industriële gassen
petroleum
bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-

Dinsdag 25 oktober gesloten
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo nistelrode

KBO Bernheze
KBO Heesch &
de toekomst
HEESCH - Sinds ‘de kanteling’ en
‘de Participatiewet’ moeten wij
senioren nog meer dan vroeger
onze eigen broek ophouden. Wij
moeten als senioren vanaf 50
jaar samen een vuist maken om
ons recht op noodzakelijke zorg
af te dwingen bij de overheid.
Wanneer alle 50-plussers zich
zouden aansluiten bij een ouderenorganisatie, is het veel beter
mogelijk om voor iedere oudere
de zorg in de toekomst te garanderen. Voor de kleine contributie
die de KBO vraagt, ben je verzekerd van belangenbehartiging en
sta je er bij hulpvragen niet alleen
voor. De KBO heeft ook een handig boekje dat ook interessant is
voor niet-leden: vraag het aan!
Het imago van de KBO als een
oubollige organisatie willen we
afschudden. Natuurlijk blijven we
leuke dingen voor onze leden organiseren en vooral voor hen die
niet meer zo goed kunnen. De
hedendaagse KBO wil ook middenin de maatschappij staan met
een opdracht om jou, zo nodig,
uit het isolement te houden. In de
toekomst willen wij lezingen verzorgen teneinde je veilig en gezond ouder te laten worden. Ook
denken wij aan meer voeding
voor de geest, zoals bijvoorbeeld
‘Kijk op Kunst’, gezamenlijk museumbezoek en uitbreiding van
de activiteiten van de werkgroep
Identiteit en Zingeving.
Heb je ideeën om de KBO nog
beter op de kaart te zetten? Ambitie om lid te worden van het

bestuur? We zoeken nog een
voorzitter om het bestuur voor
de komende jaren te completeren en er iets nog mooiers van te
maken.
Voor inlichtingen:
secretaris@kboheesch.nl,
0412-454053.

Informatiemiddag
ONS welzijn

NISTELRODE - KBO Nistelrode
organiseert op 26 oktober een
informatiemiddag over ONS
welzijn, de nieuwe organisatie
voor welzijn in deze regio. De
bijeenkomst vindt plaats in CC
Nesterlé en begint om 14.00
uur. Iedereen is welkom, entree
en koffie zijn gratis.
ONS welzijn is op 1 januari 2016
ontstaan uit een fusie tussen
Aanzet, RIGOM, Vivaan en een
deel van MEE Noordoost Brabant.
Zij richt zich op mensen van
alle leeftijden met een vraag of
probleem die/dat zij niet alleen
kunnen oplossen. Samen zoeken
naar een oplossing op het gebied
van wonen, meedoen, financiën,
zorg, welzijn en opvoeden en opgroeien. Maar ook met plannen

Informatie over ONS Welzijn is belangrijk
om iets te leren of voor een ander
of buurt te doen.

weer een thema aan deze koffieochtend.

Van RIGOM naar ONS welzijn
Als ouderen hadden we in het
verleden vooral te maken met
RIGOM, die ons faciliteiten, activiteiten en diensten bood. De
nieuwe organisatie richt zich echter op alle leeftijdsgroepen. Wat
betekent dat voor onze ouderen?
Vermindert daardoor de specifieke aandacht voor de ouderen?
Wat komt erbij? Wat verdwijnt?
Wat kunnen we in de toekomst
van ONS welzijn verwachten?
Deze en andere vragen zullen
tijdens deze middag worden beantwoord. Natuurlijk is er ook
volop gelegenheid om zelf vragen te stellen.

Deze keer vertelt Jo van Hemmen, vicevoorzitter van het parochiebestuur, over de fusie per
1-1-2017 van vier parochies tot
de parochie Heilige Augustinus.
In een gesprek met elkaar kan
ongetwijfeld veel verduidelijkt
worden.
Ontvangst met een gratis kopje
koffie.
Aanmelden is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom.

Naast een algemene presentatie
wordt in diverse stands informatie verstrekt over Graag Gedaan!,
de ouderenadviseurs en praktische diensten, zoals de maaltijdservice, klussendienst, personenalarmering en de Samen-UITbus.
Ook Burenhulp Nisseroi is aanwezig met een informatiestand.
Deze middag vindt plaats in het
kader van de Wmo-koffiebijeenkomsten van de gemeente Bernheze.

Parochie
Augustinus
onderwerp van
koffieochtend
HEESWIJK-DINTHER – Voor alle
senioren uit HDL is er op donderdag 27 oktober van 10.00–
11.30 uur in CC Servaes een koffieochtend. KBO Dinther koppelt

Speciale reis
KBO Dinther
HEESWIJK-DINTHER – Met acht
senioren heeft KBO Dinther op
zaterdag 15 oktober een speciale
reis ondernomen. Een reis voor
KBO-leden die geen gebruik
meer maken van de gewone
KBO-dagreizen. De dag begon
wat heiig en eindigde met een
stralende zon.
Op het programma stond een
vaartocht van Den Bosch naar
Heusden. Na het boarden bij de
Citadel, met hulp van de stuurman en zijn crew, werd aan iedereen koffie met een Bossche
bol aangeboden. We voeren over
de Dieze naar de sluis bij Engelen
en over de Maas. We passeerden Bokhoven, Ammerzoden en
Well. De schipper vertelde over
de bezienswaardigheden, maar
het was zo gezellig aan boord,
dat die informatie deels gemist
werd. Aangekomen in het vestingstadje, maakten we een korte wandeling en gebruikten we
een lunch. Daarna voeren we
weer terug naar Den Bosch. Daar

genoot iedereen ter afsluiting
van een meer dan voortreffelijk
3-gangendiner in Restaurant De
Eeterij. Het was zo royaal, dat
het onze chauffeur de uitspraak
ontlokte, dat hij de spanning van
de banden wel zou moeten controleren. Moe en voldaan keerde
iedereen huiswaarts.

Liederentafel
en bridgecursus
bij KBO
VORSTENBOSCH - KBO Vorstenbosch houdt op donderdagavond 20 oktober weer een
liederentafel. De groep ‘Ut Bont
Gezelschap’, bestaande uit een
achttal muzikanten en zangeressen verzorgt de muziek.

bekende nederlandse
liederen die ze
wel kennen
Het repertoire bestaat uit bekende Nederlandse liederen, die
de meeste mensen wel kennen.
Er kan dus volop meegezongen worden. Daarvoor zijn tevens zangbundels aanwezig. De
aanvang van deze avond is om
19.30 uur en speelt zich af in het
gemeenschapshuis De Stuik, zaal
de Rogge. De entreekosten zijn
laag. Deze avond is voor iedereen toegankelijk.
Op maandag 31 oktober starten
de Vorstenbossche senioren voor
het eerst met een bridgecursus.
Deze les voor beginners is inmiddels vol. Nieuwe kandidaten mogen zich nog wel melden, maar
komen op een wachtlijst.

Met de Museum Plus Bus
naar De Hermitage
www.meermaashorst.nl

deze gaultheria zorgt de hele winter voor kleur

IEDERE
ZONDAG

OPEN

TOT KERST

HEESCH – Met 45 personen van
Ziekenvereniging Horizon zijn
we op dinsdag 11 oktober naar
museum De Hermitage in Amsterdam geweest. We vertrokken om 8.45 uur met de Museum
Plus Bus.
Deze bus verzorgt reizen naar
negen museums in Nederland

en wordt mogelijk gemaakt met
geld van goede doelen, zoals de
BankGiro Loterij. Na een klein
rondje Amsterdam, waren we
om 11.00 uur bij De Hermitage, waar we werden ontvangen
met koffie en thee. Na een welkomstwoordje kregen we in drie
groepjes met een gids een rondleiding. Prachtige kunstobjecten,

juwelen en de tsarenkroon van
Catharina de Grote waren er te
bewonderen. Na de lunch, met
een kop lekkere soep en broodjes, konden we zelf nog verder
rondkijken. We vertrokken om
14.45 uur weer naar Heesch.
Het was een gezellige, interessante dag. Horizon bedankt!
Een deelnemer.

Gaultheria.
Hoogte 10 cm,
halfschaduw,
potmaat 10,5 cm.
Per stuk 1.99

GAULTHERIA
3 VOOR

4.99

Intratuin Veghel Heuvel 11,
0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
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Griezelige Halloweenparty met
de Heikneuters

Dick, Marieke en Jeroen zijn er klaar voor

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – wie het aandurft en/of zin heeft in een feest, mag zaterdag 29
oktober vrijmaken in de agenda. dan organiseert carnavalsvereniging de heikneuters een halloweenparty in café in d’n Ollie. er kan na aanmelding om 17.00 uur
aangeschoven worden bij de barbecue. degenen die dat te vroeg vinden, zijn vanaf
20.30 uur welkom om - passend gekleed - met een vijfkoppig team deel te gaan nemen aan een aantal halloween-spelen of zich te vermaken met dit vermaak. voor de
origineelst verklede en het beste team zijn mooie prijzen te verdienen. tijdens en na
afloop van de spelletjes is er muziek van een dj.
Na een aantal jaren zomercarnaval in de
herfst gevierd te hebben, lieten zij verleden jaar verstek gaan, maar carnavalsvereniging De Heikneuters is terug en pakt
op zaterdag 29 oktober uit met een Halloweenparty in thuisbasis café In d’n Ollie.
“Omdat we verleden jaar oversloegen,
pakken we met onze Halloweenparty dit
jaar extra groot uit”, vertellen Marieke
Kerkhof van Hemmen, Jeroen van den

SPECTA
CULAIRE
NAJAARS
ACTIE

braden vanaf 20.30 uur met iedereen
door, maar verruilen het vlees dan voor
een drankje en een vijftal spelletjes die
door 5-koppige teams gespeeld dienen
te worden.” Uiteraard is de club op zoek
naar teams die het aandurven om mee te
doen. De organisatie laat weten dat het
normale spelletjes zijn met een Halloweentwist, maar niets om bang van te worden.
“Je wordt er niet smerig van en komt

‘Je wordt er niet smerig van en
komt ongeschonden uit de strijd’
Broek en Dick Hendriks, die samen met
Geert Gevers en Chinouk van de Rakt het
organisatiecomité vormen.
Met laatstgenoemde is, zoals het opgediend wordt, niets teveel gezegd. De
locatie wordt geheel in Halloweenstijl
aangekleed en er is een programma samengesteld met prijzenpot. “Niemand
hoeft thuis te koken, want we steken om
17.00 uur de barbecue aan. In verband
met de inkoop, moeten mensen zich daar
wel even voor opgeven via de Facebookpagina van CV De Heikneuters.
“De kosten zijn € 12,50 p.p. exclusief
drank”, steken Marieke, Dick en Jeroen
van wal. Ze vervolgen: “Wij bakken en

ongeschonden uit de strijd”, belooft het
drietal, om toe te voegen: “Het is wel
handig als je lenig bent en dorst hebt.”
Opgeven kan ter plekke, maar ook in
deze is het prettig als teams zich vooraf
via de genoemde pagina aanmelden.
Marieke, Dick en Jeroen benadrukken dat
de Halloweenparty niet alleen gericht is
op carnavalsvierders, maar voor iedereen die van feesten houdt. Wel wordt
verzocht om in Halloweenstijl gekleed te
komen. De origineelst geklede wint een
Heikneuter-pretpakket. Het best deelnemende team verdient eeuwige roem en
de Heikneuter-bokaal. Marieke, Dick en
Jeroen: “Het wordt een kei griezelig feest.
Mis het niet.”

Maandag 31 oktober
Halloween 2016

2 PAAR
E

GLAZEN GRATIS*
Bij aanschaf complete bril
met HD-glazen krijgt u
bij aankoop van een
2e bril de computerglazen
of zonneglazen t.w.v.
€ 258,- CADEAU.
* VRAAG I N DE WI NKEL NAAR DE VOOR WAARD EN. ACTIE GELDIG T /M 2 6 NOVEMBER 2 0 1 6

10

Woensdag 19 oktober 2016

BernhezeFAMiLieBeriChten

Gouden bruidspaar Christ
en emmy van der Wielen

NISTELRODE - christ van der wielen en emmy van der wielen - van
Berkel waren op 14 oktober 50 jaar getrouwd. Op vrijdag hebben ze
dit met hun kinderen en kleinkinderen gevierd en zondag 16 oktober met de hele familie.
Christ komt uit een gezin van
zeventien kinderen, waarvan hij
de middelste is. Er waren er dus
acht boven en acht onder hem.
Emmy komt uit een gezin van
acht kinderen van d’n Dintherse
Hoek in Vorstenbosch. Ze hebben elkaar tijdens de 10x10-actie
bij het dansen in Vorstenbosch
ontmoet en zeven jaar later zijn
ze getrouwd. Al die tijd hebben
ze moeten wachten op een stukje grond, maar toen konden ze
een mooi huis bouwen aan de
Veerstraat in Nistelrode, waar
ze nu nog steeds wonen. Christ
was tot zijn pensionering schilder, dat hij na zijn pensionering
ook nog heeft kunnen uitoefenen bij de huizen van hun twee
kinderen. Emmy heeft gewerkt
in het naaiatelier van Jan van Tilburg en is daarmee gestopt toen
er kinderen kwamen. Ze hebben
een dochter Yvonne en een zoon
Maurice en die hebben weer voor
vijf kleinkinderen gezorgd, Raoul,
Jesper, Niek, Pleun en Saar.

Samen hebben ze altijd graag
gereisd. Voornamelijk met georganiseerde busreizen door heel
Europa, maar ook hebben ze
tweemaal een vliegreis naar Canada gemaakt, naar Emmy’s zus
aldaar. Nu vinden ze het nog erg
leuk om dagtochtjes te maken
met de bus.
Christ is een muzikant in hart en
nieren. Zowel met zijn trom als
met zijn zang. Christ heeft jarenlang de trom geslagen bij Fanfare
Sint Lambertus en bij de Muziekkapel en is nog steeds koorlid van
het gemengd- en herenkoor en
Emmy heeft jarenlang gezongen
bij het KVO-koor. Christ is nog
steeds actief bij de Fanfare, bij
het oud ijzer-team en hij houdt
zijn tuin nog steeds goed bij (jarenlang ook de tuinen van zijn
kinderen) en Emmy doet al meer
dan 35 jaar vrijwilligerswerk in
Laarstede. Ook heeft Emmy jarenlang opgepast op haar twee
oudste kleinkinderen en ze is er
nog dagelijks te vinden.

boekenbeurs voor jong en oud
LOOSBROEK - stichting pep-projecten Bernheze houdt weer een grandioze tweedehandse boekenverkoop. Allerlei boeken in goede staat worden gedurende twee dagen aangeboden.
Speciale boeken - waaronder
50 albums, prachtig ingebonden met 50 jaargangen Voetbal
International - maar ook allerlei
hobbyboeken,
kinderboeken
(iets voor Sinterklaas), romans,
naslagwerken en meer. Ook een
beperkt aanbod lp’s staat uitgestald. Voor jong en oud; er is altijd wel iets voor je bij. Voor de
prijs hoef je het niet te laten.
De boekenbeurs vindt plaats in
CC De Wis op zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 16.00 uur
en op zondag 30 oktober van
10.00 tot 15.00 uur. De entree
bedraagt € 1,-.
De opbrengst wordt besteed aan
allerlei projecten die de stichting

in Roemenië uitvoert. Voor meer
informatie kun je terecht op de
website: www.pepbernheze.nl.

We hopen je tijdens een van de
openingstijden te ontmoeten.

lezing: het wereldbeeld van
Jeroen bosch
HEESCH - sterrenwacht halley is op vrijdagavond 21 oktober voor publiek geopend. het programma
begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. het is voor alle leeftijden geschikt. Op deze avond
kan men de planeet Mars en andere interessante hemelobjecten door de grote telescoop bekijken. Mars
staat laag aan de westelijke horizon en gaat binnen enkele uren na de zon onder. het moet wel onbewolkt zijn om de sterrenhemel te kunnen observeren.
Het onderwerp van de publiekslezing is het wereldbeeld van Jeroen Bosch en zijn tijdgenoten.
Jeroen Bosch leefde in de middeleeuwen, waarin velen nog
dachten dat de aarde plat was
en het middelpunt van het universum vormde. Niemand wist
wat sterren en planeten waren
en hoe ver ze van ons vandaan
staan. Het was ook een tijd
waarin bijgeloof nog volop tierde: zo werden pestepidemieën
en stadsbranden, veel voorkomende onderwerpen in het werk

van Jeroen Bosch, dikwijls toegeschreven aan kometen, zonsverduisteringen en andere hemelse
tekenen.
De sterrenkundigen van toen
hadden nog geen telescoop tot
hun beschikking; die was nog
niet uitgevonden. Soms tot hun
frustratie, konden ze de vreemde bewegingen van de planeten
aan de sterrenhemel niet goed
verklaren. Pas een eeuw na de
dood van Jeroen Bosch kantelde het wereldbeeld volkomen

en werd sterrenkunde ontdaan
van zijn occulte kanten. De zon
nam de plaats van de aarde in als
middelpunt van de kosmos.
In het planetarium verzorgen
Halleyleden presentaties over de
sterrenhemel en ons zonnestelsel. Entree op de publieksavonden: € 5,- (kinderen tot en met
12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
0412-45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl.

Activiteiten bibliotheken bernheze
uitnodiging voor themagesprek
in bibliotheek heesch:
wat is eenzaamheid?
Op 28 oktober tussen 10.0012.00 uur willen we samen met
ouderen in bibliotheek Heesch
op een interactieve manier spreken over dit soms lastige onderwerp.
We nodigen ouderen uit om persoonlijke verhalen te delen, of in
het algemeen mee te denken
over wat we kunnen doen tegen
eenzaamheid.

Wij hopen dat het gesprek aangaan met elkaar een eerste stap
kan zijn om eenzaamheid te
doorbreken of om kennis te delen met elkaar voor anderen.
Er wordt genoeg onderzoek ge-

‘Gesprek met elkaar
aangaan is de eerste stap’
Het gesprek wordt geleid door
Ymke Kelders, junior onderzoeker sociale netwerken op de Hogeschool van Amsterdam.
Naast het feit dat zij deze informatie gebruikt voor haar onderzoek aan de Hogeschool van
Amsterdam, hoopt zij dat ze de
ouderen ook iets kan geven.

daan naar dit onderwerp maar
nu vragen wij aan jullie: wat
kunnen we doen tegen eenzaamheid?
praat en denk je met ons mee?
Contact:
Ymke Kelders: 06-30092158
Aanmelden:
contactheesch@nobb.nl of 0412451857 of via www.nobb.nl.
De toegang is gratis.

in heeswijk-dinther:
workshop boekvouwen
Ben je graag creatief bezig? Kom
dan op dinsdag 15 november
van 19.30-22.00 uur naar bibliotheek Heeswijk-Dinther.
Je maakt - onder begeleiding
van twee bibliotheekmedewerkers - een prachtig boekkunstwerk. Materialen worden door
de bibliotheek beschikbaar gesteld. Leuk om cadeau te geven
in de decembermaand!
Toegangsprijs: € 5,
voor bibliotheekleden/
€ 7,- voor niet-leden.
Voor meer info en kaartverkoop:
www.nobb.nl/bernheze/home
of aan de balie van een van onze
vestigingen.
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Presentatie 3e cd Gildekoor
st. barbaragilde

JUBILEUM
Schrijver

Matthijs van lierop

HEESWIJK-DINTHER - hoewel het kerkbezoek vandaag de dag terugloopt en er zelfs kerken gesloten
worden, zal de katholieke cultuur ontegenzeggelijk nog lang in Brabant aanwezig blijven. want eeuwenlang was het leven in Brabant onlosmakelijk intens verweven met het katholicisme en de daarbij
behorende volksdevotie. het dagelijks leven was doordrenkt met veel gebruiken, gewoonten, symbolen, tekens, voorwerpen en rituelen daaromheen.
Tot het Tweede Vaticaans Concilie was Latijn de gebruikelijke taal
in kerkdiensten. Daarna werd de
volkstaal toegestaan. In Brabant
sprak men destijds voornamelijk
dialect, een volkstaaltje dat, hoewel er plaatselijk zeker verschillen zijn, in heel Brabant toch veel
overeenkomsten heeft. Toch is
er nog nooit een mis gelezen in
het dialect. Het Gildekoor Sint
Barbara zingt wel, al jarenlang,
ook een dialectmis, die overal
enthousiast wordt ontvangen.
Omdat ook het Brabants dialect
duidelijk op zijn retour is, werd
door velen aangeraden om deze
dialectmis vast te leggen zodat

het behouden blijft als een stukje
Brabantse cultuurhistorie. Prof.
Dr. Jos Swanenberg plaatste de
destijds de opmerking, “wat jullie doen is uniek”, mede vandaar
deze cd.
Alle teksten, zelfs de traditionele vaste gezangen, zijn dus nu
in het dialect. De muziek is heel
gevarieerd, van blues en rock tot
zelfs de wals. De koorzang worst
steeds afgewisseld met de zang
van diverse solisten; Henk Habraken, René Habraken en Ingrid Verhoeven. Natuurlijk is de
gildetrom (Bob Verhoeven) ook
present om het geheel weer een

verrassend ritmisch gildestempel
te geven. Ook is er ondersteuning van gastmusici zoals Rico
van Hooren op gitaar en Peer
van Vreede met basgitaar.
De presentatie is in handen van
Katja Habraken Brooijmans, afgewisseld met dialect-verhaaltjes
van en door Toon Konings.
Kom zonder kosten uwerzijds
luisteren en genieten op;
Zondag 23 oktober a.s. om
14.00 uur in de Sint Servatiuskerk in Heeswijk-Dinther.

Het
v�rd�l
van �n
journalist
Voor een lezer is het soms moeilijk om te beseffen wat
een journalist allemaal mee mag maken en hoeveel
privileges hij soms heeft. Een journalist komt op
allerlei plekken waar de burger niet mag komen of
waarvoor de burger moet betalen. Zelfs ik, als een
‘simpele’ lokale journalist, heb een mooi lijstje van
plekken waar anderen wellicht jaloers op zouden zijn.

De entree is dus gratis en de cd is
na afloop te koop.
St. Barbaragilde Dinther.

onze 34-ste zwetsavond
komt er aan
Zo mocht ik - op vertoon van mijn perskaart - naar
het WK voor zang- en siervogels in het Autotron
in Rosmalen en stond ik, voordat ik raad van elf-lid
werd, op de perslijst van de pronkzitting van HDL.
Ook de première van de Hadee24/24-film is een mooi
voorbeeld. De opnamedag op 24 april 2014, waarbij
ik de camera’s mocht volgen, was tevens een mooie
ervaring. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

‘Ik ben blij met mijn privileges
en wil zeggen hoe mooi ik het
vind dit vak uit te oefenen’

HEESWIJK-DINTHER - de zwetsavond is al een traditie van vele jaren, 33 om precies te zijn. Op zaterdag 5 november houden wij, de Juinders, onze 34-ste zwetsavond in de toren, aanvang 20.11 uur.
We hebben in de loop van al
deze jaren vele tonpraoters mogen begroeten en velen kwamen
graag nog enkele keren terug.
Reden om deze avond te koesteren en weer eens ouderwets te
lachen met de typetjes die door
onze tonpraoters worden uitgebeeld.
De tonpraoters voor deze 34ste
editie zijn: Peter van Daal, Sabi-

ne van Lamoen, Per van Niftrik
en als duo treden op Rob de
Backer en Siegbert Roefs.
Dat belooft dus weer een grootse avond te worden.
Henk Habraken en Rico van
Hooren zullen deze avond muzikaal opluisteren zoals zij dat
al jaren doen, terwijl het Juinders-orkest ook haar steentje zal
bijdragen.

Kaarten zijn vanaf zaterdag 22
oktober te verkrijgen bij Paperpoint voor € 10,- per stuk.
Het verleden heeft ons geleerd
dat de kaarten snel zijn uitverkocht, dus, als je deze avond
niet wilt missen koop dan zo snel
mogelijk je kaarten zodat je van
een gezellige avond verzekerd
bent!

Het komt er in ieder geval op neer, dat ik in vier jaar
tijd, door mijn voorrecht als journalist, veel geld heb
uitgespaard. Al die keren dat ik voor niets naar binnen
mocht en al die kopjes koffie die ik kreeg. Hoeveel geld
zal ik uitgespaard hebben? Ik weet het niet, maar het
zal vast en zeker veel zijn.
Nu is mijn bedoeling absoluut niet om mensen ervan
te overtuigen dat journalisten voortaan maar zelf hun
entreekaartje moeten betalen. Integendeel juist. Ik ben
blij met mijn privileges als journalist en wil alleen maar
zeggen hoe mooi ik het vind om dit vak uit te oefenen.
Laat mij voor niets naar binnen en je krijgt er van mij
een mooie journalistieke productie voor terug.
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Herfst-actie
@53-84
R
E
B
M
E
V
O
N
5
GELDIG T/M

*niet in combinatie met andere acties, enkele merken zijn uitgesloten van deze actie en max. 1 per klant. Shoptegoed geldt niet op de kadootjes & kadobonnen.

€

20,-

shoptegoed
op de gehele collectie
BIJ BESTEDING VANAF €

100*

WWW.53-84.NL
53-84

baby- & kinderkleding
Schoonstraat 2A-01, 5384 AN Heesch
0412-450503 | info@5384.nl

O PENINGSTIJDEN :
Ma. - Do. 09.30 - 18.00 uur | Vr. 09.30 - 21.00 uur | Za. 09.30 - 17.00 uur

kinderen
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obs de bolderik levert bijdrage aan wereldrecord
lijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om goed
Engels te kunnen spreken. De
vaardigheden die daarbij nodig
zijn helpen inzicht te krijgen in
de ‘achterkant’ van de apparaten die we dagelijks gebruiken.

inzicht Krijgen in
de ‘aCHterkant’
Van de apparatuur

HEESWIJK-DINTHER - kinderen uit groep 8 van OBs de Bolderik
hebben op vrijdag 14 oktober meegedaan aan een wereldrecordpoging ‘leren programmeren in de klas’.
De kinderen kregen voor deze
actie les van gastdocent Joost
Steins Bisschop.

De actie werd georganiseerd
vanuit CodeUur. Er moest een
drone geprogrammeerd worden

om stropers te bestrijden.
Leren programmeren is een
vaardigheid die ontzettend belangrijk is voor kinderen.
Onder andere onderstaande
vaardigheden leer je van pro-

pimp je hangplek!
HEESWIJK-DINTHER - Al eerder werd er in
deMooiBernhezekrant bericht dat er plannen waren
om de hangplek ‘het groene hok’ op te knappen.
Jongeren
uit
de buurt hebben hierin zelf
het voortouw
genomen, hebben een plan
opgesteld en
samen met het
jongerenwerk
gepresenteerd
aan Gemeente
Bernheze.

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Dit
initiatief
werd met open
armen ontvangen en financieel ondersteund door de gemeente. Allereerst
werd Alpha Schoonmaakservice ingeschakeld om
de hangplek grondig schoon te spuiten.

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Taken werden gedelegeerd, waarbij
de directe omgeving niet werd vergeten. Vervolgens zijn we met graffitibussen aan de slag gegaan.
Onder leiding van de graffiti-artiesten
van Kings of Colors hebben de jongeren zich van hun meest creatieve kant
laten zien. Het resultaat mag er wezen: een fris en fleurig ‘groen hokje’.

grammeren:
*Creatief en logisch denken
*Ruimtelijk inzicht
*Probleemoplossend vermogen
*Structureren
*Samenwerken
In de toekomst is het waarschijn-

Het doel was om 10.000 kinderen tegelijk programmeerles
te geven, uiteindelijk hebben er
zelfs 11.368 kinderen deelgenomen.
Het wereldrecord is dus duidelijk gehaald en daar hebben de
kinderen van De Bolderik een
mooie bijdrage aan geleverd!

Prentenboekentip van de bibliotheek

Dries en de weerwolf / Annie M.G.
Schmidt & Martijn van der Linden
In dit prentenboek wordt
een oud verhaal van Annie
M.G. Schmidt uit 1948 opnieuw tot leven gebracht.
Het verhaal gaat over een
weerwolf ‘groot en verschrikkelijk’ met ogen die
vuur sproeien, een tong
met karteltjes en lange
scherpe tanden. Iedere
avond komt de gevaarlijke
weerwolf vanuit de bergen het dorp in. Alle mensen en dieren in het dorp
zijn doodsbang voor hem.
Maar niemand durft het
monster iets te doen. Behalve één klein jongetje: Dries. En Dries heeft een verrassend supergeheim wapen om de weerwolf mee te verslaan...
Illustrator Martijn van der Linden krijgt in het boek alle ruimte. Blauwgrijstinten
overheersen, want het verhaal speelt zich af in het muiskleurig gebergte.
Het is heel spannend en daardoor een lekker stoer verhaal voor kleuters vanaf 5 jaar.

De kleuter vraagt aan de juf: “Juf, heb jij ook werk?”
Lachend vraag ze: “Wat denk je?” De kleuter kijkt de juf
nadenkend aan en zegt ze dan: “Ik denk het niet”.

AAnbiedingen geldig vAn
1 t/m 28 februAri 2014

Alle actie aanbiedingen

ook om mee
te nemen

Helemaal Hollands
menu
er in
Verdfoldern
dezlleandse wmekeet

- Ho idsbox lgoed
-K
spee rijsde
ten
hou erp gep en
- Sch ipbonn
kn

Plaza ‘t Supertje

Stationsplein 4 - Heesch 0412-456476
www.supertje.com

Top
menu

4,95

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 11.30 tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl
Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel
met frisse salade en knapperige frites

www.plazafoodforall.nl
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Veel vitamine BBE voor de ruim 500 gasten tijdens 14e editie BBE
BERNHEZE - Wat was het een geslaagde avond, deze veertiende editie van het Bernhezer Business Event. De Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) ging naar Rob van
den Berg en René van der Locht van Graanpletterij De Halm en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) naar Paul Bouwman van Fotohokje.nl, beide uit Heeswijk-Dinther.

bop

Foto’s: Marcel van der Steen 

CC De Pas was afgelopen zaterdag het epicentrum van het
Bernhezer Business Event 2016
met als thema Vitamine BBE.
De regie was in handen van een
aantal enthousiaste ondernemers

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

organisatoren zijn trots dat zij
deze editie van het Bernhezer
Business Event mochten en konden realiseren. Ze hebben genoten van de voorbereidingen die
bijna een jaar in beslag namen.

De Halm:
Zakelijke idealisten, trouw
aan hun principes, gestaag
bouwend aan de toekomst
uit de gemeente Bernheze. Hun
doelstelling, ondernemers met
elkaar te verbinden en elkaar te
inspireren, is zeker geslaagd. De

Rob van den Berg
en René van der Locht

DANKZIJ ONZE
SPONSOREN
PRESENTEREN WIJ:

VITAMINE BBE

Samenwerkende
Ondernemersverenigingen
Bernheze

De gasten waren aangenaam
verrast door de ontvangst van
Betty en Bea en de aankleding
van CC De Pas. Er was een andere
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Jop

ingang gecreëerd, de entreegang
was zwart met een Wall of Fame
van eerdere winnaars en een
spierwitte zaal inclusief de witte
vloerbedekking. Na de ontvangst
met een glas champagne en een
heerlijke soep begon het formele
programma.
De gasten stonden wat onwennig in de spierwitte zaal, maar
gelukkig duurde dit maar een
kwartiertje, toen openden de
genomineerde met zijn allen het
BBE2016 door een druk op de
rode knop en kon de avond van

Dit jaar waren de drankpartners
De Pas en ’t Tunneke uit Heesch
en enkele enthousiaste foodondernemers hebben gezorgd voor
de culinaire invulling. De voetbalclub WHV en de korfbalclub
Korloo uit Loosbroek zorgden
voor parkeren, garderobe en de
bediening van het eten.
Het enthousiasme en de betrokkenheid van de lokale ondernemers is groot, vele ondernemers
hebben ook in natura gesponsord. De organisatie bedankt
eventpartner Rabobank Oss

Fotohokje:
Creatief, servicegericht en een
gezonde zakelijke instelling

Paul Bouwman
en Nils Vos

start in een sfeervolle ambiance.
Het was ook dit jaar weer een
hele uitdaging om de BOP en
de JOP vast te stellen, volgens
de jury. Het viel niet mee om uit
de genomineerde, schitterende
bedrijven met betrokken en enthousiaste ondernemers een keus
te maken. Winnaar Paul Bouwman van Fotohokje moest het
opnemen tegen Carin Boeijen en
Gemma van Casteren van Depot
en Marc van Hemert van Lasertechniek Nederland.
Winnaars Rob van den Berg en
René van der Locht van de Halm
uit Heeswijk-Dinther namen het
op tegen de neven van Boxtel van de Van Boxtel Groep uit
Heeswijk-Dinther en Maria Reizevoort van Marya Schoenen en
Tassen uit Nistelrode.

Bernheze, alle sponsoren en betrokkenen van het Bernhezer
Business Event. Een speciaal
woord voor Wilco Schrijvers en
John Bevers van CC De Pas, zonder hun enthousiaste en gastvrije
medewerking was deze uitvoering niet mogelijk geweest.
Op naar BBE 2017

• AD DONKERS
• AD DONKERS
MACHINAAL
MACHINAAL
TIMMERBEDRIJF
TIMMERBEDRIJF
B.V.
B.V.
• BLOEMSIERKUNST
• BLOEMSIERKUNST
ARI-JENNE
ARI-JENNE
• ADMINISTRATIEKANTOOR
• ADMINISTRATIEKANTOOR
KLEIJNGELD
KLEIJNGELD
• BOMENPARK
• BOMENPARK
• AKKER•MAKELAARDIJ
AKKER MAKELAARDIJ
ETEN &ETEN
DRINKEN
& DRINKEN
AAN HET
AAN
WATER
HET WATER
• BIKERS•HEESWIJK
BIKERS HEESWIJK
• BOUWBEDRIJF
• BOUWBEDRIJF
BERGHEGE
BERGHEGE
• BOUWOORT
• BOUWOORT
BETONCENTRALE
BETONCENTRALE
• BOUWBEDRIJF
• BOUWBEDRIJF
GEBR. VAN
GEBR.
HERPEN
VAN HERPEN
BV
BV
• DELISSEN
• DELISSEN
TRANSPORT
TRANSPORT
• DRUKKERIJ
• DRUKKERIJ
WIHABO WIHABO
• DE TOREN
• DE TOREN
CAFÉ RESTAURANT
CAFÉ RESTAURANT
ZAAL ZAAL
• EFESO •CONSULTING
EFESO CONSULTING
B.V.
B.V.
• E-FIBER
• E-FIBER
• FOURSIDE
• FOURSIDE
BV
BV
• ELEKTROTOTAALMARKT
• ELEKTROTOTAALMARKT
• V. HERPEN
• V. HAARMODE
HERPEN HAARMODE
EN BYOUX
EN BYOUX
• FOTOHOKJE.NL
• FOTOHOKJE.NL
• HEIJDERHOEVE
• HEIJDERHOEVE
BEHEER BV
BEHEER BV
• G. HERMES
• G. HERMES
MACHINALE
MACHINALE
HOUTBEWERKING
HOUTBEWERKING
BV • HEYWOOD
BV • HEYWOOD
VLOERENVLOEREN
• HOVENIERSBEDRIJF
• HOVENIERSBEDRIJF
ARIE HENDRIKS
ARIE HENDRIKS
• HEERKENS
• HEERKENS
GROENTE
GROENTE
EN FRUIT
ENB.V.
FRUIT B.V.
•
HURKMANS
•
HURKMANS
AUTOBEDRIJVEN
AUTOBEDRIJVEN
• JUMBO
• JUMBO
WIEGMANS
WIEGMANS
• IBN HOLDING
• IBN HOLDING
B.V.
B.V.
• LANGENHUIZEN
• LANGENHUIZEN
HOVENIERS
HOVENIERS
• IN PICTO
• IN PICTO
• LASER
• TECHNIEK
LASER TECHNIEK
NEDERLAND
NEDERLAND
• KLING BRANDBEVEILIGING
• KLING BRANDBEVEILIGING
• MAAS• COATING
MAAS COATING
B.V.
B.V.
• KRINGLOOPBEDRIJF
• KRINGLOOPBEDRIJF
BERNHEZE
BERNHEZE
• LANGENHUIZEN
• LANGENHUIZEN
AGRARISCH
AGRARISCH
LOON- EN
LOON- EN
• MARYA
• MARYA
SCHOENEN
SCHOENEN
EN TASSEN
EN TASSEN
GRONDVERZETBEDRIJF
GRONDVERZETBEDRIJF
• RESTAURANT
• RESTAURANT
HET SENTIMENT
HET SENTIMENT
• MARIO•SUPER
MARIO
SIZE
SUPER
XL SIZE XL
• RIVEZ• ASSURANTIËN
RIVEZ ASSURANTIËN
& RISICOBEHEER
& RISICOBEHEER
BV
BV
• MEDI SPA
• MEDI
ANNELIES
SPA ANNELIES
• SHAKE’M
• SHAKE’M
COCKTAILS
COCKTAILS
• MOSTAKO
• MOSTAKO
STAALBOUW
STAALBOUW
B.V.
B.V.
• ’T BAKHUYS
• ’T BAKHUYS
VAN TILBURG
VAN TILBURG
• NELLEN• SCHOONMAAKDIENSTEN
NELLEN SCHOONMAAKDIENSTEN
• OPTIMISD
• OPTIMISD
• ’TRAJECT
• ’TRAJECT
•
REISSWOLF
• REISSWOLF
HEESCH BV
HEESCH BV
• VAN BAKEL
• VAN BAKEL
ELEKTRO
ELEKTRO
• ROSLER• BENELUX
ROSLER BENELUX
B.V.
B.V.
• VAN DE
• VAN
WIJGERT
DE WIJGERT
VERHUUR
VERHUUR
BV
BV
• V&S AUTHENTIEK
• V&S AUTHENTIEK
BOUWENBOUWEN
• VEBA•ELEKTRO
VEBA ELEKTRO
• VAN DEN
• VAN
AKKER
DENMERCEDES-BENZ
AKKER MERCEDES-BENZ
UDEN ENUDEN
OSS EN OSS
• VIDIVISION
• VIDIVISION
• VAN MUNSTER
• VAN MUNSTER
RECYCLERS
RECYCLERS
B.V.
B.V.
• VERVOERSERVICE
• VERVOERSERVICE
VAN DRIEL
VAN
B.V.DRIEL B.V.
• WEDEMEIJER
• WEDEMEIJER
EN DIELISSEN
EN DIELISSEN
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Dubbel
gefeliciteerd!
Wij feliciteren Rob van den Berg en
René van der Locht van Graanpletterij De Halm
met de Bernhezer Ondernemersprijs 2016
én Paul Bouwman van Fotohokje.nl
met de Jonge Ondernemersprijs 2016.

Gefeliciteerd
Wij feliciteren de winnaars Paul Bouwman en
Rob van den Berg en René van der Locht met
hun behaalde ere-titel. In een adem noemen wij
de andere genomineerden, waarbij wij hopen dat
zij deze nominatie zien als een groot compliment
en aanmoediging om nog vele jaren door te gaan
vol passie met hun bedrijf.
Wij bedanken de organisatie voor het organiseren
van dit geweldige event.

Carlijn van der Steijn
Monique Raaijmakers
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Ondernemerbelang HD is trots op leden

Rob van den Berg en
René van der Locht
Graanpletterij De Halm
Bernhezer
Ondernemersprijs
2016

Paul Bouwman
Fotohokje.nl
Jonge
Ondernemersprijs
2016

Van harte gefeliciteerd met
het behalen van deze titels!
Namens het bestuur en de leden van Ondernemersbelang HD

www.ondernemersbelang-hd.nl
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VROEGE VOGELS

alle films om 10.00 uur

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

€5,50*

Ook voor papa’s, mama’s opa’s en oma’s die meekomen!

twee verrassingsfilms op donderdag 27 oktober
NISTELRODE - elke laatste donderdag van de maand wordt in cc nesterlé een film
vertoond in haar theaterzaal. liefhebbers kunnen genieten van een boeiende film die
met zorg is uitgekozen.
De filmavond begint om 20.15 uur en kaartjes à € 5,- zijn verkrijgbaar aan de kassa
vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje in de
sfeervolle foyer gezellig na te praten. De naam van de film blijft altijd weer een verrassing. Kunt u uw nieuwsgierigheid niet bedwingen? Neem een kijkje in de gele gang van
CC Nesterlé, daar vindt u de filmposter(s). Of: meldt u zich aan voor de nieuwsbrief
Nest
via www.nesterle.nl.
zo d erlé,
ic
Kom, htbij.
& ont geniet
moet
!

vakantiefilm bij cc nesterlé – een gewaardeerd initiatief!
Ditmaal ook in de middag een leuke animatiefilm voor de jeugd en hun ouders. Door
WWW.neSTerle.nl
de vele positieve reacties is
de Nesterlé-vakantiefilm een begrip aan het worden. De
film begint om 15.00 uur en kaartjes à 2,50 zijn aan de kassa verkrijgbaar. Kinderen
krijgen een gratis glaasje ranja.
samen met eetcafé ’t pumpke heeft cc nesterlé een lekkere aanbieding: bij bestelling van een hoofdmenu op donderdagavond, ontvangt men het filmkaartje gratis.
data voor de volgende filmavonden zijn: donderdag 24 november
en 29 december. de volgende vakantiefilm draait op 29 december.

*Geldig in de herfstvakantie vanaf zondag 23 oktober t/m
zondag 30 oktober. Alleen voor voorstellingen om 10:00 uur.
Niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
Voor videplaatsen en 3D-films gelden normale toeslagen.

Reserveer gratis: 0413-271616 of TakeTen.nl
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*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig van zaterdag 22 oktober 2016 tot en met zondag 30 oktober 2016
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Reünie De Ploeg voor toenmalige stappers
en zeventiger jaren-liefhebbers
‘Iedereen wist De Ploeg te vinden’
uitgaansgelegenheid. “Er was
ontzettend veel hout in verwerkt
en er stond een antieke auto binnen die als discotheek fungeerde.
Mari van Driel was de dj, maar
er was ook regelmatig livemuziek”, herinnert Dortmans zich.
Vooral laatstgenoemde maakte dat De Ploeg al snel tot in de
verre omtrek naam maakte, want

realiseerd. “Je kon er echt lekker
eten. Als we geen geld hadden,
konden we het op de rekening
laten zetten. Dat liep soms behoorlijk op”, weet Rien nog, om
schaterlachend te besluiten: “We
vonden het verschrikkelijk toen
De Ploeg afbrandde, maar ook
de onbetaalde rekeningen gingen daarmee in rook op.” Dit en

Er stond een antieke auto binnen
die als discotheek fungeerde

Rien Dortmans

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Vanaf het moment dat Discotheek De Ploeg begin jaren ’70 de deuren opende,
tot het moment dat het pand in 1977 tot de grond toe afbrandde, kwamen Rien Dortmans uit Heeswijk-Dinther en zijn maten er wekelijks. Hij bewaart er goede herinneringen aan. Die hoopt hij gezellig
op te rakelen met voormalige Ploeg-gangers en liefhebbers van een jaren ’70-feest tijdens een reünie
op zondag 30 oktober vanaf 15.00 uur in zaal De Toren aan de Torenstraat 12.
Als twintiger was Rien Dortmans
wekelijks te vinden in Discotheek
De Ploeg. “Het was eigenlijk een
oude jongensschool. Terwijl ze

aan het verbouwen waren had
ik af en toe al een kijkje genomen. Toen het uiteindelijk opende, was ik nieuwsgierig hoe het

was geworden”, blikt Dortmans
terug. Volgens de voormalig
Ploeg-ganger was het een hele
mooie en gelijktijdig ook grote

naast lokale en regionale bandjes, traden er ook bekende bands
op zoals Q65, Sandy Coast, The
Sweet, Golden Earring en Pussycat. “Mensen kwamen echt van
heinde en verre. Iedereen wist
De Ploeg te vinden”, stelt Dortmans. Het was niet het enige
onderscheidende ten opzicht van
andere
uitgaansgelegenheden
uit die tijd. “Het was een discotheek, maar er werd ruigere muziek gedraaid dat idem dito volk
aantrok. Dat leidde ertoe dat er
ook wel eens geknokt werd”,
meldt Dortmans. Hij knipoogt:
“Ook ik heb daar mijn handjes
weleens gebruikt.” Uiteindelijk
werd er inpandig een eetcafé ge-

meer anekdotes zullen ongetwijfeld op tafel komen tijdens de reünie van De Ploeg op zondag 30
oktober. Een feest geheel in jaren
’70-stijl, met muziek van Purple
Haze en gastoptredens van Linda
Maarseveen, Peter van de Greef,
Harrie Essens en Bart van Gerven.
Kaartjes kosten in de voorverkoop € 10,- en aan de dagkassa € 12,50, inclusief twee consumpties. Deze zijn te reserveren
via gonnie.broeren@live.nl of
verkrijgbaar bij Paperpoint en De
Toren in Heeswijk-Dinther, Bloemisterij Sleutjens in Den Dungen,
Boekhandel Wijgergangs in Berlicum en bij de Albert Heijn in
Nuland.

Hulp voor jeugd met schulden in Bernheze Kort nieuws
Moneyfit.nl is een digitaal portal over geld, studeren, wonen, werken en sparen

Bond van alleengaanden
op zoek naar nieuwe leden
BERNHEZE/UDEN – De Bond van alleengaanden is een vereniging waarvan de meeste leden weduwe of weduwnaar zijn in de
leeftijd van 60 jaar of ouder.

Dweilen met de kraan open
zonder financiële opvoeding
17 oktober, ‘Internationale dag
ter bestrijding van de armoede’.
De miljoenen die de overheid
uitgeeft aan armoedebestrijding
en schuldhulpverlening zijn zinloos als mensen niet leren omgaan met hun beschikbare budget. We spreken hierbij niet over
de groeiende groep ‘werkende
armen’.
Mensen die zo slecht betaald
worden dat zij niet het hoofd
boven water kunnen houden.
Het aantal mensen met schulden
groeit, ondanks de aantrekkende
economie. Dit kost de samenleving miljoenen en toch neemt de
problematiek niet af.
Financiële opvoeding
Lang niet iedereen met schulden
zit onder het minimuminkomen.
Veel financiële problemen worden veroorzaakt doordat men-

sen geen overzicht hebben over
hun financiën. Vooral jongeren.
SchuldHulpMaatje: “Jongeren
willen meedoen met anderen en
denken er niet over na of het wel
binnen hun budget past. Hun
ouders leren hen vaak niet om
met een budget rond te komen
of te sparen.”
Verantwoordelijkheid
SchuldHulpMaatje is voor jongeren gekomen met moneyfit.nl.
Een digitaal portal dat jongeren
relevante informatie biedt over
geld verdienen, studeren, wonen, werken en geld besparen.
Jongeren kunnen via moneyfit.nl
ook persoonlijke begeleiding
vragen van een speciaal opgeleid jongerenmaatje.
Tijdens gratis inloopspreekuren
geeft SchuldHulpMaatje advies
aan mensen met financiële of
administratieve vragen. Vaak
blijken enkele tips voldoende om

Onze leden komen uit Uden, Veghel, Bernheze en de dorpen
daaromheen. De vereniging bestaat al ruim 32 jaar en is ontstaan
uit de ZLTO. Iedere maand, behalve in de twee zomermaanden,
organiseren we iets, zoals een bowlingmiddag een brunch of bijvoorbeeld een dagreis.

schulden te voorkomen. Wie er
zelf niet uitkomt, krijgt persoonlijke begeleiding aangeboden.
SchuldHulpMaatjes
besteden
veel aandacht aan gedragsverandering en budgetteren. Dan
blijkt dat mensen met minder
inkomen uitstekend weten rond
te komen en hervinden ze hun
eigenwaarde.
Meer informatie:
www.schuldhulpmaatje.nl
(voor maatjes en algemene informatie)
www.uitdeschulden.nu
(voor hulpvragers)
www.eerstehulpbijschulden.nl
(voor herkennen van geldzorgen)
www.moneyfit.nl
(voor jongeren met geldvragen)

Met ruim 200 leden zijn we al een gezellige vereniging, maar
toch zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Ben je alleenstaand en
lijkt het je iets om lid bij een vereniging van alleengaanden te zijn,
bel dan naar een van de onderstaande personen. De contributie
bedraagt slechts € 5,- per jaar. Graag horen wij iets van je. Voor
meer informatie of lid te worden kun je bellen met Harrie van de
Meerakker in Heeswijk-Dinther 0413-291689.

Handwerkverkoop in de
dagkerk
HEESCH - Ziekenvereniging Horizon houdt op zondag 13 november een handwerkverkoop. Deze vindt plaats in de dagkerk
van de Petrus-Emmauskerk aan de Kerkstraat, ingang aan ’t
Dorp.
De handwerkverkoop begint na de viering van 11.00 uur en
duurt tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om een kijkje
te komen nemen en halverwege de middag is er een loterij. Entree is gratis. De opbrengst komt geheel ten goede aan ziekenvereniging Horizon Heesch.
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HEESCH- Sinds kort heeft DIO Drogisterij van der Doelen
in Heesch het assortiment Erica natuurproducten uitgebreid. Behalve lichaam/gezichtsverzorgings, is er een ruim
assortiment reformartikelen zoals kruidenthee melange
en rawfood. “Erica is eigenlijk een beetje ons natuurlijke
huismerk geworden, zo dicht mogelijk bij de natuur en
toch best wel betaalbaar.

Van der Doelen
Erica..... ons natuurlijke ‘huismerk’!

Natuurlijke alternatieven
“Steeds vaker kijken mensen naar de ingrediënten van de
producten. We merken dat dagelijks op onze natuurvoedingsafdeling, maar we krijgen steeds meer vragen over
wat er nu precies in huidverzorgingsproducten zit. Erica heeft
door de jaren heen een veelvoud aan heilzame producten
ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van kruiden,
planten, etherische oliën en biologische culturen. Dit zijn
zowel traditionele recepturen die haar werking door de
eeuwen heen bewezen hebben, als hoogwaardige eigentijdse ontwikkelingen die door het enorm geëngageerde
team zijn ontwikkeld. Mede door de directe samenwerking
met voedingsdeskundigen, huidspecialisten en professoren
is het ontwikkelteam bij Erica in staat een reeks producten
te presenteren waarbij de natuur de mens enorm weet te
versterken.

* natuurlijk samengesteld
* gebruik van kruiden, planten en etherische olie
* verzorgende en probleem- oplossende producten voor
haar, gezicht en de rest van het lichaam
* vrij van minerale olie, conserveermiddelen,
schuimmiddelen en schadelijke parfums
* zoals het hoort bij een huismerk: Toegankelijke prijzen!

Bezoek nu ook onze webshop:
www.diodrogist.nl

Erica
“We hadden al merken als Weleda, Zarqa en Graham’s, nu is
daar een uitgebreide lijn van Erica bij gekomen. Misschien
kennen mensen het al wel van de grote treinstations waar
steeds vaker speciale Erica-winkeltjes zich vestigen. Producten met natuurlijke ingrediënten zijn over het algemeen ‘t Dorp 64
helaas wat duurder dan reguliere producten. Toch valt het bij
Erica wel mee. Neem bijvoorbeeld de dag- en nachtcrèmes,
die zijn zelfs goedkoper dan de meeste merken.
Magnesium voetbad
Een voetbad met deze magnesiumkristallen zorgt voor een natuurlijke
ontspanning en zachte, gladde en
aangenaam soepele huid. Tijdens
het voetbad wordt er via de huid
magnesium door het lichaam opgenomen. Dit brengt een ontspannen
gevoel teweeg dat kan bijdragen
aan beter inslapen en een goede
nachtrust. Daarnaast hebben de
magnesiumkristallen een sterk verzachtende en verzorgende werking
op de voeten.

750Gr
van 9,95

voor

Gratis verzending vanaf €30,- of gratis ophalen in
de winkel
5384 MC Heesch

Kamille shampoo
Deze zeer milde shampoo
bevat een flinke dosis verzachtend kamille-extract en
allerlei andere kruidenextracten én kruidenoliën
die het haar op natuurlijke
wijze intens voeden en
herstellen. Hierdoor wordt
droog en stug haar weer
soepel en zacht.

250ml

4,

95

voor

Rozen handcrème
Deze handcrème bevat
volle plantaardige oliën
die ruwe handen van een
intense voeding, verzorging
en bescherming voorzien.
De crème trekt snel in, laat
geen vette laag achter en
zorgt voor een elegant en
zacht huidgevoel. Door de
toevoeging van natuurlijke
rozenolie geeft de crème de
huid een heerlijk frisse, lichte
geur.

100ml
van 3,95

3,95

Moet je echt doen!

0412-457086

voor

2,95

INTENSIEVE DETOX-kuur
10 dagen

Ons lichaam komt dagelijks in contact met heel veel afvalstoffen en toxines. Door verkeerde leef- en eetgewoonten is het lichaam steeds
slechter in staat om alle toxines uit ons lichaam te verwijderen. Hierdoor raken de lever, gal en nieren overbelast, wordt de darmflora ontregeld,
werkt de spijsvertering minder efficiënt en worden voedingsstoffen minder goed opgenomen. Het begin van een lange vicieuze cirkel.
Voor onze algemene gezondheid is het
daarom van groot belang om de opgehoopte afvalstoffen regelmatig uit het
lichaam te verwijderen.

MINIMAAL TWEE KEER PER JAAR
DETOXEN
Traditioneel zijn het voorjaar en het
najaar de ideale periodes om het
lichaam eens grondig te ontgiften.
VOOR LICHAAM EN GEEST
Momenteel wordt een detox kuur ook
Door uzelf regelmatig te zuiveren van
steeds vaker ingezet als voorbereiding
onnodige ballast, zorgt u ervoor dat
op een afslankprogramma. Het loont
BIOLOGISCHE
uw lichaam 11
en geest
goed blijven PLANTEN
zeker de moeite om tweemaal per jaar
functioneren. Als de kuur goed aanslaat
een intensieve detox te doen zodat uw
zult u merken dat u beter in uw vel zit
lichaam geen kans krijgt om veel toxines
waardoor u zich lichamelijk energieker
op te stapelen.
en fitter gaat voelen en geestelijk meer
veerkracht en alertheid ten toon zult
spreiden.

9,95

€

10 ampullen

21

Woensdag 19 oktober 2016

JUBILEUM
Fotograaf

Marcel van der steen

De jaarlijkse fanclubmiddag is gelijk het afscheidsconcert
Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Astrid van de Broek

René Habraken

de Herrie-davidsonband neemt afscheid
HEESWIJK-DINTHER – Bijna twintig jaar lang coverde de herriedavidsonband rocknummers uit de 60’s en 70’s. nu heeft de band
besloten ermee te stoppen. “het is heel mooi geweest”, zegt drummer ton van de veerdonk.
deep purple & led zeppelin
Het publiek van de Herrie-Davidsonband kon de afgelopen
decennia genieten van een breed
repertoire: van The Rolling Stones tot Status Quo, en van The
Beatles tot Cuby & The Blizzards.
Een gezamenlijke liefde heeft de
band voor Deep Purple, legt Ton
uit: “Eind jaren ’60 en begin jaren ’70 kwam deze muziek opzetten. Daar ligt onze jeugd. De
Stones en de Beatles, en tegelij-

e
Peer van Vreed

Ton van de Veerdonk

Marc van Opstal

l

euve
Gerard van de H

Aankomende Tweede Kerstdag
is het precies twintig jaar geleden dat de band gestalte kreeg.
Basgitarist Peer van Vreede legt
uit waarom de band afscheid
neemt: “Omdat twee bandleden
een erg drukke baan hebben
kunnen zij er niet altijd bij zijn.
We hebben intensief overleg gehad met z’n allen: gaat het nog
wel ergens naar toe? Is er nog
wel een doel? We vinden dat

In de vijf jaar dat ik nu fotografeer voor
DeMooiBernhezeKrant zijn, behalve de foto’s, ook
talloze mooie verhalen voorbijgekomen. Het verhaal
dat nog regelmatig tijdens mijn ‘overpeinzingen’
voorbijkomt is dat van:

we dan moeten stoppen en het
niveau niet moeten laten afzakken. Maar laat duidelijk zijn: we
kunnen het hen in het geheel
niet kwalijk nemen.”
hoogtepunten
Een van de twee optredens die er
de afgelopen twintig jaar met kop
en schouders bovenuit stak, was
het tien dagen lange verrassingsbezoek van de Herrie-Davidsonband aan een kennis van Peer op

‘We stonden met meer dan honderd
man op het podium en speelden
onze eigen nummers’
kertijd kwamen ook Deep Purple
en Led Zeppelin op. Die laatste
twee waren enorm vindingrijk in
hun muzieksoort, het was echt
geniaal wat zij deden. Waar anderen jaren op moesten oefenen, speelden zij zo uit de losse
pols, echte natuurtalenten. Hoe
zij hun muziek hebben opgenomen, met die geluidskwaliteit,
dat is echt ongelofelijk knap.”

De
m�ie
verhalen
bij de
fot�’�

Curaçao. “We hebben daar in
verschillende clubs gespeeld. Het
was er bloedheet, maar wel kikke. We zaten met z’n allen in een
hotel en er gingen ook fans met
ons mee. Dat was geweldig om
mee te maken.”
Ton vertelt over het andere
hoogtepunt van de band: “Twee
jaar geleden speelden we op
Outdoor Rock samen met de
fanfare van Heeswijk-Dinther
en Breda. We stonden met meer
dan honderd man op het podium, en we speelden onze eigen
nummers. We hebben er anderhalf jaar aan gewerkt en erg veel
energie in gestopt, en vanuit beide fanfares was de medewerking
geweldig. We kregen daar allemaal veel respect voor elkaar en
elkaars muziek.”
www.herriedavidsonband.nl

Fanclubmiddag
De jaarlijkse fanclubmiddag is dit jaar tegelijkertijd het afscheidsconcert van de Herrie-Davidsonband, waar de ’60- en ‘70’s-liefhebbers nog één keer alles uit de kast halen om met de muziek van
hun jeugdhelden oude tijden te doen herleven. Het concert wordt
gehouden in café De Zwaan, en duurt van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Iedereen is welkom!

De burgemeester die komt voorlezen op basisschool de
Toermalijn.
Januari 2014, Marieke Moorman was nog maar net een
paar maanden burgemeester van Bernheze, toen ze
gevraagd werd om te komen voorlezen op basisschool
De Toermalijn in Heesch. Voor de groepen 1 t/m 4
werd het verhaal van ‘Kikker en de vreemdeling’
verteld. Nadat de Burgemeester dit had voorgelezen,
mochten de kinderen vragen stellen over het boek en
daarna ook over het werk van de burgemeester.

‘Een meisje had al de hele tijd vol
spanning naar de burgemeester gekeken’
“Heb jij ook kinderen?”. “Heb jij een man… en is die
ook burgemeester?”.
Op de vraag: “Hoe kun je burgemeester worden”,
legde Marieke de procedure uit: …een brief schrijven
aan de commissaris van de Koning… dan de
selectieprocedure… en ten slotte word jij uitgekozen…
Een van de juffen vroeg aan de kinderen of ze ook wel
burgemeester wilden worden.
Een jongetje vond het allemaal te ingewikkeld en
“werd toch maar glaszetter, want dè’s ons pap ook.”
Een meisje had al de hele tijd vol spanning naar de
burgemeester zitten kijken, die natuurlijk zoals bij alle
officiële gelegenheden, de ambtsketen droeg.
Ze stak haar vinger op en toen ze aan de beurt was om
haar vraag te stellen, zei ze: “Waar heb jij die medaille
gewonnen?”
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Volkstuinvereniging Het Akkerveldje evalueert

HEESCH - Afgelopen zaterdagmiddag was het weer zo ver.
de leden van de heesche volkstuinvereniging het Akkerveldje
kwamen op het complex aan de
schoonstraat bij elkaar om het
afgelopen seizoen te evalueren.
Ook verschillende partners van
de tuinliefhebbers waren op
deze jaarlijkse bijeenkomst aanwezig om onder het genot van
een drankje en een hapje de ervaringen met elkaar uit te wisse-

len. Momenteel worden nog de
appels geplukt en de walnoten
geoogst.
Op enkele percelen liggen fraai
gekleurde pompoenen in de najaarszon te pronken. Ondanks
het erg wisselend weer van dit
seizoen, kan iedereen tevreden
zijn met de oogst. Die loopt nu
langzamerhand ten einde. De
tuinen raken weer leeg en worden de komende tijd voorbereid
op de winter. Zodra de eerste

nachtvorst zich aandient, moeten
de kwetsbare planten extra beschermd worden. De boerenkool
en de spruitjes hebben een bescherming nodig tegen de duiven
en kraaien.
Helaas geven enkele leden te
kennen dat ze het volgend jaar
geen tuintje meer nodig hebben.
Met name de leeftijd speelt hen
vaak parten.
En… er is niet zo veel aanwas
onder de jongeren. Die hebben
minder met het telen van gezon-

Elkaar ontmoeten

de onbespoten producten. En
door de hectiek van de moderne

tijd grijpen ze sneller naar kant en
klare maaltijden.

Jubilarissen Koninklijke Fanfare Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Tien jubilarissen werden gehuldigd tijdens het vrienden- en jubilarissenconcert van de koninklijke fanfare. Een bijzonder evenement, waarbij opnieuw
duidelijk werd dat muziek mensen kan vermaken en kan binden. Angela van der Wijst, Mark Lucius, Andrea Dortmans, Leon Verhallen, Rob van Zutphen 12½ jaar. Stephan
Megens en Arnoud Boeijen 25 jaar. Willy Jacobs en Ad van Aspert 50 jaar. Jo van der Pas 60 jaar. Meer foto’s op www.mooibernheze.nl.

Instappen en wegwezen met de Auris, AYGO en Yaris
Nu vanaf € 7,- per dag of tot € 4.500,- voordeel

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,3-4,8 L/100km (20,8-30,3 km/L); CO2 75-112 gr/km.
* Het Stapelvoordeel is tijdelijk verkrijgbaar en is opgebouwd uit de tijdelijke extra inruilwaarde, het modelvoordeel en het voorraadvoordeel • Voor de actie komt een beperkt aantal modellen van de AYGO, Yaris en Auris in aanmerking • Toyota Financial Services leasetarief
per maand o.b.v. Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, incl. max. bonus/malus, BTW, excl. brandstof • Dit actieproduct heeft een looptijd van 48 maanden en is na 12 maanden zonder beëindigingskosten maandelijks opzegbaar • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen
uitvoering, wijziging van fabrieksopties, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Geldig vanaf 1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 of zolang de voorraad strekt • Voor de actie komt een beperkt aantal modellen van de AYGO en Yaris in aanmerking • Vraag uw
dealer naar alle voorwaarden • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Jos van Boxtel

Middelrode, Haﬀertsestraat 21, 073-5032911
Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355
www.josvanboxtel.nl
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Willibrordcentrum in de
schijnwerpers

JUBILEUM
Redactie/schrijfster

HEESWIJK-DINTHER – het was afgelopen zaterdag een drukte van belang in het willibrordcentrum.
een grondige aan- en verbouwing kon worden afgerond met een feestelijke opening, waar heel veel
belangstellenden bij aanwezig waren.

Maria en wethouder Glastra van Loon openen het Willibrordcentrum

Heel verrassend was de inbreng
van De Wisperink, de motor- en
autoclub, die in het nog niet zo
verre verleden uiterst succesvolle motorraces organiseerde
in het Heeswijkse buitengebied.
Voorzitter Jo van den Akker kon
meedelen dat bestuur en leden
unaniem hadden besloten nagenoeg hun gehele batig saldo in
deze grootse verbouwing in te
brengen; een grote bijdrage dus
aan de hele Heeswijkse gemeenschap. Nu de nieuwe foyer de
naam ‘M.A.C. DE WISPERINK’
zal dragen, blijft deze illustere
naam behouden en kunnen bestuur en leden met een gerust
hart de beëindiging van hun –
sluimerend - bestaan voltooien.
Wethouder Jan Glastra van Loon
complimenteerde bestuur en
vrijwilligers met het prachtige
resultaat dat door veel enthousiasme, creativiteit en doorzetting
is neergezet. Hij accepteerde de
uitdaging van het Willibrordcentrum om in goed overleg te komen tot een volwaardige plek in
het gemeentelijk beleid.

In zijn openingswoord prees
voorzitter John van Tartwijk allereerst de enorme inzet van de
vrijwilligers, dankte de sponsoren voor hun gulle bijdragen en
toonde zich aangenaam verrast
met de vriendschappelijke facturering door menig toeleverancier.
Het Willibrordcentrum is door de

verbetering van de toneelfaciliteit (Heeswijk heeft voortaan
een ‘Theater aan het Plein’),
door de nieuwe riante foyer en
een moderne toiletgroep een
up-to-date gemeenschapshuis
waar verenigingen, particulieren
en bedrijven een voortreffelijk
‘thuis’ vinden.

Samen met trouwe vrijwilligster
Maria Schakenraad, knipte hij
het lint door, waarna de vele
gasten via de nieuwe entree de
diverse ruimtes konden bewonderen en waarbij zij hun complimenten royaal uitdeelden. Heeswijk is door een schoolvoorbeeld
van eigentijdse burgerparticipatie opnieuw een parel rijker!

open dag bij Modelbouwvereniging de Wissel
HEESCH/OSS - Modelbouwvereniging de wissel organiseert haar jaarlijkse open dag. Op zondag 6 november van 10.00 tot 17.00 uur, met gratis toegang. wij willen je laten zien wat we het afgelopen jaar
hebben gedaan. Jens uit heesch, lid sinds januari 2015, is zeer actief binnen onze vereniging. zijn bijdrage
aan het bouwen van onze clubbaan is voor ons echt onmisbaar. Op vele vlakken is hij bezig, het verven
van de lucht en gras zaaien op het land, het plaatsen van de mensjes en het planten van de bomen.
een vereniging, kunnen anderen
daarvan leren. Maar je kunt ook
leren van de kennis die op onze
vereniging aanwezig is. Samen
staan we sterker om deze uitgebreide hobby als volwaardige
hobby te beoefenen.
Modelbouwvereniging De Wissel
is iedere donderdag vanaf 20.00
uur open voor onze leden. Heb
je interesse, dan ben je van harte
welkom in onze clubruimte.

We gaan in het winterseizoen
workshops organiseren, waarbij
we leuke dingen maken voor
de treinenbaan. Tijdens de open
dag wordt een aantal ideeën
voor de workshops gedemonstreerd en kun je je opgeven

voor deze workshops.
Modelspoor is een hobby, waarbij heel veel aspecten van techniek tevoorschijn komen. Technieken die niet door iedereen
beheerst worden. Door jouw
specialiteiten te tonen binnen

Tijdens de open dag kun je weer
kennis met ons maken. De open
dag bij modelbouwvereniging
De Wissel vindt plaats in onze
clubruimte in het souterrain van
het theater De Lievekamp in
Oss. De ingang is aan de achterzijde van het gebouw.
Meer informatie:
www.mbvdewissel.com.

Martha daams

Vijf jaar
bevlogen
mensen
In Bernheze wonen veel bevlogen mensen! Mensen
die een hobby hebben en daar helemaal in opgaan,
mensen die zich inzetten voor anderen en daar heel
veel voor terugkrijgen. Er zijn mensen die hebben
geknokt om uit een nare situatie te komen of voor een
doel wat ze zich hadden gesteld.
Allemaal mensen met een missie. Ik had in de
voorbije jaren ook een missie: goed luisteren naar
wat de mensen te vertellen hadden, soms helpen de
woorden te vinden en soms aan de woorden voorbij,
de gevoelens vermoeden. Het waren vijf fantastische
jaren, die ik met een grote diversiteit aan mensen heb
mogen invullen.
Het was me een voorrecht om in huiskamers, kantoren
of werkkamers te mogen zitten en het gesprek aan
te gaan. Een interview was het eigenlijk nooit.
Geen vooropgezette vragen, wel vragen die in mij
leefden rond het overleven van een crisis, of die nu
economisch of emotioneel was. Altijd vonden we
gespreksstof en die gespreksstof mocht ik omzetten in
geschreven tekst, die vervolgens door een groot aantal
mensen werd gelezen.

‘Het waren vijf fantastische
jaren, die ik met een grote
diversiteit aan mensen heb
mogen invullen’
Ik mocht discussiëren met ondernemers over hun
passie en toekomstgedachten, me mengen in
discussies over toekomstplannen, mocht putten uit
eigen ervaringen, of die nu commercieel of emotioneel
waren. De gesprekken waren altijd divers.
Met de zusters van JMJ waren ze diepzinnig, met
immigranten soms met heimwee, met vrijwilligers
vol enthousiasme, met anderen vol wijsheid of gevoel
en met de ondernemers vol vertrouwen in een mooie
toekomst.
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AAn heT WerK
Aaihondenservice is op zoek
HEESCH - de aaihondenservice van k.t. Buitengewoon is op zoek naar baasjes met een lieve hond voor
een zorginstelling in heesch. heb jij zo’n lieve hond, die ook goed met andere honden overweg kan
en graag geknuffeld wordt? lijkt het je leuk om eens een praatje te maken met oudere (dementerende)
mensen?
Ben je elke eerste dinsdag van
de maand in de gelegenheid om
met je hond van 14.30 tot ongeveer 15.30 uur een bezoek te
brengen aan de zorginstelling in

Gom. Laat uw
organisatie stralen

Gom is al 50 jaar innovatief in het vakkundig schoonhouden
van gebouwen. Of het nu gaat om kantoren, productielocaties, evenementengebouwen, zorg instellingen, onderwijsgebouwen of publieke ruimtes. Met onze ruim 7.000 goed
opgeleide medewerkers en doordachte werkmethodieken
weten we op elke locatie de kwaliteit van de werkzaamheden
voortdurend op een hoog peil te houden. Gom is onderdeel
van Facilicom

Gom Schoonhouden zoekt voor een pand in
Heeswijk-Dinther gemotiveerde

SCHOONMAAKMEDEWERKERS

Het aaiteaM koMen
Versterken...

m/v (parttime)

De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 08.30 uur.

Heesch? Misschien zijn jij en je
hond dan degenen die ons aaiteam kunnen komen versterken.
Neem contact op met onze coordinator Wibet: 06-21481414.
Voor meer informatie kun je ook
terecht op onze site:
www.ktbuitengewoon.nl.

Interesse? Heeft u interesse in bovenstaande functie? Neem dan contact
op met de vestigingsadministratie van Gom Schoonhouden 088-2987042
of stuur een email mét uw telefoonnummer naar gshbreda@gom.nl

Onderdeel van Facilicom.

jaar facilitaire ervaring!

‘Ben zo goed dat ze je niet
kunnen weerstaan’

oproep nieuwe bestuursleden
HEESWIJK-DINTHER - Bc tenderfeet is opgericht om kinderen en
volwassenen de mogelijkheid te geven het plezier in basketbal te
ervaren. en dat is goed gelukt. inmiddels is de vereniging flink gegroeid, is het ledenaantal stijgend en is de vereniging financieel
gezond. Om dit alles mogelijk te maken zijn vele vrijwilligers actief,
waaronder diverse bestuursleden, trainers en coaches.
Na een aantal actieve vrijwilligersjaren nemen wij aan het
einde van dit seizoen - juni 2017
- afscheid van de voorzitter,
penningmeester en een algemeen bestuurslid. Helaas is het
vinden van nieuwe vrijwilligers
niet makkelijk. Het huidige bestuur doet daarom een ernstig
beroep op leden, ouders van leden, maar ook dorpsgenoten en

andere geïnteresseerden om zich
beschikbaar te stellen voor een
van de volgende functies:
• Voorzitter
• Bestuurslid communicatie
Een bestuursfunctie binnen BC
Tenderfeet betekent een leuk en
leerzame ervaring. Tevens is het
een leuke uitdaging om richting
te geven aan de enige basketbal-

Op weg naar….
Op weg naar….

Een andere baan?

Een boost in je loopbaan?
• Een andere baan?

Een check van je CV & LinkedIn-profiel?
• Een boost in je loopbaan?

Een betere combinatie tussen werk en privé?
• Een check van je
Influsso helpt je op
weg
door
Een nieuwe richting in je loopbaan?
CV & LinkedIn-profi
loopbaanbegeleiding,
Influsso helpt je op coaching
weg door loopbaanbegeleiding,
coaching ofel?
• Een betere combinatie tussen
workshops.
of workshops.

werk en privé?
Zet je eerste stap op 26 september
en check
je loopbaan
• Een nieuwe
richting
in je
op de Dag van de Loopbaan.loopbaan?
Kijk op www.influsso.nl.

vereniging uit Heeswijk-Dinther.
Wil je meehelpen, of wil je nadere informatie over deze functies, neem dan contact op via
bestuur@tenderfeet.nl.

Jacqueline
GerritsGerrits
- Loopbaanbegeleiding
Jacqueline
ǀ Loopbaanbegeleiding- Coaching
– Coaching
Vleutloop
WZ HEESCH
HEESCHǀ 06-23669373
- 06-23669373
Vleutloop44
44-ǀ5384
5384 WZ
ǀ info@influsso.nl
info@influsso.nl - www.infl
usso.nl
www.influsso.nl

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 herfstvakantie. deze periode loopt van zaterdag 22 oktober tot
en met zaterdag 29 oktober. tijdens deze dagen komen de welpen,
de gidsen en de scouts bij jou aan huis om tegen een geringe vergoeding klusjes en karweitjes op te knappen.
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.
Voor een goed verloop van de
actie, is het de bedoeling dat je
het boekje na de uitvoering van
het karweitje even invult. Je ont-

vangt dan ook een strookje dat
je voor het raam hangt, zodat iedere scout weet dat je reeds hebt
deelgenomen aan onze actie.
De opbrengst van deze actie zal
dit jaar worden aangewend voor
het houden van het gezamenlijke
zomerkamp 2017. Een bijzonder
kamp; in verband met het 70-jarig bestaan van Scouting Heesch
gaan alle leden gezamenlijk op

kamp! De Heesche scouts willen
via deze actie hieraan hun steentje bijdragen.
Je hebt vast wel een karweitje
voor hen, zoals lege flessen wegbrengen, stoep vegen, afwassen,
stofzuigen, boodschappen doen,
fiets poetsen, auto wassen of
andere klusjes.

De actie wordt georganiseerd
door en staat onder verantwoordelijkheid van de Vereniging
Scouting Heesch. Scouting Heesch hoopt, ten behoeve van haar

jeugdleden, evenals voorgaande
jaren, op een goede opbrengst
en zegt bij voorbaat dank voor
jouw medewerking.
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Geldig van wo 21 september
t/m di 6 december 2016

ber
Geldig van wo 21 septem
t/m di 6 december 2016

Leffe, Hertog Jan, G
l spe
Brand of AmsteRa
dler
soorten, m.u.v. 0% en
Alle Grolsch,
Leffe, Hertog Jan,
s à 30-33
2 pakken met 4 of 6 flesje
Brand of Amstelofspeciaalbieren
2 blikken à 30-50 cl

2

eHALVE

x3,99

PRIJS

Kijk op Jumbo.com

voor heerlijke stoofvlees recepten

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

x3,99
2,49 - 15,00
Alle soorten, m.u.v. 0% en Radler
2,21cl- 11,25
2 pakken met 4 of 6 flesjes àNu
30-33
of 2 blikken à 30-50 cl
Geen 18, geen alcohol
2,49 - 15,00
2 produ
ing op de totaalprijs van
* 2e halve prijs: 25% kort
Nu 2,21 - 11,25

Geen 18, geen alcohol
* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
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gemeenteBericHten

praktiscHe inFormatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGendA
Informatieavonden glasvezel
aanvang 19.30 uur
1 november
Nesterlé, Nistelrode
2 november
De Stuik, Vorstenbosch
7 november
De Wis, Loosbroek
8 november
Cultureel Centrum Servaes,
Heeswijk Dinther
9 november
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch
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twee locaties in Heesch en één in nistelrode
voor tijdelijke woningen
het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag
18 oktober het besluit genomen om op drie locaties verdeeld over
heesch en nistelrode, tijdelijke eenpersoonswoningen te plaatsen.
deze woningen zijn bestemd voor vergunninghouders en andere
mensen die met spoed een woning zoeken. In heesch gaat het om
twee woningen aan de mgr. van den hurklaan en zes woningen
aan de erven/Beemdstraat. In nistelrode komen zes woningen op
nieuwbouwlocatie weijen. samen met omwonenden gaan we in gesprek over de inrichting van de locaties en hoe nieuwe en huidige
inwoners in de toekomst op een prettige manier met elkaar in hun
buurt kunnen samenleven.
Creëren extra woonruimte
Het plaatsen van tijdelijke woningen is een van de oplossingen
uit het plan van aanpak om extra
woonruimte te creëren in Bernheze. In september gingen we in
gesprek met inwoners van Heesch en Nistelrode over geschikte locaties voor deze tijdelijke
woningen. We spraken met hen
over de locaties die de gemeente
heeft voorgesteld en alternatieve
locaties die door inwoners zijn
genoemd.
Bestaande nieuwbouwlocaties
De afgelopen weken hebben
we al deze locaties zorgvuldig
bekeken. Hierbij hebben we na-

drukkelijk aandacht gehad voor
de mogelijkheden op bestaande
nieuwbouwlocaties in beide kernen, zoals door veel inwoners
is aangegeven tijdens en na de
informatiebijeenkomsten.
De
uiteindelijke locaties zijn mede
op basis van deze inbreng van
inwoners naar voren gekomen.
Ze voldoen bovendien alle drie
aan de door het college gestelde criteria. De woningen kunnen
hier op korte termijn gerealiseerd
worden en deze locaties hebben
wat ons betreft qua ligging voldoende mogelijkheden in zich om
de mensen die er gaan wonen de
mogelijkheid te bieden om mee
te doen in de samenleving.

Planning
Voor het realiseren van de tijdelijke woningen is een omgevingsvergunning nodig. De verdere
planning is afhankelijk van het
moment waarop deze vergunningen onherroepelijk zijn. Dan
bestelt woningcorporatie Mooiland, die de woningen gaat realiseren en verhuren, de woningen.
De levertijd hiervan is ongeveer
twaalf weken. In die tijd worden de benodigde voorzieningen
aangelegd en de locaties verder
ingericht.
meedenken over inrichting
Wilt u als omwonende graag
betrokken zijn bij de praktische
inrichting van de locatie, bijvoor-beeld de exacte plek van
de woningen, parkeerplaatsen en
beplanting? Dat kan tijdens een
van de omwonenden overleggen
in november. Ook horen we dan
graag welke ideeën u hebt over
deelname van de bewoners van
de tijdelijke woningen aan onze
samenleving.

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij de
gemeente opgeven. U hoeft daar
dus niet meer voor naar de politie.
Is uw document gestolen, dan
moet u eerst bij de politie een
proces verbaal op laten maken.
Dit proces verbaal moet u meenemen bij de aanvraag van een
nieuw paspoort, id-kaart of rijbewijs. U moet persoonlijk aangifte
doen. Het kan niet digitaal of per
telefoon. Maak daarvoor een afspraak.

meer informatie
Op www.bernheze.org vindt u
informatie over de gekozen locaties en een lijst met veel gestelde
vragen. Staat uw vraag er niet
bij, stuur dan een mail naar
gemeente@bernheze.org of bel
tijdens kantooruren 14 0412.

Winnaars fotowedstrijd gemeentegids bekend
In januari komt de nieuwe gemeentegids uit. voor
en door u gemaakt, want u kunt elk jaar weer foto’s
insturen voor de fotowedstrijd. een selectie daarvan vindt u in de gids terug. ook dit jaar ontvingen
we veel inzendingen. hartelijk dank daarvoor.

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

U kunt zich aanmelden per e-mail
gemeente@bernheze.org of telefonisch via 14 0412. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Wethouders Peter van Boekel en
Jan Glastra van Loon zijn aanwezig evenals medewerkers van de
gemeente en woningcorporatie
Mooiland.
De volgende overleggen zijn gepland:
- Omwonenden overleg locatie Mgr. Van den Hurklaan op
dinsdag 1 november in De Pas
in Heesch
- Omwonenden overleg locatie de Ervan / Beemdstraat op
woensdag 2 november in De
Pas in Heesch
- Omwonenden overleg locatie
Weijen op maandag 7 november in Nesterlé in Nistelrode

de volgende personen zijn in de prijzen gevallen:
- 1e prijs: de heer T. Vrijsen uit Heesch
- 2e prijs: de heer F. van Rooij uit Heeswijk-Dinther
- 3e prijs: de heer R. van Hastenberg uit
Heeswijk-Dinther
Gefeliciteerd!

1e prijs: de heer T. Vrijsen (bloeiende hei tijdens zonsondergang De Maashorst)

2e prijs: de heer F. van Rooij (kerk Dinther)

3e prijs: de heer R. van Hastenberg (verlichte optocht Loosbroek)
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oFFiCiËle beKendMAKinGen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
U heeft verzuimd uw adreswijziging of uw vertrek naar het buitenland door te geven. Op grond
van artikel 2.38, 2.39, 2.43 of
2.47 wet BRP, bent u daartoe
verplicht.
Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
de persoonsgegevens van de
volgende persoon niet meer bij
te houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- M.T. Askarjar
geboren 30-04-1961
Besluitdatum: 23-08-2016
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben voor de betrokkene(n).
Bent u op de hoogte van het huidige adres van bovengenoemde
persoon, neem dan contact op
met de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- WHV Loosbroek voor het aanbieden van overnachtingsplaatsen bij het evenement Hoken en
Hakselen in Lunenburg Events
& More van 4 tot en met 5 november 2016 op een parkeerplaats aan Dorpsstraat, 5472
PH Loosbroek en in de kleedkamers van voetbalvereniging
WHV Loosbroek, Dorpsstraat
15, 5472 PH Loosbroek. De
beschikking is verzonden op 17
oktober 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
verleende standplaatsvergunningen
- Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 12 oktober 2016 besloten een incidentele standplaatsvergunning
te verlenen aan:
- de heer C. Kortsmit, Tubantenweg 13, 5349 BE Oss voor het
verkopen van oliebollen op De
Misse in Heesch van 8 tot en
met 31 december 2016.
- VOF Bok Verkuijlen, Kerkstraat
32, 5473 GN Heeswijk-Dinther
voor het verkopen van oliebollen op Plein 1969 van 12
december 2016 tot en met 10

januari 2017 en van 25 tot en
met 28 februari 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing
melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
Sint-Willebrordus Heeswijk, Fokkershoek 8a, 5473 VD Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid 4
APV melding gedaan van een activiteit op 5 november 2016. Van
deze mogelijkheid mag door de
inrichting maximaal zes keer per
jaar gebruik worden gemaakt.
Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal.
Voor de exacte normen verwijzen wij u naar artikel 2:34B, lid 1
en 2 van de APV, die te vinden is
op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet milieubeheer
algemene maatregel van
bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Van Gruijthuijsen Catering BV
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het oprichten van een cateringbedrijf
op het adres Cereslaan 6, 5384
VT Heesch
- Dobbelsteen V.O.F. heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van de varkenshouderij op
Achterdonksestraat 15, 5472
PS Loosbroek
- A.W.J. van Boxtel-Sigmans en
E.A. van Boxtel heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor inrichting op het
adres Oude Veghelsedijk 47,
5476 KE Vorstenbosch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
De volgende melding als bedoeld
in artikel 10.52 van de Wet milieubeheer is ingekomen:
- Van Schaijk Transport B.V.
heeft een melding op grond
van het Besluit mobiel breken
ingediend. De melding richt
op het mobiel breken van in
totaal 1.200 ton steenachtige
materialen op het adres Langstraat 13, 5388 VS Nistelrode. De melding is geldig van
6 oktober 2016 tot uiterlijk
6 januari 2017 en geldt in deze
periode gedurende ten hoogste

twee werkdagen. Bronsterkte
mobiele breker is 115 dB(A).
Tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

wet ruimtelijke ordening
ontwerp-omgevingsvergunning
plattelandswoning
Busselsesteeg 2 loosbroek –
19 oktober 2016
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
ingevolge paragraaf 3.3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat zij van plan is om met
toepassing van artikel 2.12 lid 1,
onder a, onder 3º Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht af
te wijken van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning
te verlenen voor het gebruik van
een agrarische bedrijfswoning als
plattelandswoning op het adres
Busselsesteeg 2 in Loosbroek.
Inzage: Het ontwerpbesluit ligt
met ingang van 20 oktober 2016
gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. De stukken
zijn digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
OVBusselsest2-ow01).
reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpbesluit reageren door
het indienen van een zienswijze.
Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Indien
u uw zienswijze mondeling wilt
geven kunt u een afspraak maken met de heer Staps van het
domein Beleid, telefoon 14 0412.
ontwerp wijzigingsplan
dodenhoeksestraat
ong. heeswijk-dinther
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerp
wijzigingsplan
Dodenhoeksestraat ong., Heeswijk-Dinther
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPDodenhoekseong-ow01.
Inhoud: Het plan behelst het
bouwen van een woning op het
perceel aan Dodenhoeksestraat
ong. in Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
ontwerp wijzigingsplan
hoefstraat ong. heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerp
wijzigingsplan Hoefstraat ong.
(naast 23), Heesch (artikel 3.9a

Wet ruimtelijke ordening). Het
plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code NL.IMRO.1721WPHoefstraat23-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het
oprichten van een woning aan
Hoefstraat ong. (naast 23) in
Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
ontwerp wijzigingsplan mgr.
van den hurklaan ong., heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerp
wijzigingsplan Mgr. Van den Hurklaan ong. (naast 12), Heesch
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPMgrvdHurkln12-ow01.
Inhoud: Het plan behelst een
schuur om te vormen naar een woning aan de Mgr. Van den Hurklaan ong. (naast 12) in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
Bekendmaking terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan
en
omgevingsvergunning ‘horeca
Plein 1969 in heeswijk-dinther’
Het ontwerp bestemmingsplan
‘Horeca Plein 1969 in Heeswijk-Dinther’ is opgesteld met
het oog op het realiseren van een
Grand Café. Het Grand Café bestaat uit een ijssalon, een snackbar en een terras. De locatie is
gelegen aan de oostzijde van
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.
Het bestemmingsplan ‘Horeca
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther’
biedt het juridisch kader waarmee de gewenste ontwikkeling
planologisch mogelijk wordt
gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen vanaf 20
oktober 2016 voor een periode
van zes weken ter inzage.
Coördinatiebesluit
In haar vergadering van 4 februari
2016 heeft de gemeenteraad
besloten de gemeentelijke coordinatieregeling als bedoeld in
paragraaf 3.6.1 artikel 3.30, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. Dit
coördinatiebesluit is reeds in een
eerder stadium bekendgemaakt.
ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 3.8, lid 1
van de Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend
dat zij het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Horeca Plein 1969 in
Heeswijk-Dinther’ en de hiermee
gecoördineerde ontwerpbesluit
omgevingsvergunning ter inzage
leggen.

1. Bestemmingsplan
Het (ontwerp)bestemmingsplan
‘Horeca Plein 1969 in Heeswijk-Dinther’ ligt van 20 oktober
2016 tot en met 30 november
2016 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1721.
BPHorecaPlein1969-ow01;
- Op afspraak tijdens de openingsuren van het gemeentehuis Bernheze, De Misse 6 in
Heesch.
2. ontwerp-omgevingsvergunning activiteit bouwen
Er is een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de bouw van
het grand-café. Het ontwerpbesluit bevat ons voornemen om
deze vergunning te verlenen.
Het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning ligt met ingang van 20 oktober 2016 voor een periode van
zes weken voor een ieder op de
volgende wijzen ter inzage:
- Op afspraak tijdens de openingsuren van het gemeentehuis Bernheze, De Misse 6 in
Heesch.
Zienswijzen:
Iedereen kan tijdens de bovengenoemde termijn schriftelijk
of mondeling een zienswijze
indienen over het ontwerp bestemmingsplan en/of de gecoordineerde aanvraag ontwerp
omgevingsvergunning. Schriftelijk
kunt u dit doen via Postbus 19,
5384 ZG Heesch. Wij verzoeken u
in uw brief duidelijk te vermelden
of uw zienswijze (of een deel ervan) betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/of de
ontwerp omgevingsvergunning.
Zienswijzen over de ontwerp
omgevingsvergunning worden
door het college van burgemeester en wethouders behandeld.
Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad. Wilt u mondeling
uw zienswijze geven, maak dan
vooraf een afspraak. Hiervoor
kunt u contact opnemen met de
heer E. van Dijk, telefoonnummer 14 0412.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
heesch
- Parelgras 1
Bouwen overkapping en
tuinmuur
Datum ontvangst: 10-10-2016
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heeswijk-dinther
- Berkenvenseweg 1
Milieuneutrale melding
Datum ontvangst: 14-10-2016
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
heeswijk-dinther
- Raadhuisplein sectie E 379
Plaatsen twee tijdelijke units
Verzenddatum: 11-10-2016
- Heeswijkseweg 7
Bouwen weeghuisje aan
kantoorruimte
Verzenddatum: 13-10-2016
- Aa-brugstraat 17
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Bouwen overkapping en aanleg vijver
Verzenddatum: 11-10-2016
nistelrode
- Berghemseweg 24
Handelen in strijd regels
Ruimtelijke ordening
(bouwen bijgebouw)
Verzendatum: 11-10-2016
heesch
- Zoggelsestraat 77
Oprichten carport
Verzenddatum: 12-10-2016
- Eeuwelseloop 3-5-7-9-11-13
Oprichten 6 twee-onder-een-kapwoningen
Verzenddatum: 14-10-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

tijdelijke vergunning
nistelrode
- Loo ong.
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 10-10-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

De volgende omgevingsvergunning is ingetrokken.
Dit besluit treedt daags na verzending van het besluit in werking.
heeswijk-dinther
- Veldstraat 31c
Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 17-10-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
heesch
- Loosbroeksestraat 17
Veranderen milieu en handelingen met gevolgen voor

beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 11-10-2016
vorstenbosch
- Oude Veghelsedijk 47
Veranderen en in werking
hebben van inrichting (revisie
milieu) en handelingen met
gevolgen voor beschermde
natuurgebieden
Verzenddatum: 14-10-2016
loosbroek
- Achterdonksestraat 15
Veranderen milieu en handelen met gevolgen beschermde
natuurgebieden
Verzenddatum: 17-10-2016
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

ProCedUres
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

WWW.bernHeze.orG

sten uit loosbroek exposeert op dutch design Week
LOOSBROEK – in april hadden we al een interview met sten van helvoort uit loosbroek, die voor zijn
studie creatief vakman/Meubeldesign naar Milaan mocht om zijn zelfontworpen bad tentoon te stellen
op het designevenement ventura lambrate. hierbij gaf sten samen met medestudente Micha van der
palen aan dat ze graag een keer op de dutch design week zouden willen staan. en nu is het zover!
centen uit de praktijk. Een selecte
groep experts koos de geëxposeerde producten uit: ontwerper
Jeroen Wand, ontwerper/docent
Raymond Hilhorst en kunstenaar/
docent Theo van der Meijden.
Micha van der Palen en Sten van Helvoort
“A little bit different”

Studenten MeubeldeSign expoSeren
op de dutch deSign Week
van 22 t/m 30 oktober 2016

Studenten van de opleiding Creatief Vakman / Ontwerpend
Meubelmaker van het Koning
Willem I College presenteren dit
jaar voor het eerst hun meubelontwerpen op de Dutch Design
Week 2016.
Op de opleiding Creatief Vakman/
Meubeldesign wordt ontwerpen
en realiseren gedoceerd door do-

De geselecteerde producten voor
de Dutch Design Week 2016 zijn
ontworpen en gerealiseerd door:
• Micha van der Palen en Sten
van Helvoort met ‘A little bit
different’
• Sam Meerman met ‘Rebelt’
• Pepijn Nuijten met ‘8mm
remastered’
• Daan Hesseling met ‘Krakk’
• Wayne de Kort met ‘Work
Light’

Dit is het bad gemaakt door Sten en
Micha. Het bad is 1,80 meter lang,
80 cm breed en 80 cm hoog.

• Marijn dos Reis met ‘Kubus’
Het evenement vindt plaats van 22
t/m 30 oktober, op de Dutch Design Week 2016 bij Yksi Expo op
de Torenallee 22-04 in Eindhoven.

Let op met wat je wenst, het zou
zomaar realiteit kunnen worden
Sten en Micha
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te huur
Springkussen voor al uw
feestjes. Voor informatie:
06-22148394.

te koop

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Ad Ploegmakers
uit Heesch

Winnaar:
Jolanda de Laat
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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Zoek: hangt, haper, hapje, happy, hapte, haram, harde, hards,
harem, haren, harig, harkt, harpt, harst

Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Balkenbrij 1 kilo voor
€ 4,95
Duitse biefstukken
€ 0,98 per stuk.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
De mooiste lampen
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht
meenemen, is voor ons geen
probleem. Wij hebben altijd
leuke aanbiedingen en anders
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

personeel
H. de Laat Transport is op zoek
naar chauffeur.
Binnenland, hoofdzakelijk
’s nachts voor bloemen en
plantenvervoer.
Standplaats: Berlicum
06-20002059.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

Bouwschuur voor
carnavalsgroep uit
Heesch met 17 leden allemaal
rond de 17, 18, 19 jaar. We
hebben al twee jaar met plezier
meegedaan en zouden het heel
jammer vinden dit jaar niet mee
te kunnen doen omdat er geen
schuur is. Meer informatie:
Dirk van Kronenburg via
cvoandekant@gmail.com.
Bouwlocatie HeeswijkDinther/Loosbroek
Wij zijn een jonge
carnavalsvereniging uit HDL
met een gemiddelde leeftijd van
20 jaar. En wij zijn dringend op
zoek naar een bouwlocatie om
een carnavalswagen te bouwen.
Ben jij of ken jij iemand die een
loods/schuur ter beschikking
heeft in de regio dan horen wij
dat graag. CV Goedzat.
06-38333272.
kevin.buermans@hotmail.com

Al ruim 90

Gebruikte/oude
wenskaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0413-355008.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
FRIETKRAAM Voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. 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.

Creatieve kids voor de
cursus ‘Creatief met
naald en draad’
Leer je eigen knuffel en kleding
te maken. Ook voor kinderen
met autisme en/of adhd.
Info: info@wavebegeleiding.nl
of 06-25302651.

Geef kleur aan dit
donkere, grijze
jaargetijde
Laat mij bepalen welke kleur u
het beste past.
Maak een afspraak voor een
kleuranalyse met gratis make up
advies.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.

Bidprentjes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.

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

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Bezoek

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

last minute vluchten
Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.

gevraagd

Taxi van Lieshout

Ook voor

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE WÉL WERKT!

1ste automonteur
met apk + diagnose
Regio Veghel.
Meer informatie
06-10902283.

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert
Zie oplossing pagina 50
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Column

Lokaal:

Het zal je maar gebeuren…
Frans van de Ven, fractievoorzitter Lokaal

keukenbazen

Marieke moorman
Foto: Ad Ploegmakers

Afgelopen zaterdag ervoer ik weer wat
een voorrecht het is om burgemeester
te zijn. Die dag meldden achttien teams,
elk uit een gemeente uit NoordoostBrabant, zich voor de kinderkookbattle
in het Koning Willem I College in Den
Bosch. Voor onze gemeente waren
dat Amber, Olivia, Sven en Xavier uit
Heesch.

Een paar weken eerder hadden ze een menu ingeleverd, dat door
chefkok Violet van Dooren van restaurant Het Sentiment in HeeswijkDinther werd uitgekozen om te koken op de finaledag. Dat was dus
zaterdag.
Ik trof het Bernhezer team ‘s middags in de keuken. Onder de
enthousiaste leiding van Violet waren ze bezig met de voorbereidingen
voor het diner. Geen friet, pannenkoeken of hamburgers, maar
een heerlijk driegangenmenu, vol kleurige seizoenproducten. De
ingrediënten daarvoor waren niet alleen gezond, maar ook nog
eens afkomstig van ondernemers uit onze eigen gemeente; ijs van
ijsboerderij Van Cleef en koekjes met graan van De Halm (die laatste
werd diezelfde avond Bernhezer ondernemer van het jaar).

Heerlijk op vakantie in Spanje, genietend van de zon en het wandelen over de
boulevards met de wuivende palmbomen; wat kan het leven toch mooi zijn.
Maar dan… net teruggekeerd van die heerlijke vakantie, word ik ziek en na
een paar dagen is het zo erg dat een opname in het ziekenhuis noodzakelijk
blijkt. Een longontsteking is de eerste gedachte van de artsen. Na verder onderzoek blijkt het te gaan om een besmetting met de legionellabacterie die
de veteranenziekte heeft teweeggebracht.
Hoge koortsen, ijlen en waanbeelden tot gevolg. De longarts
in het ziekenhuis doet een (verplichte) melding aan de GGD
(Gemeentelijke
Gezondheidsdienst) over de besmetting met
de legionella. Men neemt de
kwestie serieus, omdat men niet
weer een legionellaramp wil
meemaken als in Bovenkarspel
in 1999, waar toen 32 mensen
stierven en ruim 200 ernstig zie-

SP:

Marieke Moorman
Burgemeester

Fransen

Al 15 jaar
uw vertrouwde
registeraccountant
in Nistelrode

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

Onze dienstverlening:
(loon)administratie
Jaarrekeningen
Aangiften (IB BTW VPB etc)
Subsidieverklaringen
Kerkveld 69
Wettelijke controles
5388 RH Nistelrode

•
•
•
•
•

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt voor alle Nederlanders. Mensen die voor hun zelfstandig functioneren of voor hun maatschappelijke participatie ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op
deze wet. De Wmo gaat over een heleboel verschillende onderwerpen op het
gebied van welzijn en zorg. Via de Wmo willen de gemeenten clubs, wijkcentra en dorpshuizen steunen bij het ontwikkelen van initiatieven/activiteiten.

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

Doel
Doel van de wet is het bevorderen van de sociale samenhang en
leefbaarheid in wijken/buurten
en kernen. De gemeente biedt
in het kader van de Wmo ondersteuning. Ondersteuning als
u belemmeringen in uw dagelijks
leven of bij deelname aan de samenleving ervaart. Problemen
die u zelf of uw sociale netwerk
niet kan oplossen. Voorbeeld: u

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

hebt een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem. U kunt hiervoor
terecht bij het Zorgloket van de
gemeente. Na aanmelding (via
een speciaal formulier) volgt een
gesprek bij u thuis, waarin u en
de Wmo-consulent samen kijken
wat precies de vraag is en wat u
zelf al hebt gedaan om uw probleem op te lossen. Blijkt dat u
het probleem niet zelf kan op-

lossen, dan wordt gekeken hoe u
het beste geholpen kunt worden.
Blijkt dat een Wmo-voorziening
de beste oplossing is, dan kunt u
daarvoor een aanvraag doen.
Te mooi?
Klinkt dit alles voor u te mooi
om waar te zijn? Dat zou niet
mogen. Neem gerust contact op
met de SP Bernheze. We zijn er
voor u.

Heel Bernheze gratis glasvezel
Erik van der Wijst, commissielid CDA Bernheze
Een aansprekende titel, waarmee het Brabants Dagblad niet zo lang geleden
aankondigde dat E-fiber 13.000 aansluitingen, ook in het buitengebied, gaat
realiseren. Nog in 2016 starten en een jaar later zou heel Bernheze voorzien zijn. Voor CDA Bernheze klinkt dit als muziek in onze oren. Een van de
speerpunten uit ons verkiezingsprogramma, een 100% dekking binnen alle
haarvaten van de gemeente, lijkt hiermee dichterbij te komen! Daarbij hoort
echter de voorwaarde dat in totaal 40% van de burgers en bedrijven mee
moet doen.

Glasvezel is de toekomst
Glasvezel lijkt, gezien de digitale behoefte van de steeds sneller
wordende wereld, een steeds belangrijkere partner te worden.

Voor een persoonlijk
advies op maat

Ook de politieke activiteiten
staan even op een laag pitje,
jammer.

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

CDA:
AC CO U N TA N C Y
& AD V IE S

de internationale samenwerking
op het gebied van de gezondheidszorg toe kan leiden. Ik heb
het werk van de GGD even van
nabij mee mogen maken. Zelf
moet ik nog minimaal 6 weken
rust houden om weer te herstellen en conditie op te bouwen.

Voor wie is de Wmo bedoeld

‘s Avonds konden we genieten van de kookprestaties van de kinderen.
Elke gemeente had een prachtig versierde tafel, waaraan ouders, opa’s
en oma’s, leveranciers en sponsors al het lekkers tot zich namen. We
hebben ons de duo-soep van courgette en tomaat, het hoofdgerecht
met cordonvink, aardappeltjes en verse groenten en de frisse
kwarktaart met ijs na, heerlijk laten smaken.
Dat Bernheze eind van de avond net geen winnaar werd, mocht de
pret niet totaal drukken. Het was voor ons allemaal een geweldige
belevenis en we zijn trots op onze eigen keukenbazen. Heeft
u ook een jonge keukenprins of -prinses in huis? Duik gezellig
samen de keuken in en hopelijk vinden we volgend jaar weer
zulke gemotiveerde kinderen om Bernheze in de kookbattle te
vertegenwoordigen.

ken moesten worden verzorgd.
Thuis gekomen is er vrijwel direct
bezoek van de GGD. Men wil
alle adressen in het vakantieland
hebben waar ik ben geweest. In
overleg met de Spaanse GGD
wordt dan onderzocht of er ergens meerdere gevallen van legionellabesmetting zijn geconstateerd, om zodoende de bron van
de besmetting op te sporen. Ziedaar een goed voorbeeld waar

De digitale ontwikkelingen gaan
hierbij zo snel dat de huidige
breedbandvoorzieningen
hun
grenzen bereiken. Dit, terwijl er
behoefte is aan een goede, snelle
en stabiele digitale verbinding.

Glasvezel heeft hierbij de toekomst. Een hogere capaciteit,
gebruikmaken van meerdere apparaten zonder snelheidsverlies
en de mogelijkheden voor zorgop-afstand zijn enkele voorbeelden die met glasvezel realistisch
worden. Dit is de kans om zowel
in alle kernen als in het buitengebied glasvezel aan te leggen, die
kans moeten we met zijn allen
aangrijpen! Met glasvezel zijn we

klaar voor de toekomst!
Informatieavonden
Door gemeente en E-fiber worden begin november informatieavonden georganiseerd in elke
kern. Heeft u interesse, vragen
of wilt u weten wat de voordelen van glasvezel zijn dan hopen
ik en mijn collega’s van het CDA
Bernheze u op een van deze infoavonden te ontmoeten.

inFormatie Voor de kernen
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Progressief Bernheze:

GlAsHelder 8

Gespreid bedje

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
de gemeente uden en landerd gaan verder met het onderzoeken van een
fusie. lange tijd hebben uden en landerd de gemeente Bernheze benaderd
voor het onderzoeken van de mogelijkheden van een Maashorstgemeente
met z’n drieën. de meerderheid van de gemeenteraad van Bernheze wilde dit
gesprek niet verder aangaan. de fractie van progressief Bernheze is verheugd
dat uden en landerd na de afwijzing van Bernheze doorgaan.

hervormen
De kosten van het openbaar
bestuur kunnen omlaag. De
maatschappij betaalt belasting
voor het openhouden van gemeentehuizen, de salarissen voor
burgemeesters, wethouders en
vergoedingen voor raads- en
burgerleden.
Minder gemeenten betekent dat
minder geld nodig is voor dit alles. Dat geld kan goed gebruikt
worden om de kwaliteit van de
organisaties te versterken, waardoor de kwaliteit van dienstverle-

ning omhoog gaat. Te vaak hoort
Progressief Bernheze van burgers
en bedrijven dat zij niet tevreden
zijn over onze gemeente. Kwaliteitsverbetering kan niet zonder
hervormingen.
herindelen
In onze regio is het herindelen
van gemeenten een doorlopend
proces. Lith en Geffen zijn bij
Oss gevoegd. Nuland en Vinkel zijn naar Den Bosch gegaan.
Binnenkort zijn Schijndel, Sint
Oedenrode en Veghel samen

Meierijstad. Grote kans dat Uden
en Landerd samengaan. Dankzij
deze ontwikkelingen is het vrij
makkelijk om weeffout Bernheze
op te heffen. Het verdelen van
de dorpen over de omliggende
gemeenten is een voor de hand
liggende stap.
Dankzij het herindelen in de afgelopen en de komende jaren is
het bedje voor de dorpen van
Bernheze gespreid.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl

‘een kans voor iedereen’
mr. a.j.g. (twan) van strien begon zijn juridische carrière aan
de radboud Universiteit nijmegen, waar hij civielrechtelijk
afstudeerde. Zijn maatschappelijke betrokkenheid maakte
de heeschenaar voorzitter van de wetswinkel Uden, waar hij
zich heeft ingezet voor laagdrempelige rechtshulp. In 2011
is hij beëdigd als advocaat en vanaf 2013 is hij werkzaam
bij advocatenkantoor verkuijlen in sint-oedenrode,
waar hij zich toelegt op arbeids-, huur-, contracten- en
ondernemingsrecht.
“Ik strijd voor laagdrempelige rechtshulp, onder andere
door in CC de Pas in heesch een inloopspreek te houden,
waar iedereen vrijblijvend juridisch advies kan inwinnen.
met de wijzigingen op het gebied van gesubsidieerde
rechtsbijstand, houd ik mijn hart vast of straks iedereen
nog een advocaat kan betalen. we moeten allemaal ons
best doen om iets van het leven te maken, maar die kans
moet er dan wel voor iedereen zijn. gelijke kansen. dat
herken ik in de standpunten van d66. daarom ben ik
d66.”

rechttoe, rechtaan en geen
fabeltjes

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl

de eerste informatieavonden zijn geweest. eentje voor groene
ondernemers. en eentje voor business in alle andere kleuren. zowel bij de agrariërs als bij de ondernemers was het druk. eric vos
van e-fiber en paul van wanrooij van trined werden het hemd
van het lijf gevraagd.
twijfels
Na de presentaties kwamen er veel vragen uit de zaal. Ook twijfels. Hier en daar zelfs achterdocht: “Dit klinkt als een sprookje. Te
mooi om waar te zijn.” Dus er werd doorgevraagd. Soms leek het
een kruisverhoor. Maar alle vragen werden stuk voor stuk beantwoord. Bedenkingen weerlegd. Rechttoe, rechtaan. Geen fabeltjes. Een hoogwaardig pakket voor een scherpe prijs.
Geen lokprijzen
Dan komt de hamvraag: “Tja, dan worden we nu met een zacht
prijsje binnengelokt. Als je tekent geldt de aanbieding. Daarna
vliegt de prijs natuurlijk omhoog.” Zowel Eric als Paul zijn duidelijk: “Nee, de prijs gaat niet omhoog.” Thuis denk ik er nog eens
over na. We zijn niet anders gewend. ’t Is altijd zo. Toch nog eens
navragen. Voor de zekerheid: “Is die prijs niet een instapprijs, een
lokkertje?” Hun antwoord is duidelijk: “Voor iedereen die nu bij
de eerste 40% meedoet, houden we de prijs voor het standaard
pakket de eerste jaren vast. Gegarandeerd! Wat ons betreft gaat
hij eerder omlaag dan omhoog. En het standaardpakket, dat wordt
zeker niet uitgekleed.” Nou, dat is glashelder. Toch?

ik ben

Kwaliteitsverbetering
‘
kan niet zonder hervormingen

’

Volgende week: Glashelder-9.
Reactie? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl
Bestel je pakket op www.TriNed.nl

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan
Open nu
s
het JongWij
pakket

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

Van Schayk maakt u wegwijs

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

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

dienstverlening op maat
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• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën
& risicobeheer
‘t Dorp 124
't Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
5384 MD Heesch 5384 MD Heesch
088 - 8000 900
T 0412 - 45 20 03 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl
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bernheze bouwt
VAN D UYNHOVEN

Samen sterker
bouwen

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

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

pvdzanden.nl

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

06-11955220
johndortmans@home.nl

www.vanduynhoven.nl

Campagne om je eigen huis
zuiniger te maken
BERNHEZE - Energie besparen doe je nu. Dat is het motto van een campagne om huiseigenaren te stimuleren hun dak, vloer, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren. Veel mensen hebben geen idee wat
isolatie kost, en 60 tot 70% schat te laag in wat het oplevert. Uit een enquête blijkt dat de helft van de
ondervraagden wel (zeer) geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen. Energiebesparing scheelt
in de stookkosten, levert meer comfort in huis op en is goed voor het milieu. Ruim 70% vindt het (zeer)
belangrijk dat de overheid energiebesparing stimuleert. Veel mensen (71%) kennen de verschillende
mogelijkheden. Slechts een kwart weet dat er subsidie bestaat voor energiebesparende maatregelen.

De campagne loopt de komende
drie jaar met tv- en radiospots,
aandacht op internet en een
speciale website. Daar kunnen
huiseigenaren advies op maat
krijgen: de mogelijkheden, de
kosten en opbrengsten, de financiering met subsidie of goedkope lening.
Ook krijgen ze hulp bij het vinden van een isolatiebedrijf of
leverancier. Een gebreide ‘tochthond’ en een ‘tochtslang’ spelen
de hoofdrollen in de campagne:
zij worden werkloos als in het
huis isolatie wordt aangebracht.

van het dak van een gemiddeld
rijtjeshuis bespaart € 500,- per
jaar aan stookkosten. De investering is € 4000,-. Investeren
in dakisolatie is daarmee net zo
gunstig als een rente van 8 procent op een spaarrekening. Bovendien is het huis in de zomer
koeler.
In een gemiddelde hoekwoning kost vloerisolatie eenmalig
€ 1.600,-. De besparing per jaar
is € 180,-. Het rendement is
vergelijkbaar met een spaarrente van 7 procent, plus warmere
voeten en minder tocht en vocht
in huis.

Voorbeelden
Op de website
www.energiebesparendoejenu.nl
staan verschillende voorbeelden.
Vloerisolatie plus spouwmuurisolatie kost voor een gemiddeld
huis eenmalig € 3.900,-. De
jaarlijkse besparing is € 760,-.
Dat is voordeliger dan spaargeld
op de bank zetten. Het isoleren

Subsidie van 20 procent
Wie twee verschillende isolatiemaatregelen in één keer neemt
(dak, gevel, vloer, spouwmuur of
ramen) kan een subsidie van ongeveer 20 procent krijgen. Daar
bovenop is dan ook subsidie mogelijk voor isolerende deuren en
kozijnen voor driedubbel glas.
Ook verenigingen van eigenaren

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

(VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie
krijgen voor isolatie. Daarnaast
is er voor VvE’s subsidie voor
energieadvies, het maken van
een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. Voor
de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel
of pelletkachel is een investeringssubsidie duurzame energie
beschikbaar.
Voor verhuurders van huurhuizen zijn er al andere subsidieregelingen voor energiebesparing.
Bij zeer energiezuinige huizen
(‘nul-op-de-meter’) kan de verhuurder een bijdrage van de
huurder vragen. De huurder betaalt dan niet of nauwelijks voor
energie, en is netto hetzelfde
kwijt aan woonlasten voor een
huis met meer comfort.
Goedkope lening
Het is ook mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te
financieren. De subsidie en zo’n
lening zijn te combineren. Ook
een combinatie van de rijkssubsidie met bijdragen van een gemeente of provincie is mogelijk.
Het Rijk voert de campagne
‘Energie besparen doe je nu’ samen met de energieloketten van
de gemeenten, met bedrijven en
maatschappelijke organisaties.

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

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

Professioneel & deskundig advies en uitvoering
De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl

Bouwlocatie carnavalswagen gezocht
Heeswijk-Dinther - Een jonge carnavalsvereniging uit HDL met
een gemiddelde leeftijd van 20 jaar is dringend op zoek naar een
bouwlocatie om een carnavalswagen te bouwen. Dat zal zijn vanaf
de herfstvakantie tot ongeveer een week na de carnaval. Ben of
ken jij iemand die een loods/schuur ter beschikking heeft in de
regio, dan hoort de CV Goedzat het graag.
CV Goedzat - 06-38333272 - kevin.buermans@hotmail.com

Marcel van den Akker
Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

nog beter wonen in
Vorstenbosch met Kluscafé

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

VORSTENBOSCH - Ferme woorden sprak wethouder Jan Glastra van loon vrijdag in de stuik, waar hij
het kluscafé opende. hij zei telkens weer verbaasd te zijn hoeveel mensen er in vorstenbosch vrijwillig
voor elkaar op de been zijn. “het is veel beter leven in een kleine kern dan in de stad.”
de Stichting Zorgvoorzieningen
Vorstenbosch legde de tientallen belangstellenden uit hoe het
Kluscafé tot stand kwam. “Wij
zien het ook als een nieuwe ontmoetingsplek, een mooie aanvulling op wat we hier al hebben,
zoals het Eetcafé, de Vraagbaak,
de ochtenden voor mensen met
een beperking, de duofiets en de
koffieochtenden.”

De klussers zijn druk in de weer met een aangeboden stofzuiger. Die
overigens gerepareerd werd
Foto’s: Jo van den Berg

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

Cornelissen roemde de gemeente vanwege de startsubsidie en
de sponsoren uit het bedrijfsleven. Het Kluscafé is elke tweede vrijdagmorgen van de maand
vanaf half tien open. Mensen uit
het dorp kunnen hun spullen die
niet (meer) werken aanbieden
en betalen alleen de onderdelen
die vernieuwd moeten worden.
Vrijwilligers buigen zich er over

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

aan de slag Met
stoFzuigers en
koFFiezetapparaat

Links Voorzitter Ben Cornelissen die de klussers aan het werk gezet heeft

En het is duidelijk, dat je in Vorstenbosch beter af bent dan in
Oss”, zegt de wethouder, die
meende dat het nieuwe Kluscafé zeker in een behoefte gaat
voorzien. “Vanaf nu is het nóg
fijner om in Vorstenbosch te wo-

nen”, zegt Glastra Van Loon, die
vervolgens een lint probeerde
door te knippen met een schaar
die niet deugde. Een kolfje naar
de hand van de klussers, die de
wethouder snel vooruithielpen.
Voorzitter Ben Cornelissen van

huishoudelijke apparaten, speelgoed, kleding, tuingereedschap,
geluidsapparatuur en bijvoorbeeld instellingen van telefoon,
tablet of laptop.
Meteen na de opening gingen
de vrijwillige klussers - onder
leiding van opperklusser Theo
van Os - aan de slag met stofzuigers en koffiezetapparaten.
Zelfs een weigerachtig telefoondisplay van een verstekeling, een
inwoner uit Heesch, werd gerepareerd.

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

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56.
Of kijk op www.johnheesakkers.com

Diverse
showroomaanbiedingen

k e u k e n a r c h i t e c t u u r

B r u g s t r a a t 18 A V i n k e l
tel
( 073) 532428 0
f a x ( 073) 5325487

w o e n d o 0 9. 3 0 -18 . 0 0 u u r
v r 0 9. 3 0 - 2 0 . 0 0 u u r
z a 10 . 0 0 -16 . 0 0 u u r

w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

10 R
A
JA
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bernheze bouwt
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Ontwerpen,
installeren en
onderhouden
bv
BI Installatietechniek
is ons vak
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Met open Met open
vizier de vizier de
toekomst in
toekomst in

S

Geen gedoe met overstappen naar de
Bernhezer Energiecoöperatie
Foto: Jan Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - Aan de Balledonk in Heeswijk-Dinther bij Heleen van de Veerdonk en partner
Rein van der Eerden wordt sinds kort duurzame groene energie van BECO geleverd. Begin dit jaar hoorde
Heleen (53) het verhaal van Marjan Minnesma van Urgenda over de noodzaak om af te blijven van onze
fossiele grondstoffen en hoe we zouden kunnen bijdragen aan een verminderde CO2-uitstoot. Toen kwam
bij haar de overtuiging hieraan een positieve bijdrage te willen leveren.

BI

Natuurlijk gaat het thuis ook wel
over energiegebruik. “Toen de
kinderen nog thuis woonden,
werd er vaak veel te lang gedoucht. Ik heb met regelmaat aan de
badkamerdeur gestaan en gezegd
dat het klaar was. ‘Water is op’ zei
ik dan en dan wisten ze genoeg.
Maar ook ‘deur dicht’ en ‘stekker
eruit’ kennen ze bij ons allemaal.”
“Ze zijn allemaal opgevoed met
het feit dat er maar één aarde is
en dat we daar met respect mee
moeten omgaan”, vult Rein (64)
aan. “Duurzaamheid, het is een
relatief nieuwe term. Ik zet vooral

in op een duurzame relatie, maar
ook de aarde verdient duurzaamheid, we moeten de aarde niet
leegplunderen. Thuis gebruiken
we spaarlampen, een energiezuinige ketel en we proberen met
kleine steentjes bij te dragen aan
het behoud van onze mooie aarde”, aldus Heleen.
BECO als lokale energiecoöperatie vinden Rein en Heleen dan
ook een prachtig initiatief. De
avond met Marjan Minnesma in
Nistelrode heeft hen geïnspireerd
om meer te weten te komen over

duurzame energie en BECO. Het
bleek ook een geweldige oplossing voor hun energievraagstuk.
Op een simpele manier wordt er
zo een bijdrage geleverd.
“Ik ben normaal niet zo snel
of handig in overstappen van
maatschappij naar maatschappij,
meestal komt er een hoop gedoe
van, maar eenmaal thuis, vond ik
het echt nodig om de overstap
naar BECO te maken, naar duurzame en betaalbare energie en
raad eens wat: zelf geregeld, dus
niet eens ingewikkeld.”

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Kortinge
tot wel 10 n
%

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs
Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:30 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413 490524
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

• Professionele werkvoorbereiding
in de tekenkamer
• Advies, ontwerp en realisatie
is in dezelfde handen
• Grote knowhow op één toegankelijke
Met
plek open
vizierkwaliteitscontrole
de
• Interne
in
•toekomst
Bewaking en controle
op afstand
• Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling

MetWaardsestraat
open30
5388 PP Nistelrode
S Service en Onderhoudvizier
21 06
de
bv (0412) 61
service@bevers.net
Service en Onderhoud bv
S
toekomst
in
www.bevers-installatietechniek.nl
Service en Onderhoud bv
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Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN
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Installatietechniek bvn Kozijnen
Installatietechniek bv
n Kozijnen

Installatietechniek bv

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

BI

Installatietech

HANSANHANSAN
BOUWMACHINES
B.V.
BOUWMACHINES B.V.
HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Verkoop
nieuween
en gebruikte
gebruikte
Verkoop
nieuwe
wielladers,graafmachines,
graafmachines,
wielladers,
minigravers, overslagmachines etc.
minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
Tevens
slangenservice,
keuring
en onderdelenonderhoud,
voor alle
keuring en onderdelen
voor alle
merken
merken

Verkoop nieuwe en gebruikte
Middelste
Groes 5 Heesch
- tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
wielladers,
graafmachines,
Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
keuring en onderdelen voor alle
merken

* 15 jaar garantieGroes 5 Heesch Middelste
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis

Installatietechniek bv

Haal de
zon in huis- WWW
tel. 0412-454727

Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
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‘Ook in de winkel is advies een groot goed. Wij geven de mensen zoveel mogelijk tips
om het zelf te kunnen maken en mocht dit dan niet lukken, dan weten ze dat ze maar hoeven te bellen,
dan kunnen wij ze op weg helpen of het komen maken’

installatiebedrijf traa: 50 jaar flexibel,
kwaliteit en betrouwbaar
HEESWIJK-DINTHER - installatiebedrijf traa viert een jubileum, samen met de grondleggers van het
familiebedrijf installatiebedrijf traa Bv; Joop en Mia traa-exters. in 50 jaar kan er veel veranderen. Joop
en Mia zijn trots op het bedrijf dat ze opgericht hebben en de huidige ondernemers Johan en AnneMarie zijn trots op wat gebleven is die tientallen jaren; meedenken en flexibel zijn naar de klant en
alleen voor kwaliteit gaan.

groot goed. Wij geven de mensen zoveel mogelijk tips om het
zelf te kunnen maken en mocht
dit dan niet lukken, dan weten
ze dat ze maar hoeven te bellen,
dan kunnen wij ze op weg helpen
of het komen maken”, geeft Anne-Marie als laatste tip.
de toekomst
Johan is een gedreven vrijwilliger
bij de brandweer en Anne-Marie tennist graag. De twee ondernemers hebben twee kinderen, maar nog geen opvolgers
voor het bedrijf. Intussen gaan
ze door met wat het bedrijf al
50 jaar doet: verwarmingswerkzaamheden, sanitair aanleggen,
koperwerk, zinkwerk, dakbedek-

worden. In de gouden jaren hadden we tien werknemers, maar
het kleinschalige waarin ik echt
oplossingsgericht kan werken,
heeft voor mij echt toegevoegde
waarde”, besluit Johan.
Flexibel en betrouwbaar en natuurlijk de kwaliteit van het werk;
dat zijn al 50 jaar de uitgangspunten van Installatiebedrijf

De oprichters en de huidige generatie bij de bedrijfsauto waar het allemaal mee begonnen is
Tekst: DMBK Foto’s: Marcel van der Steen

Joop Traa (Helvoirt) en Mia
Traa-Exters (Nistelrode) kwamen
naar de Schoolstraat in Heeswijk-Dinther in 1966, enkele
jaren na hun eerste huwelijksjaren die ze in Nistelrode doorgebracht hadden. De winkel in sa-

ter kwam ze in de winkel werken.
Ongeveer vijf jaar geleden hebben Anne-Marie en Johan het
bedrijf overgenomen. Bijzonder
om te vertellen is, dat Joop alle
bouwtekeningen, situatieschetsen en gebruikte materialen die

latiebedrijf. Anne-Marie of Johan
kunnen dan gebruikmaken van
het gealfabetiseerde archief om
achter de juiste antwoorden te
komen.
“Het uitgebreide advies dat Johan geeft en de vele mogelijk-

‘Wij zijn een allround installatiebedrijf
voor bedrijf en particulier’
nitair en huishoudelijke artikelen,
van broodtrommels tot alles van
merken als Brabantia, maar ook
witgoed; werd gerund door Mia
en Joop begon met het installatiebedrijf. Tijdens de eerste jaren
moest hier nog menig ‘papiertje’
voor gehaald worden. De twee
zonen, Wim-Jan en Johan kwamen beiden in het bedrijf werken
en schoondochter Anne-Marie
kwam er later bij voor allerlei
hand- en spandiensten. Zij deed
al snel ook de administratie en la-

hij maakte en gebruikte op papier heeft staan en gearchiveerd
heeft!
het vakmanschap
Installatiebedrijf Traa is een begrip in Heeswijk-Dinther en omstreken en ook het uitgebreide
archief begint steeds vaker zijn
vruchten af te werpen. Vaak
hebben (nieuwe) bewoners van
een woning of gebouw vragen
en vinden dan nog een oude
sticker of factuur van het instal-

Anne-Marie en Johan laten aan de hand van een moderne verwarmingsketel zien hoe het vak in die 50 jaar veranderd is

Johan Traa met zijn ‘veldwerkers’

heden of oplossingen die hij
aandraagt, zorgen vaak voor
opdrachten”, voegt Anne-Marie
toe. “Daarbij komt zijn vakmanschap mooi tot zijn recht. Hierdoor zien bedrijven dan meteen
dat ze een opdracht vertrouwd
bij ons neer kunnen leggen en
daarvoor doe je het toch.”
Johan vult enthousiast aan: “Wij
zijn een allround installatiebedrijf
voor bedrijf en particulier. Van
kleine reparatiewerkzaamheden
of het vervangen van een cv-ketel tot het projectmatig en vakkundig installeren van complete
maatwerk-pakketten.”
Preventief onderhoud is dé manier om de betrouwbaarheid van
het product of installatie te vergroten. Johan: “Wij geloven echt
in goed onderhoud, bij ons is
het eenvoudig een onderhoudsabonnement af te sluiten voor
de cv-ketel en vervolgens komen wij dan periodiek voor alle
voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden langs.
De levensduur zal worden verlengd én het product of de installatie blijft er goed uitzien.”
“Ook in de winkel is advies een

Zijn echtgenote ziet erop toe dat hij het niet te gek maakt

kingswerkzaamheden, loodgieterswerkzaamheden,
rioolontstoppingen en camera-inspecties.
“We werken nu met drie werknemers, het hoeft niet groter te

Traa: “Wij zijn enorm trots op dit
jubileum en dankbaar voor alle
klanten die het vertrouwen door
de jaren in ons gesteld hebben.
Bedankt hiervoor.”

schoolstraat 6B 5473 Ge heeswijk dinther
info@traabv.nl - www.traabv.nl
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KOZIJNEN & DEUREN

NU MET 10% KORTING

*

*Informeer naar de voorwaarden

Van
14 november
november 2016
Van 11 oktober
oktobert.e.m.
t/m 14
2016

Hendrik Biegs ©

Deskundig advies op maat binnen uw budget?
BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 0412453630
Bel voor een afspraak: 0412 - 45 36 30

Kozijnen en
en overkappingen
overkappingen
Kozijnen
Strien Heesch bv

Kruishoekstraat 29A
Kruishoekstraat
29A
5384
TK Heesch

5384 TK Heesch
www.strienheesch.nl
www.strienheesch.nl

S
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Zondag 23 oktoBer
koopzondag nistelrode
het is koopzondag in nistelrode en dat maakt het weekend nog leuker. Van tilBurg mode,
marYa scHoenmode en jacoBs & jacoBs woonsFeermakers openen op zondag
23 oktober voor het publiek om de laatste trends op het gebied van mode, meubels, accessoires en
schoenen te bekijken.
de kleuren Van de HerFst
De trends in kleur die we deze herfst en winter veel zullen zien zijn blauw, rood, mostergeel en paars.
Blauwtinten spelen een belangrijke rol deze herfst. Blauw representeert de lucht en staat voor kalmte en
vertrouwen. Daarnaast is er de neutrale kleur grijs, een aantal aardetinten en een paar felle kleuren zoals
fel rood, mosterdgeel en pittig paars die eruit springen. De kleuren zijn niet alleen een voorspelling voor
de mode, deze kleuren zullen ook bij de inrichting en meubels te zien zijn. Een mooi palet aan kleur en
je zou kunnen zeggen dat de kleuren van dit jaar iets vrolijker aandoen dan die van vorig jaar.
Tot ziens in het altijd mooie Nisseroi!

JUBILEUM
Schrijfster

anita van den boogaart

De men�
achter
het
verhaal
Ik schrijf al sinds ik een pen kon vasthouden. Op mijn
tiende begon ik aan een kinderboek. Het kwam nooit
af. Maar wie had gedacht dat ik later-als-ik-groot-was
échte kinderboeken zou gaan schrijven? Nu, twintig
kinderboeken verder besef ik dat schrijven toch echt
wel mijn ding is. En dat het niet blijft bij boeken
schrijven alleen.
Ik wil gewoon over álles schrijven. En dus ben ik
nog iedere dag blij dat ik al zoveel jaar vanuit mijn
eigen tekstbureau zoveel diverse teksten voor zoveel
opdrachtgevers mag maken.

‘Die échte mens achter het
verhaal, dat is wat ik probeer
te vangen in mijn teksten’

En sinds anderhalf jaar ook voor DeMooiBernhezeKrant. Daar geniet ik van. Want iedereen heeft
zijn eigen verhaal, dat vind ik mooi. In het gesprek
voorafgaand aan het artikel ga ik op zoek naar de mens
achter dat bedrijf of die organisatie. Wat is zijn drive,
waar ligt zijn passie, waarom doet hij wat hij doet? Dat
stukje eigenheid wil ik graag pakken, tastbaar maken.

Zondag
er
23 oktob
an
v
d
n
geope
uur.
0
.0
7
12.00-1

ACTIE:

Het 4e product van de LUXAFLEX® ROLGORDIJNEN
of LUXAFLEX® VOUWGORDIJN is gratis.
Actie is geldig tot en met 31-10-2016.

Nu tijdelijk

20% korting

Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

op de basiccollectie
vouwgordijnen*

Laar 1 - Nistelrode - 0412 61 11 85 - Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren

WWW.JACOBSENJACOBS.NL

Ik wil het kunnen vóelen. Ik kan niet specifiek één
artikel benoemen dat vooral is blijven hangen; het zijn
alle artikelen bij elkaar. Het is vooral die bezieling in
mensen die me zo aanspreekt. Hun enthousiasme, de
spirit, die twinkeling in de ogen… dat raakt me, en dat
zet ik graag om in woorden.
Die échte mens achter het verhaal, dat is wat ik
probeer te vangen in mijn teksten. Dus Bernhezenaren
bezoeken en erover schrijven? Graag! Zet de koffie
maar vast klaar, ik kom eraan!

38

Woensdag 19 oktober 2016

1

doe n
e
e
e
M n!
Wi

KAdoPAKKet t.W.V. € 25,deze prijs wordt aangeboden door:
Stuur het goede antwoord
voor 31 oktober naar:
info@demooibernhezekrant.nl.
2

Puzzel

3

4

HorizontAAl
3. voor welk goed doel kun je
30 oktober gaan wandelen of
fietsen?
4. wat wordt voor de 34e keer
georganiseerd in heeswijkdinther?
6. wie uit loosbroek mag
exposeren op dutch design
week?
9. welke band neemt na bijna
20 jaar afscheid?
10. welk bedrijf is Bernheze
ondernemer geworden bij het
Bernhezer Business event?
12. hoe heet de column van
annelies?

www.btdidi.nl

5

6

7

8
9

10

11

VertiKAAl
1. wat voor party organiseren de heikneuters?
2. welke bond is op zoek naar nieuwe leden?
3. welke korfbalclub heeft al twee kampioenen?
5. welk bedrijf is winnaar als jonge ondernemer bij
het Bernhezer Business event geworden?
7. hoeveel jaar bestaat demooiBernhezekrant?
8. In welke kern zijn zondag 23 oktober de winkels
open?
11. wat is de titel van de column van de
burgemeester deze week?
12. welke school heeft meegeholpen aan een
wereldrecord?

12

yoga | mindfulness
www.praktijkmarneffe.nl

winnaar vorige kruiswoordpuzzel
G. van Dinther, zij wint een
kadobon van € 25,aangeboden door:
oplossing:
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De fotografen van DeMooiBernhezeKrant,
Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers, voorzagen
de opgetekende verhalen van passende beelden.

NISTELRODE - Bij de bewoners van Laarstede zijn heel veel herinneringen die zij koesteren.
Persoonlijke en dierbare voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven dat bestond uit
drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar waardevolle herinneringen. Om die herinneringen
levendig te houden en te delen, organiseerde Verzorgingshuis Laarstede ‘familieschatten’. Bij
familieschatten vertelden de bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke, dierbare
voorwerpen.

Mijn enige tastbare
herinnering uit
’t ouderlijk huis’
Mevrouw Van Grunsven-van Heerebeek is
geboren in 1931 in Best. Het gezin telde twee
kinderen waaronder een jongere broer. Twee
jaar oud was ze toen ze op de foto werd gezet,
in een tijd dat men enkel zwart/wit fotografie
kende. De fotograaf heeft kleur aangebracht en
wat een mooi portretje is het geworden.

Mevrouw Van Grunsven-van Heerebeek in Laarstede, Nistelrode

Als volwassene ging ze naar Heesch als
echtgenote van Piet van Grunsven. Kinderen
kwamen niet. Honden kwamen en gingen,
getraind als politiehonden of douane, ingezet in
binnen- en buitenland. Een stil bestaan na het
overlijden van Piet in 2003, maar in Laarstede
een fijne plek gevonden tussen de mensen.

Jong en oud aan het knutselen

NISTELRODE - Maandag bestond de Wereldwinkel in Nistelrode 25 jaar. Dat willen ze graag vieren met iedereen. Voor de kinderen was er
afgelopen zaterdag een leuke knutselmiddag georganiseerd. Deze knutselmiddag vond plaats in de grote zaal van Laarstede. De bewoners
van Laarstede waren er ook bij en konden helpen of samen knutselen. Er mocht een wensboom gemaakt worden of een muziekinstrumentje
of allebei. Het was een superleuke middag voor jong en oud.
Foto’s: Yvonne Rosenhart. Meer foto’s op www.mooibernheze.nl
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JOS VAN BOXTEL

VOORRAADVOORDEEL

Nissan X-TRAIL

Nissan QASHQAI

Nissan JUKE

Connect Edition

N-Connecta

Dynamic Edition

Van

Van

Van

€ 36.504

€ 30.598

€ 26.500

Nu rijklaar voor

€ 32.450*

Nu rijklaar voor

€ 26.950*

Nu rijklaar voor

€ 22.750*

Nissan PULSAR

Nissan NOTE

Nissan MICRA

Acenta

Black Editon

Visia Pack

Van

Van

Van

€23.939

€ 19.264

€ 14.944

Nu rijklaar voor

Nu rijklaar voor

Nu rijklaar voor

€ 20.950*

€ 15.550*

€ 12.750*

PROFITEER T/M 31 OKTOBER VAN VOORRAADVOORDEEL
OP AL ONZE MODELLEN! KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT.
Autobedrijf Jos van Boxtel
Afrikalaan 16
5232 BD ‘s-Hertogenbosch
Tel: (073) 642 58 40

Autobedrijf Jos van Boxtel Oss
Longobardenweg 21
5342 PL Oss
Tel: (0412) 643 355

www.josvanboxtel.nl
*Consumentenadviesprijzen zijn op basis van de meest recente prijslijst incl. btw, bpm en eventuele toepasbare kortingen, kosten rijklaar maken en metallic lak. Actie geldig t/m 31-10-2016 op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Niet geldig voor fleet- en leaseorders,
niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie met andere acties. Informeer naar de voorwaarden bij een van onze verkoopadviseurs. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 09-16
Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan-gamma gecombineerd: 4,1 - 7,4 l/100 km, resp. 24,2 - 13,5 km/ltr. CO2 -uitstoot variërend van 0 tot 169 gr/km.
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Harmonie Sint Servaes speelde
samen met Sint Cecilia
HEESWIJK-DINTHER - Tussen de koninklijke harmonie Sint Cecilia
uit Schijndel en Harmonie Sint Servaes uit Heeswijk-Dinther vond
op zaterdag 15 oktober een uitwisselingsconcert plaats. In een goed
gevulde zaal van ’t Spectrum in Schijndel speelden beide orkesten
een voorbereidingsconcert op een concertwedstrijd in november.

Iets na 19.30 uur was de beurt
aan de thuisspelende vereniging
om het concert te openen. Met
het inspeelnummer St. Thomas
Choral werd afgetrapt, waarna
het pittig Guernica van Jan Hadermann werd gepresenteerd.

Als derde werd Symphonic Dances gespeeld, waarbij vijf verschillende stijlen ons door de
wereldse dansvariaties namen.
In het tweede deel speelde de
Heeswijk-Dintherse
harmonie

onder leiding van dirigent Adri
Verhoeven. Bijzonder was het
dat Adri ook de dirigent van de
Schijndelse vereniging is, zodat
hij deze avond twee keer op de
toppen van zijn kunnen mocht
presteren. Dat ging hem heel
goed af. Sint Servaes opende met
This majestic land van Hoppé,
waarna het stevige Nostradamus
van Otto M. Schwartz werd uitgevoerd. In het tweede deel luchtiger muziek met Don’t let me
be misunderstood, waarna met
een Klezmer Karnival van Sparke
feestelijk werd afgesloten.
Een nuttige concertavond voor
beide verenigingen, waarbij op
een aantal onderdelen ook zeker al het hoge niveau hoorbaar
was. Het publiek genoot zichtbaar en hoorbaar van de mooie
orkestmuziek. Er was overigens
na afloop nog voldoende om
aan te werken de komende weken, voordat beide verenigingen
voor de prijzen gaan.

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

Koor Amicanto zong in Perron 3

Maandag
17-10 t/m
zondag
23-10

rosmalen/HEESWIJK-DINTHER - Tijdens een goed bezocht festival heeft Amicanto zaterdag 8 oktober - samen met zes andere koren - in Rosmalen bij Perron 3 gezongen. Het thema van dit festival was
‘Koren op de Rosmolen’ en wordt jaarlijks georganiseerd door het Rosmalens mannenkoor.
Er waren optredens in de theaterzaal, de filmzaal en de foyer. De
aftrap was in de foyer, waar alle

zes de koren het lied Sing sing
sing, geschreven in 1936 door
Louis Prima, zongen. Amicanto

begon in de foyer met enkele
mooie liedjes, zoals Something
inside so strong (Labi Siffre) en
Slow down (Douwe Bob), evenals Rumour has it, van Adele. Er
was een ontspannen sfeer en
menigeen genoot van de afwisselende muziek van de diverse
koren. Amicanto, onder leiding
van dirigent Ludwig Atteveld en
pianiste Coby Wagemans, heeft
deze avond drie keer opgetreden
in de verschillende locaties.
Tussendoor was er gelegenheid
om te genieten van de liedjes
van de andere koren. We kijken terug op een zeer geslaagde
avond.

Malletband Aurora stelt zich
op de proef

1.5 kg

2 kg

2 stuks

van 1.69

0.99

ELSTAR
APPELEN

UIEN

Per kilo

0.79

1 kg

van 0.69

3.99

WITTE
PUNTJES

4 x 110 ml

malletband op deze manier extra podiumervaring opdoen. Tijdens het try out-concert worden

Foto: Ad Ploegmakers

diverse muziekstukken voor de
eerste keer ten gehore gebracht.
Het meest bijzondere muziekstuk deze avond is Trip to Cornwall. Een divers slagwerkstuk,
met een prachtige solopartij voor
euphonium. De solo wordt gespeeld wordt door Adri van der
Heijden, ook lid van Aurora. Je
bent van harte uitgenodigd om
te komen kijken en – vooral luisteren.
Het concert vindt plaats op zaterdagavond 22 oktober en begint om 19.30 uur in het verenigingsgebouw van Aurora aan ’t
Dorp 138. De toegang is gratis!
We verwelkomen je graag onder
het genot van een kopje koffie.

van 1.89

0.49

PERSIMON

1.39

0.82 l

110 g

HEESCH – De malletband van muziekvereniging Aurora verzorgt op zaterdagavond 22 oktober een
try out-concert. De mannen en vrouwen van de Heesche slagwerkgroep zijn in voorbereiding op hun
optreden tijdens een groots slagwerkevenement in het Belgische Achel op 6 november.
Anders dan bij de reguliere repetities op maandagavond,
kunnen de muzikanten van de

0.59

FAIRTRADE
LIMOENEN

6 stuks

van 5.39
SHOARMA*

van 0.89

van 1.19

Actie!

Actie!

KOELING

1.69

BAPAO

DIEPVRIES

0.49

MILKA
OF OREO
HOORNTJES

Actie!

DREFT

Vrijdag
21-10 t/m
zondag
23-10

1 kg
Actie!

3.

89

RUNDERGEHAKT *

N atuurlijk
Aldi!

1.99
Per stuk

Actie!

KOELING

KRUIMELVLAAI

1.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * Uit de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Badkamer & Sanitair

MAGAZIJN

LEEG

VERKOOP
alles

5000+ artikelen!
moet w
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tot 80
%
eg!
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ALLEEN DEZE WEEK
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canadabaan 18A in nistelrode
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ZORGMARKT, Nu en Later voor u:
Samen Sterk

voor welzijn en zorg in HDL

Zaterdag 5 november 14.00–17.00 uur,
Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther
Langer zelfstandig wonen, veilig en vertrouwd.
Met Zorgcafé onder leiding van
Annemieke van der Aa:
Langer zelfstandig wonen, veilig
en vertrouwd:
Wie of wat kan ons op welke manier hierbij helpen?
Voor: De ouder wordende generatie, die langer thuis wil wonen én de zorgende generatie,
die wel wil dat dit veilig en vertrouwd kan.
Ons doel: Het zoeken naar
hulpmiddelen voor ouderen om
langer, maar wel veilig en vertrouwd, thuis te kunnen blijven
wonen. En deze vervolgens op
een passende manier aanbieden
aan de langer thuiswonenden én
hun naasten.
Na een aantal bijeenkomsten van
enkele enthousiastelingen is dit
uitgegroeid tot de vereniging i.o.:
Samen Sterk voor welzijn en zorg
in HDL.
Achtergrond: Langer zelfstandig
wonen wordt niet alleen opgelegd door de overheid en ge-

meenten, dit is ook iets wat men
zelf graag wil. Maar de naasten,
vaak kinderen, willen wel dat dit
veilig en vertrouwd kan. Omdat
menselijke hulp niet altijd aanwezig kan zijn, is het gebruikmaken
van steeds betere en gebruiksvriendelijkere hulpmiddelen en
zorg aan huis een voor de hand
liggende optie.
Maar dan: Hoe komen wij aan
die specifieke hulp, die al dan niet
vergezeld gaat met het toepassen van moderne technieken? En
hoe komt die hulp bij ons in huis?
Hoe ingewikkeld en betrouwbaar
is dat allemaal? Wie kan dat voor
ons regelen? Wat gaat dat wel
niet kosten?
Allerlei vragen die direct bij je opkomen waarschijnlijk.
Door deze ontwikkelingen en
vragen zijn we op het idee gekomen een ‘Zorgmarkt’ te organiseren met als doel, je op een
laagdrempelige en klantvriendelijke manier in contact te brengen
met allerlei zorgaanbieders.

ZORGMARKT ‘Nu en later’:
Daar waar we je als thuiswonende oudere en vooral ook je kinderen of mantelzorgers, de kans
bieden geheel vrijblijvend met diverse zorgaanbieders uit de regio
in aanraking te komen!
Er worden drie ‘Zorgpleinen’ ingericht op deze zorgmarkt rond
de passende thema’s:
Technologie:
- Beveiliging
- Domotica
- Gemak/comfort in en om huis
- Enzovoorts
Welzijn:
- Dagbesteding
- Vervoerservice
- Opfriscursus autorijden
- Enzovoorts
Gezondheid:
- Hulpmiddelen
- Ergotherapeut/pedicure
huis
- Thuiszorg
- Enzovoorts

aan

Wij nodigen je dan ook van harte uit om een kijkje te komen
nemen en vooral zelf te ervaren
wat er allemaal mogelijk is en op
welke manier dat jouw leven kan
veraangenamen.
Zorgcafé
Aansluitend aan de officiële opening én later in de middag zal er
een ‘Zorgcafé’ plaatsvinden. Hier
zullen de huidige en toekomstige (on)mogelijkheden bediscus-

Met drie
zorgpleinen:
Technologie
Welzijn
Gezondheid

Raad & Daad
inloopspreekuur
BERNHEZE - Elke donderdagavond van 19.30 tot 21.00
uur houden de Bernhezer
Schuldhulpmaatjes hun Raad
& daad inloopspreekuur in
CC De Pas, Misse 4b, Heesch
In kantoor ONS welzijn.

sieerd worden door een aantal
spraakmakende dorpsgenoten.
Onder de bezielende leiding van
Annemieke van der Aa zal je zien
dat deze markt ook voor jou niet
te vroeg komt!
We ontmoeten je graag op deze
eerste zorgmarkt in HDL!
Details:
Datum Zorgmarkt:
zaterdag 5 november
Locatie: Gymnasium Bernrode
Open: van 14.00 tot 17.00 uur
Toegang (gratis) en parkeren:
aan de Zijlstraat, volg de bewegwijzering
Officiële opening: 14.30 uur
Zorgcafé: ca. 14.45 en 16.00 uur
Voor vragen of deelname: SamenSterkHDL@Gmail.com.
Namens vereniging i.o. Samen
Sterk voor welzijn en zorg in
HDL,
Annie van der Ven, Harrie Geboers en Yolanda Verstegen (dagelijks bestuur),
Marijke van Roosmalen, John
van Krieken en Peter Hendriks
(werkgroep domotica).

SchuldHulpMaatje is een landelijke vrijwilligersorganisatie
die mensen wil helpen met
(dreigende) financiële problemen. Eén op de vijf Nederlanders worstelt daarmee. Blijf
daarom niet langer rondlopen
met je probleem.

Wat je nodig
hebt bij schuld
is goede hulp
Als je schulden hebt, helpt
het niet altijd als iemand je
geld geeft. Wat je dan nodig
hebt is goede hulp. Bij SchuldHulpMaatje Bernheze, kan
iedereen met geldproblemen
aankloppen voor gratis hulp/
advies van een deskundige
en betrouwbare vrijwilliger.
Heb je vragen over geld of
schulden? Kom dan naar het
inloopspreekuur in Bernheze.
Meer over SchuldHulpMaatje
en omgaan met geld vind je
hier:
www.eerstehulpbijschulden.nl.

DE NR.1 IN WINTERSPORT!
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Prijswijzigingen en
drukfouten onder
voorbehoud

Junior winterjas met
sneeuwvanger, waterafstotend
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Geef je op! Samen
maken we de wereld
een stuk mooier.

Voor Oss, Heesch, Nistelrode en omstreken zijn wij op zoek naar

Vrijwillige Buddy’s
samen sterk

De Stichting Buddyhulp is een groeiende organisatie
die in vele wijken en dorpen in de regio Noordoost-Brabant actief is. Wij richten ons op het welbevinden van die mensen, die wel wat extra aandacht
kunnen gebruiken. Onze vrijwillige buddy’s zijn er
voor:
• mensen met een ernstige, chronische en/of
levensbedreigende ziekte;
• mensen met een psychiatrische aandoening
(niet in een psychose);
• ex-gedetineerden;
• ex-verslaafden;
• thuiswonende mensen die eenzaam zijn.

Samen sterk, daar staan we voor!
Maatjes (cliënten) behoren tot één van de hiernaast
genoemde groepen. Zonder doorverwijzing kunnen
zij zich aanmelden. Buddy’s bieden een luisterend oor,
begeleiden mensen bij een wandeling, een bezoek aan
de supermarkt of bioscoop, en geven praktische en
emotionele steun bijvoorbeeld bij een ziekte- of herstelproces. Zij doorbreken met hun maatje (cliënt) het
isolement en spannen zich in om het sociale netwerk
uit te breiden. De buddy’s krijgen daar veel voor terug:
leuke contacten, intensieve ervaringen, training, een
flinke brok energie én bovenal voldoening.
Voor Oss, Heesch, Nistelrode en omstreken zijn wij
per direct op zoek naar vrijwillige buddy’s!
Een buddy is 2 uur per week of 4 uur per 2 weken
beschikbaar voor bezoek aan een cliënt. Indien de
cliënt mobiel is, kunnen er ook buitenshuis activiteiten

plaatsvinden. Hiertoe wordt maandelijks een kleine
onkostenvergoeding beschikbaar gesteld, evenals
reiskosten.
Waar nodig en mogelijk werken wij samen met andere
vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en
welzijn. De inzet van buddy’s is kosteloos. Middelen
worden namelijk verkregen uit subsidies, donaties en
sponsoring. Samen sterk, daar staan we voor!
Meer informatie of opgeven?
Wil je met ons eens oriënterend in gesprek? Heel fijn!
Kijk dan op onze website www.buddyhulp.nl of neem
contact op met Annet Braaksma via info@buddyhulp.nl
of 06 27068744. Reageren kan ook per post; Stichting
Buddyhulp, t.a.v. Annet Braaksma, Postbus 5012,
5202 GA ’s-Hertogenbosch.
Kijk voor meer informatie op www.buddyhulp.nl

bijzondere discoavond voor
mensen met een beperking
BuddyHulp_DMBK_Adv_264x182.indd 1

BERNHEZE - zorgorganisatie cello en lunenburg events & More organiseren op
donderdag 20 oktober een discoavond,
speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder.
Het gaat niet alleen om mensen die door
Cello begeleid worden, ook andere mensen met een beperking zijn van harte welkom. Ontmoeting, genieten van de mu-

ziek en samen dansen staan deze avond
centraal.
De disco begint om 19.00 uur en duurt
tot 22.00 uur. Entree is € 5,-, inclusief
twee drankjes.
Lunenburg Events & More ligt aan de
Dorpsstraat 39 in Loosbroek. Aanmelden
is niet nodig.

26-09-16 11:09

Hospice De Goudsbloem

Als de zorg voor
uw naaste (even)
niet meer lukt…

ons welzijn organiseert
wekelijks een kookclub
voor jongvolwassenen
BERNHEZE - iedere week op dinsdag van
17.00 tot 19.00 uur wordt er gezamenlijk gekookt en daarna samen gegeten
op de locatie van Ons welzijn aan de la
sallestraat 3 in heesch.

De kookclub is er voor jongvolwassenen
die willen leren koken of nieuwe recepten willen uitproberen. Het biedt ook de
mogelijkheid om anderen op een gezellige manier te ontmoeten. In overleg met
elkaar bepalen we wat er op het menu
komt te staan. We maken een boodschappenlijst en iemand uit de groep zorgt voor
de boodschappen. We koken samen en
ruimen de boel netjes op. Het recept krijg
je iedere week mee naar huis, zodat je het
thuis ook nog eens kunt klaarmaken.
De kosten bedragen € 3,50 per keer.
Heb je interesse om mee te komen koken? Gezellig!
Je kunt contact opnemen met:
Denise van Lent: 06-35111828,
denise.vanlent@ons-welzijn.nl.
Maaike van Heeswijk:
06-35111846,
maaike.vanheeswijk@ons-welzijn.nl.

Steeds vaker geven
mensen aan, thuis te
willen sterven. Hospice
de Goudsbloem biedt
een waardig (tijdelijk)
alternatief voor de
thuissituatie.

Mocht u voor uzelf of
voor iemand die u
dierbaar is meer
informatie willen, of
wilt u meer weten over
vrijwilligerswerk, neem
dan contact op.

Hospice De Goudsbloem
Reigerdonk 37 Veghel
0413 - 38 84 65
hospice.degoudsbloem@brabantzorg.eu
Klantenservice BrabantZorg:
088 - 998 55 55
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Voor het beste hooradvies!
Gediplomeerde audiciens en audiologen staan in zes winkels in de regio voor u klaar

Van Schijndel Hoortechniek heeft een
hooroplossing voor ieder oor
Staat het volume van de tv steeds vaker op de hoogste
stand? Of kunt u gesprekken op feestjes soms niet volgen?
Hoorproblemen zijn vervelend en kunnen uw sociale leven flink
belemmeren. Dat snappen we bij Van Schijndel Hoortechniek
in Heesch als geen ander. Daarom hoeft u bij onze vaste
audiciens Mariska de Lepper en Lenneke Mulder maar één
keer uw verhaal te doen. Zij luisteren naar uw wensen en
geven u een eerlijk en professioneel advies en zijn bovendien
alle dagen aanwezig.

Een hoorhulpmiddel is als
een fiets
Voor iedereen een middel
om van A naar B te komen.
Maar iemand die op de
fiets
boodschappen
wil
doen, heeft waarschijnlijk
liever een omafiets dan een
mountainbike. Zo is er ook
voor
ieder
hoorprobleem
een passende oplossing. Bij
Van Schijndel Hoortechniek
luisteren
gediplomeerde
audiciens en audiologen naar
wat u wilt horen.
Twijfelt u of u alles nog wel
goed hoort?
Of u ons nu belt, mailt of
gewoon even binnenloopt in
onze winkel: u kunt binnen
één werkdag terecht voor een complete hoortest. “Die gaat veel
verder dan alleen een piepjestest. We kijken bijvoorbeeld ook
naar de werking van het slakkenhuis en we maken een filmpje
van uw trommelvliezen”, legt Mariska uit. “Na de test en een
intakegesprek, informeren we u over de mogelijkheden. En
als het nodig blijkt te zijn, gaan we op zoek naar het perfecte
hoorhulpmiddel. Natuurlijk mag u dat eerst uitgebreid zelf
ervaren.”

Veel keus in hoorhulpmiddelen
Hoorhulpmiddelen zijn er in alle
soorten en maten en in elke
prijsklasse. Er zijn bovendien
steeds
meer
onzichtbare
oplossingen. Wist u dat er
zelfs gehoorapparaten zijn
die u via een app op uw
smartphone kunt bedienen?
Onze gecertificeerde audiciens
Mariska en Lenneke zijn op
de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen op hoorgebied.
“Doordat
we
een
klein
bedrijf zijn, hebben we de
mogelijkheid om out-of-the-box
te denken en vindt de klant
bij ons meer geavanceerde
hooroplossingen
dan
bij
grotere ketens.”
Budgetvriendelijke hooroplossingen
Vanaf een gehoorverlies van 35 decibel vergoedt de
basiszorgverzekering 75% van geselecteerde hoortoestellen.
Als u een aanvullende verzekering heeft, wordt vaak zelfs 100%
vergoed. “De vergoede toestellen vindt u uiteraard in ons
assortiment”, vertelt Mariska. “Maar ook daarbuiten bieden we
de meeste keus in budgetvriendelijke hooroplossingen. Dat kan
een hoortoestel zijn, maar bijvoorbeeld ook een versterker voor
uw tv of telefoon. Samen kijken we naar de mogelijkheden en de
oplossing die het beste bij u past.”
Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een
uitgebreide en professionele hoortest?
Bel dan naar onze winkel via 0412-475959. Of kom langs op
‘t Dorp 29 in Heesch.
We helpen u graag, ook bij u thuis!

Soms wilt u bepaalde geluiden juist níet horen
Behalve hulpmiddelen om beter te horen, heeft Van Schijndel
ook tal van preventiemiddelen in huis. Lenneke “Wilt u uw
gehoor beschermen tegen veel decibellen, maar nog wel van
de muziek genieten? Het geruis van de wind buitensluiten als u
met de motor over de snelweg rijdt, maar wel een ambulance
horen aankomen? Uw werk in de bouw kunnen doen, zonder
gehoorbeschadiging op te lopen? Wij bekijken samen met u welke
gehoorbescherming het meest geschikt is voor uw situatie.”

www.vanschijndelhoortechniek.nl
‘t Dorp 29 Heesch T 0412 475 959
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Vorstenbossche Boys JO17-1 in het nieuw gestoken

Weer geen thuisoverwinning
voor Vrouwen Prinses Irene

VORSTENBOSCH - Machinaal Timmerbedrijf Van Heertum heeft zaterdag 15 oktober de JO17-1 in
mooie nieuwe shirtjes gestoken. Sinds 2002 hebben Christo en Edward van Heertum het familiebedrijf
officieel overgenomen van hun vader Christ. Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren van houten
kozijnen, ramen en deuren en levert zowel aan bedrijven als aan particulieren.

NISTELRODE - Na de eerste driepunter op vreemde bodem van vorige week, hoopte Prinses Irene dit een vervolg te kunnen geven in de
thuiswedstrijd tegen Eindhoven. Het werd een 1-2 nederlaag tegen
een uitstekende tegenstander, dat mag ook worden gezegd. Sharron
van Os scoorde voor de Oranjes.

voetbal

nen (Joey, Luuk, Wessel en Stef)
in voetbalt. De jongens werden
groter en de shirtjes te klein. Dit
was een reden voor de familie
van Heertum voor de nieuwe
shirtjes. Je kunt dus wel zeggen
dat Machinaal Timmerbedrijf

maakte dat alsmaar moeilijker.
Het was dan ook geen verrassing dat de mannen uit Bergen
op Zoom na een klein half uur

spelen op een 0-1 voorsprong
kwamen. Rick Willigers kon eenvoudig binnenschieten, hoewel
velen dachten aan buitenspel.
Na rust opende H.V.C.H. de
jacht op de gelijkmaker, met onder andere een snoeiharde kopbal van Joey Vissers op de paal.
Even later was het wel raak, toen
Tom Hekerman vanaf 11 meter

mocht aanleggen voor een penalty na een handsbal van een
MOC’17-verdediger en hard en
hoog binnenschoot. Op 5 minuten voor het einde leek H.V.C.H.
de winst toch nog te pakken door
een misser in de defensie van
MOC’17. Bjorn Goossens kon
alleen op keeper Daan Mennes
af, maar deze bleef winnaar door

PER KILO

Alvita bananen
per kilo

van Heertum ook echt betrokken is bij de club Vorstenbossche
Boys.
Christo, Edward en Rianne, namens de JO17-1 en het jeugdbestuur hartelijk bedankt voor
het sponseren van de shirts.

HVCH wacht nog altijd op eerste thuisoverwinning

HEESCH - H.V.C.H. is er ook tegen MOC’17 niet in geslaagd om de
eerste thuiszege van dit seizoen te behalen: 1-1. H.V.C.H.-trainer
Harry Blokhuis had het vorige week al druk met puzzelen met de
opstelling van zijn team. Nu was dat nog meer het geval, want ook
Bram Wonders en Gijs v.d. Voort konden niet meespelen.
In de eerste helft was het voor
de blauw-witten erg zoeken
naar het juiste spelpatroon, en
de fanatieke inzet van MOC’17

Al jaren is Machinaal Timmerbedrijf Van Heertum als sponsor
betrokken bij de club. Ze hebben sinds 2002 een reclamebord
langs het veld staan en sinds
2007 sponsoren ze shirtjes voor
een team waar een van de zo-

1.

0.

99

Unox stevige soep
blik 800 ml

1.56
1.85

de bal van zijn schoen te plukken. Een teleurstellend resultaat
voor H.V.C.H., dat de komende
weken de medische staf aan het
werk zet om spelers van de vele
blessures te laten herstellen. Komende zondag is H.V.C.H. vrij
van wedstrijd en op 30 oktober
speelt H.V.C.H. een uitwedstrijd
tegen de NEC-amateurs.

0.

99

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

GRATIS
GLAS!

Amstel bier
krat 24 flesjes à 300 ml

8.

99

bij aankoop van
1 krat Amstel!

13.49

N
2 PAKKE
Pick & Mix
boomstammetjes, runderhamburgers,
gemarineerde varkenssaucijzen of
mager rundergehakt
2 pakken à 500 gram / 4 stuks naar keuze

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 17 oktober t/m zondag 23 oktober 2016. Week 42.
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Korloo tweede helft sterker
dan koploper Miko‘76
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden
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wielrennen

darten

golf

Prinses Irene verzaakt het in
1e helft af te maken

ERP/NISTELRODE - In Erp speelde Prinses Irene met 2-2 gelijk.
MILL/LOOSBROEK - Miko’76 was vanaf minuut één zeer overtui- Over de gehele wedstrijd gezien
gend in het veld. Elke kans op afstand leek er in te gaan. Na de 7-0 was dat een terechte uitslag, al
biljarten
judo uit een vissen
skien Mirte
snowboarden
kon
Korlooduivensport
iets terugdoen,
vrije worp wist
de 7-1 bin-kano was Prinses Irene daar uiteindenen te schieten. Voor de rust wisten beide partijen nog eenmaal tot lijk het meest tevreden mee.
scoren te komen en de ruststand was 8-2.
De gelijkmaker viel pas in de
Na de rust was het voor Korloo in deze fase gelijk op en bei- 90e minuut uit een vrije trap
belangrijk hetzelfde spel te spe- de teams wisten met regelmaat van Wibe van Rooij. Prinses Irelen als in de laatste vijf minuten weer de korf te vinden. Vervol- ne was in de 1e helft, tegen het
kaarten/bridgen
van
de eerste helft. Er schaken
werd door gens bleef
de stand lang han- veel te hard en gemeen spelend
dammen
Miko’76 verdedigend te weinig gen op 14-9. In de laatste fase Erp, heer en meester en verzaakdruk gegeven, waardoor Korloo van de wedstrijd konden bei- te het af te maken na de snelgemakkelijk aan kon leggen voor de teams nog eenmaal scoren. le (4e minuut) 1-0 van Robbert
het afstandsschot.
Na twee doel- Eindstand 15-10. Jammer, maar Rovers.
1cm b
punten van Fleur kwam Korloo als Korloo de hele wedstrijd had De mooiste kansen werden om
steeds beter in de wedstrijd.
gespeeld met de passie van de zeep geholpen en Erp kreeg er
1,2 cm b
tweede helft, hadden ze zeker niet een. In de 2e helft een totaal
Er werd korter verdedigd en er een puntje kunnen pakken van ander spelbeeld. Erp nam het initiatief en de mannen van Van Tilwerden minder afstandsscho- de koploper.
burg Mode & Sport liepen achter
ten vrijgegeven, wat al snel zijn
1,4cm b
vruchten afwierp.
Ondertussen Voor Korloo scoorden: Mirte van de feiten aan. De uitblinkende
werd aanvallend de korf ge- Schaijk 2x, Ilona van den Braak jongeling Willem den Dekker
vonden en knalde Korloo er drie 2x, Eva van de Hurk 2x, Fleur
autosport
doelpunten
achter elkaarkarten
in, wat van Zoggelmotorsport
2x, Femke Verhoede stand op 9-6 bracht. Het ging ven en Sille van der Wielen1x.

Foto: T. Bevers

(18) schoot na een knappe actie
de 1-1 binnen in de 50e minuut.
De net ingevallen Rob van Rijbroek maakt in de 80e minuut
de 2-1 uit een mislukt schot van
Luuk v.d. Steen. Erp leek hierna

de wedstrijd in de pocket te hebben, totdat in de 90e minuut de
ingevallen Wibe van Rooij een
vrije trap wegens hands, langs
de muur en doelman Van de Akker krulde.

Twee kampioenen Korloo jeugd

Twee teams Avesteyn in het
nieuw gestoken

LOOSBROEK - De eerste helft
van de veldcompetitie heeft bij
de jeugd van Korloo al geresulteerd in twee kampioenen. En
wie weet wat er nog volgt…
Korloo C1 beleefde een mooie
veldcompetitie in hun prachtige
nieuwe tenues, gesponsord door
Van Tilburg Mode & Sport. Zij
vierden vorige week hun kampioenschap al na een mooie 4-0
overwinning op Flash.

zes wedstrijden
134 doelpunten

Korloo C1

JO11-4

Ook Korloo F1 heeft het kampioenschap binnengehaald. Dit supersterke team in nieuwe tenues
van Van Niftrik Tegelwerken uit
Loosbroek, wist in zes wedstrijden maar liefst 134 doelpunten
te scoren; een geweldige prestatie!
Korloo feliciteert beide teams en
bedankt de sponsoren nogmaals
voor de mooie tenues!
HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn vaart wel bij zijn sponsoren. Maar
liefst twee teams van RKSV Avesteyn kregen afgelopen week nieuwe shirts uitgereikt.
De spelertjes van JO11-4 (E4) kregen op 15 oktober nieuwe shirts
uitgereikt door transportbedrijf van de Pol. Wat waren ze trots. Het
A2-team werd ook in het nieuw gestoken. Meindert van der Heijden
van Texaco van der Heijden BV en Michel van den Brand van Van den
Brand Lijmwerken waren bereid gevonden het team Jongens onder
19-2 te sponsoren. De teams staan er weer prachtig op.

Hoera, het is herfst!

Dus tijd om uw tuin winterklaar te maken
Het adres voor:
• Tuingereedschap • Kruiwagens
• Bloembollen • Meststoffen
• Kalk
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur
zaterdag: 8.00-16.00 uur

Korloo F1

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN
Kapelstraat 1
Middelrode
T: 073-6129323
www.hendriksvegers.nl

Meerstraat 32
5473 VW Heeswijk-Dinther
0413-291403
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

DE WINTER KOMT ERAAN!

LAAT TIJDIG UW SCHOORSTEEN VEGEN al voor e45,-

Bezoek
www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert
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Avesteyn laat zich aftroeven

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn weet waar het staat in de competitie. de heeswijk-dintherse equipe doet
mee zonder een hoofdrol op te eisen. de wedstrijd tegen Mariahout was daar een voorbeeld van. Op
voorhand was bekend dat Mariahout een behoorlijke ploeg had met voetballend vermogen en ervaring.

Foto: Ad van Dooren

De eerste helft ging het spel op
en neer, zonder dat er echt een
bovenliggende partij was. Ma-

riahout speelde zich twee keer
behoorlijk vrij, maar stuitte daarbij op keeper Glenn Buermans.

Avesteyn was genoodzaakt enige
wissels toe te passen; Wesley Verkuijlen en Rens van Vugt werden
vervangen door Teun van den
Boom en Richard van Houtum. In
de tweede helft startte Avesteyn
goed en kreeg het enkele kansen. Uit een van de kansen kon
uitgerekend Teun van den Boom
scoren uit een afgeslagen aanval.
Avesteyn leidde met 1-0. Helaas
bleek de Heeswijk-Dintherse formatie niet bij machte de wedstrijd
over de streep te trekken. Mariahout scoorde twee keer prachtig
en kwam daarmee op een onoverbrugbare achterstand. Mariahout speelde de wedstrijd op
professionele wijze uit, waardoor
Avesteyn met lege handen achterbleef.

voetbal

Heren dos’80 kopje onder,
winst voor dames
HEESCH - de handbalteams van dOs’80 speelden op zaterdagavond een uitwedstrijd. de dames speelden tegen roef uit Moergestel en wisten een overtuigende winst te boeken. de heren gingen ten onder
tegen west-Brabant combinatie uit Breda.
maar konden de opgelopen achterstand niet meer repareren. Aan
Heesche zijde was Monique van
de Kamp uitblinkster. Zij wist met
haar schoten vanaf de hoek de
keepster van Roef menigmaal te
verschalken. Eindstand: 24-32. De
volgende wedstrijd van de dames
is op 29 oktober om 19.45 uur in
sporthal ’t Vijfeiken in Heesch.

Monique van de Kamp

Foto: Ruud Schobbers

De dames van DOS’80 kwamen
goed uit de startblokken. Er werd
meteen een 0-1 voorsprong genomen die langzaam verder werd
uitgebouwd. Aanvallend werden
er vele kansen gecreëerd, die goed
werden afgerond. Bij rust was de

voetbal

voorsprong riant: 9-19. Dat de
overwinning op dat moment al
binnen was, was in de tweede
helft duidelijk zichtbaar. In geen
enkel opzicht haalden de dames
het niveau van de eerste helft. De
dames van Roef herpakten zich,

Off-day
De Heesche heren hadden last
van een off-day, daarnaast missen de heren enkele spelers door
blessures. Er lukte maar heel weinig aan de kant van DOS’80. Hun
gastheren walsten over de Heeschenaren heen. De verdediging
was niet op orde en aanvallend
bracht het team van coach Frank
Schellekens te weinig om het hun
tegenstander lastig te maken. Met
rust stond er een nog enigszins
acceptabele score op het bord van
15-9, maar de einduitslag sprak
boekdelen: 37-17.

solide Heeswijkse zege

NIEUWWOENSEL/HEESWIJK-DINTHER - het heeswijk van trainer
Marc v.d. ven deed wat het moest doen op bezoek bij nieuw woensel, winnen en het liefst met een hoge score.
Dit doel werd middels een 0-5 overwinning gerealiseerd, maar zo
makkelijk als de uitslag doet vermoeden, ging het toch niet op sportpark ’t Bokt in Eindhoven. Het Heeswijkse spitsenduo Wouter van
Dijke (3x) en Bryan van Deursen (2x) nam de volledige productie
Foto: Hans Heesakkers
voor zijn rekening.

op
Nu ook
RDAG
DONDE

OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS
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Altior neemt
de punten mee uit bladel
korfbal

hardlopen
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darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

BLADEL/HEESWIJK-DINTHER - Altior speelde 16 oktober uit tegen Bladella uit Bladel. Op papier een wedstrijd die gewonnen zou
autosport worden, maar Altior
karten heeft in de drie motorsport
moeten
voorgaande wedstrijden slechts één punt weten te pakken en Bladella won vorige week
verrassend van corridor.
De dames van Altior wilden kos- Altior 3 – Stormvogels 2: 5-15
te wat ‘t kost de punten deze SVOC’01 2 – Altior 4: 12-11
week wel pakken en na de be- Altior 5 – Avanti 2: 8-12
kerwinst tegen Stormvogels gin- Flash MW1 – Altior MW1: 8-6
gen de meiden vol vertrouwen Avanti R1 – Altior R1: 1-8
het veld in. De eerste helft was Melderslo A1 – Altior A1: 14-6
een moeizame. Scoren bleek las- Spes B1 – Altior B1: 9-3
tig, maar verdedigend stond het Altior B2 – Be Quick B2: 7-5
gelukkig wel goed.
Altior B3 – Spoordonkse Girls B1
De ruststand was 4-4. In de 3-12
tweede helft herpakte de ploeg Celeritas C1 – Altior C1: 1-3
zich snel en liep vlot uit naar Tovido C1 – Altior C2: 3-5
4-10. Bladella deed nog wat te- Be Quick D1 – Altior D1: 2-9
rug,
maar wist
niet dichterbij
te basketbal
Altior D2 turnen
– NDZW D1:
8-1
voetbal
hockey
tennis
volleybal
handbal
komen dan de 8-11 die bij het Altior D3 – BMC D1: 7-1
laatste fluitsignaal op het score- Be Quick E3 – Altior E1: 5-4
bord stond.
Altior E3 – Alico E1: 1-4
Stormvogels 1 – Altior 1: 8-12
Flamingo’s F1 – Altior F1: 2-18
(bekerwedstrijd)
De Korfrakkers F1 – Altior F2:
Rosolo
13-6
beugelen 2 – Altior
boksen2: 21-6
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Korfbalsters
doen wat ze moeten doen
hardlopen

korfbal

jeu de boule

NISTELRODE - prinses irene
speelde zondagmiddag een
heel belangrijke wedstrijd tegen
Olympia/dos. Beide ploegen
biljarten
duivensport naar
judo
zijn
gepromoveerd
de topklasse en strijden tegen degradatie.
Het was de laatste wedstrijd
van de eerste helft van de veldcompetitie en er werd met 1811
gewonnen. In de schaken
Topklasse
dammen
degraderen de onderste twee
ploegen. Bij gelijke stand telt
het onderlinge resultaat. Zou de
huidige stand1cmde
b eindstand zijn,
dan handhaaft Prinses Irene zich,

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

kano

omdat ze gewonnen hebben van
Stormvogels.

1,4cm b

autosport

golf

kaarten/bridgen

1,2 cm b

ZATERDAG

EXTRA*
KORTING

bernHeze sPortieF

badminton

korfbal

ZOTTE

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

boksen

karten

motorsport

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL
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Avesteyn JO9-3 krijgt nieuwe shirts

Afscheid Anja Bekkers van
Mixed Hockeyclub HDL

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV)
van Mixed Hockeyclub HDL op 12 oktober heeft Anja Bekkers afscheid genomen als secretaris. Anja heeft gedurende vijf jaar zowel
het secretariaat, de communicatie als de PR van de club voor haar
rekening genomen.

HEESWIJK-DINTHER - De mannen van Avesteyn JO9-3 (F3) kregen
op zaterdag 8 oktober nieuwe shirts uitgereikt. Maar liefst twee
sponsoren waren bereid deze kanjers in het nieuw te steken.
Dennis van Zutphen van Van
Zutphen Electro en Maikel van
Schayk van Administratiekantoor Van Schayk hadden zich
hiervoor aangeboden. Het team

stond er prachtig op. De spelers
reikten zelf de bloemen uit aan
beide sponsoren. Daarna lieten
zij zich graag vereeuwigen, er
werden mooie plaatjes gescho-

ten. Het bestuur van Avesteyn
sprak zijn waardering en dank
uit voor dit initiatief. De spelers
beloofden de shirts met trots
te dragen. En zo is er weer een
Heeswijk-Dinthers voetbalteam
dat de wedstrijden in de opvallende oranje shirts speelt, een
mooi gezicht!

Vorstenbossche Boys JO11-2 in het nieuw
gestoken
VORSTENBOSCH - Bart Dominicus Timmerwerken & Michel Dominicus Bouwservice hebben zaterdag
15 oktober de JO11-2 in het nieuw gestoken. Vader Bart en zoon Michel Dominicus wilden met alle
plezier de JO11-2 in nieuwe shirts steken. In dit team speelt Tijn Dominicus, de zoon van Michel en
kleinzoon van Bart. Beide heren zijn echte vakmensen op het gebied van bouw en timmerwerken.
Bart en Michel zijn al jaren met
succes actief voor de Vorstenbossche Boys. Bart als leider van
verschillende mannelijke senioren teams en sinds twee jaar leider van Dames 1.

voor het sponseren van de shirts.
De shirts zullen de komende ja-

ren met trots gedragen worden
door de jongens.

Michel heeft bijna alle teams
doorlopen in zijn jeugd en ook
bijna alle teams bij de senioren
en speelt nu iedere zondag zijn
wedstrijdjes in het derde. Toen
Tijn is gaan voetballen, is Michel
trainer van het team van Tijn geworden en dat is hij nog steeds.
Echte clubmensen dus.
Bart, Annie, Michel en Marianka, namens de JO11-2 en het
jeugdbestuur hartelijk bedankt

Tijdens de ALV bedankte voorzitter Camiel Aarts Anja voor haar
inzet: “Je hebt vijf jaar lang alles
binnen onze club in de gaten gehouden, aangestuurd, begeleid,
gesignaleerd en geregeld. Daarnaast heb je je met verve gestort
op de verbetering van de communicatie en de PR, waardoor
onze club veel meer op de kaart
is gezet dan voorheen. Bovendien begreep je als geen ander
hoe belangrijk het is om op tijd
en op de juiste manier met elkaar
binnen en buiten de club te com-

municeren, zodat dialoog, begrip
en verbinding ontstaan.”
Voor haar enorme verdiensten
voor HDL werd Anja benoemd
tot Lid van verdienste van de
club. Inmiddels is een opvolgster
gevonden voor het secretariaat
in de persoon van Nathalie Verstegen, die voor HDL al een jaar
het wedstrijdsecretariaat onder
haar hoede heeft en die al enige tijd binnen het bestuur meedraait. Voor de communicatie
en de PR is de club nog op zoek
naar een geschikte vervang(st)er.

basketbal

Overwinning
Slamdunk U14 mix
HEESCH – Slamdunk U14 speelde zaterdag 15 oktober thuis
tegen OBC en ging gelijk op in
het eerste kwart! Slamdunk’97
10-OBC 9.
Het tweede kwart bleven we
ook aan elkaar gewaagd, na
scores van Rafael, Laurens, Mees
en Jelle, konden we onze voorsprong uitbreiden naar 28-25. In

het derde kwart waren we wat
slordig in de verdediging, maar
gelukkig bleven Laurens, Rafael,
Jelle en Mees op schot, zodat we
uitliepen naar 41-32. In het laatste kwart werd er wat feller verdedigd en konden we met scores
van Sanjar, Jelle, Tim, Mees en
Laurens de eindstand bepalen op
66-45. Super gedaan allemaal!

‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57

Sla je
spaarpot stuk

Sparen met de huidige lage rente heeft weinig zin.
Slimmer is om je hypotheekrente te verlagen
door gebruik te maken van de overwaarde van
je woning. Hoe hoger de overwaarde, hoe lager
het rentepercentage. Want het is
de verhouding tussen de marktwaarde
van je huis en de hoogte van je
hypotheek die het rentepercentage
bepaalt. En laten wij daar nou alles van weten…

Beter ’n goede hypotheek
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten
de hypotheek adviseur uit de buurt
’t Dorp 124 - Heesch
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

De oplossing
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Bedankt!
Alle adverteerders
van de
afgelopen vijf jaar

Jaar DeMooiBernhezeKrant
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‘We laten
zien waar
Bernheze trots
op kan zijn’
Zie pagina 3

2012
donderdag 20 oktoBer
eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
oud papier
Buitengebied Nistelrode
informatiepunt
welzijn Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
disco voor mensen
met een beperking
Lunenburg Events & More
Loosbroek
PAGINA 45
open Bernhezer
Biljartkampioenschap libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
openbare repetitieavond
Fanfare aurora
’t Dorp 138 Heesch

2013
Zieso: workshop zingen
Huize Heelwijk Heesch
creatief & lekker
workshop: midi taarten
Den Hof 17 Nistelrode
open Bernhezer
Biljartkampioenschap libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
theatercollege: wim kieft
CC De Pas Heesch
publieksavond
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 10

Zaterdag 22 oktoBer

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
PAGINA 44

start kaartverkoop:
Zwetsavond
Paperpoint Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

Bezinningsavond
Parochie De Goede Herder
Heesch Nistelrode &
Vorstenbosch

extra collecte voor
Filippijnen
Kerken Heeswijk-Dinther
en Loosbroek

Herhalingsles
reanimatie + aed
Laar 50 Nistelrode
PAGINA 4

open Bernhezer
Biljartkampioenschap libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther

lezing Frits van der Blom
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Herfst Bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

afsluiting kerkplein
st. willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther

try-out concert:
malletband aurora
‘t Dorp 138 Heesch
PAGINA 41

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zie pagina 29

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

2016
Zie pagina 25

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

maandag 24 oktoBer

donderdag 27 oktoBer

spreekuur: poppendokter
De Kanz Nistelrode

rattlesnake shake
jubileumconcert
CC De Pas Heesch

Film: kung Fu panda 3
Filmhuis De Pas Heesch

koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

leon van der Zanden:
supergewoon
CC Nesterlé Nistelrode

open Bernhezer
Biljartkampioenschap libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther

Zondag 23 oktoBer

dinsdag 25 oktoBer

ridderkamp
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Film: kung Fu panda 3
Filmhuis De Pas Heesch

open Bernhezer
Biljartkampioenschap libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther

scouting heitje
voor een karweitje
Heesch
PAGINA 24

2015

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

Vrijwilligersavond
parochie dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

extra collecte voor
Filippijnen
Kerken Heeswijk-Dinther en
Loosbroek

VoV Bernheze
Natuurbegraafplaats Schaijk
PAGINA 2

liederentafel
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8

Vrijdag 21 oktoBer

2014

Oktober

Zie pagina 14

koopzondag
Centrum Nistelrode
PAGINA 37
open zondag:
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
rocktober
CC De Pas Heesch
presentatie 3e cd
koor st. Barbaragilde
Sint Servatiuskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11
concert: ratko delorko
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

concert: licht 1816 het jaar zonder zomer
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
inloopspreekuur
Fysio steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch
open Bernhezer
Biljartkampioenschap libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
woensdag 26 oktoBer
Film: Bobo
Filmhuis De Pas Heesch
informatiemiddag
ons welzijn
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8
open Bernhezer
Biljartkampioenschap libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
Herhalingsles
reanimatie + aed
Laar 50 Nistelrode
PAGINA 4

eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
informatiepunt
welzijn Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Vakantiefilm voor de jeugd
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 17
open Bernhezer
Biljartkampioenschap libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
PAGINA 44
Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 17
Vrijdag 28 oktoBer
night of the music 2016
Sporthal De Overbeek
Nistelrode
themagesprek:
wat is eenzaamheid?
Bibliotheek Heesch
PAGINA 10
open Bernhezer
Biljartkampioenschap libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
imeet: Halloween
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
pubquiz
CC De Pas Heesch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

