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eerste prijs voor harmonieorkest servaes

Na een voorbereiding van een 
half jaar moest het zondag in 
de prachtige concertzaal van 
Muziekcentrum Enschede ge-
beuren. De Dintherse harmonie 
wilde onder leiding van onze be-

vlogen dirigent Adri Verhoeven 
pieken op het juiste moment. 
En dat is gelukt! Servaes: “Een 
1e prijs is natuurlijk een prachtig 
resultaat. 
Maar het resultaat krijgt extra 

glans, als we bekijken met hoe-
veel plezier en beleving we dit 
als team hebben bereikt. Hier-
mee is voor ons harmonieorkest 
een stevige basis gelegd voor de 
komende jaren. Vol vertrouwen 

gaan we ons inzetten om deze 
lijn vast te houden en te bouwen 
aan een sterke topranking in de 
2e divisie.” 

Wil je meer weten over Mu-
ziekvereniging Servaes of wil je 
vriend of sponsor worden, be-
zoek dan onze website 
www.st-servaes.nl of neem con-
tact op met de vereniging via 
secretaris@st-servaes.nl. 

ENSCHEDE/HEESWIJK-DINTHER – Op de social media liet een trotse vereniging zich zien na het mu-
ziekconcours in Enschede. Het harmonieorkest van Muziekvereniging Servaes uit Dinther behaalde deze 
zondag 12 november, uitkomend in de 2e divisie, de 1e prijs. Een perfecte bekroning van maanden 
oefenen en repeteren. Na een succesvolle generale uitvoering bij het Jumbo Muziek festival, viel het 
harmonieorkest voor de tweede week op rij in de prijzen. 

Harmonieorkest van muziekvereniging Servaes op concours Enschede

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-79517012s i n t e r k l a a s i n t o c h t e n
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Bedankt ondernemers 
voor jullie lef en 
doorzettingsvermogen, 
durf en daadkracht.
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De achttienjarige Zahira woont 
in Brussel bij haar ouders met wie 
ze een hechte band heeft. Thuis 
leeft ze volgens de tradities van 
de Pakistaanse familie, maar als 
ze de deur uitstapt geniet ze sa-
men met vrienden van het zorge-
loze tienerleven. 
De relatie met haar ouders wordt 
moeilijk wanneer Zahira volgens 

Pakistaanse traditie moet trou-
wen met een man die ze nog 
nooit heeft ontmoet. Er volgt een 
moeilijke tijd en Zahira moet kie-
zen tussen haar vrijheid en haar 
familie.

Noces probeert begrip in een 
multiculturele samenleving te sti-
muleren.

eteN, DriNKeN eN uitgaaN

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 16 
november Lezing 
over Hildegard 
van Bingen door 
Herman Teerhöfer. 
Hildegards bood-
schap is dat we 
ons, ondanks onze 

zelfverzekerdheid in 
deze geseculariseer-

de samenleving blijvend moeten 
realiseren dat we afhankelijk zijn 
van de Schepper, de natuur en 
haar onuitsprekelijke schoon-
heid. Zij was haar tijd ver vooruit 

en zij heeft een grote zeggings-
kracht voor mensen in kerk en 
samenleving anno 2017. Herman 
Teerhöfer (1975) is als geestelijk 
verzorger en theoloog werkzaam 
in drie verpleeghuizen in Til-
burg. Aanvang 20.00 uur, kosten
€ 7,50, contant te betalen bij bin-
nenkomst in de zaal. Aanmelden: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Vrijdag 18 november Dag met 
Familieopstellingen door Juno 
Welter. Bij familieopstellingen 
gaan we ervan uit dat iedereen 

deel uitmaakt van een groter ge-
heel, een systeem, zoals je huidi-
ge gezin, je familie van herkomst, 
je werkomgeving. Tijdens een 
opstelling maken we gebruik van 
representanten. 

Representant zijn is een prachti-
ge manier om de kracht van een 
opstelling te ervaren. Van 10.00 
tot 17.30 uur. Kosten € 25,- voor 
een representant, € 90,- voor het 
inbrengen van een probleem. 
Info en aanmelden bij Margareth 
Bloemen, 06-82350099. 

COLOfON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.200 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne Gabriëls
Joyce van Griensven

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

 Advertorial

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

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant 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.

LEKKER
LEERZAAM 
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk 

(0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl

open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u

Sint- of Kerstcadeau? 
BERNHEZE - Onze workshop 
biedt uitkomst!
Deze workshop maakt de 
creativiteit los in elk kind! Ideaal 
als Sint- of Kerstcadeau. Wĳ  
maken voor jou een leuke 
waardebon om cadeau te geven. 
Kinderen krĳ gen een unieke kans 
om te werken met een 3D-printer-
pen. 

Vanuit een platte tekening of 
eigen ontwerp maak je zelf een 
3D-creatie zoals een maquette, 

sieraad of sculptuur. Het kan allemaal met de 3D-printerpen! Ben je 
niet zo goed in tekenen? Geen probleem, wĳ  zorgen voor verschillende 
afbeeldingen die je kunt gebruiken. Uiteraard neem je na de workshop 
je eigen unieke creatie mee naar huis. 

Geschikt voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 
De workshop duurt anderhalf uur en wordt op meerdere middagen in 
december gegeven. Kĳ k op onze website voor meer informatie.
Prĳ s: € 19,50, inclusief materialen.

AANGENAME 
NIEUWE 
PRODUCTEN

Afgelopen week hadden we 
weer een nieuwe mijlpaal! In 
samenwerking met Museum 
Jan Cunen staat er nu de 
‘Bon Fromage sandwich’ 
op de lunchkaart. Op dit 

moment is er een aantal bijzondere exposities te zien zoals 
‘Powervrouwen’ waarbij ook prachtige foto’s van onder 
andere koningin Maxima te bezichtigen zijn. En wat is het 
dan lekker om te genieten van de Bon Fromage sandwich in 
de prachtige serre met uitzicht op het park.

 
Ook als u geen 
cultuurliefhebber bent, 
maar wel van een wijntje 
op z’n tijd houdt, kunnen 
wij u melden dat aan onze 
private Aangenaam Heesch 
collectie ook een lekkere 
rode en een witte wijn is 
toegevoegd! Prima ook als 
relatie- en kerstgeschenk. 
Het is best bijzonder om 
de reacties te horen op 
onze Aangename Heesch 
producten. Onlangs kregen 
we ook een verzoek 
van een scholiere om 
mee te werken aan haar 
schoolproject om een 
vragenlijst in te vullen 
waarom we hier zo actief 
mee zijn. Het antwoord 
is simpel. Gastvrijheid, 
exclusiviteit en gedreven 
ondernemerschap en... 
creatief meedenken! En 
zo maak je stappen en 
zet je jezelf op de kaart. 
Wij gaan de Bon Fromage 
sandwich binnenkort testen 
in combinatie met een 
museumbezoek!
 

Een nieuwe Aangename samenwerking is weer tot stand 
gekomen! Wij ontmoeten u graag in onze winkels. 

Met vriendelijke groet,
Bon Fromage Oss-Heesch,
Ton en Elly Bens.

COLUMN
Ton Bens

Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl

Zondag 19 november
14.00 tot 17.30 uur

Op de dansvloer bij De Waard

Dansmiddag

Kom lekker dansen op de oud 
hollandse klassiekers en meer!

Entree € 3,- inclusief 
1 x koffie of thee.

Kans op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 17 november een mailtje naar info@de-pas.nl

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

Maandag 20 en dinsdag 
21 november. 20.00 uur
€ 5,-. De Pas Heesch.

FILMHUIS DE PaS: nOCES, EEn 
FILM OVER TWEE WERELDEn

@Herman-
Teerhöfer
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Kom,
sluit je ogen 
en vergeet
voor even de kou
en laat het donker 
aan voorbije dagen
en laat de zon aan 
wat niet meer zal zijn.

Ik open de gordijnen
dan
in het strijklicht van de maan
herken ik je
en heb ik je
nog even
lief 

Column Hieke Stek gemeentedichter

RegioBank
uitgeroepen tot beste
bank van Nederland

Bron: Geldgids #7, november 2017, Consumentenbond

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
,
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
T  
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
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Van grunsven & haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 

Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106

www.vangrunsvenhaerkens.nl

Dennis en Maarten 
zijn Prins Porcus XLVii en
adjudant in Krullendonk

Prins Porcus XLVII, Dennis van 
den Hurk, is op 14 mei 1968 in 
Oss geboren en woont al heel 
wat jaren in Heesch. Dennis is 
getrouwd met Bianca en samen 

zijn ze de trotse ouders van Me-
gan en Ruben. Dennis houdt 
van sport en is trainer/coach bij 
HVCH. Daarnaast sport hij zelf 
ook en mag graag tegen de ten-

nisbal slaan en een rondje spin-
nen. Op zondagochtend springt 
hij op zijn mountainbike om het 
lekkere eten en drinken eraf te 
fietsen. In zijn werkzame leven 
werkt Dennis als uitvoerder bij 
Gebr. Van Herpen en zit daar 
lekker op zijn plek.

De adjudant van Prins Porcus 
XLVII is Maarten van den Akker. 
Maarten is een echte Hissenaar 
en is geboren op 18 augustus 
1966. Maarten is getrouwd met 
Sabine en samen hebben ze 
twee zonen, Stan en Rik. Net als 
Dennis slaat ook Maarten graag 
tegen de tennisbal en stapt ook 
regelmatig op de mountainbike. 

Daarnaast gaat hij ook graag 
op het wat snellere werk zitten; 
de motor. Naast de sport mag 
Maarten ook graag wat klussen. 
Maarten is trotse eigenaar van 
zijn eigen zaak: ‘Akker Elektro’. 
Naast de verkoop en reparatie 
van huishoudelijke apparaten, is 
Maarten ook inzetbaar als elek-
tricien. Zowel Prins Porcus XLVII 
als zijn adjudant zijn lid van CV 
Doededèdikker. Met deze ver-
eniging behaalden ze de eerste 
plaats in de optocht van 2016.

Hun motto van komend carnaval 
luidt: “Ieder Jaor hè zun gebrek, 
alleen dees jaor is niks te gek.”

KRULLENDONK – Tijdens het 11-11 bal, zaterdagavond 11 novem-
ber in CC De Pas, werd bekend wie komend carnavalsseizoen heer-
sen over Krullendonk: Dennis van den Hurk is Prins Porcus XLVII en 
Maarten van den Akker is zijn Adjudant.

Prins Porcus XLVII en zijn adjudant

jeugdprins Porcellus XLi en 
adjudant onthuld: Jop en Jayden 
KRULLENDONK - Na een span-
nende Porcellus Battle zijn afge-
lopen zaterdagavond Jeugdprins 
Porcellus XLI en zijn Adjudant 
onthuld: Jop van den Akker en 
Jayden van Nuland gaan er een 
VET feest van maken!

Jeugdprins Porcellus XLI, Jop van 
den Akker, is de zoon van Roy en 
Daniëlle van den Akker en is de 
broer van Luuk. Jop zit op basis-
school De Kiem in groep 8. Hij is 
een fanatiek voetballer en heeft 

gamen als hobby. Jop wil later 
dan ook graag programmeur 
van Clash Royal worden. 

De kersverse jeugdprins vindt 
het wel allemaal erg spannend 
maar ho eens, hij is niet zo snel 
bang, dus hij gaat er een VET 
feest van maken.

Adjudant Jayden is de zoon 
van René en Jolanda van Nu-
land en zit ook in groep 8 van 
De Kiem. Jayden is de broer van 
Rosa-Lynn en het broertje van 
tweeling Thijmen en Caitlin. Jay-

den wil later keeper worden en 
hoopt net zo goed te worden als 
Jasper Cillessen. 

Naast voetballen zit Jayden bij 
scouting en op judo. Een spor-
tieve vent die veel zin heeft in 
carnaval.

De hoogheden hebben een zeer 
toepasselijke slogan bedacht: ‘Ut 
is pas un VET feest, ès du 2 jees 
zèn geweest’.

Ze gaan er een vet carnaval van 
maken, voorop in de polonaise 
met alle Krullendonkse biggen.

Prins Porcellus XLI en zijn adjudant

‘ut is pas un vet 
Feest, Ès du 2 jees 
zÈn geweest’

Bezorgers meld je aan!
Bezorgers gezocht voor op woensdag

Bel 0412-795170 of mail naar 

bezorging@bernhezemedia.com.

Vraag naar Heidi of Rian.

HEESCH
Floriastraat, Witte Molenweg, Gildestraat, Ophoviusstraat, Mgr. 
Zwijsenstraat, Pater van den Elzenstraat, Sonniusstraat, Basilius van 
Bruggestraat, Leonardus van Veghelstraat, Adrianus VI straat, Leliestraat, 
Stuifduin, Deken van de Cammenweg en Bergstraat.
Ongeveer 300 adressen.

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

Brouwersstraat, Restelseweg, de Dageraad, de Morgenstond, 
Heuvelstraat en Nobisweg
Ongeveer 110 adressen.

Kerkstraat, Pastoor Lathouwersstraat, Lengemeijerstraat, Burg. v.d. 
Veerdonkstraat, Jan Habrakenstraat, Eikenhoek, Aerdenburgh, 
Schuurkerplein en Steen en Stokstraat.
Ongeveer 230 adressen.

Het is ook mogelijk om een wijk op te splitsen.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
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.

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

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

Soprano Ice
IJskoud de beste ontharingslaser 
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van de� nitief ontharen is 
aangebroken. Met betere en snellere resultaten 
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en 
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in 
de zomer, zelfs op een gebruinde huid. 

D� � advertenti� i� goe� voor EEN grati� 

behandelin� va� d� oksel� per persoo�

JA... IK WIL!

Vandaag gaat deze column eens niet over 
scheiden, maar over trouwen. Vanaf 2018 
verandert er namelijk een heleboel op dat 
gebied. Natuurlijk, veel blijft hetzelfde: 
veel stellen plannen hun ‘Grote Dag’ al 
tijden vooruit en steken veel tijd, en geld, 
in het organiseren van het diner, feest en 
dé jurk.

Maar daar gaat deze column niet over. 
Vanaf 2018 treedt er een belangrijke wijziging van het 
huwelijksrecht in werking, waar ik graag meer informatie over 
geef. 

De nieuwe wet beperkt de gemeenschap van goederen. Dat 
betekent dat je te maken krijgt met andere ‘spelregels’ als je 
trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te maken. De nieuwe 
regels gelden alleen voor nieuwe huwelijken, gesloten vanaf 
2018. Kort gezegd delen echtgenoten dan alleen met elkaar 
wat ze tijdens het huwelijk samen opbouwen. 

De belangrijkste wijzigingen zijn dus dat je erfenissen en 
schenkingen niet meer met elkaar deelt. En dat de bezittingen, 
zoals spaargeld, en schulden, zoals een studieschuld, die ieder 
vóór het huwelijk al had, van ieder van de echtgenoten privé 
blijven. 

De nieuwe wet sluit beter aan op deze tijd, waarin beide 
echtgenoten vaak een eigen inkomen en/of spaargeld hebben. 
Bij een scheiding wordt er minder gedeeld. Ook dat wordt 
tegenwoordig als ‘eerlijker’ ervaren. 

Toch zitten er ook haken en ogen aan de nieuwe wet. 
Echtgenoten moeten namelijk wel de moeite nemen om een 
goede administratie bij te houden van hun vermogens: wat is 
van de één, wat is van de ander en wat is van samen? Als je 
dat niet doet, dan is bij een scheiding alsnog lastig te bewijzen 
dat iets niet gedeeld hoeft te worden. 

Ook ondernemers moeten alert zijn: het bedrijf dat je voor het 
huwelijk al had valt niet in de huwelijksgemeenschap. Maar 
de nieuwe wet kan leiden tot onduidelijkheid over de vraag 
welk inkomen of winst wel in gemeenschap valt en wat je 
weer wel moet delen. 

Heb je liever alles helder op een rij voordat je ‘ja… ik 
wil’ zegt? Ga dan langs bij je notaris om over huwelijkse 
voorwaarden te praten. 

Bernadette Dijk
06-39563131
bdijk@mrbd.nl.

COLUMN
Bernadette

scheiden, maar over trouwen. Vanaf 2018 

gebied. Natuurlijk, veel blijft hetzelfde: 

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
0413-292979
info@trendzienenhoren.nl 
www.trendzienenhoren.nl

www.trendzienenhoren.nl

30 Jaar
Trend zien 
& horen

Bij aankoop van een bril of 
hoortoestel een feestelijke 
slagroomtaart gratis

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

actie 
november

2017

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Valt uw kind regelmatig? 
Twijfelt u over de stand 
van zijn/haar voeten?

Maak eens een afspraak bij één van 
onze podotherapeuten. Of het nu gaat 
om schoenadvies of het aanmeten van 
podotherapeutische zolen: bij ons is de 
kindervoet in goede handen!

Bel of mail voor een afspraak
Telefoon : 073 547 00 19
E-mail  : info@makkelijklopen.nl
Website  : www.makkelijklopen.nl

DE
KINDER
VOET

Berghem
Berlicum
Breugel

Heeswijk
‘s Hertogenbosch

Rosmalen
Schijndel

Sint Oedenrode
Vinkel

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 -  info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl 

Praktijk 
voor

KINDER-
FYSIOTHERAPIE
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‘Meer woningbouw is het beste 
voor Loosbroek’, en ‘Als je niet 
mobiel bent heb je in Loosbroek 
niets meer te zoeken’, maar ook 
‘Ik houd mijn hart vast als mijn 
kind naar de middelbare school 
moet fietsen’. Het zijn enkele 
stellingen waarover inwoners 
van Loosbroek met elkaar in ge-
sprek kunnen tijdens de jaarver-
gadering van de Kerncommissie 

Loosbroek. Een bijeenkomst die 
dit jaar helemaal in het nieuw is 
gestoken in de hoop dat (veel) 
meer inwoners dan voorheen 
de moeite nemen om met elkaar 
van gedachten te wisselen over 
wat nodig is om de kleine ge-
meenschap leefbaar te maken en 
houden. 
Gert-Jan Roefs, Mark de 
Mol, Germa Tiemissen, Ninge 

Duyvensz, Henk Dekkers en 
Jolanda Gevers vormen met el-
kaar Kerncommissie Loosbroek. 
Zij komen, zoals ze stellen, op 
voor de belangen van Loosbroek 
en doen dat in samenspraak met 
inwoners. De genoemde bijeen-
komst op donderdag 23 novem-
ber is daarom belangrijk. “Het 

is één van de momenten om 
kenbaar te maken waar de be-
hoeftes, angsten, wensen en/of 
ideeën liggen. Aansluitend gaan 
wij alle input in kaart brengen om 
het vervolgens, indien haalbaar, 
proberen te realiseren in overleg 
en samenwerking met externe 
partijen zoals bijvoorbeeld de ge-
meente”, leggen genoemden uit. 

De jaarvergadering wordt dit 
keer in een levendiger en inter-
actief jasje gestoken. “We gaan 
tien tot twaalf stellingen droppen 
waarover we aansluitend met el-
kaar in gesprek gaan. De hoofd-
onderwerpen zijn gezondheid/
zorg, woningbouw en de ontslui-
ting van ons dorp. Eli van Beek-

veld presenteert het geheel”, 
doet de commissie uit de doeken. 
Ook B&W en leden van de lokale 
politieke partijen zijn uitgenodigd 
om aanwezig te zijn en de nieu-
we wijkagent Martijn Verberne 
gaat zich voorstellen. 

De ervaring in het verleden heeft 
geleerd dat een vergadering de 
harten van de meeste dorpe-
lingen niet sneller laat kloppen. 
Toch hoopt de Kerncommissie 
dat inwoners uit Loosbroek het 
belang inzien van de komende 
bijeenkomst en ‘aankomen’. 

“Deze bijeenkomst is niet statisch 
maar interactief, waarbij niemand 
bang hoeft te zijn om, indien je 
dat niet wilt, op de voorgrond te 
komen staan. We hopen op veel 
input en een volle zaal”, zo laat 
de kerncommissie weten. 

Dan: “Met deze nieuwe opzet is 
het een Kerncommissie Jaarver-
gadering 2.0.” Vanaf 19.45 uur 
staat de koffie klaar. Na afloop, 
omstreeks 22.00 uur, kan er nog 
gezellig nagekaart worden onder 
het genot van een borrel en of 
een hapje. 

in Haren (bij Oss)
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels 
in Oss en Heesch

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

normaal 8,25

Speculaas cake 

taartje 

7,95

we kunnen niet overal speculaas
van maken

    maar wel ’n heerlijk taartje van speculaas
                     Onze bakkers hebben weer fl ink proefgebakken en
           met resultaat! U heeft voor 6-8 personen iets
               heerlijks bij de koffi e met dit cake taartje van 
                 speculaas en ’n dun laagje amandelspijs.   

                                 Bovenop gesuikerde amandelen met
’n vleugje sinaasappel dat juist dat

verrassende smaakje hieraan geeft. 

                                        Laat het heerlijk avondje
                   maar beginnen!

V.l.n.r.: Ninge, Germa, Gert-jan, Mark en Henk Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Wij hopen op veel input en een volle zaal’

Kerncommissie Jaarvergadering 2.0

LOOSBROEK – Het dorp leefbaar maken en houden door goed te luisteren 
naar wat nodig is en wat er leeft binnen de gemeenschap om aansluitend in 
goed overleg met inwoners en externe partijen zaken voor elkaar te krijgen. 
Dat is kort samengevat wat de Kerncommissie Loosbroek doet. Iets wat al-
leen met elkaar voor elkaar gebokst kan worden. De Kerncommissie nodigt 
dan ook het hele dorp uit op donderdag 23 november om 20.00 uur in ge-
meenschapshuis De Wis voor een jaarvergadering waar 2.0 achter gezet mag 
worden, omdat deze in een bijzondere en interactieve constructie gegoten is 
met Eli van Beekveld als presentator. 

Inwoners ontvangen binnenkort een uitnodiging op 
de mat en ook via Twitter, Facebook en de website 
Loosbroek.nu worden zij op de hoogte gehouden en 
aangespoord vooral te komen.

‘We droppen 
tien tot twaalf 
stellingen, 
aansluitend gaan 
we daarover met 
elkaar in gesprek’

Een bijeen-
komst die dit 
jaar helemaal 
in het nieuw 
is gestoken
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Het plezier in zingen vormt bij 
dit ouderenkoor de boventoon. 
En in de kerk is het samen zingen 
van religieuze liederen natuurlijk 
dubbel bidden! Het gaat in kerk-
koren niet zozeer om zuiver zin-
gen en om maat houden, als wel 
om zuiver van hart te zingen. 
Daarom is kerkmuziek er ook 
niet om iets op te luisteren, maar 

vormt het een wezenlijk onder-
deel van de liturgie. Een kerklied 
is een liturgisch lied, niet functi-
onerend in de marge, maar als 
integraal onderdeel daarvan. 
Dus wie eens geheel vrijblijvend 
kennis wil maken met het koor 
is van harte welkom op zondag 
26 november tussen 11.00 en 
13.00 uur, om mee te zingen én 

te genieten van de gezelligheid. 
Om 12.00 uur zal het koor en-
kele liederen ten gehore bren-
gen. Wie een koorrepetitie wil 
bijwonen kan contact opnemen 
met Kees de Leeuw, de dirigent, 
of met Annemie Bergsma, de 
pastoraal werkster via 0412-
451215. Mailen kan ook: 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Zin in zingen en gezelligheid?
Kom dan meezingen met het Heesche Caecilia-koor

HEESCH - Ieder jaar op 22 november vieren vele kerkkoren de naamdag van Sint Caecilia, de patroon-
heilige van de muziek. Het Caecila-koor in Heesch doet dat dit keer op een bijzondere manier. Met 
oud-Hollandse spelen biedt zij op zondag 26 november ouderen in Heesch de mogelijkheid om op een 
laagdrempelige manier met koorleden, zowel vrouwen als mannen, kennis te maken. Want naast het 
zingen is het onderling contact tussen de leden natuurlijk ook erg belangrijk. 

PAROCHIENIEUWS

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Steun en toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Van macht ontdaan
René Grotenhuis spreekt over zijn nieuwste 
boek ‘Van macht ontdaan’

In Nederland ziet hij de afkalving 
van de kerk. Grotenhuis: “We 
zitten hier in een proces van 
rouwverwerking en van loslaten. 
De fase van de aanvaarding heb-
ben we nog niet bereikt.” Vanuit 
zijn brede ervaring adviseert hij: 
“Accepteer het zoals Christus, 
die zich niet krampachtig heeft 
vastgehouden aan zijn afkomst, 
maar zich helemaal heeft onder-
gedompeld tussen de mensen.” 

Grotenhuis schetst een weg naar 
geluk en zinvol leven. De kerk 
is relevant voor de samenleving 
omdat zij een contragewicht kan 
zijn tegen de neoliberale samen-

leving. De mens is geen radertje 
in een machinerie, maar wordt in 
persoon door God omarmd. 

Tegen kerkmensen die bezig zijn 
met de statistieken zegt Groten-
huis: “God kan niet tellen. Het 
doet Hem wel groot verdriet als 
Hij zijn genade niet goed kwijt 
kan. Voor God telt geen kwanti-
teit maar kwaliteit.” 

Woensdag 22 november 
Abdij van Berne
19.30 uur.
Toegang gratis, mandje bij de 
uitgang. Graag opgeven bij 
secretariaat@abdijvanberne.nl.

HEESWIJK-DINTHER – René Grotenhuis is theoloog en voorma-
lig directeur van Cordaid, de medefinancieringsorganisatie van de 
rooms-katholieke familie, naast ICCO (protestants), NOVIB (alge-
meen) en HIVOS (humanistisch). Grotenhuis reisde de hele wereld 
rond en zag lief en leed in een wereldkerk met grote veelkleurigheid. 

De samenstellers van het boek 
zijn: Mariet Bremmer-van den 
Akker, Adriaan van den Akker, 
Rinie van de Laar-van den Akker, 
Ellen van den Akker-van Dijk, Ad 
Sturkenboom en Huub van Her-
pen. Het boek telt bijna 600 pa-
gina’s en zal € 40,- gaan kosten. 

Presentatie
Vanwege de overweldigende 
belangstelling vindt de presen-
tatie van het stamboomboek op 
zondag 19 november niet plaats 
in de Heemschuur maar in het 
Verenigingsgebouw van Fanfare 
Aurora aan ‘t Dorp 138. Vanaf 
14.00 tot 18.00 uur is er gele-
genheid om het, reeds door jou 
bestelde, boek op te halen of 
alsnog een boek te kopen.

Wil je het boek bestellen?
Het boek kan nog steeds aange-
schaft worden voor de prijs van 
€ 40,-. Door het bedrag over te 
maken op rekening 
NL22RABO0120003015 
ten name van Heemkundekring 
de Elf Rotten Heesch met ver-
melding van je naam en adres-
gegevens. 

Ophalen
Ben je niet in de gelegenheid het 
boek op 19 november op te ha-
len? Neem dan contact op met 
Mariet Bremmer via 
marietbremmer.heesch@gmail.com
of Adriaan van den Akker, 
awmvandenakker@gmail.com 

Inzage en verkoop
Vanaf nu ligt het boek ook ter in-
zage bij boekhandel Ceelen aan 
’t Dorp 65 in Heesch.

Verplaatsing presentatie 
‘ons stamboomboek Van 
frenssen naar Van den akker’

HEESCH – Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ brengt een boek uit over 
de stamboom van een echte Heesche familie: de familie Van den 
Akker. De titel van het boek is: ‘Ons stamboomboek. Van frenssen 
naar Van den Akker’. Het boek wordt op 19 november gepresen-
teerd in het verenigingsgebouw van fanfare Aurora. 

Enkelen van de samenstellers van het stamboomboek: Adriaan, Huub, 
Mariet en Ellen

vanwege overweldigende 
belangstelling

Het meest krachtige geloof
is het geloof in jezelf
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 16 t/m 22 november

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Woensdag 15 en donderdag 16 november
gesloten in verband met verbouwing

CITROENEN 5+2 GRATIS
AARDAPPELPARTJES 500 gram € 0.95
COURGETTE per stuk € 0.75

Tournedos

€ 4,95

Canadese ham
Gesneden of aan stuk

100 gr. € 1,45
Varkenshaas/oester

100 gr. € 1,50100 gr.

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

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Suikerbrood
voor

1,55

Welkom

Sint Snitte

7,99

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

Vrijwilliger in beeld

Betsie van Zutphen

Jonge senioren
Na haar werkzame leven is zij al 
op relatief jonge leeftijd lid ge-
worden van seniorenorganisatie 
KBO in Loosbroek. Zij vervult 
daar op dit moment de func-
tie van secretaris. Betsie woont 
vergaderingen bij en neemt or-
ganisatorische taken op zich. 
Binnenkomende post en e-mail 
worden gelezen en indien nodig 
doorgestuurd. 
Het notuleren doet iemand an-
ders voor haar. Betsie zou graag 
zien dat meer ouderen op jon-
gere leeftijd lid worden van de 
KBO. Zij sluit haar pleidooi hier-

voor af met de woorden: “Zij 
kunnen als jonge senioren nog 
zo enorm veel betekenen voor 
de organisatie.” 

Een enorm pluspunt 
In haar vrijwilligerswerk komt 
Betsie weleens moeilijkheden te-
gen op het digitale vlak. Geluk-
kig kan haar man Nico dit vaak 
voor haar oplossen en is Betsie 
weer een leermoment rijker. Zij 
vindt dit lastig, maar is zich er te-
gelijkertijd van bewust dat door 
vrijwilligerswerk haar vaardig-
heden ook groter worden. Een 
enorm pluspunt. 

Heel veel voldoening
Daarnaast bezoekt Betsie met 
enige regelmaat personen die 
haar toegewezen zijn door de 
bezoekdienst van De Zonne-

bloem. Hier haalt zij heel veel 
voldoening uit. Zij vindt het heel 
bijzonder te mogen ervaren dat 
haar bezoekjes op prijs worden 
gesteld en dat die korte momen-
ten van contact er ook echt toe 
doen. 

Kluscafé Loosbroek
Dan komt het Kluscafé Loos-
broek aan de orde. Alweer ge-
ruime tijd terug las Betsie een 
artikel over een soortgelijk café. 
Dit sprak haar meteen enorm 
aan: ‘Zoiets zou ook geweldig 
zijn voor Loosbroek.’ Zij heeft 
het hier over met anderen, die 
haar enthousiasme gaan delen. 
Uiteindelijk ontstaat het Klusca-
fé onder de hoede van de KBO 
Loosbroek. Startsubsidie wordt 
aangevraagd en een kluslocatie 
wordt gevonden. 
Met vier vaste klussende vrij-
willigers voorziet dit kluscafé in 
een behoefte. Betsie is dan ook 
trots op wat deze vrijwilligers 
voor elkaar krijgen. Zij houdt 
zich nu voornamelijk bezig met 
de financiële administratie en 
het promoten van het Kluscafé. 
Bij deze stel ik vast dat dit haar 
goed af gaat!

Tekst: Annie van de Berg, 
vrijwilliger ONS welzijn

LOOSBROEK – Betsie van Zutphen ontvangt mij hartelijk in haar woonplaats Loosbroek met koffie. 
Om het ijs wat te breken vertelt zij mij over haar kinderen en kleinkinderen. Hierna komt al snel haar 
vrijwilligerswerk ter sprake. 

Betsie van Zutphen

Korte 
momenten 
van contact 
die er echt 
toe doen

Koffiehuis De Nistel

In het winterseizoen (november 
tot en met maart) zijn we iede-
re derde zondag van de maand 
geopend, met maandelijks een 
ander thema. Op deze open zon-
dagen zorgen de thema’s voor 
extra gemoedelijkheid, sfeer en 
gezelligheid!

Kinderen kunnen in de ochtend 
knutselen, er is vers gebak en 
worstenbrood. Natuurlijk kun je 
genieten van de heerlijke koffie- 
en thee specialiteiten, maar ook 
zijn er Abdij- speciaalbiertjes en 
verschillende wijnen aan het as-
sortiment toegevoegd. 

De open zondagen:
• 19 november • 17 december 
• 21 januari • 18 februari 
• 18 maart. 

Deze zondagen worden muzikaal 
akoestisch opgeluisterd of inge-
vuld met een ludieke act.
“We gaan van het terras bui-
ten naar de kaarsjes en de open 
haard binnen”, lacht Kim Rade-
maker. “Doordeweeks blijft Het 
Koffiehuis met haar winkeltje en 
het VVV-agentschap uiteraard 
gewoon geopend”, voegen Paul 
Rademaker en Paul Eijkelkamp 
toe. De openingstijden van het 
Koffiehuis zijn: woensdag tot en 
met vrijdag van 11.00 tot 16.30 
uur en in het zomerseizoen iedere 

zondag (april tot en met oktober). 
Kijk voor actuele informatie op 
Facebook en www.de-nistel.nl.

NISTELRODE - Wat hebben we afgelopen seizoen weer 
ontzettend genoten van alle belangstelling en enthousiaste 
reacties van de bezoekers aan het Koffiehuis van 
De Nistel! Iedereen ontzettend bedankt, namens alle 
medewerkers en vrijwilligers van De Nistel. Het Koffiehuis van 
De Nistel heeft haar zomerseizoen afgesloten en bereidt zich voor 
op de sfeervolle themadagen op elke 3e zondag van de maand! 

‘We gaan van het terras 
buiten naar de kaarsjes 

en de open haard binnen’

Piet Geersdijk 2, Nistelrode
0412-480063
info@de-nistel.nl

lazy
sunday 
19 november 

11.00-17.00 uur
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KBO Bernheze

KBo heeswijK-DiNther
Kijkje in de politieke keuken

KBo heeswijk naar 
tweede Kamer

HEESWIJK-DINTHER - Via KBO 
Brabant kreeg KBO Heeswijk de 
uitnodiging om op 8 november 
met 25 personen deel te nemen 
aan een excursie naar de Tweede 
Kamer, georganiseerd door partij 
50PLUS. 

Het vertrekpunt was het clublo-
kaal, waar de bus naar Den Haag 
klaarstond voor de deelnemers. 
In Den Haag was er een lunch 
gereserveerd bij Paviljoen Het 
Malieveld. Om 12.45 uur bracht 
de bus iedereen zo dicht moge-
lijk bij de Tweede Kamer, ingang 
Lange Poten, waar de deelne-
mers meteen aangemeld moes-
ten worden.     
Hierop volgde een controle van 
de identiteitsbewijzen en ieder-
een kreeg een sticker met de 
tekst ‘bezoeker’. Vervolgens ging 
de groep door de controlepoor-
tjes waarbij horloges, riemen en 
soms ook schoenen in speciaal 
daarvoor bestemde bakjes moes-
ten worden gelegd. Daarna gin-
gen alle tassen en jassen in kluis-
jes, er werd kennisgemaakt met 
de contactpersoon en de rondlei-
ding kon beginnen.
De contactpersoon vertelde een 
interessant verhaal over de ver-
schillende gebouwen en perso-
nen en leidde de deelnemers in 
het beveiligde gedeelte van de 
Tweede Kamer langs de Staten-
passage, de plenaire vergader-
zaal en de Handelingenkamer, 
waar alle notulen bewaard zijn 
gebleven in boekvorm. Allemaal 
plaatsen waar je als gewone be-
zoeker niet mag komen. Natuur-
lijk was er ook tijd voor koffie en 
thee en ondertussen kwam Henk 
Krol van 50PLUS nog even om 
een woordje te doen. 

Toen kreeg iedereen nog een an-
dere speciale sticker op, waarmee 
men een half uur toegang had op 
de publieke tribune in de Tweede 
Kamer om een debat bij te wo-
nen. Om 16.15 uur kwam de bus 
weer voorrijden en zonder al te 
veel files waren de senioren om 
18.15 uur weer veilig gearriveerd 
in Heeswijk en iedereen was vol 
lof over deze zeer interessante 
dag.

Kluscafe 
Loosbroek

LOOSBROEK - Op zaterdag 18 
november is er weer een klusca-
fé in Loosbroek. Vanaf 9.30 tot 
11.30 uur zijn de vrijwilligers 
weer aanwezig om de nodige 
reparaties te verrichten bij Harry 
en Rien van Zoggel in de Achter-
donksestraat 7.

Op 16 december is er nog een 
kluscafé; de laatste van dit jaar. 
De data voor het kluscafé van 
2018 worden weer vermeld op 
de evenementenkalender op de 
achterzijde van DeMooiBernheze-
Krant en op www.loosbroek.nu.

Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij Jan van 
Eerd: 0412-480658, Henk de 
Mol: 0413-229619 of Betsie van 
Zutphen: 0413-229692. 
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

Presentatie 
henk Bronts

LOOSBROEK - KBO Loosbroek 
heeft Henk Bronts uitgenodigd 
op donderdag 16 november om 
13.30 uur in CC De Wis. 

Henk komt met een power-
point-presentatie van foto’s. De 
foto’s van de onderwerpen die 
Henk heeft opgenomen zijn de 
volgende: zandwegen, straat-
beelden, panorama’s, de Alber-
tusschool, vrouwenorganisaties, 
‘rontelum’ de kerk, carnaval, 

dorpsplein, RKJB, NCB en activi-
teiten om of nabij boerderijen. 
Verder komt die middag ook 
Phillis den Brok. Phillis komt ver-
tellen hoe belangrijk het is om 
goed gezond te blijven en om 
zo lang mogelijk thuis te kunnen 
blijven wonen. Zij geeft adviezen 
en nuttige tips om lekker, leuk, 
langer thuis te kunnen blijven 
wonen. Iedereen is van harte 
welkom op deze middag.

KBo Cultureel 
in Bernrode

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Zoals vorig jaar al vast-
gesteld is: KBO Cultureel is een 
groeibriljant. Zeker nu de KBO’s 
van Dinther en Heeswijk de han-
den ineen slaan en gezamenlijk 
voor de organisatie tekenen. 

Dit jaar voor het eerst in de aula 
van gymnasium Bernrode in 
Heeswijk, via Zijlstraat 1a. Zater-
dag 18 november van 13.30 tot 
17.30 uur is iedereen weer van 
harte welkom om te genieten 
van cultuur van eigen bodem.
Helaas kan KBO Cultureel dit jaar 
niet meer rekenen op de prach-
tige bijdrage van Koor Zang en 
Vriendschap. Zij heeft helaas 
moeten besluiten om ermee op 
te houden. Natuurlijk wordt dit 
zeer betreurd, want dit prachtige 
koor was vele jaren een culturele 
vereniging van formaat.

Zaterdag 18 november kun je 
achtereenvolgens genieten van 
de optredens van Seniorenkoor 
Cantando, Volksdansgroep Sha-
loom/Lovoka, Ad van Schijndel, 
Accordeonclub Gruppo dal seg-
no, Volksdansgroep Kujawiak, 
Accordeonclub Ricochet, Gilde-
koor St. Barbara en het Bernhe-
zer Senioren Orkest. Kortom, een 
vol programma met voor ieder 
wat wils.
Met ruim 130 ‘artiesten’ op het 
podium belooft het weer een bij-
zondere middag te worden. De 
toegang is gratis en hopelijk is 
er weer veel belangstelling van 
KBO-leden en andere senioren.

KBo-Bridge
heesch

HEESCH - Jan Gloudemans is de 
terechte winnaar geworden van 
de twintigste laddercompetitie. 

Zijn gemiddelde over zijn acht 
beste scores was maar liefst 
64.03%. Tweede werd Mies 
Spierings met 63.93%, derde Al-
bert van Uden met 63,14% en 
als vierde is Paula van de Stap-
pen geëindigd met een score 
van 62.72. Pieta van Swanen-
berg maakte met haar score 
van 62.69% de top compleet. 
Riet Roosen-van Pelt kwam met 
49.99 het dichtst bij de 50.00%. 

Dat leverde haar een attentie op. 
Ook voor de laatst geplaatste 
was er een aardigheidje. Jan ging 
uiteraard met een flesje jene-
ver naar huis. Er was natuurlijk 
iets extra’s bij de koffie en voor 
iedereen een consumptiebon! 
Nooit was het zo druk op deze 
woensdagmiddag bridge inloop. 
Negentwintig paren hadden zich 
ingeschreven en het werd op-
nieuw een gezellige middag.

handwerk-
verkoop KBo

VORSTENBOSCH - De hand-
werkclub van de KBO houdt op 
zondag 19 november een ten-
toonstelling en verkoop van vele 
verschillende handwerken en 
handgemaakte kaarten. 

Er is ook de mogelijkheid om 
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 
uur binnen te lopen. Met de 
opbrengst kan er weer nieuw 
materiaal gekocht worden. De 

verkoop is in gemeenschapshuis 
De Stuik aan Schoolstraat 14. De 
verkoop, op zondag 19 novem-
ber, is van 14.00 tot 16.00 uur.            

Vrijwilligers 
bij de KBo

HEESCH - Geef jij om mensen? 
Bij de KBO draait het om men-
sen! Al meer dan 60 jaar. KBO 
zet zich in voor de senioren en 
daar zijn vrijwilligers voor no-
dig. Zou jij daarmee willen hel-
pen als vrijwilligerscoördinator?

Wat ga je doen? 
De KBO goed leren kennen 
en ontdekken waar nog extra 
handjes nodig zijn. Met leden en 
niet-leden praten om te weten 
te komen of zij vrijwilligerstaken 
willen doen. Met bestuursleden 
en kartrekkers praten over ver-
beteringen. Vertrouwenspersoon 
zijn voor de vrijwilligers. 

Wat breng je mee?
Een coachende manier van wer-
ken. Liefst veel mensen kennen 
in Heesch. Teamwerker zijn.

De gemiddelde tijdsbelasting is 
ongeveer één dagdeel per week.
Heb je wellicht belangstelling 
voor bestuurswerk? Wil je the-
mabijeenkomsten organiseren? 

Zou je reizen en evenementen 
willen organiseren? Lijkt je het 
wel iets om te helpen met de 
communicatie? Je bent welkom. 
Je wordt opgenomen in een gro-
te vriendenclub en je wordt in-
gewerkt zodat je er niet meteen 
alleen voor staat.

Inlichtingen bij voorzitter 
Piet Ceelen, 0412-454053 of 
voorzitter@kboheesch.nl.

 Foto: Marcel van der Steen

truus van oort en Bert van den Berg 50 jaar getrouwd

Truus en Bert ontmoetten elkaar 
57 jaar geleden bij Cafetaria 
Minten in Heesch. Truus is gebo-
ren op 8 november 1941 en Bert 
op 9 januari 1942. Na hun hu-

welijk gingen zij wonen aan de 
Monseigneur van den Hurklaan 
in Heesch, waar zij nu nog steeds 
samen gelukkig zijn. 

Truus en Bert zijn beiden echte 
Heeschenaren. Truus komt uit 
een gezin met twaalf kinderen 
en Bert uit een gezin met zes 
kinderen. Jarenlang runden zijn 

samen met Francien (de zus van 
Truus) en Nico van den Hurk de 
Hubo in Heesch en Uden. Truus 
en Bert kregen twee kinderen: in 

1971 dochter Anita en in 1976 
zoon Joris. 

Tegenwoordig brengen zij hun 
tijd door met verschillende hob-
by’s. Truus racet met diverse 
vriendinnen door Heesch en om-
geving en mag graag compute-
ren. 

Bert is iedere dag in zijn klus-
schuur te vinden en timmert 
daar nog menig kast, bureau en 
keuken. Daarnaast slaat hij graag 
een balletje op de tennisbaan.

HEESCH – Op 10 november 1967 stapten Truus van Oort en Bert van den Berg in het huwelijksbootje. 
Afgelopen vrijdag bereikten zij hun gouden huwelijksjubileum. Deze dag werd uitgebreid gevierd met 
familie, vrienden en buurtgenoten in Café-Zaal d’n Driehoek in Vinkel. 

Truus en Bert ontmoetten 
elkaar 57 jaar geleden

je wordt 
opgenomen 
in een grote 

vriendenclub
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effe terug ‘blieke’
Het lijkt wel of mijn tijdsbe-
sef met de tijd steeds meer uit 
de tijd is. Al tijden ben ik geïn-
trigeerd (dat woord heb ik effe 
opgezocht) door D’n Blieker en 
ik besef nu dat ik niet weet hoe 
lang dit al is. Ik weet dat dit van-
af de eerste ‘Blieker’ was. Toen 
nog afgewisseld met ‘hij komt 
uit een dorp’ en ‘zij uit de stad’. 
En ja… hij schreef zo grappig en 
zo herkenbaar. Daar keek ik elke 
week weer naar uit.

Op woensdag liep ik speciaal 
naar de brievenbus om de krant 
te halen en baalde dan als hij op 
donderdag kwam in plaats van 
op de woensdag, wat toch echt 
afgesproken was. Die ‘jong’ van 
tegenwoordig! Ze snappen echt 
niet dat ik op die krant zit te 
wachten.

Als trouwe vaste ‘Blieker’-lezer ben ik erg nieuwsgierig geworden. 
Ik wilde weten wie hij was…. Maar ja, dat ga je toch niet zomaar 
vragen. Het mysterie vond ik ook heel leuk en ik liet het nog even 
zo. Totdat ik per toeval in het dorp opving wie ‘zij’ was. Uit de 
stad. En ja het waren toch broer en zus. 

Als een echte dorpeling vulde ik zelf de rest van het verhaal in en 
zo wist ik ook wie ‘hij’ was. Dat kleine jongetje. Met die donkere 
bruine krullen en die guitige ogen. Het was lang geleden, maar ik 
had er ‘n beeld van. Hij zou wel iets ouder zijn geworden, maar 
aan zijn verhalen te horen dacht ik aan een opgeschoten jongen 
van midden twintig. Totaal vergeten dat het al bijna 30 jaar ge-
leden was dat ik hem wel eens zag. Ik bleef grote fan van D’n 
Blieker en zag steeds die donkere ogen en donkerbruine krullen, 
als ik zijn ‘Blieker’-verhaal aan het lezen was. Nu solo maar nog 
altijd even leuk.

En toen op een dag, terwijl ik doorblader naar ‘D’n Blieker’ viel 
mijn mond open van verbazing. Uhhh… ‘onze jongen’ die in mijn 
gedachten op zijn fiets door het dorp ging in zijn trainingspak op 
weg naar prinses Irene, stond plotseling voor mij in een pak. Zon-
der krullen. En hij oogde niet midden twintig… ging vast ook niet 
meer naar school. Hij was gewoon ouder geworden, net als ik. 
En ik besefte dat ik mijzelf echt even kwijt was geraakt in de tijd. 
Nog altijd lees ik graag zijn verhalen. Hij kan beschrijven wat wij 
allemaal wel eens denken. Ik blijf die trouwe vaste ‘Blieker’-lezer 
die elke keer moet glimlachen bij het zien van de foto van die man 
in een pak. Misschien zie ik je nog eens in traniningspak?

Een trouwe Blieker-fan 
(bij de redactie bekend)

 RUBRIEK

Leden en bestuur Ondernemersvereniging Heesch
feliciteren VALOR MATERIAL HANDLING 

met de bekroning tot 
Jonge Ondernemer van het jaar in Bernheze.

Wij zijn blij jullie te mogen verwelkomen
als ons 150ste lid!

www.ondernemersverenigingheesch.nl

Gerby Maas en Jan Hulsman

Procrastinatie

Ik heb het opgezocht in een medische encyclopedie en ik ben een 
duidelijk geval. Eigenlijk al sinds mijn kindertijd en ik taakjes mee 
kreeg die op een bepaalde tijd af moesten van mijn meesters en 
juffen, heb ik er al last van. Niemand heeft me er ooit voor naar de 
dokter gestuurd, maar ik had nu wel gewild dat mijn diagnose al 
eerder gesteld zou zijn geweest. Wie weet waar ik beland was, als 
ik niet al jarenlang aan deze slepende ziekte had geleden. Ik denk 
ook niet dat ik er op mijn leeftijd nog ooit van af kom. Ik lijd voor 
eeuwig aan uitstel- en studieontwijkend gedrag, procrastinatie.

Zelfs nu ondervind ik nog steeds de problemen van deze 
sluipmoordenaar. Ik neem me elke twee weken voor om echt op 
tijd te beginnen aan mijn column bijvoorbeeld. En ruim voor de 
deadline mijn verzinsels toe te vertrouwen aan het papier, en 
uiteindelijk aan de lezer, zodat ik ongestoord de maandagavond 
tegemoet kan gaan. Alle kinderverjaardagen op zondagmiddag 
afzeggen, op tijd vertrekken uit de voetbalkantine en op zondag 
mijn hersenen al laten kraken. Het is me vrijwel nooit gelukt.

Ik had het in mijn basisschooltijd al. Ik weet nog dat ik in groep 
acht al de ontzettende wijsneus uithing toen mijn meester vroeg 
waar mijn opstel bleef. Ik loog dat ik allang halverwege was en 
dat ik alleen nog de ‘puntjes op de i van Imposant opstel’ moest 
zetten. Om er ook nog aan toe te voegen dat van uitstel geen 
afstel komt, maar dat het gezegde speciaal voor mij herzien was 
naar ‘van uitstel komt opstel’. In werkelijkheid had ik geen enkele 
inspiratie om ook maar de eerste alinea op papier te zetten, laat 

staan een avontuur van twee kantjes 
over een fictieve superheld met 
bovennatuurlijke krachten.

Ik ben blij dat ik me nu eindelijk 
niet meer schuldig hoef te voelen 

dat ik net voor de deadline mijn 
column naar de redactie stuur. Het 

uitstelvirus heeft gewonnen. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

waar winkel verhuist naar uden

“Wij vinden het zo ontzettend 
jammer dat het FeelGood plein 
niet mag groeien hier. Dit plein 
en de ondernemers die alle-
maal een duurzame inslag heb-
ben met hun bedrijf, gaven de 
WAAR-eigenaren het vertrou-
wen dat ook deze winkel na een 
aanloopperiode hier prima op 
z’n plaats zit. Helaas, de regels 
beslissen anders. Het FeelGood-
plein mag niet blijven en daar-
mee is er geen bestaansrecht 
voor de WAAR-winkel”, meldt 
de enthousiaste onderneemster 
die begin dit jaar het aanbod aan 

winkels en ondernemerschap in 
Nistelrode kwam versterken. 

Zo’n vestiging hoorde helemaal 
bij de wens van tuinspecialist 
LipsGroen. Dit pand werd omge-
toverd tot een (duurzaam) ont-
wikkelingscentrum met de naam 
Spoor8. 
Met een oppervlakte van maar 
liefst 300 vierkante meter, is het 
een plek waar je onder andere 
kunt flexwerken en waar ver-
schillende workshops worden 
gegeven, zoals klankschaalmedi-
tatie en intuïtietraining. Genoeg 

te doen dus, naast leuke cadeau-
tjes scoren! 

WAAR winkel Uden
De WAAR-winkel gaat verhui-
zen, maar de vaste klantenkring 
die de mooie, unieke winkel 
al gevonden heeft hoeft niet 
heel ver weg voor een cadeau 
met een goed verhaal en bo-
vendien een gevarieerd assor-
timent, want WAAR blijft in de 
buurt. En... koop je een cadeau 
bij WAAR dan wordt het altijd 
prachtig voor je ingepakt. Ook 
in Uden! Ook ‘Geluk in een 
potje’ met de Annie Sloan paint 
zal meeverhuizen. Vanwege de 
verhuizing zal er een binnenkort 
een grote opruiming worden ge-
houden.

NISTELRODE - In januari 2017 kon Nistelrode zich enorm verheugen op een nieuw initiatief op Weijen, 
in het voormalige tuincentrum van LipsGroen. Naast de werkzaamheden van LipsGroen opende de 
Udense onderneemster Karen Raatsie de deuren van de 21e WAAR-vestiging in Nederland. Daarnaast 
werd er met man en macht gewerkt om, in deze tijd van duurzaam denken en ondernemen, een verza-
melplaats van duurzame initiatieven op te bouwen. Na een jaar van investeren en groei, gaat de WAAR 
winkel verhuizen naar Uden.
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Intieme theatershow
In deze intieme Unplugged show 
in CC Nesterlé verruilt Baby Blue 
de massa van feesttenten en fes-
tivals voor de intimiteit van het 
theater. 
Versterkers, confetti en andere 
toeters en bellen blijven thuis, 
maar een ding blijft overeind: 
100% feestgarantie! Ouwe klas-

siekers, dansjes van nu en zelfs 
die ene foute zomerhit; alles 
komt voorbij in deze pure intie-
me live show! 

Wie zijn de jongens 
van Baby Blue?
Bas: “Baas op de bas en hij bast 
als een beest”; Frank: “Tovert zo 
de strakste riffs en dikste solo’s uit 
zijn hoed”; Flemming: “Levens-
echte droom van iedere vrouw 
met een one-in-a-million voice”; 
Niels: “Snelste vingers van Eu-
ropa - ja dames, echt waar!” en 
Joris: “Onvermoeibare beatma-
chine die draait op drankjes als 
benzine.”

Baby Blue: 1 december - aan-
vang 20.30 uur - entrée € 12,50. 
Kaartjes te bestellen via 
www.nesterle.nl.

eteN, DriNKeN eN uitgaaN

ACTIVITEITENAGENDA

WIELERCOLLEGE MET 
MICHAEL BOOGERD
AANVANG: 20.15 UUR 
Michael Boogerd was de vaandeldrager 
van het Nederlandse wielrennen in de 
periode 1995-2007. Bekende in 2013, in 
navolging van veel collega’s, het gebruik 
van doping gedurende zijn loopbaan. 
Hij wordt aan de tand gevoeld door 
interviewer Eddy van der Ley.

FILM: NOCES
AANVANG: 20.00 UUR
De achttienjarige Zahira woont in Brus-
sel bij haar ouders met wie ze een hechte 
band heeft. De relatie met haar ouders 

wordt moeilijk wanneer Zahira volgens Pakistaanse tradi-
tie moet trouwen met een man die ze nog nooit heeft ont-
moet. Ze moet kiezen tussen haar vrijheid en haar familie.

FILM: THE LIGHT BETWEEN 
OCEANS
AANVANG: 15.30 UUR

Tom en Isabel wonen op een eiland in 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 hou-
den. Hun fijne leven wordt overhoop gehaald en Tom en 
Isabel moeten kiezen tussen liefde en waarheid.

GERARD VAN MAASAKKERS
AANVANG: 20.15 UUR 
40 Jaar geleden schreef Gerard van Maas-

akkers zijn eerste liedje: ‘Hee gaode mee’. Het werd een 
groot succes en het was de start van een bloeiende car-
rière. In zijn programma ‘40 jaar liedjes’ zal hij kiezen voor 
zijn mooiste en ontroerendste liedjes. 

POPKWIS
AANVANG: 20.30 UUR
Hoe staat het met je kennis van de pop-

muziekgeschiedenis en wat weet je van de hedendaagse 
popmuziek? De popkwis is een mooie gelegenheid om 
je kennis te testen en de strijd aan te gaan met andere 
muziekliefhebbers. In teams van twee personen wordt ge-
streden voor een plaatsje op de lijst van ‘de eeuwige roem’. 
Aanmelden via info@de-pas.nl.

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

MA. 20 
DI. 21 
NOVEMBER

ZO. 26 
NOVEMBER

DO. 23 
NOVEMBER 

DO. 30 
NOVEMBER

VR. 8 
DECEMBER

NISTELRODE – Baby Blue bestaat uit vijf jongemannen wiens energie en enthousiasme bij elk optreden 
overslaat op het publiek. Vanaf de eerste minuut worden de toeschouwers geraakt door de aanstekelijke 
muziek en staat de hele tent op zijn kop. Ongeacht het tijdstip of de locatie, keer op keer bouwen de 
heren een groot en geweldig feest. Een optreden van Baby Blue is voor jong en oud een onvergetelijke 
en unieke ervaring!

WIN TWEE VRIJKAARTEN VOOR BABY BLUE - UNPLUGGED:
Vraag: Op welke datum is Baby Blue opgericht?
Stuur het juiste antwoord op deze lezersvraag per mail naar:
info@nesterle.nl en maak kans op twee vrijkaarten.

Baby Blue - Unplugged

Ter voorbereiding op het con-
cours treffen de slagwerkgroe-
pen van Heeswijk, Lierop en 
Nistelrode elkaar. Op zondag 
19 november tussen 11.00 en 
13.00 uur kun je alvast komen 

luisteren hoe goed ze op weg 
zijn naar een mooie beoordeling. 
’s Middags tussen 14.00 en 16.00 
uur is er het uitwisselingsconcert 
van het fanfareorkest samen met 
muziekvereniging WIK uit Gef-

fen, die ook deelneemt aan het 
concours. 

Je bent van harte welkom op 
zondag 19 november in CC Nes-
terlé. De toegang is gratis.

muzikale voorbereiding
NISTELRODE - Het fanfareorkest en de slagwerkgroep van fanfare St. Lambertus gaan dit jaar beide op 
concours; het fanfareorkest op zondag 26 november in Veldhoven en de slagwerkgroep op zondag 10 
december in Etten-Leur. 

Drieluikconcert malletband aurora

Het belooft een gezellige en in-
teressante ontmoeting te wor-
den tussen de drie verenigingen, 
waarbij verschillende nieuwe 
nummers ten gehore worden 
gebracht. Geniet van de ont-

spannen sfeer en luister naar de 
diverse klanken die met slag-
werkinstrumenten kunnen wor-
den voortgebracht. Dit concert is 
een goed begin van jouw zater-
dagavond! 

Het concert vindt plaats in het 
verenigingsgebouw van Aurora 
aan ’t Dorp 138. De avond be-
gint om 19.30 uur en de entree 
is gratis! Voor meer informatie 
ga naar www.fanfare-aurora.nl.

HEESCH - De malletband van Aurora organiseert op zaterdagavond 18 november een speciaal drie-
luikconcert samen met de slagwerkgroepen van Concordia uit Schaijk en Union uit Nuland. Een unieke 
mogelijkheid om de ritmische kwaliteit uit eigen regio op één avond samen te kunnen bewonderen. 
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WOONINSPIRATIE BIJ VERBRUGGEN!

Oss Woonboulevard
Frankenweg 25-27
T 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl

5000 m2 woonplezier
verbruggenoss.nl

Maandag  gesloten
Di, wo, vrij  10.00 - 18.00 uur
Donderdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag   10.00 - 17.00 uur
Zondag   12.00 - 17.00 uur

Hoekbank Joppa
 v.a. € 999,-
Incl. lende kussen + € 99,-

Keuken Durante
compleet als opgesteld 
incl. apparatuur

v.a. € 5.999,-

Norma boxspring
complete set incl. Luxe 
latex topper elektrisch 
v.a. € 2.499,-

Vlak v.a. €  1.599,-

Nieuwe collectie!

Riverdale, Rivièra Maison en 
PTMD lanceren hun nieuwe 
collectie. 

Najaar fashion trendzzdag en -avond
in italiaanse sferen

Tijdens de Najaar Fashion 
Trendzzdag vind je de nieuwste 
collectie met onder andere het 
nieuwe merk One Two Luxzuz 
in de winkel. Je vindt de laatste 
trends op het gebied van fashion 
voor dames én heren. Een deel 
van deze kleding heeft Mandy 
zelf ingekocht in Italië en presen-
teert dat nu graag aan jullie tij-
dens de Najaar Fashion Trendzz 
dag (10.00 tot 22.00 uur). 

Op woensdag 22 november 
kun je 12 uur lang bij Trendzz 
terecht voor de najaarfashion. 
De winkel is speciaal voor deze 
gelegenheid van 10.00 tot 
22.00 uur geopend en geldt er 
25% KORTING op alle artikelen! 
De winkel wordt onder gedoopt 
in Italiaanse sferen door Gastro-
nomia Italiano di Gaetano & Yulita

Mercurio. Zij verzorgen wat lek-
kers bij de koffie of thee, kleine 
hapjes in de avond en een Itali-
aanse borrel voor de liefhebber.
 
Maar de 25% KORTING op de 
gehele collectie en lekkers is niet 

het enige waarmee Mandy haar 
klanten verwent. ’s Avonds is er 
ook een visagiste van Pour Vous 
die je tips en tricks geeft om je ma-
ke-up aan te passen aan de mooie 
herfstkleuren, ‘s middags vanaf 
13.00 uur kun je gelnagels laten 

zetten en een leren tas naar eigen 
ontwerp laten maken! En als kers 
op de taart krijgt iedere betalende 
klant een leuke verrassing. Hierbij 
wordt niet alleen aan de vrouwen 
gedacht, want de mannen krijgen 
ook een presentje.

HEESCH – Wanneer je naar buiten kijkt zie je dat de natuur zich weer heeft ondergedompeld 
in de mooie herfstkleuren. Dat betekent dat het tijd is om hetzelfde met je garderobe te doen. 

Daarom organiseert Mandy samen met haar team op 22 november bij Trendzz de Najaar fashion 
Trendzzdag van 10.00 tot 22.00 uur! 

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch
Volg ons ook op

Mandy en team Trendzz  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Noteer

WOENSDAG
22 NOVEMBER
dus in je agenda en laat je 
verwennen bij Trendzz met 

de nieuwste fashion, Italiaans 
lekkers of een van de vele 

activiteiten tijdens 
deze dag en avond. 

Geniet van de extra lange 
openingstijden en de 

25% KORTING 
die alleen op deze dag geldig 
is en kom een kijkje nemen. 
Mandy en haar team heten 

je van harte welkom aan 
’t Dorp 68A Heesch.

‘EN ZOALS U VAN ONS 
GEWEND BENT: GOED 

ADVIES, DE KOFFIE 
STAAT KLAAR, GRATIS 

VERMAAKSERVICE, NIET 
GOED GELD TERUG’
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Sfeervolle
Decembermaand

een cadeau voor de sint!
Kinder Muziek Tejater Speelgoetd

Jazeker, want op zondag 26 no-
vember zet Kinder Muziek Teja-
ter Speelgoedt de Sint nu eens 
in het zonnetje! Zij gaat, samen 
met de kinderen, een mooi schil-
derij maken voor Sinterklaas en 
dat wordt natuurlijk aan de Sint 
gegeven. Maar uh, sstt niets ver-
klappen hoor! Het belooft weer 
een super gezellige middag te 

worden met dansen, springen, 
meezingen en lekker snoepen 
van de pepernootjes!

De voorstelling is in restaurant 
De Leygraaf aan Meerstraat 45 
en begint om 14.30 uur, maar let 
op want wil je knutselen of teke-
nen? Dan kan dat al vanaf 14.00 
uur. Kaartjes kun je reserveren 

via www.leygraaf.nl, 
info@leygraaf.nl of via 0413-
293016. De entree is € 2,50, en 
er staat een glaasje ranja en een 
snoepzakje voor je klaar. Kinder 
Muziek Tejater Speelgoedt heeft 
er zin in, enne de Deugniet Piet 
en de Swing Pieten ook! Graag 
allemaal tot ziens op zondag 26 
november!

HEESWIJK-DINTHER - Kinder Muziek Tejater Speelgoetd heeft een cadeau voor Sinterklaas, en wat voor 
een! Sinterklaas is natuurlijk jarig op 5 december en geeft dan alle kinderen een leuk cadeautje… maar 
krijgt Sinterklaas zelf ook weleens een cadeau? Want wie jarig is trakteert, maar nu gaat Kinder Muziek 
Tejater Speelgoetd samen met de kinderen de rollen eens omdraaien!

Op 19 november begint Sinter-
klaas de dag met een bezoek 
aan de bewoners van Heelwijk. 
Na dit bezoek zal om 12.30 uur 
de Zwarte Pietenband, Sinter-
klaas en zijn Pieten opwachten, 
om vervolgens te vertrekken 
via de Mozartlaan, Grenadier-
straat via ‘t Dorp naar het Oude 
Raadhuis. Alle kinderen kunnen 
de Goedheiligman op zijn route 
door Heesch opwachten.

Bij het Oude Raadhuis wordt 
Sinterklaas welkom geheten 
rond 13.00 uur. Daarna zullen 
Sinterklaas en zijn Pieten ver-

trekken naar ‘t Tunneke, waar 
vanaf 14.00 uur het grote Sin-
terklaasfeest zal starten. Op alle 
basisscholen worden binnenkort 
door de Pieten kleurplaten af-
gegeven. Doe je best om deze 
kleurplaat zo mooi mogelijk te 
maken en lever deze in op 19 
november bij de tekenpieten die 
in ‘t Tunneke op jullie staan te 
wachten. 

Sinterklaas zal er dan voor zor-
gen dat de mooiste kleurplaten 
beloond worden met een ca-
deautje. De entree voor het Gro-
te Sinterklaasfeest is gratis!

intocht sinterklaas heesch

HEESCH - Sinterklaas zal met al zijn Pieten op zondag 19 november 
zijn opwachting maken in Heesch. Momenteel wordt er in het pie-
tenhuis in Spanje al druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de 
intocht in Heesch. Pepernoten worden gebakken, de Pietenband is 
aan het repeteren, de pakjespieten zijn al aan het oefenen met het 
inpakken van de cadeautjes en de wegwijspiet is de route al aan het 
uitstippelen.

intocht sinterklaas Nistelrode

De Sint en zijn Pieten worden 
om 14.30 uur bij het Tramstation 
verwacht. Daar begint zijn in-
tocht in Nistelrode. Als je de Sint 
in het echt wil zien kun je hem 
daar verwelkomen of langs de 
route die hij in het dorp aflegt. 

ROUTE: De Sint vertrekt van het 
Tramstation naar de Kromstraat, 
van daaruit naar Over den Dries 
en Hoef, hij steekt over bij Laar 
en gaat daarna verder naar Den 
Hof, daarna de Heuvelstraat, de 
Kerkhoflaan en de Parkstraat. De 
route eindigt bij CC Nesterlé.
 
BERICHTJE: Wil je hem graag 
een brief of berichtje sturen? De 
Sint heeft een eigen e-mailadres: 
sinterklaas-nistelrode@outlook.
com. Ook kun je hem dit jaar 
volgen via zijn eigen Facebook-
pagina.

PIETENONTBIJT: Maar er is 

meer! Dit jaar wordt voor het 
eerst een Pietenontbijt georgani-
seerd. Dat ontbijt vindt plaats op 
zondag 26 november van 9.00 
tot 10.00 uur in Eetcafé ’t Pump-
ke. Helaas kunnen daar niet alle 
kinderen van Nistelrode bij zijn; 
er is maar plek voor 30 kinderen! 
Omdat de Sint en zijn Pieten gek 
zijn op kleurplaten wordt voor dit 
ontbijt een kleurwedstrijd geor-
ganiseerd. Kinderen krijgen van 
school een kleurplaat mee die zij 
thuis kunnen inkleuren en vóór 
19 november ingekleurd kun-
nen deponeren in de brievenbus 

van Sinterklaas bij zijn caravan in 
Nistelrode. En tijdens de intocht 
kunnen de kleurplaten ingele-
verd worden aan de ‘postbode 
van de Sinterklaas’. De 30 kin-
deren die de mooiste kleurplaten 
hebben ingeleverd mogen mee 
ontbijten, samen met een ouder 
of begeleider. Alle winnaars krij-
gen vóór 22 november de uitno-
diging van Sinterklaas in de bus.

Het Pietenontbijt wordt georga-
niseerd ter ere van het 50-jarig 
bestaan van Stichting Jeugdbe-
langen Nistelrode.

NISTELRODE - Dit jaar komt Sinterklaas op zaterdag 18 november ons land binnen via Dokkum in 
friesland. Zoals elk jaar is zijn aankomst live te volgen via de tv. Direct na de uitzending vertrekt de Sint 
vliegensvlug naar Nistelrode. Daar komt hij nog dezelfde middag aan!

Foto: Yvonne Rosenhart 

pietenontbijt 
ter ere van het 
50-jarig bestaan

De eerste workshop staat gepland op 
dinsdag 28 november 

om 19.30 uur en 
woensdag 29 november 

om 13.30 uur. 
Kosten zijn € 30,- voor 2 kerstboompjes. 

Aanmelden kan via info@bloembelevingegie.

open dag voor 
kerstworkshops

op zaterdag 18 november van 10.00 tot 15.00 uur. 
Er zullen dan een aantal voorbeelden klaar staan van mijn 

kerstworkshops en zijn de data en kosten bekend.

Hazelberg 2,  Veghel
info@bloembelevingegie.nl
www.bloembelevingegie.nl
www.facebook.com/BloemBelevingEgie
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Daar brandt een knapperend 
open haardvuur. Bij het opstaan 
wil de Sint graag geholpen wor-
den; zijn mantel moet om, sok-
ken en handschoenen aan, de 
mijter en staf worden aangereikt. 
Dan eet de Sint een licht ontbijt-
je. ‘Gelovige’ kinderen, papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s mogen 
helpen. Maar behalve het wek-
ken van de Sint is er veel meer 
te doen! Op stal mag Amerigo 
verwend worden met wortels. In 
de grote bakoven van het mu-
seum wordt pepernotenbrood 
gebakken en er zijn superlekkere 
boerderij-pannenkoeken. In het 
PC (Pietenopleiding Centrum) 
kan elk kind, een echt ‘Pietendi-
ploma’ halen. Elk kind mag ver-
kleed komen. 

Omdat er bewust met kleinere 
groepjes gewerkt wordt en om-
dat de organisatoren niet wil-
len dat kinderen lang moeten 
wachten, wordt aan iedereen 
gevraagd om, van tevoren, via 
email in te schrijven. Kijk daar-
voor op de speciale ‘sinterklaas-
pagina’ van 
www.museumboerderij.nl. 
Daar staan ook de wektijden 
vermeld. De entree bedraagt 
voor iedereen van twee jaar en 
ouder € 4,-. Daarvoor krijgt elke 
volwassene, naast het mooie 
programma, ook nog een gratis 
kopje koffie/thee met speculaas. 
Elk kind krijgt een glas ranja, een 
snoepzak en een pietendiploma. 

Schrijf je snel in want VOL=VOL.

Sinterklaas wakker
komen maken

HEESWIJK-DINTHER - In de eeuwenoude, sfeervolle Meierijsche 
Museumboerderij ontwaken op zondag 3 december Sinterklaas, zijn 
Pieten en Amerigo zijn paard. Amerigo slaapt daar op stal en de Sint 
in de bedstee in ‘den herd’.

Winter Decoratieshow
brengt gezelligheid en sfeer

Tussen 15.00 en 22.00 uur van 
dinsdag tot en met vrijdag, en 
op zaterdag en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur kom je in de 
winterstemming bij ’t Sfeerhuys. 
Speciaal voor Kerst en de gure 
wintermaanden organiseren Ans 
van de Velden en Janneke Luif 
de Winter Decoratieshow. Hier 
vind je alles om het gezellig te 
maken in huis tijdens de donkere 
dagen voor, tijdens en na Kerst. 
Van blijvende bloemstukken tot 
kaarsen, een lekker warme plaid 
of een fijn vest. 
Tijdens de Winter Decoratieshow 
pakt ’t Sfeerhuys groots uit en 

vind je niets anders dan inspiratie 
om je huis sfeer te geven. Maar 
er is ook gezelligheid. Er is een 
koffiehoek waar je rustig kunt 
genieten van een kopje koffie 
of thee, een glaasje glühwein en 
wat lekkers van de ‘Hapjesplank 
van Ank’. Of kom een kijkje ne-
men bij een demonstratie met 
krijtverf op oude meubelen. Zo 
is het een compleet middagje of 
avondje uit. 

Maar niet alleen tijdens de Win-
ter Decoratieshow kun je bij 
Ans en Janneke terecht voor de 
mooiste styling en lifestyle voor 
in huis, waar elk stuk uniek is. 
Zij verzorgen ook allerlei per-
soonlijke bloemstukken met 
verse bloemen, zoals rouw- en 

bruidsbloemwerk, maar ook 
bloemabonnementen waarmee 
je verrast wordt met een mooi 
seizoensboeket geleverd in een 
mooie leenvaas. Zowel particu-
lieren als ondernemers kunnen 
hier terecht voor een mooi, per-
soonlijk stuk gemaakt van blij-
vende materialen. En niets is te 
gek, in overleg wordt het bloem-
stuk gemaakt zoals jij het graag 
wilt hebben. 

Wil je liever je eigen decoratie-
stuk maken? Bij ’t Sfeerhuys kun 
je ook workshops volgen, zowel 
individueel als met een groep. 

Samen met Ans en Janneke ga 
je aan de slag met een decora-
tiestuk, aan de hand van een 
voorbeeld wat jij mooi vindt. Zo 
kun je een stuk helemaal naar 
eigen stijl en smaak maken. Op 
de Winter Decoratieshow vind je 
voorbeelden van de kerstdeco-
raties die je tijdens de workshops 
kunt maken en je kunt je meteen 
inschrijven hiervoor. 

Ben je benieuwd naar al het 
moois? Kom dan vooral langs 
tijdens de Winter Decoratieshow 
bij ’t Sfeerhuys aan de Karlinger-
weg 1. Wil je een voorproefje? Ga 
dan naar www.sfeerhuysuden.nl,
bekijk de Facebookpagina of 
loop gezellig eens een keertje 
binnen!

UDEN/SLABROEK – Kerst staat alweer voor de deur en de winter doet langzaamaan zijn intrede. Tijd 
om je huis in warme sferen te brengen. De inspiratie, bloemstukken en styling hiervoor vind je bij 
’t Sfeerhuys tijdens de Winter Decoratieshow van 21 november tot en met 3 december. 

KERSTWORKSHOP 
2017 

Donderdag 7 december 
van 19.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 8 december 
van 10.00 tot 13.00 uur

Zaterdag 9 december
Hele dag

Dinsdag 12 december 
van 10.00 tot 13.00 uur 

en van 19.00 tot 22.00 uur

Woensdag 13 december 
van 10.00 tot 13.00 uur

Donderdag 14 december 
van 10.00 tot 13.00 uur 

en van 19.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 15 december 
van 10.00 tot 13.00 uur

Zaterdag 16 december
Hele dag

Dinsdag 19 december 
van 10.00 tot 13.00 uur 

en van 19.00 tot 22.00 uur

Woensdag 20 december 
van 10.00 tot 13.00 uur.

Karlingerweg 1 Uden
06-45726161
info@sfeerhuysuden.nl
www.sfeerhuysuden.nl

 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers

Inspiratie om je huis 
sfeer te geven

17+18 november 
 Wildproeverij 

——————————————————– 
 Kerstbuffet 

1e en 2e Kerstdag 
——————————————— 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 
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sinterklaasmiddag: 
Kom een schoentje knutselen en zetten!

Logisch dus dat er op deze mid-
dag lekker Sinterklaasverhalen 
worden voorlezen. 

Maar er is ook gelegenheid om 
een schoentje te knutselen. En 

als het schoentje klaar is, mogen 
de kinderen dit meteen in de 
bibliotheek zetten. Vanaf 1 de-
cember kunnen ze komen kijken 
of Sint en Piet er een cadeautje 
in hebben gedaan.

BERNHEZE - Op woensdagmiddag 22 november tussen 14.00 en 
16.00 uur wordt in de bibliotheken van Bernheze een gezellige Sin-
terklaasmiddag georganiseerd voor kinderen tot en met acht jaar. 
In de bibliotheek weten ze als geen ander hoe belangrijk voorlezen 
voor jonge kinderen is. 

De feestdagen zijn weer
in aantocht!
Wat betekent dit voor de BTW?

De BTW die u betaalt over uitgaven voor giften, relatiegeschenken en personeels-
voorzieningen, is niet altijd aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van € 227,- 
(exclusief BTW) per ontvanger per boekjaar. Zijn uw jaarlijkse uitgaven niet meer 
dan dit bedrag? Dan mag u de BTW hierover aftrekken.

Voorbeeld: U geeft al uw personeel een kerstpakket van € 75,- exclusief BTW. 
Voor de helft van uw personeel verzorgt u een uitje: kosten € 400 exclusief BTW per persoon. Aan een 
werknemer geeft u een jubileumhorloge van € 150 exclusief BTW cadeau. Hierbij geldt het volgende:
- U mag de BTW aftrekken van het kerstpakket dat u geeft aan personeel waarvoor u geen uitje 
 hebt verzorgd.
- U mag de BTW van het horloge aftrekken, als u voor dit personeelslid geen uitje hebt verzorgd.
- De kosten (€ 225,-) blijven dan onder het drempelbedrag van 
 € 227,-.
- U mag geen BTW aftrekken van de kosten van het uitje.

Voor de werkkostenregling vallen deze kosten onder het 
eindheffingsloon. Meer informatie: 0412-474015.
Voor meer informatie: www.faara.nl

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

info@faara.nl - www.faara.nl

Di. 21 november 15:00 - 22:00 

Wo. 22 november 15:00 - 22:00

Do. 23 november 15:00 - 22:00

Vrij. 24 november 15:00 - 22:00 

Za. 25 november  11:00 - 17:00

Zo. 26 november  11:00 - 17:00

Ma. 27 november  GESLOTEN

Di. 28 november  15:00 - 22:00

Wo. 29 november  15:00 - 22:00

Do. 30 november  15:00 - 22:00

Vrij. 1 december 15:00 - 22:00

Za. 2 december  11:00 - 17:00

Zo. 3 december  11:00 - 17:00

Winter
Decoratieshow

Gratis entree
& GEZELLIGHEIDINSPIRATIE

Decoratieshow
Winter

Bezoek onze sfeervolle show aan de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden 

Kijk voor onze workshops en arrangementen op SfeerhuysUden.nl 

Openingstijden Winter Decoratieshow

Kom, kijk en proef 
onze gezellige sfeer

Met lekkere 
hapjes van 

Di. 21 november 15:00 - 22:00 

Wo. 22 november 15:00 - 22:00

Do. 23 november 15:00 - 22:00

Vrij. 24 november 15:00 - 22:00 

Za. 25 november  11:00 - 17:00

Zo. 26 november  11:00 - 17:00

Ma. 27 november  GESLOTEN

Di. 28 november  15:00 - 22:00

Wo. 29 november  15:00 - 22:00

Do. 30 november  15:00 - 22:00

Vrij. 1 december 15:00 - 22:00

Za. 2 december  11:00 - 17:00

Zo. 3 december  11:00 - 17:00

Winter
Decoratieshow

Gratis entree
& GEZELLIGHEIDINSPIRATIE

Bezoek onze sfeervolle show aan de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden 

Kijk voor onze workshops en arrangementen op SfeerhuysUden.nl 

Openingstijden Winter Decoratieshow

Kom, kijk en proef 
onze gezellige sfeer

Met lekkere 
hapjes van 

& 

Bezoek onze sfeervolle show aan de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden 
Kijk voor onze workshops en arrangementen op SfeerhuysUden.nl

Met lekkere 
hapjes van 

Kom, kijk en proef
onze gezellige sfeer

Zijn er Pieten met de X-factor 
of is dat dan een P-factor? Zijn 
er Pieten met bijzondere talen-
ten, rare talenten, geweldige 
talenten of grappige talenten? 
En welke Piet heeft The Voice, 
is een goede DanceDanceDan-
ce-Piet? Ojee... of is er géén 
Piet met talent en kunnen Pieten 
dus alleen Pieten-dingen? Hullie 
gaat ‘t ontdekken...

Heb jij ook een talent? 
Kom dan snel kijken naar de 
show van dit jaar en lach, kijk, 
luister, zing, dans en geniet mee 
van de vele hilarische en bijzon-
dere talenten in ‘Hullie Piet’s Got 
Talent’! Na afloop van de Hullie 
Pietenshow, die ongeveer 45 
minuten duurt, mogen de aan-
wezige kinderen mee het Hullie 
Pietenhuys in, om samen met 
Hullie Pieten te chillen, dansen, 

pakjes in de schoorsteen te gooi-
en, enzovoort. Kortom, genoeg 
spanning en sensatie voor ieder-
een. Hullie tejater is dit jaar ver-
bouwd en is 2x zo groot en zeer 
sfeervol aangekleed. Er zijn geen 
extra kosten verbonden aan de 
Hullie Pietenshows. 
Kom jij tijdens de Sinterklaaspe-
riode als Pietje verkleed dan ligt 
er een lekkere versnapering voor 
je klaar.

Data en tijden Hullie 
Pietenshow 2017:
Zondag 19 november 
om 11.00 en 14.30 uur
Zondag 26 november 
om 11.30 en 14.30 uur
Zondag 3 december 
om 11.30 en 14.30 uur.

Canadasweg 3a Uden
www.hullie.nl

hullie Piet’s got talent!

UDEN - De komende drie zondagen staan bij Hullie weer bol van 
Hullie Pietenshows en alles wat eromheen draait. De Hullie Pieten-
show van dit jaar heet ‘Hullie Piet’s got talent’. Bij deze interactieve 
show wordt er ontdekt welke talenten Hullie Pieten eigenlijk alle-
maal hebben! 

Sfeervolle
Decembermaand

Pietje verliefd bij intocht 
sinterklaas Vorstenbosch

De Hoofdpiet heeft een verras-
sing voor Sinterklaas. Er is iets 
bijzonders aan de hand. Een 
van zijn Pieten heeft last van 
vlinders. Die vliegen in zijn buik 
heen en weer. Pietje Verliefd is 
verliefd tot over zijn oren. Zou 
Pietje Verliefd het aandurven om 
Pietabella ten huwelijk te vra-
gen? Wil je het weten? Kom dan 
kijken hoe dit afloopt.

Na de ontvangst bij het Gilde 
Bergske zal iedereen in een op-
tocht naar Gemeenschapshuis 
De Stuik gaan.

VORSTENBOSCH - Ook dit jaar komt Sinterklaas weer graag naar Vorstenbosch. Hij komt zondag 
19 november om 12.30 uur naar het Gilde Bergske. De burgemeester zal samen met de fanfare, het 
Gilde en natuurlijk alle kinderen Sinterklaas welkom heten.

Pietje verliefd bij intocht 
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Hanenberg Materieel BV 
bouwt in eigen beheer een 
uitgebreide range SHERPA 
mini-loaders. Een SHERPA 
mini-loader maakt het verschil. 

Elke dag opnieuw! Door zwaar werk gemakkelijker, lichter, sneller 
en schoner te maken.
Het innovatieve karakter van Hanenberg Materieel BV is 
verankerd in het bedrijfs-DNA. Daar waar het beter kan, wordt 
het beter gedaan. En daar waar kansen gezien worden voor 
nieuwe toepassingen, worden oplossingen bedacht. Een actueel 
voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de volledig elektrische 
SHERPA die geen uitlaatgassen produceert en succesvol wordt 
ingezet voor werkzaamheden binnen afgesloten ruimtes.

Wij zijn op zoek naar 
ASSEMBLAGE MEDEWERKERS
voor onze SHERPA mini-loaders

Wij vragen:
• Technisch inzicht
• Goede inzet 
• Collegiale instelling

Wij bieden:
• Een afwisselende baan
• Een prettig werkklimaat
• Een passend salaris met goede
 secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
SHERPA mini-loaders / 
Hanenberg Materieel BV 
t.a.v. Helma vd Hanenberg
Canadabaan 14, 5388 RT  Nistelrode 
0412-613344, helma@sherpaminiloaders.com
www.sherpaminiloaders.com

aan HeT werK

VACATURE

SOCIAAL PEDAGOGISCH WERKER
Voor 36 uur per week

Opvanghuis Berlicum is een HKZ-gecertifi ceerde 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 affi  niteit 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 specifi eke 
 problematiek van de cliënt;
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 
- Stressbestendig, fl exibel 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 : Opvanghuis Berlicum
Adres : Hooghei 50, 5258 SZ BERLICUM
                          Tel: 073-5031352
Contactpersoon : Dhr. W.E. van den Dungen

Wij zijn op zoek naar iemand met een opleiding tot 

TANDARTSASSISTENTE
en praktijkervaring, die met onmiddellijke ingang

ons team wil komen versterken. 

Heb jij interesse? Neem dan contact op via info@pinxterentandarts.nl 

Laar 53a, Nistelrode
Zaltbommelseweg 24, Oss

Bezorgers meld je aan!
Bezorgers gezocht voor op woensdag

Bel 0412-795170 of mail naar 

bezorging@bernhezemedia.com.

Vraag naar Heidi of Rian.

HEESCH
Floriastraat, Witte Molenweg, Gildestraat, Ophoviusstraat, Mgr. Zwijsenstraat, Pater van 
den Elzenstraat, Sonniusstraat, Basilius van Bruggestraat, Leonardus van Veghelstraat, 
Adrianus VI straat, Leliestraat, Stuifduin, Deken van de Cammenweg en Bergstraat.
Ongeveer 300 adressen.

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

Brouwersstraat, Restelseweg, de Dageraad, de Morgenstond, Heuvelstraat 
en Nobisweg.
Ongeveer 110 adressen.

Kerkstraat, Pastoor Lathouwersstraat, Lengemeijerstraat, Burg. v.d. 
Veerdonkstraat, Jan Habrakenstraat, Eikenhoek, Aerdenburgh, 
Schuurkerplein en Steen en Stokstraat.
Ongeveer 230 adressen.

Het is ook mogelijk om een wijk op te splitsen.

Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, Ridder 
Robertstraat, Teerlingstraat, Pater v.d. Elzenstraat, Lariestraat en Meerstraat.

Brouwersstraat, Restelseweg, de Dageraad, de Morgenstond, Heuvelstraat 

Kerkstraat, Pastoor Lathouwersstraat, Lengemeijerstraat, Burg. v.d. 

Het is ook mogelijk om een wijk op te splitsen.

.
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uitwisselingsconcert fanfare
aurora en gildenbondsharmonie

Fanfare Aurora ontplooit graag 
nieuwe muzikale initiatieven, 
onder meer door uitwisselingen 
met collega-verenigingen. Dit 
keer heeft de Heesche fanfare 
de Gildenbondsharmonie weten 
te strikken voor een muzikale 
uitwisseling. Het harmonieorkest 
geeft diverse concerten per jaar 
en gaat regelmatig op concours, 

waarbij het repertoire afhanke-
lijk van het soort concert kan 
variëren van populaire liedjes tot 
klassieke bewerkingen en van 
filmmuziek tot moderne origine-
le werken voor een harmonieor-
kest. 
Volgend jaar viert de Gilden-
bondsharmonie haar 110-jarig 
bestaan. 

Het uitwisselingsconcert van 
Fanfare Aurora en de Gilden-
bondsharmonie is om 11.00 uur 
in Het Hooghuis Heesch aan de 
Schoonstraat 34, ingang Narcis-
laan. 

Meer informatie over Fanfare 
Aurora en het dubbelconcert vind 
je op www.fanfare-aurora.nl.

HEESCH - fanfare Aurora verzorgt in samenwerking met de Gildenbondsharmonie uit Boxtel op zon-
dagochtend 19 november een bijzonder uitwisselingsconcert in Het Hooghuis locatie Heesch. Beide 
orkesten zullen een zeer gevarieerd programma ten gehore brengen. Hét ideale recept voor een heerlijke 
zondagochtend en de toegang is gratis! 

uurtje Klassiek Laverhof
Altviool en piano 

Frank Brakkee is een veelzijdig 
musicus. Hij is solo-altviolist van 
het Radio Filharmonisch Orkest, 
eveneens al 25 jaar vaste altist van 
het Nieuw Ensemble en daarnaast 
regelmatig te vinden in tal van 
andere ensemble- en kamermu-
ziekformaties zoals Ludwig en het 
Mondriaan Kwartet. Ook werkt 
hij als solist én is hij tegenwoordig 
regelmatig op tv te zien bij Podi-
um Witteman.

Monique van de Ven heeft haar 
pianistencarriere twintig jaar ge-
leden onderbroken om ontwikke-
lingswerk te doen. Tegenwoordig 
speelt ze in haar eigen huiskamer 
weer vele uren piano en lijkt ze 
een voorzichtige comeback te 
maken in ‘Uurtje Klassiek’ dat 

ze in Laverhof verzorgt. Frank 
Brakkee en Monique van de Ven 
vormden tien jaar lang een vast 
duo. Aanstaande zondag herne-
men ze een deel van hun meest 
geliefde repertoire. Ook voor hen 

zal het concert een feest zijn. 
Iedereen is van harte welkom. De 
toegang is gratis. Je kunt bijdra-
gen aan het Uurtje Klassiek door 
een bewoner van Laverhof van en 
naar de kapel te begeleiden. 

HEESWIJK-DINTHER - frank Brakkee en Monique van de Ven geven op zondag 19 november om 15.00 uur een 
concert in de grote kapel van Laverhof. Dit concert hoort bij de serie ‘Uurtje Klassiek’ dat elke zondag van de 
even weken plaatsvindt. Deze zondag staat prachtige kamermuziek voor altviool en piano op het programma.

Monique van de VenFrank Brakkee

wat ruist er door het struikgewas
KennisMaker Walter van Geffen brengt een hommage aan Toon Hermans

Toon Hermans werd op 17 de-
cember 1916 geboren in Sittard. 
Met Wim Kan en Wim Sonne-
veld behoort hij tot de grote drie 
van het cabaret van na de Twee-
de Wereldoorlog. De Limburger 
is vooral bekend van zijn one-
manshows waarmee hij in het 
theater en op televisie veel suc-
ces boekte. Een groot deel van 
zijn conferences en liedjes zijn 
inmiddels uitgegroeid tot cultu-
reel erfgoed. Denk aan ‘De goo-

chelaar en de dode duif’, ‘Mien 
waar is mijn feestneus’, ‘Wat 
ruist er door het struikgewas’ en 
‘De poelifinario’. Laat je verras-
sen door de liedjes die Walter 
van Geffen voor deze avond 
heeft uitgekozen en de verhalen 
die hij daarbij vertelt over Toon 
Hermans. De toegang is gratis. 
Graag van tevoren aanmelden 
via www.bibliotheekbernheze.nl 
of aan de balie van een van de 
bibliotheken. Donderdag 23 no-

vember, aanvang 19.30 uur. Ein-
de 21.30 uur. Bibliotheek Hees-
wijk-Dinther.

HEESWIJK-DINTHER - Toon Hermans staat donderdag 23 november centraal in Bibliotheek Hees-
wijk-Dinther. Groot bewonderaar en tevens Hermans-kenner Walter van Geffen, brengt die avond een 
hommage aan de in 2000 overleden cabaretier, zanger en dichter. Van Geffen laat daarbij bekende én 
minder bekende liedjes zien en horen en vertelt daar een verhaal bij. 

Kijkje in de keuken
Je kunt natuurlijk je eigen boterhammetje of diner klaarmaken. 
Maar soms is het ook weleens fijn om dat uit te besteden. Aan 
een professional die het gewoon bij je thuis bezorgt. Of die je 
maaltijd bij grote feesten of partijen keurig voor je neus zet. 
Van Gruijthuijsen Catering is zo’n professional. Broers Tom 
en Michiel betrokken hun spiksplinternieuwe pand aan de 
Cereslaan in Heesch, en wij van Bridges mogen het bedrijf van 
dichtbij gaan bekijken.

Wat meteen opvalt 
is de grote zwart-
witte fotoprint 
over de hele 
glazen voorgevel. 
Op de foto koks 
aan het werk. 
De mens achter 
het product, 
mooi! We worden 
verwelkomd 
met een heerlijk 
knolselderijsoepje 
met romig 
truffelschuim. 
We zullen weten 
dat we bij een 
cateringbedrijf 
zijn, en dat vinden 
wij helemaal 
geen straf. Tom 
vertelt ons over 
de historie van 
het bedrijf, 50 jaar 
geleden opgestart 
door pa en ma 
Gruijthuijsen, 

en over de ontwikkelingen door de jaren heen. Daarna is het 
woord aan Margo Elemans, zakelijk directeur van museum 
Jan Cunen. Van Gruijthuijsen Catering levert een belangrijke 
bijdrage aan de verzorging van de inwendige mens bij Café 
Cunen.

Na deze inspirerende sprekers is het tijd voor de rondleiding. 
De loods doet denken aan een groothandel; wat een voorraad! 
De keuken is ruim, licht, hygiënisch en van alle gemakken 
voorzien. Alles om de catering te verzorgen voor zowel dat 
ene ontbijtje als dat grote diner met alles erop en eraan voor 
honderden gasten. Aan ons de eer te proeven wat de koks 
in huis hebben. De voorgerechtjes van gerookte zalm staan 
op een aantrekkelijk opgemaakt bordje al voor ons klaar. 
Daarna het hoofdgerecht van knolselderijpuree, varkenshaasje 
en verfijnde groenten, gegarneerd met chips van blauwe 
aardappel, waarvan ik niet eens wist dat dat bestond. Als ras 
dan. Want ik heb ook weleens blauwe aardappelen, maar die 
hebben dan gewoon te koud gelegen. Op het huisgemaakt 
aardbeienijs zou iedere Italiaanse ijsmaker jaloers worden, en 
ook de chocolademousse is een streling voor de tong.
Van Gruijthuijsen Catering, een naam om te onthouden. En 
volledig toegerust om één, twee of duizenden magen tegelijk 
te vullen. Ik neem er mijn petje voor af.

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

witte fotoprint 

verwelkomd 

wij helemaal 

vertelt ons over 
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WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

HONDERDEN DAGELIJKSE
BOODSCHAPPEN VOOR EEN

NIEUWE LAGE PRIJS
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CALVÉ PINDAKAAS 
REGULAR
Pot 350 gram

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Kijk voor de prijzen op jumbo.com
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22 november 2017
Informatieavond herinrichting 
centrum Heesch
Cultureel Centrum de Pas, 
Heesch
19.30 uur

23 november 2017
Informatieavond Laar 
Nistelrode
Cultureel Centrum Nesterlé, 
Nistelrode
19.30 uur

26 november 2017
Brabantse Open Kerkendag
Open Monumentendag 
Special

28 november 2017
EnergieWeverij
Abdij van Berne, Hees-
wijk-Dinther
19.00 uur

8 december
Informatiemarkt Dementie-
vriendelijk Bernheze
Cultureel Centrum de Pas, 
Heesch
14.00-16.00 uur

De EnergieWeverij is een collec-
tief van inwoners dat zich inzet 
voor duurzame projecten in onze 
gemeente Bernheze. Tijdens 
de inspiratieavond op 10 okto-
ber 2017 is gebrainstormd over 
nieuwe ideeën voor een duur-
zamer Bernheze. We zetten vier 
van deze ideeën om in projecten. 
Op 28 november kiezen we de 
vier projecten uit negen voor-
stellen. U bent daarbij van harte 
welkom. 

De opbrengst
De negen voorstellen zijn:
-  verduurzamen van bestaande 

huizen
-  verduurzamen van de huursec-

tor samen met de huurders
-  verwarmingsketel vervangen 

door een warmtepomp – waar 
moet je allemaal op letten

-  technoboeren – ofwel hoe 
aantrekkelijk is het voor de 
boeren om ook zonne-energie 
te leveren

-  samen duurzaam worden – 
hoe doen we dat

-  de bestaande vloer isoleren 
zonder dat de vloer eruit hoeft

-  Tiny Houses in Bernheze – 
moet kunnen

-  de jeugd besmetten met het 
duurzaamheidsvirus – hoe 

pakken we dat aan (duurzame 
mode? klimaatdieet?)

-  winkeliers en fabrikanten ver-
leiden tot minder verpakkings-
materiaal – hoe doen we dat

Projecten kiezen
Op dinsdag 28 november 2017 
kiezen we uit deze voorstellen 
vier projecten die we verder uit-
werken. Dan hebben we meteen 
een goede basis om aan de slag 
te gaan.

Helpt u mee om een keuze te 
maken? Kom dan op 28 novem-
ber 2017 om 19.00 uur naar de 
Abdij van Berne.

Graag even aanmelden bij 
Christianne Derikx via 
c.derikx@bernheze.org.

Programma
Heesch
Sint Petrus’ Bandenkerk, 
Kerkstraat 2, 10.30-16.00 uur
-  Fototentoonstelling ‘Heesch 

Katholiek leven in beeld’
-  Tot 13.00 uur: oud Hollandse 

spellen met leden van het 
Ceaciliakoor

-  12.00 uur: optreden 
Ceaciliakoor

-  Boekenverkoop voor de 
Stichting PEP Bernheze

Heeswijk
Willibrorduskerk, Hoofdstraat 
80, 12.00-17.00 uur
-  Mogelijkheid om vragen te 

stellen aan de locatieraad van 
de parochie

-  Informatiemateriaal over kerk 
en historie

-  Informatie over glas-in-
loodramen in brochure 

- Bezoek sacristie

Loosbroek
H. Antonius van Paduakerk, 
Dorpsstraat 49, 10.30-16.30 uur
-  Rondleiding en mogelijkheid 

om vragen te stellen

Nistelrode
Sint- Lambertuskerk, Laar 49, 
12.00-17.00 uur
-  Presentatie over de St. 

Lambertuskerk om 14.00 en 
15.30 uur door Henk Geurts

- Doorlopend orgelmuziek
- Kopje koffie/thee 

Vorstenbosch
Sint- Lambertuskerk, Kerkstraat 
2, 12.00-17.00 uur
-  Tentoonstelling kazuifels
- Toelichting altaren
- Rondleiding

- Toren bezoeken
- Orgelmuziek

Dinther
St. Servatiuskerk, Sint 
Servatiusstraat 1, 12.00-16.00 
uur
-  Rondleidingen 
- Museumpje boven is open

Protestantse kerk, Kerkstraat 2, 
12.00-16.00 uur
-  Rondleidingen en uitleg over 

relatie gebouw tot geloof
-  Uitleg over het protestants 

geloof
- 14.00 uur: orgelconcertje

Abdijkerk, Abdijstraat 49, 
Heeswijk-Dinther
-  Kerk is open. 

Geen programma.

De gemeente Bernheze is bezig 
met de plannen voor de herin-
richting van ’t Dorp in Heesch. 
Het gaat om het gedeelte tus-
sen de Pastoor Scheepensstraat 
en de rotonde ’t Kruispunt. We 
doen dat in samenspraak met 
iedereen die zich daarbij betrok-
ken voelt. 

Op 22 november 2017 organise-
ren we een informatieavond. We 
presenteren dan onze plannen 

voor de herinrichting. Na de toe-
lichting is er ruimte voor vragen 
en opmerkingen. 

U bent welkom in Cultureel Cen-
trum de Pas, De Misse 4 in Heesch
(zaal Travee B). U kunt vanaf 
19.15 uur binnenlopen. 

De avond begint om 19.30 uur 
met een woordje van wethouder 
Rien Wijdeven en is om 20.30 
uur afgelopen. 

herinrichting centrum heesch
Informatieavond 22 november 2017

Stand van zaken
Het gedeelte van Laar tussen 
Heuvelstraat en Parkstraat krijgt 
een nieuwe inrichting. Op 19 
september 2017 hebben we het 
schetsontwerp, dat samen met 
aanwonenden en ondernemers 

is gemaakt, aan u gepresenteerd. 
Naar aanleiding van deze eerste 
avond hebben we een verkeers-
kundig bureau om advies ge-
vraagd. 
Zij zijn aanwezig, om hun bevin-
dingen te presenteren.

Bent u benieuwd naar de herinrichting van Laar in Nistelrode? U 
bent van harte welkom op onze informatieavond op 23 november 
2017 om 19.30 uur in Cultureel Centrum Nesterlé. We geven dan 
een korte presentatie over onze plannen en u kunt reageren. We 
nemen uw mening en ideeën graag mee in de verdere uitwerking. 

herinrichting Laar Nistelrode
Informatieavond 23 november 2017

energieweverij - 
4 projecten gaan door
Helpt u mee om een keuze te maken?

open Kerkendag in Bernheze
26 november 2017

PraKtisChe iNformatie

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

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

ageNDa

Een schone omgeving is beter 
voor de natuur, oogt mooier en 
het is veiliger voor de dieren. 
Rondom de prullenbakken in 
het natuurgebied de Maashorst 
ligt vaak zwerfvuil. Daarom zijn 
de meeste afvalbakken wegge-
haald. Zo kunnen de dieren niets 
uit de bakken halen en waait er 
niets het natuurgebied in. 
Er staan nog wel afvalbakken bij 
de picknicksets en op enkele lo-
caties op de wandelroutes. We 
willen u dan ook vragen om het 

natuurgebied schoon te houden 
door uw afval zelf mee te nemen. 
Op de parkeerplaatsen staan af-
valbakken. 

hoe houden we onze 
maashorst schoon?
Dat doen we samen

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. De provincie Noord-Brabant is een van de betrokke-
nen bij dit initiatief. 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 orgelconcert bijwonen.

Doe gft in de
gft-container

Beter voor het milieu
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ProCeDures
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens ope-
ningstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in 
Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens ope-
ningstijden 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 rea-

geren op de stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met de betref-
fende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catiedatum schriftelijk een zienswijze indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Bern-
heze. 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 con-
tact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na ver-
zenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Bernhe-
ze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na pu-
blicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Bernhe-
ze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector 
bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na pu-
blicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een inge-
diend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningen-

rechter van de rechtbank verzoeken om een voor-
lopige 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 griffie-
rechten 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 handte-
kening.

offiCiËLe BeKeNDmaKiNgeN

Besluiten ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistra-
tie personen (Wbrp) staan in-
geschreven. Dit blijkt uit het 
adresonderzoek van afdeling 
Burgerzaken. Het college van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente Bernheze heeft 
daarom besloten om hun per-
soonsgegevens niet meer bij te 
houden en hen uit te schrijven uit 
Nederland. Hierop volgt een in-
schrijving in het RNI (Registratie 
Niet Ingezetenen) met onbeken-
de verblijfplaats.
-  J.W.L. Dijkhuis, 

geboren 07-10-1980
-  P.P. Opoczynski, 

geboren 05-04-1987
Besluitdatum: 10-10-2017
Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten een 
gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te 
stellen nabij De Rijf 17 in Heesch
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 7 novem-
ber 2017 besloten een inciden-
tele standplaatsvergunning te 
verlenen aan VOF van der Ma-
rel, Oudeweg 68, 6067 CA Linne 
voor het verkopen van oliebollen 

op de parkeerplaats voor Jumbo 
(Parkstraat) in Nistelrode van 5 
tot en met 10 december, 12 tot 
en met 17 december, 19 tot en 
met 24 december en 27 tot en 
met 31 december 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 6 no-
vember 2017 besloten om voor 
het horecabedrijf Café In d’n 
Ollie, Hoofdstraat 28 in Hees-
wijk-Dinther op basis van artikel 
2.29 van de Algemene Plaatselij-
ke Verordening (APV) Bernheze 
2014 een ontheffing van het slui-
tingsuur op 25 december 2017 te 
verlenen.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden 
paracommerciële rechtspersoon
Volleybalvereniging Tornado (in 
sporthal De Overbeek), De Hoef 
23a, 5388 EL Nistelrode heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding gedaan 
van een activiteit op 27 decem-
ber 2017. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal 6 
keer per jaar gebruikmaken. Tij-
dens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 1 
en 2 van de APV, die te vinden is 
op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Carnavalsstichting De Wevers

voor het organiseren van 
pronkzittingen 2018 op 20 en 
27 januari 2018 van 19.00 tot 
1.00 uur en 21 januari 2018 
van 13.00 tot 19.00 uur in 
sporthal De Overbeek, De Hoef 
23a, 5388 EL Nistelrode. De 
beschikkingen zijn 13 novem-
ber 2017 verzonden. 

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

Wet ruimtelijke ordening 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Uitbreiding Van Tilburg Nistelro-
de, toevoegen Laar 14, binnenter-
rein en parkeervoorzieningen
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergade-
ring van 2 november 2017 het 
bestemmingsplan Van Tilburg 
Nistelrode, toevoegen Laar 14, 
binnenterrein en parkeervoorzie-
ningen is vastgesteld. Het plan is 
te raadplegen op 
www.ruimteljikeplannen.nl 
onder code NL.IMRO.1721.BP-
VanTilburgLaarN-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
voorziet in de uitbreiding van 
Van Tilburg Mode & Sport, Laar 
8 Nistelrode, door het toevoegen 
van het naastgelegen pand Laar 
14 (voormalige kapperszaak) en 
het bebouwen van het binnen-
terrein. Daarnaast worden in het 
plan recentelijk aangekochte/ 
gerealiseerde parkeerterreinen 
(o.a. aan Wisstraat) bestemd. De 
uitbreiding behelst 2.080 m² be-
drijfsvloeroppervlakte.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
-  Melkbedrijf Gijsbers heeft een 

melding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van de 
inrichting op het adres Dintherse-
weg 42, 5472 LG Loosbroek.

-  Dressuurstal Van Erp heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van een paardenhouderij op 
het adres Nistelrodeseweg 30, 
5384 PN Heesch.

-  R. en A. Schouten heeft een 
melding Acitiviteitenbesluit 
ingediend voor het uitbrei-
den van een veehouderij op 
het adres Kaathovensedijk 10, 
5473 VP Heeswijk-Dinther.

-  Kalverhouderij Van der Valk 
heeft een melding Activiteiten-
besluit ingediend voor het uit-
breiden van een kalverhouderij 
op het adres Grolderseweg 22, 
5384 TN Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
 
Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
-   Maxend 48

Bouw RvR woning
Datum ontvangst: 06-11-2017

-  Weijen 60 en 62
Brandveilig gebruik
Datum ontvangst: 09-11-2017

-  Weijen 60 en 62
Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening
Datum ontvangst: 09-11-2017

-  Laar 14
Verbouwen winkel
Datum ontvangst: 10-11-2017

Heeswijk-Dinther
-  Eikenhoek 48

Aanbouwen slaapkamer/bad-
kamer en slopen op grond van 
regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 05-11-2017

Heesch
-  Beellandstraat ong., bouwnr.7

Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 06-11-2017

-  Beellandstraat ong., bouwnr. 8
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 06-11-2017

Vorstenbosch
-  Tipweg 11

Bouwen vuurkuil
Datum ontvangst: 07-11-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Langstraat ong.

Plaatsen palen als teeltonder-
steunende voorzieningen
Verzenddatum: 06-11-2017

-  Bedrijvenweg 1
Tijdelijk plaatsen bouwbord
Verzenddatum: 09-11-2017

Heeswijk-Dinther
-  Het Geleer 15

Plaatsen dakkapel
Verzenddatum: 09-11-2017

-  Hoofdstraat 80
Handelen met gevolgen 
beschermde monumenten/
moderniseren reeds aanwezige 
telecommunicatie-installatie
Verzenddatum: 06-11-2017

Loosbroek
-  Krommedelseweg ong.

Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 09-11-2017

Heesch
-  Hoogstraat 53

Aanpassen kozijn t.b.v. 
geneesmiddelenautomaat
Verzenddatum: 06-11-2017

-  Grolderseweg 22
Uitbreiden kalverhouderij en 
beperkte milieutoets
Verzenddatum: 08-11-2017

Vorstenbosch
-  Tipweg 11

Bouwen vuurkuil
Verzenddatum: 10-11-2017

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Tijdelijke Vergunning
Nistelrode
-  Loo 49

Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 13-11-2017

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

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. 
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Van Boekel is getrouwd en woon-
achtig in Heesch. Als wethouder 
voor het CDA in Bernheze staat 
hij bekend als een betrokken 
en enthousiast bestuurder. Met 
zijn voordracht kiest het bestuur 
voor een ervaren en daadkrach-
tig lijsttrekker. 

Na stemming blijkt dat de le-
den met Van Boekel voorop, de 
aanstaande verkiezingen met 
vertrouwen tegemoet zien. Zij 
stemden unaniem voor zijn lijst-
trekkerschap. Peter van Boekel 
zelf geeft aan zich graag blijvend 
in te zetten voor een sterk Bern-
heze: “Het is belangrijk dat we 
samen blijven werken aan de 
leefbaarheid van onze dorpen, 
met voorzieningen als onderwijs, 
sport en passende woningbouw 
voor zowel de starter als de se-
nior.

Met het groene karakter van 
Bernheze kunnen we zowel in 
binnen- als buitengebied nog 
mooie stappen maken. Met veel 

bedrijvigheid, recreatie en toeris-
me en zorg voor de medemens 
zie ik de toekomst van Bernhe-
ze met vertrouwen tegemoet.” 
Op de ledenvergadering van 7 
december aanstaande zal be-
kend worden wie er nog meer 
de verkiezingsstrijd aangaan na-
mens het CDA. Dan stemmen 
de leden over de kandidatenlijst 
en stellen zij het verkiezingspro-
gramma vast.

Peter van Boekel 
Door leden gekozen als lijsttrekker CDA 
Bernheze gemeenteraadsverkiezingen 2018
BERNHEZE - Vorige week woensdagavond droeg het bestuur van 
CDA Bernheze Peter van Boekel voor als lijsttrekker voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Tijdens de druk bezochte le-
denvergadering meldde zich geen andere kandidaat lijsttrekker.

Foto: Marcel van der Steen

ik ben

Veerkracht en bewustwording
Monique van Kemenade uit Nistelrode is projectleidster bij een 
organisatie die bedrijven ondersteunt in het aanpakken van het 
langdurig ziekteverzuim van hun werknemers voor een snelle 
reïntegratie en een duurzaam herstel. 

Daarnaast stopt ze haar passie in haar eigen bedrijf ‘M’unique 
Transformatie & Life Coaching’. “Mijn missie is om iedereen te helpen 
om (weer) zichzelf te mogen zijn en te kunnen ervaren dat dat goed 
genoeg is. Ook kinderen en jongeren. Dat sluit mooi aan bij mijn 
voorzitterschap van Stichting Jeugdbelangen in Nistelrode, dat dit 
jaar 50 jaar bestaat, en nog springlevend is. Met een grote groep 
vrijwilligers organiseren we zes activiteiten per jaar voor de kinderen 
van de basisschool. Van Koningsdag tot de wandeldriedaagse, 
de kindervakantieweek, de poppendokter en Sinterklaas tot het 
nieuwjaarsvuur met de kerstboomverbranding. De saamhorigheid en 
inzet onder alle vrijwilligers is groot, dat is de kracht van een dorp. 
Samen slaan we de handen ineen. Samen sta je sterker. Net als bij 
D66. Daarom kies ik D66!”

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

De oude klinkerweg is op veel 
plekken verzakt als gevolg van 
zwaar vrachtverkeer dat zich via 
de dorpskern een weg naar de 
bestemming zoekt. Groot onder-
houd is al vele jaren uitgesteld, 
wachtend op de komst van de 
ontsluitingsweg. Nu die weg in-
middels een jaar in gebruik is kijkt 
iedereen reikhalzend uit naar de 
grootscheepse renovatie die er 
tevens voor moet zorgen dat 
doorgaand (vracht)verkeer niet 
meer dwars door het dorp gaat. 
Maar helaas, de prioriteiten zijn 

door de coalitie van CDA, Lokaal, 
SP en D66 anders gesteld, en er 
wordt nu voor gekozen om de 
herinrichting van de Graafsebaan 
in Heesch naar voren te halen en 
de datum voor de Hoofdstaat 
naar achter te schuiven.

Voorlopig blijven de vrachtwa-
gens, bussen en aanhangers 
dus over de putdeksels dende-
ren in het dorpshart van Hees-
wijk-Dinther, rakelings langs het 
smalle randje ‘stoep’ waar je met 
een kinderwagen, rolstoel of 

rollator eigenlijk niet fatsoenlijk 
overheen kunt.

Politieke Partij Blanco heeft de 
afgelopen jaren diverse pogingen 
ondernomen om het opknap-
pen en herinrichten van deze 
weg naar voren te halen, maar 
kreeg daarvoor te weinig steun. 
Wij zullen er echter voor blijven 
knokken om dit bovenaan de pri-
oriteitenlijst te krijgen.

Reageren via info@ppblanco.nl 
of 06-11311713.

Blanco: heel heeswijk hobbelt…

De Hoofdstraat in Heeswijk ligt er al jarenlang slecht bij, en voorlopig blijft 
dat nog wel zo. De aanpak van de doorgaande route door Heeswijk-Dinther 
zou in 2019 en 2020 plaatsvinden, maar met het vaststellen van de nieuwe 
begroting is de einddatum nu voorlopig op 2021 gezet. Dit tot groot onge-
noegen van Politieke Partij Blanco. 

Marko Konings, Politieke Partij Blanco

21 maart 2018
Op deze datum heeft de kiezer 
het voor het zeggen. De SP staat 
klaar om de komende vier jaar 
(2018-2022) met volledige inzet 
aan de slag te gaan. Veel goed 
werk is de afgelopen jaren al 
gedaan. Maar er blijft altijd iets 
over wat beter kan. Dat is de in-
zet van Rein als lijsttrekker voor 
de SP Bernheze. Wij kennen Rein 

als deskundig en menselijk. Veel 
inwoners hebben ervaren dat hij 
een man van zijn woord is. Af-
spraak is afspraak. Als er aange-
pakt moet worden, dan wordt er 
aangepakt. 
Als mensen het moeilijk hebben 
om welke reden dan ook, dan 
kunnen ze op de SP rekenen. 
Maar ook bijvoorbeeld voor de 
zorg voor een gezond milieu. We 

willen deze wereld beter doorge-
ven aan onze kinderen. Daar is 
moed en lef voor nodig. 

Na 1 januari kunt u lezen wat de 
SP wil tussen 2018 en 2022. Dan 
is het SP verkiezingsprogramma 
beschikbaar voor iedereen. Geeft 
u de SP op 21 maart 2018 uw 
stem? Voor een betere wereld, te 
beginnen in Bernheze. 

SP: rein van moorselaar lijsttrekker sP

De SP afdeling Bernheze ziet de gemeenteraadsverkiezingen met veel ver-
trouwen tegemoet. Rein van Moorselaar uit Heeswijk-Dinther is lijsttrekker 
voor de SP Bernheze op 21 maart 2018. De ledenraad heeft Rein unaniem ge-
kozen. Het grote vertrouwen van de SP-leden in hem is hiermee onderstreept. 
De inwoners van Bernheze kunnen voor een sterke SP kiezen. Afgelopen acht 
jaar bestuurde de SP al mee in Bernheze met Rein van Moorselaar als wet-
houder. 

Christa Kolman, Bestuurslid SP Bernheze

Hans en Theo namen in 2014 af-
scheid van de Bernhezer politiek. 
Hans na een periode van vier 
jaar als wethouder en twaalf jaar 
als raadslid. Hans is sinds 2014 
burgemeester in Rhenen. Theo 
was meer dan twintig jaar raads-

lid voor Progressief Bernheze. Hij 
geniet nu van zijn pensioen maar 
is nog op veel fronten actief voor 
de gemeenschap, onder andere 
voor de aanleg van glasvezel en 
voor zorgvoorzieningen.

Op 12 november werden een 
notenboom en een tamme kas-
tanje geplant aan de Akkerweg 
in Vorstenbosch. Op die loca-
tie plantte in 2007 de partij al 
drie lindebomen die zij bij het 

900-jarig bestaan van Brabant 
aan de gemeente schonk. In 
2010 werd nog een lindeboom 
toegevoegd bij het afscheid van 
Frank Geenen als raadslid.

getuigen van progressieve 
inzet voor Bernheze
BERNHEZE - Hans van de Pas en Theo van Overbeek hebben op 
zondag 12 november twee bomen toegevoegd aan het bomenbe-
stand van Bernheze. Bij hun afscheid van de politiek in 2014 schonk 
Progressief Bernheze hen een boom als blijk van waardering. De 
bomen staan symbool voor de progressieve, gedreven inzet van bei-
den voor Bernheze en voor hun persoonlijke karakter.

Hans en Theo

boom als blijk
van waardering
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Bezuinigingen
De afgelopen jaren is er veel be-
zuinigd. Minder ambtenaren, 
minder onderhoud in de open-
bare ruimte, minder en lagere 
subsidies. Noodzakelijke herin-
richtingen van straten en plei-
nen zijn uitgesteld zodat het nog 
jaren duurt voordat de dorpen 
voor voetgangers en fietsers vei-
liger worden. Progressief Bern-
heze erkende de noodzaak van 
bezuinigen maar had het anders 
gedaan. 

Verbouwen
Te weinig privacy voor de klant 
is het meest gehoorde argument 
om de hal van het gemeentehuis 
te verbouwen. Absurd vindt Pro-
gressief Bernheze. Er zijn meer 
dan voldoende kamers in het 
gemeentehuis voor privacyge-
voelige gesprekken. Bovendien 
gaan ambtenaren en wethouders 
steeds vaker naar buiten voor het 
gesprek bij u aan de keukentafel. 
De bezetting in het gemeente-
huis in Heesch gaat omlaag. Be-

sturen is vooruitzien. Maar dit is 
het zwakke punt van het college 
en de gemeenteraad van Bern-
heze. De bestuurders in Bernhe-
ze bezuinigen op de uitgaven in 
de dorpen en de subsidies aan de 
verenigingen. 
De bestuurders kijken niet naar 
zichzelf en het gemeentehuis. De 
verbouwing van de hal is wegge-
gooid geld. 

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: gekker kan niet

De begroting 2018 is door de gemeenteraad vastgesteld. Progressief Bernhe-
ze heeft niet ingestemd. Progressief Bernheze leverde voorstellen voor ver-
beteringen. Maar de meerderheid van de gemeenteraad had, op advies van 
het college, weinig oren naar ons verhaal. Het belangrijkste breekpunt voor 
Progressief Bernheze is de aangekondigde verbouwing van de publiekshal in 
het gemeentehuis. Maar liefst € 160.000,- willen college en gemeenteraad 
hieraan gaan uitgeven. Zijn er geen belangrijkere zaken in de dorpen waar dit 
geld beter aan te besteden is? 

Cent van den Berg, fractievoorzitter

Zijn trouwe ‘dienstjaren’ bij de 
gemeente Bernheze geven zijn 
grote betrokkenheid bij de sa-
menleving aan. Hij wil daadwer-
kelijk bijdragen. 

Niet alleen met raad, maar ook 
met daad. Hij heeft laten zien 
dat hij ook met moeilijke dossiers 
goed kan omgaan en de dialoog 
zoekt om in samenspraak met de 
burgers, bedrijven en gemeente-
raad naar aanvaardbare oplossin-
gen te zoeken. 
Daarin heeft hij gedurende zijn 
wethouderschap aantoonbare 
resultaten laten zien, zoals ver-

betering van sportaccommoda-
ties, de zuidelijke ontsluitingsweg 
in Heeswijk-Dinther en natuurlijk 
de gratis aanleg van glasvezel in 
heel Bernheze.

Proactief, duidelijke doelen stel-
len en een goed zakelijk en finan-
cieel inzicht zonder daarbij de 
menselijke maat uit het oog te 
verliezen, zijn kenmerkend voor 
hem.
Op 11 december zullen de leden 
van Lokaal een besluit nemen 
over deze voordracht en wordt 
ook het verkiezingsprogramma 
vastgesteld.

Lokaal: rien wijdeven 
kandidaat lijsttrekker

Afgelopen week hebben wij als bestuur be-
sloten om Rien Wijdeven voor te dragen als 
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 21 maart 2018. We zien in hem 
de juiste opvolger van Roel Monteiro. Als 
bestuur hechten wij veel waarde aan een 
vertrouwd, resultaatgericht en bekwaam 
persoon.

John van den Akker, voorzitter

Verbeter de leefomgeving

CDA Bernheze heeft daarbij 
aangegeven meer geld te willen 
inzetten voor een goede leefom-
geving. De raad heeft de moge-
lijkheid om voorstellen te doen 
die zij belangrijk vindt voor Bern-
heze en haar inwoners. Als een 
meerderheid van raadsleden een 
voorstel steunt moet dat uitge-
voerd worden door het college. 

Openbaar groen, 
bermen en fietspaden
Een belangrijk voorstel over 
verbetering van de leefomge-
ving, door beter onderhoud van 
openbaar groen, bermen en 
fietspaden, is mede door CDA 

Bernheze ingediend. In groten 
getale hebben burgers hierover 
geklaagd en de raad heeft geluis-
terd. Hiervoor moet wel geld vrij 
gemaakt worden en wij vonden 
dit zo belangrijk dat dit nu ook 
gebeurt. We kunnen geld halen 
uit de reserves, die na tijden van 
crisis nu weer gunstig op de ba-
lans staan. Verantwoord keuzes 
maken met goede afwegingen, 
dat is wat wij willen. 

Belangen inwoners 
bepalen inzet budget 
Dus bij de begroting draait niet 
alles om geld, maar juist om de 
belangen van onze inwoners. 

Het college wil wel altijd een ver-
antwoording voor de benodigde 
bedragen, want samen met de 
raad moet zij erop toezien dat 
Bernheze financieel gezond blijft.

Alles draait om geld, of toch niet? In de raadsvergaderingen van  
2 en 9 november sprak de raad over de begroting. Het college pre-
senteerde daar het kostenplaatje voor 2018. Wat willen we doen en 
wat gaat het kosten? 

Jolanda School, raadslid CDA-Bernheze

cda.nl/bernheze

Bij de behandeling van de voor-
jaarsnota 2018 (Perspectiefno-
ta) in juni dit jaar werd ook ge-
sproken over het aanbrengen 
van openbare verlichting bij be-
langrijke fietsroutes. Dit zou de 
verkeers- én sociale veiligheid 
voor woon- en werkverkeer en 
schoolgaande jeugd sterk vergro-
ten. Het betreft een tiental be-
staande vrijliggende fietspaden 
en zou een investering vragen 
van ongeveer € 735.000,-. 
VVD-Bernheze diende een mo-
tie hiervoor in omdat zij het 
belangrijk vindt dat zowel het 

woon-werkverkeer als de school-
gaande jeugd niet in het donker 
op deze fietspaden moet blijven 
rijden. Onze motie kreeg echter 
geen steun.

Tijdens de begrotingsbehande-
ling 2018 heeft VVD-Bernheze 
daarom een amendement inge-
diend om alsnog deze vrijliggen-
de fietspaden van dynamische 
openbare verlichting te voorzien 
en de investering in vier fases 
uit te voeren. Alleen Progressief 
Bernheze steunde het amende-
ment. 

De overige partijen vonden het 
echter niet nodig om de veilig-
heid op deze fietsroutes te ver-
beteren. 
Wel waren die partijen het eens 
met het voorstel van het colle-
ge om de publiekshal in het ge-
meentehuis voor € 160.000,- te 
verbouwen.

VVD-Bernheze vindt dit onbe-
grijpelijk! Zo ga je niet met ge-
meenschapsgeld om.

Reageren: www.bernheze.vvd.nl/ 
contact.

VVD: het blijft donker

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week heeft het college bij de be-
grotingsbehandeling 2018 een voorstel gedaan om de openbare verlichting 
te verduurzamen door het volledig toepassen van energiezuinige, dimbare 
ledverlichting. In de komende vier jaar is hiervoor een investering nodig van 
ruim € 2,3 miljoen. VVD-Bernheze kan zich volledig vinden in dit voorstel. 
De investering wordt namelijk terugverdiend.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

SP: ‘We willen deze wereld beter doorgeven aan onze kinderen’

Hij wil daadwerkelijk bijdragen. 
Niet alleen met raad, ook met daad.
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Tekst?

migrereN Zie oplossing pagina 34

wie
is deze Bernhezenaar?

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

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOgcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

Oplossing
vorige week

Michel Oomen 
uit Loosbroek

Winnaar:
Nathalie van 

Zutphen-van Lieshout
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Easy

8 7 1

9 2 4 6

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

8 2 3 9

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

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

Nieuwe Desso-
taPijttegeLs 
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.

aaNgeBoDeN

PeDiCure NisteLroDe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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.

www.raDioNostos.NL

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.

CoLoreNta 
KLeuraNaLYse 
eN maKe-uP aDVies
Biedt u de mogelijkheid om een 
workshop te volgen, waarbij u 
ingeleid wordt in de wereld van 
kleur. Deze workshop kan tot 
10 personen gevolgd worden.
Wilt u een leerzame en gezellige 
dag, bel dan voor meer 
informatie;
Colorenta Hannie Heesakkers 
06-51110053.

siNt eN Piet KomeN 
Naar u toe!
De opbrengst van deze actie 
wordt gedoneerd aan het 
voetbalteam: HVCH JO13-1. 
Dit team doet in het voorjaar 
mee aan een internationaal
voetbaltoernooi in Duitsland.
Info: 06-51286021.

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

PersoNeeL

ZoeK jij eeN BaaN 
waariN je ZeLf je ureN 
KaN iNDeLeN?
Kom dan snel werken in ons 
klantcontactcentrum.
Bel voor meer informatie 
Logic-Call 073-5286700.

DiVerseN

geZeLLig aVoNDje uit 
Bij CafÉ ZaaL eLsie
Heeswijk-Dinther
m.m.v. allround orkest 
Matchbox
Zaterdag 18 november, 
aanvang 20.30 uur. Entree € 5,-.

wiLt u eeN ZoeKertje PLaatseN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAM EN
Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys



Woensdag 15 november 2017 23
  

Zelf heeft Brigitte aan beide kan-
ten van zo’n traject gestaan. Tij-
dens haar burn-out heeft ze een 
therapievorm gevolgd waarbij ze 
werd gespiegeld door paarden, 
wat ze als erg prettig ervaarde. En 
nadat haar dochter gediagnos-
tiseerd werd met een vorm van 
autisme heeft ze een cursus au-
tisme gevolgd. Dit was voor Bri-
gitte het startpunt van haar car-
rière als kinder- en gezinscoach. 
Ze volgde meerdere cursussen op 
het gebied van kinder- en gezins-
coaching en therapievormen met 
honden. 
Dit alles heeft geleid tot haar ei-
gen praktijk. 

Brigitte helpt kinderen en gezin-
nen om weer in hun eigen kracht 
te komen staan. Dit kan door 
middel van een coachingstraject, 
waarbij ze kinderen en ouders 
helpt om weer vol zelfvertrou-
wen in het leven te staan. Zo’n 
traject, waarbij het bijvoorbeeld 
gaat om het helpen van een kind 
wat pest of gepest wordt, duurt 

meestal zo’n zes tot acht weken. 
Maar is het een groter probleem 
waar je tegenaan loopt, dan 
wordt er een begeleidingstraject 
gestart. Hierbij begeleidt Brigitte 
bijvoorbeeld je kind met autis-
me of ADHD om zichzelf en de 
emoties beter te begrijpen en te 
uiten, maar ook de ouders en an-
dere gezinsleden worden hierin 
betrokken. 

De trajecten starten met een in-
takegesprek. Hierbij wordt geke-
ken wat er allemaal speelt en hoe 
Brigitte het kind of gezin hiermee 
kan helpen. Tijdens de therapie 
kan, wanneer dit gewenst is, 
ook met een hond samenge-
werkt worden. De hond spiegelt 
het gedrag van de ouders en het 
kind en laat zo op een speelse 

manier zien hoe zij zichzelf kun-
nen verbeteren. En met name bij 
kinderen kunnen de honden ook 
kalmerend werken, waardoor 
zij gemakkelijker kunnen praten 
over wat er allemaal in hen om-
gaat. Heb je liever geen honden 
bij de therapie, omdat je er bij-
voorbeeld bang of allergisch voor 
bent? Dan is dat geen probleem. 

Wil je meer weten over Brigitte 
en de mogelijkheden die ze biedt 
met haar praktijk Eigen Jij? Neem 
dan een kijkje op 
www.eigenjij.nl, neem contact 
op via 06-53532425 of mail naar 
info@eigenjij.nl.

VROEGE VOGELS 

OPGELET!

IEDERE ZONDAG ALLE FILMS  

VOOR 12:00 UUR VOOR MAAR 

€5,50 P.P.*
*EXCL. 3D TOESLAG. DEZE ACTIE LOOPT T/M KERST!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017

Kapitein Onderbroek...: 15:00

Dikkertje Dap: 
15:15

Sinterklaas & Het Gouden..: 15:15

Misfit: 
15:00 17:30

Bella Donna’s: 
17:30   

Thor: Ragnarok: 
20:15

Weg van Jou: 
20:15  

American Assassin: 
17:30 20:00

Home Again: 
17:45

Murder on the Orient Express: 20:00 

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017

Justice League 3D: 
19:45 

Suburbicon: 
19:45

Murder on the Orient Express: 20:00

Weg van Jou: 
20:00

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017   

Kapitein Onderbroek...: 16:00

Sinterklaas & Het Gouden..: 16:00

Misfit: 
16:00 

Thor: Ragnarok: 
18:45

Weg van Jou: 
19:00

Bella Donna’s: 
21:30   

Murder on the Orient Express: 19:00 21:45

Justice League: 
15:45 21:30

Justice League 3D: 
18:45 

Suburbicon: 
21:45

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 

Kapitein Onderbroek...: 13:30

Dikkertje Dap: 
16:00

Sinterklaas & Het Gouden..: 13:15 16:00

Dummie de Mummie...: 13:30

Bella Donna’s: 
19:00

De LEGO Ninjago Film: 13:15 

Thor: Ragnarok: 
18:45

American Assassin: 
21:45

Jigsaw: 
21:30

Murder on the Orient Express: 15:45 19:00 21:45

Justice League: 
15:30 18:45

Justice League 3D: 
21:30 

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017

Kapitein Onderbroek...: 11:15 13:30

Dikkertje Dap: 
11:30 15:45

Sinterklaas & Het Gouden..: 11:15 11:30 14:00 16:15   17:45

Misfit: 
15:45  

Dummie de Mummie...: 13:30

De LEGO Ninjago Film: 13:30

Thor: Ragnarok: 
19:30 

Weg van Jou: 
19:45

Murder on the Orient Express: 16:00 19:45

Justice League 3D: 
19:30   

MAANDAG 20 NOVEMBER 2017 

Murder on the Orient Express: 19:45

Suburbicon: 
19:45

Justice League: 
19:45

DINSDAG 21 NOVEMBER 2017

Justice League 3D: 
19:45 

Murder on the Orient Express: 19:45

American Assassin: 
20:00

Weg van Jou: 
20:00

WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017

Kapitein Onderbroek...: 15:00

Dikkertje Dap: 
15:00

Sinterklaas & Het Gouden..: 15:15

Misfit: 
15:00  

Thor: Ragnarok: 
17:15

Weg van Jou: 
20:00 

Home Again: 
17:30

Murder on the Orient Express: 17:15 20:00 

Justice League: 
17:30

Justice League 3D: 
20:15

Suburbicon: 
20:15 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Kinder- en gezinscoach Eigen Jij
opent haar deuren

HEESCH – Opgroeien is een hele klus. Als je bijvoorbeeld gepest wordt, onze-
ker bent, een vorm van autisme hebt of een heftige diagnose van een gezinslid 
moet verwerken, wordt dit alleen maar lastiger. Brigitte van Heesch-Geurts 
helpt kinderen en gezinnen om hiermee om te gaan, zodat zij samen op een 
fijne manier als gezin kunnen functioneren. Bij haar praktijk ‘Eigen Jij’ aan 
de Sonniusstraat 17 start ze een begeleidings- of coachingstraject, eventueel 
met een hond die haar in haar werk helpt. 

Brigitte helpt met coachings- en begeleidingstrajecten

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

OSS - Op 23 november vindt de jaarlijkse 
vertaalwedstrijd, Juvenes Translatores, 
plaats. Deze wedstrijd wordt georgani-
seerd vanuit de Europese Commissie. 
Namens het TBL doen mee:

-  Meerle Samuels uit Heesch en Daantje 
Vreeburg voor Duits

-  Lisa Márquez Kroeze en Imke van de 
Coevering voor Spaans

-  Esra Broeksteeg en Lotte Peters voor 
Frans.

Het TBL is een van de 26 Nederlandse 
scholen waarvan leerlingen mee mogen 
doen aan deze vertaalwedstrijd. Juvenes 
Translatores is een jaarlijkse vertaalwed-
strijd voor zeventienjarige scholieren, 

die tegelijkertijd wordt gehouden in alle 
landen van de Europese Unie. Per land 
wordt slechts een beperkt aantal scholen 
geselecteerd. Dit jaar wordt de wedstrijd 
op 23 november van 10.00 tot 12.00 uur 
gehouden. Leerlingen die geboren zijn in 
2000 kunnen meedoen.

Juvenes Translatores geeft jongeren in-
zicht in de vaardigheden die een goede 
vertaler moet hebben als tussenpersoon 
tussen verschillende talen. 
In februari 2018 wordt bekend gemaakt 
wie de winnaar is geworden per deelne-
mend land. De winnaars winnen een reis 
naar Brussel. De Nederlandse winnaar 
van de editie 2016 was TBL-leerling Ca-
roline Smulders.

Meerle uit Heesch neemt deel 
aan Juvenes Translatores

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen vrijdag 
heeft een aantal keezliefhebbers weer 
enthousiast het spel gespeeld in CC Ser-
vaes. De winnaars, Marco en Anja, gin-
gen met een mooie prijs naar huis. 

Op vrijdag 8 december kun je opnieuw 
deelnemen aan de volgende keezavond 
in CC Servaes. De organisatie is weder-
om in handen van SEM events. Hebben 
jij en je teamgenoot zin in een gezellige 
keezavond met leuke prijzen? Schrijf je 
dan snel in als koppel door te mailen naar 
info@sem-events.nl. Je ontvangt dan per 
mail een bevestiging met een betalings-
link voor het inschrijfgeld, dat € 10,- per 

koppel bedraagt. Op 8 december is de 
zaal om 19.00 uur open en wordt er om 
19.30 uur gestart in vijf ronden. 
Tot dan!

Geslaagde keezavond in CC Servaes
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RegioBank meest
klantgerichte en

klantvriendelijkste bank
Beste klanten, 

hartelijk dank voor jullie waardering.

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

mantelzorg en wmo moeilijk?

De uitleg wordt gegegeven door 
Carlien de Witte, coördinator 
ouderenadviseurs van ONS wel-
zijn en Margo van den Berg, 
mantelzorgmakelaar van de ge-
meente Bernheze. Zij vertellen 
over hun werk en wat zij voor 
mensen kunnen betekenen. 
Hoe meer je weet des te beter, 
dus worden hierbij alle senioren 
van Heeswijk-Dinther uitgeno-
digd om gebruik te maken van 
de mogelijkheid meer hierover te 
horen én om vragen te stellen. 

Zet één middag alles aan de 
kant. En... de toegang en de kof-
fie zijn gratis.

HEESWIJK-DINTHER - Mantelzorg; we krijgen er allemaal direct of indirect wel mee te maken. Moeilijk? 
Zoek dan naar oplossingen en probeer uitleg te krijgen! Dat kan tijdens de volgende themamiddag van 
KBO-Dinther op woensdag 22 november om 14.00 uur in CC Servaes.

Ook de veiligheid van verkeers-
deelnemers in Heesch heeft de 
aandacht van Dorpsplein. Bij 
met name oudere fietsers zijn 
vragen over onveilige situaties in 
Heesch: hoe kun je veilig over-
steken met de fiets, waar moet 
je op letten bij het gebruik van 
een elektrische fiets? Op don-
derdag 23 november van 10.00 
tot 10.30 uur krijgen de vrijwilli-
gers van Dorpsplein Heesch ver-
sterking van wijkagent Paul van 
Dijk om vragen over verkeersvei-
ligheid te beantwoorden en tips 
te geven.

Wist je dat Dorpsplein op woens-
dagmiddag in CC De Pas de 
mogelijkheid biedt voor actieve 
dagbesteding voor mensen met 
beginnende dementie? (Indica-

tie is niet nodig.) Maar Dorps-
plein Heesch doet nog meer. Van 
elke burger wordt verwacht dat 
hij of zij zo lang mogelijk mee 
blijft doen aan de maatschappij. 
Een lichamelijke, verstandelijke 
of psychische beperking en ziek-
te kunnen deze deelname lastig 
maken. 
Er zijn verschillende mogelijkhe-
den voor ondersteuning. Soms 
is niet helemaal duidelijk hoe je 
deze ondersteuning kunt krij-
gen. De vrijwilligers van Dorps-
plein Heesch kunnen je daarbij 
helpen.

Politie geeft tips bij 
spreekuur Dorpsplein 
heesch
HEESCH - Vrijwilligers van Dorpsplein Heesch zitten elke donder-
dag van 9.30 tot 11.30 uur in het café van CC De Pas om vragen te 
beantwoorden op het gebied van zorg (bijvoorbeeld huishoudelijke 
hulp) en welzijn (bijvoorbeeld speciale en aangepaste vervoersmo-
gelijkheden zoals de boodschappenbus), werk en inkomen en vrij-
willigerswerk. Je kunt tijdens het spreekuur altijd binnenlopen voor 
informatie, advies of een gesprek met een kopje koffie.

VOOR HET BESTE 
HOORADVIES

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

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL
Botermarkt 3 • Uden • 0413-330905

Wij maken het verschil ervaar het zelf

‘t Dorp 29 I Heesch I 0412-475959
Carmelietenstraat 8 I Oss I  0412-480302

www.vanschijndelhoortechniek.nl

geslaagde handwerkverkoop horizon

Vele mooie producten van de da-
meswerkgroep werden voor een 
vriendelijk prijsje verkocht. De 
fraaie opbrengst van de markt 
betekent opnieuw een welkome 
steun voor het werk van de Hee-

sche ziekenvereniging. Tijdens de 
verkoop werden er ook loten ver-
kocht. De prijzen zijn gevallen op 
de volgende nummers: geel 444, 
geel 407 en roze 774. De geluk-
kige winnaars kunnen de prijs af-
halen op Emmahof 40.

HEESCH - Ziekenvereniging Horizon Heesch hield op zondag 12 november opnieuw een grote hand-
werkverkoop die werd gehouden in de dagkerk van geloofsgemeenschap St. Petrus’ Banden aan de 
Kerkstraat. Het was wederom een gezellige markt, waar velen de mogelijkheid aangrepen om al een 
leuk cadeautje aan te schaffen voor de naderende feestdagen.

vriendelijk prijsje

elimineer 
zelfkritiek

Geef jij jezelf vaak op je kop voor 
de kleinste dingen? Is er een klein 
stemmetje in je hoofd, dat vaak 
vertelt dat je niet goed genoeg 
bent, want je bent dom etc.? 

Als je vaak kritiek hebt op jezelf, 
onderneem dan actie om dit te 
veranderen. Buig het om in po-
sitieve zin. Als je een fout hebt 
gemaakt, zeg dan bijvoorbeeld: 
“Dat doen we de volgende keer 
anders, maar het is knap dat je ac-
tie hebt ondernomen en hier heb 
je weer van geleerd.”
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als jij voor de koffie zorgt, doet XrC de rest
Voor iedere ondernemer is inter-
net een onmisbaar iets gewor-
den. Zonder internet kan er niet 
gepind worden, komt de mail 
niet binnen, werkt het reserve-
ringssysteem niet meer en ligt 
je beveiligingssysteem eruit. Dit 
zijn enkele van vele voorbeelden 
van internetgebruik voor onder-
nemers, of je nou ZZP’er bent of 
met 100 collega’s samenwerkt. 
Het glasvezelnetwerk voor parti-
culieren is hier niet op berekend, 
dus als ondernemer moet je goed 
bekijken welke provider bij jouw 
zakelijke wensen aansluit. 

Met de komst van glasvezel in 
Bernheze heb je ook als zakelijk 
gebruiker de mogelijkheid om je 
onderneming aan te laten slui-
ten op dit netwerk. Maar het is 

wel belangrijk dat je hiervoor de 
juiste provider kiest. XRC is in 
Bernheze de enige provider voor 
de zakelijke markt en daar zijn zij 
trots op. Zij zijn een ervaren partij 
die in verschillende regio’s door 
heel Nederland al glasvezel levert 
en doen dit nu met veel plezier 

in Bernheze. Allemaal vanuit hun 
nieuwe hoofdkantoor aan de 
A50 in Nistelrode. 

“Wanneer je als zakelijk gebrui-
ker glasvezel afneemt via XRC 
krijg je meer dan alleen ‘een lijn-
tje’. De ‘X’ van XRC staat voor 

het Griekse woord ‘Xaris’, wat 
‘helpende hand bieden’ en ‘ont-
zorgen’ betekent in het Grieks”, 
legt eigenaar van XRC, Dave 
Spijker uit. “Wij helpen de on-
dernemers van begin tot eind. Zij 
hebben wel wat beters te doen 
dan alles zelf aan te sluiten op 

het nieuwe modem.” XRC 
maakt het haar afnemers 

zo gemakkelijk moge-
lijk. Alles rondom de 
installatie wordt door 
hen geregeld, zodat 
jij de monteurs alleen 
maar hoeft te helpen 

aan een kopje koffie of 
thee. 

Nadat de aansluiting tot in 
de puntjes geregeld is gaat de 
service van XRC door. Zo is de 
servicedesk 24/7 bereikbaar, 
want niets is zo vervelend voor 
een ondernemer als zonder net-
werk te zitten. “Als je naar onze 
helpdesk belt krijg je meteen ie-
mand aan de lijn die jou kan hel-
pen. Dat scheelt de ondernemer 
ook kostbare tijd”, zegt salesma-
nager Dirk van de Ven. “Eigenlijk 
zou je wel kunnen zeggen dat wij 
de Van Tilburg van de glasvezel 
zijn”, lacht Dave. 

Meer weten over de mogelijkhe-
den? Op www.xrc.nl vind je alle 
informatie over glasvezel, maar 
ook over telecom, cloud, bevei-
liging en veel meer.

NISTELRODE – NOG EVEN EN HEEL BERNHEZE HEEfT DE BESCHIKKING OVER GLASVEZEL. 

ALLES WAT JE OP DIT SNELLE NETWERK AANSLUIT KRIJGT EEN VEEL BETERE KWALITEIT DAN HET 

OUDE ADSL. VOOR DE CONSUMENT IS DE OVERSTAP VAAK SNEL GEPIEPT, MAAR DE ZAKELIJKE 

MARKT VRAAGT OM EEN ANDERE AANPAK. XRC SERVICES HELPT JE ALS ONDERNEMER OP WEG 

OP HUN ZAKELIJKE GLASVEZELNETWERK. 

Dave Spijker en Dirk van de Ven Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Canadabaan 16 Nistelrode
088-2290499
info@xrc.nl
www.xrc.nl

XRC is de 
enige provider 

voor de 
zakelijke 

markt

De week van respect is er ook in Bernheze

Groep 8 van meester Mart kreeg 
een bijzondere les van wethou-
der Rein van Moorselaar. Aan de 
hand van een eigen verhaal ging 
hij in gesprek met de kinderen, 
om samen te ontdekken wat res-
pect nou eigenlijk is. 

Aan de hand van een echt ge-
beurd verhaal opent Rein met 
kinderen de discussie over res-
pect. Want wat is dat nou? Hoe 
ga je er zelf mee om wanneer 
je iemand tegenkomt die je niet 
kent, of die anders is dan dat jij 

bent? Zo gaf hij het voorbeeld 
van zijn eigen broer, die gehan-
dicapt is. “Ik ga weleens samen 
met hem boodschappen doen, 
dat vindt hij leuk. En dan zie ik 
soms mensen naar hem wijzen en 
lachen.” Een voorbeeld van een 

moment waarin mensen geen 
respect naar hem en zijn broer to-
nen, legt hij uit. 

Zo komt het gesprek op gang. 
Want wanneer doen de kinderen 
in de klas iets uit respect, of iets 
juist niet? Er wordt verteld dat 
bij iemand de televisie uitgezet 
wordt als er bezoek is en dat zij 
vorige week een moskee hebben 
bezocht, waar ze zonder schoe-
nen naar binnen gingen. Alle-
maal uit respect, of de kinderen 
het nou kennen of niet. 

Dan stelt Rein de vraag hoe dat 
zit als je iets of iemand niet kent 
Kun je dan ook respect tonen? 
Na even nadenken stemmen de 
kinderen daar mee in. “Ja, want 
ook al ken je iets niet, toch kun je 
daar gewoon respect voor heb-
ben. Je hoeft iets of iemand niet 
te kennen, om respect te heb-
ben!” 
En ook voor Rein hebben de kin-
deren respect, omdat hij zomaar 
voor een groep vreemde kinde-
ren zijn verhaal komt doen. 

Na een uur zit de gastles erop. De 
kinderen zijn samen met Rein van 
Moorselaar en meester Mart een 
uur flink in gesprek gegaan over 
respect. 

Ze hebben het erover gehad wat 
dat is en hoe je er zelf mee om-
gaat bij iets onbekends. Het doel 
van de Week van Respect is hier 
behaald: samen nadenken en in 
gesprek gaan over respect, om 
het zo op de agenda te houden.

HEESWIJK-DINTHER - Van 6 tot en met 11 november was het de Week van Respect. 
Door heel Nederland hebben 130 gemeenten deelgenomen aan de Week van Respect, 
waaronder ook de gemeente Bernheze. Zo bezocht wethouder Rein van Moorselaar 
basisschool Het Mozaïek, waar hij het thema respect met de leerlingen besprak. 

Wethouder Rein van Moorselaar opent de discussie over respect Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Michel Roefs

Ook al ken je 
iets niet, toch 
kun je daar 
respect voor 
hebben
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Kort 
nieuws

Lionsclub Bern-
heze op stap in 
de maashorst 

BERNHEZE - De senioren-
commissie van Lionsclub 
Bernheze is zaterdag 4 no-
vember met een groep bewo-
ners van Heelwijk uit Heesch 
op pad geweest in de Maas-
horst. Na een heerlijke lunch 
bij restaurant Bomenpark ge-
noten de bewoners van de 
herfstzon tijdens de terugreis.

Dansen bij 
De waard

HEESCH - Na twee druk be-
zochte middagen vorig sei-
zoen is er besloten op herha-
ling te gaan. 

De muziek wordt wederom 
verzorgd door muziekgroep 
Di-is-‘t. Deze bestaat uit vier 
muzikanten en twee zange-
ressen. Alle soorten muziek 
en muziekstijlen komen voor-
bij, dus voor ieders wat wils. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open 
om 13.00 uur. De entree is 
€ 3,-, dit is inclusief een kopje 
koffie of thee.
Zaal De Waard, Kerkstraat 3.
0412- 451755
www.restaurantdewaard.nl.

De cabaretier Hans Dorrestijn, dichter Ingmar Heytze en Vrouwkje Tuinman Foto’s: Marcel van der Steen

Vanaf het dak van de sterren-
wacht kijk je naar de Melkweg 
recht boven je hoofd en leer je 
sterren en sterrenbeelden her-
kennen met bekende en min-
der bekende namen, zoals Stier, 
Zwaan, Draak, Grote- en Kleine 
Beer, Poolster en Capella. Het 
moet wel onbewolkt zijn om 
sterren te kunnen zien.

In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-

mel en ons zonnestelsel. Extra 
aandacht krijgen de ‘vallende 
sterren’ of meteoren, die midden 
december te zien zullen zijn; vele 
tientallen per uur.
Entree op de publieksavond is 
€ 5,-, kinderen tot en met twaalf 
jaar betalen € 3,-. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
5383 KT Vinkel / Heesch
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij
sterrenwacht halley

HEESCH - Op vrijdagavond 17 november is Sterrenwacht Halley 
voor publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftij-
den. Vooraf aanmelden is niet nodig. De telescopen worden gericht 
op sterren, dubbelsterren en sterrenhopen.

Onder andere kinderkleding en 
babyspullen in allerlei soorten en 
maten. Bekend speelgoed zoals 
Duplo en Lego, Barbiepoppen 
en gezelschaps- en computer-
spelletjes zijn er natuurlijk ook te 
vinden. De gebruikte spullen of 
partijgoederen worden te koop 
aangeboden door particulieren. 
De organisatie organiseert al 
meer dan twaalfeneenhalf jaar in 
de regio kinderbeurzen en deze 
beurzen lopen nog steeds erg 
goed. 
Als je alle kinderspullen nieuw 
moet kopen wordt dat vaak veel 
te duur. Bovendien kun je vaak 
net zo goed volstaan met ge-
bruikte kleren en spullen. Dat 
zie je onder andere bij kinder-
boxen en kinderstoeltjes, auto- 
en fietsstoeltjes. Deze artikelen 
zijn meestal meteen verkocht op 
de beurs. De deelnemers gaan 
tevreden naar huis als zij hun 
spullen verkocht hebben en de 
nieuwe eigenaars zijn erg blij met 
hun aankoop. Daarom is het nog 
steeds zo leuk om de beurzen te 

organiseren. Met het oog op de 
decembermaand is de beurs ze-
ker een bezoekje waard. Deze 
keer wordt er een middageditie 
georganiseerd en wel van 16.00 
tot 18.30 uur. De entree is € 2.-. 

Voor meer informatie kijk op 
www.babykinderbeurs.nl of ga 
naar de Facebookpagina.

Baby- & Kinderbeurs 
rusheuvel oss middageditie
OSS - Bij de Rusheuvel in Oss wordt zondagmiddag 19 november 
een grote baby- en kinderbeurs gehouden. De organisatie van de 
baby- en kinderbeurs verwacht wederom een grote drukte. De beurs 
die twee keer per jaar daar wordt gehouden, is inmiddels een begrip 
voor Oss geworden. Er staan ruim 100 deelnemers en je kunt er 
makkelijk parkeren. Van alles is er te koop wat interessant is voor 
kinderen tot ongeveer twaalf jaar.

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Najaar Fashion Trendzzdag en 
-avond in Italiaanse sferen

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.

Woensdag 22 november
van 10.00 tot 22.00 uur

25% korting 
op de gehele collectie

op bezoek in Bernheze
Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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duurzaam bouwen

Al sinds 2012 hebben Peter en Annie Kriele zonnepanelen op het dak van hun woning aan de Anton 
Derkinderenstraat in Heeswijk-Dinther. Wat ze nog aan energie nodig hebben, en dat niet zelf opgewekt 
wordt, krijgen ze sinds kort van BECO, de Bernhezer Energie Coöperatie. Van deze lokale energiecoöpera-
tie krijgen ze duurzame energie, 100% groene stroom. 

Peter (73), voorheen werkzaam 
bij de gemeente, is al even met 
pensioen. Al tientallen jaren is 
Peter als grote natuurliefhebber 
actief bij het IVN in Bernheze. 
Hij is daar veel met onderhoud 

van groen, zoals het knotten van 
wilgen, bezig. Vanaf 2003 werkt 
Peter ook in de tuin van de Alber-
tusschool in Loosbroek en zorgt er 
mee voor dat deze schooltuin op 

orde blijft. Logisch dat milieu be-
langrijk gevonden wordt en duur-
zame energie vanuit ideële over-
wegingen gebruikt wordt. “Vóór 
BECO zaten we bij Nuon. Die le-
veren energie van kolencentrales 
dus daar zijn we mee gestopt”, 
zegt Peter. 
“Bij de overstap naar BECO speel-
de voor ons ook heel duidelijk 
mee dat je meer betrokken bent 
omdat BECO dichtbij is, in onze 
eigen gemeente. Bovendien is 
het een coöperatie waar de leden 
zeggenschap hebben en die van 
en voor de inwoners van Bern-
heze is.” Dat BECO samenwerkt 
met andere coöperaties in Neder-

land binnen de Duurzame Ener-
gie Unie is ook belangrijk, vinden 
Peter en Annie, “Samen ben je 
sterker.” En al deze coöperaties 
samen garanderen 100% duur-
zame groene stroom van Neder-
landse bodem. 

De Duurzame Energie Unie ver-
anderde onlangs van naam. Sinds 
kort is de naam OM. Dit mede 
met als motto dat iedereen in Ne-
derland en ook in Bernheze OM 
moet. We moeten allemaal OM 
naar minder en naar meer 100% 
duurzame energie van eigen bo-
dem. Een heel belangrijk streven 
van BECO.

iVN-er Peter Kriele kiest voor groene 
duurzame energie

meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Alvast 
investeren 

voor de 
zomer

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

1. Schakel over naar 
groene stroom. Zo 
wordt ook direct 
de CO2 uitstoot 

van je gasverbruik 
gecompenseerd.

2. Gebruik een regenton 
om water op de vangen.

DuurZaamheiD
tiPs

meer betrokken 
omdat beco dichtbij is, 
in onze eigen gemeente

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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bernHeze BOUWT

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

06-11955220
johndortmans@home.nl

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

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

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

wilgen knotten bij Landgoed Zwanenburg

Op een plek langs de oude Aa 
richting Veghel, nog voor de 
braakliggende landbouwgrond, 
moest eerst het riet en de bra-
men weggehaald worden zodat 

men bij de twee te knotten wil-
gen kon komen. De tweede plek 
ligt langs de enkele jaren gele-
den uitgegraven plas, waar het 
vol stond met opgaand geboom-

te; in dit geval vooral veel jonge 
wilgen. Hier moesten de vrijwil-
ligers het gebied wat uitdunnen. 

Hierna wachtte nog een derde 
plek verderop langs de oude Aa, 
waar dus eerst wat bramenstrui-
ken weggehaald moesten wor-
den voordat men de overhan-
gende takken van de wilgen kon 
verwijderen. Deze rij grote wil-
gen moet volgend seizoen onder 

handen genomen worden. 

Na afloop kregen de enthousi-
aste vrijwilligers van Eugene van 
Bouwdijk-Bastiaanse heerlijke 
erwtensoep. 

Zaterdag 18 november staan 
werkzaamheden op landgoed 
De Berkt ingepland. 

Foto’s: Peter Kriele

HEESWIJK-DINTHER - Na de onlangs gehouden Natuurwerkdag 
werd er zaterdag 11 november nog een keer een aantal wilgen 
geknot bij Landgoed Zwanenburg. Maar liefst 22 personen van 
VENEL-werkgroep IVN afdeling Bernheze deden mee. Het was ge-
heel bewolkt, tamelijk winderig maar gelukkig droog. Op drie plek-
ken werd er volop gewerkt.

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

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

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

ruim assortiment nieuwste tegels
rechtstreekse import vanuit de fabrieken
veel tegels uit voorraad leverbaar
tegels van 1x1 t/m 80x180

advies van echte tegelzetters
keramische terrastegels
plaatsing mogelijk door eigen 
tegelzetters

tegelzetters met een winkel

www.tegeloutlet.nl
SHOWROOM Handelsweg 14 | 5492 NL Nijnsel | Meierijstad

Tel 0413-479199 | info@tegeloutlet.nl

Van der sangen tuinhout verhuist naar Nuland

ZaterDag 18 NoVemBer: 
aCtieDag met hoge 
KortiNgeN
Niet álle producten verhuizen 
mee naar Nuland. Tijdens de 
actiedag op 18 november profi-
teer je van fikse kortingen op alle 
showmodellen die op het oude 
adres te vinden zijn. Van comple-
te tuinhuizen en speeltoestellen 
tot plantenbakken en tuinsets, 
en van zandbakken tot houtde-
coratie: alles wordt tegen scher-

pe prijzen aangeboden. Op de 
Facebookpagina vind je enkele 
foto’s van het assortiment. Kom 
je zaterdag een kijkje nemen? De 
kortingen gelden alleen op deze 
dag, en je bent welkom tussen 
10.00 tot 16.00 uur.

oVer VaN Der saNgeN 
tuiNhout
Van der Sangen Tuinhout is dé 
specialist op het gebied van 
houtwerk voor je tuin. Je kunt er 

terecht voor onder meer tuinhui-
zen, overkappingen, tuinafschei-
dingen, poorten en speeltoestel-
len. 
Ook zijn alle houtproducten los te 
verkrijgen voor klanten die graag 
een eigen houtcreatie willen ma-
ken. Bij Van der Sangen Tuinhout 
vind je de nieuwste trends op het 
gebied van hout in en rondom je 
tuin. We leveren maatwerk en 
voorzien je van het juiste advies. 
Tuinhuizen en overkappingen 

worden volledig naar jouw eigen 
wensen gemaakt. Van der San-
gen Tuinhout werkt met verschil-
lende houtsoorten en levert het 
assortiment van leveranciers als 
Woodvision, Hillhout.

Vanaf 1 december ben je welkom 
bij onze nieuwe vestiging aan de 
Bedrijfsstraat 24 in Nuland. Tot 
die tijd verwelkomen wij je graag 
op ons huidige adres: Bossche-
baan 53 in Heesch.

HEESCH – Van der Sangen Tuinhout verhuist naar een nieuw pand 
aan de Bedrijfsstraat 24 in Nuland. “We zien een toenemende vraag 
naar tuinhuizen, overkappingen en tuinafscheidingen. En dat vraagt 
om uitbreiding.” Hoog tijd voor een volgende stap. Roy van der San-
gen: “We willen graag verder groeien en innoveren. Onze nieuwe 
locatie in Nuland is daar volledig op ingericht. Het heeft alles in huis 
om onze klanten meer te laten zien van wat we kunnen en om hen 
een nóg betere service te bieden.”

Wat ga je zien in ‘Later als ik groot ben’?
 Een beroep in de bouw? Installateur, timmer-
man of is de sloop jou op je lijf geschreven? In 
het programma ‘Later als ik groot ben’ kun je 
zien wat er allemaal mogelijk is. Alleen kinde-
ren uit de groepen 7-8 kunnen zich opgeven. 
Samen met Jochem van Gelder gaan kinderen 
zich verdiepen in hun droomberoep. Waarom 
lijkt je dit beroep zo leuk? Welke opleiding 
kun je volgen? Hoe ziet een werkdag er uit 
en hoe word je nou daadwerkelijk ingenieur, 
schilder of sloper?

We gaan kijken bij een opleiding of cursus. Je komt er zo achter wat je allemaal moet weten voor 
het vak. Je ontdekt dat er verschillende functies en richtingen bij een beroep kunnen horen. Als 
klap op de vuurpijl mag je een dag mee met iemand die het droomberoep uitoefent! Wat gebeurt 
er op een werkdag en waar krijg je mee te maken? 

Geef je zelf op en laat het ons weten, mocht je uitgekozen worden, dan maken wij reclame voor 
jouw eerste televisie optreden.
www.lateralsikgrootben.tv

Kom je 
zaterdag een 
kijkje nemen 
tijdens de 
actiedag?
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In 2006 sprongen optometrist, 
opticien en contactlensspecialist 
Michel Hoogstede en zijn vrouw 
Stephanie in het diepe en open-
den zij Hoogstede Optiek. Niet 
veel later werd het Hoogstede 
Optiek & Horen. “Vrij snel nadat 
we openden begon Rudi Struijk 
bij ons als freelance audicien”, 
steekt Stephanie van wal en 

vervolgt: “Ik ben afgestudeerd 
logopediste. Dat ‘raakt’ ook het 
vakgebied van audicien. Ik ben 
zelfs met een scriptie over gehoor 
afgestudeerd. 
Op advies van Rudi ben ik audi-
cien geworden. Vanaf het mo-
ment dat ik mijn studie succesvol 
afrondde heb ik zijn taak volledig 
overgenomen. Dat is nu tien jaar 

geleden”, vat Stephanie het sa-
men.

Naast logopedist en audicien 
mag ze ook akoepedist achter 
haar naam zetten. De term be-
tekent dat ze hulp verleent aan 
slecht horenden. Ook na tien jaar 
heeft Stephanie nog ongekend 
veel plezier in haar werk. “Het is 

ontzettend gevarieerd mensen-
werk. Geen dag is hetzelfde”, 
straalt ze en legt uit: “het is echt 
van een zwemdopje maken tot 
werken met de technische hoog-
standjes van hoorapparaten. 
Ik werk met jong en oud. Het 
grootste gedeelte van de tijd ben 
ik in de winkel, maar ik ga ook 
op huisbezoek. Ook dat is leuk.” 
Ze verzucht oprecht: “Het is zo 
mooi om mensen weer te laten 
horen Het is écht een mooi vak.”

Het tienjarige jubileum van Hoog-
stede Horen wordt vrijdag 24 
november gevierd met een Zwit-
serse dag. “Dat past helemaal 
in ons straatje, want wij staan al 
tien jaar aan de top in hoorzorg 
door te werken met het summum 
op gebied van Zwitserse gehoor-
producten. Echte Zwitserse dege-
lijkheid. We ontvangen die dag 
een Zwitserse productspecialist 
waarbij iedereen het dynamische 
geluid van het nieuwste Zerena 
hoortoestel kan gaan ervaren. 
Dat heeft een mooi design, be-
vat Zwitserse precisie techniek en 
heeft meerdere (draadloze) op-
ties”, zegt Stephanie.

Het is echter niet het enige. Be-
zoekers mogen een slinger gaan 
geven aan het Rad van Bernafon/
Fortuin waarmee leuke prijzen te 
winnen zijn. Er is een mooie prij-
zenwinkel”, deelt de jubilerende 
audicien mede. Ondertussen kan 

er genoten worden van een kop-
je koffie bij de barista (een kof-
fiekunstenaar) on wheels die het 
zwarte vocht bereidt, decoreert 
en serveert. Stephanie verheugt 
zich. “We hangen de Zwitserse 
vlag uit.” Dan: “Ook na onze 
feestdag volgt er nog een aantal 
acties” Met een knipoog: Het is 
dus zaak om Hoogstede Optiek 
& Horen te blijven volgen.”

Wie de nieuwe Zerena hoortoe-
stellen op 24 november wil erva-
ren wordt verzocht hiervoor een 
afspraak te maken via 
info@hoormij.info of 
0412-614052.

Stephanie Hoogstede Tekst en foto: Wendy van Lijssel

hoogstede audicien tien jaar aan de top in hoorzorg
‘we haNgeN De Zwitserse VLag uit’

NISTELRODE – Met een feestdag geheel in Zwitserse sferen, compleet met Rad van Bernafon/fortuin, een 
barista on wheels en de mogelijkheid om de dynamiek van de uit dat land genoemde technische hoog-
standjes op hoorgebied zelf te komen ervaren, viert Hoogstede Optiek & Horen op vrijdag 24 november 
tussen 10.00 uur en 16.00 uur dat het bedrijf al tien jaar aan de top van de hoorzorg staat. “We hangen de 
Zwitserse vlag uit en nodigen iedereen uit voor ons feest”, straalt audicien Stephanie Hoogstede.

hoogstede
optiek   horen

Tramstraat 23 Nistelrode
0412-614052
info@hoogstede-optiek.nl
www.hoogstede-optiek.nl

Creatieve inloop
Elke donderdagochtend is iedereen welkom bij de Creatieve Inloop 
van Talent Centraal. De toegang is gratis en wat je wilt doen maakt 
niet uit: haken, breien, mandala’s kleuren, knutselen, schilderen, 
noem maar op. Wel graag je eigen materialen meebrengen. 

Vanaf 9.30 uur kun je bin-
nenlopen op De La Sallestraat 
in Heesch, de deur tussen 
het jongerencentrum en de 
brandweer. De trap op en je 
oren volgen; je hoort waar je 
moet zijn. Gastvrouw Dory 
vangt je op en introduceert je 
bij de andere deelnemers. Je 
hoeft bij je eerste bezoek dus 
niet bang te zijn er verloren 
bij te zitten.

Het gaat om samen bezig zijn en de gezelligheid van het contact met 
elkaar. Met dat laatste wordt dan ook begonnen: lekker rustig bijpra-
ten onder het genot van koffie of thee. Zoveel als je wilt en ook al 
gratis. Momenteel bestaat de groep uit een stuk of tien deelnemers 
en ze vinden allemaal dat dat er gerust meer mogen worden, want 
het is gewoon leuk om samen dingen te doen. Zoals één van de deel-
nemers zegt: “Ik heb een baan van maar twaalf uur per week en dus 
tijd over en hier is het vertrouwd, veilig en leuk.”
Na het samenzijn gaat ieder zijn of haar ding doen, behalve eens per 
maand, want dan is er een gezamenlijk project, bijvoorbeeld met z’n 
allen een bloemenkrans maken.

Behalve meer leden, is ook materiaal welkom. Heb je toevallig een 
schildersezel waar je niks mee doet, of een oude maar nog goede naai-
machine? Of iets anders? Creatieve Inloop kan het altijd gebruiken!

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

Locatie Bernheze

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Openingstijden
Maandag: gesloten.
Dinsdag tot en met donderdag:
9.00 tot 12.30 uur en
13.30 tot 18.00 uur. 
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur en
13.30 tot 20.00 uur.
Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur.
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 13 t/m zondag 19 november 2017. Week 46. 

1.251.251.
1.441.441. 0.99

Lay’s Doritos, 
Wokkels, 

Hamka’s of 
Bugles chips

zak 115/185 gram

Kanzi appels
PER KILO 2.892.892. 1.44

50% KORTING

15.498.99
Heineken bier
krat 24 flesjes à 300 ml

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

MandarijnenMandarijnen

NET À 1 KILO

50% KORTING

1.1.991.991. 0.99

EEN STORM AAN VOORDEEL

Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherHHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthersHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherwHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherkHeeswijk-DintherHeeswijk-Dinther-Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherDHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthernHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthertHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherhHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherrHeeswijk-Dinther
Plein 1969 11Plein 1969 11PPlein 1969 11Plein 1969 11lPlein 1969 11Plein 1969 11ePlein 1969 11Plein 1969 11iPlein 1969 11Plein 1969 11nPlein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 116Plein 1969 11Plein 1969 116Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11
mmmma-a-aa-a--a-za 8-21 za 8-21 zza 8-21 za 8-21 aza 8-21 za 8-21 8za 8-21 za 8-21 -za 8-21 za 8-21 2za 8-21 za 8-21 1za 8-21 
ZOZOZZOZOOZONDNDNNDNDDNDAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 AAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 GAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 OAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 PAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 EAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 NAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 1AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 2AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 -AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 1AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 8AG OPEN 12-18 UUUUUUUUUUUURRRR

Veiligheid centraal
Om onnodige risico’s uit te slui-
ten waren ook de ouders van 
de jeugdleden uitgenodigd. Alle 
deelnemers werden in scouting-
gebouw De Elleboog ontvangen 
met een degelijke veiligheidsin-
structie. Voorzorgsmaatregelen 
om een dropping te laten slagen 
en om iedereen te informeren 
over gevaren die er aan een der-
gelijke scoutingactiviteit verbon-
den zijn.

Na het door de jeugdleden zelf 
formeren van de groepjes, wer-
den deze één voor één met een 
auto weggebracht naar een on-
bekende bosrijke omgeving. 

Kompasrichting voorkomt 
verdwalen
Met drie summiere aanwijzingen 
voor het eindpunt, waaronder 
een kompasrichting, werden 
de groepjes op diverse drop-
plaatsen afgezet. Met behulp 

van het kompas en de gegeven 
richting kon voorkomen worden 
dat ze totaal de verkeerde rich-
ting in gingen. Na afloop bleek 
maar weer eens hoe oplettend 

de deelnemers moeten zijn; één 
groepje had de noodenvelop in 
de dropauto laten vallen en had 
dat niet opgemerkt!

Rap bepaalt puntentotaal
Naast de speurtocht naar het 
eindpunt kregen de deelnemers 
14 opdrachten mee, die onder-
weg zo goed mogelijk opgelost 
en uitgewerkt moesten worden. 
Een groepsfoto maken, een ti-
tel van een Engelse muziektekst 
raden en een Sudoku vormden 
dit jaar onder andere de uitda-
gingen tijdens de dropping. De 
beoordeling van de zelfgemaak-
te rap bepaalde het uiteindelijke 
puntentotaal.

scouting heesch dropt jeugdleden

HEESCH - Jezelf oriënteren in het donker en met minimale aanwijzingen, in een onbekende omgeving, 
zoeken naar het juiste eindpunt; dat wordt bij scouting een ‘dropping’ genoemd. Afgelopen vrijdag 
speurden de Gidsen, Scouts, Rowans en Sherpa’s naar het eindpunt van deze uitdaging; het scouting-
gebouw van Scouting Columbus in ’s-Hertogenbosch. 

Een groepje had de 
noodenvelop in de 

dropauto laten vallen

www.mooibernheze.nl

Stap over
en krijg € 50 cadeau*

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van Schayk maakt
u wegwijs in 
de wereld van 
administratie en 
belastingen

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

•	 Complete	boekhouding

•	 Fiscaal	advies

•	 Salaris-	en	personeels-
	 administratie

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout

recordaantal bezoekers voor 
openluchttheaters

“Geweldig dat steeds meer men-
sen de magische plekken van de 
openluchttheaters in Nederland 
weten te vinden”, vertelt Henk 
Voets, voorzitter van de Vereni-
ging Nederlandse Openluchtthe-
aters en oud-voorzitter van Na-
tuurtheater de Kersouwe. 

Voets maakte op 4 november, 
tijdens de Jaarvergadering van 

openluchttheaters.nl (Vereniging 
Nederlandse Openluchttheaters), 
de bezoekersaantallen van de 38 
aangesloten openluchttheaters 
bekend.

Afgelopen seizoen trokken zij 
met 724 voorstellingen 394.197 
bezoekers, een toename van 75 
voorstellingen en 94.727 bezoe-
kers ten opzichte van 2016.  

2018
De vrijwilligers bij Natuurthea-
ter de Kersouwe zijn momenteel 
achter de schermen hard aan het 
werk om ook in 2018 weer een 
breed, gevarieerd en uniek pro-
gramma voor de openlucht sa-
men te stellen.
Op www.kersouwe.nl verschij-
nen in het begin van 2018 de na-
men van de eerste voorstellingen.

HEESWIJK-DINTHER - Voor de openluchttheaters in Nederland gaat 2017 de boeken in met een re-
cordaantal van bijna 400.000 bezoekers, een toename van ruim 94.000. Een fantastisch resultaat, want 
ook dit jaar was het een seizoen van uitersten: van tropisch warm tot stortbuiten en een spetterende 
tweede helft van de zomer. Ook Natuurtheater de Kersouwe verwelkomde deze zomer meer bezoekers 
dan afgelopen jaren. 

Daarom zoeken wij een:

• VERKOPER 
• CHAUFFEUR

• MAGAZIJNMEDEWERKER
Meer weten? Bekijk de vacatures op:    

Het mag dan winter worden, 
de tuinmarkt groeit en bloeit!

VAN DEN BOSCH TUIN & TERRAS 
IN UDEN BREIDT VERDER UIT.

Camping en hotel whV
Van heinde en verre kwamen mensen speciaal voor Høken en Hakselen

WHV-voorzitter Eli van Beek-
veld: “ Van heinde en verre kwa-
men mensen naar Loosbroek het 
afgelopen weekend, speciaal 
voor Høken en Hakselen. Boeren 
uit Groningen, Friesland, maar 
ook helemaal uit Zwitserland. En 
die moesten toch ergens over-
nachten. Dat konden ze prima 
in, onder andere, één van de, 
speciaal tot hotelkamer omge-
toverde, kleedkamers van onze 

club. Er werd niet alleen gezorgd 
voor een onderkomen voor de 
nacht, ook de inwendige mens 
werd op zijn wenken bediend, 
want bij een overnachting in 
het ‘hotel’ of op de ‘camping’ 
zat een onbeperkt frietbuffet op 
de vrijdagavond én een heer-
lijk ontbijt op zaterdagochtend, 
waarbij onder andere de verse 
melk en de eieren gesponsord 
werden door boeren uit de om-

geving. Een originele en ludieke 
manier om extra inkomsten voor 
onze club te genereren.”

Met dit extra geld in het laatje 
heeft WHV haar maandagoch-
tendploeg in de watten gelegd 
door spullen aan te schaffen die 
al een tijdje op haar lijstje ston-
den. 
Volgend jaar is er weer een an-
der team aan de beurt.

LOOSBROEK – Zoals op de foto’s te zien is was het het afgelopen weekend een vrolijke en gezellige 
bedoening in Loosbroek en in het bijzonder op ‘camping en hotel WHV’. In het kader van ‘Høken en 
Hakselen, dat gehouden werd in Lunenburg Events & More, werd de clubaccommodatie van de Loos-
broekse voetbalvereniging vrijdag en zaterdag omgetoverd tot een gezellig onderkomen voor een nacht 
voor de bezoekers van ‘het grootste en boerste maïsfeest van Nederland’.

Tekst: Milène Putters Foto: Jan Gabriëls
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

REUSEL/NISTELRODE - Prinses 
Irene mocht zondag aanvangen 
tegen DDW in het Rabosport-
huis in Reusel. 

Pas om 16.40 uur werd het 
startsein gegeven en Prinses Ire-
ne liep eigenlijk continu achter 
de feiten aan. Waar DDW elke 

keer meerdere keren achter el-
kaar scoorde, kon Prinses Irene 
daar per keer maar één doelpunt 
tegenover zetten. Met een 4-10 
achterstand werd de rust opge-
zocht. Na rust was er eenzelfde 
spelbeeld, en konden de Prinses 
Irene dames naar huis met een 
19-8 nederlaag.

DDw een maatje te groot 
voor Prinses irene

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

ongelukkige nederlaag
Vrouwen Prinses irene

NISTELRODE - Zondag stond de 
wedstrijd tegen Woezik op het 
programma. Voor onze dames 
geen onbekende. 

Woezik is afgelopen seizoen ge-
degradeerd uit de Topklasse. Het 
belooft een pittige pot te wor-
den. Beide teams kampen helaas 

met veel blessureleed. Fleur Ver-
voort, normaal uitkomend voor 
Vrouwen 3, stond deze keer 
daarom in het doel van Prinses 
Irene. Na een snelle 0-2 ach-
terstand, werd het uiteindelijk 
een ongelukkige 2-3 nederlaag. 
Voor Prinses Irene scoorden Eline 
Ploegmakers en Nikki van Wijk.

voetbal

De kaartverkoop start op woens-
dag 22 november om 18.30 uur 
in ’t Tunneke. De kaartjes wor-
den verkocht zodra de deur ge-
opend is. 

De kaarten kosten € 12,50 per 
persoon. Mochten er na voor-
verkoop nog kaarten over zijn, 
dan zullen deze verkocht wor-
den bij boekhandel Ceelen aan ’t 

Dorp in Heesch. Gelukkig wordt 
Pronkzitting De Rooie Tesneuzik 
ondersteund door vele sponso-
ren. Ben jij ook geïnteresseerd 
om je steentje bij te dragen als 
sponsor? 
Neem dan contact met ons op. 
Ga naar www.rooietesneuzik.nl 
of mail naar 
bestuur@rooietesneuzik.nl.
Alvast bedankt!

Kaartverkoop De rooie 
tesneuzik 2018
HEESCH - Januari 2018 lijkt nog heel ver weg, maar de artiesten van Pronkzitting De Rooie Tesneuzik 
zijn al weer druk in de weer met de voorbereiding van vijf fantastische avonden vol humoristische sket-
ches, dans en muziek. Er zijn vijf voorstellingen op 12, 13, 18, 19 en 20 januari.

Nieuwe gulle Krullendonker 
onthuld tijdens 11-11

Inmiddels is het een echt ver-
zamelobject geworden voor de 
Krullendonkse carnavalsvierders. 
De Gulle Krullendonker staat 
symbool voor het ondersteunen 
van de activiteiten van het open-
bare carnaval in Krullendonk. 

In de vorm van een speldje kun-
nen carnavalsvierders tonen dat 

zij het Krullendonks carnaval 
een warm hart toedragen. Voor 
slechts € 4,00 per stuk kun je 
dit mooie speldje in bezit krijgen 
en ondersteun je daarmee het 
openbare carnaval in Krullen-
donk. De Gulle Krullendonker 
wordt uitgegeven in een beperk-
te oplage van slechts 100 stuks. 
Dus wees er snel bij! 

De Gulle Krullendonker is vanaf 
nu te koop tijdens alle evene-
menten van Stichting Carnavals-
viering Heesch. Meer informatie 
over de Gulle Krullendonker vind 
je op de website van de Stichting 
Carnavalsviering Heesch: 
www.krullendonk.nl. Is jouw 
collectie van Gulle Krullendon-
kers nog niet compleet? Voor de 
liefhebbers zijn ook nog enkele 
exemplaren van voorgaande ja-
ren tegen gereduceerd tarief te 
verkrijgen.

HEESCH – Afgelopen zaterdag 11 november is tijdens een spannend en sfeervol 11-11 Bal in de Pas 
in Heesch de Gulle Krullendonker van het aankomende carnavalsseizoen onthuld. De kersverse Prins 
Porcus XLVII en zijn adjudant hadden de eer om dit collectorsitem als eerste opgespeld te krijgen. Het 
presenteren van de Gulle Krullendonker is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Dit jaar alweer voor 
de twaalfde keer! 

Peuter- en kleutergym bij sine-Cura

Kom met je peuter of kleuter eens 
vrijblijvend kijken op woensdag 
van 16.00 tot 17.00 uur in sport-
zaal Bernrode. Meteen meedoen 
is natuurlijk nog veel leuker!

Voor meer informatie ga naar 
www.turnvereniging-sinecura.nl 
of bel Marita van de Ven; 
0413-229750 of mail:
sine-cura@hotmail.com.

HEESWIJK-DINTHER - Peuters vanaf drieeneenhalf jaar kunnen samen met andere kinderen zich ge-
durende een uur uitleven in het bewegen. De lessen richten zich op de algemene motorische- en zin-
tuiglijke ontwikkeling van het kind en is een basis voor alle andere sporten. Ieder week wordt er een 
gevarieerd aanbod van toestellen, waar de kinderen naar hartenlust kunenn klimmen en klauteren, 
rollen, springen, gooien, vangen of balanceren, opgebouwd. De lessen worden gegeven onder leiding 
van een bevoegd gymdocent. 

meteen meedoen 
is natuurlijk nog 
veel leuker!
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De oPLossiNg

team meisjes C2 van hockeyclub hDL 
wordt getrakteerd op nieuwe shirts

HEESWIJK-DINTHER - Het meisjesteam C2 bij hockeyclub HDL is afgelopen zaterdag door hun sponsor 
B. Kerkhof Maatwerk getrakteerd op nieuwe shirts. 

De shirts zijn op verzoek van het team voorzien van rugnummers. Het team is met deze shirts weer helemaal 
klaar voor de toekomst. De meiden staan nu derde in de competitie met nog twee wedstrijden te gaan. Be-
gin december wordt al weer meteen de start gemaakt met de zaalcompetitie. Het team MC2 wil de sponsor 
B. Kerkhof Maatwerk hierbij nogmaals hartelijk danken. Veel succes dames in jullie nieuwe outfit.

“Het is een heel fijn team”, zegt 
Nana Steins van Fysio Steins 
Hoogstraat. “Daarom was het 
ook niet moeilijk om samen met 
de andere sponsoren deze mooie 
vesten van Reece voor deze 
speelsters te regelen.”

Iedereen was blij met hun vest 
en bij deze namens de meiden 
van MD4 een hartelijke dank 
voor de sponsors Van Dijk instal-
latie, Autotaalglas Eindhoven, 
Bonte Bij, ‘t Tunneke en Fysio 
Steins Hoogstraat.

Nieuwe vesten voor
dames mD4 mhCh

HEESCH - De meiden van MD4 speelden afgelopen zaterdag voor 
de eerste maal in hun nieuwe vesten. Het was koud en de vesten 
waren lekker warm. Na de wedstijd gingen ze nog even op de foto 
om de sponsoren te bedanken.

royal de sterkste in districtsfinale Libre
HEESWIJK-DINTHER - Gerard van 
der Wijst, van biljartclub Royal 
Events Palace, is de sterkste ge-
bleken in de districtsfinale van de 
tweede klasse. Jo van Alebeek, 
ook van Royal, werd tweede.

Royal speelde met drie spelers 
mee in dit kampioenschap, maar 
de derde speler heeft het net niet 
gered om met Jo van Alebeek 
en Gerard van der Wijst mee te 
doen met de top.
Het hele weekend speelden de 
acht beste spelers uit het dis-
trict tegen elkaar en op zondag-
middag mocht Gerard de beker 
omhoog houden. Gerard en Jo 
mogen nu op 15, 16 en 17 de-

cember hun klasse laten zien in 
het Gewest. Deze wedstrijden 

worden gehouden in Renkum. 
Veel succes daar!

Jo van Alebeek (l) en Gerard van der Wijst

biljarten

LOOSBROEK - In deze eerste 
wedstrijd van de zaalcompetitie 
2017/2018 was het voor Korloo 
zaak om de positieve lijn van 
de buitencompetitie weer op 
te pakken. Tegenstander KVS 
zat daarentegen juist in een op-
gaande lijn.

Vanaf het begin leek de thuis-
ploeg het goede gevoel weer te 
hebben gevonden. Goed aan-
valsspel leidde tot kansen waar-
door na een kwartier een 5-1 
stand op het bord stond. Daar-
naast had de ploeg ook nog en-
kele malen pech in de afwerking. 
Door goed verdedigen werd de 
fel spelende tegenstander weinig 
mogelijkheden geboden en was 
er de mogelijkheid om verder 
afstand te nemen. Dit gebeurde 
niet. Gevolg was dat KVS zich 
weer in de wedstrijd kon spelen, 
5-3. Het resterende gedeelte van 

de eerste helft gaf aanvallend 
een moeizaam scorend Korloo 
te zien. Doordat de ploeg verde-
digend goed bleef spelen kwam 
KVS slechts sporadisch tot suc-
ces, waardoor de ruststand werd 
bepaald op 9-6.

Na de rust bleef het spelbeeld 
hetzelfde. Goed spelend maar 
moeizaam scorend kwam Korloo 
toch als eerste tot scoren, 10-6. 
Deze marge van vier gaf nog 
geen rust om rustiger te gaan 
spelen. De gasten uit Schijndel 
bleven echter strijden voor een 
beter resultaat. Scores aan bei-
de zijden bracht eerst de stand 
op 11-7. De laatste tien minuten 
gingen zodoende in met het ge-
geven dat Korloo door slim uit 
te spelen de winst binnen kon 
halen waarna in de eindfase met 
twee rake ballen de winst defi-
nitief veilig werd gesteld, 13-8.

Korloo 1 start zaalcompetitie 
met ruime overwinning
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altior blijft nog even puntloos

Maar het werd een sterke eerste 
helft van De Korfrakkers die gin-
gen rusten met een voorsprong 
van 13-5. De meiden van Altior 
E1 mochten in de rust schiet-
spelletjes doen en die wonnen 
ze van De Korfrakkers D1. Altior 
moest gewoon meer gaan sco-
ren om nog een goed resultaat 
te behalen. Maar in de twee-
de helft was het spelbeeld een  

beetje hetzelfde en bleven De 
Korfrakkers beter scoren dan 
Altior, waar na het laatste fluit-
signaal 23-9 op het scorebord 
stond. Na de wedstrijd kreeg de 
E1 een handtekeningenboekje 
waar ze de handtekeningen in 
konden verzamelen. Ze kregen 
ook ranja en chips en Fieke, 
Diede, Marith, Eefke en Senna 
vonden het toch een spannende 

middag ondanks de nederlaag 
van Altior.
De Korfrakkers 2-Altior 2: 14-12
De Korfrakkers 4-Altior 3: 8-12
De Horst/Astrantia 3-Altior 4: 9-2
Altior MW1-Nijnsel MW1: 7-6
Stormvogels A1-Altior A1: 6-7
DSV A3-Altior A2: 6-7
SVOC’01 B1-Altior B1: 5-14
Celeritas B-Altior B2: 12-3
Altior B3-De Horst B1: 3-12
Altior C1-VIOS C1: 16-2
Altior C2-Avanti C1: 3-19
Altior C3-Quick Up C1: 7-7
ONA D1-Altior D1: 5-7
Altior D2-Be Quick D2: 3-7
Rooi E1-Altior E1: 5-8
Flamingo’s E2-Altior E2: 0-13
Altior E3-Nas E1: 6-3
Prinses Irene E2-Altior E4: 4-3
Rooi F1-Altior F1: 1-11.

ERP/HEESWIJK-DINTHER - Altior ging afgelopen zondag op bezoek bij De Korfrakkers in Erp, de Ne-
derlands Kampioen van het afgelopen zaalseizoen. De wedstrijd begon voor Altior al heel leuk, want 
de E1 mocht deze wedstrijd mee op lopen met de speelsters voordat de wedstrijd echt ging beginnen. 
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Het werkt heel makkelijk. Via 
de speciale SponsorKliks-pagina 
van DV Dancing Kids kun je di-
rect bij alle bekende webwinkels, 
waar je normaal ook wel eens 
wat bestelt, je bestelling plaat-
sen. Van alle aankopen wordt 
maandelijks een commissie aan 
DV Dancing Kids uitbetaald en 
jij betaalt niks extra! Ruim 5.000 
(sport)verenigingen en goede 
doelen maken inmiddels gebruik 
van SponsorKliks.

Hoe werkt het?
Stel je wilt online een pizza be-
stellen, een reservering plaatsen 
bij jouw favoriete restaurant, een 
reis boeken of die ene leuke jas 
bestellen bij Wehkamp. Ga dan 
naar www.dvdancingkids.nl, klik 
de speciale SponsorKliks-pagina 
aan en reserveer, boek of bestel. 
Een percentage van het aan-
koopbedrag gaat dan naar jouw 
sponsordoel; in dit geval DV 
Dancing Kids. En nogmaals, het 
kost jou niks extra! 

24 November avond uit
Noteer alvast in je agenda: 24 
november in CC De Pas is de 
jaarlijkse presentatieavond. Dit 
keer in een nieuwe stijl, veel the-
ater en optredens en natuurlijk 
ook een vrolijke noot. 
Bij binnenkomst genieten van 
een taartje dat jou ook nog eens 
een mooi geldbedrag op kan le-
veren! 

Voor tickets in de voorverkoop 
kijk op de website van DV Dan-
cing Kids. Er wordt hard gewerkt 
om een mooie show neer te zet-
ten, dus tot dan!

Doe je inkopen via 
sponsorKliks bij 
DV Dancing Kids 
NISTELRODE – Elke club of vereniging kan wel een extra financieel 
steuntje in de rug gebruiken. Om extra inkomen te genereren or-
ganiseren zij de meest uiteenlopende acties zoals ‘Heitje voor een 
karweitje’, een bingoavond of het verkopen van loten voor De Grote 
Clubactie. Maar DV Dancing Kids heeft nu wel een heel bijzondere 
manier gevonden om meer geld in het laatje te krijgen: SponsorKliks. 

Lasertechniek Nederland shirtsponsor  
jo19-2 Prinses irene

De meest uiteenlopende mate-
rialen kunnen worden gelaserd 
door Lasertechniek Nederland, 
uw partner voor lasergraveer-, 
lasermarkeer- en lasersnijwerk-
zaamheden. Bij Prinses Irene zijn 
de bordjes van Vrienden van Prin-

ses Irene daar een voorbeeld van. 
Natuurlijk is Mark zelf ook een 
Vriend van Prinses Irene!

Van Hemert draagt Prinses Irene 
echt een warm hart toe. Zo heeft 
hij ook twee reclameborden op 

sportpark De Schellen, komt er 
binnenkort nog een team bij dat 
de naam van zijn bedrijf gaat dra-
gen en zullen er nog meer recla-
me-uitingen verschijnen. Hij komt 
zo in een illuster rijtje van grote 
sponsoren binnen Prinses Irene.

NISTELRODE - Eigenaar Mark van Hemert (links op foto) van Lasertechniek Nederland stak onlangs het 
JO19-2 elftal van Prinses Irene in nieuwe shirts. Zijn bedrijf, dat in 2018 het vijfjarig jubileum viert, is 
gevestigd aan de Canadabaan in Nistelrode en maakt een explosieve groei door.

Dames Dos’80/olympia’89 
beslist duel in tweede helft

Niet bij de les
De tegenstander uit Moergestel 
heeft deze competitie nog geen 
enkele overwinning geboekt. 
Toch had DOS’80/Olympia’89 
de allergrootste moeite om in hun 
spel te komen. Na vijftien minu-
ten stond er een schamele 1-1 
op het bord. Dat de gastvrouwen 
niet op een achterstand stonden 
was te danken aan keepster 
Inge Turlings. Zij pareerde menig 
schot. Na een achterstand van 
2-4 wist Anne van Munster met 
drie scores ervoor te zorgen dat 
de stand omgebogen werd naar 
een 5-4 voorsprong. Roef wist 
toch de gelijkmaker te produce-
ren om met een gelijke stand de 
rust in te gaan. 

Uit de startblokken
Na de rust wist DOS’80/Olym-
pia’89 goed uit de startblokken 
te komen en meteen afstand 
te nemen van de bezoekers. Er 
werd scherper afgerond in de 
aanval en Roef kon het hogere 
tempo niet meer bijbenen. 
Binnen zes minuten scoorden de 
Heesche dames evenveel doel-
punten als in de gehele eerste 
helft. 

Selina van de Hurk wist menig-
maal het net te vinden. DOS’80/
Olympia’89 kwam niet meer in 
de problemen en kon een ruime 
overwinning boeken. 
De eindstand is daar getuige van: 
22-14.

HEESCH - Zaterdagavond speelde de Heesche formatie in sporthal ’t Vijfeiken een moeizame partij 
tegen hekkensluiter Roef uit Moergestel. Het werd een wedstrijd met twee gezichten. Pas in de tweede 
helft wisten de Heesche dames het verschil te maken door beter met de kansen om te springen dan in 
de eerste helft.

handbal

Anne van Munster
Foto: Ruud Schobbers

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur
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DoNDerDag 16 NoVemBer
oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

KBo lezing: henk Bronts
CC De Wis Loosbroek
PagIna 8

eetpunt hDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing over hildegard 
van Bingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagIna 2

VrijDag 17 NoVemBer
familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagIna 2

Centrum maia: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

Keezbordtoernooi
De Stuik Vorstenbosch

filmliga oss ism De Pas
CC De Pas Heesch

Publieksavond sterrenwacht
Halleyweg 1 Heesch
PagIna 26

ZaterDag 18 NoVemBer
robottour in Bernheze
Bibliotheek Nistelrode

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PagIna 8

open dag kerstworkshops
BloemBelevingEgie Veghel 
PagIna 12

KBo Cultureel
CC Bernrode Heeswijk-Dinther 
PagIna 8

Najaarswandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

intocht sinterklaas
Nistelrode
PagIna 12

actiedag van der sangen 
tuinhout
Bosschebaan 53 Heesch
PagIna 29

workshop 
skincare & Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Drieluikconcert 
malletband aurora
’t Dorp 138 Heesch 
PagIna 10

De Verenigde spelers: 
ongewenst onstoffelijk
CC De Wis Loosbroek

uitslag en feestavond 
Vorstenbosch ‘Kwist
De Stuik Vorstenbosch

35ste Zwetsavond
Zaal de Toren Heeswijk-Dinther

ZoNDag 19 NoVemBer
uitwisselingsconcert aurora
Hooghuis Heesch
PagIna 16

intocht sinterklaas
Vorstenbosch – Heesch – 
Heeswijk-Dinther
PagIna 12 En 13

Presentatie ‘ons stamboom-
boek. Van frenssen naar 
Van den akker’
Verenigingsgebouw Fanfare 
Aurora, ‘t Dorp 138 Heesch
PagIna 6

KBo: handwerkverkoop
De Stuik Vorstenbosch
PagIna 8

uitwisselingsconcert 
fanfare st. Lambertus
CC Nesterlé Nistelrode
PagIna 10

uurtje klassiek
Kapel Laverhof 
Heeswijk-Dinther
PagIna 6

De Verenigde spelers: 
ongewenst onstoffelijk
CC De Wis Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dansmiddag
De Waard Heesch
PagIna 2

open zondag De Nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode 
PagIna 7

Pietenshow
Hullie Uden
PagIna 14

Baby- en kinderbeurs
De Rusheuvel Oss 
PagIna 26

maaNDag 20 NoVemBer
start: ms Collecteweek
Bernheze

film: Noces
Filmhuis De Pas Heesch
PagIna 2

DiNsDag 21 NoVemBer
interpunctie: 
themadag vergeving
Smientdonk 2 Veghel

winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 14

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur fysio steins 
hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

oovB: ondernemerssessie
The Duke Golf & Countryclub 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: Noces
Filmhuis De Pas Heesch
PagIna 2

woeNsDag 22 NoVemBer
KBo themamiddag: 
mantelzorg en wmo
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PagIna 24

winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 14

Kaartverkoop 
de rooie tesneuzik
‘t Tunneke Heesch
PagIna 33

Lezing: Van macht ontdaan
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PagIna 6

Centrum maia: workshop 
Orakel- & Inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

informatieavond her-
inrichting Centrum heesch
CC De Pas Heesch
PagIna 18

Najaar fashion trendzzdag
’t Dorp 68 Heesch 
PagIna 11

sinterklaasmiddag
Bibliotheken Bernheze 
PagIna 14

DoNDerDag 23 NoVemBer
Centrum maia: tai Chi - 
Qi gong, introductie beginners
Palmenweg 5 Nistelrode

Zingen met wim smits
CC Servaes Heeswijk-Dinther

spreekuur Dorpsplein
Politie geeft tips
CC De Pas Heesch
PagIna 24

winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 14

eetpunt hDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

informatieavond 
herinrichting Laar
CC Nesterlé Nistelrode
PagIna 18

hommage aan toon hermans
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PagIna 16

Kerncommissie 
jaarvergadering 2.0
CC De Wis Loosbroek
PagIna 5

VrijDag 24 NoVemBer
winter Decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)
PagIna 14

Presentatieavond 
DV Dancing Kids
CC De Pas Heesch
PagIna 35

De Verenigde spelers: 
ongewenst onstoffelijk
De Stuik VorstenboschEv
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Fotograaf: 
Monique van Rossum

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.


