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Achter en voor de schermen
Gemeenteraadsverkiezingen bij de Griffie
Bernheze – De griffie vervult binnen de gemeentelijke organisatie verschillende functies dankzij 4 medewerkers. Zij ondersteunen en adviseren de gemeenteraad en bovendien zijn ze een schakel tussen de gemeenteraad en de organisatie/het college.

‘Het is in ons
eigen belang dat
wij onze stem
uitbrengen’

Jan van den Oever en Jolanda Braam 

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Jan van den Oever (raadsgriffier)
en Jolanda Braam (raadsadviseur)
zijn het er roerend over eens. Als
op 19 maart de gemeentelijke verkiezingen worden gehouden is het
in ons eigen belang dat we onze
stem uitbrengen.

partij die onze belangen het beste
vertegenwoordigt.
Jan en Jolanda zullen er alles aan
doen om ons te enthousiasmeren
en het belang van ‘kleur bekennen’ over het voetlicht te brengen,
voor-tijdens-na de 19e maart.

Er zijn zoveel zaken die ter discussie staan, al dan niet onder druk
van de landelijke politiek, dat we
het ons niet kunnen veroorloven
geen stem uit te brengen op de

Voorbereidingen
Als resultaat van een stageonderzoek, zullen scholieren politiek
bewust worden gemaakt in voorbereiding naar de toekomst:

De Wegwijsdag laat leerlingen van
gymnasium Bernrode uit HeeswijkDinther, 1 dag raadsleden zijn. Er
wordt een thema aangesneden
en behandeld in de scholierenraadsvergadering, er wordt gedebatteerd, gestemd en het besluit
wordt uitgevoerd.
Bij de scholierenverkiezingen op
Het Hooghuis in Heesch wordt, in
groepjes, gewerkt aan de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen. De programma’s

worden gepresenteerd en er wordt
gestemd in stemhokjes, identiek
aan de verkiezingen voor de gemeenteraad.
Publiciteit over de verkiezingen is
doelgroepgericht, met flyers en
social media-acties voor de jongere kiezers en voorlichting via
print, dag- en weekbladen en de
gemeentelijke site voor alle kiesgerechtigden.
D-day
Op de dag van de verkiezingen
worden in De Pas de uitslagen per
stembureau bijgehouden en de
spanning opgevoerd tot de einduitslag. De verdeling van de aantallen zetels is immers voor de komende jaren van groot belang.
Nieuwe raad
Na de verkiezingen wordt de nieuwe raad door de burgemeester
geïnstalleerd en beëdigd. De vertrekkende raadsleden en eventuele
wethouders krijgen een gepast afscheid en de 21 raadsleden en 2530 burgerleden worden ingewijd in
de gang van zaken tijdens vergaderingen en de dagelijkse routine.
Er worden cursussen georganiseerd
– waar nodig – en de activiteiten
per afdeling gepresenteerd. Het
raadslidmaatschap is een hectische
aangelegenheid en vooral de fractievoorzitters moeten een strakke
planning aanhouden en prioriteiten stellen, ook bij het nemen van
beslissingen die een grote impact
hebben en waarbij de verantwoordelijkheid zwaar weegt.
De griffie is bij dat alles initiator
en organisator op de achtergrond.
Zonder kleur, daarover gaan de
politieke partijen.

De Kilsdonkse Molen opent 25 oktober
haar nieuwe bezoekerscentrum!
Heeswijk-Dinther - Vanaf april heeft De Visser Bouw & Onderhoud
uit ’s-Hertogenbosch heel hard gewerkt om het fonkelnieuwe bezoekerscentrum ‘uit de grond te stampen’. Van een mooi ontwerp op papier
naar een echt gebouw.

Bezoekerscentrum De Kilsdonkse Molen

Er is een fantastische ruimte gebouwd die enerzijds aansluit bij de
cultuurhistorische molens en anderzijds ook een eenheid vormt met het
landschap in het Aa-dal. Het is een
duurzaam gebouw met veel milieuvriendelijke bouwkundige onderdelen. Vanuit de bezoekersruimte
is er zicht op de beide molens, de
ecologische verbindingszone en de
prachtige molenvijver.
“Hier zijn wij in staat om tot in
lengte van jaren groepen, passanten, studenten, basisscholen en
overige mensen van divers pluimage te ontvangen. Vervolgens
kunnen we alle doelgroepen op
een sfeervolle wijze voorzien van
informatie over de molens en de
directe omgeving. Uiteraard mag
hierbij het ‘natje’ en het ‘droogje’
niet ontbreken. Wij gaan ons aanbod en onze service hierin uitbreiden en op een hoger niveau tillen!
Wij zijn heel trots om te kunnen

melden dat op vrijdag 25 oktober
om 16.30 uur mevrouw Brigitte
van Haaften, gedeputeerde van
de Provincie Noord-Brabant, ons
nieuwe bezoekerscentrum officieel
zal openen.
Voor overige belangstellenden is er
op zaterdag van 11.00-17.00 uur
een open dag om het geheel te
komen bewonderen”, is de reactie
vanuit de stichting.
De realisatie is mogelijk gemaakt
dankzij de financiële bijdragen van:
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling, de Provincie Noord-Brabant, Gemeente
Bernheze, Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij, A.N.W.B., Rabobank Bernheze Maasland, Brabantse Cultuurprijs 2011, Stichting
Vrienden en Sponsoren van de
Kilsdonkse Molen en vrijwilligers
van de Stichting De Kilsdonkse
Molen.
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Krant niet op
woensdag
ontvangen?
Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of

NATIONAAL
KAMPEER EN CARAVAN EVENT
bij van Uden CaravanTechniek

19 t/m 27 oktober
Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode
0413-477022
www.vanudencaravans.nl
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eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
bezorgdag: woensdag
Kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
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Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
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Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der Steen
rian van Schijndel

fairtrade Week bij de
Wereldwinkel
BERNHEZE - Genieten van (h)eerlijke producten terwijl u de wereld een
stukje mooier maakt? Dat is niet moeilijk als u vaker kiest voor Fairtrade producten. Van 26 oktober tot en met 3 november is het weer Fairtrade Week en staat eerlijke handel een week extra in de schijnwerpers.
Fairtrade Week
Jaarlijks wordt heel Nederland een
week lang geprikkeld om Fairtrade
producten te kopen. Hier spelen de
Wereldwinkels in Bernheze op in
met een aantrekkelijk geprijsde tas
verkrijgbaar voor slechts € 12,95.
Met de inhoud van de ‘fair shopper’ maakt u thuis de lekkerste Aziatische gerechten.
Creatief Restaurant Het Sentiment
laat je smullen
Zin om lekker uit eten te gaan?
in samenwerking met de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther heeft Het
Sentiment een 4- en 5-gangen Fair
menu samengesteld. t/m 3 november kunt u nog gebruik maken
van dit speciale Fair menu. Reserverenr: www.hetsentiment.nl.
Fair Happy Hour bij de Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther
De vrijwilligers van de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther organiseren
tijdens de Fairtrade week een gezellig samenzijn onder de naam
‘Fair Happy Hour’. Op woensdag
30 oktober is de Wereldwinkel ex-

WILDSEIZOEN

D

e herfst is daar, de winter staat klaar. Wind en regen
beuken op mijn ruit, een wild spel van oorverdovend
geluid. Afgerukte bladeren bruin en bont, vliegen stuurloos in
het rond. De herfst is begonnen en daarmee is ook het culinaire
wildseizoen geopend! De komende maanden kunt u weer volop
genieten van de mooiste wildspecialiteiten.
Bakken, grillen, braden, roosteren, stoven; wild is geschikt voor
alle bereidingswijzen en doet het goed met seizoensgroenten als
rode kool, pompoen, paddenstoelen en kastanjes. Heerlijk toch;
de herfst.
Graag deel ik onderstaand recept met u. Een heerlijk wildgerecht,
eenvoudig te bereiden.
We bieden een ruim assortiment wild en gevogelte en we helpen
u graag!
Ik hoop u snel eens te mogen begroeten in onze winkel.

tra lang open. tot 21.00 uur kunt
u (h)eerlijke koffie en thee komen
proeven. Daarnaast zijn er exclusieve sieraden, sjaals en tassen ingekocht.
Wereldwinkels in Bernheze
Bernheze telt 3 Wereldwinkels,
Heesch, Nistelrode en HeeswijkDinther. De gevulde Fair shopper
is verkrijgbaar in alle vestigingen,
waarbij geldt: op=op. Acties en activiteiten variëren per locatie.

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

WIST u dat...

Advertorial

column

Redactie
hoofdredactie rian van Schijndel
heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop
rachelle Suppers
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deze
Zondag
is onze betoverende kerstmarkt
open van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Veghel Heuvel 11
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

Recept: Haasfilet met stoofpeertjes
Voor 4 personen:
• 4 haasfilets
• 50 gram boter
• peper en zout
• 1 varkensnetje
• 16 plakjes katenspek
• 12 stoofpeertjes
• 1 dl bessenjenever
• 1 glas rode wijn
• 1 kaneelstokje
• 2 sinaasappelen
• 50 gram suiker

Werkwijze:
• Peper en zout de haasfilets en leg de filets om en om op elkaar
(dus het dunne gedeelte op het dikke gedeelte van de andere
filet).
• Leg 2 keer 8 plakjes spek naast elkaar op een stukje plastic folie
en leg hierop de haasfilets.
• Rol de spek stevig om de haasfilets en rol hieromheen nog een
dun laagje varkensnet.
• Doe boter in de pan, laat het uitbruisen en bak hierin de
haasrolletjes op middelmatig vuur rosé in circa 8 minuten (let
op! De haasfilets moeten rosé gegeten worden, anders zijn ze te
droog).
• Laat het vlees op een lauwwarme plaats circa 5 minuten rusten
en snijd er dan plakjes van.
• Schil de peertjes en kook ze in de bessenjenever, rode wijn, het
sinaasappelsap, kaneelstokje en de suiker in circa 1 uur gaar op
een middelmatig vuur.
• Leg de haasplakjes en de stoofpeertjes samen op een warm
bord.
Lekker met rode kool en aardappelpuree!
Eet smakelijk!

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

PEFC/30-31-421

Advertorial

Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch

der de titel ‘Dansen tussen hemel
culturele en educatieve ontmoetingsplaats
en aarde’. Kosten n 12,50.

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Mariaconcert
MarieChristien geeft een Mariaconcert op zondag 27 oktober,
aanvang 15.00 uur, entree n 5,00.
‘Met een knipoog naar Maria’.

De complete versspecialist
voor de horeca

Workshop Dans
De complete versspecialist
Op zaterdag 26 oktober geeft AnWaardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
t. 0412 611383
M. 06 53716610

nemieke Brinkman een workshop
Dans van 10.00 tot 11.30 uur, on-

Naast haar eigen Maria-nummers
(en dat zijn er al een aantal) laat zij
ook een paar opvallende moederliedjes horen.
Dat zijn zowel bekende, alsook
speciaal voor dit programma geselecteerde nummers. tussendoor

heeft zij bijzondere verhalen over
de vrouw, de moeder en Maria en
een combinatie daarvan.

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

www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
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Column
D’n BLieKer

bon Camino
Aan Jan Wijnen zal het niet liggen

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

kNIkkerTIJDMaN
Wie zou het geweest zijn? Of zou hij nog steeds bestaan? Zou hij nog
steeds zo veel invloed hebben op het speelgedrag van kinderen? Ik ben
al jaren aan het wachten tot het verlossende woord een keer valt. Hij
leeft en bepaalt nog steeds. Zoals het hoort.

Hij zocht en vond een wandelmaatje via een wandelsite: Hanna
uit Amsterdam. Dat leek hem eerst
niks een antropologe uit Amsterdam. Maar de klik was er snel en
het wandeltempo paste. Samen
hebben ze al heel wat kilometers
afgelegd tijdens de 3 etappes van
Maastricht naar troyes. Jammer
genoeg moet Hanna nog werken
en dat is voor Jan wel een tegenvaller. De laatste etappe van 2200
kilometer van troyes via Vézelay
en St.-Jean-Pied-de-Port, over de
St. Jacobsroute naar Santiago zal
hij alleen op pad gaan. Hij wil dit
traject in april 2014 gaan afleggen
als zijn aanstaande kleinkind nog
te klein is om te beseffen dat de
oppas-opa weg is.
Jan Wijnen traint rond Nistelrode Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

NiStELRODE – Het eerste paar schoenen is versleten en Jan is nu hard
bezig om ook het tweede paar te slijten. Hij traint! Niet voor de vierdaagse, maar voor een voettocht naar Santiago de Compostella.
We mogen een stukje met Jan
meelopen op zijn trainingsrondje.
Het is prachtig in de Maashorst
en gelukkig is het droog. Voor Jan
maakt dat niet uit. Hij zal straks
nog wel meer regen en misschien
zelfs sneeuw op zijn tocht krijgen.
Dat hoort er bij.
De voorbereiding voor zijn tocht
van troyes, Frankrijk naar Santiago
de Compostela, Spanje is grondig. Jan loopt zo’n 3 à 4 keer per
week. Meestal rond Nistelrode,
maar soms gaat hij op pad met
mensen van de wandelsite www.
dewandelsite.nl. “Dan leer je weer
nieuwe mensen kennen en je krijgt
suggesties voor uitrusting, rou-

tes en je hebt een leuk gesprek”,
vindt Jan. “ik ben altijd metselaar

De pelgrimspas, de route en de
boekjes liggen al klaar. De verhalen van andere wandelaars hebben
hem gesterkt in het vertrouwen.
Zo was er een Fransman die vanuit
St. Petersburg in Rusland helemaal
naar Santiago liep, zonder een
woord over de grens te spreken.
En wat te denken van de vrouw

Sinterklaas komt maar één keer per jaar langs, maar de mystieke figuur
waar ik het over heb, is altijd aanwezig. Niemand weet waar hij precies
uithangt, maar onbewust bepaalt hij de speelkalender van de jeugd in
het dorp. Zonder aankondiging is hij er ineens. Om zich vervolgens
weer weken terug te trekken, broedend op een nieuw plan.
In mijn jeugd noemde ik hem de Knikkertijdman. Maar hij zou
net zo goed de Oorlogjestijdman, de Verstoppertjestijdman, de
Buskruittijdman, de Randjeketstijdman of de Kikkervisjesvangtijdman
kunnen heten. Deze man had een gave, wist ik al vroeg. Een gave
om een spelende groep dorpskinderen te laten doen wat hij op dat
moment nodig vond.
Ik kon het niet anders verklaren. Als ik op een ochtend op het
schoolplein kwam, waren er ineens tien kinderen aan het knikkeren.
Terwijl de dag daarvoor er niet eens over knikkeren gesproken werd.
Hoe kon dat? Dat moest de Knikkertijdman zijn. Hij had die tien
kinderen uitverkoren om de trendsetters te zijn van de school. De
stoere kinderen die een hype begonnen om de anderen achter zich aan
te laten lopen.
Ik had natuurlijk mijn knikkers weer ver weg op zolder liggen, dus ik
stond die dag balend buitenspel. Ik hoopte dat de middagpauze nu
heel snel dichterbij kwam. Die reuzenspikkelparels en reuzenbonken
moesten van zolder en snel ook. Dan maar een meeloper, maar
knikkeren zou ik. Hoe slecht ik daar ook in was en al mijn knikkers
weer snel zou verliezen.
Ik heb altijd de stille hoop gehad dat ik de Knikkertijdman zou
ontmoeten. Dat ik op audiëntie mocht komen en hij mij bij de
uitverkorenen zou kiezen. Ik ben het helaas nooit geworden.

‘Alleen, tenzij iemand zich nog meldt voor
het traject Troyes-Santiago de Compostela’
geweest en na de dood van mijn
vrouw heb ik de kinderen groot
gebracht. toen de laatste de deur
uit was wilde ik toch nog iets ondernemen. Dat is 6 jaar geleden
wandelen geworden.”
Van ’t een kwam ’t ander en zo is,
tijdens een van de twee tochten op
het Pieterpad, het idee ontstaan
om naar Santiago te gaan lopen.

D I E PG
ANG H
U MO R
EN

IN LOOSBROEK. AANVANG 20.30 UUR. ENTREE € 5,‘Poëzie en… er mag gelachen worden!’

Vrijdag 1 november organiseert de BKK de 14e Zin van Bernheze! ‘Poëzie en…er mag gelachen
worden!’ Voor het veertiende jaar op ‘n rij wordt u de gelegenheid geboden optimaal gebruik te
maken van uw ‘vermogen tot beleving en waardering van niet direct zintuiglijk waarneembare
zaken’. Organisator de Bernhezer KunstKring (BKK) pakt in samenwerking met de Bibliotheken
van Bernheze weer flink uit met de toppers die niet alleen het publiek aan zich weten te binden
maar ook de kunst van het vermaken verstaan. Er mag weer gelachen worden! Dichters en duizendpoten. Optredens met diepgang en humor wisselen elkaar weer ruimschoots af deze avond.

die 40 jaar getrouwd was, altijd
voor manlief had klaar gestaan en
nu vond dat het ‘haar’ tijd was. Jan
kwam haar tegen in Frankrijk en ze
had er ‘flink de sokken in’.
Wilt u meer weten over de ‘tocht
der tochten’? Of overweegt u met
Jan mee te lopen op zijn route door
Frankrijk en Spanje?
janwijnen1@hotmail.com.

Brasserie
Feestzalen
Overdekt zwembad

AquaREST Heeswĳk-Dinther
biedt meer
AquaRest is het adres voor al uw feesten en partĳen

HILARISCH EN GENADELOOS

ANDY FIERENS
ECHT, EERLIJK EN KWETSBAAR

MEREL MORRE
SPITSVONDIG EN CHOQUEREND

LEON BROEKX
STADSDICHTER VAN ROTTERDAM

ESTER NAOMI PERQUIN
EERBETOON AAN ROBERT LONG

BART KRIJNEN
Ontdek de Zin van Bernheze
Gemeentedichter HANS
MANDERS uit Heeswijk-Dinther
zal met een maatwerk de avond
openen. Ontdek de Zin van Bernheze
in de Wis, naast de kerk in Loosbroek.
Presentatie MATHIEU BOSCH
Meer info: www.debkk.nl
Reserveren: info@debkk.nl

Feesten van 10 tot 500 personen worden door ons geheel verzorgd.
2 zalen staan tot uw beschikking.
Feestjes van klein tot groot worden door ons tot in de puntjes geregeld.
Tĳdens feestjes of diners is het gebruik van het zwembad gratis.

AquaRest Brasserie

In onze sfeervolle ingerichte brasserie kunt u genieten van onze menu’s.
Er is volop keuze in vlees of vis. Kwaliteit voor een (h)eerlĳke prĳs.
Vrĳdag, zaterdag en zondag geopend. Andere tĳden mogelĳk op afspraak.

Zwemlessen voor ABC, Kids club en kinderfeestjes
doet u bĳ AquaRest

Kinderen vanaf 4 jaar leren zwemmen, start 28 en 29 oktober.
Volwassenen zwemles, bewegen op muziek, baby/peuterzwemmen
en recreatief zwemmen.
Kids club elke woensdag 15.00-16.00 uur. Werken aan conditie,
W
NIEU
zwemslagen, survivalzwemmen en spelen. Per keer € 6,50.

Zondag 15 december vanaf 15.00 uur:

BLUES MIDDAG

Life band ‘The Antones’ in de bar van AquaRest, toegang gratis
Meerstraat 30b • 5473 VX Heeswĳk-Dinther • 0413 291800 • info@aquarest.nl

www.aquarest.nl
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health, beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in heeswijk
& nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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monIQuE BARTEn

Advertorial

Afvallen door
persoonlijke
coaching
Je hebt een goed voornemen gemaakt om een gezonder leefpatroon te
starten. Een goed begin in de ochtend, maar tegen etenstijd wordt het
lastig. Er komen verleidingen of je hebt gewoon zin in iets. Nog steeds
ben je jezelf bewust van je goede voornemen, maar toch zwicht je voor
iets lekkers. Je hebt spijt...alweer. En in sporten heb je nu al helemaal
geen zin!
Hoe blijf je nu wèl gemotiveerd ?
Als gediplomeerd gewichtsconsulent en coach kan ik je begeleiden en
motiveren om nu wel te slagen met het afvallen. Wat zijn jouw valkuilen,
wanneer gaat het lastig. En ook belangrijk; wat gaat je helpen. Hoe kun
jij het deze keer wel volhouden? Stel het afslanken niet uit, maar begin
vandaag met behulp van jouw persoonlijke gewichtsconsulent.
Nu gaat het lukken!
Meestal is er een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Voor meer
informatie: www.moniquebarten.nu en meld je gratis aan voor de
nieuwsbrief.

Collecte brandwondenstichting 2013 een succes
HEESCH - in de week van 6 tot en
met 12 oktober is weer de jaarlijkse
collecte van de Brandwondenstichting gehouden, ook in Bernheze.
in Heesch gingen 30 collectanten
langs de deuren.
Het resultaat was ronduit geweldig: € 1.563,02. Graag bedanken
wij alle inwoners van Heesch voor
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belangstelling?
Neem contact op: Monique Barten
Praktijk voor gewichtsbeheersing en coaching.
Heeswijk-Dinther
t 06 44 74 60 74
info@moniquebarten.nu

hun steun in de strijd tegen littekens door brandwonden.
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Het wonder van de natuur
Chia zaad voor een gezond lichaam en meer energie

Gezocht secretaris
eHbo-vereniging
HEESCH - De EHBO vereniging Joh’s Roncalli te Heesch is per direct
op zoek naar een secretaresse voor de vereniging. De werkzaamheden
bestaan uit het bijhouden en onderhouden van de ledenadministratie,
contacten met Oranje Kruis en samenwerking met de bestuursleden.
Het secretariaat vergt zo’n 5-7 uur werk per week.
Heeft u interesse, schroom dan niet om u te melden bij de voorzitter
van de vereniging: de heer H. Geven, 06-20442818.

NiStELRODE - Chia zaden worden al duizenden jaren gebruikt voor
een gezond lichaam, meer energie en om de gevolgen van het ouder
worden tegen te gaan. Bijna was dit wonder van de natuur vergeten en
verloren gegaan. Gelukkig zijn de chia zaden druk bezig een comeback
te maken!
Het gaat ouderdom tegen van binnenuit, bevat een dagelijkse aanbevolen hoeveelheid natuurlijke
omega 3, het is een super bron
voor vezels, het houdt de bloedsuikerspiegel in balans én het helpt
bij de grote schoonmaak van de
darmen. Afvallen? Zorg dan dat u
voldoende chia zaden gebruikt! De
vezels zorgen ervoor dat de bloedsuikerspiegel laag blijft en de mineralen in chia zaden zorgen ervoor
dat het lichaam de voedingsstoffen
binnenkrijgt dat het nodig heeft.
Bovendien houdt het eetneigingen
onder controle. Chia zaden zijn
veilig om iedere dag te eten, zitten
bomvol essentiële voedingsstoffen
en zijn 100% vrij van chemicaliën

of toevoegingen. Of u nu wilt afvallen, sportprestaties wilt verbeteren of nog gezonder wilt worden: chia zaden zijn het beste dat
u uw lijf kunt geven! Dit wonder
van de natuur (en een uitgebreid
assortiment glutenvrije en reformproducten) is vanaf donderdag 24
oktober verkrijgbaar bij DiO/the
Read Shop Sparkling, Parkstraat 8
in Nistelrode.

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug

sms naar 3010:
‘PA DJ MENNO’
óf ‘PA WEEKEND 2’

De Streepen 2 - Heeswijk-Dinther
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals
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ELKE

DE NIEUWSTE NAJAARSMODE

VOOR HEM EN HAAR!

ZONDAG

DESKUNDIG ADVIES EN OOK
ALTIJD AANBIEDINGEN!
AL 30 JAAR.
LOOP EENS BINNEN.

LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
MOTORKLEDING
TASSEN & KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN

OPEN

TOT EIND 2013 EN VAN 12.00 - 17.00 UUR
DE KOFFIE STAAT KLAAR.
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!

DE MEEST COMPLETE LEDERWARENZAAK IN DE REGIO! VOOR HEM EN HAAR. EIGEN REPARATIE-AFDELING.
HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

fYsiotHerAPie
HoogSTRAAT

Column

450 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond

Advertorial

MaNUele
THeraPIe ZoNDer
krakeN oF
MaNIPUlereN,
HeT kaN!

www.lederzaakverhagen.nl

Philadelphia zorg in Heesch:
Lederzaa
onthulling van de naam ‘Mozaïek’
k
Feest in de Mozartlaan Heesch

VERHAG

EN

Nieuw bij fysiotherapie Hoogstraat:
Manuele therapie maar dan even anders!
Manuele therapie zonder kraken of manipuleren, het kan! U hoeft
zich geen zorgen te maken dat er ernstige complicaties kunnen
optreden bij een behandeling aan de nek. Lees hieronder meer
over manuele therapie volgens Van der Bijl.
De heer van der Bijl heeft een therapie ontwikkeld, die direct
aangrijpt op de gewrichten in ons lichaam en waarbij het
verbeteren van gewrichtsbewegingen in het hele lichaam centraal
staat. ieder mens is uniek en heeft een eigen manier van bewegen.
Daarom doe ik, Mariken Van Wijk, een aantal metingen met
betrekking tot de voorkeur van bewegen en voer ik een
bewegingsonderzoek uit. Aan de hand van deze gegevens weet
ik, hoe ik de gewrichten van mijn patiënt moet bewegen om
de totale balans van het bewegen te herstellen.
Dit is een zachte, pijnvrije mobilisatie en er is absoluut geen sprake
van ‘kraken’ of ‘rechtzetten’. Door de zachte manier van
bewegen is deze vorm van manuele therapie geschikt voor vrijwel
alle klachten aan het bewegingsapparaat. Klachten
kunnen zich uiten in pijn aan spieren, pezen, gewrichten, kapsels
en banden. Bekende ziektebeelden zijn een tennisarm,
schouderklachten, spit, hernia, blokkade in de nek, hoofdpijn
vanuit de nek.
Lijkt dit wat voor u?
Maak gerust een afspraak
op 0412-453608

Het was feest in de tuin aan de Mozartlaan 94

HEESCH – Aan de Mozartlaan 94 werd het prachtige nieuwe gebouw van Philadelphia Zorg in maart 2012
in gebruik genomen. Hier hebben 24 volwassenen met een verstandelijke en lichamelijke handicap een plek
om begeleid zelfstandig te wonen.
De Mozaïek. Een prachtige naam
voor de mensen die er wonen. Met
stukjes en beetjes wordt door middel van een mozaïek techniek een
kunstwerk gemaakt. Dat geldt ook
voor de bewoners van De Mozaïek
die er elk een eigen appartement
hebben, maar samen eten en begeleid worden in de kunst van het
zelfstandig leven.
De eigen voordeur, die afgesloten
kan worden voor privacy, geeft
aan dat het hier om mensen gaat

n Wijk

Groet Mariken va

www.mooiheesch.nl
iNfoRmEERt, boEit
EN iNtEREssEERt
voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Gezonder
en goedkoper
roken?
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

Bekijk ons uitgebreide
assortiment e-sigaretten
en e-liquids

Tekst: Martha Daams Foto: Rian van Schijndel

‘De mozAÏeK, een PrACHtige nAAm’
Op 18 oktober werd het gebouw
officieel geopend. in de middag
met de genodigden zoals; de ouderraad, wethouder Rein Moorselaar, Lidy Evenhuis-directie Philadelphia Zorg, Anton Zuure-bestuur
Woonzorg Nederland en meerdere
belangstellenden.
in de avond werd de plaquette met
de naam van het pand onthuld:

die veel dingen zelfstandig kunnen
beslissen, maar niet alles.
Afgelopen vrijdag mocht een bewoonster de door haarzelf verzonnen naam op een kleurige
plaquette onthullen, in aanwezigheid van de diverse genodigden;
bewoners en familie. Daarna werd
er in kleine kring genoten van een
barbecue en een drankje en werd

door de bewoners het voetbalspel
en het tafeltennisspel in ontvangst
genomen, gedoneerd door Stichting A-wareness uit Lopik.
Ook werd alvast gekeken of de
schaduwdoeken op de binnenplaats zouden passen volgend jaar
zomer. LipsGroen uit Nistelrode
was de gulle gever en ze zullen op
de Mozaïek nog vaak aan de gevers
van deze mooie cadeaus denken.
Bij het weggaan konden de bezoekers van deze dag bij de voordeur
nog even genieten van het mozaiek dat de ouders van Mark Mulder
hadden gemaakt van foto’s van de
bewoners.

I
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BernHeZefamILIeBerICHten

toneel- en cabaretgroep De Lachspiegel

DAnKBetuiging

Dina Lucius – van de Burgt
Graag willen wij iedereen bedanken die ons moeder en oma wat
meer kleur in haar leven hebben gegeven toen het voor haar grijs
en verwarrend begon te worden zoals de bezoekjes die zij kreeg
tijdens haar verblijf op de afdeling Bellefleur van de Bongerd /
Laverhof. Speciale dank aan de verzorging en vrijwilligers van
deze afdeling die haar liefdevol verzorgd hebben.
Dank aan alle mensen die ons geholpen hebben
bij de mooie afscheidsvieringen.
Dank voor uw medeleven.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
van Dina Lucius – van de Burgt.

geBoorte

Geboren

Suus
17 oktober 2013

Dochter van Karin van Oort
en Michel van Mook,
zusje van Chiel
Laar 59 - 5388 HC - Nistelrode

gouDen en ziLVeren juBiLeum

Uw mooi klein lief

wereldwondertje
kan hier staan.

advertentie@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

jubilarissen 50 en 60 jaar lid
HEESWiJK-DiNtHER - Tijdens het vrienden en jubilarissen concert van
de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord werden 2 unieke gebeurtenissen
gevierd. Een 50- en een 60-jarig jubileum.

HEESWiJK-DiNtHER - Tijdens een gezellig samenzijn op zaterdag 12 oktober zijn Marijke van Katwijk en
Ad van de Ven in het zonnetje gezet vanwege hun respectievelijk GOUDEN en ZILVEREN jubileum als lid
van De Lachspiegel uit Heeswijk. Met lovende woorden werden zij toegesproken door de voorzitter, die hen
bedankte voor hun jarenlange inzet en verdiensten voor De Lachspiegel.
Marijke van Katwijk is van jongs af
aan heel betrokken geweest bij De
Lachspiegel.
Ze schrijft teksten, speelde al vele
rollen en regelt kostuums en attributen. Zij is een uitstekende
secretaresse, in alles gedreven en
perfectionistisch. Ook is zij een
bindende factor binnen de groep.
Door haar tactvol optreden worden
probleempjes snel en eenvoudig
opgelost. Voor het voortbestaan
van een vereniging, die inmiddels
al weer 63 jaar bestaat, van groot
belang. Zij is de afgelopen 50 jaar
absoluut onmisbaar gebleken.
Ad van de Ven is de technische
man, maar dat is niet zijn enige
verdienste. Hij is heel veelzijdig. De
leden van De Lachspiegel schrijven alle teksten voor de muziek en
sketches zelf en ook Ad draagt daar
zijn steentje aan bij. Een geheel eigen benadering bij het schrijven
maakt zijn sketches heel succesvol.
Hij is ook speler van vele rollen en
neemt daarbij de muziek en deco-

Ad van de Ven en Marijke van Katwijk in de bloemen gezet

rontwerp voor zijn rekening. Door
zijn veelzijdigheid is ook hij onmisbaar.
in 2014 speelt De Lachspiegel
weer haar revue en wel op: vrijdag

14 februari, aanvang 20.00 uur,
Zaterdag 15 februari, aanvang
20.00 uur en zondagmiddag 16
februari matinee, aanvang: 14.30
uur.

Maandagmorgenritten Horizon

De heer Leo van der Pas is inmiddels 60 jaar lid van de fanfare en
nog steeds volop actief! De heer
Dion van Grinsven is 50 jaar lid
van de club. Dion is zeer actief
binnen de fanfare. Vanaf 1979 is
hij bestuurslid en verantwoordelijk
voor het beheer van uniformen en
instrumenten.
De instrumenten beheert hij tegenwoordig samen met zijn vrouw
Mia. Verder heeft hij vele jaren
leiding gegeven aan de organisatie van de jaarlijkse fietstocht ‘toer
Mee’ en organiseert hij nog steeds

de jaarlijkse donateursactie.
Vanwege zijn verdiensten voor de
vereniging is Dion van Grinsven
benoemt tot erelid!
Leo was al erelid van de vereniging.

HEESCH - Ziekenvereniging Horizon rijdt maandelijks van april tot en met oktober op maandagochtend een
rit van ruim 30 km in de omgeving van Heesch. Op 14 oktober om 9.15 uur waren 56 personen present op
het kerkplein in Heesch. De stoet met 14 auto’s en hun gasten vertrok richting Graafschebaan, onder het in
aanbouw zijnde ecoduct Maashorst door, richting Schaijk. Het viaduct verbindt natuurgebied De Maashorst
met natuurgebied Herperduin.
tijdens de route passeerden we
diverse landelijk gelegen oude
boerderijen, waarvan een aantal
tot dubbel woonhuis is verbouwd.
De gebouwen werden afgewisseld met weidse natuurlandschappen en bossen. Via Reek reden we
richting Escharen. Opvallend was
het militair oefenterrein (springter-

rein). Het in de bossen gelegen terrein was bij veel gasten onbekend
en het is opvallend groot.
Via Escharen, Grave en Velp kwamen we aan in Keent. Over de
brug van Keent, waaronder een
geul wordt gegraven, reden we
verder over de Maasdijk naar ge-

meenschapshuis Het Wapen van
Reek.
Daar werden we gastvrij ontvangen en de koffie, thee en cake lieten we ons goed smaken. Hier was
weer volop gelegenheid om over
allerlei zaken bij te praten en - na
het maken van een groepsfoto werd er weer huiswaarts gereden.

Kbo HeesCH

KBO Bernheze
ouderen overleg
bernheze
HEESCH - Na enkele weken van buitenaf te zijn geattendeerd op zaken
waarin u geïnteresseerd zou kunnen
zijn, geeft KBO-Heesch deze keer
informatie uit het OOB-overleg
(Ouderen Overleg Bernheze).
Wethouder Hans van der Pas en

beleidsmedewerkster Melissa van
Driel hebben ons bijgepraat over
de actiepunten rond wonen, naar
aanleiding van de notitie Ouderenbeleid. Geschikte locaties voor seniorenhuisvesting zijn besproken.
De positieve visie van de gemeente
ten aanzien van mantelzorgwoningen is toegelicht. Ook blijkt dat
de gemeente positief staat ten
opzichte van initiatieven voor de
realisatie van kleinschalig wonen.

Informeren en instrueren
Naast de inbreng van de wethouder is gesproken over de onderwerpen die in de zogenaamde
‘koffieochtenden’ aan bod komen.
Zowel de gemeente als het OOB is
enthousiast over de inhoud van de
bijeenkomsten. Er is meestal grote
belangstelling voor de geboden informatie die actueel is. De nieuwe
WMO-verordening is besproken
en positief ontvangen. U heeft het
nieuwe WMO-beleid eerder in de

DeMooiBernhezeKrant kunnen lezen en u kunt het terugvinden op
de site van de gemeente. Op diverse plaatsen wordt onderzoek
gedaan naar de voor- en nadelen
van de oprichting van de zorgcoöperatie. De computerhoek in
Heeswijk-Dinther stelt mensen in
de gelegenheid om wegwijs te geraken op de tablet.
KBO-Heesch heeft een werkgroepje gestart dat zich bezighoudt met

verkiezingsprogramma’s in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 2014.
Wij realiseren ons dat bovenstaande een opsomming is van zaken
waarover veel meer informatie gegeven kan worden. Met dit artikel
wil KBO-Heesch u dan ook vooral
attenderen op het belang van genoemde onderwerpen.
Ze komen vaak uitgebreid in de
dag- en weekbladen aan de orde.
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‘Heel Oss & Bernheze Bakt’
met de bakkers Lamers

Advertorial

Het winnende product gaan wij een jaar lang voeren in ons assortiment
Heesch - Aan het woord is Bart
Lamers van de bakkers Lamers:
“Na het eerste seizoen op TV is
‘Heel Holland Bakt’ uitgegroeid tot
een enorm populair programma en
wij dachten ‘daar moeten we iets
mee doen’. Ik heb iets uitgewerkt
en na de enthousiaste bijval van
mijn broer, zus en schoonzus zijn
we het goed gaan aanpakken. We
houden van actie op de werkvloer
en dit valt precies in ons straatje.

Ben jij

beroemd om je

brunch
broodjes?
geef je dan op voor

Vaak genoeg spreek ik mensen die
het leuk vinden om te bakken of te
kokkerellen, dus wat is er mooier
dan die thuiskoks en –bakkers uit
te dagen voor de wedstrijd ‘Heel
Oss & Bernheze Bakt’!”
Zus Lizzy valt bij: “Je kunt ook iemand anders aanmelden natuurlijk. Misschien eet je elk jaar op de
verjaardag van oma die speciale
taart die niemand zo lekker maakt
als zij. Misschien moet je haar over
de streep trekken, maar het is toch
hartstikke leuk wanneer je oma
meedoet in de wedstrijd? Of je vader, je beste vriendin, jijzelf…?” De
bakkers Lamers vragen om over je
bescheidenheid heen te stappen en
de stoute schoenen aan te trekken.

Pannen-koekenhuis in
actie voor CliniClowns
Heesch – Het pannenkoekengenootschap, waar ook het pannenkoekenhuis Heesch lid van
is, gaat aan de slag voor een
lach. Een actie om zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen
voor de CliniClowns.
Tijdens de actieperiode van 28 oktober t/m 2 november krijgt u elke
tweede pannenkoek gratis. Na het eten van deze tweede pannenkoek
mag u aangeven of deze pannenkoek nog iets waard is. Zo ja, dan
mag u een bedrag doneren in de speciale CliniClowns collectebus.
Ook kunt u CliniClown Konijn Toet kopen voor € 5,00 en hiervan gaat
€ 3,00 wederom naar het goede doel.

Wat belooft het?
Het winnende product voeren wij
een jaar lang in ons assortiment.
De winnaars kunnen een lokaal/regionaal doel opgeven. We hebben
twee categorieën; elk met een winnend product. Van het verkochte –
winnende - product wordt na een
jaar een bedrag aan het opgegeven
goede doel geschonken. Voor de
winnaar is er ook een mooie persoonlijke prijs.
Bart Lamers: “De eerste selectie
wordt door onszelf gedaan en een
aantal van onze medewerkers. Wij
kijken daarbij naar: is het product
makkelijk te maken, een goede

Er zijn 2 categorieën: een broodproduct, waaronder gevulde broodsoorten,

snacks en bijvoorbeeld hartige taart en een banketproduct
zoals desserts, gebak en taart.
Inschrijven tot 31-12-2013, ﬁnale is zo. 30 maart 2014.

inleveren van uw product in januari/februari op een nader te
bepalen datum. Het reglement staat op de website en ligt
in onze winkels.
Haal een inschrijfkaart in in één van onze winkels, schrijf je in
op onze website www.debakkerslamers.nl of stuur een
mail naar heelossenbernhezebakt@kpnmail.nl.

Schaepmanlaan 101, Oss, ’t Dorp 109, Heesch
kostprijs, dus betaalbaar voor de
consument? Elke deelnemer wordt
persoonlijk benaderd en het juryrapport krijgt hij/zij ook in bezit.”
De finale is op 30 maart in De Pas
in Heesch. Dat wordt vooral een
supergezellige middag, waar de 6
finaleproducten ter plekke gekeurd
worden door een deskundige jury
van mensen uit de bakkers- en patisseriebranche, maar ook uit de
horeca- en reclamewereld. Tijdens
de finale jureren wij zelf niet mee.

DE HEERLIJKE GEUR
VAN SPECULAAS
Om alvast in de stemming te komen
heeft Harm er voor gezorgd dat onze
bakkerij weer ruikt naar versgebakken speculaas….
Nu in de vorm van een taartje.
Heerlijke speculaascake met een laagje
amandelspijs , u kunt makkelijk
wat vrienden en familie uitnodigen
want met zessen heeft ieder
een lekkere punt.

de bakkers Lamers

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

“Tussendoor worden deelnemers
in het zonnetje gezet in de weekbladen waarin wij ook adverteren.
Weekblad Regio Oss en DeMooiBernhezeKrant. Deze kranten houden de lezers volledig op de hoogte.
Ook via Facebook worden alle updates naar buiten gebracht. Elke
week porren we u via deze media
en de weekbladen om u aan te melden, u bent niet zomaar van ons
af”, lacht Lizzy.

Bij aankoop van
2 broden
naar keuze

3 hardlopert

1,00

Maar, in onze winkels mag u
eerst komen voorproeven
natuurlijk!

6,75

5,50

EZE BAKT.
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NU IN VOOR HEE

SCHRIJF JEkan op de website of haal een

inschrijven l.
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deze aanbiedingen gelden van 24-10 t/m 30-10-2013

va5roisvlaai
1260,9
enn€ ba
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10-12rd
16,
5
10-12 personen

€ 12,9

Als eerste het amandelspijs, dan het cakebeslag en de jury heeft ’m goedgekeurd.

jes

NIEUW

normaal 2,25
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fanfare st. Lambertus bedankt iedereen die de ‘night of the Music 2013’ mogelijk hebben gemaakt
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• Hr5
• oovb
• MAY DAY WoK & Go
• jACobs & jACobs
• bADKAMerMArKt.nL
• GoLfGezeLsCHAP
De vrije MAAnDAG
• CoMPAnYCLub
De HooGe vorsseL
Muzieksponsoren
Autoschade Nistelrode
Bandenservice Ketelaars
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Electro
BP Servicestation van Duijnhoven
Cafe-zaal ‘t Tramstation
De Versdriehoek
Eetcafe ‘t Pumpke
Varkenshouderij Van Asseldonk
Financieel Adviesburo Bernheze
G.Hermes Machinale
Houtbewerking
Geurts Mengvoeders
Govers Waterservices
Hanenberg Materieel BV
Heerkens Groente & Fruit
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin and Body
Improvement
Jack Martens Tweewielers
Jos van der Heijden Loader
Verhuur
Juice B.V.
Landbouwbedrijf Verhagen BV
Langenhuizen Loon en
Grondverzet
LipsGroen
Marc van der Wielen
Marya Schoenmode en Tassen
May Day Wok & Go
Melkveebedrijf Ronnie van der Lee
Meubelspuiterij Van Roosmalen BV
Nico’s Cateringsbedrijf
Varkensbedrijf De Palmenhoeve BV
Paul Govers B.V.
Rabobank Bernheze Maasland
Schilderwerken Venwico B.V.
Van der Heijden Installatiebedrijf
Nistelrode
Van Den Akker BV
Staalconstructie
Van der Lee Pluimveebedrijf
Van der Lee Stalinrichting
Van Nuland Nistelrode
Van Gerwe Varkensbedrijven
Varkensfokbedrijf van de Ven BV
Floris en Lodewijk van Gerwe
Hobbykippen
Varkensbedrijf Gebr. Van Nuland
Melkveebedrijf Thijsen V.O.F.
Beukelaar Diervoeders
EVerhagen BV

fanfare st. Lambertus heeft
zichzelf overtroffen

NiStELRODE –

Afgelopen weekend opende voorzitter Harold van Breemaat twee avonden de Night of the Music van fanfare
St. Lambertus in sporthal de Overbeek met de woorden: “ik ben apetrots op iedereen die een steentje heeft bijgedragen
aan deze fantastische avonden. Dat hij reden heeft om trots te zijn, bewezen vervolgens alle artiesten die het publiek soms
muisstil maakten en dan weer lieten dansen en luidkeels meezingen.
Een van de eerste verrassingen
van de avond was Kyra Hearkens
(17), ze zong ‘i still cry’ van ilse de
Lange en de reacties vanuit de zaal
waren eensgezind: “Wauw, wat
super mooi, die kan nog ver gaan
komen!” Een andere publieksfavoriet was Ruud van Overdijk, musicalster én zanger. Maar ook René
van Habraken, Mieke van de Pol,
Bart van Griensven, tamara Heuveling en het trio BOA maakten
alle verwachtingen waar.

Dat zang niet altijd nodig is om de
aandacht te houden van het publiek bewees onder andere profes-

Na de pauze gingen de handjes
de lucht in en wisten de artiesten
met gezellige nummers als ‘Ver-

‘een VAn De VerrAssingen wAs KYrA’
sioneel muzikant Robbert Hanenberg met zijn gitaarsolo. Maar ook
het nummer ‘Sorry’ van Kyteman,
gespeeld door fanfarelid Alvin
Spierings, veroorzaakte een kippenvel momentje bij velen.

liefd zijn’ van Guus Meeuwis en
een gezellige swingmedley door
onze eigen ‘toppers’ iedereen met
de voetjes van de vloer te krijgen.
Als spetterende afsluiter speelde
het hele gezelschap ‘Vrij zijn’ van

Marco Borsato, dat naast het einde
ook het begin was van een goed
feestje.
Harold: “Hier staat een zeer tevreden voorzitter. Het is werkelijk
precies verlopen zoals we wilden.
Zaterdag was zelfs volledig uitverkocht. Genoeg reden om de
eerstvolgende repetitie goed te
borrelen op het grote succes! We
zien iedereen graag terug bij de
volgende editie!”

Aurora en st. Lambertus
hebben een muzikale date

HEESCH – Zondag 27 oktober vindt een bijzondere ontmoeting plaats tussen de jeugdleden van Fanfare
Aurora uit Heesch en Fanfare St. Lambertus uit Nistelrode. De beide muziekverenigingen besteden veel
zorg aan de opleiding van hun jeugdleden en treden dan ook graag naar buiten om aan het publiek te laten
zien wat voor talenten zij in huis hebben.
Vanuit Fanfare St. Lambertus
worden optredens verzorgd door
jeugdorkest ‘Happy Fiep’ en
jeugdslagwerkgroep ‘the Rockers’. the Rockers staan onder
leiding van Marcel van Vught en
Happy Fiep staat onder leiding
van Daan Morris. Vanuit Fanfare
Aurora zullen het jeugdorkest en
de studiemalletband (slagwerk-

groep) acte de présence geven.
Bij de studiemalletband zijn drie
nieuwe leden en bij het jeugdorkest zijn vanaf dit seizoen maar
liefst acht nieuwe muzikanten ingestroomd.
Voor hen is op 27 oktober het
eerste echte optreden! Het Jeugdorkest staat onder leiding van
Fred van toor en de studiemal-

letband onder leiding van Moniek
van Nistelrooij.
Bent u ook benieuwd naar de
muzikale kwaliteiten van de jeugd
van Aurora en Sint Lambertus?
Kom dan op zondagmorgen 27
oktober om 10.30 uur naar het
verenigingsgebouw van Fanfare
Aurora aan ’t Dorp 138 in Heesch.
U bent meer dan welkom!
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Nu ‘all-in feesten’ bij de Waard

Dit houdt in 1 prijs per persoon voor een goed verzorgde avond MET CONSUMPTIES en o.a. saté,
pizzapunten, spareribs, bami, nasi, bladerdeeghapjes, huzarensalade, vissalade, kaasplateau, complete visspiegel,
ham met meloen, salades, sausjes, broodsoorten en nog veel meer. Dit is inclusief koffie, gebak en nootjes.
Bijvoorbeeld bij 70 personen betaalt u € 27,- per persoon.
Graag tot ziens bij De Waard, Kerkstraat 3, Heesch

Kijk op de site www.restaurantdewaard.nl

DJ Menno: actie gevraagd

17e verkleedbal

Genomineerd voor de Party Awards

Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal

Heesch – DJ Menno is geen onbekende bij het uitgaanspubliek in Heesch en omstreken. Als DJ is hij op vrijdag regelmatig te vinden bij ’t Tunneke, waar hij zorgt voor de muzikale noot met muziek van anderen, maar
ook met eigen muziek. Samen met collega’s Robert den Brok (LB Entertainment) en DJ Peet van Remote Rental
dook hij met carnaval de studio in om er weer uit te komen met een knaller van een feestplaat: WEEKEND.
ver gegeven. Maar dat even ter
zijde. Belangrijk is dat hij steeds
meer gevraagd wordt bij feesten,
muziekevenementen, cafés en discotheken. Juist dat heeft hem de
nominatie opgeleverd voor de Party Award in de categorie ‘populairste opkomende party DJ van NL’.
Niet mis, maar het kan beter!
Hij kan zomaar de Award winnen.
Maar daar moeten we met z’n allen wel wat voor doen!
Ga naar www.partyawards.nl, klik
op het kopje stemmen en op DJ
Menno. Er volgt dan nog een enquête die ook nog even doorlopen
moet worden om je stem geldig te
maken.
Ook kun je sms’en naar 3010 ‘pa
dj Menno’, dit kan zo vaak je wilt!
Ook de single Weekend is genomineerd voor beste partysingle.
Stemmen dus…
www.partyawards.nl of sms naar
3010 ‘pa weekend 2’.

Bernheze - Het jaarlijkse verkleedbal van Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal is inmiddels een begrip in Bernheze en verre omstreken.
Op 3 november tussen 13.00 en 17.00 uur beleven veel verstandelijk
en lichamelijk gehandicapten van alle leeftijden, samen met hun begeleiders, een geweldige carnavalsmiddag in Partycentrum ’t Maxend in
Nistelrode.
Het programma is opnieuw veelbelovend met een optreden van ’t
Vrolijk Verdriet, DJ Bertie Lukano
en lokale muziekkapellen. Ook
zijn er prijzen te winnen voor de
mooist verklede gasten. Om activiteiten als deze te kunnen blijven
organiseren is de Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal afhankelijk
van sponsors en donaties.
Wilt u deze organisatie steunen,
dan kunt u een vrijwillige bijdrage storten op Rabobank rek.nr.
1523.21.713 o.v.v. donatie.
Voor info www.bernhezergehandicaptenbal.nl, of mail naar info@
bernhezergehandicaptenbal.nl.

Aurora Con Brio
Sfeervol eerste concert!

DJ Menno met de knaller ‘WEEKEND’

Heel recent heeft hij met Jordy van
den Boer weer gezorgd voor een

nieuwe knaller! Zij hebben samen
‘Nooduitgang’ een eigentijdse co-

Wie weet hebben we dan binnenkort een bekende Nederlandse DJ
in Bernheze.

November feestmaand bij:
2 november

Houthakkersbal - Speciale avond!

9 november

Bekend van
Tros muziekfeest

Deejay Frenk-E
(Oude deejay van de ‘Morgenzon’)
70s - 80s - Early 2000s,
Dance Classic Party
Met verlichte dansvloer.

16 november

Snor Royalty - met Mike & Colin

23 november

Novemberfest
Met het knotsgekke Duo Peter und Heidi

30 november
Laar 24 - 5388 HG Nistelrode
0412-610828

Vervroegd kerstfeest
Ook al zin in die donkere dagen? Wij wel.
Deze vervroegde kerst editie met
leuke kerst gifts beloofd een waar
kerstspektakel!

Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - De Pas was de ambiance waar Aurora Con Brio haar eerste
concert gaf. En dit was meer dan goed gekozen. De opstelling van het
orkest voor het podium maakte dat er een goed contact was met het
publiek, dat in grote getale gekomen was om deze primeur te beleven.
Alle orkestleden droegen kleding in verschillende tinten rood en met de
juiste belichting gaf dit een prachtig effect.
Hans Manders, voorzitter van Aurora opende het concert in het Italiaans waarmee de link met Con
Brio was gelegd. Gekozen is voor
de naam Aurora Con Brio om de
levendigheid, passie en vuur van
dit orkest weer te geven. Een orkest waaraan vele jongeren, maar
ook de volwassen muzikant kan
meedoen om samen mooie en
goede muziek te maken.
Alle werken werden aangekondigd
door een speaker en onder leiding
van Jeroen Kocken liet men zien
niet voor het makkelijkste repertoire te kiezen. De werken Arnhem,

Clouds en Theme from Ice Castles
werden opgevolgd door lichtere
muziek. Op de xylofoon was Stefan van Driel de solist die een daverend applaus kreeg.
Na Dance Party werd het concert
afgesloten met Abba Gold. De diverse solo’s door jongere musici
lieten zien dat zij dit prima aankonden en ook het slagwerk was van
een hoog niveau.
Met Aurora Con Brio koos Aurora
voor een uitdaging in hun vereniging, maar vandaag werd duidelijk
dat dit concept tot mooie resultaten kan leiden.
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N A T U U R G E B I E D

DE MAASHORST
www.demaashorst.nl
Reacties op deze Maashorstpagina?
Stuur ze naar info@demaashorst.nl

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door de
gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Een verrassend natuur- en cultuurlandschap met prachtige bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners, ondernemers en
toeristen een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. In Stuurgroep
De Maashorst werken verschillende gebiedspartijen samen om de kernwaarden van het gebied te versterken, de
regionale economie te stimuleren en economie en ecologie duurzaam te verbinden. De natuur, het unieke water, een fraai
landschap en bijzondere archeologische vondsten maken De Maashorst met recht tot een landschap van allure.

Publieksdag natuurbruggen De Maashorst
Er wordt hard gewerkt aan de natuurbruggen
in De Maashorst over de provinciale weg N314
en de rijksweg A50. De natuurbruggen zijn
geïnitieerd door Stuurgroep De Maashorst en
naderen hun voltooiing.
“Natuurbruggen in Noord-Brabant verbinden
belangrijke natuurgebieden waardoor plant- en

diersoorten zich kunnen verspreiden”, vertelt
Annemarie van Breugel van de provincie NoordBrabant. “Ze zijn daarmee van vitaal belang voor
de Brabantse natuur. Natuurbruggen zorgen
ook voor veiliger verkeer. Het belang voor alle
betrokken partijen wordt onderstreept tijdens
een open dag bij de natuurbruggen De Maashorst
en Herperduin op zondag 24 november van

10.30 tot 15.00 uur. Het startpunt is bij de loods
van Staatsbosbeheer aan de Slabroekseweg 5 in
Oss. Er is een speurtocht met informatiepanelen
en uitleg door boswachters op de natuurbrug.
Staatsbosbeheer is aanwezig met een
Informatiestand. Ook Stuurgroep De Maashorst,
DLG (Dienst Landelijk Gebied) en Natuurcentrum
De Maashorst werken mee aan de open dag.”

Warme Winter in Volkel

Werkzaamheden
Zeelandse bossen

Wederom zet een van de leden van Platform
Maashorst Betrokken Ondernemen (MBO)
De Maashorst op de kaart.

In de Zeelandse bossen van de gemeente
Landerd zullen tussen oktober 2013 en
februari 2014 dunningswerkzaamheden
worden uitgevoerd.
Dit betekent dat er groepen bomen worden
geveld om de overige bomen in het bos
meer groeiruimte te geven. Hierdoor wordt
de variatie en natuurwaarde in het bos
vergroot. “Deze maatregelen vormen een
inleidend beheer voor een meer natuurlijker
bos zoals door Stuurgroep De Maashorst
geschetst in het natuurplan De Maashorst”,
vertelt Sonja Manders van de gemeente
Landerd. “We streven naar een gevarieerder
bos met meer afwisseling en natuurwaarde.
Door middel van het vellen van bomen
geven we sturing aan een duurzame
bosontwikkeling.”

Activiteiten
Natuurcentrum
De Maashorst
Zaterdag 26 oktober: Nacht van de Nacht
Een activiteit voor het hele gezin.
Deskundigen vertellen over dieren in de
nacht tijdens een wandeling door het
begrazingsgebied en langs de vennen.
Start: 19.00 uur. Einde: 21.30 uur.
Vrijdag 20 december: Winterwende
Kinderen kunnen graan malen, koekjes
bakken, amuletjes maken of een letter
in runentekens kleien. De imker, de
schaapherder en het kruidenvrouwtje
vertellen over vroeger. Start 19.00 uur.
Einde: 21.00 uur.
Voor meer informatie of opgeven:
aan de balie van het natuurcentrum of op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl

Zien, ruiken, horen
en proeven bij
Landerij VanTosse
Op vrijdag 25 oktober 2013 is er van 12.30
tot 14.00 uur een VanTosse-markt aan de
Mugheuvelstraat in Oss, in natuurgebied
De Stelt. U kunt de activiteiten van Landerij
VanTosse, zien, ruiken, horen en proeven.
Tijdens de markt presenteert Landschapsbeheer Oss de toekomstplannen van Landerij
VanTosse dat in juni 2013 ruim anderhalf
miljoen euro subsidie kreeg van de provincie
Noord-Brabant. Dat geld komt uit de
subsidieregeling Landschappen van Allure.
Er wordt de komende jaren hard gewerkt aan
een voedsellandschap van zo’n 70 ha met
een mozaïek aan akkers vol hop, graan en
cranberries en fiets- en wandelroutes langs
lanen van fruitbomen en -struiken.

De Brabantse Hoeve aan Zeelandsedijk 29
in Volkel organiseert op 29 december van
11.00 tot 19.00 uur een ministreekmarkt
met livemuziek van Jeanne vd Rijt en Ria
Toonen. Het sfeervol verwarmde terras en
de boerderijtuin staan vol met kraampjes
waar aanbieders uit De Maashorst hun
streekproducten of diensten tonen. Dus
genieten van eten en drinken uit De
Maashorst en genieten van muziek in hartje
winter.

De Maashorst krijgt waterrijk
natuurhart terug
In de zomer van 2012 is het bidbook
‘Maashorst, basis op orde’ gepresenteerd.
De ambitie daarvan is hoog: over vijf jaar
is 250 hectare nieuwe natuur ingericht,
heeft het begrazingsgebied zijn beoogde
omvang bereikt en behoort verdroging tot
het verleden.
Centraal in deze aanpak staat het hart van
De Maashorst. Daar heeft de natuur in de
loop der jaren plaats gemaakt voor landbouw,
waardoor dit gebied is verdroogd. Daardoor

komen planten- en diersoorten die veel water
nodig hebben, niet of weinig meer voor.
De provincie en Stuurgroep De Maashorst
vinden het van belang dat De Maashorst
haar natuurhart terugkrijgt. Hiervoor is geld
vrijgemaakt door beide organisaties. Stichting
ARK Natuurontwikkeling is bereid gevonden
om dit in vijf jaar tijd te gaan realiseren. Voor
de uitvoering is de vrijwillige medewerking
van de betrokken grondeigenaren nodig. Eind
oktober vindt de definitieve besluitvorming
over het plan plaats.

Start herfstseizoen met streekmarkt
Op zondagmiddag 3 november vindt bij De Heische Hoeve in Loosbroek een kleinschalige streekmarkt van boeren, natuurliefhebbers, jagers en ondernemers uit de
Maashorstregio plaats.
De herfstmarkt duurt van 11.00 tot 17.00 uur en toont allerlei aspecten van natuur, jacht,
visserij, culinair genieten en lifestyle in en om De Maashorst. Met o.a. natuurwandelingen,
kookdemonstraties, proeverijen en jachthoornblazen. U vindt er wild in alle soorten en maten
van gerookte eendenborst, hertenpaté en oesterzwammen tot bospaddenstoelen. Er zijn
proeverijen en live kook- en rookdemonstraties met wildproducten uit de Maashorstregio.
Een aantal restaurants uit de Maashorstregio presenteert hun herfstmenu/wildmenu aan
het publiek. De toegang is gratis. Meer info: www.heischehoeve.com

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Stuurgroep De Maashorst, die bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden en vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant,
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant.
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24 uur 7 dagen 52 weken

online

innovatief en een zorg
minder - Looqi

‘Brabantse ondernemers veroveren Europa met
Looqi GPS tracker’ koppen de media

Haardtotaalmarkt.nl
De grootste haarden
webshop van Nederland!

mooi & in de streek

Het creatieve team achter Looqi: Henrik van Duijnhoven, Ruud Snelders,
Marc van der Wielen, Koen van de Wetering en Koen de Lorijn

NiStELRODE – Sprout, Dagblad De Telegraaf en vele Nederlandse
media besteden aandacht aan Looqi, een GPS Tracker, uitgevoerd
als polsband of sleutelhanger. Een idee van twee jonge Brabantse
ondernemers. Een van die ondernemers is Nistelrodenaar Koen de
Lorijn. Samen met voormalig medestudent Ruud Snelders hebben
ze de ambitie om Looqi in Nederland en Europa uit te rollen.
Het idee van Looqi ontstond toen
de ondernemers een moeder van
een jong kind - hoorden vertellen over het ‘kwijtraken’ van haar
kind in een druk winkelcentrum.
“Haar ergste nachtmerrie”, zo
hoorden ze, “Met de technologische mogelijkheden van nu
moet het toch lukken om daarvoor een apparaat te ontwikkelen”, zo vonden Ruud en Koen.
Het werd de start van Keeptrack,
het bedrijf dat de realtime Looqi
GPS tracker ontwikkelt en op
de markt brengt. Er is nog geen
enkel systeem wat een ‘realtime’
volgfunctie kent. Met Looqi, dat
elke 20 seconden een signaal verstuurt, is dat dus wel zo en kun
je op je smartphone, tablet of pc
‘live’ de locatie van je kind (of andere dierbaren) volgen.
De realtime Looqi GPS tracker is
uitgevoerd met een kleurige polsband of als handige sleutelhanger.
Ongeacht tijd, ongeacht plaats,
heeft Looqi een wereldwijde dekking en dankzij een innovatieve
batterijtechnologie wordt een

COLOFON

Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

• eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• bomenpark
• hb Foods
• zorgboerderij v.d. Wijst

mooi & duurzaam
• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel heesch

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• rivez Assurantiën &
risicobeheer bV
• WVe Schilderwerk
• V.O.F. Van berloo
• Compufix
• M. Geurts grondwerken
• Financieel Centrum heesch

onafgebroken werkingsduur van
7 dagen gegarandeerd.
De ondernemers rekenen erop
om hun eerste realtime Looqi
GPS trackers te kunnen versturen vanaf half december. Op hun
website is alle informatie te vinden. Met dit systeem is de Looqi
GPS tracker niet alleen het eerste
echte realtime GPS volgsysteem,
het is tevens de goedkoopste GPS
tracker die te verkrijgen is. Vernieuwend genoeg om nog veel
van deze jonge ondernemers te
verwachten.
Kijk ook op de websites:
www.looqi.com
Looqi op indiegogo

Raamdecoratietotaalmarkt.nl
Raamdecoraties op maat,
voordelig online besteld!

mooi & online

GEEN
AFWAS &
GRATIS
THUISBEZORGD
EN EN
OOK DRANK
UUR
PARTY-VERH

BBQ
GOURMET
TAPAS

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• hondenzaak.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de

KERNEN

Marieke Moorman
burgemeester van Bernheze
per 1 november 2013
Bernheze - Donderdag 17 oktober 2013 is mevrouw drs. M.A.H.
Moorman bij koninklijk besluit benoemd tot burgemeester van Bernheze, met als ingangsdatum 1 november 2013.
De gemeenteraad van Bernheze
heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
de aanbeveling gedaan om mevrouw Moorman te benoemen
als burgemeester van Bernheze.
Met het koninklijk besluit is de
benoeming officieel. De installatie en beëdiging van burgemeester Moorman vindt plaats tijdens

Lokaal: Politiek

Knipogend naar muziek?
“Dan zie ik Bernheze als een orkest: met muzikanten uit Nistelrode, Heesch, Heeswijk-Dinther,

bernheze - Sinds de bankencrisis van 2008 zit de huizenmarkt op slot. Ook
in Bernheze. Betaalbare huurwoningen in de sociale klasse worden niet meer
gebouwd; probleempje bij de corporaties met derivaten en torenhoge schulden.
Ze willen alleen nog huurhuizen verkopen. Zie De Kleine Meijerij in HeeswijkDinther. Bestaande woningen worden niet meer verkocht. Zij zijn te duur geworden. Nieuwe huizen worden niet meer gebouwd. Tijd voor actie.

een buitengewone gemeenteraadsvergadering op maandag
4 november 2013.

en muziek

De SP heeft al verschillende initiatieven ter sprake gebracht. Denk
aan de budgetwoning. Denk aan

bernheze - De lijsttrekker van de nieuwe partij
LOKAAL, Roel Monteiro, is jong, fiscaal jurist,
docent/promovendus aan de Universiteit van
Amsterdam, muzikant, heeft ervaring als burgerlid in de raadscommissie RZ, maar is vooral
enthousiast over het lijsttrekkerschap: “Ik zal
de visie van onze partij LOKAAL zo volledig en
helder mogelijk uitdragen aan de inwoners van
Bernheze. Er voor de gemeenschap te willen zijn
en daar politiek sturing aan te kunnen geven zijn
uitdagingen en ambities die mij passen!”
Loosbroek en Vorstenbosch. De
kernen; daar zit muziek in! De dirigent/politici zijn er om te zorgen
dat alle onderdelen, die in de Bernhezer kernen aanwezig zijn, tot
volle wasdom komen in een mooi
samenspel.
Met andere woorden: politici moeten de eigen identiteit van de kernen stimuleren en onderling versterken! Denken en werken vanuit
- en luisteren naar - de kernen, dat
is de visie van LOKAAL in een setting waarin een goede mix is gevonden tussen jeugdige ambitie en
de kennis van ervaren politici. En
daar heb ik zin in!”

Bouwen Bernheze

Cor van Erp, Raadslid SP

Bouwen
Als de berg niet naar Mozes komt,
dan moet Mozes naar de berg komen. De woningbouw vlot trekken
is een complexe klus. Alle spelers
zullen zich in moeten spannen. De
banken, de aannemers, de ontwikkelaars, maar vooral ook de gemeente.

Roel Monteiro, Lokaal

Hij heeft ook in de randstad gewoond. “Daar vond ik de oppervlakkigheid en de anonimiteit van
de samenleving contrasteren met
Bernheze: een gemeente waar betrokken inwoners samen een eigen
identiteit aan hun kern geven. Ik
heb vrienden, bekenden en familie in alle kernen en heb daardoor
de verschillende kernculturen leren
kennen. Ik miste Bernheze. Daarom
ben ik teruggekomen.”

SP: Betaalbaar

de Assen variant. Doordat Bernheze bouwgrond in bezit heeft, kunnen we de bouw aanjagen. Met
grond die in erfpacht of middels
huurkoop wordt uitgegeven zijn
de bouwkosten lager voor starters.
Zij kunnen bovendien een starterslening krijgen.

manier komen er betaalbare huurwoningen op de markt. Een gedegen behoefteonderzoek is dan
nodig. De grond hebben we als
gemeente al in bezit. Als de corporaties hun verantwoording niet nemen, dan maar zelf. De gemeente
Assen is er al verder mee.

Assen
In Assen is de gemeente zelf mogelijkheden voor sociale woningbouw aan het bekijken. Op die

Van deze gemeente zouden we de
ideeën af kunnen kijken. Het wiel
hoef je tenslotte niet iedere keer
zelf uit te vinden.

D66: Méér

dan lokaal!

Willeke Rijkers, D66 Bernheze
bernheze - Wat dichtbij is, doet ons wat. Daarom is een goede buur beter
dan een verre vriend. Het lokale zit ons letterlijk dicht op de huid. Ons lokaalpolitieke team bestaat uit een groot aantal betrokken Bernhezenaren. Mensen
die actief zijn in dorpsraden, buurtverenigingen, burgerinitiatieven als BECO en
ondernemersverenigingen. Mensen die mensen kennen en willen leren kennen:
de goede buur die de schouders eronder zet.
De politiek dicht bij mensen brengen, past binnen het sociaal-liberalisme. Het vergroten van zeggenschap van individuen over hun
eigen leven staat centraal.
Dat is een uitdaging waar wij warm
van worden en die we denken in te
kunnen vullen. In deze tijd van uitbreiding van gemeentelijke taken
kan dat niet zonder kwaliteit van
bestuur. Binnen de lokale politiek
wordt soms gesuggereerd dat partijen een keuze moeten maken tussen klein en groot. Maar een actief

raadslid dat bondgenootschappen
heeft met maatschappelijke partners, kan zich vooral sterk maken
voor een sterk bestuurd Bernheze
als zij ook de dialoog aangaat met
regionale en landelijke partners.
Bernheze heeft meer nodig dan
alleen een lokale visie op besturen omdat steeds vaker zaken juist
provinciaal worden ingevuld. Dan
is het van het grootste belang ook
daar invloed te hebben.
Het lidmaatschap van een grotere
partijafdeling zorgt ervoor dat we

meer denkkracht kunnen organiseren om oplossingen te bedenken:
dat we het lokale geluid kunnen
laten horen en dat we kunnen lobbyen voor meer (financiële) ruimte
voor de gemeenten.
Het is een kwestie van weten wat
je wilt en ervoor zorgen dat de lokale politiek niet als los zand aan
elkaar hangt.
Wij hoeven niet te kiezen tussen
klein en groot. D66 Bernheze gaat
het goede van het lokale juist in
het grote staande houden.

Gemeente ruimt bladeren op

Bernheze Solidair: Volop

De gemeente Bernheze ruimt zoveel
mogelijk bladeren op in de openbare ruimte binnen de bebouwde
kom. Hieronder staan de dagen
waarop we bij u in de buurt zijn:
• op maandag in Heesch;

John van den Akker, Bernheze Solidair

• op dinsdag in Nistelrode;
• op woensdag in Vorstenbosch
en Loosbroek;
• op donderdag in
Heeswijk-Dinther.
Meer info: www.bernheze.org

kansen

bernheze - Onlangs is in de Commissie Ruimtelijke Zaken het verkeersonderzoek wat in Nistelrode gehouden is, besproken. De verkeersstromen en intensiteiten zijn in kaart gebracht en er blijken volop kansen voor verbetering aanwezig te zijn. De drukte rondom Van Tilburg Mode & Sport zal waarschijnlijk als
eerste in ieder opkomen en is het meest voor de hand liggend, maar daarnaast
is er nog meer aan de orde.
Voor de situatie rondom Van Tilburg zijn er volop suggesties voor
maatregelen. Een oversteekplaats,
een bushalte voor de winkel en
een parkeerverwijssysteem zijn
voorzieningen die de situatie zullen verbeteren.
Voor de eerste zullen wat parkeerplaatsen naast de rijbanen moeten
verdwijnen maar dat zal ook het
straatbeeld ter plaatse wat rus-

tiger maken. Wellicht kan er met
wat aanvullende maatregelen voor
gezorgd worden dat het verkeer
wat de parkeerplaatsen nadert en
verlaat, wat meer gaat circuleren
zodat er wat minder opstoppingen
ontstaan.
Verder blijkt een beperkt deel van
het verkeer in Nistelrode echt
doorgaand verkeer te zijn. Wellicht

zouden wat extra ontsluitingen
van de verschillende woonwijken
de drukte in het centrum doen afnemen.
Een ontsluiting via de Hoogbroeksesteeg is bijvoorbeeld ook een
idee, maar voordat hieraan uitwerking gegeven kan worden zal
uiteraard een zorgvuldig overleg
met de inwoners en aanwonenden
moeten plaatsvinden.
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‘Het zand en de stenen
zijn straks omgezet in
overzichtelijkheid op de weg’
www.centrumheesch.nl

CDA: Vooraankondiging themabijeenkomst

‘Zelforganisatie vanuit de kernen’

Column
AD

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

De bokaal voor LOKAAL?
Zoals het er naar uitziet doen zes partijen mee
aan de Bernhezer gemeenteraadsverkiezingen
in maart volgend jaar. Dat is een partij
minder dan het aantal partijen dat nu in de
gemeenteraad zit. Drie van de huidige partijen
gaan samen en doen straks mee als één partij
met de naam LOKAAL. D66 gaat na lange tijd
ook weer deelnemen.

Fractie CDA Bernheze
bernheze - Onze samenleving is volop in beweging. In de - intussen al
veel besproken - participatiemaatschappij trekt de overheid zich steeds
meer terug voor bijvoorbeeld het leveren van zorg en welzijn. Je bent
zelf verantwoordelijk voor het leefbaar houden van je leefomgeving.
Dat klinkt allemaal mooi, maar hoe gaat dat dan? En doen we dat al niet
op veel momenten en op allerlei manieren?
Het CDA Bernheze organiseert op
21 november in Cultureel Centrum
Servaes in Heeswijk-Dinther een
informatie-/discussieavond
om
hierover met elkaar van gedachten
te wisselen. Het programma ziet er
vooralsnog als volgt uit.
Mevrouw Ingeborg Verschuuren,
voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant verzorgt
een inleiding over het belang van
zelforganisatie vanuit de eigen
kern. Daarna zal de HAS Hoge-

school Den Bosch een aantal goede voorbeelden geven over hoe je
eigen initiatieven kunt nemen door
bijvoorbeeld het opzetten van coöperaties.
Na een korte film over de dorpscoöperatie Esbeek lichten een aantal
voorzitters van de kerncommissies
en dorpsraden uit onze eigen Bernhezer kernen toe wat er in Bernheze op dit vlak al voor initiatieven
genomen worden. Samen met de
aanwezigen in de zaal staan de

sprekers stil bij de kansen die deze
manier van organiseren voor Bernheze biedt. Noteer alvast in uw
agenda en praat mee: Informatieavond ‘Zelforganisatie vanuit de
kernen’ op 21 november om 20.00
uur, CC Servaes, Heeswijk Dinther.
Het CDA Bernheze nodigt u van
harte uit hierbij aanwezig te zijn.
CDA Bernheze actief, dichtbij en
betrokken.
Meer informatie:
www.cdabernheze.nl

Progressief Bernheze: Zonnewende
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - En weer zie ik op een woning in Bernheze nieuwe zonnepanelen.
Het geeft mij een goed gevoel dat steeds meer Bernhezenaren zelf energie opwekken. Ook al is het dak niet volledig op het zuiden gericht, mensen investeren in schone energie. De energierekening daalt en het is goed voor het milieu.

Subsidie
De subsidiepot voor de aanschaf
van zonnepanelen is leeg. Toch is
het nog heel aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Je krijgt
namelijk voor de stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet,
het bedrag terug dat gelijk is aan
het bedrag dat je betaalt voor wat
je afneemt van je elektriciteitsbedrijf.
Ik betaal 22 cent per kWh maar
krijg ook 22 cent terug voor wat

ik lever aan het elektriciteitsnet. Dit
heet salderen. Ga ik meer terugleveren dan ik gebruik, dan krijg ik
voor het meerdere een lagere prijs.

druk in de weer om opslagsystemen hiervoor te ontwikkelen. Het
zal niet lang meer duren voordat
deze systemen verschijnen.

Opslag
In Duitsland leveren op zonnige
dagen zonnepanelen zoveel energie dat elektriciteitscentrales stilstaan. Het is beter om op deze
piekmomenten de opgewekte
zonne-energie op te slaan voor
momenten dat de zon niet of minder schijnt. Wetenschappers zijn

Onbeperkt
De zon zal nog eeuwen energie
naar de aarde stralen. Progressief
Bernheze wil dat - bij nog te bouwen huizen - het ontwerp en de
situering is afgestemd op een optimaal gebruik van zonne-energie.
Een wending die ook gunstig is
voor de waarde van het huis.

Bedenk het gouden idee om Brabant
verlicht te laten fietsen
Bernheze - Het wordt weer
vroeger donker. Het is dus tijd
voor de fietsverlichtingsactie.
Met dit jaar de € 500,- vraag:
Hoe kun je ervoor zorgen dat ook
anderen hun fietsverlichting aandoen?
Wethouder Wijdeven: “Als iedereen z’n fietslicht gebruikt in het
donker, dan is het een stuk veiliger op de weg. Jij ziet waar je
fietst en zeker zo belangrijk: anderen zien jou.
Of die anderen nu te voet, in de
auto, in een vrachtwagen of op
een brommer aan het verkeer
deelnemen, met het fietslicht aan
zijn fietsers zichtbaar. Maar hoe
krijgen we het voor elkaar dat iedereen zijn licht aandoet?”

Gouden idee
Vandaar de oproep aan verlichte
geesten: ‘Bedenk het gouden
idee om Brabant verlicht te laten
fietsen’. De wedstrijd begint op
woensdag 23 oktober. Dat is de
Brabantbrede actiedag Verkeersveiligheid, een dag dat Brabant
bol staat van de acties.

‘Jij ziet waar je
fietst en anderen
zien jou’
Op die dag gaat ook de site
www.fietsverlichtbrabant.nl met
meer informatie over de wedstrijd
online. Kijk op www.nulverkeersdodenbrabant.nl welke acties er
nog meer zijn.

Bijzonder is het samensmelten van ABB, BS en OPG in (Bernheze)
Lokaal. BS en OPG probeerden het al eerder maar dat mislukte. Nu
met ABB, eigenlijk een afsplitsing van het CDA, lukt het wel. “Om het
hoofd te kunnen bieden aan veranderingen in de politiek” zo verklaart
een persbericht de fusie. De veranderende of - lees liever - verminderde
belangstelling om actief te zijn in de politiek, zal daar zeker ook toe
hebben bijgedragen. Partijen weten immers steeds minder mensen aan
zich te binnen, laat staan dat mensen nog een actieve rol in de politiek
willen vervullen. Van drie naar een lost dit probleem deels op. Door de
fusie bezet LOKAAL nu meteen de meeste zetels, 8 van de 21, of bijna
40%. Benieuwd of dat na 19 maart ook nog zo is.
Binnenlands bestuur berichtte vorige week dat lokale politieke partijen
over het algemeen op sociaal economisch gebied rechts en op sociaal

Wij denken en werken lokaal,
dus noemen we ons LOKAAL
cultureel gebied conservatief zijn. Zij citeren daarmee uit een onderzoek
van politicoloog Krouwel van de Vrije Universiteit Amsterdam. LOKAAL
zou daarmee vooral de concurrent van VVD en D66 zijn en landelijke
PVV stemmers aan haar kunnen binden.
“Wij denken en werken lokaal, dus noemen we ons LOKAAL.” Ik ben wel
benieuwd wie straks de lijsttrekker gaat worden. Het zou zomaar Rien
kunnen zijn die een vierde periode als wethouder in wil gaan, of toch
een nieuw fris gezicht? En waar ze echt voor staan lezen we straks in het
programma.
SP lichtte deze week al een tipje van de sluier op van haar verkiezingsprogramma: “Wij doen geen toezeggingen per kern om zieltjes te
winnen”, aldus voorzitter Frenky om vervolgens ‘gewoon eerlijk’ te
suggereren dat hun strijd voor de componistenwijk in Heesch en het
weren van verkeer door Heeswijk-Dinther niets met zieltjes winnen van
doen heeft.
Met groet Ad

tuincentrum

ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Nul verkeersdoden
Wethouder Wijdeven: “Iedereen
kan meedoen. De prijzen liegen
er niet om: € 100,- plus een lunch
met de verkeerswethouder voor
het beste idee van een gemeente;
€ 500,- voor de regioprijs.
Meedoen betekent ook dat je
Brabant helpt op weg naar nul
verkeersdoden.”

STUNTAANBIEDING:

Phalaenopsis 2 tak
In diverse kleuren
Pot 12 cm, incl. sierpot
Van n 14,95 voor n 9,95

Nu met gratis Groeipas en
direct n 2,50 bestedingstegoed
Aanbieding geldig tot 29 oktober ’13, zolang de voorraad strekt
Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

Sudoku

aangeboden
meubelspuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
Iets te vieren?
En geen tijd of zin om hapjes
of een buffet te maken? Wij
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl
of bel 06-134 316 87.

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

Naailes
Haal uw naaimachine weer
uit de kast en ervaar hoe leuk
het is om uw eigen creatie te
maken.
Ensaid Modevakschool
Anny Fransen, Heesch
0412-452608.

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Isabel v.d. Pas
Bertwin van de
SintHeuvel
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Nistelrode
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

Fairtrade tas
+ 6 Aziatische
kookproducten

De tas is verkrijgbaar bij
de Wereldwinkels:
Heesch

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

De Misse 4

Nistelrode

Donateursactie Koninklijke
Fanfare Sint Willibrord
Heeswijk-Dinther - Een altijd
moeilijke zaak van een vereniging
zijn financiën. Zo ook voor de koninklijke fanfare.
De aanschaf van nieuwe instrumenten, om iedere muzikant in
staat te stellen op een goed instrument te musiceren, de aanschaf en
onderhoud van uniformen en de

opleiding van nieuwe leerlingen,
zijn telkens weer hele zorgen.
Het is daarom ook dat wij als Koninklijke Fanfare Sint Willibrord
weer onze jaarlijkse donateursactie
aankondigen. Vanaf 25 oktober
zullen collectanten van de koninklijke fanfare bij u aanbellen voor
uw steun. Wij danken u alvast voor
uw bijdrage.

Raadhuisplein 1-B

Heeswijk-Dinther

Samen
voor
€ 12,95

Jonker Speelmanstraat 10
Vanaf
zaterdag
26 oktobe
r en
OP=OP

anier
De lekkerste m
doen
om iets goed te

Rommelmarkt
in Vorstenbosch

Naam: Colette Bosch
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats:
Heeswijk-Dinther
Studie: pabo

Trouwen of Zwanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
gratis pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

vakantie
Een vakantie, weekend,
midweek plannen?
Ga naar de Vulkaaneifel,
fabelachtige landschappen en
bezienswaardigheden.
Huur daar een (vakantie)huis!
Kijk op; www.vakantiewoning
vulkaaneifel.nl. Boek op tijd om
teleurstellingen te voorkomen.
Of bel 0413-29 10 86.

te koop
Hondenbench
Maat 75 x 50 cm
Info: 06-83575352.
Mooie donkere, teakhouten tafel met vier
rieten stoelen.
Wel gebruikt dus niet als nieuw.
Bod vanaf € 75,00.
Tel.: 06-41220007

Vorstenbosch - Op zondag 3
november wordt de jaarlijkse rommelmarkt van de EHBO vereniging
Sint Lucas uit Vorstenbosch georganiseerd. Het is een markt vol curiosa, speelgoed, kleding en allerlei
leuke snuisterijen.
De rommelmarkt is van 10.00 tot
16.00 uur in de Stuik te Vorstenbosch. Wilt u een kraam huren,
dan kunt u zich nu inschrijven via
www.ehbovorstenbosch.nl.

“Door mijn hulp leren kinderen zelf nieuwe dingen.” Daar draait het
volgens Collette Bosch (20) uit Dinther op de PABO om. Inmiddels
is ze al in haar laatste jaar aanbeland. Als onderdeel van haar afstudeerfase loopt ze nu stage op basisschool Het Mozaïek in Heeswijk,
waar ze groep 3 onder haar hoede heeft. Tegelijkertijd is ze bezig
met haar afstudeeronderzoek.
Jij leert kinderen graag nieuwe dingen. Is dat altijd al zo geweest?
“Voor ik aan de studie begon, gaf ik al een aantal jaren training bij
korfbalvereniging Altior. Ik merkte snel dat ik het leuk vond om met
kinderen in de weer te zijn. Dat was voor mij de belangrijkste reden
om voor de PABO te kiezen. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk.”

Lezing Bettine
Vriesekoop

Een andere studie met kinderen, zoals pedagogiek, was geen optie?
“Daar heb ik ook aan gedacht, net als aan voeding en diëtetiek. Toch heb ik voor de PABO gekozen, omdat ik me daar het best bij voelde. Het is een praktijkgerichte studie. In mijn propedeusefase, het eerste jaar, liep ik na drie weken al een dag in de week stage. Dat is het moeilijkste
onderdeel van de studie.”
Dat is een kleine drie jaar later alleen maar meer geworden.
“Ik zit in de afstudeerfase. Iedere maandag, dinsdag en woensdag loop ik nu stage bij groep 3 op
Het Mozaïek. Een middag per week krijg ik daarnaast de tijd om aan mijn afstudeeronderzoek te
werken. Als de opzet van dat onderzoek wordt goedgekeurd, mag ik een aantal weken fulltime
voor de klas staan. Het is leuk om de theorie die ik heb geleerd in de praktijk te brengen. Dat is de
beste manier om te leren. Uiteindelijk hoop ik mijn diploma te behalen en een goede leerkracht
te zijn voor de kinderen.”
Tekst: Rob Aarts

KVO Kring Uden

Mountainbike
Merk Hard-Drive Ranger
26 inches. Weinig op gefietst.
€ 70,00 Nistelrode
06-83575352.

Uden - Bettine Vriesekoop is op
woensdag 30 oktober te gast met
een lezing over haar eigen leven.
Deze avond is voor leden en belangstellenden en vindt plaats in
Ontmoetingscentrum.
Ter Aa, Den Uil 1A te Erp. Aanvang
20.00 uur. zaal open 19.30 uur.
Nadere informatie bij het secretariaat 0492-464579. Kosten voor leden € 5,- en niet-leden € 7,50 incl.
koffie/thee.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
Info: office@demooibernhezekrant.nl of
0412-795170.
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Advertorial

stresscounselling-bernheze; krijg weer grip op je leven!
NiStELRODE – Onze gezondheid heeft o.a. te lijden onder het economische zware weer van de laatste jaren. De kans op overspannenheid,
burn-out, alcoholmisbruik en depressie neemt toe door de crisis. Counselling is er op gericht, in een vroeg stadium van psychische problemen,
hulp te bieden gericht op het creëren van een gezonde situatie.
WAt is CounseLLinG
Counselling is een kortdurende
vorm van individuele psychosociale
begeleiding middels gesprekstechnieken bij ongewenste, pijnlijke of
moeilijke situaties in jouw leven.
Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie,
lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden
gevoel. De gesprekken zijn erop
gericht jou te stimuleren zelf aan te
geven hoe jij jouw situatie beleeft
en waar je naar toe wilt. Kernwaarden daarbij zijn o.a. wederzijds
respect, veiligheid, vertrouwen en
gelijkwaardigheid.

deuk krijgt, met faalangst als
mogelijk gevolg;
• spanningen zich ophopen, met
als gevolg vermijding van steeds
meer situaties;

CounseLLinG en
Preventie
in Nederland is het begrip Counselling nog te weinig bekend en dat is
jammer, want de counsellor biedt
hulp in een vroeg stadium van
psychische problemen. Nu zoeken
veel mensen geen hulp, omdat ze
vinden dat ze geen psycholoog of
psychiater nodig hebben, en niet
weten dat er een alternatief is.
in een vroeg stadium hulp vinden
voorkomt dat:
• men maar door blijft ploeteren,
met mogelijk een burn-out als
gevolg;
• het dagelijks functioneren achteruit gaat, wat kan leiden tot
ontslag;
• het zelfvertrouwen een flinke

CounseLLinG in De
WerKsfeer
Psychische problemen vormen
momenteel de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid.
Counselling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen.
De bron hiervan kan in de werksfeer, maar ook in de privé-situatie liggen. Kortdurende oplossingsgerichte begeleiding van de
medewerker is dan essentieel bij
het vinden van een oplossing en
het terugdringen van het ziekteverzuim. Preventie is daarom een
belangrijk toepassingsgebied van
counselling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van pres-

CounseLLinG in De
PrivÉsfeer
Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Binnen de
grenzen van jouw mogelijkheden
ga je op zoek naar een oplossing,
waarbij je optimaal ondersteund
wordt om weer zo goed mogelijk
te kunnen functioneren.

taties zijn immers veel hoger dan
de kosten van een kortdurend preventief counsellingstraject.
PersoonLijK
Vanwege mijn interesse in mensen
en geboeid naar wat iemand beweegt ben ik in 2007 gestart met
de Beroepsopleiding Stresscounselling. tijdens deze studie heb
ik mij als vrijwilligster aangemeld
voor Buurtbemiddeling Uden en
ben drie jaar voor dit project werkzaam geweest. De opleiding heb ik
met succes afgerond en om mijn
kennis te verbreden ben ik Psychologie gaan studeren aan de Open
Universiteit Eindhoven. toen bij
mij de diagnose borstkanker werd
gesteld ben ik genoodzaakt geweest om deze opleiding tijdelijk
te onderbreken en mij geheel te
richten op herstel.
Met name het analyseren van mijn
situatie en benutten van de mogelijkheden hebben mij door deze
levensfase heen geholpen. Deze
ervaring heeft mij doen inzien dat
relativeren en een positieve instelling, daar waar mogelijk, een
groot goed is. Basisprincipes uit de
cognitieve psychotherapie waar ik

Mandalatekenen met
numerologie
NiStELRODE - Woensdagavond 30 oktober geeft Willemien Geurts een workshop mandalatekenen met numerologie, samen met CENTRUM MAIA. Vrijdagmorgen 1 november is
er een workshop met als thema ‘Numerologie in het Pentagram’.
sant omdat je daarmee je eigen kwaliteiten
te weten komt. Er wordt uitgegaan van je
naam en je geboortedatum.
Woensdagavond 30 oktober reken je met
behulp van een informatiemap je eigen persoonlijke getallen uit en maak je een mandala waar de getallen van je (volledige)
naam in verwerkt worden. Vrijdagmorgen 1
november begin je met het Pentagram, een
vijfvoudige ster, een oud symbool.

persoonlijk veel waarde aan hecht
en die mede daarom een basis vormen in mijn praktijk.
Vrijblijvend contact opnemen kan
altijd!
• vraag je je af hoe een behandeling bij mij in zijn werk gaat.
• wil je gewoon wat meer informatie voor jezelf of iemand die
je na staat.
• of wil je direct een afspraak maken dan kun je me altijd even
bellen.
tot 1 januari 2014 zijn de kosten
voor een intakegesprek € 22,50.

Stresscounselling-Bernheze
Mirjam Herckenrathvan den Brand
Zwarte Molenweg 2 - Nistelrode
tel.: 06-22851728
(ma./do. en zaterdag)
info@counselling-bernheze.nl
www.counselling-bernheze.nl

U wilt een haard in huis?

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u
ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en
met de realisatie: Wij helpen u graag!
officieel DRU dealer!

designed to be different

numeroLogie is De Kennis
VAn getALLen
De symboliek van getallen houdt de mensheid al lang bezig. De 3 is in het Christendom een belangrijk getal. De 7 is een vaak
terugkomend getal: 7 dagen in een week,
7 tonen in de toonladder, ook in sprookjes
komt het getal 7 veel voor.
Numerologie of getallenleer is de kennis van
de getallen. De Griekse filosoof Pythagoras
is de grondlegger van de numerologie. Hij
was zowel wetenschapper als mysticus. Elk
getal heeft een betekenis.
Hierbij wordt het getal gezien als een symbool van klank en trilling: de frequentie
van het getal. De getallenleer is erg interes-

Het wordt getekend als een ononderbroken
lijn. Het is een krachtig figuur, waarin je de
getallen van je geboortedatum tekent.
De inzichten uit de numerologie worden in
deze workshops meteen omgezet in een
persoonlijke mandala. tekenervaring is niet
nodig, je krijgt aanwijzingen en hoort welke kleuren, vormen en symbolen je kunt
gebruiken. Het zijn twee zeer inspirerende
workshops!
Meer weten?
Willemien Geurts 0412-612022
www.mandalart.nl of Maja van Houting
06-22674482 www.centrummaia.nl.

www.fireendesign.nl

info@fireendesign.nl

OPEN ZONDAG 27 OKTOBER
11.00 uur - 17.00 uur
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Auto’s voor een klein budget

Advertorial

MiCK vAn Den berG Auto’s
GEFFEN – Een beetje verscholen ligt aan de Heesterseweg 17-i in Geffen de garage van Mick van den Berg
Auto’s. Stuk voor stuk vindt u er auto’s die door Mick zelf zijn aangekocht, gecontroleerd – waar nodig –
gerepareerd en klaar voor de verkoop.

Al vanaf heel jong was Mick bij de
auto’s te vinden. En die fascinatie
is gebleven. Het was dan ook niet
verwonderlijk dat Mick de opleiding automonteur ging volgen.
Ondertussen sleutelde Mick thuis
aan auto’s van familie, vrienden
en hemzelf, tot groot plezier van
iedereen.
Inkoop en verkoop
toen het klussen aan Mick’s eigen auto wat langer duurde dan
een dagje, besloot Mick om voor
zichzelf een ‘reserveauto’ aan te

Service en reparaties
Ondanks de prijsklasse die Mick
hanteert voor de auto’s levert hij
goede service. Ook voor reparaties en onderdelen kunt u bij Mick
terecht. Niet voor niets groeit het
bedrijf hard en komen zijn klanten terug voor nieuwe aankopen, servicebeurten of reparaties.
Want ook daarin is hij goedkoop.
Veelzeggend is het feit dat veel
mensen bij hem komen kopen op
aanraden van andere klanten.
Bent u onderweg gestrand en
geen lid van de wegenwacht?

Niet voor niets groeit het bedrijf hard en
komen zijn klanten terug voor nieuwe
aankopen, servicebeurten of reparaties
schaffen, die weer verkocht werd
na verloop van tijd. Dat ging aardig vond Mick en hij besloot de
reparaties uit te breiden met inen verkoop van auto’s, voor mensen met een kleine portemonnee.
Auto’s vanaf € 500,-- in verschillende merken en jaartallen.

Mick van den Berg in zijn garage

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Hayco de Veer

06 - 5427 1675

Nieuwe Erven 18
5384 TB Heesch
0412 - 473 570
www.heeschebandencentrale.nl
heeschebandencentrale@live.nl
info@heeschebandencentrale.nl

DE
WINTER
STAAT
VOOR
DE DEUR.
Heeft u aan
winterbanden
gedacht?

Vooral Duitse merken zijn in trek.
Ze komen van garages die auto’s
in hogere prijsklassen verkopen
en de kleinere, goedkopere auto’s
niet in de showroom kwijt kunnen. Mick is er blij mee en zijn
klanten ook!

Staat u voor de deur en wil uw
auto niet starten? U kunt Mick
bellen voor een reparatie op locatie 06-45061323.
Natuurlijk is het niet handig om
hem vanuit italië te bellen, zijn
uren moeten uiteindelijk toch betaald worden, ook al is zijn uurtarief bescheiden.
Facebook: Mick van den Berg
Auto’s.
Mick van den Berg Auto’s
Heesterseweg 17-i
5386 Kt Geffen
06-45061323

soorten nieuwe
strepen op de
weg
De nieuwe strepen geven aan
wat de maximumsnelheid is die u
op die weg mag rijden:
• dubbele witte middenstrepen
met groene kleur ertussen:
100 kilometer per uur (km/
uur);
• dubbele witte middenstrepen
zonder groene kleur: 80 km/
uur;
• geen middenstreep: 80 km/
uur, tenzij er langs de weg een
bord staat met 60 km/uur.
De nieuwe strepen veranderen
niets aan de bestaande verkeersregels en maximumsnelheden
op wegen buiten de bebouwde
kom.
Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

goedkope winterbanden?

ACTIE:

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

ook
VERHUUR

bĳ 4 VREDESTEIN
BANDEN GRATIS
goedkope
winterbanden?
ook
Vraag
vrijblijvend
de
prijs
van
uw
bandenmaat.
TĲDSCHRIFTENBON
VAN € 15,VERHUUR
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)
Tevens kans op
bĳ 2 VREDESTEIN BANDEN GRATIS
wintersportDIGITALE BANDENSPANNINGSMETER
vakantie
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl
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Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl
• Kia Picanto 1.1 aut., el.ramen, airco, cv,
komt binnen
stuurbekr., 23.600 km, 2006
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Mercedes B-klasse 200 cdi pdc voor/achter
xenon connand navi alle opties, 122.000 km, 2009
• Nissan Note 1.6 16V ecc, licht metalen wielen,
automaat, 145.000 km, 2006
• Renault Scenic 2.0, 16V, clima, el.ramen,
153.000 km, 2002

• Renault Scenic 1.6E airco el.ramen + spiegels,
VERKOCHT
radio/cd 232.000 km 1999
• Renault Grand Scenic 1.4 tce, clima, navi, pdc,
14.600 km, 2011
• Suzuki Wagon R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,
komt binnen
stuurbekr., 48.000 km, 2006
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,
navi, sunroof, privacy guss, 99.000 km, 2009

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
AudiFiesta
a4 pro
line51163
Ford
1.3i
kWpk
.............................2007
2004
Ford
Focus
1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
BMW
318iC-Max
high executive
2007
Ford
Fusion
2006
Citroen
C11.4 16V 5-drs. .......................2011
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Fiat Panda
1,2 stuurbekr.
80.000
Honda
Civic sportwielen
dikke
uitlaatkm.......2004
2001
Ford Transit
Connect
1.8 Dkm.
86.000
km 2003
Mazda
6 1.8 Clima
77.000
................
airco
Mini
Cooper .............................................2011
2007
Mini
2008
FordCooper
Fusion1.6
1.416V
16v .................................
49.000 km
2006
Opel
........................
2005
Kia Agila
Venga1.0
1,410.000
sevenkm
16.000
km
2011
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km
2008
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Mini
Cooper
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco ....2007
2010
Opel
2.0i aut. 1,6
141.000
km.navi
airco ..2009
1999
OpelOmega
Astra statoncar
16v airco
Opel
1998
OpelVectra
Corsa1.6
1216V
16v.................................
111 edition
Opel
Zafirakm
1.9D ......................................2011
2006
50.000

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Corsa2.2i
1.2Elegance
16v 5-drs80.000 km. ......2008
Opel
2002
Peugeot
cabrio
Opel
Zafira206
Y20ccDTH
.................................2002
2005
Peugeot
GTI85.000
.........................
2001
Peugeot206
2062.0
1.4i16V
16V
km
2006
Peugeot
km.sportief
............2001
2006
Peugeot206
2061.4i
GTI16V
2.0 85.000
16v lekker
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Renault206
Clio
airco
2006
Peugeot
rally1.2
car16V
20i 16v
heel64.000
apart enkm
snel..2004
Renault306
Megane
Peugeot
BreakScenic
1.6 ............................2002
1999
Renault
16Vcv.
airco 64.000 km. .....2009
2006
Toyota Clio
aygo1.2
airco
Renault
16V airco ........................2010
2003
Toyota Clio
RAV1.6
4 26.000
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Volkswagen
1.6 clima
Suzuki
JimnyGolf
4+4Plus
...................................
2000
49.000 km
2009
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen
New 20.000
Beetle 1.6
Toyota
Aygo airco
km. ..................2001
2008
Volkswagen
cabriolet
85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC 70Golf
5-drs
automaat
2005
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

Wat is de
keuringsleeftijd voor
ouderen met
een rijbewijs?
Vanaf uw 70e jaar moet u zich
medisch laten keuren om uw
autorijbewijs of motorrijbewijs
te kunnen vernieuwen. Vanaf
1 januari 2014 gaat deze keuringsleeftijd omhoog naar 75
jaar.

Deze aanbieding is geldig tot 10 november 2013

U moet zich als automobilist of
motorrijder vanaf 70 jaar elke 5
jaar medisch laten keuren door
het CBR. Uw rijbewijs is daarom
vanaf uw 60e jaar korter geldig
dan de gebruikelijke 10 jaar.
Bent u in 2013 tussen de 70 en
75 jaar en is uw autorijbewijs of
motorrijbewijs verlopen? Dan
moet u zich medisch laten keuren om uw rijbewijs te kunnen
vernieuwen. U mag uw verlopen rijbewijs ook in 2014 vernieuwen. Dan hoeft u zich niet
medisch te laten keuren. Dit betekent wel dat u niet mag rijden
met uw auto of motor tot u uw
nieuwe rijbewijs heeft.
Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

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

www.arendauto.nl

volg ons ook op

@arendauto

renaultdealerarendauto

RENAULT CLIO EN CLIO ESTATE
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OOK IN 2014 MET 14% BĲTELLING*

OOK IN 2014 MET 14% BĲTELLING*

CLIO VANAF €13.490,EXTRA INRUILWAARDE €1.000,EXCLUSIEF KOSTEN RĲKLAAR MAKEN

CLIO ESTATE VANAF €14.990,EXTRA INRUILWAARDE €1.000,EXCLUSIEF KOSTEN RĲKLAAR MAKEN

VEGHEL

MOUNTBATTENWEG 6

TEL. (0413) 31 51 31

*14% bijtelling en geen wegenbelasting op Renault Clio en Clio Estate ENERGY dCi 90 S&S ECO2. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt, kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Alle personenautoprijzen en diensten zijn inclusief BTW en BPM . Vraag altijd uw dealer naar de exacte details
voor uw persoonlijke situatie. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de prospectus en algemene voorwaarden van Renault financiering en voor de exacte actievoorwaarden van deze en andere aanbiedingen op renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen.
Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl. Min./max. verbruik: 3,2-5,2 l./100 km. Resp. 31,3-19,2 km./l. CO2 83-120 g/km.
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De VETS
bios vanTE
Nederla
nd!

Scouting Heesch zamelt
frituurvet in
Heesch - Veel mensen weten niet wat ze ermee aan moeten, gebruikt
frituurvet! Frituurvet kan worden gerecycled tot onder andere biodiesel,
wat goed is voor het milieu. Veel mensen gooien frituurvet in de gootsteen of container, maar dat kan anders!

DO
24-10

VR
25-10

ZA
26-10

ZO
27-10

MA
28-10

DI
29-10

WOE
30-10

18:45
21:00

18:45
21:00

19:45

19:45

19:45

Escape Plan
19:45

18:45
21:00

Gravity 3D
20:00

19:00
21:30

19:00
21:30

19:00
21:30

20:00

20:00

20:00

De Nieuwe Wildernis
19:45

16:00
19:00

16:00
19:00

16:00
19:00

19:45

19:45

19:45

Chez Nous
20:00

16:00
21:15

21:15

21:15

20:00

We're The Millers
21:15

21:15

21:15

Planes 3D, NL
16:00

13:15
15:30

13:15
15:30

13:30
15:45

Turbo 3D, NL
16:00

13:15
15:30

13:15
15:30

13:30
15:45

De Club van Sinterklaas en de Pietenschool
15:45

15:45

16:00

Sinterklaas en de Pepernotenchaos
13:30

13:30

13:45

De Rowans en Sherpa’s van Scouting Heesch zijn daarom vorig jaar
een actie begonnen. Met het inzamelen van oud, gebruikt frituurvet
werd geld opgehaald voor het organiseren van eigen activiteiten.
De actie liep zo goed dat er uiteindelijk ruim vijftien afvalcontainers
met oud frituurvet werden ingeleverd! Dit jaar zijn er alweer zes
afvalcontainers vol ingezameld.
De Rowans en Sherpa’s willen
ook dit jaar weer frituurvet ophalen om hun activiteiten te kunnen

P

De avond
Voor iedereen vanaf 8 jaar, die
goed ter been is, is er een spannende spooktocht uitgezet van
ruim een tot anderhalf uur. Een
geweldig leuk, maar vooral ook
spannend en griezelig avondje
uit met het gezin, familie, vrienden, kinderfeestje of (buurt)
vereniging. Niet alleen voor kinderen maar zeker ook voor volwassenen! Je bent op zaterdag
26 oktober vanaf 19.00 uur van
harte welkom in ‘de Vlegelhut’,
Kaathovense Dijk 4a in HeeswijkDinther. Van 19.30 tot ongeveer
22.30 uur zal elke 5 minuten een
groep van maximaal 10 personen
starten. Kosten voor deze tocht:
€ 5,- p.p. inclusief een consump-

rkeren!

0413 - 820990

tie na afloop. Voor groepen of
(buurt)verenigingen vanaf 20
personen geldt een speciaal tarief.
Aanmelden kan via
www.koninklijkefanfare.nl.
Praktische informatie
• De spooktocht gaat door onder alle weersomstandigheden,
behalve bij hagel of onweer.
Een beetje regen kan het juist
extra spannend maken. Trek bij
regen je laarzen en een regenjasje aan, dan kom je er wel.
• Het terrein kan op sommige
plaatsen ruig of modderig zijn.
Het parcours is daarom niet geschikt voor kinderwagens.
• We raden deelnemers aan om
voldoende, makkelijk zittende

kleding en wandelschoenen of
laarzen aan te doen.
• Krachtige zaklampen bederven
de sfeer en zijn derhalve niet
toegestaan. Groepen krijgen
een lampje mee van ‘Spooktocht Heeswijk.’
• Deelname is op eigen risico.
• EHBO is aanwezig.
Meer informatie
info@koninklijkefanfare.nl
of 06-25543733.
We hopen op veel durfals die zin
hebben in een spannende, leuke
en gezellige avond.

Haak-In
Heeswijk-Dinther - Monique Vos-Meulenbroek uit Heeswijk-Dinther
schreef het boekje ‘Bungelknuffels Haken’. Het zijn knuffels gehaakt volgens een Japanse techniek, Amigurumi-haken. In juni 2013 verscheen
het boekje in de winkel en inmiddels is het al aan de derde druk toe.
In Bibliotheek Heeswijk-Dinther
verzorgt Monique Vos op maandagavond 11 november, van 19.00
tot 20.30 uur een ‘Haak-In’.
Amigurumis
Amigurumis zijn kleine, in het rond
gehaakte poppetjes of beestjes.
De poppetjes zelf zijn bedoeld om
mee te spelen, om te verzamelen,
of eventueel om als sleutelhanger
te gebruiken.
Ze zijn vrij eenvoudig om te maken en omdat ze zo klein zijn, zijn

ze snel klaar. Het lijf en het hoofd
worden doorgaans uit een stuk gemaakt, eventuele ledematen worden apart gehaakt en daarna aan
het lijf bevestigd.
Informatie
De ‘Haak-In’ wordt georganiseerd
voor volwassenen die al kunnen
haken en graag willen leren hoe
zij een bungelknuffel kunnen maken. De materialen voor de workshop, zoals een haaknaald en een
of twee bolletjes katoen, moeten

Heerkens
openhaarden & kachels

NISTELRODE

de deelnemers zelf meenemen. Er
kunnen maximaal 10 personen aan
de workshop deelnemen.
Kaarten voor de ‘Haak-In’ zijn te
koop voor € 2,50 in bibliotheek
Heeswijk-Dinther of te bestellen
via www.nobb.nl onder kaartverkoop.
Vacature:

Een enthousiaste
schoolverlater /
medewerker m/v

Binding met techniek is een pré.
De geschikte kandidaat wordt intern opgeleid tot allround
metaalbewerker/medewerker buitendienst.

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

Gratis pa

goed doel steunt. Alvast hartelijk
bedankt namens de Rowans en
Sherpa’s van Scouting Heesch!

Heeswijk-Dinther - Op veler verzoek en in navolging van het grote
succes van de voorgaande jaren, met telkens zo’n 350 deelnemers,
organiseert Koninklijke Fanfare St. Willibrord in het Halloweenweekend, op zaterdag 26 oktober wederom een grootse spooktocht voor
jong en oud.

Informeert, boeit
en interesseert

Service Bioscoop INDUSTRY

Vraag al uw frituurvet bij familie,
vrienden, buren en klasgenoten,
zodat we samen bewuster omgaan
met het milieu en u ook nog een

Spooktocht Heeswijk-Dinther

www.mooinisseroi.nl
Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl

financieren. Daarbij kunnen wij
uw hulp goed gebruiken. Lever
al uw gebruikte frietvet in aan de
Leekenstraat 6 te Heesch, in een
dichte verpakking. Dit is mogelijk op maandagavond van 19.00
tot 21.00 uur en op zaterdag van
14.00 tot 16.00 uur (feestdagen
en vakanties uitgezonderd).

wk. 43, 44

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Heerkens Openhaarden Nistelrode. 0412-613030 of info@heerkens.nl.
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Een tuin moet leven

Een Brabantse schrijver die zijn verhaal mag vertellen

Boeiend spel van kleur en vormen
Heesch – De tijd dat de tuin een verlengstuk was van de kamer en het groen helemaal verdween, is gelukkig
voorbij. Een tuin is een plek waar je voeling hebt met de natuur en daar horen planten, struiken en bomen
bij. Zo trekt de tuin vlinders en vogels aan.
natuurlijk en perfect onderhouden
tuin, terwijl de eigenaars elders aan
het werk zijn. Bij anderen knap ik
de tuin met stukje en beetje op en
bij weer anderen snoei of knip ik
hagen, struiken en bomen. Daar-

‘Vaak is maar weinig
nodig om de tuin
weer te laten
aansluiten’
bij ga ik zorgvuldig te werk zodat
het natuurlijke van plant, struik en
boom behouden blijft.”
Fons Baerken 

We hoeven daarbij geen slaaf te
zijn van de tuin. Rust en ruimte
zijn de belangrijkste elementen om
plezier te hebben van de tuin. Bezig zijn in de tuin en nieuwe dingen
ontdekken. Kijken naar de dingen
die er leven in dat stukje natuur en
vooral ook kunnen luieren en samenzijn. Iedereen beleeft de tuin
anders. Elke tuin heeft andere eigenschappen, precies zoals ook de
eigenaars van elkaar verschillen.
Inzicht
Fons Baerken: “Ik zie al snel wat
er in een tuin moet gebeuren. Mijn

Tekst: Martha Daams

opleiding, maar vooral ook het
werken in heel veel tuinen en parken hebben me dat geleerd. Vaak is
maar weinig nodig om de tuin weer
te laten aansluiten bij de wensen
van de bewoners/eigenaars. Soms
heeft een tuin een totaal nieuwe
aanpak nodig, maar de meeste tuinen zijn al gebaat bij een grondige
opknapbeurt en een stukje vernieuwing. Onderhoud van de tuin
is heel belangrijk, voor je eigen plezier, maar ook voor de waarde van
het huis. Bij een onderhoudscontract of onderhoud op regelmatige
basis zorg ik bij de een voor een

Vakkennis
Vakkennis is ook voor een tuin een
voorwaarde voor lang plezier. Niemand kan een plant, haag of boom
snoeien of knippen zonder dat de
gevolgen zichtbaar worden.
Als dat niet met kennis van zaken
gedaan wordt blijft dat zichtbaar
door een gebrekkige bloei, een
vorm die niet past of zelfs afsterven. Een hovenier is vaak nog wel
in staat correcties aan te brengen.
Gelukkig heeft de overheid bepaald dat ook het onderhoud van
de tuin valt onder de 6% regeling
voor BTW.
Fons Baerken Hovenier
06-54392701 / 0412 852538.

De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring ‘De
Elf Rotten’ in Heesch. Wat is er te
zien? Op de eerste verdieping het
museum, met een prachtige collectie landbouwwerktuigen, ambachtelijke gebruiksvoorwerpen,
zoals van een rietdekker, een imker
en een schoenmaker, een schooltje, een winkeltje en spullen van

de dorpsdokter. Op de begane
grond is een mooie poffer- en
mutsencollectie te bewonderen,
er zijn archeologische vondsten en
in de lees- en studiezaal kunnen
bezoekers gebruik maken van de
bibliotheek en de zeer uitgebreide
fotocollectie raadplegen. Uiteraard zijn ook de uitgaven van de
heemkundekring te koop. Rond
de Heemschuur kan de prachtige
tuin bekeken worden en zijn onlangs gerestaureerde objecten te
bewonderen, zoals een originele
manege of rosmolen.

Heesch - Donderdag 31 oktober 2013 is de ex-priester Stefan van Dierendonck te gast in de Bibliotheek Heesch. De schrijver kent Heesch
goed. Zijn moeder werd er geboren in het gezin Van Oort aan de
Achterste Groes en regelmatig bezocht hij er zijn opa en oma aan de
Haydnstraat.
In de bibliotheek gaat hij in gesprek met het publiek over zijn
achtergrond en zijn debuutroman,
die een van de meest spraakmakende debuten van het afgelopen
jaar werd genoemd. Een verhaal
dat met alle katholieke elementen
er in ook een echt Brabants verhaal
is. De lezing in de bibliotheek begint om 20.00 uur.
Roman
In zijn boek ‘En het regende brood’
vertelt Van Dierendonck zijn eigen verhaal via de romanfiguur
Clemens Driessen. Clemens volgt
als priesterstudent zijn opleiding
op het Sint Janscentrum in Den
Bosch, vaste leverancier van orthodoxe jonge geestelijken. Na zijn
wijding gaat Clemens als jong en
rechtlijnig priester de parochie in.
Daar botst hij met de parochianen,
die gewend zijn hun eigen gang
te gaan. Steeds magerder wordt
de romanfiguur. Langzamerhand
ontdekt hij dat hij coeliakie heeft,
glutenintolerantie. De bisschop
van Den Bosch is even vriendelijk
als onverbiddelijk. Het Lichaam

van Christus dient absoluut tarwe
te bevatten.
Kaartverkoop
Toegangskaarten voor de lezing
kosten € 5,- voor bibliotheekleden
en € 7,- voor niet-leden. Ze zijn
verkrijgbaar in alle vestigingen van
de Noordoost-Brabantse Bibliotheken en zijn ook te koop via de
website www.nobb.nl.

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeit en interesseert

Heemschuur opengesteld
Heesch - Zondag 27 oktober
opent de Heemschuur in Heesch
weer haar deuren voor het publiek
van 13.00 tot 17.00 uur.

Ex-priester over zijn
debuut-roman
‘En het regende brood’

voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze
van actualiteit

De mogelijkheid bestaat een kopje
koffie of thee te nuttigen.

Kwaliteit zie
je niet daar
werk je mee

De Heemschuur
Schoonstraat 35, Heesch
www.de-elf-rotten.nl
secretariaat@de-elf-rotten.nl

Metabo 125mm
Haakse Slijper

750 Watt
Inclusief koffer, 3 jaar garantie, voor

n 79,00
(inclusief btw)

Speciale Aanbieding
Deze aanbieding is geldig
t/m 31 oktober 2013

‘Winter?

Wij laten u niet
in de kou staan!’
Voor de echte vakman en de kwaliteitsbewuste klusser

TECHNISCHE GROOTHANDEL
Gereedschappen
Klimmaterialen
Veiligheidsmiddelen
Bedrijfskleding
Reparatie & Onderhoud
Canadabaan 2 Nistelrode Tel. (0412) 61 72 99
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Samen investeren in een duurzame regio
Kansen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid
bernheze – Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maatschappelijk verantwoord leven,
milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. Allemaal ideeën die de ontwikkeling van People, Planet
en Profit van de regio in samenhang stimuleren. Maar welke initiatieven zijn er? En waar zijn er nog kansen
voor duurzame ontwikkeling?
Duurzaamheidscafé Samen Sterker
Rabobank Bernheze Maasland
gelooft in het leggen van verbin-

dingen en brengt daarom mensen
en initiatieven bij elkaar, zodat zij
elkaar kunnen leren kennen en

van elkaar kunnen leren. Zo ook
op 10 oktober, op de Dag van de
Duurzaamheid. Tijdens het druk

bezochte Duurzaamheidscafé ‘Samen Sterker’ presenteerde de Triple P stuurgroep de resultaten van
een uitgebreid lokaal duurzaamheidsonderzoek. In het gemeenschapshuis Nesterlé in Nistelrode
kregen diverse initiatiefnemers op
het gebied van duurzaamheid een
podium om te laten zien wat er allemaal al ondernomen wordt om
onze leefomgeving sterker te maken.
Richard Roefs (Bernhezer Energie
Coöperatie), Wilson Bosch (Integraal Platform Gehandicapten) en
Dick Rakhorst (denktank Duurzaam Bernheze) werden die avond
geïnterviewd over hun inspanningen op het gebied van een duurzame woon- en leefomgeving.
Joep Kok, directievoorzitter van
Rabobank Bernheze Maasland en
voorzitter van de stuurgroep Triple P, reikte het eerste exemplaar
van de publicatie ‘Samen investeren in een duurzame regio’ uit aan
burgemeester Roel Augusteijn van
de gemeente Maasdonk en wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze.
Na afloop van het podiumprogramma was er gelegenheid voor
de gasten om met elkaar in ge-

uittip

Nacvhatn de nacht


sprek te gaan en zo van gedachten
te wisselen over hoe de duurzaamheid van onze omgeving nog verder versterkt kan worden.
Vraag de publicatie aan!
In de publicatie wordt zichtbaar
hoe het staat met de duurzaamheid van onze omgeving en welke
kansen er op dat terrein nog zijn.
De verhalen van een selectie van
duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet
als Profit terrein) evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in
de publicatie ‘Samen investeren in
een duurzame regio’. Deze uitgave
is gratis op te vragen bij Rabobank
Bernheze Maasland, via de website
www.rabobank.nl/bernhezemaasland.
Triple P stuurgroep
Samen met ZLTO Bernheze, Gemeente Bernheze, Stichting de
Maashorst en Search B.V. nam
Rabobank Bernheze Maasland in
2012 het initiatief tot het oprichten
van een Triple P stuurgroep met als
doel initiatiefnemers op het gebied
van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen. Directievoorzitter Joep Kok is voorzitter
van de stuurgroep.
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De Maashorst: niet voor bangeriken! Sterrenwacht Halley
Nistelrode - Bang voor laag overvliegende vleermuizen? Of misschien voor heksen? Dan moet je nog
maar eens twee keer nadenken of je wel meegaat. Natuurcentrum De Maashorst organiseert op 26 oktober
de spannende ‘Nacht van de Nacht’. Een avond waarop je kennis maakt met de duistere kanten van de nacht.
Maar waar we ook hele leuke weetjes vertellen over datgene wat je overdag niet ziet. De avondactiviteit begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Deelname kost € 2,50 voor volwassenen en € 1,50 voor kinderen.
Zaklampen zijn verboden!

Heesch - Sterrenwacht Halley doet op zaterdagavond 26 oktober weer
mee aan de landelijke Nacht van de Nacht, die wordt georganiseerd
door de Natuur- en Milieufederaties. De sterrenwacht is die avond voor
jong en oud geopend van 20.00-22.00 uur.

De Nacht van de Nacht is een activiteit voor het hele gezin. Iedere
groep gaat met een professionele
IVN natuurgids of met de boswachter mee het bos in en maakt
een wandeling van ongeveer 3,5
km. Tijdens de wandeling komen
de groepen bij verschillende posten waar allerlei deskundigen iets
vertellen over dieren in de nacht.
Er wordt een stuk door het begra-

zingsgebied gewandeld en langs
de vennen. Een aantal medewerkers van Staatsbosbeheer is aanwezig en natuurlijk ook de boswachter zelf! Hoe leven de dieren
in het donker en hoe vinden ze
dan hun eten? Een vogelkenner
vertelt op een locatie in de wandeling over de uil en de nachtzwaluw. Maar ook andere nachtdieren
passeren de revue, zoals de das en

de nachtvlinder. Natuurgebied De
Maashorst maakt deel uit van de
nieuwe wildernis in Nederland. Beleef met ons de nieuwe wildernis
en ga mee op pad in het donker!
Vooraf reserveren is gewenst en
kan via
www.natuurcentrumdemaashorst.
nl, aan de balie van het natuurcentrum of telefonisch: 0412-611945.

Nederland is een van de meest
verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild door inefficiënte verlichting.
Slecht afgeschermde lichtbronnen
veroorzaken veel stoorlicht dat
niet op wegen of straten valt, maar
omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder zijn
glastuinbouw, sportveldverlichting,
terreinverlichting, sierverlichting,
skybeamers en reclameverlichting.
Niet alleen mensen hebben last
van teveel licht. Ook voor dieren
en planten is het belangrijk dat de
nachten duister blijven. Duisternis
is - net als stilte en ruimte - een van
de oerkwaliteiten van het landschap.
Een overdaad aan licht verstoort
het bioritme van allerlei organismen, kan een heel ecosysteem ont-

wrichten en beperkt het zicht op
de sterrenhemel. Om de schoonheid van de nacht te benadrukken
en aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder, wordt de
Nacht van de Nacht gehouden.
Bij Sterrenwacht Halley wordt een
publiekslezing over onder meer
lichthinder gegeven en wat je
daartegen kunt doen. Bij helder
weer krijgen bezoekers buiten uitleg over de sterrenhemel en staan
uiteraard telescopen gereed om
interessante hemelobjecten nader
te bekijken. De toegangsprijs bedraagt voor alle leeftijden € 3,-.
Het adres van Sterrenwacht Halley
is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/
Vinkel (halverwege Heesch en Vinkel). De route is vanuit beide plaatsen met wegwijzers aangegeven.

Bernheze sportief
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Het vergeten seizoen

Advertorial

Heesch - Het vergeten seizoen, het is aangebroken, niet rustig afwachten, want nu kan je nog planten
en planten verplaatsen. Het najaar is ook de tijd om bloembollen te poten. Een goede bloembol voelt
stevig aan en heeft geen schimmelplekken. Ga ervoor, want alleen dan heb je al heel vroeg in het voorjaar een prachtige, kleurrijke tuin.

21

voetbal

Boomshakalak
Soundsystem en Café de Snor
steken Vrijgezellig in het nieuw

Eerst nog snoeien
De bladeren gaan vallen, tijd om te snoeien en verplanten.
Een hele dag heerlijk met de vingers in het groen bij de snoeicursus van Trendtuin. Praktijk en theorie pakt Anja van Heiligenberg samen in een pakket van informatie waar je je tuin
mee in kan. Je moet er misschien nog niet aan denken maar
met de workshop ‘Snoeien van Trendtuin’ wordt uw tuin
snoeien een hobby. Snoeicursus 7 of 15 november van 9.00
tot 15.00 uur. De lunch wordt verzorgd en je hoeft je alleen
maar op te geven. www.trendtuin.nl.
“Ben je plannen aan het maken voor volgend voorjaar. Een
nieuw tuinontwerp of beplantingsplan. Ik denk graag met je
mee”, nodigt Anja, de enthousiaste tuinontwerpster, jou uit.

De nieuwe outfit

Trendtuin | 06-12193938 | anja@trendtuin.nl | www.trendtuin.nl

voetbal

op dreef

Voetbalsters weer ouderwets

Al vijftien jaar bestaat het zaal- uit voor de oorspronkelijk Nistelvoetbalteam Vrijgezellig. De naam rodese mannen, een optreden op
van het team komt ook voort uit Lowlands! Met hun enthousiaste
de beginjaren van het team. De en aanstekelijke optredens weten
leden van het team hadden toen ze elk publiek voor zich te winnen.
namelijk twee overeenkomsten. Ze Speciaal voor de uitreiking van
waren gek op zaalvoetbal en alle- de nieuwe tenues van Vrijgezellig
maal nog vrijgezel. De naam was treedt Boomshakalak Soundsytem
dus snel gevonden. Na een aantal vrijdag 25 oktober op in Café de
jaren vol kampioenschappen in Snor. Vanaf 20.00 uur is iedereen
de lagere divisies, speelt het team welkom om deze thuiswedstrijd
nu al jaren hun wedstrijden in de voor de DJ’s bij te wonen. Tevens
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
hoogste klasse van het ZVU.
kunnen de bezoekers door middel
van een loterij kans maken om dit
De DJ’s van Boomshakalak zijn nieuwe unieke shirt van Vrijgezelde laatste jaren niet meer weg te lig te winnen. Een collectors-item
denken van de landelijke festivals. voor de echte fans, dus komt dat
Vorig jaar kwam
een badminton
grote droom
zien! waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen
zwemmen

lopen, want in de eerste 15 minuten was het aan de uitblinkende
doelvrouw Nadia van Mourik te

Korfbalsters
Prinses Irene blijven op koers

Nistelrode - Ze leken een beetje van de leg, de voetbalsters van
Prinses Irene. In de competitie
gaat het niet zoals verwacht. Zondag werd voor de beker gespeeld
tegen SSS ’18, de nummer 2 in de
competitie.
Het werd een ‘walk over’ voor de
‘Strijbosch girls’. Na een 3-0 ruststand floot scheidsrechter Michael
Dokter, bij een 6-0 stand voor het
einde.
De doelpunten werden gemaakt
door Inge v.d. Berg (2x), Leonie
Haagmans, Sanne Huberts, Malissa Scheepers en Truus Leenman.
Het had echter ook anders kunnen

Nistelrode - Zaalvoetbalteam Vrijgezellig uit Nistelrode heeft dit seizoen twee nieuwe sponsors. Het DJ ensemble met Nistelrodese roots
Boomshakalak Soundsystems en Café de Snor heeft het team in het
nieuw gestoken met opvallende tenues.

danken dat Prinses Irene niet op
achterstand kwam. Zij redde drie
keer in een tegen een situaties.

korfbal

korfbal

voetbal

Heeswijk 2 Zaterdag in het nieuw

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Nistelrode - Prinses Irene won
met 4-9 bij het - ooit zo roemruchte - JES, dat nu op de voorlaatste
plaats staat in de hoofdklasse B.
De
wedstrijd
was moeilijker
dan vissen
biljarten
duivensport
judo
de uitslag doet vermoeden. Bij rust
stond het 3-3. Pas in de 2e helft
kon het verschil worden gemaakt.
Prinses Irene blijft daardoor op de
3e plaats en houdt de competitie
spannend.
schaken

dammen

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

tennis

Bernhezer
jeugdclubkampioenschappen
1cm b

Heeswijk-Dinther - Sinds dit seizoen heeft voetbalvereniging Heeswijk er een nieuwe attractie bij; een
senioren elftal dat uitkomt in de zaterdagcompetitie. Leiders Theo van Heijnsbergen en Frank van Aspert
hebben de beschikking over een groep spelers waarvan het grootste gedeelte jarenlange ervaring heeft in
de selectie van vv Heeswijk, aangevuld met liefhebbers die deze selectie, om uiteenlopende redenen nooit
gehaald hebben.
Ook Heeswijk 2 Zaterdag kan natuurlijk niet zonder sponsoren. Op
de gloednieuwe thuistenues prijken de namen van Hadeco en De
Toren. Bij Hadeco vindt u schilders
en decorateurs voor al uw schilderwerk, spuitwerk, glas en decoraties. Bij Café Zaal Restaurant De

Toren bent u aan het juiste adres
voor een drankje, hapje of feestje.
De gloednieuwe voetbaltassen
zijn mede mogelijk gemaakt door
Heijdiho Techniek, Van Lith Techniek en Decorint Interieurbouw.
Alle sponsoren kunnen vooralsnog
trots zijn op ‘hun’ Heeswijk 2 Za-

terdag want na 5 gespeelde wedstrijden staat de ploeg ongeslagen
bovenaan met 15 punten en 33
doelpunten voor en 12 tegen.
Wilt u Heeswijk 2 Zaterdag een
keer aan het werk zien, houd dan
de site van vv Heeswijk in de gaten.

Heesch - Van
24 tot en met zondag 27 oktober vinden de
1,2 cmdonderdag
b
BERNHEZER JEUGD-CLUBKAMPIOENSCHAPPEN plaats. Ieder jaar
spelen alle jeugd-clubkampioenen van de tennisverenigingen Telro uit
Nistelrode, Ballendonk uit Heeswijk-Dinther en de Hoef en de Broek1,4cm btegen elkaar om uit te maken wie de kampioen is van
hoek uit Heesch
Bernheze.
Ditautosport
jaar organiseert TV De
karten Broekhoek dit prachtige evenement. Er
wordt gespeeld in de categorieën
rood, oranje, t/m10, t/m12, t/m14
en t/m17 jaar in zowel enkel- als
dubbel spel.
Meer dan 70 deelnemers, bijna 80
wedstrijden en hopelijk veel toeschouwers gaan zorgen voor een
mooi en sportief feest in een spannende strijd om de felbegeerde

beker. Enmotorsport
je kan daar bij zijn! Kom
gewoon even langs bij tennispark
de Broekhoek. Er zijn elke dag
wedstrijden en wel op donderdag
en vrijdag vanaf 16.30 uur, op
zaterdag vanaf 14.00 uur en op
zondag de finales vanaf 9.30 uur.
Gratis toegang.
Kom langs bij TV De Broekhoek,
Kerkstraat 18, Heesch.
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beugelen

tennis

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

open jeugdtoernooi tennisvereniging de balledonk

Altior sluit 1e
helft veldcompetitie af

Heeswijk-Dinther - Afgelopen zaterdag was de finaledag van het
Open Paddestoelentoernooi van
de Balledonk.

HEESWiJK-DiNtHER - NeCa MW1 – Altior MW1 - Evenals vorige week
was ook deze ploeg een maatje te groot voor ons. Na 2 tegendoelpunten konden we de stand gelijkmaken maar tot de rust wisten de dames
uit, het oh-zo-verre, Casteren nog driemaal te scoren.

in totaal 143 kinderen tussen de 8
en 17 jaar van 15 tennisclubs uit de
omgeving hadden zich ingeschreven in 14 verschillende leeftijdscategorieën enkel en/of dubbel. Een
hele week van poulewedstrijden in
een gezellige sfeer met dagelijks
een goed verzorgde gratis lunch
voor de deelnemers, werd in mooi
weer afgesloten met de volgende
uitslagen:

Na rust probeerden we de stand
te verkleinen en konden we een
strafworp verzilveren. Vervolgens
hadden we weinig in te brengen
en was de scheidsrechter ietwat
partijdig.

korfbal

biljarten

Oranje enkel
1. Djanal vd Aa - 2. thomas vd Aa
Oranje dubbel
1. Djanal vd Aa/Ries Donkers
2. Jesse Oskam/Olaf van de Weijer
Groen enkel
1. Mathijs Haeve - 2. Robin Roefs
Groen dubbel
1. Mathijs Haeve/Max Rolink
2. Jasper Abelen/Flynn van Balsfoort
ME 11/12 jr
1. Eva Boerdonk - 2. Joyce Geerts

hardlopen

duivensport

2. Stef Raaijmakers/Senna van
Zoggel
JE 11-14 jr
1. Werner van Asseldonk
2. Derk Brinkman
MD 11-14 jr
1. Manouk vd Brand/Janne van
Rozendaal
2. Noortje Geelen/Laura Vissers
ME 11-17 jr
1. Laura Worutowicz
2. Laura Vissers
JE 11-17 jr
1. tom vd Oever
2. Koen vd Oever

tennis

Clubkampioenschap voor de
jeugd van tvv’82 in vorstenbosch

paardrijden

judo

vissen

schaken

dammen

JE 11/12 jr
1. Jules Rolink - 2. Marco Hofsink
MD 11/12 jr
1. Eva Boerdonk/Pieta Rolink
2. Fleur Boerdonk/Simone Ketelaars
JD 11/12 jr
1. Seth vd Linden/Sam vd tillaart
2. teun Offermans/tijn Pennings
ME 11-14 jr
1. Lexi vd Aa
2. Laura Worutowicz
JD 11-14 jr
1. Willem v Doorninck/Danny vd
Kuijl

jeu de boule

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

Na 5 doelpunten van de thuisploeg
konden we een welverdiende
strafworp erbij tellen en een kort
schot benutten.
1cm b Na een onterechte
strafworp tegen wist één van onze
invalsters – Astrid - alsnog op af1,2 cm b
stand te scoren.
Eindstand 11-6.
Bedankt Astrid en Benita voor het
invallen.

Altior A1 – BMC A1: 12-9
Altior A2 – Prinses irene A2: 7-6
Altior D1 – De Korfrakkers D1: 2-3
Altior E1 – Emos E3: 11-2.

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

tennis

team tv de
Hoef kampioen najaarscompetitie

VORStENBOSCH - In de herfstvakantie werden de jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld door de jeugd.
34 Jeugdleden van TVV’82 hebben meegedaan aan dit toernooi. Ook dit jaar waren er weer spannende wedstrijden. Doordat de kinderen meerdere wedstrijden in die week spelen, zie je ze in een week tijd groeien in
hun spel. De finalewedstrijden waren mooi om te zien voor de toeschouwers.

De tennispartijtjes zijn sportief verlopen en het weer heeft deze week
meegewerkt, zodat de jeugdcommissie en kinderen terug kunnen

kijken op een mooie, gezellige en
sportieve tennisweek.
Hierbij de nieuwe clubkampioenen
van 2013.

Jongens gr. 4/5
1. Steven Hoevenberg
2. Dani Nooijen
Meisjes gr. 6/7/8
1. Maud vd tillaart
2. Lisa vd tillaart
jongens gr. 6/7/8
1. Juul Geenen- 2. timo de Boer
jongens dubbel gr. 6/7/8
1. Juul Geenen en timo de Boer
2. Bart Sanderse en thomas Hoevenberg
Junioren jongens
1. Daan de Wit
2. thijs vd tillaart
Junioren jongens dubbel
1. Daan de Wit en tjeu Geenen
2. Pim Maasdijk en Stef vd tillaart
Junioren meisjes
1. Nina v. Lanen
2. Sophie v. Kessel

volleybal

saturnus
dames 3 - tornado dames 1

HEESCH – Vanaf 1 september streed het jongensteam 7 zondagen om
het kampioenschap ‘Najaarscompetitie regio Zuid’ van de KNLTB. Boris
van der Putten, Mathijs de Leeuw, Thijs Ulehake, Tim van Zeelst en
invaller Ruben van der Giessen.
Eenmaal speelde dit team gelijk
en de rest van de zondagen werd
ruim gewonnen. Met vier punten
verschil op de nummer twee begon de laatste competitiedag. De
laatste zondag werd er in Helvoirt
gestreden om de laatste benodigde punten binnen te halen. Na
spannende wedstrijden werd de

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

NiStELRODE - De negen aanwezige dames van Tornado gingen vol
goede moed naar Uden met een spannende wedstrijd voor de boeg
tegen koploper Saturnus.
Na een goede warming up waren
de dames er klaar voor. Met de
toss aan de goede kant konden de
dames zelf starten met de opslag.
Al snel werd duidelijk dat tornado
de leiding nam in de wedstrijd.
Mooie servicereeksen en knalaanvallen aan het net door Geertje en
Karin. Met een ruime marge van 4
punten bleven de dames van tornado voorop. De eerste set werd
dan ook prima gewonnen.
Het resultaat van de goede service
was duidelijk te zien en ook de 2de
set waren de dames van tornado

te sterk voor Saturnus. Ook de
3de set werd weer goed gestart.
Wel hadden de dames soms hard
te werken om alle ballen van de
grond te houden en de verdediging achter het blok op scherp te
houden. Met goede time-outs van
Peter bleven de dames scherp. Het
harde werken was het waard, de
overwinning was al binnen.
De 4de set werd Marieke gewisseld voor Marjolein, die een mooie
wedstrijd had gespeeld.
Peter zette de dames aan om de
laatste set nog geconcentreerd en

titel binnengehaald. De jongens
mogen zich nu kampioen noemen
in de categorie t/m 14 jaar tweede
klasse. Na een huldiging door de
jeugdcommissie werd het team
door de ouders in het zonnetje
gezet. Mathijs, Boris, thijs, tim en
Ruben, van harte gefeliciteerd. Bedankt voor de mooie wedstrijden.

scherp te blijven spelen. Helaas
lukte dit niet meer zoals bij de andere drie sets en verloor tornado
deze set nipt.
Maar een prima resultaat, 4 punten mee naar Nistelrode.

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk
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voetbal vier doelpunten binnen
Gildenbroeder
ronald spits kampioen
5 minuten doen Avesteyn de das om
gilden

NiStELRODE - Ronald Spits wist zich op de Teerdag van het Gilde St.
Antonius Abt-St. Catharina op 28 september tot Schutterskoning van
dit gilde te schieten, ook onder de schietbomen van een dertiental ons
omringende gilden, verenigd in de gildenkring van de ‘Hoge Schuts’,
wist hij zijn mannetje te staan.
klassering tot de mogelijkheden
behoorde. Bij aanvang van de laatste wedstrijd stond Ronald slechts
een halve punt achter op zijn belangrijkste tegenstander, een zeer
goede geweerschutter van het Nulandse gilde. Het was op dat moment al duidelijk dat onze gildenbroeder de tweede plaats voor zich
op kon eisen, zoals hij dat twee
jaren gelden ook al deed. in een
zeer spannende en zenuwslopende wedstrijd, onder de schietboom
van het Gilde van Maren-Kessel,
wist Ronald zijn tegenstander naar
de tweede plaats te dwingen en zo
het kampioenschap voor zich op te
eisen.
tien wedstrijden werden er met
het geweer in de klasse 60+ geschoten. Dit vond telkens op een
andere gildenlocatie plaats. Ronald
wist na vijf wedstrijden al zoveel
punten te vergaren dat een hoge

Het spreekt voor zich dat het gilde van Nistelrode trots is op deze
prestatie en dat gildenbroeder,
tamboer en schutter Ronald Spits
door en op de gildenlocatie in de
bloemetjes gezet zal worden.

HEESWiJK-DiNtHER - Het bekeravontuur is voor Avesteyn wel heel triest geëindigd. In Erp was Avesteyn
driekwart van de wedstrijd de controlerende partij. Weliswaar was de thuisclub de betere ploeg, maar Avesteyn was verdedigend goed op dreef. Trainer/coach Antwan van Rijn had enkele spelers rust gegeven en
verscheen met een jong team binnen de lijnen.
ker dan de kansen van de blauwwitten. Zeker toen Rens v Vugt in
de 33e minuut knap scoorde, 0-3.
Het spelbeeld veranderde niet zo
heel veel. Vlak voor rust scoorde
Rens v Vugt ook de 0-4. Al wat
Avesteyn een warm hart toedroeg,
dacht toen al aan een vervolg op
het bekeravontuur en zag hun favorieten al strijden tegen bijvoorbeeld JVC of Blauw-Geel ‘38.

Al na twee minuten was het raak
voor Avesteyn. Joost vd Heijden
scoorde met een prachtig afstandsschot, 0-1. toen even later
Stefan v Zutphen de voorsprong

vergrootte, leek er voor Avesteyn
geen vuiltje aan de lucht, 0-2. Erp
bleek geschrokken maar zocht nog
meer de aanval. De counters van
de oranjezwarten waren gevaarlij-

in de tweede helft zagen de toeschouwers hetzelfde spelbeeld als
in de eerste periode. twintig minuten voor tijd sloeg het noodlot echter toe. Binnen vijf minuten scoorde de thuisclub vier keer! Erp rook
bloed en probeerde de wedstrijd
binnen de 90 minuten te beslissen.
Dat lukte niet. Strafschoppen dus.
Hierbij was de thuisclub koeler dan
Avesteyn, zodat het bekerverhaal
van Avesteyn eindigde in Erp.

voetbal
vogelsport

vogeltentoonstelling
HEESWiJK-DiNtHER - Vogelvereniging de Vogelvriend uit HeeswijkDinther, lid van de N.B.v.V., organiseert op zaterdag 26 en zondag 27
oktober een bijzondere tentoonstelling.
naar de tentoonstelling te brengen,
alwaar ze door zeer deskundige
keurmeesters worden beoordeeld
op formaat, kleurregelmatigheid,
kleurdiepte, etc. De vogel met de
meeste punten wordt kampioen.
Dit is een unieke gelegenheid om
de pracht en praal van de vogels
van dichtbij te bekijken.
De vogelshow vindt plaats in het
CC Sint Willibrord, Hoofdstraat 78
te Heeswijk.
tijdens de tentoonstelling is er ook
een grote verkoopklasse. Honderden vogels zijn aangemeld om
tentoongesteld te worden. Daarbij
vindt u onder andere: parkieten,
tropen, kanaries, duiven en grondvogels.
De leden hebben er alles aan gedaan om hun vogels in topconditie

budo

Wij nodigen u dan ook uit om eens
een keer te komen kijken naar
deze tentoonstelling. De entree is
gratis. De openingstijden zijn: zaterdag van 14.00 tot 21.30 uur en
zondag van 10.00 tot 15.00 uur.
Als u vragen over vogels hebt, bijvoorbeeld over hun verzorging of
gezondheid, dan zijn er altijd deskundigen aanwezig die u te woord
kunnen staan.

van buel sports

Ook internationaal zeer succesvol!
OSS - Afgelopen weekend is Van
Buel Sports op maar liefst drie
verschillende toernooien in drie
verschillende disciplines actief
geweest. Wiggert Meerman uit
Heesch kwam in Londen de mat
op voor de IBJJF OPEN en wist
daar in zijn eigen gewichtsklasse
en in de open categorie brons te
bemachtigen.
De judoka’s verbleven 2 dagen in
het Duitse Bonn en lieten daar zien
dat ze ook op internationaal niveau
uitstekend mee kunnen. Goud was
er voor Martin Kip en Senna van de
Veerdonk. Brons voor Max Henkelman en een verdienstelijke 5e

plaats voor Daisy Bens en een 7e
plaats voor Scott Sieliakus! Vincent
Vrijsen mocht ook wederom een
subliem resultaat op zijn lijst noteren met 3 keer goud, 4 keer zilver
en 3 keer brons keerde hij met de
taekwondo-selectie
huiswaarts
vanaf de Open Haaglanden.

HvCH heeft
hoge score
tegen boekel
sport
HEESCH – Met 5-0 in de eerste
helft en al 7-0 op het scorebord in
de 51e minuut, maakte HVCH aan
Boekel Sport wel heel duidelijk wie
er verder zou regeren.
Boekel Sport kwam met twee heel
goede doelpunten nog terug naar
7-2, maar was verder echt kansloos. Het verschil tussen een eerste en derde klasser was wel heel
duidelijk.

handbal

Dames Dos 80 geven
tegenstander zelfvertrouwen
HEESCH - Na een matig begin, waarin de dames van Bergeijk konden
uitlopen naar een 5-1 voorsprong, werden ook de kansen door de Dosdames verzilverd. Snelle aanvallen gingen over en weer en de dames
van Dos kwamen goed terug in de wedstrijd.
Met een ruststand van 11-9 was
er nog van alles mogelijk. Het eerste doelpunt in de tweede helft
was dan ook weer voor Dos en bij
de dames van Bergeijk was enige
paniek waar te nemen. Dit resulteerde in het voortdurend aan de
noodrem trekken, waar elke keer
weer een 7m worp op volgde. Hier

zat dan ook net het probleem deze
middag, maar liefst vijf van deze
buitenkansen werden gemist. Bergeijk kreeg hierdoor het zelfvertrouwen in de schoot geworpen en
wisten, met aanvallen, die in eerste
instantie mislukten, nu vlotjes in de
goal te gooien. Gezien het spelbeeld toch wel een geflatteerde

Pim Langens
M 06 525 448 08

steM
l
www.partyawards.n

uitslag, maar uiteindelijk wel een
verdiende overwinning van 22-16
voor de dames van Bergeijk.

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl
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EVENEMENTEN
24 oKtobER
De ontmoeting:
muziekfilm ‘Kwartjesvolk’
Locatie: Gasterij Laarstede
nistelrode
bezoek Kbo aan philharmonie zuid Nederland
Locatie: Muziekgebouw
eindhoven
zwammen tijdens
onderonsje
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

begin donateursactie
Koninklijke fanfare
st. Willibrord
Locatie: heeswijk-Dinther
Pagina 14

bernhezer jeugd-Clubkampioenschappen tennis
Locatie: Tennispark de broekhoek
heesch
Pagina 21

zolderverkoop Helderr
Locatie: zoggelsestraat 23
heesch
Pagina 19

sterrenwacht Halley
Locatie: halleyweg heesch
Pagina 20

26 oKtobER
start fairtrade Week
Pagina 2
Reiki 1 inwijding bij
Centrum maia
Locatie: Palmenweg nistelrode

lezing jan Vermeer
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
speciale discoavond
Locatie: Uitgaanscentrum
Lunenburg Loosbroek
bernhezer jeugd-Clubkampioenschappen tennis
Locatie: Tennispark de broekhoek
heesch
Pagina 21
Rondleiding & Workshop
Haal meer uit de bibliotheek
Locatie: bibliotheek
heeswijk-Dinther
25 oKtobER
mini congres alzheimer
Nederland afdeling
uden- Veghel
Locatie: De Kruisherenkapel
Uden
officiële opening
bezoekerscentrum
De Kilsdonkse molen
Locatie: Kilsdonkse Molen
heeswijk-Dinther
Pagina 1
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvb adviseurs en
accountants nistelrode
Vrouwen onmoeten
Vrouwen
Locatie: CC nesterlé nistelrode
bernhezer jeugd-Clubkampioenschappen tennis
Locatie: Tennispark de
broekhoek heesch
Pagina 21
Kaartavond zonnebloemafdeling HDlV
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

bridge kampioenschap van
Nistelrode
Locatie: Laar 56 nistelrode
2de Hands kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Locatie: CC de Wis Loosbroek
spooktocht georganiseerd
door de Koninklijke fanfare
Locatie: blokhut de Vlegelhut
heeswijk-Dinther
Pagina 18
popkoor Noiz presenteert
troje
Locatie: de Pas heesch
Nicky’s pride
Locatie: ’t Tunneke heesch
Workshop dans
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
spaardag Rabobank
Locatie: rabobank bernheze
Maasland
zolderverkoop Helderr
Locatie: zoggelsestraat 23
heesch
Pagina 19
open Huis in bernhoven
Locatie: ziekenhuis bernhoven
Uden
bernhezer liedjesfestival
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
nistelrode
open dag bezoekerscentrum
De Kilsdonkse molen
Locatie: Kilsdonkse Molen
heeswijk-Dinther
Pagina 1

De maashorst bij nacht
Locatie: De Maashorst nistelrode
Pagina 20
Vogeltentoonstelling
Locatie: CC Sint Willibrord
heeswijk-Dinther
Pagina 23
27 oKtobER
ingang Wintertijd
lederzaak Verhagen
geopend
Locatie: ‘t Dorp 44 heesch
Pagina 5
popkoor Noiz presenteert
troje
Locatie: De Pas heesch
trampoline wedstrijd
Locatie: Sporthal de Overbeek
nistelrode
Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther

29 oKtobER
Cursus persoonlijke en
intuïtieve ontwikkeling bij
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
informatieavond over
werking van het menselijke
geheugen
Locatie: De Wis Loosbroek

bernhezer jeugd-Clubkampioenschappen tennis
Locatie: Tennispark de broekhoek
heesch
Pagina 21
uitwisselingsconcert aurora
en st. lambertus
Locatie: ‘t Dorp 138 heesch
Pagina 8
Vogeltentoonstelling
Locatie: CC Sint Willibrord
heeswijk-Dinther
Pagina 23
28 oKtobER
Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 heesch

sterrenwacht Halley:
publieksavond
Locatie: halleyweg 1 heesch
2 NoVEmbER

film ‘franciscus: brother
sun, sister moon’
Locatie: St. Servatiuskerk
heeswijk-Dinther

aurora ontmoet
Locatie: de Pas heesch

Houthakkersbal
Locatie: Café de Snor nistelrode
Pagina 9

30 oKtobER

Diner live met Harrie van
Grinsven
Locatie: ‘t Tunneke heesch

lezing bettine Vriesekoop
Locatie: Ter AA erp
Pagina 14

opening Van Geffenshop
Locatie: Kromstraat 14a
nistelrode

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

open dag scouting mira Ceti
Locatie: Achter de berg
nistelrode

Workshop Numerologie &
mandala
Locatie: Palmenweg nistelrode
Pagina 15

31 oKtobER

Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 heesch
Pagina 19

Dubbelcabaret - Harry
Glotzbach & Rayen
Locatie: De Pas heesch

Dokter op Dinsdag@bernhoven: orgaan- en weefseldonatie
Locatie: ziekenhuis bernhoven
Uden

fair Happy Hour
Locatie: Wereldwinkel
heeswijk-Dinther
Pagina 2

mariaconcert
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

start inschrijving
Nisseroise Kwis
Locatie: www.nisseroisekwis.nl

Workshop Healing bij
Centrum maia
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther
lezing door stefan van
Dierendonck
Locatie: bibliotheek heesch
Pagina 19
1 NoVEmbER
fairtrade Week
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvb adviseurs en
accountants nistelrode
bobz Disco voor groep 7 en 8
Locatie: Dorpshuis, nistelrode
bKK de 14e zin van
bernheze
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Pagina 3

t.V. anders als anders met
‘schoolse perikelen’
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
stichting pEp projecten
boekenbeurs
Locatie: De Wis Loosbroek
sarah & abrahamfeest
Locatie: De Toren
heeswijk-Dinther
opening nieuwe voetveer
landgoed zwanenburg
Locatie: heeswijk-Dinther
4de fanclubavond
Herrie Davidson band
Locatie: De zwaan
heeswijk-Dinther
toneelvereniging anders
als anders met ‘schoolse
perikelen’
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
stichting pEp projecten
boekenbeurs
Locatie: De Wis Loosbroek
Rommelmarkt
Locatie: de Stuik Vorstenbosch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

