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Gezellig kerstdagen
BERNHEZE - Voor je het weet staan de gezellige kerstdagen weer
voor de deur.
Tĳd dus om je goed voor te
bereiden en dat kan bĳ De
Eĳnderic: Zoek je kookinspiratie
voor het kerstdiner? Schrĳf je dan
in voor deze culinaire workshop op
maandagavond 11 december in
Heesch.
Voor de creatievelingen onder ons
kan er op dinsdagavond
12 december in Nistelrode een
kerstversiering van glas worden
gemaakt. Leuk voor in de boom of
om voor het raam te hangen.
Een eigen kerststuk maken kan
nog op de workshop die donderdagmiddag 21 december plaats
zal vinden. Keuze uit het maken
van een katoenboompje of twee bolletjes in kerststĳl. Voor alle
materialen wordt gezorgd.
Voor de basisschooljeugd is op zaterdag 16 december weer de jaarlĳkse
populaire KERSTINSTUIF. Tussen 10.00 en 16.00 uur kan de jeugd
inlopen bĳ De Eĳnderic in Heesch en in Heeswĳk. Het knutselcircuit dat
zĳ kunnen doorlopen duurt ongeveer anderhalf á twee uur. Inschrĳven
is niet nodig, entree bedraagt € 3,- per kind.

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

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.

COLUMNRINY
GEZELLIGHEID

S

interklaas is weer in het land, dus tijd voor nog meer
gezelligheid! Wat is er dan leuker dan pakjesavond uit te
breiden met een heerlijke gourmet? Bij ons kunt u uw
gourmetschotel zelf samenstellen.
Vanaf donderdag 30 november hebben we een ruime keus
gourmetvlees in de toonbank liggen. Tevens kunt u bij ons ook
een complete gourmet bestellen, dit is inclusief een opgemaakte
huzarenschotel, drie soorten rauwkost, drie soorten saus, diverse
bakgroenten, stokbrood en kruidenboter…
Wat ook erg in trek is zijn onze exclusive
smulstenen, deze zijn gevuld met diverse
vleessoorten of een complete maaltijd met
aardappels, vlees en groenten.. De schalen
zijn voor twee of drie á vier personen. Let
op! We hebben deze maar een beperkt
aantal op voorraad, dus bestel tijdig!
De Sint is nog niet het land uit of er is
alweer vraag naar onze kerstbestellijsten.
Deze liggen vanaf volgende week ook weer
in de winkel! Of download hem op
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl.
Voor Kerst kunt u bij ons
terecht voor onder andere
uw kalkoenen, wild en
gevogelte, rollades, luxe
opgemaakte huzarensalade,
visschotels, gourmetschotels,
maar ook voor de rest van uw
bestellingen. Uw vleeswaren
worden dan ook dagvers
gesneden.

LEKKER (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
LEERZAAM open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk
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Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch

Wist u trouwens al dat wij de
mogelijkheid hebben om uw
bestelling op Eerste of Tweede
Kerstdag bij ons af te halen?
Wij zijn deze dagen geopend
tussen 11.00 en 12.30 uur.
Download de kerstbestellijst op
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
Dit is alleen voor afhalen!
Mocht u er nog niet helemaal uit zijn wat u met Kerst gaat
eten?? Wij helpen u graag een keuze te maken! Loop gerust
even bij ons binnen, ons team staat dagelijks voor u klaar.
Wij wensen iedereen mooie en smaakvolle dagen!
Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 14 december: Klankschalen Concert door Paul Vens.
Tibetaanse klankschalen zijn in
staat een verfijnde trilling uit te
stralen door onder andere een
waaier van boventonen. Door
de verdiepende werking van
‘de zingende schalen’ beleeft de
luisteraar zijn innerlijk leven rustiger en intenser en kan de luisteraar worden meegevoerd naar
zijn eigen innerlijke stiltegebied;
daar waar het denken, doen en
redeneren plaats maken voor het
voelend waarnemen. Aanvang

20.00 uur, entree € 10,- en contant te betalen bij binnenkomst.
www.paulvens.nl voor meer informatie, aanmelden via info@
kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Zaterdag 16 december: Dag met
Familieopstellingen door Juno
Welter. Bij familieopstellingen
gaan we ervan uit dat iedereen
deel uitmaakt van een groter
geheel, een systeem; zoals je
huidige gezin, je familie van herkomst, je werkomgeving. Tijdens
een opstelling maken we gebruik

van representanten. Een representant is een persoon, die voor
de tijd dat de opstelling duurt, in
de schoenen gaat staan van bijvoorbeeld een moeder of grootvader van de persoon, waarvoor
de opstelling is. Representant
zijn is een prachtige manier om
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Tweedehands fietsen loosbroek: Column d’n Blieker
wisseling van de wacht

tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Schoolziek
Mijn klaagzang was zo’n twee keer per jaar volgens mij exact
hetzelfde. Wat dat betreft was ik weinig origineel als het ging om
schoolziek zijn. Jammer dat er toen nog geen internet bestond,
anders had ik vast wel andere ziektes in mijn repertoire gehad.
Nu was het altijd maar die griep. Als mijn klasgenoten schoolziek
waren, hadden ze ook altijd de griep. En later vertelden ze mij dat
ze hele dag televisie hadden mogen kijken. Dat moest mij ook wel
een keer lukken, toch?

Ze koos standaard de begripvolle,
maar tegelijkertijd bikkelharde diagnose

Oude en nieuwe werkgroep fietsen tezamen v.l.n.r: vooraan: Martien Kanters, Nico van Zutphen en Jo Roefs-v.d.
Ven. Achteraan: Jan v.d. Velden, Bert van Erp, Jo Lunenburg, Marinus van Helvoort en Martien Roefs.
Niet aanwezig Marietje van Pinxteren en Michel Roefs

LOOSBROEK - In Loosbroek zijn prachtige tweedehands fietsen heel voordelig te koop. Dat is al jaren
een bekend fenomeen in de hele regio. Precies tien jaar kon je daarvoor terecht bij de familie Martien en
Jo Roefs-van de Ven aan Dorpsstraat 94. De fietsenwerkgroep repareerde daar de aangeleverde fietsen.
Martien verkocht de fietsen aan klanten aan de deur en Jo zorgde ervoor dat de fietsen via Marktplaats
aan een nieuwe eigenaar kwamen. Dit hele proces liep altijd als een zonnetje.
Jo en Martien gaan stoppen
met de verkoop van de tweedehandsfietsen. Voor Martien
gaat op zijn 82ste de leeftijd
tellen. Beiden benadrukken dat
het ‘een heel leuk bedrijf was, en
dat ze er geweldig van genoten
hebben, en nog steeds’. Martien
en Jo hebben ruim 1.500 fietsen
verkocht. De opbrengst hiervan
is een belangrijke inkomstenbron voor het onderhoud van
de Loosbroekse kerk, pastorie en
parochietuin. De hele geloofsgemeenschap is hen veel dank

verschuldigd voor het vakmanschap, de inzet en de samen met
de fietsenwerkgroep verzamelde
financiële middelen.
Gelukkig is er per 1 december
een alternatief adres voor de
reparatie van tweedehands fietsen. De nieuwe reparatieplaats is
bij de familie Jolan Donkers. De
verkoop gaat gebeuren bij Bert
van Erp aan Dorpsstraat 1.
Marietje van Pinxteren en Bert
van Erp zijn de verkopers, onder-

steund door Martien Kanters als
het zo uitkomt.
Dus wil je vanaf 1 december een
tweedehands fiets kopen? Neem
dan contact op met Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7, 0413229502 of 06-55932252 of via
mail: mhpinxteren@gmail.com.
Ook Bert van Erp, Dorpsstraat 1
is te benaderen en wel op 0413229359. Behalve kopen kun je
ook geschikte/beschikbare fietsen meebrengen/afleveren op
Dorpsstraat 1.

Museumboerderij reikt prijs uit
HEESWIJK-DINTHER - Vorige week vond in de Meierijsche Museumboerderij de uitreiking plaats van
de prijs die verbonden was aan de eerste plaats van een speurtocht. Die speurtocht in en om deze eeuwenoude boerderij speelde zich af op 10 september tijdens de Open Monumentendag.
Honderden kinderen uit de hele
regio, die op 10 september de
Meierijsche
Museumboerderij
bezochten, konden vijftien vragen beantwoorden. Al die vragen gingen over beroepen van
toen en door goed te kijken en

Ik weet nog dat ik altijd dezelfde strategie had. Ik was voor de
wekker wakker geworden en ik hoorde de regen tegen mijn raam
slaan. Een ideaal moment voor de verschrikkelijke griepziekte om
toe te slaan, dacht ik zo. Ondanks dat het ijskoud op mijn kamer
was, sloeg ik mijn deken van mijn lijf af in de hoop dat ik pijlsnel
kou zou vatten. Ik oefende mijn zielige, doodzieke stemmetje alvast
voor het moment daar zou komen dat ik uit mijn bed zou worden
geschopt. Ik voelde of ik al kippenvel had over heel mijn lijf. Daarna
drukte ik mijn voorhoofd heel hard in mijn kussen in de hoop dat
het nog gloeiend heet was als mijn moeder zou komen voelen. Ze
moest en zou geloven dat het echt niet verstandig zou zijn naar
school te gaan. Zeker op deze verschrikkelijke maandag niet.
Ik denk nog steeds dat mijn moeder telepathische gaven had
of stiekem gewoon een dokter was. Want zodra ze mijn kamer
opende, wist ze meteen of er schoolziekte in de lucht hing. Ze
koos dan standaard de begripvolle,
maar tegelijkertijd bikkelharde
diagnose. Ik was zo ziek volgens
de moederdokter dat ik maar de
hele dag in bed moest gaan liggen.
Zonder televisie en met een zetpil
voor een snel herstel.
Vijf minuten later liep ik mokkend
door de stromende regen naar
school. Kiplekker, dat wel.

blieker@bernhezemedia.com

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een
bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

een stuk speelgoed waar,
voor de oorlog,
nog veel kinderen
mee HeBBen gespeeld
te vragen, lukte het meestal wel
om de antwoorden te vinden.
Twee kinderen konden, natuurlijk met behulp van hun ouders,
slechts twee vragen niet beantwoorden en zij wonnen de eerste prijs.

Hans van Sleuwen overhandigt de reep aan Elisabeth en Eleanora Kleijn

Afgelopen woensdag vond de
uitreiking plaats. Elisabeth en
Eleanora Kleijn uit Veghel waren
de winnaars en ze kregen een
fantastisch cadeau. Ze ontvingen

uit handen van de voorzitter van
de museumboerderij, Hans van
Sleuwen, een grote zak boerderijdrop en een levensechte reep.
Dat is een stuk speelgoed waar,

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV

voor de oorlog, nog veel kinderen mee hebben gespeeld.
Voor meer informatie over dit
‘museum van de verhalen’ kijk
je op www.museumboerderij.nl.

Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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GeZondheid in bAlAns

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. 0413-408780.
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.
0413-408780.
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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Gezellige ontspanningsmiddag
van Ziekenvereniging horizon

De vijf ereleden van Horizon Heesch

HEESCH - Op dinsdagmiddag 14 november trokken vele leden van de doelgroep van Ziekenvereniging
Horizon Heesch voor de laatste keer dit jaar naar de grote zaal van zalencomplex ‘t Tunneke. Bijna
tweehonderd langdurig zieken, eenzamen of mensen met een beperking uit Heesch kwamen of werden
gebracht naar de traditionele ontspanningsmiddag, die elk jaar tegen het einde van de herfst wordt
gehouden.
Nadat iedereen was voorzien
van een lekker kopje koffie met
gebak, begon het feestelijk optreden van DJ Kees Life uit Volkel, die ook zelf verschillende
liedjes ten gehore bracht. Onder het genot van een drankje
en een hapje ontwikkelde zich
spontaan een gezellige luisteren buurtmiddag.

>
>
>
>
>

Ook de ereleden van de ziekenvereniging, vijf in totaal, waren aanwezig. Hun komst werd
bijzonder op prijs gesteld door
zowel het bestuur als door alle
andere aanwezigen. Het duurde
niet lang of het eerste stel waagde voorzichtig een dansje op de
daarvoor vrijgehouden vloer.
Rond 17.00 uur werden er nog

heerlijke worstenbroodjes geserveerd en voor de liefhebbers
nog een extra broodje. Tegen
17.30 uur werd het tijd om afscheid te nemen. Dat deze middag voor de aanwezigen voorbij
was gevlogen, is het bewijs dat
de organisatie opnieuw voor een
geweldige middag heeft weten
te zorgen.

Sylk

Huidverbetering
Wellness
Massage
Beauty
Shopping

Raadhuisplaza 12
Heeswijk-Dinther
0413-293913
06-27515641
info@sylk-beaut
info@sylk-beauty.nl
www.sylk-beauty.nl

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

ehbo cursus
in heesch

HEESCH – EHBO vereniging
Joh’s Roncalli start op maandagavond 27 november in Heesch
weer een nieuwe basiscursus
EHBO. Reanimatie/AED, verbandleer en eerste hulp aan
kinderen maken deel uit van de
cursus.
De lessen worden altijd gegeven op een maandagavond van
19.30 tot 22.00 uur. De lessen
worden verzorgd door een ervaren en gediplomeerde kaderinstructeur en er wordt gebruik
gemaakt van lotusslachtoffers.
Tijdens de tien cursusavonden
zul je voorbereid worden op het
officiële examen voor het EHBO-diploma. De kosten voor
de cursus, inclusief examen en
de benodigde leermiddelen, bedragen € 150,-. Let op! Vaak
vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte of zelfs alle
kosten voor de cursus.
Naast de basiscursus EHBO organiseert
EHBO-vereniging
Joh’s Roncalli, bij voldoende belangstelling, een aparte cursus
voor reanimatie/AED en EHBO
bij kinderen. Deze worden op
maandag- of donderdagavond
gegeven.
Voor meer informatie en opgave
kun je terecht bij Martien van de
Wetering, 06-50876595 of via
secretariaat@ehboheesch.nl.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

30 Jaar
Trend zien
& horen

Op gebied van
oogmeetkunde al 30
jaar ervaring en sinds
2007 het vertrouwde
adres voor alles op
gebied van horen.

actie
n ov e m b e r
2017

FysiotHerapie
bij Meersports

Bij aankoop van een bril of
hoortoestel een feestelijke
slagroomtaart gratis
St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
0413-292979
info@trendzienenhoren.nl
www.trendzienenhoren.nl

‘t Vijfeiken 14 Heesch (achter de Lidl) - 06-34659852
info@fysiopdegroot.nl - www.fysiopdegroot.nl

www.trendzienenhoren.nl
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sponsorloop voor kinderboerderij stal bertus
LOOSBROEK – Grenzend aan de Sint Albertusschool bevindt zich kinderboerderij Stal Bertus, die draaiende wordt gehouden door vrijwilligers. Maar het wordt steeds lastiger voor Stal Bertus om het hoofd
boven water te houden. Daarom hebben de vrijwilligers samen met de basisschool een sponsorloop
georganiseerd.
startschot, waarna de kinderen
tot 13.45 uur de tijd hadden om
zo veel mogelijk rondjes te lopen of te rennen. Langs de route
stonden veel opa’s, oma’s, papa’s
en mama’s om de kinderen aan
te moedigen. Tijdens het lopen
kregen alle kinderen een flesje
water, gesponsord door Brabant
Water en CC De Wis. En nadat
de kinderen maar liefst drie kwartier hadden gelopen kregen zij
allemaal een lekker snoepje, gesponsord door Mars.

Zo’n 160 kinderen liepen op vrijdag 17 november mee met de
sponsorloop. De kinderen zijn
langs de deuren gegaan om zoveel mogelijk geld op te halen,
waarvoor ze een ronde om de kerk
hebben gelopen. Alle groepen van
basisschool Sint Albertus liepen
mee tijdens de sponsorloop, begeleid door de juffen. Maar voordat
er gelopen kon worden hadden
alle kinderen een warming-up gedaan, want een goede voorbereiding is het halve werk.
Frans van Grinsven, de beheerder van Stal Bertus, gaf na de
warming-up om 13.00 uur het

José Hoezen is vrijwilliger bij
Stal Bertus en heeft samen met
anderen hard gewerkt voor de
sponsorloop: “We hebben nooit

broedkist
langs, om
de kinderen te laten zien
hoe dat
nou gaat
met een
kippenei.”
Op donderdag
21 december om 18.00 uur
wordt het bedrag dat opgehaald
is bekendgemaakt op de speelplaats van basisschool Sint Lambertus, die grenst aan Stal Bertus.
Er is dan ook genoeg te zien en
te doen: een levende kerststal,
kinderkoor Enjoy verzorgt zang

Regelmatig komt de school op bezoek bij de
kinderboerderij voor leuke, leerzame lessen
subsidie ontvangen van de gemeente, ondanks dat we daar
om gevraagd hebben. De kinderboerderij is volledig afhankelijk
van sponsorgelden, dus we zijn
erg blij dat de school ons wilde
helpen hiermee!” Regelmatig
komt de school op bezoek bij
de kinderboerderij voor leuke,
leerzame lessen. Frans geeft ook
weleens lessen op de basisschool:
“Dan ga ik bijvoorbeeld met een

en het kerstspel van de leerlingen
is te zien. En er zullen ook prijzen
uitgereikt worden aan de kinderen die hebben meegelopen bij
de sponsorloop.
Het kind dat de meeste rondjes
van zijn groep heeft gelopen
krijgt een prijsje, net als de drie
kinderen die het meeste geld
hebben opgehaald van de hele
school.

Een rondje om de kerk

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Michel Roefs

o, kom er eens proeven…
Zaterdag 25 november
houden wĳ ’n Decemberproeverĳ.

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

www.debakkerslamers.nl
in Haren (bij Oss),
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels
in Oss en Heesch

t/m 29 november en :
bij aankoop van 2 brod

rollen
k
s
ij
n
a
r
e
t
o
b
m
o
o
r
95
stuks

4

1,

We laten u proeven van

alle producten voor Sinterklaas en Kerst.
Van staaf tot stol.
Wĳ zien u graag in onze winkels.
De proeverĳ begint om 10 uur tot 15 uur.
Bart, Harm,Ilse en Lizzy Lamers
de bakkers Lamers
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BernhezeFAMiLieBeriChten
Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar
ook terugkijkend op zo veel fijne herinneringen,
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve
papa, broer en opa

Bert Pennings

Albertus Christina Adriana Maria
* Nistelrode,
4 september 1962

† Uden,
16 november 2017
Marloes en Martijn
Stijn, Esmee
Inge en Willem
Jurre, Jara
Joris en Ilse
Miet
Nellie en Harrie
Koos

Van Binsbergenstraat 9, 5388 AK Nistelrode
Donderdag 23 november wordt om 19.00 uur
voor hem een avondwake gehouden in de Sint
Lambertuskerk, Laar 47 te Nistelrode. Na de wake is
gelegenheid om afscheid van Bert te nemen in
rouwkamer aan de Lindenstraat, achter de kerk.
De crematieplechtigheid vindt plaats
in gesloten kring.

In Memoriam

In zoveel mooie herinneringen blijf je bij ons.
Wij zijn je niet vergeten...

PAROCHIENIEUWS
open kerkendag sint lambertuskerk
NISTELRODE - De Sint Lambertuskerk is op zondag 26 november tussen 12.00 en 17.00 uur
open.
Er zijn dan meerdere activiteiten
in het kerkgebouw, waaronder:
- om 13.30 uur en om 15.30
uur een presentatie over de
Sint Lambertuskerk door Henk
Geurts
- doorlopend orgelmuziek
- een kleurplaat voor de kinderen

- koffie/thee/ranja
- een verloting onder de bezoekers van twee boeken van
‘Bijbels in gewone taal’, uitgegeven door het Nederlands
Bijbelgenootschap
- vrije toegang.
Open Kerken Brabant wordt gehouden in heel Brabant. Alle kerken in parochie De Goede Herder
(Nistelrode-Vorstenbosch-Heesch-Vinkel-Geffen-Nuland) zijn
open. Iedereen is van harte wel-

kom voor een rondgang in de
kerk en om een kaarsje op te
steken bij Maria.

Parochie de Goede herder zet haar
kerkdeuren open
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - In Brabant wordt
op 26 november een Open Kerkendag gehouden. Het streven
is dat op die zondag meer dan
600 kerken – protestants en katholiek - in onze provincie zijn
geopend.

wil kijken. Er wordt ingezet op
een breed publiek, dus ook op
de jongere generaties die misschien nog nooit in een kerk zijn
geweest en deze ruimte dus niet
van binnen kennen. Zij kunnen
op deze dag eens een kijkje komen nemen.

De Brabantse Open Kerkendag
wordt georganiseerd om alle
Brabanders te betrekken bij de
toekomst van hun kerken. In
voortgezet gebruik als godshuis
of met een nieuwe bestemming.
Als parochie De Goede Herder
werken wij daaraan graag mee
en openen wij op deze dag van
vijf kerken de deuren, voor iedereen die gewoon eens binnen

voor iedereen
die gewoon eens
Binnen wil kijken
Iedereen is van harte welkom,
jong en oud, op zondag 26 november in de Petrus’ Banden
kerk te Heesch van 10.30 tot
16.00 uur, in de Sint Lamber-

tuskerk te Nistelrode van 12.00
tot 17.00 uur en in de Sint Lambertuskerk in Vorstenbosch van
12.00 tot 17.00 uur. De kerken
zijn dan te bezichtigen. Er is altijd iemand aanwezig om uitleg
te geven en vragen te beantwoorden. Op enkele locaties
is muziek te beluisteren en een
tentoonstelling te bezoeken.
Uiteraard is er ook gelegenheid
om gewoon even tot rust te
komen, voor een moment van
stilte, bezinning of gebed en het
opsteken van een kaarsje voor
dierbaren.
Voor meer informatie:
0412 - 451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Linda van Venrooij
22 november 2016

Collega’s Jumbo Nistelrode

stichting Pep-projecten bernheze
in heesch tijdens open kerkendag
HEESCH - Open Kerken Brabant
met als doel om alle Brabanders
te betrekken bij de toekomst
van hun kerken, vindt dit jaar
plaats op zondag 26 november.
De Petrus’ Banden kerk van de
parochie De Goede Herder in
Heesch zal hiervoor op die dag
geopend zijn van 10.30 tot
16.00 uur. Stichting Pep-projecten Bernheze zal dan ook aanwezig zijn in deze kerk en een
aantal (religieuze) tweedehands
boeken te koop aanbieden. De
opbrengst van deze verkoop
gaat naar projecten in het werkgebied in Roemenië.

Afscheid nemen
zonder tijdsdruk...

Dit werkgebied ligt ten zuidoosten van de Karpaten. In dit

Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL Veghel
& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl

niet zo welvarende gebied is de
hulp vooral gericht op opvangtehuizen voor ouderen, de Roma-bevolking, boeren en jeugd
met weinig studiekansen. Het
Rode Kruis stuurt in dit gebied
veel projecten aan, waaraan de
stichting zowel in materieel als
financieel opzicht ondersteuning biedt. Jaarlijks brengen de
vrijwilligers materialen naar dit
gebied en voeren er een project
uit. In de voorgaande jaren heeft
Stichting Pep-projecten onder
andere een schooltje voorzien
van waterleiding en toiletten,
een dierenverblijf bij een ouderenopvang uitgebreid en dit
jaar is er een eenvoudig slaap-/
woonvertrek verwezenlijkt voor
een van de medewerkers daar.

Tot dan toe woonde deze man in
de centrale verwarmingsruimte.
De stichting voert binnen de gemeente Bernheze jaarlijks allerlei
activiteiten uit om de voornoemde projecten in Roemenië te
kunnen bekostigen. Denk hierbij
aan een sponsordiner, boekenmarkten en een kerstactiviteit.
Meer informatie over Stichting
Pep-projecten vind je op
www.pepbernheze.nl.

jongeren en de kerk

) info@huisvantroost.nl

Direct zorg na overlijden,
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
Ook indien elders verzekerd.
& 06 - 83 53 07 40
& 06 - 51 41 91 67
www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Doe die ananas nou eens weg!
HEESWIJK-DINTHER - Het hilarische reclamespotje van Ben,
de telefoonmaatschappij, lijkt
antireclame voor het eigen bedrijf.
De hele dag op je telefoon, tablet of computer; is dat hoe je
contact maakt? Het lijkt wel een
trend onder jongeren te zijn om

zo te communiceren. Maar hoe
vorm je dan gemeenschap of
nog lastiger...kerk? Samen wordt
er stilgestaan bij geloofscommunicatie met, voor en door jongeren en tussen generaties. En
breng vooral je ananas, je mobieltje mee...
De inleider is Theo Lamers,

pastoor van de heilige Martinus parochie in Cuijk. Hij is bisschoppelijk gedelegeerde voor
het jongerenwerk bisdom Den
Bosch.
Willibrordcentrum Heeswijk
Dinsdag 28 november
Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis.
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Tweede jubileumconcert
Mannenkoor De Karawanken
NISTELRODE - ‘DE MAASHORST SUITE’ op 26 november
in theater CC Nesterlé.
Omdat Mannenkoor De Karawanken dit jaar 40 jaar bestaat
en vele leden kent uit de grensgemeenten van natuurgebied
De Maashorst - Uden, Bernheze,
Landerd en Oss - wordt het jubileum gevierd met in totaal vier
uitvoeringen van ‘De Maashorst
Suite’.
In dit concert wordt een ode aan
De Maashorst gebracht in een
uniek samenspel van muziek en

cert gegeven.
Het koor met bijna 60 leden,
aangevuld met 15 gastzangers,
staat onder leiding van dirigent
Marcus de Haard.
Medewerking wordt verder verleend door vaste pianist Frans
van Tuijl en de Dames van het
Hoornkwartet. Dit concert biedt
de bezoekers een unieke en onvergetelijke muzikale ervaring!
De première op zondag 5 november in theater Markant in
Uden was zeer druk bezocht en
bood aan de enthousiaste be-

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

ter CC Nesterlé te Nistelrode.
Prijs per toegangskaartje:
€ 12,50.

zoekers een prachtig concert,
waarbij de combinatie van liederen met filmbeelden van De
Maashorst zeer tot de verbeelding sprak.

Verkoop kaartjes bij
* Theater Nesterlé www.nesterle.nl
* Jumbo Nistelrode,
Parkstraat 10, Nistelrode
* Jumbo Wiegmans,
Schoonstraat 8, Heesch
* Gemeenschapshuis De Stuik,
Schoolstraat 14, Vorstenbosch
* of via email:
secretariaat@karawanken.nl.

Het concert is op zondagmiddag
26 november, 15.00 uur in thea-

Verdere informatie:
www.karawanken.nl.

Alle liederen worden ondersteund en begeleid
door ﬁlm- en fotobeelden van de Maashorst
zang, woord en beeld. Alle liederen worden ondersteund en
begeleid door film- en fotobeelden van De Maashorst. In vier
onderdelen - historie en natuur,
cultuur en recreatie - wordt in
woord en beeld, muziek en zang
een groots en aansprekend con-

Aanbiedingengeldig
geldigvan
van23
18t/m
t/m29
24november
juli 2014
Aanbiedingen

Nu

5,50

Het concert
Het Ragazze Kwartet laat de toeschouwers horen hoe componisten elkaar kunnen beïnvloeden.
Zo was Beethovens ‘Vijftiende
Strijkkwartet’ een belangrijke

1,00

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kipschnitsels
100 gr.

De zaal gaat open om 19.30 uur
en de entree is € 25,- per persoon, inclusief consumptiebon
en programmaboekje.

€ 1,25

Gekookte
Gelderse worst
100 gr.

Aanmelden via
kasteelconcertenheeswijk@gmail.com
of via 06-10677219
(vanaf 18.00 uur).

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

voor

Magere runderlappen
100 gr.
€ 1,60

een kleurrijke miX
van romantiek en
modernisme
inspiratiebron toen Mendelssohn zijn ‘Tweede Strijkkwartet’
schreef. En zo waren de ‘Sechs
Bagatellen’ van Anton Webern
leidend toen Mayke Nas ‘With
or Without’ componeerde. Een
kleurrijke mix van romantiek en
modernisme; dat is koren op de
molen van het Ragazze Kwartet.

4 anijskrollen

Met zuiver amandelspijs

concert ragazze kwartet
HEESWIJK-DINTHER - Het Ragazze Kwartet speelt op dinsdag 28 november met vier strijkkwartetten
een mooi en spannend programma. Aanvang van het concert is 20.00 uur in de Wapenzaal van Kasteel
Heeswijk.

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

Speculaascaketaart

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

€ 1,20

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

gesneden rode kool 500 gram € 0.75
nicola aardappels 2.5 kilo € 1.95
naVel sinaasappels 10+2 gratis
Voor ieder kind een wortel
voor het paard van Sint
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Volop parkeergelegenheid
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kbo heesch

KBO Bernheze

Woonenquête
‘woonwensen in de toekomst’
ingevuld.

Geslaagd KBO
Cultureel
HEESWIJK-DINTHER - Het was
een gouden greep van de KBO’s
van Heeswijk en Dinther om samen de zesde editie van KBO
Cultureel te organiseren. Dit
jaar voor het eerst in de aula
van gymnasium Bernrode in
Heeswijk.
Op de frisse zaterdagmiddag
van 18 november togen velen
naar dit evenement om te genieten van cultuur van eigen
bodem. En dat konden zij ook.
De optredens van Seniorenkoor
Cantando, Volksdansgroep Shaloom/Lovoka, Ad van Schijndel,
Accordeonclub Gruppo dal segno, Volksdansgroep Kujawiak,
Accordeonclub Ricochet, Gildekoor St. Barbara en het Bernhezer Senioren Orkest vielen

goed in de smaak. De ruim 130
artiesten wisten de bezoekers én
elkaar te boeien met hun performance. De sfeer was opperbest.
Daar droeg Tiny van den Brand
ook zeker aan bij, die met verve
de verschillende optredens introduceerde. Een dankjewel voor
de organisatoren van de beide
KBO’s, de geluidsman, de toneelmeesters et cetera. De dank
gaat ook uit naar alle artiesten
en bezoekers. In 2018 krijgt dit
zeker een vervolg.

Themabijeenkomst ‘toekomstbestendig wonen’
HEESCH - Enkele maanden geleden hebben veel KBO leden
en andere inwoners van Heesch
een
enquêteformulier
over

Op het formulier kon iedereen
zijn wensen en vragen opschrijven. De respons was boven
verwachting. Veel deelnemers
maakt zo’n onderzoek betrouwbaar en dus waardevol!
De enquête is uitgewerkt en de
resultaten heeft het gemeentebestuur van Bernheze in brochurevorm laten verschijnen. Het
KBO-bestuur vindt het belangrijk dat de leden kennis kunnen
nemen van de resultaten van de
enquête want ‘wonen moeten
we tenslotte allemaal’.
De Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) heeft het initiatief
genomen voor dit onderzoek,
en heeft daarbij samengewerkt
met en is gesteund door het gemeentebestuur. Henk Verschuur,
die een belangrijk aandeel heeft
gehad in de verwerking van de
enquêtegegevens, zal namens
het OOB de resultaten samenvatten en toelichten op 23 november om 19.00 uur in CC De
Pas.
Na een korte pauze volgt aan de
hand van enkele speerpunten
een discussie. Je kunt je vragen
stellen en ideeën aandragen.
Gezien de grote deelname aan
de enquête wordt er gerekend
op vele belangstellenden. Iedereen is welkom.

Avondcursus bridgen
voor beginners
HEESWIJK-DINTHER - Bridgeclub De Klotbeek gaat, bij voldoende
deelnemers, vanaf half januari 2018 op dinsdagavond een cursus
bridgen voor beginners verzorgen. In de afgelopen jaren werd bij
het werven van cursisten regelmatig gehoord dat men wel graag
wilde maar overdag niet naar een cursus kon gaan. Werkzaam in
het arbeidsproces of andere verplichtingen lagen daar vaak aan ten
grondslag.
Om die redenen wil de bridgeclub een proef doen met een
cursus bridgen voor nieuwe cursisten. De cursus zal op dinsdagavond worden gehouden van
19.00 tot 22.00 uur. Je wordt
bij Bridgeclub De Klotbeek opgeleid volgens het BW 5-hoog

voor wie overdag
niet naar een
cursus kon gaan
systeem. Dat is het officiële systeem dat door de Nederlandse
Bridge Bond wordt gehanteerd.
Een voorwaarde voor De Klotbeek om een cursusgroep te
starten is een volledige lesgroep
van minimaal twaalf en maximaal zestien personen. Inmiddels hebben zich al zes personen
door de mond-tot-mondreclame
aangemeld.
Het aan te bieden totaalpakket
zal ongeveer gelijk zijn aan voorgaande jaren. Dat houdt in dat
cursus, lesgeld, een jaar lang lid
zijn van De Klotbeek, materiaal
en overige kosten weer in één

totaalprijs verwerkt zijn, zijnde
€ 80,- per persoon. En dan te
bedenken dat een lidmaatschap
voor een jaar alleen al dat bedrag kost! Je kunt je aanmelden
als koppel, dus met een (bridge-)
partner, maar individuele aanmelding is ook mogelijk.
De sluitingsdatum van inschrijving zal zijn op 24 december.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij de secretaris van
de bridgeclub, Gerrit van den
Berg, via
gerrit.gensberg@gmail.com.
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spirituele avond met medium
helen uit heeswijk-dinther
‘Als je weet dat een ziel voortleeft, is de dood gemakkelijker te accepteren’
Helen had haar
eerste spirituele
ervaring als
vierjarige

sen voortduurde, hield ik vanaf
dat moment mijn mond”, blikt
Helen terug. Na de geboorte van
zoon Blayne gooit ze het roer
om. “Het ging niet goed met
Blayne. Terwijl hij vocht voor zijn
leven zag ik mijn overleden opa
duidelijker dan ooit achter zijn
bed staan. Toen besloot ik iets
met mijn gave te gaan doen.”

Saskia en Helen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER/BERLICUM – Ook sceptische mensen zijn van harte uitgenodigd
op vrijdag 1 december om 19.30 uur in hotel De Leygraaf om te komen ervaren dat
er leven is na de dood. Medium Helen van Hooft uit Heeswijk-Dinther en Saskia
Chatillon uit Berlicum zullen boodschappen die zij doorkrijgen van gene zijde met
liefde doorgeven aan nabestaanden en leraar en spiritueel kunstenaar Lynn Cottrell
uit Engeland tekent aan de hand van het contact wat ze heeft met een overledene,
zonder dat zij de personen kent, een gelijkend portret.

zaken
die alleen
betrokken
personen
kunnen
weten.

Saskia Chatillon en Helen van
Hooft claimen uit ervaring als
medium te wéten dat er leven
is na de dood. “Iedereen kan
zeggen: ‘Je moeder is hier en ze
houdt van je.’ Dat doen wij niet.
Wij benoemen specifieke dingen van de overledene en de
ontvanger. Zaken die alleen de
betrokken personen kunnen weten. Daarmee is het bewijs toch
geleverd dat we doorleven in de
spirituele wereld en dat er leven
is na de dood”, vertellen Helen
en Saskia.

Beide dames kunnen, zodra zij
zich ervoor open stellen, contact
leggen met een overledene. Helen komt uit Engeland. Anderhalf
jaar geleden vestigde ze zich in
Heeswijk-Dinther. Haar eerste
spirituele ervaring had ze als vierjarige. “Ik kreeg contact met mijn
overleden oma. Ik was me er niet
van bewust dat dit ongewoon
was. Dat kreeg ik pas door op
elfjarige leeftijd toen ik mijn overleden oma weer zag en dat aan
mijn ouders vertelde. Die namen
me dat niet in dank af. Hoewel
het contact met overleden men-

compleet in
websites
HTML, CSS, WordPress, PHP, responsive, SEO, lastig? Maak je
niet druk. Wij ontwerpen en bouwen jouw complete website.

Hondstraat 5, Vorstenbosch
T 0413 364672
I www.complementreclame.nl

Dat doet ze. Uiteindelijk belandt
ze op het Arthur Findlay College
in Engeland. Een school die gezien wordt als de top op gebied
van mediumschap. Mensen uit
de hele wereld volgen hier les-

deren en een praktijk als healer
begonnen. Omdat ik overleden
mensen voel, hoor en zie en ook,
zonder dat het me gezegd wordt,
weet waar mensen tegenaan lopen, werk ik nu als medium en
life coach.” Ook Helen heeft een
eigen praktijk. Hun gezamenlijke
gave en interesses bracht hen samen.
De dames organiseren op vrijdag
1 december een avond waarop
zij als medium samen werken

Zij nodigen ook hen die het
‘maar onzin vinden’, uit om zich
te laten verbazen
sen en ontwikkelen er hun gave
verder. Ook Saskia had er les.
Haar verhaal is in grove lijnen
hetzelfde als dat van Helen. Ook
zij had van kleins af aan contact
met overleden mensen en deed
daar lang niets mee. “Ik hield het
op afstand en werkte in het bedrijfsleven”, lacht ze en vervolgt:
“Het ‘voelde’ echter niet goed. Ik
wilde meer verdieping, ben alternatieve geneeswijzen gaan stu-

met leraar, medium en spirit artist Lynn Cottrell uit Engeland die
contact legt met overleden mensen en hen tekent zonder dat ze
hen kent. Zij nodigen ook hen die
het ‘maar onzin vinden’, uit om
zich te laten verbazen of wellicht
zelfs een boodschap te ontvangen van een dierbare. Helen en
Saskia resoluut: “Als je weet dat
een ziel voortleeft is de dood gemakkelijker te accepteren.”

Kaartjes kosten € 15,- per persoon. Lynn Cottrell verzorgt op
zaterdag 2 en zondag 3 december van 10.00 tot 17.00 uur een
workshop spirit art. Voor reserveren, kosten en informatie over
alle data: info@saskiachatillon.nl.
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Uitnodiging informatiebijeenkomst

Ruiters en Menners
regio Maashorst

Aantal Maashorstrangers groeit

Foto: Nancy Pouwels

MAASHORST - Er vindt een informatiebijeenkomst van Stichting
Belangenbehartiging Ruiters & Menners Herperduin/Maashorst
plaats op vrijdag 1 december, speciaal voor ruiters, menners en ondernemers in de Maashorst-regio.
Er worden dan onder andere de
stand van zaken, de recente ontwikkelingen en de uitdagingen
voor de toekomst besproken. Ieders inbreng is voor de stichting
essentieel.
De bijeenkomst begint om 20.00
uur bij Gasterij De Pier aan de

Schansweg 3 in Uden en is erg
interessant voor ruiters, menners
en ondernemers in de Maashorst-regio: gemeenten Uden,
Landerd, Bernheze en Oss.
De entree is gratis en de consumpties zijn voor eigen rekening.

Meer informatie vind je www.ruitersmennersherperduinmaashorst.nl.

Gevraagd

SCHOLIEREN
Op een champignonkwekerij en inpakruimte
in Heeswijk voor zaterdag en in de vakantie.
Vanaf 14 jaar.
Meer informatie: 06-23683645 of 0413-229006

De Maashorstrangers houden zich actief bezig met de wisenten, taurossen en Exmoorpony’s

Foto: Hans Koster

MAASHORST - Stichting Natuurorganisaties De Maashorst heeft dit jaar vijftien nieuwe Maashorstrangers geworven. Zij zijn de afgelopen maanden opgeleid door ARK Natuurontwikkeling, de organisatie
die de natuurontwikkeling in het hart van De Maashorst voor haar rekening neemt. De nieuwe aspirant-rangers hebben hun opleiding recent afgerond en zijn afgelopen vrijdag benoemd. Het totaal aantal rangers komt daarmee op dertig personen.
Sinds de komst van de wisenten,
taurossen en Exmoorpony’s in de
Maashorst in 2016 is een groep
Maashorstrangers actief.
Zij houdt zich intensief bezig met
deze grazers. De activiteiten bestaan uit het controleren van de
rasters, vastleggen van het gedrag en de gezondheid van de
dieren, ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek naar diergedrag en vegetatie, het geven
van informatie aan bezoekers
en het verzorgen van excursies.
Er wordt nauw samengewerkt
met de professionele kuddebeheerders van FREE Nature en de
terreinbeheerders van Staatsbosbeheer en de gemeenten. De

Enthousiaste
vrijwilligers met
een heel diverse
achtergrond
rangers zijn herkenbaar aan hun
kleding met het Maashorstlogo
en een wisentafbeelding op hun
jas.
Maashorstranger word je niet
zomaar. Er is een opleiding van
enkele dagen met lezingen en

veldbezoeken voor nodig.
De groep rangers bestaat uit enthousiaste vrijwilligers met een
heel diverse achtergrond, die
zich in hun vrije tijd graag inzetten voor het natuurbeheer in De
Maashorst. Eén ranger voert de
controles zelfs uit samen met zijn
vrouw, die rolstoelafhankelijk is.
De uitbreiding van het aantal
rangers is niet alleen welkom
vanwege de uitbreiding van de
begrazingsgebieden in de Maashorst, ook de vraag naar wisentexcursies is sterk toegenomen.
Inschrijvingen voor deze excursies verlopen via Natuurcentrum
De Maashorst. Dit is tevens de
startlocatie voor de excursies.

Met hart voor de Maashorst... www.meermaashorst.nl

Het is weer herfst,
dat is opruimen geblazen!
- Verschillende rugbladblazers, elektrische- en
benzinebladblazers van Mcculloch en Gardena
- Pop-up bags
Tot ziens in
- Bladharken

onze winkel!

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - www.vanlieshoutdier-tuin.nl
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Altijd persoonlijk en
goed advies bij
van lieshout dier & Tuin

Lekker Bourgondisch. Lekker Brabants. En dat laten we u ook zien in het najaar
waarin we opnieuw enkele ‘thema-avonden’ hebben georganiseerd.
Dus… noteer het alvast in uw agenda.
Bel (0412 - 61 29 56) of mail (reserveren@eetcafetpumpke.nl) om te reserveren.

AGENDA
Woensdag

29

NOVEMBER

Dinsdagavond

5 DECEMBER

Dinsdag

V.l.n.r.: Ad, Manon en Rob

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Michel Roefs

HEESWIJK-DINTHER - Van Lieshout Dier & Tuin is met een groot assortiment het
juiste adres voor huisdierhouders, hobbyboeren en hoveniers. Daarnaast is Van Lieshout Dier & Tuin het verkooppunt voor vuurwerk in Heeswijk-Dinther. Bovendien
kunt u bij het familiebedrijf altijd rekenen op persoonlijk advies en extra service. En
dat al drie generaties lang!

12

DECEMBER

25

DECEMBER
&

In 1954 begonnen Cor en Truus van Lieshout met het verkopen van veevoeders
en meststoffen in de Zandkant. Destijds
werden de artikelen bezorgd met de bakfiets. Anno 2017 is Van Lieshout Dier &
Tuin uitgegroeid tot een echte familiezaak waar Ad (tweede generatie) sinds
1974 en Rob en Manon (derde generatie) in 2015 de deuren openden van een
groot, nieuw winkelpand.

26

DECEMBER

Koken uit de streek met Heidi en Ingrid
lijk
oge
Een heerlijk lokale kookavond met ringrediënten
uit de
e m
e
m
t
e
i
streek onder kookregie van
en nHeidi Verwijst en Ingrid
rver
ese
R
Hermans. Helemaal
zoals
’t past bij ’t Pumpke. Lekker
!
l
Vo
Bourgondisch. Lekker Brabants.

Op Sinterklaasavond zijn wij gesloten. Want het
heerlijkste avondje is dan gewoon thuis.
Vis & Van Venrooij
Samen met Van Venrooij Vis hebben we een
arrangement samengesteld waarbij u kiest uit
5 visgerechten.
3 gangen-vis-arrangement voor 27,50 p.p.

Kerstbrunch / Kerstdiner?
Kerst tafelbrunch (Eerste en Tweede Kerstdag)
Tijdens Kerst presenteren wij een gevarieerde kersttafelbrunch. Volop lekkers, volop variatie, gepresenteerd in
kleine schaaltjes bij u op tafel. Ideaal voor gezinnen,
families en vriendengroepen.

Klanten waarderen dit met:

Van Lieshout Dier & Tuin heeft een groot
assortiment op het gebied van diervoeding en tuinartikelen. Zelfs voor struisvogel- en kangoeroevoer bent u bij hen
aan het juiste adres. Daarnaast beschikt
Van Lieshout Dier & Tuin over vele seizoensartikelen. Nu de winter er weer
aankomt, kunt u bij Van Lieshout onder
andere terecht voor winterstrooivoer en
kerstbomen.

Kerstdiner (Eerste en Tweede Kerstdag)
Kom genieten van een uitgebreid en compleet kerstdiner / kerstproeverij. Naar eigen keuze stelt u uw kerstdiner samen uit een
gevarieerd aanbod aan gerechten. Zo wordt het niet alleen een lekkere
kerst, maar vooral ook een ontspannen Kerst.
Reserveer of vraag naar de mogelijkheden. 0412 – 61 29 56

ook voor
feest- en
carnavalskleding
en vuurwerk

Naast een groot assortiment op het gebied van dier en tuin kunt u bij Van
Lieshout Dier & Tuin ook terecht voor
feest- en carnavalskleding. Bovendien
verkoopt het familiebedrijf als enige in
Heeswijk-Dinther vuurwerk en daar zijn
Ad, Rob en Manon maar wat trots op.
Niet alleen zijn de artikelen van Van Lieshout Dier & Tuin in de winkel te koop,
maar ze worden ook via de webshop op
de website aangeboden.

Bij Van Lieshout Dier & Tuin staat service
hoog in het vaandel. “We passen ons aan
aan de klant en kunnen artikelen bestellen die we normaal niet op voorraad hebben. Ook bieden we aan om zware artikelen mee in de auto te leggen”, zeggen
Rob en Manon van Lieshout.
Een goede uitleg en deskundig, persoonlijk advies hoort ook bij de service van
Van Lieshout Dier & Tuin: “Wij kunnen
ter plaatse een demonstratie geven van
een robotmaaier en wij zorgen voor de
reparatie en onderhoud.”

Woensdag
17 JANUARI

Woensdag

31

JANUARI

Roparun sponsordiner
Deze avond is gereserveerd door deelnemers aan de
Roparun.
Afsluiting van jachtseizoen met wildproeverij
Een bijzondere avond voor liefhebbers van wild.
Samen met de lokale jagersvereniging presenteren we
een menu van wildgerechten. Door de jagers gevangen,
door de slager verwerkt en samen met onze koks
bereid. Reserveer uw plekje aan tafel voor deze
speciale wildavond.

‘t Pumpke
cadeaucheque
Meerstraat 32
5473 VW Heeswijk-Dinther
www.vanlieshoutdier-tuin.nl
0413-291403
info@vanlieshoutdier-tuin.nl

Een cadeaucheque van ’t Pumpke
is altijd een goed idee. Want wie
wil er nou niet op zo’n smakelijke
manier verrast worden? Vraag er
naar bij één van onze medewerkers.
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Leerlingen De Kiem staan stil
bij de rechten van het kind

De Globals zijn goed verdeeld
op het Hooghuis Heesch
HEESCH - Het project Globaland van Cross Your Borders is een geslaagd tweedaags project gebleken bij
de tweedejaars leerlingen van het Hooghuis locatie Heesch. Een prima bijdrage aan de burgerschapsvorming van jonge mensen. Bij Globaland besturen groepjes leerlingen een fictief land uit de armere
delen van de wereld.

HEESCH - Maandag 20 november was de Internationale Dag van de
Rechten van het Kind. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om eraan te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. Leerlingen
van groep 5 tot en met 8 van basisschool De Kiem spraken hierover
aan de hand van het lespakket van Lot’s Foundation.
Lot’s Foundation wil kinderen,
waar dan ook, vertellen wat
hun rechten zijn. Recht op een
veilige plek, onderwijs, een eigen mening en nog veel meer.
Deze rechten gelden altijd en
overal. Dat staat in het VN Kinderrechtenverdrag, een afspraak
die bijna alle landen in de wereld
met elkaar hebben gemaakt.
Want elk kind heeft talent en
verdient een toekomst!
Groep 5-6 besprak artikel 13,
vrijheid van meningsuiting. Het
debat ging over andere schooltijden, waarbij argumenten voor
en tegen respectvol werden besproken. Luc: “Ik denk goed na
over mijn mening, want anders

kwets ik de ander en mezelf. Ik
heb daar dan last van.“
Artikel 28, recht op onderwijs,
stond centraal in groep 8. Sjoerd
vindt dat er geen grote klassen
zouden mogen zijn, omdat er
dan geen aandacht is voor elk
kind. Jop denkt dat voor de meeste kinderen de rechten wel goed
geregeld zijn. Zarah meent dat
het nog wel eerlijker kan: “Wij
hebben alles wat we maar willen.
Sommige kinderen hebben niet
eens schoon drinkwater.”
De leerlingen van groep 6-7
deelden hun ideeën over huisvesting, kinderarbeid en oorlog
via muurkranten.

De leerlingen kregen door uitdagende spelopdrachten goede informatie en zijn zo op een
speelse, intensieve manier veel
meer te weten gekomen over
voorbeelden van concrete problematieken binnen de armere
landen op deze wereld. Ook de
relatie met Nederland en wat de
inwoners zelf kunnen doen is
besproken.

Veel leerlingen
bleken goed te
weten wat ze wilden
bereiken in het land
Door groepjes leerlingen werden, onder andere interactief,
probleemsituaties nagespeeld.
Hierdoor komen deze situaties
en het onrecht daarbij meer in
de belevingswereld van leerlingen. Hiernaast zijn leerlingen
actief bezig geweest om op een
democratische manier het land
te verbeteren door de verdiende
globals (geld) te verdelen over
de bevolking en de belasting-

Gevraagd:
voor de regiovoor
uden/Veghel
Gevraagd:
Vrijwilligers
voor
de Palliatieve
terminale Zorg
deVrijwilligers
Palliatieve
Terminale
Zorg
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BIEDEN? Wij u bieden?
•
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•
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start in week 3 op
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Deze start in week
39 op
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2017
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• Sociale contacten.
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website: www.vptz-uden-veghel.nl
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2
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•
Telefoonnummer: 0413-82 03
05
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vervolgcursussen van de VPTZ een ontspanningsdag.
Emailadres: info@svptz.nl
• Na een jaar praktijkervaring zijn
naar 06-12 11 46 06
mogelijk.

vervolgcursussen van de VPTZ
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in demogelijk.
volgende plaatsen:
Emailadres: info@svptz.nl

Boekel, Venhorst, Erp,Boerdonk, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch,
De Vrijwillige
Palliatieve
Terminale
Zorg
is werkzaam
in de volgende plaatsen:
Sint-Oedenrode,
Zeeland,
Uden, Volkel,
Odiliapeel,
Veghel,
Eerde, Zijtaart,
Boekel, Venhorst,
Erp,
Boerdonk,
Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch,
Mariaheide,
Keldonk
en Schijndel

St. Oedenrode, Zeeland, Uden, Volkel, Odiliapeel, Veghel, Eerde, Zijtaart,
Mariaheide, Keldonk en Schijndel

dienst met de verschillende ministeries. Samen kijken wat beter
kan werd zo goed inzichtelijk
gemaakt door de uitstekende
materialen van Globaland. Het
bleek toch wel lastig om een
land te besturen. Veel leerlingen bleken goed te weten wat
ze wilden bereiken in het land.
Met groot enthousiasme werd
er meegedaan en gedacht door
leerlingen.
Het is een goede ervaring geweest voor de leerlingen. Het
creatieve denken is gestimuleerd

en het wereldbeeld is weer eens
opgeschud. Dat het in Nederland buitengewoon goed leven
is, werd voor even minder gewoon. Hier zijn we in staat dromen waar te maken en dat zou
op meer plekken in de wereld
mogen zijn, zo vindt een aantal
leerlingen.
Het Hooghuis locatie Heesch
is zeer tevreden over het Globalandproject van Cross Your
Borders. Een aanrader voor elke
school!
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Tien jAAr
brasserie ’t oude raadhuis
Dé plek midden in Heesch om gezellig te lunchen,
dineren, borrelen of gewoon voor een kopje koffie
HEESCH - Op 19 november 2007 opende Brasserie ’t oude Raadhuis voor het eerst haar deuren
in het monumentale pand uit 1839. Nu 10 jaar later, is het bedrijf uitgegroeid tot een toegankelijk,
gezellig restaurant in het hartje van Heesch.
Sinds 2007 is er veel veranderd
bij de Brasserie. Om maar eens
een ingrijpende verandering te
noemen: de verbouwing van
ruim vijf maanden geleden. Na
die ingreep is de keuken maar
liefst vier keer zo groot geworden, er zijn 25 zitplaatsen extra
in de nieuwe Raadkamer bijgekomen en het interieur heeft een
moderne nieuwe uitstraling gekregen. Niet alleen het restaurant
is gegroeid, ook het personeel
heeft zich verder ontwikkeld.

t
een he
ll
a
t
ie
N
ant is
restaur ook
id,
gegroe neel
so
het per verder
ich
heeft z kkeld
ontwi

Samen met het team hebben
Fred en Bianca Schel de optimale beleving en gastvrijheid toegepast op de manier die bij de
Brasserie past. “Net dat extraatje
dat het persoonlijk en onvergetelijk maakt, is het concept waar
we ons nu dagelijks mee bezig
houden en dat concept willen we
overbrengen op onze gasten.”
Fred en Bianca hebben meer taken en verantwoordelijkheden
uitbesteed aan hun vaste personeel en ze zorgen er samen met
de chef-kok en de leidinggevende in de bediening voor dat alles
op rolletjes loopt. Dit heeft gezorgd voor meer rust en structuur
op de werkvloer, met een nog
grotere betrokkenheid van het
personeel.

of een borrel komen doen. Met
mooi weer is het terras erg aantrekkelijk en ook zijn er plannen
om een echte binnentuin de creeren aan de zijkant van het pand.
Het grote succes van de Brasserie is vooral te danken aan de
vele vaste gasten die wekelijks
of maandelijks hun waardering
tonen en dit voelt natuurlijk als
een groot compliment voor Fred
en Bianca.
Hoe Fred en Bianca over de toekomst van de Brasserie denken
is heel simpel: zo doorgaan met
vernieuwen, meegaan met de
tijd, altijd openstaan voor nieuwe
ideeën en het personeel en zichzelf zo scherp mogelijk houden.

k
Heerlij cht
nsgere
e
o
z
i
e
s

oPeninGsTijden: dinsdag tot
en met zondag vanaf 10.30 uur.

net dat
extraatje
dat het
persoonlijk
en
onvergetelijk
maakt

Mede door het ‘vernieuwde
dorp’, leeft ‘het’ meer in Heesch
en dat merken Fred en Bianca
ook, of het nu een dinsdagmiddag of een zaterdagavond is,
er zitten altijd wel gasten die
gewoon even een kopje koffie

10
jaar

‘t Dorp 61 Heesch
0412-473079
info@ouderaadhuisheesch.nl
www.ouderaadhuisheesch.nl
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sint op kasteel heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - In het
weekend van 25 en 26 november logeert de Sint weer op
Kasteel Heeswijk. De Pieten
hebben nog veel te doen voor
pakjesavond.
Cadeautjes inpakken, gedichten
maken, liedjes oefenen, pepernoten bakken. Ze maken er weer
een dolle boel van en daarom
zoekt Sint een rustig plekje op
het kasteel. Weet jij waar? Speur
je mee? De entree in de voorverkoop is € 5,- voor alle bezoekers
vanaf twee jaar (op de dag zelf
geldt het reguliere entreetarief
voor het kasteel, maar vol is vol).
De voorverkoop verloopt via
e-tickets.

scouting nistelrode presenteert: sinterklaasactie 2017
NISTELRODE - De Sint is weer in het land en dat betekent dat Scouting Mira Ceti weer haar, inmiddels traditionele, Sinterklaasactie
gaat houden. Bij deze actie gaan leden van de scouting langs de
deur om een Sinterklaaspakket te verkopen. Het Sinterklaaspakket
bestaat uit speculaas en mandarijnen en kost slechts € 4,-.

Ga naar
www.kasteelheeswijk.com
en kies een datum en tijdstip.
Dit tijdstip geldt alleen voor de
persoonlijke Meet & Greet met
Sint. Het kasteel is geopend van
11.00 tot 16.00 uur.

Omdat er veel kinderen van de
speltak uit Loosbroek komen
zal de scoutingclub dit jaar ook
in Loosbroek een verkoopronde
houden. Dit gaat plaatsvinden
op woensdag 22 en 29 november. Dit jaar zal er op drie dagen
verkocht gaan worden: woens-

dag 22 november tussen 18.30
en 20.30 uur, huis aan huis.
Zaterdag 25 november tussen
10.30 en 14.30 uur, bij Jumbo
Nistelrode op de parkeerplaats.
Woensdag 29 november tussen
18.30 en 20.30 uur, huis aan
huis. Van de opbrengst van de

kerstpakketten naar kobylin in Polen
NISTELRODE - Stichting Bernheze-Kobylin heeft ook dit jaar weer
een kerstpakkettenactie georganiseerd. Voornamelijk arme alleenstaande ouderen behoren dit jaar tot de doelgroep.

de sint in loosbroek
LOOSBROEK - Een Sinterklaascafé in
CC de Wis in Loosbroek voor de ouders.
De sint en zijn pieten vermaken
de kinderen in de grote zaal.
Wethouder Wijdeven zal
Sint en Piet ontvangen
Zaterdag 25 november
14.30 tot 16.30 uur, CC De Wis Loosbroek.

SOL , NA
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ERKERS
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RTE WEL
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wat leidt tot schrijnende toestanden, vooral voor de doelgroep
van dit jaar. Naast de traditionele
kerstpakkettenactie ondersteunt
de stichting ook ouderenprojecten. Dit jaar gaat in dat opzicht
de aandacht speciaal uit naar
een opstartproject in de kern
Smolice. De schoolbesturen, een
artsencollectief en de gemeentelijke sociale dienst zijn de informatiebronnen voor de stichting.
Het stichtingsbestuur brengt
de pakketten elk jaar zelf naar
Polen. De verblijfkosten nemen
de leden voor eigen rekening.

De pakketten worden zorgvuldig ingepakt

De delegatie uit Nistelrode bestaat dit jaar uit Jan de Vocht,
Cees van Nielen, Christ Cuypers
en Toon van Dijk.

Mijnheer en mevrouw van Casteren-Gruyt van de Stichting
Polen Oss-Bernheze, Stichting
Charity Cup Nistelrode, Schoenenwinkel Marya Schoenmode
en Dio / The Read Shop Sparkling, hebben ook dit jaar in

Omdat de financiële middelen
van Stichting Berneze-Kobylin
zeer beperkt zijn wordt een geringe kerstbijdrage erg op prijs
gesteld. Het rekeningnummer
van de Stichting is
NL 62 RABO 0137 1184 30.

belangrijke mate bijgedragen
om de actie mogelijk te maken.
Kobylin is een kleine gemeente
met veel kleine kernen, gelegen
tussen Poznan en Wroclaw. Er
heerst enorm veel werkloosheid
en de uitkeringen zijn minimaal,
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Sinterklaasactie worden scoutingactiviteiten gefinancierd, zoals het zomerkamp van 2018.

GratitsisReenAntTrtrIeEeee
GINraSPI RATIE
LIGHEID

& GEZPELI
INS ELLIGHEID
& GEZ

Gratis enAtrTIEee

Winter
Decoratieshow
Decoratieshow

IR EID
INSPEL
LIGH
& GEZ

Openingstijden Winter Decoratieshow
Openingstijden Winter Decoratieshow

Openingstijden
Winter
Di. 21 november
15:00 - 22:00
Di.Decoratieshow
28 november 15:00 - 22:00
Di. 21 november

15:00 - 22:00

Ma. 27 november

GESLOTEN

Di. 28 november

15:00 - 22:00

Wo. 22 november 15:00 - 22:00Wo. 22 november
Wo. 2915:00
november
15:00 - 22:00
- 22:00
Wo. 29 november 15:00 - 22:00
Di. 21 november
15:00 - 22:00
Di. 2815:00
november
22:00
Do. 23 november
- 22:00
Do. 30 15:00
november - 15:00
Do. 23 november
15:00 - 22:00
Do. 30 november 15:00
- 22:00- 22:00
Vrij. 24 november 15:00 - 22:00
Vrij. 1 december 15:00 - 22:00
Wo.
22
november
15:00
22:00
Wo.
29
november
15:00
22:00
&215:00
- 17:00
Za.
december- 22:00
11:00 - 17:00
Vrij. 24 november 15:00 - 22:00Za. 25 november
Vrij. 1 11:00
december
Kom, kijk en proef
Zo.
26
november
11:00
17:00
Zo.
3
december
11:00
- 17:00
Do.25
23november
november 11:00
15:00- -17:00
22:00
Do.2 30
november 11:00
15:00- 17:00
- 22:00
Za.
Za.
december
onze gezellige sfeer

WILT U DEZE KERST EEN HEERLIJK DINER SERVEREN?
BIJ ONS BENT U OP HET GOEDE ADRES VOOR EEN UITGEBREID ASSORTIMENT.
ZIE BINNENKORT ONZE KERSTBESTELLIJST BIJ U IN DE BRIEVENBUS.

Met lekkere
hapjes van

Met lekkere
hapjes van

‘T DORP 34 • 5384 MC HEESCH • TEL.: 0412 - 45 12 12 • INFO@SLAGERIJVANORSOUW.NL • WWW.SLAGERIJVANORSOUW.NL

Kom, kijk en proef
onze gezellige sfeer
Kom, kijk en proef
onze gezellige sfeer

Vrij.
24november
november
Met
lekkere
Zo.
26
hapjes van
Za.
25
november
Ma. 27 november
Zo. 26 november
Ma. 27 november

15:00- -17:00
22:00
11:00
11:00
17:00
GESLOTEN

Vrij.
1 december 11:00
15:00- 17:00
- 22:00
Zo.
3 december
Za. 2 december
11:00 - 17:00

Bezoek onze sfeervolle show aan de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden
Kijk
voor onze
workshops enZo.
arrangementen
op SfeerhuysUden.nl
11:00
- 17:00
3 december
11:00 - 17:00

GESLOTEN

Bezoek onze sfeervolle show aan de Karlingerweg
1 (op Slabroek) te Uden
Kom, kijk en proef
onze gezellige
Kijk voor onze workshops en arrangementen
opsfeer
SfeerhuysUden.nl
lekkere aan de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden
Bezoek onze sfeervolleMet
show
hapjes van
Bezoek onze sfeervolle show
de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden
Kijk voor onze workshops en arrangementen
opaan
SfeerhuysUden.nl
Kijk voor onze workshops en arrangementen op SfeerhuysUden.nl
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Modisch en bij de tijd bij Van Herpen Haar & Bijoux
HEESCH – Bij Van Herpen Haar & Bijoux kun je terecht voor de laatste trends voor je kapsel en je
sieraden. Het team helpt je graag met het vinden van datgene wat het beste bij jou past, zodat
je met een goed gevoel de deur uit loopt. En dat alles aan de hand van de laatste trends op het
gebied van haar en bijoux.
Wanneer je bij Van Herpen binnenstapt word je vriendelijk begroet door een van de medewerkers. Aan de ene kant vind je
de sieraden, horloges en tassen,

aan de andere kant de kapsalon.
Alle medewerkers zijn speciaal
opgeleid voor hun vakgebied
en blijven op de hoogte van de
laatste trends op het kappersge-

bied of in de wereld van bijoux.
In de kapsalon blijven de medewerkers op de hoogte van alle
laatste trends door regelmatig
trainingen te volgen, beurzen

in binnen- en buitenland te bezoeken en deel te nemen aan
grote kapperswedstrijden. De
nieuwste kennis wordt met elkaar gedeeld, zodat iedereen op
de hoogte blijft van de nieuwste
kleuren, kapsels en manieren
van knippen. En een afspraak
maken kan eenvoudig online via
de website.
Bij Van Herpen vind je ook sieraden die aansluiten op de
laatste trends, zonder dat je er
de hoofdprijs voor betaalt. Zo
hebben zij bijvoorbeeld de armbandjes van Zag en verschillende sieraden van Zinzi en Melano.
Daarnaast hebben ze nog veel
meer merken in de aanbieding.
Alle merken zijn bij de tijd met
de trends, zijn van goede kwaliteit en hebben een mooie prijs.

Anne Fennema en Yvonne van Boxtel geven je graag advies

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

Horloges
Naast sieraden vind je bij Van
Herpen ook allerlei horloges. Zo
hebben zij onder andere Ikki,
Diesel en Oozoo. En van Fossil
hebben zij niet alleen gewone
horloges, maar ook de collectie
smartwatches. Deze smartwatches werken met zowel Android
als iOs smartphones. Met een
smartwatch van Fossil ben je niet
alleen bij de tijd met de nieuwste
gadget, maar ook met de laatste mode. Je kunt kiezen uit een
stalen of een leren polsband. Het
wijzerplaatje kun je van kleur laten veranderen en je kunt kiezen

voor een analoge of digitale klok,
zodat het altijd bij je outfit past.
Wil je meer weten over de
nieuwste kapsels of kleuren, of
wil je de collectie sieraden en
smartwatches komen bekijken?
Loop gerust eens binnen, het
team van Van Herpen Haar &
Bijoux helpt je graag.
Wil je meteen een afspraak maken om je kapsel een update te
geven? Dit kan online via
www.haarmode-bijouxvanherpen.nl
of via 0412-451332.

ward
Winnaar Coiffure A

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

‘t Dorp 68 5384 MC Heesch T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

voorgerecht
schoLfiLet, hoLLandse garnaLen, bieten, granny smith
en dragonmayonaise
of
baLLotine van pareLhoen, schorseneren, preiseLberen,
pijnboompitten en kLetskop van sesam

tussengerecht
coquiLLe, Lardo, pata negra, pastinaak en zwarte
knofLook
of

‘t Dorp 94, Heesch (nB)
+31 (0)412-474083
info@restaurantwolters.nl
www.restaurantwolters.nl
Kerstavond open vanaf 16.00 uur
1e Kerstdag open vanaf 16.00 uur
2e Kerstdag open vanaf 16.00 uur

eendenborst, framboos, tamme kastanje, hazeLnoot,
oesterzwam en appeL

soep
knoLseLderij, zwarte truffeL, gerookte oLie, prei
en miLLefeuiLLe

spooM
bLoedsinaasappeL, cointreau, wodka, kaneeL en prosecco

hoofdgerecht
snoekbaars, bitterbaL van brandade en hoLLandaise
of
ribeye, aardappeLgratin en jus van truffeL

nagerecht
gepocheerde vijgen, bitterkoekjes, gedroogde vijgen,
sabayon en kersensorbet
of
kaaspLankje van bon fromage, portsiroop, panforte,
pastinaak-karameL, kLetzenbrood
AANTAL gANgEN:

3: voor • hoofd • na
4: voor • tussen • hoofd • na
5: voor • tussen • soep • hoofd • na
6: voor • tussen • soep • spooM • hoofd • na

Lust of mag u iets
niet dan passen wij
dit graag voor u aan.
ook mogeLijk in
combinatie met een
wijn arrangement.

3 gangen 39,50 | 4 gangen 46,50 | 5 gangen 53,50 | 6 gangen 62,00

KERSTMENU | WOLTERS
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Sinterklaas en Zwarte Pieten in Bernheze
Foto’s: Marcel van der Steen en DMBK
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DOUWE EGBERTS
KOFFIE
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DOUWE EGBERTS
KOFFIE

4

Grills, Mama Mia's,
2Mix,
VOOR
Pomtips of alle varianten Cheetos

49

8

99

4

CHEETOS CHIPS

Per 500 gram

2 VOOR

17

Per 500 gram

Bonen, snelfiltermaling of pads
2 verpakkingen à 500 gram
of à 54 stuks
LAY’S
OF
M.u.v.
Aroma
variaties en biologisch

RIBLAPPEN

Bonen, snelfiltermaling of pads
2 verpakkingen à 500 gram
of à 54 stuks
M.u.v. Aroma variaties en biologisch

RIBLAPPE

8
3

99
09

3 zakken à 110-125 gram

3 VOOR

Kiloprijs 8,98

MET EEN

HONIG MIXEN,
SOEP OF PASTA

FILM
CADEAU!**

Alle soorten 2 verpakkingen
M.u.v. Honig Mexicaans

HONIG MIXEN,
SOEP OF PASTA

Alle soorten
2 verpakkingen

2

e
HALVE

Alle soorten 2 verpakkingen
M.u.v. Honig Mexicaans

2

2

e
HALVE

BOCKBIEREN

e
HALVE
PRIJS*

PRIJS*

PRIJS*

SPA
OF
GeenFRUIT
18,
SPA
DUO
geen alcohol

PICKWICK
ÉÉNKOPSTHEE

2 flessen à 1-1,25 liter

2

SPA FRUIT OF
SPA DUO

PICKWICK
ÉÉNKOPSTHEE

HAK GROENTE
OF APPELMOES

2 flessen à 1-1,25 liter

Green, rooibos of spices
2 doosjes à 20 stuks

4 potten nettogewicht

2 VOOR

4 VOOR

2

e
HALVE
PRIJS*

2

50

à 330-370 gram

3

00

Green, rooibos of spices
2 doosjes à 20 stuks

e
HALVE

VERSE PASTA OF
PASTASAUS 2 VOOR
2 verpakkingen
à 250-500
gram
*

PRIJS

2

2

e
HALVE

50

PRIJS*

Geldig van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 5 december 2017
* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
** Kijk voor de actievoorwaarden op Jumbo.com/filmactie

Geldig van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 5 december 2017

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
** Kijk voor de actievoorwaarden op Jumbo.com/filmactie

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

4

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

Woensdag 22 november 2017

Gemeente haalt snoeihout
buitengebied op

open kerkendag in bernheze

Aanmelden tot 27 november 2017

Op zondag 26 november 2017 is de Brabantse Open Kerkendag,
die wordt gecombineerd met een Open Monumentendag Special.
Tijdens deze dag zetten honderden kerken hun deuren open, ook in
Bernheze. U kunt deze dag rondkijken in alle kerken in Bernheze. In
sommige kerken zijn enthousiaste vrijwilligers die een rondleiding
geven en u alles kunnen vertellen over het monument of gebouw.
Ook kunt u in sommige kerken een concert bijwonen.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
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
26 november 2017
Brabantse Open Kerkendag
Open Monumentendag
Special
www.bernheze.org
27 november 2017
Raadscommissie Bestuur en
Strategie
28 november 2017
Raadscommissie
Maatschappelijke Zaken
28 november 2017
EnergieWeverij
Abdij van Berne,
Heeswijk-Dinther
19.00 uur
29 november 2017
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken
29 november 2017
Informatieavond seismisch
onderzoek
Even Resort Hotel Veghel,
Stadhuisplein 3, Veghel
19.30- 21.00 uur
8 december 2017
Informatiemarkt
Dementievriendelijk Bernheze
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch
14.00-16.00 uur

Doe gft in de
gft-container
Beter voor het milieu

In de week van 4 december 2017 halen we snoeihout in het buitengebied op. U kunt zich tot 27 november aanmelden bij de gemeente,
telefoon 14 0412 of op www.bernheze.org het ‘aanvraagformulier
ophalen snoeihout’ invullen.
Biomassa-energiecentrale
Het snoeihout wordt verwerkt in
een biomassa-energiecentrale.
Daarom kan alleen hout dat aan
kwaliteitseisen voldoet worden
gebruikt voor het opwekken van
energie. U vindt deze op www.
bernheze.org.
Aanmelden en werkwijze
Als u uw snoeihout wilt laten
ophalen hebben we de volgende informatie nodig: uw naam
en adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer waar u overdag
bereikbaar bent, adresgegevens

van de locatie waar het hout
ligt, plaats van herkomst van
het hout en een inschatting van
de hoeveelheid kubieke meters.
Wanneer u geen adresgegevens
van de locatie kunt opgeven,
kunt u een beschrijving van de
plek doorgeven.
U krijgt geen bevestiging van
de aanmelding. We kunnen niet
precies van tevoren aangeven
op welke dag we het snoeihout ophalen. Bij grote belangstelling kan het voorkomen dat
het snoeihout in de opvolgende
week wordt opgehaald.

sportkampioenen jeugd 2017
Tot 1 december 2017 kunt u de
(jeugd)sportkampioenen aanmelden voor de huldiging op 28
januari 2018. Ook kunt u een
sportvrouw, -man of -ploeg en
een sportvrijwilliger nomineren.
Het formulier voor aanmelding
vindt u op www.bernheze.org
(zoekterm: sportkampioenen).
Daar staat alle informatie over

het aanmelden, de criteria en de
aanmeldformulieren. De formulieren moeten vóór 1 december
a.s. zijn ingediend. Sporters die
na die datum nog kampioen
worden kunt u natuurlijk daarna
nog aanmelden.
Meer informatie: Laura van Herpen, telefoon 14 0412, e-mail
l.van.herpen@bernheze.org.

26 november 2017

Het Sons Kamerkoor geeft om
14.00 uur een concert in de
St. Servatiuskerk in Dinther en
om 15.00 uur in de St. Willibrorduskerk in Heeswijk. Het programma is te bekijken op
www.bernheze.org (zoekterm:
kerkendag). Het initiatief wordt
mede mogelijk gemaakt door de
provincie Noord-Brabant.

informatieavond onderzoek
aardwarmte
Woensdag 29 november 2017
In Oost-Brabant vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden
van energie uit aardwarmte (geothermie). Het bedrijf Geothermie
Brabant BV is daarvoor in december in Vorstenbosch te vinden met
meetapparatuur.
Onderzoek
Het onderzoek gebeurt met
vrachtwagens, die aan de hand
van trillingen de onderliggende
grondlagen (kolenkalklagen op
een diepte tussen 3 en 7 kilometer) in beeld brengen. Als de
bodem geschikt blijkt voor geothermie, is dat een grote stap
naar een duurzaam Brabant. Het
onderzoek wordt uitgevoerd op
wegen in de gemeente Meierijstad en deels in Bernheze. De
bewoners van de straten waar
het onderzoek gedaan wordt,
krijgen voorafgaand aan het onderzoek nog informatie over de

werkzaamheden in hun buurt.

Coördinatiefunctie Regio
Brabant Noord Oost (Regio 36b)
- Verordening Wmo Bernheze
2018
- Vaststellen Tweede
bestuursrapportage 2017

bedenkingen inpandige statische
opslag Kantje 40-42, Nistelrode
- Vaststellen bestemmingsplan
Molenerf 2, Nistelrode
- Vaststellen bestemmingsplan
Deken van der Cammenweg 33,
Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
Raadhuisplein 20d, HeeswijkDinther
- Vaststellen bestemmingsplan
Hazenveld ong., Nistelrode
- Vaststellen Tweede
bestuursrapportage 2017

Informatieavond
Geothermie Brabant B.V. organiseert een informatieavond met
uitleg over geothermie en het
seismisch onderzoek op woensdag 29 november 2017 van
19.30 tot 21.00 uur in Even Resort Hotel Veghel, Stadhuisplein
3 in Veghel. U bent van harte
welkom. Aanmelding is niet nodig.
Meer informatie vindt u op
www.geothermiebrabant.nl.
U kunt uw vraag ook mailen naar
info@geothermiebrabant.nl.

rAAdscoMMissieverGAderinGen
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort
plaats. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar en worden
gehouden in het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch, aanvang
19.30 uur. Bezoekers hebben de
mogelijkheid om mee te praten
over onderwerpen die op de agenda staan.
Raadscommissie Bestuur en
Strategie op 27 november 2017
- Presentatie nieuwe accountant
(PwC)
- Vaststellen van de Financiële
verordening gemeente Bernheze
2017
- Controleprotocol voor de
accountantscontrole van de
jaarrekening 2017
- Vaststellen tweede

bestuursrapportage 2017
- Belastingvoorstel 2018
- Bespreking bedrijfsplan ictsamenwerking BLOU (BernhezeLanderd-Oss-Uden). Het
bedrijfsplan wordt op dinsdag 21
november beschikbaar gesteld
Raadscommissie
Maatschappelijke Zaken op
28 november 2017
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo/AWBZ en Participatiewet
- Koersnota Maatschappelijke
Opvang 2017-2022
- Vaststellen gezondheidsbeleid
2018-2021
- Fusie Stichting Openbaar
Onderwijs Groep en Stichting
Katholiek Basisonderwijs Oss
- Vaststellen Centrumregeling
Leerplicht en Meld- en

Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 29 november 2017
- Stand van zaken huisvesting
vergunninghouders
- Schriftelijke vragen Progressief
Bernheze over het weghalen
van bomen in het kader van
de herinrichting van ’t Dorp in
Heesch.
- Voorstel tot vaststelling van het
Koersdocument Omgevingsvisie
en Omgevingsplan Buitengebied
Bernheze
- Aanpak VAB Bernheze
- Verklaring van geen

De agenda en stukken vindt u op
www.bernheze.org
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de griffie,
telefoon 14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.

GeMeenTeberichTen
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officiËle bekendMAkinGen
- Vetema heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor
het oprichten van een kunststofbewerkend bedrijf op het
adres Broekkant 12a, 5476 KS
Vorstenbosch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
- A.J.M. van de Ven, Heilarensestraat 52, 5473 Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1
onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van
het verbreden van een uitweg
naar Morgenstond 2 in Heeswijk-Dinther. De melding is op
14 november 2017 geaccepteerd. Verzenddatum: 14 november 2017
- M.J.H.
de
Vaan-Kerkhof,
Weijen 21, 5388 HL Nistelrode
plaats heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1
onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van
het verplaatsen van een uitweg
naar Weijen 21. De melding is
op 14 november 2017 geaccepteerd. Verzenddatum: 14
november 2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Jeugdcarnaval Snevelbokkeland voor het organiseren
van Jeugdcarnaval 2018 op 9
februari van 18.30 tot 22.30
uur, van 10 tot en met 12 februari van 14.00 tot 0.30 uur
en op 13 februari van 13.30 tot
24.00 uur in sporthal De Zaert,

Heilige Stokstraat 1, 5374 GK
Heeswijk-Dinther. Van 10 tot
en met 13 februari van 21.00
tot 0.30 uur wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in een
gedeelte van Heilige Stokstraat,
tussen Torenstraat en Raadhuisstraat. De beschikkingen zijn 16
november 2017 verzonden.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpwijzigingsplan
Dijkstraat 8 en Weverstraat 9
in Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan Dijkstraat 8 en
Weverstraat 9 in Nistelrode (artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan behelst het wijzigen van de bestemming aan
Dijkstraat 8 en Weverstraat 9 in
Nistelrode. Het plan is digitaal
raadpleegbaar en te downloaden
via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.WPDijkst8Weverstr9-ow01).
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Loosbroek
- Schaapsdijk 1b
Bouwen woonhuis met bijgebouw en aanleggen in-/uitrit
Datum ontvangst: 11-11-2017
- Bergmolen ong.
Bouwen patiowoning (links)
Datum ontvangst: 14-11-2017
- Bergmolen ong.
Bouwen patiowoning (rechts)
Datum ontvangst: 14-11-2017
Heeswijk-Dinther
- Berg- en Dalseweg 2a
Bouwen bijgebouw
Datum ontvangst: 14-11-2017
Nistelrode
- Vorstenbosscheweg 10
Bouwen hangar
Datum ontvangst: 15-11-2017
Vorstenbosch
- Heuvel 3
Vervangen dak, kozijnen en
voordeur
Datum ontvangst: 14-11-2017
Heesch
- Vinkelsestraat 99
Bouwen bedrijfspand en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 14-11-2017
- Graafsebaan 13
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (bestemming
wijzigen naar huisvesting van
arbeidsmigranten)
Datum ontvangst: 16-11-2017
- Esperloop, kavel 20
Bouwen woning en handelen in
strijd regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 17-11-2017
Procedure 6 is van toepassing.

ningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Beellandstraat (bouwnr. 7)
Oprichten woning
Verzenddatum: 14-11-2017
- Beellandstraat (bouwnr. 8)
Oprichten woning
Verzenddatum: 14-11-2017
- Osseweg 1
Uitbreiden winkelpand
(van rechtswege verleend)
Verzenddatum: 16-11-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergun-

Kennisgeving Wabo,
Enégro B.V. in Nistelrode
Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Brabant maken bekend
dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning weigeren aan Enégro B.V.
De vergunning wordt geweigerd voor het bouwen van overige bouwwerken en voor het
milieuneutraal veranderen van
een inrichting. De aanvraag gaat
over Loosbroekseweg 48 in Nistelrode. De beschikking en bijbehorende stukken zijn van 16
november 2017 tot en met 27
december 2017 bij de gemeente Bernheze ter inzage gelegd.
Het is ook mogelijk de stukken
in te zien bij de Omgevingsdienst
Brabant Noord (ODBN). U kunt
daarvoor contact opnemen met
de heer H. van Kuik, telefoon
0485-33 83 00.
Het besluit is digitaal op te vragen via info@odbn.nl of terug
te vinden op de website van de
Provincie Noord-Brabant www.
brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. De kennisgeving is
te vinden op www.brabant.nlfloket/bekendmakingen.
Tegen het besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar
in te dienen. De bezwaartermijn
van zes weken start vanaf één
dag na de bekendmaking. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de
Hoor- en Adviescommissie voor

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

rechtbank, Postbus 90125, 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

de behandeling van bezwaar en
beroepschriften, Postbus 90151,
5200 ME ‘s-Hertogenbosch.
Een verleende vergunning treedt
in werking met ingang van de
dag na haar bekendmaking.
Kennisgeving Wabo, waterschap
Aa en Maas in ‘s-Hertogenbosch
Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Brabant maken bekend
dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning verlenen aan waterschap Aa
en Maas. De vergunning wordt
verleend voor de activiteiten
bouwen en milieuneutraal veranderen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De aanvraag
gaat over Hazelbergsestraat 5 in
Heeswijk-Dinther. De beschikking en de bijbehorende stukken
zijn van 16 november 2017 tot
en met 27 december 2017 bij de
gemeente Bernheze ter inzage
gelegd. Voor locatie, tijdstippen
en dagen waarop u de stukken
kunt inzien verwijzen wij u naar
www.bernheze.org. Ook is het
mogelijk de stukken in te zien
bij de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN). U kunt daarvoor
contact opnemen met de heer O.
de Jong, telefoon 0485-72 91 32.
Het besluit is digitaal op te vragen
via e-mailadres: info@odbn.nl
of terug te vinden op de website
van de Provincie Noord-Brabant
www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. De kennisgeving is te vinden op www.brabant.nl/loket bekendmakingen.
Tegen het besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar
in te dienen. De bezwaartermijn
van zes weken start vanaf één
dag na de bekendmaking. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de
Hoor- en Adviescommissie voor
de behandeling van bezwaar en
beroepschriften, Postbus 90151,
5200 ME ‘s-Hertogenbosch.
Een verleende vergunning treedt
in werking met ingang van de
dag na haar bekendmaking.

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

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

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.
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Progressief Bernheze:

kringloop

Bellinda van den Helm,
raadslid Progressief Bernheze
Op de basis- en middelbare school leer
je over verschillende kringlopen. Die van
water, met rivieren, wolken en grondwater
is het meest bekend. Het mooie van een
kringloop is dat alles opnieuw gebruikt
wordt. Soms in een wat andere vorm, maar
het gaat in ieder geval niet verloren.
Hier in Bernheze hebben we ook
een kringloop. Een kringloopbedrijf zelfs. Afgelopen zaterdag
bracht ik wat spullen naar het
kringloopbedrijf en wandelde ik
de winkel weer eens binnen. Ik
werd aangenaam verrast! Volop
kerst bij de kringloop. Ik had me
nooit gerealiseerd dat kerstartikelen ook meerdere levens kunnen hebben.
Toen ik naar huis ging wist ik wat
ik deze week voor DeMooiBernhezeKrant wilde schrijven. Een
pluim voor het Kringloopbedrijf.
Ik vind het mooi om te zien wat
er allemaal hergebruikt wordt. En
geloof me, het is geen rommel.

Ook het kledingaanbod is groot
en divers.
Wat dit met politiek te maken
heeft? Meer dan je denkt! Het is
een bijdrage aan een duurzame
samenleving en mensen hebben
er een eerlijke baan. Wat ik wil
laten zien, is wat voor goeds we
in huis hebben. Trots zijn op wat
we hebben is ook weleens leuk.
Progressief Bernheze zou graag
zien dat we vaker wat zuiniger
om gaan met onze wereld, en
dus ook met de spullen die we
gebruiken.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl

VVD: Geen lastenverlichting
Jack van der Dussen,
fractievoorzitter VVD-Bernheze
Tijdens de raadsvergadering van 9 november heeft de gemeenteraad in meerderheid
de Begroting 2018 vastgesteld. Een begroting met weer veel ambitie, maar toch
onvoldoende investeringen. En dit terwijl
de financiële positie van de gemeente zeer
goed is. VVD-Bernheze is echter al met al
tevreden met de begroting 2018.
Er zijn geluiden dat er ook in de
volgende jaren meer geld komt
vanuit Den Haag, mede door
de enorm sterke groei van de
Nederlandse economie. Vanwege deze positieve vooruitzichten
had VVD-Bernheze een amendement (mede) ingediend om
de OZB voor 2018 niet te verhogen met de voorgestelde 2%.
Dit amendement kreeg echter
geen steun van de meerderheid
van de gemeenteraad, omdat de
wethouder vond dat dit voorstel
een vorm van inkomenspolitiek
was. Een raar argument vindt
VVD-Bernheze, omdat vorig jaar
de OZB, maar dan op initiatief
van de coalitiepartijen, wél verlaagd werd.
Vervolgens dienden Lokaal en de
VVD-Bernheze een amendement
in om de verhoging van de OZB

te beperken tot de vastgestelde
norm van 1,2%. Ook dit amendement kreeg geen steun, omdat de overige partijen vonden
dat het om een paar euro’s ging
en er geen cadeautjes gegeven
moesten worden. Vorig jaar was
dit echter zoals gezegd geen probleem voor de coalitiepartijen.
Het zijn uiteindelijk de inwoners
en de ondernemers die jaarlijks
de aanslag OZB betalen. Mogen
zij dan ook niet eens profiteren
van de overschotten op de gemeentelijke begroting? Dat heeft
niets met ‘cadeautjes’ te maken.
Volgend jaar dus geen lastenverlichting voor u. Met dank aan de
coalitiepartijen.
Reageren:
www.bernheze.vvd.nl/contact

SP: lagere

lasten voor mensen met
minimum inkomen
Cor van Erp, fractievoorzitter SP
In 2018 worden de gemeentelijke lasten verlaagd met 12,44% voor onze
inwoners met een minimum inkomen. Een prachtig resultaat. SP Bernheze
blijft opkomen voor de minima. Dat is sociaal en getuigt van solidariteit met
elkaar. Alleen zo kun je samenleven. Mensen die het moeilijk hebben steun
je waar dat kan. Door de gemeentelijke lasten te verlagen help je in moeilijke
tijden.

Lagere lasten 2018
Voor onze inwoners met een minimum inkomen gaan de lasten
omlaag in 2018. De SP staat daar
voor 100% achter. Helpen waar
het kan. In 2017 betaalden de
mensen met een laag inkomen
€ 189,49 aan gemeentelijke lasten. In 2018 wordt dat € 165,92.
Een verlaging van liefst 12,44%.
Zo zie je het sociale hart van
Bernheze, waar de SP sinds 2010

meebestuurt. Echt van betekenis
kunnen zijn, daar gaat het om bij
de SP. Zorgen dat mensen in donkere tijden ontzien worden door
lasten te verlagen. Solidariteit betekent dat de sterkste schouders
de zwaarste lasten dragen.
Als je een goed inkomen hebt
kun je een stootje hebben. Voor
de overige huishoudens daalden
de lasten daarom minder. Hier
is in 2018 sprake van een daling

met 2,03%. Mooie cijfers. Zeker
als we zien dat investeringen in
leefbaarheid gewoon doorgaan.
In maart 2018 mag u opnieuw
gaan kiezen voor de gemeenteraad.
De SP wil het sociale en menselijke beleid van de laatste acht jaar
graag voortzetten. Daarom hopen we als SP op uw stem op 21
maart 2018.

Bellinda: ‘Trots zijn op wat we hebben
is ook wel eens leuk’
Doorpakken en geloven in jezelf
Jacky Delissen uit Nistelrode is eigenaar van een transportbedrijf in
zijn woonplaats. “Toen ik in 2001 in de WAO terecht kwam, heb ik
het besluit genomen om voor mezelf te gaan beginnen. Een jaar later
begon ik met transportwerkzaamheden en al snel kreeg ik steeds meer
opdrachtgevers. Tot april 2013 heb ik dit alleen gedaan, tot er een
wending kwam. Ik werd benaderd door een partij of ik interesse had
om een groeiende horecaketen dagelijks te gaan bevoorraden. Dat heb
ik met beide handen aangegrepen.
Nu, zo’n viereneenhalf jaar verder, opereren we landelijk voor deze
organisatie met dagelijks vier koelwagens op de weg en heb ik tien
mensen in loondienst. Hiermee wil ik aangeven dat als je gelooft in
jezelf, je een heel eind kunt komen. D66 denkt ook lokaal mee met
ondernemers. Ze geven en vragen advies, nemen je mening serieus en
doen daar ook wat mee. Ze vertrouwen op de innovatieve kracht van
creatieve ondernemers, willen hun positie versterken en steunen zo de
ondernemer die vooruit wil. Luisteren naar elkaar, samen de schouders
eronder en elkaar versterken waar het kan. Daarom sta ik achter D66.”

ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Programmering radio nosTos
Maandag tot en met vrijdag
0.00 uur: NosTos Nacht
7.00 uur: Vroeg Opstaan
9.00 uur: Werk aan de Winkel
12.00-14.00 uur: Lunchpakket
18.00 uur: Bel & Bestel, voor
een verzoekje bel 0413-288954
19.00 uur: Hitmuseum, hits uit
de jaren ‘60, ‘70 en ‘80
22.00-0.00 uur: Lovesongs.
Zaterdag
0.00 uur: NosTos Nacht
7.00 uur: Vroeg Opstaan
9.00 uur: Weekendwerk
12.00-14.00 uur: Lunchpakket

18.00 uur: Bel & Bestel, voor
een verzoekje bel 0413-288954
19.00 uur: Hitmuseum, hits uit
de jaren ‘60, ’70 en ‘80
22.00-0.00 uur: Lovesongs.
Zondag
0.00 uur: NosTos Nacht
8.00 uur: Muzikaal Ontwaken
met Michel van Zuijlen
12.00-14.00 uur: Lunchpakket
18.00 uur: Bel & Bestel, voor
een verzoekje bel 0413-288954
19.00 uur: Hitmuseum, hits uit
de jaren ‘60, ‘70 en ‘80
22.00-0.00 uur: Lovesongs.

www.radionostos.nl

informatie voor de kernen
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(D)emocratie

Progressief Bernheze kiest
voor duolijsttrekkers
Jesse Jansen en Ellen Neelen

Erwin van Kessel, burgerlid CDA Bernheze
Er zijn weer bijna vier politieke jaren gepasseerd en richting de nieuwe verkiezingen ontstaat dan altijd een terugblik over de afgelopen
periode, maar er wordt ook naar de toekomst gekeken. Ikzelf heb
ook nog even teruggekeken naar een van de redenen om actief te
worden in de politiek.
Emocratie
Door mijn beroep ervaarde ik dat
overheden, waaronder gemeente Bernheze, regelmatig besturen
op emotie en vaak (te) weinig op
ratio. Begrijp me niet verkeerd,
emotie hoort er absoluut bij,
maar raak de ratio niet kwijt.
Er moet een goede balans zijn.
Op encyclo.nl kwam ik het
woord emocratie tegen: ‘een
samenleving waarin emoties
belangrijker geacht worden
dan het gezond verstand’. Voor
mij veelzeggend dat het woord
daadwerkelijk bestond!

BERNHEZE - Tijdens de algemene ledenvergadering van Progressief
Bernheze op 14 november hebben de leden gekozen voor een duolijsttrekkerschap voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018.

Na mijn eerste jaren politiek snap
ik inmiddels ook het probleem:
je kunt namelijk niet overal alles van weten. In de huidige samenleving kom je steeds meer
specialisten tegen, vanuit de
commerciële wereld, tot de individuele zorg in ziekenhuis of
verzorgingshuis.
CDA Bernheze
Hoe sterk is het dan ook wanneer je een grote fractie hebt,
waarin je je verder specialiseert
en door open vragen te stellen,
elkaar toch scherp kunt houden.
Dat is in ieder geval zoals ik het

de afgelopen periode ervaren
heb binnen CDA Bernheze. Het
is voor ons ook belangrijk om uw
verhaal te horen. We hopen dat
u ons weet te vinden.
cda.nl/bernheze

Het sinterklaasfeest is, als het meest populaire volksfeest van Nederland,
door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed op
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel erfgoed geplaatst. Inclusief
Zwarte Piet overigens. Dit op voordracht van Stichting Sint en Pietengilde.
Deze lijst vloeit voort uit het Verdrag ter bescherming van dit erfgoed met als
doel om tradities die vanuit internationaal oogpunt gezien belangrijk zijn, te
bewaren. Sinterklaas staat ook bovenaan in de top 100 van de Nederlandse
traditielijst, gevolgd door een kerstboom zetten, de vrijmarkt op Koningsdag
en de oliebollentraditie.
Tradities zijn een bijzonder fenomeen. Enerzijds worden ze jarenlang blind en
met hart en ziel in stand gehouden. Dan ineens beargumenteerd door tegenstanders terwijl voorstanders terugroepen dat ze in stand gehouden moeten
worden, omdat het nu eenmaal tradities zijn. Tradities verbinden vaak mensen met elkaar. Ze kunnen troost bieden. Ze zijn vaak
gekoppeld aan belangrijke momenten. En misschien
zijn ze er wel in jullie eigen familie- en kennissenkring?
Elk land heeft tradities die worden doorgegeven aan
kinderen en kleinkinderen om ze te bewaren, omdat ze
iets vertellen over waar je vandaan komt.
Ik vind ze mooi, tradities en ik hoop dat jullie allemaal,
dicht bij elkaar, de sint- en kersttraditie in warmte voortzetten en dat jullie feestelijk toasten onder het genot
van de traditionele oliebollen op het nieuwe jaar!

Hieke Stek

Daarnaast doet het recht aan
uitstraling naar de kiezer dat
Progressief Bernheze als team
opereert en niet afhankelijk is
van de ambitie of positie van één
persoon.
Met het duolijsttrekkerschap
wordt een uitstekende mix van
gedreven, betrouwbare ervaring
en jeugdige scherpte en enthousiasme ingezet.

“LOKAAL

zijn
we
ALLEMAAL

Ellen Neelen is 53 jaar, geboren
en getogen in Heesch, en werkzaam als beleidsmedewerker bij
de gemeente Oss. Jesse Jansen
is 21 jaar, eveneens geboren en
getogen in Heesch en studeert
staats- en bestuursrecht aan de
universiteit in Nijmegen.
Jesse en Ellen vullen respectievelijk de plekken 1 en 2 van de
kandidatenlijst in. Tijdens de algemene ledenvergadering werden ook de plaatsen 3 tot en
met 20 van de kandidatenlijst
vastgesteld en het verkiezingsprogramma in concept. De komende maanden staan in het
teken van verdere voorbereiding
van de verkiezingscampagne.

HOORADVIES

Wij maken het verschil ervaar het zelf

Blanco: Ontwikkelingen centrum Nistelrode?
Marko Konings, Politieke Partij Blanco
Er wordt al heel lang over gesproken; komt er een tweede supermarkt in
Nistelrode? Vooralsnog lijkt het er op dat dat (voorlopig) niet gaat gebeuren.
Politieke Partij Blanco betreurt dit zeer. Lange tijd was er een supermarkt
die zich er wilde vestigen, maar was er onvoldoende politieke steun voor dit
plan. Nu de steun er is, is er echter geen supermarkt meer die wil komen.

Een goedkope discounter zit ook
liever op een goedkopere plek
dan midden in het centrum. Dat
blijkt nu ook weer, nu het nieuwe centrumplan aan ‘t Raadhuis-

Ellen en Jesse

” VOOR HET BESTE

Tradities, betrokkenheid, zorg, Politiek & Zo...

Samen met een aantal andere
partijen zijn wij al lang van mening dat een nieuwe supermarkt
niet per se in het kernwinkelgebied hoeft te komen.

Progressief Bernheze gaat de
verkiezingen in met Jesse Jansen
en Ellen Neelen. Beiden zijn sinds
2014 als burgerlid actief voor de
fractie van Progressief Bernheze
in de gemeenteraad. Hans van
der Pas, lijsttrekker bij de vorige
verkiezingen, is sinds 2014 burgemeester in Rhenen. Cent van
den Berg, fractievoorzitter in de
afgelopen periode, gaf eerder dit
jaar aan voor de komende verkiezingen een lijsttrekkerschap
niet te ambiëren en ruimte te
maken voor vernieuwing.
Op voordracht van de kandidatencommissie stelde het bestuur
deze keuze voor aan haar leden.
Beiden hebben in de afgelopen
jaren bewezen op uitstekende
wijze de progressieve politiek te
kunnen uitdragen. Het zou een
verlies van menselijk kapitaal zijn
als een van de twee zich in de
campagne in een ondergeschikte
rol zou moeten bewegen.

Tradities verbinden

Met LOKALE groet,

21

plein concreet moet gaan worden. Er zijn geen supermarkten
die het (financieel) zien zitten op
die plek. De grote vraag is nu of
de rest van het plan dan wel door
kan gaan, of dat de lege plek het
centrum blijft ontsieren.
We hadden het ijzer moeten
smeden toen het heet was, maar
toen wilde men de vingers niet

branden. En nu zitten we op
de blaren. Vele maanden zijn er
voorbij, van uitstel dreigt nu afstel te komen. Politieke Partij
Blanco vindt het jammer dat het
zo gelopen is.
Maar het is een bekend fenomeen in de supermarktwereld:
aanbiedingen zijn maar tijdelijk.
Wie te laat komt pakt mis.

tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept
• parkeren voor de deur
•

‘t Dorp 29 I Heesch I 0412-475959

Botermarkt
3 • Uden
Carmelietenstraat
8 I Oss•I 0413-330905
0412-480302
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL
www.vanschijndelhoortechniek.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te huur
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit
24m2 voor € 90,- p.m.
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

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:
Jesse Jansen
uit Heesch

Winnaar:
A. van Roosmalen
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Sinterklaas - 18x18
Woordzoeker

Woorden gevonden: 0/10 Verstreken tijd: 00:18
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Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Ribkoteletten
€ 4,50 per kilo.
Goulaschsoep
€ 3,60 per liter.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl.
Kerstbomen
Uitzoeken vers uit de grond.
Prijzen vanaf € 10,Vinkelse Bunderstraat 6
(doodlopende straat
langs Vinkelsestraat heesch
-vinkel). Iedere zaterdag en
zondag open. 06-27651655.
dru gashaard
type loevestijn
Zo goed als nieuw.
1 jaar oud. € 550,-.
Informatie: 06-28587341.
KIPSALON BERNHEZE
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 tot 18.30 uur.
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

Kinder- & gezinscoach
Coaching met honden
Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel
en dat kan zich op verschillende manieren uiten:
faalangst • weinig zelfvertrouwen • boosheid
pesten • vol hoofd/stress
Of heeft je kind misschien:
autisme • ADHD/ADD • hooggevoelig
En wil je weer geloven in je eigen kracht, kom dan eens langs
en we bekijken samen de mogelijkheden.
SONNIUSSTRAAT 17 • HEESCH • 06-53532425 • INFO@EIGENJIJ.NL • WWW.EIGENJIJ.NL

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
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.
www.radionostos.nl
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

personeel
Hulp in de huishouding
in Heesch
Eenmaal in de twee weken
op dinsdag of donderdag.
Meer informatie: 0412-451827.

gevraagd
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
Problemen met uw
hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, etc?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
enthousiaste
Fotograaf
Voor Heeswijk-Dinther zijn wij
op zoek naar een fotograaf die
zijn/haar hobby in wil zetten
voor DeMooiBernhezeKrant en
mooibernheze.nl.
Vraag naar informatie over deze
mooie kans via:
info@demooibernhezekrant.nl
Landbouwmachines:
o.a ploegen, tractor, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoorts,
06-19076959.

diversen
zwarte fototas
kwijtgeraakt
Zondagmiddag 19 november
vermoedelijk langs de
Gouverneursweg bij de
Beukenlaan bij het kasteel in
Heeswijk-Dinther. Inhoud o.a.
2 batterijen voor mijn Sony
A 390 Spiegelreflexcamera.
Wil de eerlijke vinder mij bellen
0413-292387.

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

Zoek: AMERIGO, CADEAU,GEDICHT, PEPERNOTEN
	
  
SCHOENZETTEN,
SCHOORSTEEN, SINTERKLAAS
	
  
SNOEPGOED, VIJFDECEMBER, ZWARTEPIET		

Jij in je
eigen
kracht!

aangeboden

meer kans op ‘nachtvorsten’
Tekst?

Zie oplossing pagina 34
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Gerard in gesprek met...
Jeroen Bos, voorzitter Progressief Bernheze
Ik zit aan tafel met Jeroen Bos, die als voorzitter leiding geeft aan een partij, die bestaat uit PvdA,
Groen Links en ongebonden progressieve Bernhezenaren. Een samenwerking, die de partij eerder roemruchte wethouders opleverde als Peer Verkuijlen en Hans van der Pas, maar die bij de verkiezingen van
2014 een pijnlijke nederlaag leed wat de partij van drie zetels naar twee terugbracht.

Oud raadslid Gerard
van Dijk gaat in gesprek
met de voorzitters van
de politieke partijen om
bij hen in de keuken te
kijken en geeft de lezer
zo een blik achter de
schermen.

Profielschets:
Naam: Jeroen Bos
Woonachtig: Heesch
Geboren in: Tilburg
Leeftijd: 43 jaar
Burgerlijke Staat: gehuwd
met Marieke, twee
kinderen, Luuk en Iza
Beroep: directeur HAS
Kennistransfer (HAS
Hogeschool)
“Het is allemaal niet zo formeel natuurlijk, het gaat vooral om de inhoud en om contacten”, vertelt Jeroen aan Gerard

‘Ik zet mij in voor eerlijk delen,
solidariteit en duurzaamheid’
En toch mocht de voorzitter
blijven?
“Gelukkig wel, maar we zijn zeer
zeker niet bij de pakken neer
gaan zitten en zagen voldoende
mogelijkheden om ook in de rol
van oppositiepartij voor de inwoners van Bernheze van belang te
zijn.”
Wie is nu eigenlijk die voorzitter van Progressief Bernheze?
“Een Brabander, die na omzwervingen in het oosten en westen
van het land, een mooie stek
heeft gevonden in Heesch. Ik
ben in Tilburg geboren, maar
opgegroeid in Twente. Ik ben
weer naar Tilburg getrokken om
sociologie te gaan studeren, om
vervolgens twaalf jaar in Leiden
en Den Haag te wonen en werken. Daar zijn onze kinderen ook
geboren. Toen Marieke acht jaar
geleden een baan in Oss kreeg
zijn we naar Heesch verhuisd.”
Wat heeft je bij de politiek
gebracht?
“Beetje grote woorden misschien, maar ik vind eerlijk delen,
solidariteit en duurzaamheid belangrijk om me voor in te zetten.
En dat kun je niet alleen, in de
politiek moet je samen kijken of
je het voor iedereen een beetje beter kan maken. Met elkaar
praten en denken over zaken die
voor mensen van belang zijn om
met elkaar een goed en veilig
leefklimaat te creëren.”

Wat geeft je plezier in je
werk als voorzitter?
“Zorgen dat mensen zich betrokken voelen, dat het leuk is
om je voor de partij in te zetten.
Dat geeft energie. Ook aan het
helpen ontwikkelen van jong talent binnen onze partij beleef ik
veel plezier. Progressief Bernheze
heeft het geluk dat we een aantal actieve jonge mensen hebben,
dat moeten we koesteren.”

seren. Het is een groot goed dat
we ook veel lokale leden hebben,
die geen lid zijn van een landelijke partij. Dat is een hele mooie
combinatie.”
Nemen jullie deel aan de
verkiezingen 2018?
“Ja natuurlijk en we gaan een
hele mooie en opvallende verkiezingscampagne voeren. We hebben vorige week Jesse Jansen en
Ellen Neelen als duo-lijsttrekkers

leggen contacten met inwoners
om te ervaren wat voor hen belangrijk is. Het is allemaal niet zo
formeel natuurlijk, het gaat vooral om de inhoud en om contacten
met mensen en bedrijven.”
Wat is het grootste of mooiste project wat mede op
jullie initiatief tot stand is
gekomen?
“In de afgelopen raadsperiode
hebben we veel aandacht ge-

Een kandidatenlijst met
ervaring en vernieuwing
Zelf ambitie om raadslid te
worden?
“Raadslid worden zou ik zeker
nog wel een keer willen, maar
nu is dat voor mij niet goed te
combineren met werk en gezin.
Raadslid zijn vraagt veel tijd, daar
zouden we in Bernheze eens
goed over moeten nadenken, of
we daar niet teveel mensen mee
afschrikken.”
Vertel eens iets over jullie
partij en de samenwerking
tussen die verschillende
bloedgroepen
“Binnen onze partij merk ik eigenlijk geen verschil tussen PvdA
en GroenLinks. Landelijk zouden
we ook veel meer moeten samenwerken en misschien wel fu-

gekozen. Jesse is met zijn 21 jaar
waarschijnlijk de jongste lijstrekker van Brabant. Hij en Ellen waren de afgelopen jaren al burgerlid en staan nu klaar om het stokje
over te nemen. We hebben als
ervaren kracht op nummer drie
Bellinda van den Helm en op vier
weer een jongere, Skip Anker uit
Heeswijk-Dinther. Zo hebben we
een goede mix van veel ervaring
en vernieuwing.”
Wat is de dagelijkse gang
van zaken binnen jullie
partij?
“Voor de commissievergaderingen en voor de raadsvergadering
houden onze raadsleden overleg met onze achterban. Verder
leggen we werkbezoeken af en

vraagd voor groen en leefbaarheid in de kernen. En onder Hans
van der Pas heeft de woningbouw ondanks de economische
crisis een geweldige impuls gekregen en hebben we een vooruitstrevend
bestemmingsplan

Progressief Bernheze zet zich in voor
een leefbaar buitengebied

voor het buitengebied gemaakt,
dat het evenwicht tussen veehouderij, wonen en natuur moet
herstellen.”

Wat is je wens voor de toekomst?
“Natuurlijk dat we weer drie zetels halen en voor
coalitiedeelname kunnen gaan. Maar belangrijker vind ik
misschien wel dat we erin slagen om meer mensen bij de
politiek te betrekken. Er zijn heel veel mensen betrokken bij
een vereniging, bij hun buurt of als vrijwilliger actief. Die
mensen hebben allemaal een mening en hebben hart voor
hun omgeving. En toch is lokale politiek nog iets voor een te
kleine groep mensen. We zouden veel meer moeten inzetten
op burgerparticipatie. Op plannen maken mét mensen, in
plaats van voor mensen.”
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Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.
Vrijstaande eengezinswoning
Inhoud: 700 m3 Perc. opp.: 1.867 m2

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.
Ruime vrijstaande woning aan groene dorpsrand
Inhoud: 450 m3 Perc. opp.: 2.050 m²

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Van der Krabben Makelaardij Uden B.V.
www.krabben.nl

Uw huis verkopen?
DAT KAN!
Plaats uw advertentie in
DeMooiBernhezeKrant op deze
huizenpagina. De advertentie wordt om
de week herhaald totdat het huis verkocht
is (maximaal 1 jaar), waarvoor u
éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt.
Wij maken de advertentie
GRATIS voor u op.
Informeer naar de voorwaarden en de
mogelijkheden en bel 0412-795170 of
mail naar info@demooibernhezekrant.nl

DE WOZ WAARDE
IS WEER HOGER

Hoera! dan kan de hypotheekrente omlaag
De waarde van uw woning is het onderpand
voor de bank. Hogere WOZ waarde betekent
een lager risico voor de hypotheeksvertrekker.
Dan mag daar best ’n lagere rente tegenover staan.
Zou je zeggen…
Zullen wij dat eens voor u bekijken?

Beter ’n goede hypotheek
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten

‘t Dorp 9, 5384 MA Heesch • Tel. (0412) 455496
Pantone 295C
Pantone 1655C
Letterfont Copperplate regular
E-mail: info@walboomers-timmers.nl • Website: www.walboomers-timmers.nl
‘t Dorp 9, 5384 MA Heesch • Tel. (0412) 455496
Pantone 295C
Pantone 1655C
Letterfont Copperplate regular
E-mail: info@walboomers-timmers.nl • Website: www.walboomers-timmers.nl

de hypotheek adviseur uit de buurt
’t Dorp 124 - Heesch
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Twee mooie lezingen op het
gebied van fotografie
HEESCH - De herfst is in volle gang en biedt prachtige taferelen, maar ook donkere, koude herfstavonden die je het liefst warm en behaaglijk binnen doorbrengt. Hieronder staan twee mooie gelegenheden
om gezellig naar de (warme!) bibliotheek in Heesch te komen om daar te genieten van de volgende
lezingen.
Lezing ‘Orden je foto’s’
Iedereen maakt vandaag de dag
foto’s. Maar wat doen we ermee en hoe bewaren we onze
foto’s? Monique Hendriks kan
je als ‘Professional Organizer’
op weg helpen om je foto’s beter te organiseren. Ook laat zij
zien wat er allemaal mee gedaan
kan worden. Tijdens deze lezing
maak je hier een begin mee en
kun je vol goede moed thuis aan
de slag.
Donderdag 30 november van
20.00 tot 22.00 uur, de entree is
gratis.
Lezing ‘Kunst is ZIEN’
Geniet van de prachtige beelden die de herfst je biedt en leg
deze vast in een goede foto.
Hans Koster, natuurfotograaf,
overtuigt de aanwezigen dat de
kunst van het zien een belangrij-

ke factor is om een goede foto te
maken. Als je lang genoeg kijkt,
dan ga je de schoonheid vanzelf
zien. Maar hoe ga je van kijken
naar zien? Waar let je op tijdens
het maken van een compositie?
En wat zorgt ervoor dat een foto
slaagt?
Tijdens de lezing gaat Hans in op
deze vragen en zal dit toelichten
aan de hand van eigen beelden,
gemaakt in natuurgebied De
Maashorst.

Donderdag 7 december van
20.00 tot 22.00 uur, de entree is
gratis. Aanmelden via
www.nobb.nl/nobb/
activiteiten/agenda-bernheze of
bij de balie van de bibliotheek.
Daarnaast is de reizende foto-expositie van de Fotoclub Bernheze in de maand november te
bezichtigen in de bibliotheek in
Heeswijk-Dinther. In december
verhuist deze foto-expositie naar
CC Nestelré in Nistelrode.

www.humstijl.nl
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Presentatie DV Dancing Kids
met spectaculaire opening
VRIJDAGAVOND 24 NOVEMBER 2017 IN CC DE PAS IN HEESCH
BERNHEZE – Het aantal leden van DV Dancing Kids is nog nooit
zo groot geweest. De Nisseroise dansvereniging staat aan de vooravond van een bijzondere avond. Vrijdag laten ze tijdens de presentatie zien wat het seizoen 2017/2018 allemaal in petto heeft.
Daarnaast worden alle dansen gepresenteerd.
De grandioze presentatieavond
met een zeer speciale en spectaculaire opening speelt zich af
in Heesch, in Cultureel Centrum
De Pas. Tijdens deze avond worden aan alle bezoekers de nieuwe
dansen getoond voor het komende seizoen. Met 70 leden komen
in totaal 20 dansen op het podium, waarbij de presentatie in
een moderne jas gegoten is. Een
avond vol verrassende momenten
waarbij de opening spectaculair
genoemd mag worden.
Er is een loterij, er zijn gastoptredens en er wordt aandacht besteed aan alle leden die 5, 10 en

15 jaar bij de vereniging dansen.
Bij binnenkomst kan je al een lekker kopje koffie of thee drinken,
waarbij je een stukje taart kan kopen, waarmee je grote prijzen kan
winnen en wie weet levert je dat
een mooi geldbedrag op!
Entree aan de kassa: Volwassenen
€ 4,-, kinderen tot 12 jaar en 65+
€ 2,50.
“We weten dat we veel bezoekers
enorm zullen verrassen, dus mis
het niet! We beginnen om 19.30
uur en de zaal gaat open vanaf
19.15 uur. Tot ziens op 24 november!”, aldus voorzitter Rose-Marie
van Heumen.

Komen
jullie
ook?

Trainsters DV Dancing Kids: voor v.l.n.r.: Marlon van den Berg, Lieke Herckenrath, Lieke van de Ven, Wendy van
Heumen. Bovenste rij v.l.n.r.: Maud Pittens, Nikki van Keulen, Debby Scheepers en Merle Albers.
Niet op de foto Kimberly Xhofleer en Moniek van Heumen

FILMHUIS DE PAS:

THE LIGHT BETWEEN OCEANS
cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

Deze meeslepende film is gebaseerd op de wereldwijde bestseller van M. Stedman. Tom en
Isabel wonen op een eiland in

MANCHESTER BY THE SEA
Donderdag 30 november
‘MANCHESTER BY THE SEA’
Eén moment van onnadenkendheid. Dat is alles wat nodig was
om het leven van klusjesman Lee
sterlé
Chandler volledig afzoNete
breken.
dic t ,
bij.
Het heeft hem allesKom
en, gheiedereen
niet
&
moet waren
afgenomen die hemontlief
!
WWW.neSTerle.nl
en Lee tot een paria gemaakt die
constant nagewezen werd.
‘Manchester by the sea’ vertelt het verhaal van de familie
een arbeidersgezin uit Massachusetts. Nadat zijn oudere
plotseling komt te overlijden, krijgt Lee de voogdij over
Terug in de omgeving waarin hij is opgegroeid, wordt Lee
aan een tragisch verleden met zijn vrouw Randi.

Chandler,
broer Joe
zijn neef.
herinnerd

‘Manchester by the sea’ begint als traditioneel rouwdrama, maar
scheurt alle bijbehorende verwachtingen aan stukken. “Er viel maar
zelden zo veel te lachen in een loodzwaar drama.” (De Volkskrant)
Hoofdrolspeler Casey Affleck lijkt geboren voor de rol van de mysterieuze Lee. Hij boeit vanaf de eerste minuut dat hij in beeld komt.
Hij won dan ook een BAFTA, Golden Globe én Oscar in de categorie
Beste Acteur voor zijn rol in deze film.
Elke laatste donderdag van de maand kunnen liefhebbers genieten van een bijzondere film die met zorg is uitgekozen. Wie tijdig
achtergrondinformatie wil ontvangen over de film die op het witte
doek zal verschijnen, kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief op
www.nesterle.nl.
Na afloop van de film is er gelegenheid om de film onder het genot van een drankje na te bespreken in de sfeervolle foyer. Tijdens
de nazit worden twee vrijkaartjes voor een volgende filmavond
verloot.
30 november – aanvang 20.15 uur. Kaartjes
à € 5,- vanaf 19.30 uur aan de kassa verkrijgbaar.

West-Australië en proberen al
jaren zonder succes kinderen te
krijgen.
Op een dag vinden ze een aangespoelde roeiboot met daarin een
klein meisje en ze besluiten het
kindje bij hen te houden. Tom en
Isabel zijn gelukkig en genieten
met volle teugen van hun dochtertje tot ze na een aantal jaren

Zondag 26 november,
15.30 uur, € 5,-,
CC De Pas Heesch
op het vasteland een vrouw ontmoeten. Hun fijne leven wordt
overhoop gehaald en Tom en Isabel moeten kiezen tussen liefde
en waarheid.

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 24 november een mailtje naar info@de-pas.nl

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Kort nieuws
Wie kan ik bedanken?
HEESCH - Ik was vorige week mijn sleutelbos verloren, blijkbaar
uit mijn zak gevallen tijdens het fietsen. Ik kwam thuis van een
visite, geen sleutels meer!
Toen besloot ik de hele weg terug te lopen in de hoop mijn sleutelbos ergens te vinden. Maar helaas, niks gevonden. Uiteindelijk
ben ik naar het gemeentehuis gegaan om daar te informeren en
wat denk je... mijn sleutelbos was daar afgegeven!
Wat was ik blij. Op het gemeentehuis konden ze mij jammer genoeg niet vertellen wie mijn sleutelbos daar had afgegeven. Dus
probeer ik het via deze weg. Ik wil ontzettend graag de vinder van
mijn bos sleutels bedanken.
Riek van Venrooij uit Heesch.

Winnaar lezersvraag Baby Blue
Dorien Romme is de gelukkige
winnares van twee vrijkaarten voor
Baby Blue Unplugged op 1 december. Het juiste antwoord was: Baby
Blue is opgericht op 1 juni 2013.

Bezorgers
meld je aanh!t

zoc
Bezorgers ge
sdag
voor op woen

HEESWIJK-DINTHER
Meerstraat,
Abdijstraat, Pastoor
Maasstraat, Zijlstraat,
Abt. Moorstraat,
Ridder Robertstraat,
Teerlingstraat, Pater
v.d. Elzenstraat en
Lariestraat.
Ongeveer 225 adressen.

gelijk om
Het is ook mo
splitsen.
een wijk op te

Bel 0412-795170
of mail naar
dia.com
bezorging@bernhezeme
Vraag naar Heidi of Rian.
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informatiemarkt voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers

enquête wijk Meurs en
Maas

HEESCH - In CC De Pas is op vrijdagmiddag 8 december van 14.00 tot 16.00 uur een informatiemarkt
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze markt is voor iedereen die geïnteresseerd is in
activiteiten, zorg en steun bij geheugenproblemen en dementie. De toegang is gratis. Je bent van harte
welkom!

HEESCH - Dorpsplein Heesch is er om burgers te helpen bij vragen
over instanties die binnen Heesch hulp bieden bij jeugdhulp, zorg
en welzijn en werk en inkomen. Sinds 2015 is er meer verantwoordelijkheid bij de burger komen te liggen. Dat is een goede zaak,
want als je het zelf kunt, dan is het beter dat je het zelf oplost.

Op de markt kun je informatie
krijgen over activiteiten, zorg en
begeleiding. Welke hulp, begeleiding of steun is er voor mensen met dementie en hun omgeving? Welke hulp is passend in
jouw situatie?

De WMO consulenten van de
gemeente Bernheze kunnen je
vertellen over de voorzieningen
waarvoor een WMO indicatie
nodig is en hoe jij die kunt aanvragen. Je kunt vrijblijvend met
alle aanwezigen in gesprek gaan.

Wat kost deze hulp of begeleiding en is er een indicatie of verwijzing voor nodig? Welke activiteiten zijn er? Je kunt met al je
vragen terecht bij medewerkers
van zorgorganisaties, ONS welzijn en vrijwilligersorganisaties.
De Alzheimerstichting kan je informeren over dementie en over
de activiteiten die zij organiseert.

Ook als je alleen even een praatje wilt maken en een kop koffie
wilt komen drinken, ben je natuurlijk van harte welkom. Deze
informatie en ontmoetingsmiddag wordt georganiseerd door
de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch, KBO afdeling
Heesch, Dorpsplein Heesch en
de werkgroep Dementievrien-

Omdat het initiatief nu meer bij
de burger ligt, probeert Dorpsplein Heesch te monitoren hoe
goed het met die burgers in
Heesch gaat. Eerder dit jaar organiseerde Dorpsplein Heesch

delijk Bernheze. Kijk ook eens op
Facebook: Dementievriendelijk
Bernheze. Voor vragen mail naar
dementievriendelijkbernheze@
gmail.com of bel naar
06-53341287.

meer
verantwoordelijkHeid
Bij de Burgers
daarom in twee wijken een fietstocht, om zo in contact te komen
met die burgers. Voor de wijk
Meurs en Maas heeft Dorpsplein
Heesch een enquête opgesteld,

die inzicht moet geven in het
welzijn van de bewoners in die
wijk. Hierbij de vriendelijke doch
dringende oproep aan de betreffende wijkbewoners om die enquête in te vullen en in te leveren bij een van de op de enquête
vermelde adressen.
De enquête wordt deze week
huis-aan-huis verspreid in de
wijk Meurs en Maas.

www.radionostos.nl

BERNHEZE ACTUEEL!

buurtmobiel versterkt sociale
contacten ouderen
Rijksoverheid en ook gemeenten willen dat ouderen langer en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Ook willen zij dat ouderen zo lang en veel mogelijk volwaardig blijven participeren in de samenleving.
Dat houdt in de eigen regie blijven houden en de vrijheid hebben om aan sociale activiteiten te kunnen
blijven deelnemen.
Dat vraagt wel om de nodige voorzieningen. Volgens het woonwensenonderzoek OOB 2017 hebben
ouderen en minder mobiele inwoners in de kernen en wijken van Bernheze behoefte aan passend vervoer, voor met name korte ritten, om naar de supermarkt te gaan, een familielid, vriend of kennis in de
eigen kern te bezoeken of voor een bezoek aan de huisarts, tandarts, apotheek en gemeenschapshuis.
De streekbus en de buurtbus rijden een vaste route, waardoor sommige mensen moeite hebben om bij
een halte te komen. En op de regiotaxi moet men lang wachten en die is niet zo geschikt en eigenlijk te
duur voor korte ritten binnen de eigen woonkern. De boodschappenbus rijdt maar één keer per week
en is beperkt in haar mogelijkheden.
Enkele gemeenten vonden de oplossing in een buurtmobiel, een soort golfkar. Hiermee bieden zij de
dorps- en wijkbewoners een passend en veilig vervoer naar hun plek van bestemming en voor aansluiting met alle reeds bestaande vervoersvoorzieningen. De buurtmobiel voorkomt en vermindert ook
(dreigende) eenzaamheid door mensen die zich niet goed kunnen verplaatsen met regulier openbaar
vervoer op weg te helpen naar deelname aan activiteiten en sociale contacten. Kortom, een sociaal en
duurzaam initiatief dat vrijwilligers- en ouderenorganisaties in elke woonkern van Bernheze kunnen
oppakken.
ANBO-ouderenadviseur,
Henk Verschuur.
Woonconsulenten, speciaal opgeleide vrijwilligers van lokale ouderenorganisaties kunnen jou helpen
je vragen te beantwoorden, zodat het voor jou duidelijk wordt welke acties jij tijdig kunt ondernemen.
ANBO-woonconsulent voor Bernheze is Henk Verschuur, te bereiken via 06-12097550.

Maandag tot en met vrijdag
0.00 uur: NosTos Nacht
7.00 uur: Vroeg Opstaan
9.00 uur: Werk aan de Winkel
12.00-14.00 uur: Lunchpakket
18.00 uur: Bel & Bestel, voor een
verzoekje bel 0413-288954
19.00 uur: Hitmuseum,
hits uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80
22.00-0.00 uur: Lovesongs

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

Brabants grootste speelgoedhuis
wij hebben een groot assortiment
speelgoed, alle bekende merken hebben
wij in huis.

Kado

LEGO 420

zak

17.50

1.99

60

bal

knor

0
22.5

luxe pa
p
3 voor ier
1,-

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914

www.coppenswarenhuis.nl
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Personal trainer & coach

bij Goos-Fit

manier om het maximale eruit te
halen. De weg naar verbetering
begint bij een vrijblijvend intakegesprek waarin je samen met
Wesley een plan opstelt dat het
best bij jou past.
Tijdens de personal training ligt
alle focus op jou. Indien nodig
wordt er een vast weegmoment
ingepland en bespreken jullie samen hoe de valkuilen het best
dichtgegooid kunnen worden om
het gewenste resultaat te realiseren. Op deze manier kun jij ook
buiten de trainingen aan jouw
doel werken.

Wesley helpt iedereen op een leuke en verantwoordelijke manier

Tekst: Tamlyn van Lanen /Wesley Goossens
Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE – In januari dit jaar is Wesley Goossens voor zichzelf begonnen in de vorm van Goos-Fit.
Waar hij voorheen in de buitenlucht trainde, heeft hij nu zijn eigen ruimte aan de Canadabaan 16 (aan
de achterzijde van het pand van XRC).
Vanaf het voorgezet onderwijs is
Wesley direct een sportopleiding
gaan volgen, waarna hij fulltime
begon als sportinstructeur. Na
een aantal jaren met liefde en
plezier deze rol te hebben vervuld, was hij op zoek naar een

volgende stap in zijn leven. Vanaf
dat moment heeft hij zichzelf gespecialiseerd in personal training
en coaching, hiervoor heeft hij
aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd. Ook zal hij dit
voort blijven zetten om zichzelf

telkens te blijven ontwikkelen en
te zien groeien.
Door zijn ervaring als sportinstructeur, personal trainer en
coach helpt Wesley iedereen op
een leuke en verantwoordelijke

De weg naar
verbetering begint
bij een vrijblijvend
intakegesprek
Naast personal training kun je
ook terecht voor duo-trainingen. Dit werkt hetzelfde als de
personal training, maar dan als
duo. Dus ga je liever aan de slag
met je zus, partner, of work-out
buddy? Dan is dat ook mogelijk!
Geen zorgen, de aandacht van de
coach is verdeeld over jullie twee!
De duo-training heeft twee extra
voordelen; het is voordeliger om
samen te trainen en je trainings-

partner zorgt voor een extra motivatie.
Heb je nog vragen of interesse in
een vrijblijvend intake gesprek?
Kijk dan op www.goos-fit.nl of
neem contact op met Wesley via
06-12554940.

Canadabaan 26 Nistelrode
06-12554949
info@goos-fit.nl
www.goos-fit.nl
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SOCIAAL PEDAGOGISCH WERKER
Voor 36 uur per week

Opvanghuis Berlicum is een HKZ-gecertiﬁceerde zorginstelling die huisvesting en
begeleiding biedt aan 41 mensen die niet (meer) in staat zijn om zelfstandig te wonen.
Een combinatie van psychische, verstandelijke en/of psychiatrische problemen,
verslavingsverleden en schulden kunnen tot deze situatie leiden.
Om onze hoofdactiviteiten “Beschermd Wonen Thuis ” goed uit te kunnen voeren zijn
wij op zoek naar een gedreven Sociaal Pedagogisch Medewerker.
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
- Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom de bewonersgroep;
- Signaleren van knelpunten;
- Informatie verstrekken aan cliënt;
- Doorverwijzen van cliënten intern/extern;
- Verzorgen van planning en organisatie van activiteiten;
- Verzorgen en begeleiden van cliënten en hun omgeving;
- Bevorderen van een goede leefsituatie en toezien op naleving van de huisregels;
- Ondersteuning bieden bij de inrichting van het dagelijks leven;
- Inzicht in het eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
- Cliënten stimuleren in het participeren in de groep;
- Zelfstandig kunnen opstellen van een begeleidingsplan;
- Voert, indien noodzakelijk, ondersteunende (huishoudelijke) werkzaamheden uit.
WIJ VRAGEN:
- Minimaal MBO werk- en denkniveau;
- Kennis en aﬃniteit met de doelgroep;
- Kennis van sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding
en ondersteuning van cliënten;
- Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de speciﬁeke
problematiek van de cliënt;
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
- Stressbestendig, ﬂexibel en improvisatievermogen vereist in alle voorkomende situaties;
- Beschikken over vaardigheden om zowel mondeling als schriftelijk verslag te
kunnen doen;
- In bezit van rijbewijs B.
WERKTIJDEN:
Onregelmatig volgens rooster.
SALARIS:
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.
SOLLICITEREN:
Geïnteresseerden gelieve een schriftelijke sollicitatie te richten aan:
Organisatie
Adres

:
:

Contactpersoon :

Opvanghuis Berlicum
Hooghei 50, 5258 SZ BERLICUM
Tel: 073-5031352
Dhr. W.E. van den Dungen
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najaar ledenvergadering
st. barbaragilde dinther

Auto & Motor

HEESWIJK-DINTHER - Voor de najaarsvergadering kwamen de leden van St. Barbaragilde Dinther op 16 november bij elkaar. Een rustig verlopen vergadering waarin adspirant Harrie Hanegraaf werd
ingestemd tot gildebroeder.
Er is gesproken over een nieuwe
glaswand voor de gildeattributen, zonnepanelen die er gaan
komen, het nieuwe schild aan
de buitenmuur van het gebouw
met tekst over wie hier gevestigd is. Ook de reservering voor
de gildedag van het EST in 2018
werd aangehaald, de leden werden opgeroepen om snel te reserveren bij Fred van den Berg.
Arno van Boxtel heeft zich aangemeld als toekomstig eerste
jongdeken zijnde de secretaris.
Dit omdat de huidige eerste
jongdeken Emile van Zutphen te
krap in zijn vrije tijd komt door
diverse werkzaamheden.
Ook de prijzen van de onderlinge competitie werden uitgereikt,
hieraan nemen ook de leden van
het Consulaat deel. Hieronder
lees je de uitslag:
Geweer schieten
Eerste prijs klasse A:
John van den Berg
Tweede prijs klasse A:

Peter van Horssen
Eerste prijs klasse B:
Will van Oorschot
Tweede prijs klasse B:
Harrie van Zutphen
Eerste prijs klasse A:
Henny van Hooft
Tweede prijs klasse A:
Maarten Heijmeriks
Eerste prijs klasse B:
Ad van Zutphen
Tweede prijs klasse B:
Will van Oorschot.
Jeu de Boules
Eerste prijs klasse A:
(Landjonker) Mari van den
Brand
Tweede prijs klasse A:
(Heerboer) Jo Manders
Eerste prijs klasse B:
(Pachter) Toon van Meurs
Tweede prijs klasse B:
(Boer) Ad Verhagen.

nieUWs
Bladeren

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007 Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
Audi A1 74.000 km airco
2014 Opel Corsa 1.0 turbo 45.000 km
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009 Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Citroen
C3
airdream
selection
aircoZafira Y20 DTH .................................
2015
2005
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004 Opel
91.000
Insignia
1.416V
turbo
2012
Peugeot
206 2.0
GTIstation
.........................
2001
Ford
Focuskm
C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km2012
..2006 Opel
Peugeot
2061,6
1.4i16v
16V 85.000 km. ............
2006
Ford
5-drs. .......................
2006 Opel
FordFusion
C-max1.4
1.016V
ecoboost
titanium
Meriva
2006
Honda
Civic
Peugeot Clio
206 cc
16V63.000
quiksilverkm
55.000km ..2004
62.000
km1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
2013 Renault
0.91.6TCe
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001 Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Ford Focus 1.4 16v airco
2007
airco navi
2013
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003 Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Ford
Transit
connect
airco
Seat
Leon
ST
1.2
TSI
40.000
km
Mini Cooper ............................................. 2007 Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
132.000
vol opties
2015
Mini
Cooperkm
1.6 16V .................................2008
2008 Renault
Clio 1.6 16V airco ........................
2003
Opel
AgilaTucson
1.0 10.000
km ........................
2005 Seat
SeatMii
Ibiza
1.4 16V
... 2006
Hyundai
20i active
joy
2007
33.000
kmSensation 49.000 km2015
Opel
1.21.4
16V23.000
airco 70.00
SuzukiAygo
Jimny 4+4 ...................................
2000
OpelAgila
Adam
km km. .......... 2005 Toyota
2008
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002 Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
exclusieve uitvoering
2016 Volkswagen Passat station 1.9 TDI
2007
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010 Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
OpelOmega
Agila 1.2
automaat,
aircokm. airco ..2013
V40 momentum
T3 85
150kWpk2.0 aut2013
Opel
2.0i
aut. 141.000
1999 Volvo
Volkswagen
Golf cabriolet
...1994
OpelVectra
Astra 1.6
1,6 16V
16v .................................2005
Opel
1998 Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Opel Zafira www.autobedrijf-timmermans.nl
1.9D ...................................... 2006
Motor Yahama XJR
1300 grijs zwart ......... 2003
- www.autotrader.nl
- www.trekhaken.nl

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

Wees alert bij natte bladeren en zand op de weg. Het
wegdek blijft in deze periode
langer nat en kan hierdoor
behoorlijk glad zijn. Anticipeer goed op het gedrag van
uw voorganger. Haal de afgevallen bladeren en zaden
uit de luchtroosters van de
auto. Dan werkt je airco en/
of ontwaseming beter. Want
de ruiten moeten van binnen
snel condensvrij zijn en goed
schoon zijn.

• wij werken voor
alle verzekeringsmaatschappijen

Op naar de voorjaarsvergadering van maart 2018 met wellicht andere belichtingen.

• bij ons geen standaard
eigen risico
• gratis leenauto

ACTIE

Benzinemotor
kettingzaag

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 180
35 cm zaagblad, 2-mix motor,
zijdelings kettingspanner

van 304,-

Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

Kom het kerstgevoel
bij ons beleven.
Wij hebben alles in huis
om de feestdagen
gezellig te maken

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

van de mooiste kerstbal
tot de
grootste kerstboom

nu 229,-

Tijdelijk met graTis
exTra keTTing t.w.v. € 22,50

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

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

Lagenheuvelstraat 11 Volkel
0413 272914

www.coppenswarenhuis.nl

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

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

• Audi Q5 3.0 TDI S-Line, Aut., Navi ,
Panoramadak PDC V + A , Camera, 20 Inch el.
achterklep, 2012
• BMW 1-serie 118i 5-Drs Airco lichtmetalen
wielen, el. ramen en spiegels, 2007verkocht
• Ford Focus Station Navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012
• Nissan Qashqai 1.6 Acenta, leder, panoramadak, clima, trekhaak, 167.000 km, 2009
• Opel Astra Station 1.7 CDTI navi, pdc.v+a,
verkocht
79.000 km, 2012

• Suzuki Swift 1.3i, 5-drs, airco, 2008
• VW Caravelle 2.5 TDI Camper met hefdak, uniek
exemplaar met Leder Navi enz., 1999
• VW Golf 1.6 TDI Highline Navy, Privacy glass,
PCD V + A, 109.000 km, 2012
• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Touran 1.6 TDI, AUT. Highline PDC V + A,
• Peugeot Expert 1.6 Hdi, airco, PDC, CD-speler,
Navi, Panoramadak Privacyglass
schuifdeur, zwart, 104.000 km, 2013
111.000 km, 2013
• Seat Ibiza 1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model • VW Tiguan 2.0 TDI AUT. Highline, 4-Motion Navi,
73.000 km, 2012
Panoramadak PDC V+A Parkeerassistent
• Suzuki Swift 1.2, Comfort Easss, airco,
124.000 km, 2013
t
stoelverwarming, 100.000 km, 2012verkoch

www.autobedrijflangens.nl
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‘Voorrang geven en krijgen is veiliger dan voorrang nemen’
Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta 1.0..................................... 2014

Peugeot 207 ........................................ 2008

Ford Fiësta 1.0 48 kw .......................... 2015

Toyota Aygo 1.0 4-drs .......................... 2012

Ford Fiësta 1.6 88 kw .......................... 2011
Ford Fiësta Diesel .......................2014-2015
Ford KA 1.3.................................2000-2006

Volkswagen Up .................................... 2012

• Snel, flexibel en servicegericht.

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 D .............. 2006-2007-2008

Ford Focus 1.6 D ................................. 2013

Ford Focus 1.6 74kw ........................... 2004

Ford Focus 1.6 ecoboost ...................... 2012

Ford B-Max.......................................... 2013
Ford C-Max 1.6. D................................ 2013

• Leveren en monteren van nieuwe en
gebruikte autobanden/velgen.

Volkswagen Lupo................................. 2003

Ford Focus 1.0 74 kW .......................... 2012

Ford Focus 1.6 77kw ........................... 2012

Ontzorgt als het om autobanden gaat:

ffie
De ko
a
sta t
ard
uitera
r
voo u
klaar!

Ford Focus 1.6i .................................... 2005
Skoda Octavia 1.4 103kw .................... 2013

Ford Grand C-MAX 1.6 ......................... 2012

BEDRIJFSAUTO’S:

Peugeot 108 ........................................ 2014

Ford Transit D ...................................... 2010

• 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar.
• Opslag en wassen van wielen,
stikstof en reparatie van autobanden.

www.beneluxtyres.nl

Maxend 5 • 5388 GH Nistelrode • 06 12 41 02 47

waar moet je aan denken als je een
auto koopt of verkoopt?
De Kentekenloket Checklist zet het voor je op een rij!
NISTELRODE – Ga je een auto kopen of verkopen? Daar komt veel bij kijken. Hoe zorg je als koper dat
je geen kat in de zak koopt? En wat moet je doen om de beste prijs te krijgen als je een auto verkoopt?
Om je te helpen bij dit proces introduceert Kentekenloket iets nieuws: de Kentekenloket Checklist. Op
dit handige overzicht staat alles wat je moet weten om een auto probleemloos te kopen of verkopen.

goedkope winterbanden?

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

ook
VERHUUR

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

UUR
VERH
Wij adviserenNieuwe
graag of
bijgebruikte
de bestewinterbanden
keuze in banden,
velgen en
accu’s
(evt. met velg)

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

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

Niks vergeten met
de Kentekenloket Checklist
Een auto kopen of verkopen doe
je waarschijnlijk niet iedere week.
Misschien weet je daarom niet
precies waar je ook alweer aan
moet denken tijdens dit lastige
proces. Hoe bepaal je een goede
vraagprijs? Hoe wordt de overschrijving geregeld? Hoe weet
je zeker dat de auto die je koopt
geen ernstige gebreken heeft? Je
krijgt immers geen garantie van
een particuliere verkoper. Het zijn
belangrijke vragen. Gelukkig heb
je met de Kentekenloket Checklist vanaf nu alle antwoorden.
Hoe werkt het precies?
De Kentekenloket Checklist is er
voor kopers én verkopers. Ga

naar checklist.kentekenloket.nl
en kies of je een auto gaat kopen
of verkopen. Daarna verschijnt
direct de Checklist die op jouw situatie van toepassing is. Heb je er
bijvoorbeeld aan gedacht om een
aankoopkeuring uit te laten voeren als je een auto gaat kopen?
Ook als je je zorgen maakt over

GEBRUIK VAN DE
KENTEKENLOKET
CHECKLIST IS
BOVENDIEN GRATIS
de betaling heeft de Checklist het
juiste advies. Voor deze én andere nuttige tips kun je de Checklist
raadplegen.

Altijd bij jou in de buurt
Heb je de Checklist naar tevredenheid doorlopen? Op checklist.
kentekenloket.nl kun je meteen
zien waar het dichtstbijzijnde
Kentekenloket is om de auto over
te schrijven. Met 750 aangesloten bedrijven is er altijd een Kentekenloket bij jou in de buurt. En
dit is in Bernheze nu Autobedrijf
Langens in Nistelrode.

Tramstraat 18 Nistelrode
0412-612076
info@autobedrijflangens.nl
www.autobedrijflangens.nl
Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Onze service
Bmw 1 118i
Bmw 1 118i
Bmw 320 Cabrio
Bmw 5 touring 2.5d
Bmw 5 touring 3.0d
Bmw X3 2.0d
Bmw X5 3.0d
Peugeot 208 B
Peugeot 2008 1.6 Hdi
Peugeot 308 active
Peugeot 308 1.6Hdi allure
Peugeot 308 sw d
Peugeot 308 sw allure
Peugeot 308 sw active
Porsche Boxter s
Jaguar XK 4.2
mini Cooper s

automaat
automaat
automaat
automaat
automaat
automaat
automaat

automaat

automaat
automaat

Vismeerstraat 5 - HeesCH - 0412-451650
info@delaatauto.nl - www.delaatauto.nl

2017
2017
2001
2012
2011
2012
2008
2016
2016
2014
2016
2015
2016
2016
2000
2007
2008

* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

•
•
•
•

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

Een greep uit voorraad
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart
Audi A4 blauw Metalic div. opties
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
Citroen Xsara picasso blauw met.
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
Citroen Xara Coupé
Daihatsu Yong yrv zwart
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
Ford Focus stationcar, 16 16v
Ford Focus stationcar, zwart
Ford Ka
meeneemprijs
Ford Transit connect, ex btw
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

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

€ 4.950,€ 4.750,€ 3.950,€ 3.900,€ 4.950,€ 4.950,€ 1.500,€ 2.750,€ 1.999,€ 1.999,€ 3.499,€ 2.750,€ 650,€ 3.250,€ 7.750,-

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

€ 8.250,€ 6.450,€ 3.800,€ 2.950,€ 5.950,€ 7.600,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,€ 2.500,-
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De Grote Broer wint opnieuw
Vorstenbosch ‘kwist

Boekpresentatie Hans
en Marie-José Egelmeer
‘De zon achterna’. 15 Jaar la Colline
HEESWIJK-DINTHER - Een verzameling anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen. 17 Jaar Frankrijk, het runnen van een chambres
d’hôtes in de Drôme en alles wat daarbij komt kijken. Van ‘inburgeren’ en ‘buurt maken’ met de lokale Fransen tot de verbouw en
renovatie van de 350 jaar oude ’magnanerie’ (zijderupsboerderij) en
de omvorming tot la Colline, een eigentijdse B&B.

Het winnende team ‘De Grote Broer’

VORSTENBOSCH - In een goedgevulde Stuik werd zaterdag 18 november de winnaar van Vorstenbosch ‘kwist 2017 bekendgemaakt. Het team ‘De Grote Broer’ ging er, net als vorig jaar, met de hoofdprijs van € 250,- vandoor.
Met een deelnemersaantal van
zo’n 600 mensen, verdeeld over
42 teams mag ook de derde editie van Vorstenbosch ‘kwist een
succes genoemd worden. Afgelopen zaterdag verzamelden alle
deelnemers zich in De Stuik voor
een gezellige feestavond en, zeker zo belangrijk, de uitslag. De
organisatie hield de spanning er
op deze avond lang in. In eerste
instantie werden wat wetenswaardigheden en opvallende
bloopers gepresenteerd. Een van
de quizopdrachten op 28 oktober was ook om te raden wie de
Mystery Guest was. Tijdens de
feestavond bleek dat Sinterklaas

te zijn, die ook nog even acte-de-présence gaf. Er werd ook
nog even stil gestaan bij het afscheid van Marcel Dominicus en
Jacqueline van der Heijden die
na drie edities het organiserend
comité gaan verlaten.
Rond 22.00 uur werd de top drie
bekend gemaakt. Op de derde
plaats eindigde het team ‘Brainstorm’ met teamcaptain Linda
Knippen. Zij behaalden 972 van
de 1200 te behalen punten. De
tweede plaats was voor de ‘Koeieplukkers’ met aanvoerder Rob
van der Wijst met 980 punten. Er
was uiteindelijk maar één team

dat meer dan 1000 punten behaalde en daarmee de dorpsquiz
won. Net als vorig jaar was het
team ‘De Grote Broer’ de winnaar van Vorstenbosch ‘kwist.
Uit handen van de organisatie
ontving de fanatieke voorman
Ronald Bijl de geldprijs van
€ 250,- en de wisselbeker. De
volledige uitslag van de derde
Vorstenbosch ‘kwist en foto’s
van de quiz zijn terug te zien op
www.vorstenboschkwist.nl.
Met veel plezier kijkt de elfkoppige organisatie terug op dit
grootse dorpsevenement. Dank
aan alle deelnemers en sponsoren.

“De laatste 10 jaar vooral gericht
op groepen schilders, beeldhouwers, fietsers, wandelaars en senioren”, vertellen ze. Niets was
te gek of te dol. Prachtige verhalen over festivals, uitwisselingen
en ontmoetingen, waaronder die
van het gilde van de Truffeltelers
in Richerenche met het St. Joris
gilde uit Berlicum. Wijnproeverijen, beeldhouwers en boule-

met een passie
voor frankrijk
wedstrijden. Hoogtestages en
beklimmingen van onder andere
de Mont Ventoux. Wandelingen
en hogeschoolrijden. Uitstapjes
naar Nice, Menton, Avignon,
Lyon en Parijs. Kleurrijke gasten,
bijzondere buren, Franse markten en typische cafeetjes, kunstenaars en kunstenmakers. De
lekkerste recepten uit de keuken
van la Colline. 100 Verhalen en
110 foto’s.
“Kortom een feest van herkenning voor iedereen die Frankrijk
in het algemeen en la Colline
in het bijzonder een warm hart

Marie-José en Hans

toedraagt”, aldus Hans en Marie-José. Ze zijn dan ook ‘trots,
blij en verheugd’ dat het boek
nu af is. Verkrijgbaar bij de
boekhandel (in de regio) en tijdens boekpresentatie, met Franse chansons door Ensemble van
Harrie Geboers:
Zaterdag 2 december 14.0016.00 uur, Boekhandel Berne, Abdijstraat 53, Heeswijk-Dinther. Het boek ‘De zon
achterna’ heeft 224 pagina’s en
kost € 15,-. Stokbroodje brie en
welkomstdrankje gratis.

PAS PERFECT
BIJ JEZELF
OPEN
ZONDAG

26 NOVEMBER

NISTELRODE 10.000M 2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M 2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M 2 MANNENMODE | GRATIS VERMAAKSERVICE | PERSONAL SHOPPING

VERMAAK JE IN DE GROOTSTE MODEWINKEL VAN NEDERLAND OF OP VANTILBURGONLINE.NL
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Zondag
26
november

Kom gezellig shoppen
tijdens de open zondag

Muzikaal genieten,
wordt ontspannen
shoppen. Het is
tenslotte zondag.

Ruim 600 toonaangevende
modemerken onder één dak

Modieuze, comfortabele of
juist exclusieve schoenen
en uitgebreide
collectie tassen

Bij ons is het elke dag
genieten als op zondag!
Wees welkom

Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

32

BERNHEZE SPORTIEF

Woensdag 22 november 2017

WINTER BASBQ
Zaterdag 25 november a.s. 10:00 – 15:00 u.

Proef m
en laat ee
inspirer je
en!
Zate
rdag 25 nove
mber
10.00 - 15.00 u
ur

WINTER BBQ. De
mooiste CADEAU’S, volop INSPIRATIE en geweldige DEMO’S
op de KERAMISCHE BBQ, SMOKER, ZUID AFRIKAANSE
BRAAI en DUTCH OVEN cooking. Proef heerlijke HAPJES en
DRANKJES en shop super AANBIEDINGEN!
Wij hebben alles wat je nodig hebt voor de

De grootste BBQ speciaalzaak van Zuid Nederland
Loopkantstraat 14B Uden

Uitwisselingen Fanfare
St. Lambertus
NISTELRODE – Twee uitwisselingconcerten van Fanfare St. Lambertus Nistelrode
afgelopen zondag. Een van de fanfare en een van de slagwerkgroep. Fanfare St.
Lambertus Nistelrode had het fanfareorkest van Muziekvereniging WIK uit Geffen
uitgenodigd voor een uitwisselingsconcert.
Muziekvereniging WIK uit Geffen trapte
af met ‘Orion’, een majestueuze mars.
Vervolgens kwamen hun concourswerken ‘Call of the Clans’ en ‘Music for Solemnity’ aan de orde. Het orkest liet zich
van de beste kant horen met prachtige
solo’s door verschillende saxofonisten.
Hierna was het fanfareorkest van Fanfare St. Lambertus Nistelrode aan de beurt.
Het orkest begon met ‘Welcome to the
jungle’ van Paul Murtha. Een fijn swingend ‘warm-blaas nummer’. Daarna liet
ook de fanfare hun concourswerken horen: ‘Yellow Mountains’, ‘Friends of Freedom’ en ‘Ross Roy’. Een luisteraar uit het
publiek noemde het Fanfareorkest van
Fanfare St. Lambertus ‘een lust voor het
oog en oor’. Daar zijn ze best trots op.
Slagwerkgroep
De slagwerkafdeling van Fanfare St.
Lambertus Nistelrode had een uitwisselingsconcert met de slagwerkgroepen uit
Heeswijk en Lierop. Slagwerkgroep van
Fanfare St. Willibrord uit Lierop gaat op 9
december in Heesch op concours.
De slagwerkgroep van Fanfare Willibrord
uit Heeswijk en Fanfare St. Lambertus
Nistelrode bereiden zich voor op het concours op 10 december in Etten-Leur.
Voor de dirigenten Wim van Zutphen,
John Klaus en Paul van Lokven is een uit-

Slagwerkgroep

Fanfare

wisselingconcert een prachtig moment
om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.
Het was dan ook een ochtend vol ritme
in een bijzonder goede sfeer!

voetbal

Prinses Irene oppermachtig
Sponsoring G-team HVCH

NISTELRODE - Prinses Irene
was tegen een gehavend en
pover SSS ’18 oppermachtig en
won met 2-0. Het enige wat de
ploeg zichzelf kan verwijten is
dat het slechts 2-0 werd, want
de gecreëerde kansen werden
slecht benut en/of uitgespeeld.
De, met Koen Pittens, uitblinkende Koen Bollen scoorde in de

tiende minuut. De ingevallen Jerin van de Rakt maakte in de 83e
minuut met een kopbal aan alle
onzekerheid een einde. Beide
keren was Rolf van de Bogaart
met een vrije trap de man van de
assist.
Verdediger Van de Rakt scoorde
in de derde wedstrijd op rij en is
nu de topscorer van zijn team.

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool
• Dagopvang
• Tussenschoolse opvang
• Buitenschoolse opvang

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

HEESCH - Het G-team van HVCH is geheel in het nieuw gestoken met nieuwe tenues, trainingspakken
en tassen. En daar zijn de spelers heel blij mee! Het G-team staat nu op de vijfde plaats in de tweede
klasse met negen punten uit zeven wedstrijden. De tenues zijn gesponsord door Stukadoorsbedrijf Bertie van den Berg uit Heesch.
De trainingspakken zijn geschonken door WvE Coatings
uit Vinkel. WvE coatings is een
gespecialiseerd bedrijf dat zich
voornamelijk bezighoudt met
het renoveren van betonnen
trappen, maar daarnaast ook de
renovatie van houten trappen.
Door de jaren heen heeft het

bedrijf een perfecte oplossing
gevonden voor oude versleten
betontrappen en bordessen.
De tassen zijn gesponsord door
Heart Care. Heart Care kan zorg
bieden in allerlei vormen: of het
nu gaat om een aantal uren per
week in de thuissituatie of om

24-uur zorg in een woonvorm.
Door gebruik te maken van een
PGB bepaal je zelf op welk moment je welke zorg en/of begeleiding inkoopt. Je hebt zelf de
regie over de manier waarop de
zorg wordt georganiseerd en verleend. Het G- team bedankt alle
sponsoren voor hun bijdrage!
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beugelen

boksen

voetbal

HEESWIJK- DINTHER - Na de blamage van twee weken terug mocht Avesteyn afgelopen weekend weer
eens haar ware kwaliteiten laten zien. De gastheren moesten het opnemen tegen het goed draaiende
Festilent. De eerste helft kwam maar stroef op gang. Enkele gevaarlijke aanvallen heen en weer, maar
groot gevaar werd niet gecreëerd.

In de tweede helft begon
Avesteyn scherp en creëerde
gevaarlijke kansen. Onder andere Dries Heerkens die om de
keeper heen ging en gevloerd
werd in de 16, althans zo leek

voetbal

het. Dit zorgde voor de nodige
ophef. Even later in de 65e minuut werd Avesteyn benadeeld
door de scheidsrechter. Mark
Pierlo werd met een rode kaart
van het veld gestuurd na een
overtreding die goed was voor
geel. Door deze beslissing moest
Avesteyn het resterende half uur
met 10 man afmaken. In de 78e
minuut was het Festilent die op
een 0-1 voorsprong kwam via
Cuppen die de hoek voor het
uitkiezen had vanaf 8 meter en
schitterend afgerond werd door

de Zeelandse spits. In de laatste
10 minuten kreeg Avesteyn aanvoerder Martijn Swartjes twee
keer geel, waardoor Avesteyn
zelfs met 9 man stond de laatste
5 minuten.
Toch wist Avesteyn via Dries
Heerkens op gelijke hoogte
te komen in de 89e minuut na
een goede actie van Richard
van Houtum. Opluchting en teleurstelling, waar de opluchting
overheerste. Festilent loopt door
deze late gelijkmaker de periodetitel mis.

Prima zege HVCH

HEESCH - HVCH heeft uitstekende zaken gedaan voor de
ranglijst door overtuigend te
winnen van runner-up Best
Vooruit.
Vooral in het eerste uur van de
wedstrijd waren de Heeschenaren oppermachtig. Met goed
combinatievoetbal en de nodige felheid kwamen de Bestse
mannen van trainer Jurgen van
Wanrooij er eigenlijk niet aan te
pas. In de 12e minuut werd het
al 1-0, een afgemeten voorzet
van Jordy Veld werd door Jeffrey van Uden binnen geschoten. Nauwelijks tien minuten later was het al 2-0 toen Lars van
Lee bij een HVCH-corner attent
was en de bal in het doel ramde.
Best Vooruit kreeg geen ruimte
om op adem te komen want na
een prima voorzet van rechtsachter Yannick van de Berg knikte aanvoerder Roy Vissers fraai
binnen: 3-0. Dit was tevens de
ruststand. Na de hervatting gin-

zwemmen

waterpolo

tafeltennis

Dames Korloo 1 laten
punten liggen
korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

wielrennen

darten

golf

NIJMEGEN/LOOSBROEK - Voor Korloo Dames 1 stond op 19 november de uitwedstrijd tegen Skunk in Nijmegen op het programbiljarten
duivensport
vissen
skienmet 8-7
snowboarden
ma.
De vorige
wedstrijdjudotegen Skunk
thuis werd
gewonnen.kano
Ondanks dat er in de eerste
tien minuten weinig doelpunten
waren te noteren, was het een
boeiende fase in de wedstrijd.
Korloo pakte de voorsprong met
schaken maar
twee doelpunten van Fleur,
dammen
de thuisploeg kwam goed terug
en bracht de stand weer op gelijke hoogte, 2-2. In deze fase had
Korloo het betere
spel. Na een
1cm b
rake poging van Skunk was het
Korloo die de stand weer gelijk
1,2 cmwegtrekbal
b
trok. Uit een
wist
Skunk de 4-3 te scoren. Dit was
tevens de ruststand.
Met de 4-3 stand begonnen bei1,4cm b
de ploegen aan
de tweede helft.
Skunk nam meteen het heft in
handen en bracht de stand op
autosport
karten van
5-3.
Het verdedigende werk
Korloo was in deze fase weer

prima. Korloo kon zodoende
weer de voorsprong pakken met
een afstandschot van Fleur, een
kansje van Inge en een vrije bal
van Eline, 5-6. Het scoren ging
kaarten/bridgen
in deze fase
weer gelijk op. Korloo had het betere spel en Skunk
ging beter met de kansen om.
Skunk kwam weer langszij. Met
een stand van 6-6 begonnen de
laatste tien minuten.
Skunk pakte nu de voorsprong
maar met een afstandschot zorgde Korloo dat het weer aanhaakte, 7-7. De laatste zeven minuten waren voor Skunk, ze bleven
goed georganiseerd spelen en de
kansen afmaken. Korloo kreeg
nog wel enkele mooie kansen
maar dezemotorsport
gingen er niet in.
Eindstand 10-7.

voetbal

Doelpuntrijk
gelijkspel in Middelaar
MIDDELAAR/LOOSBROEK
Het was een spannende wedstrijd afgelopen weekend en de
ploeg uit Middelaar kwam al
snel op voorsprong via topscorer Thijn Fransman.
gen de blauw-witten verder met
waar ze gebleven waren; scoren!
Op goed voorbereidend werk
van Jordy Veld scoorde Samuel
Eleonara zijn eerste doelpunt
na terugkeer van bijna een jaar
blessureleed: 4-0. Na dit doelpunt verviel HVCH in de nodige
slordigheden en kon Best Vooruit wat terug doen. Bas Reijenga maakte de 4-1. Toen HVCH

voetbal

Mooi winstpartij vrouwen
Prinses Irene

weer even een tandje bij schakelde schoot Yannick van de
Berg de 5-1 op het scorebord.
In de 84e en 88e minuut maakte
spits Robin Buiks van Best Vooruit met twee doelpunten er, door
onachtzaamheden in de Heesche
achterhoede, een voor hen nog
iets dragelijker eindstand van:
5-3.

Ledenoproep

De gasten gingen fysiek spelen
en trokken de wedstrijd volledig
naar zich toe. Eerst miste Teun
van Mil nog voor open doel,
maar daarna viel alsnog de verdiende gelijkmaker. Na een afgeslagen corner was het topscorer
Yorick van de Rakt die van 25
meter op doel schoot en de bal
via een aantal benen in het doel
zag belanden. Vlak daarna ging
linkshalf Teun van Mil diep en
legde de bal bij de tweede paal
klaar, die wederom Yorick van de
Rakt binnenschoot; 1-2.
Na de rust een totaal ander spelbeeld en weer in een zeer kort
tijdsbestek de tweede treffer
van Fransman; 2-2. Het team
van Leon van Wanrooij kwam

zelfs achter toen linksback Thomas Bosch op het slechte veld
uitgleed en de rechtsbuiten een
vrije doortocht had; 3-2. De
gasten brachten met Roel Lunenburg en Ramon Kezer twee
aanvallende wissels, welke beide
goed invielen.
Desondanks zorgde een lange
bal, die door Ivar Roefs niet goed
werd ingeschat, voor de ruimere
voorsprong; 2-4. Wederom was
Fransman de afmaker en zorgde
hiermee voor zijn achtste competitietreffer.
WHV liet het hier niet bij zitten.
De bal belandde via Thijs Lunenburg bij Yorick van de Rakt die
snoeihard uithaalde; 3-4. In de
78e minuut viel dan alsnog de
gelijkmaker toen Martijn Driessen de bal strak inspeelde en
Thijs Lunenburg sterk van Bart
Derks wegdraaide en diagonaal
binnenkant paal binnenschoot;
4-4. Uiteindelijk een terechte
puntendeling.

ZOTTE

HEESCH - Lijkt basketbal jou
een leuke sport? En ben jij
tussen de zes en twaalf jaar?
Kom dan op woensdag tussen 17.45 en 19.15 uur naar
sporthal ‘t Vijfeiken om gezellig mee te trainen.

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Cadeautip!

BAVEL/NISTELRODE - Het eerste vrouwenelftal van Prinses
Irene won in Bavel met 2-3. In
de eerste helft stond het 1-2, na
een 0-1 achterstand.
Voor het hardwerkende elftal
van Edith Martens scoorde goal-
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handboogschieten

korfbal

Avesteyn en Festilent delen de punten

De scheidsrechter gaf enkele,
enigszins dubieuze, gele kaarten
in de eerste helft. Vlak voor rust
een grote kans voor de mannen
in het oranje. Helaas resulteerde
dit niet in de 1-0 en ging het publiek enkele momenten later de
goed verwarmde kantine in.

bernheze sportief

badminton

tjesdief Sharron van Os twee
keer.
Na rust werd het gelijk, maar opnieuw toonde het elftal over veel
karakter te beschikken en knokte zich naar een 2-3 overwinning
via een doelpunt van Meggie
van de Oever.

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Pim Langens
M 06 525 448 08

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl
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handbal

basketbal

uitstekende overwinning
dames dos’80/olympia’89

verlies slamdunk ‘97 tegen koploper

OSS/HEESCH - Afgelopen zondagochtend speelden de dames van DOS’80/Olympia’89 in de Mondriaansporthal in Oss hun wedstrijd tegen Aristos uit Best. De nummers drie en vier uit de competitie met
een gelijk aantal punten, namen het tegen elkaar op. De Heesche dames wisten de winst naar zich toe
te trekken door een meer dan uitstekende eerste helft te spelen.

HEESCH - Zaterdag 18 november speelde Slamdunk ‘97 een thuiswedstrijd tegen Black Shots uit Helmond. Laatstgenoemde staat bovenaan, de club uit Heesch staat op een tweede plek. Een spannende
wedstrijd zou het worden. Slamdunk ‘97 had afgesproken om 50
punten te halen en de Black Shots onder de 90 te houden. Dit was
hen bijna gelukt!

helft uit alle macht de aansluiting te vinden, maar telkens als
het dacht iets dichterbij te komen wisten de Heesche dames
ook te scoren. De gasten uit
Best hadden daarentegen ook
menigmaal pech door paal of
lat te raken. Van de andere kant
liet DOS’80/Olympia’89 er geen
twijfel over bestaan dat de winst
naar hen zou gaan. Met degelijk uitgevoerde aanvalspatronen
wist zij de marge naar negen
doelpunten verschil te tillen.
Door vechtlust wisten de gasten uit Best een draaglijke 23-17
eindstand op het bord te krijgen.
Door deze overwinning staat
DOS’80/Olympia’89 stevig op
de derde plaats.

Uitstekend van start
Vanaf de eerste minuut was het
team van coach Jan van Munster
bij de les. Verdedigend had
DOS’80/Olympia’89 de zaakjes
op orde. Na tien minuten was er
een 6-1 voorsprong. Sanne Turlings wist in deze fase vier keer
te scoren. Door goed uitgespeelde aanvallen, ondersteund door
een hoge balsnelheid, wisten de
Heesche dames zelfs uit te lopen naar een 13-4 voorsprong.
Daarna liet men de teugels iets
vieren, waardoor de dames de
rust in gingen met een 14-8
voorsprong.
Degelijk spel tweede helft
Aristos probeerde in de tweede

De eerste twee kwarten had
Heesch moeite om in de wedstrijd te komen. Na een eerste
score van Rafael was de 0 er in
ieder geval af. De verdediging
was echt heel goed, alleen moest
Slamdunk ‘97 er nog harder voor
werken. Na een aantal scores
van Jelle en Rafael ging men de
rust in met 12-48. Dat zag er
niet zo goed uit. Bij aanvang van
het derde kwart had Heesch het
ritme
voetbal een beetje
hockeyte pakken.
tennis

Sanne Turlings
Foto: Ruud Schobbers

kwart 31-60. Het vierde kwart
wist de ploeg uit Heesch de tegenstander redelijk goed op afstand te houden en zelf goed in
balbezit te blijven. Elina, Bjorre
en Pleun verrichtten goed verdedigend werk en Mees, Jelle en
Rafael kwamen tot scoren; dit
resulteerde in een eindstand van
49-88. Heesch dus bijna die 50
punten en de tegenstander in ieder geval onder de 90! De mooiste score turnen
was een alley
oop van
basketbal
volleybal
handbal
Jelle en Rafael en dat nog wel in
deze belangrijke wedstrijd! Het
was een mooi potje basketbal
en de spelers van Slamdunk ‘97
hebben zeer goed werk verricht.

Met een mooie driepunter van
Jelle en scores van Rafael, en niet
te vergeten goed verdedigend
werk van Mees, Tim en Robbe,
was
de tussenstand
inbadminton
het derde zwemmen
beugelen
boksen

langenhuizen shirtsponsor jo13-3 Prinses irene

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

korfbal

verlies voor korfbalsters
hardlopen

korfbal

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

golf

NISTELRODE - Zondag stonden
de meiden van Prinses Irene tegenover meervoudig landskampioen de Korfrakkers.
biljarten

duivensport

judo

Deze ploeg liet hun waarde meteen zien, door het initiatief te
nemen. Tot 2-2 kon Prinses Irene
mee, maar toen werd het moeilijk. De meiden uit Erp bleven
scoren en bij Prinses Irene lukte
schaken
dat
niet, er werd gerust
met een
dammen
4-14 stand.
De tweede helft was Prinses Irene duidelijk aanwezig en ging vol

snowboarden

kaarten/bridgen
voor elk duel.
Het mocht echter
niet meer baten en de punten
gingen mee naar Erp met een
12-23 eindstand.

1cm b

NISTELRODE - Langenhuizen
Agrarisch Loon- en Grondverzetbedrijf stak het JO13-3 elftal
kort geleden in nieuwe shirts.
Teun Langenhuizen, zoon van
de eigenaren Marcel en Mariska,
speelt in dit
elftal. tennis
voetbal
hockey
Marcel en Mariska Langenhuijzen (links op de foto) hebben
aan de Loosbroekseweg een
prachtig nieuw bedrijfspand gebouwd,
waarboksen
zij hunbadminton
familiebebeugelen

drijf runnen. In november 2015
waren zij daar gastheer en gastvrouw van het Bernhezer Business Event.

Marcel is de tweede generatie
binnen het
bedrijf,volleybal
vader Piet
basketbal
turnen
handbal
was de grondlegger. Het bedrijf De familie Langenhuizen steunt
is vooral in de agrarische sector en sponsort de vereniging al
actief. Het is een echt familiebe- verschillende decennia lang op
drijf, de volgende generatie staat allerlei manieren, zo zijn ze bijal weer klaar!
voorbeeld ook lid van de VrienNiet alleen
in de handboogschieten
agrarische secden van Prinses Irene.
zwemmen
waterpolo
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

tor zijn ze actief, ze verrichten
ook andere werkzaamheden, zoals het vervoeren van zand voor
aannemingsbedrijven, gladheidbestrijding voor bedrijven en
cultuurtechnische werken.

ddw maatje te groot voor Altior

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Altior kreeg op zondag 19 november bezoek uit Hooge Mierde. De pupil van de
week was Kyra van Lieshout. Men zag een Altior dat moeilijk tot scoren kwam en snel de bal weer kwijt
was na een schotpoging. DDW was met de schoten doeltreffender en ook de afvang was beter verzorgd.
Door enkele cruciale momenten
van onnodig balverlies en waar
biljarten wel raad
duivensport
judo gingen
DDW
mee wist,
de dames rusten met een achterstand van 5-11.
Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Met gemiste schoten, op
enkele na die er wel invielen, was
DDW toch een maatje te groot
schaken
voor
de topdammen Altior die het in
klasse zeer moeilijk heeft en nog
zonder punten blijft na speelronde 3. Eindstand 7-21.
1cm b

Altior 2-DDW 2: 13-23
Altior 3-Klimop 2: 17-6
1,2 cm b

Altior 4-Emos 4: 12-4
Be Quick MW1-Altior MW1: 11-7
vissen
skien
snowboarden
kano
Altior R1-Korloo
R1: 6-3
Altior A2-Corridor A1: 5-11
Altior B1-Be Quick B1: 10-3
Altior B2-Avanti B1: 4-5
Swift C1-Altior C1: 1-9
Celeritas C1-Altior C2: 2-5
Be Quick C3-Altior C3: 4-8
kaarten/bridgen
Altior D1-Be
Quick D1: 8-5
Korloo D1-Altior D2: 10-1
Altior E1-De Korfrakkers E1: 8-6
Altior E2-Emos E1: 18-3
VIOS E1-Altior E3: 11-3
Altior E4-Be Quick E4: 2-14
Altior F1-Korloo F1: 4-24.

1,2 cm b

Luxe Kerstbuffet € 39,50

1e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 18-21u
2e kerstdag: 14-17u in het Restaurant en in de Zaal om 17-20u
Om teleurstelling te voorkomen svp tijdig reserveren.

1,4cm b

——————————————————–

Eindejaars- & Nieuwjaars- diner € 32,50
4-gangendiner met gratis welkomstaperitief voor groepen
——————————————————–

autosport

kano

karten Kookworkshop
motorsport
Christmas
€ 50,-

3-gangendiner met gratis
drankenarrangement voor groepen
——————————————————–
0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
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voetbal

voetbal

Heeswijk moet overwinning aan
effectiever EVVC laten

Bernhezer succes bij de eerste
Banked Slalom in Landgraaf

VINKEL/HEESCH - Op sportpark De
Zwaan in Vinkel knalde EVVC uit de
startblokken door al snel een 1-0 voorsprong te pakken.

LANDGRAAF/BERNHEZE - Afgelopen vrijdag is er voor het eerst in Nederland METTS
BANKED SLALOM georganiseerd. Een
‘banked’ slalom is als een gewone slalom,
maar dan met zestien grote en hoge kombochten.

Daarna werd Heeswijk steeds sterker en
maakte Arjen Haast uit de rebound van
een vrije trap de 1-1.
Ook waren er kansen op de 1-2, maar
een uiterst effectieve thuisploeg wist vlak
voor rust uit een counter de 2-1 te maken. Na rust hing de gelijkmaker lang in
de lucht, maar na een rode kaart voor
Wouter van Dijke maakte de thuisploeg
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Mohamed Sadigou Sylla slalomt door de
EVVC-defensie 
Foto: Hans Heesakkers

al snel de 3-1 en daarmee was de partij
definitief beslist.

Deze meer dan 250 meter lange banked
slalom in Landgraaf is speciaal gebouwd
voor de Europa Cup voor paralympiërs, en
- nu het er toch lag - mocht ook de rest van
Nederland hiervan genieten. Uit heel Nederland kwamen slalommers, boardercrossers en freestylers genieten van dit evenement. Omdat het een nog onbekende sport
is, werden tussen de sporters boven bij de
start nog de laatste tips en trucs gedeeld.

Gebr. Dijkhoff en VV Heeswijk
samen vijf jaar verder

Ook van Ski- en Snowboardclub De Schans
uit Uden was een grote groep aanwezig.
Na drie runs telde de beste tijd en was de
strijd gestreden. Bij de meiden werd Loreley Pigmans (Heesch) heel knap tweede. Bij
de dames sleepte Marjolein Daamen (Oss)
er een tweede plek uit en werd Nienke Poll
(Nistelrode) eerste. Bij de jongens werd Bart
Poll (Nistelrode) tweede.

Worstenbroodjes

30 stuks
Beckers

11,99

6,

99

%
ruim 40

korting

Ambachtelijke

Erwtensoep
1 liter
V.l.n.r.: Toine Dijkhoff, Peer Verkuijlen en Léon Dijkhoff

HEESWIJK-DINTHER - “Gebr. Dijkhoff & Zn. BV is een solide en zeer betrokken
hoofdsponsor voor Voetbalvereniging Heeswijk”, zegt voorzitter Peer Verkuijlen.
Het contract dat zes jaar geleden werd gesloten is verlopen. Reden om te praten
over een nieuwe periode en daar waren de partijen snel uit. Van beide kanten is er
grote tevredenheid en geen enkele reden om niet verder te gaan. Er is een nieuwe
overeenkomst voor een periode van vijf jaar gesloten. Afgelopen zondag werd de
overeenkomst in aanwezigheid van spelers en staf van het eerste team door de partijen getekend.
Het is volgens de voorzitter ‘een waardevolle en mooie overeenkomst’. “Hiermee
is weer een stuk zekerheid gecontinueerd
voor de vereniging. Dat is erg belangrijk
in deze tijd en dat steken we ook niet onder stoelen of banken.” Al verschillende
jaren is het bedrijf Gebr. Dijkhoff & Zn.
BV als hoofdsponsor aan vv Heeswijk
verbonden. “De vereniging wordt er financieel beter van en voor Gebr. Dijkhoff
is er de zekerheid van weer een langere
relatie bij een mooie vereniging”, zeggen
de directeuren Toine en Léon Dijkhoff.

Gebr. Dijkhoff & Zn. BV is een aannemersbedrijf gespecialiseerd in grond-,
weg- en waterbouw en is ook gespecialiseerd in sloop- en cultuurtechnische
werken. Het bedrijf werd in Bernheze al
eens ondernemer van het jaar en is van
oudsher maatschappelijk erg betrokken
en staat midden in de gemeenschap. Dat
wil de huidige directie, de neven Léon

waardevolle en mooie
overeenkomst

Volgens de voorzitter is vv Heeswijk
een mooie vereniging die goed draait
en waarbij het naast de voetbalsport
ook gaat om het sociale gebeuren en
de maatschappelijke positie binnen de
gemeenschap van Heeswijk-Dinther.
“Goede onderlinge verhoudingen, veel
aandacht voor de jeugd en een grote en
goede ploeg vrijwilligers maken heel veel
mogelijk.

en Toine Dijkhoff, ook laten blijken. Niet
alleen door deze verbintenis met vv
Heeswijk, maar ook met een regelmatige sponsoring van andere initiatieven in
Heeswijk-Dinther en Bernheze. De goede relatie met de gemeenschap, verenigingen en maatschappelijke organisaties
worden ook door het bedrijf gekoesterd.

Dat draagt bij aan de goede naam en zeker in grote mate aan de sportieve resultaten. Zo speelt het eerste team al meerdere jaren in de tweede klasse KNVB,
daar zijn we trots op.” Dat alles maakt
het voor sponsoren ook aantrekkelijk om
de vereniging te ondersteunen.

Op zondag 5 november werd op het
sportpark De Balledonk de overeenkomst
voor de komende vijf jaar getekend door
de beide directeuren Léon en Toine Dijkhoff en door Joeri Dobbelsteen, penningmeester en Peer Verkuijlen, voorzitter
van vv Heeswijk.

Saté- of smulrol

Diepvriesspecialist

3 stuks

Diepvriesspecialist

3,79

2,99

4,39 / 4,59

3,49

Worsten-, ragout- of pikant

Mini broodjes
10 stuks

Appel- of
vruchtenstrudel

Diepvriesspecialist

600 gram

2,99

1,99
%
ruim 33

Coppenrath & Wiese

korting

Oosterse gerechten

Babi pangang, kip sweet chili,
kip kerrie, kip zoet zuur of kip ketjap
350 gram

2,39

1,79

Padifood
3,89 / 4,09

3,29

Kip- of
varkenssaté

Met of zonder stokjes
160 gram
Diepvriesspecialist
normaal

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 22 november t/m dinsdag 5 december 2017.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

1,99
GRATIS tegen
inlevering van
10 spaarpunten

36

Woensdag 22 november 2017

Fotograaf:
Ibe van Oort

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Maak jij ook graag foto’s?
Hier plaatsen we drie foto’s van
een inwoner van Bernheze voor
Bernheze. Mail je foto’s van
Bernheze in hoge resolutie aan
info@demooibernhezekrant.nl.

Donderdag 23 november
Centrum MAIA: Tai Chi - Qi
Gong, introductie beginners
Palmenweg 5 Nistelrode
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Nyoeng Nee Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Zingen met Wim Smits
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
Pagina 14
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Themabijeenkomst
‘toekomstbestendig wonen’
CC De Pas Heesch
Pagina 8
Informatieavond
herinrichting Laar
CC Nesterlé Nistelrode
Hommage aan Toon Hermans
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Kerncommissie
Jaarvergadering 2.0
CC De Wis Loosbroek
Gratis bloedsuikertest
Service Apotheek Nistelrode
Vrijdag 24 november
Zwitserse dag
Hoogstede Horen
Tramstraat 23 Nistelrode
Centrum MAIA: Herinner je
wie jij bent... Module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
Pagina 14
Presentatieavond
DV Dancing Kids
CC De Pas Heesch
Pagina 25
De Verenigde Spelers:
Ongewenst onstoffelijk
De Stuik Vorstenbosch

Zaterdag 25 november
Workshop: Chocolade letters
Creatief & Lekker Nistelrode
Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch
Sinterklaasactie Scouting
Parkeerplaats Jumbo Nistelrode
Pagina 14
Sint op het Kasteel
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
Pagina 14
Workshop Skincare & Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
De Sint in Loosbroek
CC De Wis Loosbroek
Pagina 14
Dutch Show Company
CC Nesterlé Nistelrode
Zondag 26 november
Open Zondag
Nistelrode
Pagina 31
Workshop: Chocolade letters
Creatief & Lekker Nistelrode
Open Kerkendag
Parochie De Goede Herder
Heesch Nistelrode & Vorstenbosch
Pagina 6
Hullie Pietenshow
Hullie Uden
Sint op het Kasteel
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
Pagina 14
Open repetitie: Caecilia-koor
Kerk Heesch
Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
Film: The light between oceans
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 25

De Karawanken:
De Maashorst Suite
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 7
Maandag 27 november
Poedja-VisualisatiesMeditatie Manjushri
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Dinsdag 28 november
Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Karma
Eusel Ling Vorstenbosch

Sinterklaasactie Scouting
Nistelrode & Loosbroek
Pagina 14
Centrum MAIA: Helderziende
waarnemingen door Ton Bons
Palmenweg 5 Nistelrode
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Donderdag 30 november
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Creatief Café van
KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Centrum MAIA: Celzouten &
Bloesems-Herinner je wie jij bent
Palmenweg 5 Nistelrode

Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
Pagina 14

Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
Pagina 14

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Centrum MAIA: Herinner je
wie jij bent... Module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Ondernemers Vereniging
Nistelrode: Algemene
jaarvergadering
Bevers Installatietechniek
Nistelrode
Jongeren en de kerk
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Kasteelconcert:
Ragazze Kwartet
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 7
Woensdag 29 november
Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
Pagina 14
Sint in de molen
Molen Windlust Vorstenbosch

Blik op fotografie:
Orden je foto’s
Bibliotheek Heesch
Pagina 24
Film: Manchester by the sea
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 25
Gratis bloedsuikertest
Service Apotheek Nistelrode
Vrijdag 1 december
Workshop Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Uden (Slabroek)
Pagina 14
Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Informatiebijeenkomst
Ruiters en Menners
Gasterij De Pier Uden
Pagina 10
Baby Blue
CC Nesterlé Nistelrode
Spirituele avond
Hotel De Leijgraaf
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

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

