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BOP en JOP: bijzondere ondernemers
BERNHEZE – In een geweldig ingerichte bedrijfshal van gastheer en gastvrouw
Marcel en Mariska Langenhuizen in Nistelrode, werd bekendgemaakt dat ROB
VAN NISTELROOIJ VAN BOUWBEDRIJF GEBROEDERS VAN HERPEN DE WINNAAR IS VAN DE Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) EN BART HOEZEN VAN
SLIMTELECOM BV WINNAAR VAN DE Jonge Ondernemersprijs (JOP).
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Hiermee komt de onderneming goed door de crisis.
Ook de bedrijfsopvolging is een geleidelijk proces en
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en de bouwsector in het bijzonder, heeft
Bouwbedrijf gebroeders van Herpen zich

karakter. Handel zat hem in het bloed, of het nu op de markt was
of bij een telecom dienstverlener. Het was dan ook een kwestie van
tijd voor hij zelf ging ondernemen. In 2012 startte hij Slim
Telecom.

waarop deze ras commerçant boordevol energie

de jury veel vertrouwen geeft in de toekomst

Deze ondernemer gaat zijn weg zeker

Audi Aviator zonnebril
Degelijk,
Buitengewoon design

bouwend
op vakmanschap
en gaan voor
onnebril
design continuïteit

79,

t.nl
enhout.nl

Sinterklaas in Bernheze
pag. 39

de markt bestormt. En met succes, gezien de
klanttevredenheid en de groei van de zaken.

ndlaken
er stoer

rstraat 53
hut 17
Balkweg 1
H-J

De jury heeft grote waardering voor de manier

verder ontwikkeld. Een mooie prestatie die
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Al op jeugdige leeftijd gaf Bart Hoezen blijk van een ondernemend

sinds enige jaren leidt Rob van Nistelrooij het bedrijf.

slippersIn een moeilijke tijd voor de gehele economie
e vakantie
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FOLDERS DEZE WEEK

vinden!

Commercieel,
ambitieus
en vol energie
Zondagochtend 22 november 9.30 uur
voetbalveld Nuland.
Wedstrijd Nulandia 8 tegen WHV 4.
Rob van Nistelrooij tegen Bart Hoezen.
Uitlslag 1-3 voor JOP.

DV Dancing Kids presentatie
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Krant niet op
woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Een leuk en origineel cadeau
voor de feestdagen?
shop.udenhout.nl

Eindhoven Wekkerstraat 53
Helmond Varenschut 17
‘s-Hertogenbosch Balkweg 1
Oss Kantsingel 22 H-J

Zie pagina 23
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Heeswijk-Dinther - Power Strangers, de ruigste rockcoverband uit
Vorstenbosch en omgeving, treedt zaterdag 28 november op in De
Zwaan in Heeswijk-Dinther.
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Power Strangers bestaat uit een
enthousiaste Bakelse zanger en vier
stevige rockers uit Vorstenbosch.
Deze ‘mythische helden’ spelen alleen de vetste rockcovers. Van Gay
Bar tot Franz Ferdinand en van Nir-
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vana tot de Ramones. Niets is ze te
gek, het wordt allemaal gespeeld!
De zaal gaat om 21.00 uur open,
de toegang is gratis.
Voor info 0413-291575 of
www.dezwaanlive.nl.

Ovenschotel met ananas en prei
Een verrassend lekkere combinatie!
Boodschappenlijstje

800 gram aardappelen
4 preien
pot
330 gram worteltjes, uit
kaas
190 gram plakjes jonge
op sap
en
ijv
567 gram ananassch
50 gram boter

Voor
4 personen

ovenschaal (ca. 2 liter)

Bereiding

Kook de aardappelen in 18 minuten gaar. Was de
prei, halveer in de lengte en kook 10 min. Verwarm
de oven voor op 225°C.
Vet de ovenschaal in. Giet de aardappelen af
en stamp ze met de wortelen grof door elkaar.
Schep de wortelstamp in de ovenschaal. Wikkel
de prei elk in een plakje kaas en leg ze op de
wortelpuree.

Het is hét kinderfeest van het jaar,
dat ik stiekem als volwassene
ook extra leuk vind
Ik bak ze ook eigenlijk standaard ieder jaar nog thuis en de geur
van vers gebakken kruidnootjes is helemaal fijn! Nu valt er behalve over de pieten - misschien ook te discussiëren over de
kruidnoten en de pepernoten. Want, wat is nu het verschil tussen
een kruidnoot en een pepernoot? Wat ik eigenlijk altijd dacht
wordt bevestigd door Wikipedia - dus niet per definitie waar ‘de kruidnoot is een knapperig koekje met speculaaskruiden
en peper’ en ‘de pepernoot is volgens traditioneel recept een
zachte peperkoek met anijssmaak’. Dit bevestigde dus mijn
gedachte, totdat ik het op ging zoeken in de Dikke Van Dale.
Ik citeer: ‘Kruidnoot; synoniem voor pepernoot….’ U snapt,
totale verwarring. Producent Bolletje heeft dan wel weer twee
verschillende versies. Ben allang blij om te lezen dat er in de
‘originele’ pepernoot daadwerkelijk witte peper zit, anders had
ik helemaal niets meer voor waar aangenomen betreffende de
pepernoot/kruidnoot.
Maar goed, dit alles terzijde, de peper-/kruidnoot leent zich prima
als ingrediënt voor nagerechten en gebak. Peper-/kruidnotenijs,
bavarois, -koek, -cake en natuurlijk -parfait!
En die laatste heb ik lekker al gemaakt. Vanaf
nu verkrijgbaar bij Eetcafé ‘t Pumpke,
Kruidnotenparfait!
Smakelijk Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

Schik de ananasschijven tussen de preirolletjes en verdeel de boter over de
prei en de ananas. Schuif de schotel in
de oven en laat de kaas smelten en kleuren in ca. 12 minuten.

Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch
Film Samsara en Engelse chansons
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

Donderdagavond 26 november:
filmavond met Samsara, aanvang
19.30 uur, kosten € 5,-.
Samsara, een spiritueel liefdesverhaal dat zich afspeelt in het majestueuze Himalayalandschap, volgt
de strijd van een man op zoek naar
spirituele verlichting.
Geleid door Apo trekt een karavaan
lama’s door de bergen op zoek naar
Tashi, een briljante leerling die gedurende drie jaar afgezonderd in
een afgelegen hermitage leefde
om te mediteren. Tashi wordt terug
naar het klooster gebracht, waar hij

De goedheiligman en zijn pieterbazen
zijn weer in het land! De tijd van het jaar
waarin veel kinderhartjes toch wat sneller
gaan kloppen. Het is hét kinderfeest van
het jaar, dat ik stiekem als volwassene
ook extra leuk vind. Met name vanwege
de saamhorigheid, de blije gezichtjes van kinderen en de
goedgelovigheid in een sint die ‘zomaar’ (okay, volgens de meeste
ouders alleen als je het hele jaar lief bent geweest) cadeautjes
komt brengen. Dan denk ik natuurlijk ook terug aan toen ik klein
was en tweemaal per week mijn schoen mocht zetten en dan heel
hard bij de open haard stond te zingen, nadat ik een super mooie
tekening had gemaakt en een wortel in mijn schoen had gepropt.
Dan komt ook eigenlijk meteen de geur van kruidnootjes weer
in mijn gedachten. Ik vraag me dan weleens af of de geur van
iets in je herinnering bij voorbaat lekkerder is als de herinnering
positief is. Eigenlijk denk ik van wel. Kortom, ik associeer vooral
kruidnootjes met gezelligheid en blije gezichten.

langzaam uit zijn diepe trance ontwaakt. De terugkeer van Tashi heeft
echter onverwachte gevolgen. Ondanks het feit dat zijn leven gewijd
was aan zijn spirituele ontwikkeling,
ervaart hij een verrassende ontwaking van zijn seksuele gevoelens.
Deze gevoelens vallen samen met
zijn reis naar een dorpje waar hij de
oogst moet zegenen. Hij ontmoet
er een mooie jonge vrouw. Het is
liefde op het eerste gezicht.
Zondagmiddag 29 november: concert door Gilbert met Engelse chan-

sons, aanvang 15.00 uur, entree
€ 5,-. Gilbert is een Eindhovense
groep rond de Engelse zangeres
Janet Gilbert, met Maaike Zwaan
op cello en viool, Erik van Dijck op
toetsen en gitaar en Kees de Wit
percussie. Ze spelen eigen werk,
wat je het best kunt omschrijven
als Engelse chansons. Het zijn verhaaltjes op muziek, sfeerbeelden in
tekst en muziek en vertaalde Nederlandse gedichten. Gedichten en
verhalen, allerlei sferen, in verschillende tempi en allemaal verpakt in
eigen muziek.

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

Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

n
Vrijdag e
zaterdag
geopend r
uu
tot 2.00

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch
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mooI VAn Hans Manders
Dit is de drieënzestigste ‘Mooi van Hans Manders’ in De MooiBernhezeKrant.
In mijn bijdrage van 28 oktober vertelde ik dat ik bezig was met een nieuwe bundel, namelijk van de eerste zestig bijdragen. Die bundel is
inmiddels klaar. De titel is ‘Mooi van …’ Op de achterkant staat de volgende tekst:
In maart 2013 werd ik aangesteld als gemeentedichter van Bernheze, een gemeente van zes kernen in het oosten van Noord-Brabant. Een
paar weken later verscheen in De MooiBernhezeKrant de eerste aflevering van de rubriek Mooi van Hans Manders. (U leest het goed: alleen
de M is anders.) Op 14 oktober 2015, een dag na de uitschakeling van het Nederlands elftal voor het EK van 2016, stond mijn zestigste
bijdrage in DMBK. Tijd voor een jubileum, vond ik. In de afgelopen tweeënhalf jaar schreef en publiceerde ik gedichten over diverse Bernhezer
onderwerpen, van de aanstelling van de nieuwe burgemeester tot de uitreiking van de cultuureducatieprijs 2015. Maar ook over maanden en
seizoenen, Nijmegen en Rome, voetbal en wielrennen, een molen en een koe, het leven met en zonder bril, en over de dood natuurlijk.
Kortom: over alle onderwerpen die mij als (gemeente)dichter inspireerden. Sonnetten voeren de boventoon, maar er staan in mijn bundel ook
andere gedichten, rijmend en niet rijmend. Ze worden allemaal voorafgegaan door een inleiding. Dan weet u waarom ik ze geschreven heb. Mooi toch!
De bundel is sinds eind vorige week te koop bij bol.com.
Er hoort ook een website bij: www.bravenewbooks.nl/hansmanders. Ook vanaf die website kan de bundel besteld worden.
Uiteraard wil ik de ‘geboorte’ van dit boek in deze krant ook vieren met een sonnet.

BLiJ en trots deeL iK u Mee
Een nieuwe bundel ziet vandaag het licht
Ik zeg het tegen wie het graag wil horen:
Er is een kind (een geesteskind) geboren
En dus bezing ik dat in dit gedicht
Het is gezond, het heeft een mooi gewicht
Het heeft een fraaie mond en leuke oren
Ik hoop maar dat het u ook kan bekoren
En dat u voor mijn geesteskindje zwicht

Vanaf welke datum lach ik u vanaf de rechterbovenhoek van pagina 3
anders, namelijk met een bril, toe?

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
VoV Bernheze
Speeddaten eng?
Wel nee joh…
leuk en lachen!
En vergeet niet… niet geschoten,
altijd mis... dus thuisblijven is geen
optie! Kom en ontmoet heel veel
leuke, interessante, betrokken en
actieve vrouwen, we kunnen elkaar helpen… verder helpen!
Met vocaal ensemble All Women.
Gezellige standjes.
Vijftig goody bags voor de eerste
aanmeldingen!
27 noVEMBEr CC nESTErLÉ
13.00 uur: lunch.
14.00 uur: speeddate.
Meer informatie:
www.vovbernheze.nl.

Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
Loop eens
neem
binnen of
contact op
S

Ik wil uw aandacht nogmaals erop richten
U treft ze daarom hier gebundeld aan

De redactie van DMBK wil twee exemplaren van de bundel weggeven aan lezers van deze krant,
namelijk aan de eerste twee lezers die aan de redactie info@demooibernhezekrant.nl
een mail sturen met het juiste antwoord op de volgende vraag:

V
AS AN
SU GR
RA UN
N SV
TI E
EK N
AN &
TO HA
O ER
R K
EN

Sonnetten zijn het en nog meer gedichten
Ze hebben ooit in deze krant gestaan
En konden, hoop ik, soms uw dag verlichten
Maar zijn daarna bij ’t oud papier gedaan

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

Horizon Heesch: geslaagde
muzikale ontspanningsmiddag
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Moeilijke voeten?
Heeswijk-Dinther - In woonzorgcentrum Laverhof in Heeswijk-Dinther zal op donderdag 3 december een
bijeenkomst worden gehouden die speciaal bedoeld is voor mensen met moeilijke voeten. In de recreatiezaal van Laverhof - gevestigd aan de Zijlstraat 1 - wordt dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen
gehouden.
De bijeenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel vof uit het Gelderse Wadenoijen. Deze firma levert al bijna
vijftien jaar schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren,
in veel verschillende lengte- en
wijdtematen.

Heesch - Op dinsdag 17 november was het weer zover. Een kleine
tweehonderd leden van de doelgroep van ziekenvereniging Horizon
Heesch kwamen naar de ontspanningsmiddag in zaal ‘t Tunneke aan
’t Dorp in Heesch.
Nadat voorzitter Jan van der Leest
iedereen van harte welkom had
geheten, bedankte hij alle Horizonstemmers die hadden meegedaan aan de eerste Rabo Clubkas
Campagne.
Mede hierdoor eindigde Horizon
Heesch op de eerste plaats, waaruit eens te meer blijkt hoezeer men
in Heesch deze ziekenvereniging
op handen draagt! Dit wordt door
het bestuur en de vrijwilligers van
Horizon Heesch dankbaar ontvangen als een waardering voor
hun werk voor de langdurig zieke
en eenzame dorpsgenoten. Ook
prees Van der Leest de dames van
de handwerkgroep voor het behaalde resultaat van hun jaarlijkse
zondagverkoop.
Na het gebruikelijke Brabantse
kopje koffie met gebak, kon iedereen met volle teugen genieten
van het kwartet Klavertje Vier uit

Den Dungen. Een enkeling waagde zich zelfs aan een dansje op
de ‘gouwe ouwen en Hollandse
nieuwen’ die de muzikanten ten
gehore brachten. Ook Jan Glastra
van Loon kwam, als geïnteresseerd
Bernhezer wethouder, deze middag even acte de présence geven.
Ondertussen werd er volop genoten van een hapje en een drankje.

een enkeling
waagde zelfs
een dansje
Nadat de voorzitter met name ook
de vrijwillige begeleiders en verpleegkundigen had bedankt, kon
iedereen weer tevreden en dankbaar huiswaarts keren. Maar niet
voordat ieder een lekker warme
kop erwtensoep en één of meer
broodjes had verorberd.

heeft zich toegelegd op brede en
zelfs extra brede schoenen en pantoffels, voor mensen met brede of
opgezwollen voeten, maar daar-

naast levert men ook de meer
courante wijdtematen. Belangstellenden zijn van harte welkom. De
toegang is gratis.

De ideale oplossing voor mensen
met gevoelige of opgezwollen
voeten of enkels, steunkousen,
zwachtels, beugels, steunzolen,
knobbels, likdoorns, eksterogen,
hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen.
Nieuw is een speciale collectie
stretch-schoenen die in zijn geheel
bestaan uit zacht elastisch materiaal, speciaal bedoeld voor mensen
met (erg) gevoelige voeten. Men

Dokter van Bernhoven @ de
regio: Reumatologie 2.0
Heesch - Prof. Dr. Piet van Riel spreekt op woensdag 2 december over
reumazorg anno nu, ofwel reumatologie 2.0. Dat gebeurt in CC De Pas
in Heesch. Het voorlichtingsconcept Dokter op Dinsdag @ Bernhoven
komt daarmee naar de regio.
Reuma is een verzamelnaam voor
ongeveer 130 aandoeningen van
het bewegingsapparaat. Artrose
of gewrichtsslijtage is een van
de bekendste vormen. Maar bijvoorbeeld ook jicht valt onder de
reumatische aandoeningen. De
meeste reumatische aandoeningen
zijn chronisch. De oorzaak is vaak
onbekend en genezen is daardoor
niet mogelijk. Maar de behandeling van reuma heeft enorme
sprongen vooruit gemaakt.

Aanmelden
De avond vindt plaats op woensdag 2 december in CC De Pas,
Heesch, van 19.00 tot 21.00 uur.
De toegang is gratis. In verband
met een beperkt aantal plaatsen, is
vooraf aanmelden verplicht.
Bel naar PatiëntService van het ziekenhuis, telefoon 0413 - 40 29 00.
Of stuur een e-mail:
psb@bernhoven.nl onder vermelding van naam, aantal personen en

telefoonnummer. Toewijzen van
plaatsen geschiedt op volgorde
van binnenkomst.

Als je eerlijk en open wilt communiceren
moet je ook luisteren naar de dingen die je niet wilt horen.
- Jan de Bruin -

gratis

protheselingerie!*
Groepsfitness

op maandag-, woensdag- en donderdagavond
onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Ook mogelijkheden voor fitness overdag (al dan niet begeleid).
Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact op met FysioCentrum Heesch
Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Aanvullend verzekerd bij VGZ

Dan heeft u recht op gratis protheselingerie. Gecertificeerd borstprotheseleverancier, huisbezoek mogelijk
*Dit geldt niet voor het lichtste aanvullende pakket.
Gemertseweg 2 | Boekel | T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl
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Uit je plaat met de TOP2000 van HDL
door de band DaFunq! live uit
gaan pakken met Top 2000 muziek. Een initiatief van DaFunQ!blazer Ruud van der Heijden
uit Loosbroek. “Als echte
HDL-er en met meerdere regionale DaFunQ! bandleden,
leek het me leuk
om samen met
zangtalent
uit
HDL het Top
2000 gevoel dat
velen hebben live
te gaan vertolken
in een professioneel,
muzikaal en bruisend
spektakel, met een hoog ‘ons
kent ons’ gehalte”, vertelt hij enthousiast.

‘Het
wordt
vét’

Ruud van der Heijden

Tekst en Foto: Wendy van Lijssel

Loosbroek – Iedereen kan zondag 27 december vanaf 21.00 uur volledig uit zijn
plaat tijdens de TOP2000 van HDL in uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek.
Een muzikaal feestje, waarbij de band DaFunQ! en maar liefst achttien zangers
en zangeressen uit HDL bekende hits uit de Top 2000 live ten gehore gaan brengen. De kaartverkoop is intussen gestart.
Van The Eagles, Queen, Guns ’N
Roses tot Guus Meeuwis en Boudewijn de Groot. Hits van toen en
nu, pop, rock of Nederlandstalig.
Het zit allemaal verpakt in de Top
2000 die op het einde van het jaar

via radio en televisie te beluisteren
en te zien zijn. Een muziekfeest
waar velen naar uitkijken en van
genieten. Zeker leuk. Maar voor
de meesten blijft het een feestje
op afstand. Tot dit jaar dan, want

voor het eerst kan iedereen zich
echt laten vangen door de sfeer
en opgaan in de muziek tijdens
de TOP2000 van HDL. Een avond
waarbij maar liefst achttien lokale
zangers en zangeressen begeleid

NIEUW: HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

audiovisueel
www.dsp-audiovisueel.nl
tel. 0485-350705

Inmiddels hebben maar liefst achttien muzikale helden uit HDL hun
medewerking toegezegd. In overleg met solisten Dirk van Grinsven, Stefanie en Hans Achterberg,
George Blanken, René Habraken, Ton van de Veerdonk, Katja
Brooijmans, Kaylee Rijkers, Jennifer Heesakkers, Joyce van de Sangen, Ed Heesakkers, Heleen van de
Veerdonk, Nadja van Driel, Marga
van den Broek, Olaf Sleutjes, Iris
Manders, Heidi van der Linden
en Arian Deckers is een repertoire
samengesteld. “Zij hebben zelf
aangegeven wat ze willen zingen,
waarbij we als voorwaarde gesteld
hebben dat het herkenbare swingende Top 2000 nummers moeten
zijn”, legt Ruud uit. Alle genoem-

den zullen op zijn minst een keer,
maar soms ook meerdere malen
te horen zijn. De Top 2000 van dit
jaar is nog niet bekend, maar; “Als
je de lijsten van de afgelopen jaren
doorneemt, zijn het vaak dezelfde
nummers die op wisselende plaatsen eindigen.
Het was dan ook geen probleem
om een repertoire met een variëteit aan herkenbare muziek samen
te stellen”, aldus Ruud. Hij, maar
ook zijn band, heeft er zin in. “Wij
gaan eerst iedereen muzikaal begeleiden en verzorgen na afloop
de afterparty”, meldt hij. Dan
overtuigd: “Het wordt vét!”
Kaartjes kosten in de
voorverkoop € 6,- p.p. en
zijn te koop bij Paperpoint
in Heeswijk-Dinther en
Revival in Loosbroek, of
online te reserveren via
www.lunenburg.nl

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

Ten behoeve van landbouw,
industrie, transport en
grondverzet maken wij alle
voorkomende hydrauliekslangen tot 1 1/4”,
klaar terwijl u wacht!

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl

WIJ SPELEN NIET
VOOR SINTERKLAAS
de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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geldig t/m 2-12-2015

’n roomboteramandelstaaf
kun je niet voor 1 euro maken.
Wij maken er echt werk van
en vullen onze staven met puur
amandelspijs in ’n lekkere
luchtige roomboterkorst.
Dat maakt ’n verschil in prijs.
Maar bovenal…
het verschil in smaak!

Roomboter
amandel
staaf

5,25

6
ZORG EN HULP

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

Woensdag 25 november 2015

Bernhezefamilieberichten
Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor uw belangstelling,
voor de bloemen en de vele kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van ons moeder en oma.

Lena van der Wielen-de Laat
Het heeft ons gesteund om te merken wat een bijzonder
persoon Lena, niet alleen voor ons maar voor velen is geweest.
Kinderen en kleinkinderen.

Heeswijk-Dinther,
November 2015

Ceciliafeest en jubilaris
bij kerkkoor Loosbroek

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

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

parochienieuws
Jubilarissen bij Parochieel
Mannenkoor Dinther
Tonnie van Driel

Foto: Michel Roefs

Loosbroek - In Loosbroek werd
zondag de Ceciliadag gevierd.
Traditiegetrouw werd de eucharistieviering opgeluisterd door het
kerkkoor.
Het koor zong de meerstemmige
Deutsche Messe van Franz Schubert. Dit onder leiding van Carla
Bons, als dirigent en met organist
Dan Loredan. Na de viering gingen
alle leden en genodigden naar CC
De Wis om het programma voort
te zetten. Na de opening door de
voorzitter van het koor, kreeg de
vicevoorzitter van de parochie het
woord. “Gesprekken tussen mensen gaan tegenwoordig heel vaak
over financiële en rendement gedreven systemen, waarmee allerlei
zaken in de wereld geregeld worden. Ook voor de zorg en diaconiegerelateerde diensten geldt dit.
Belangrijk is onszelf steeds af te

vragen welk doel we nastreven en
daarvoor vanuit het goede hart te
gaan, vooral in eigen kring. Als individuen en als koor geldt dat ook.
Het koor van Loosbroek is met
haar kwaliteitsniveau, haar omgang met elkaar en haar inzet gelukkig een licht in deze wereld en
voor onze parochie. Met de wens
dat ze dit nog vele jaren volhouden”, aldus de vicevoorzitter.
Onder het genot van een glaasje,
werd daarna door het hele koor
het aloude Cecialialied ‘Gildebroeders’ gezongen. Daarna werd Tonnie van Driel gehuldigd. Tonnie is
veertig jaar koorlid. Zij kreeg door
Joost Jansen de eremedaille in
goud opgespeld, met daarbij een
draagspeld en een oorkonde. Na
het ‘Lang zal ze leven’, zong het
hele koor een toepasselijk lied,
speciaal geschreven voor de gedecoreerde.

V.l.n.r.: Martien van Genugten, Laurens van den Boogaard en Cees van Doorn

Heeswijk-Dinther - Dit jaar zijn drie leden van het Parochieel Mannenkoor Sint Servatius in Dinther onderscheiden met de eretekenen van
de Gregoriusvereniging.
Martien van Genugten en Laurens
van den Boogaard werden beiden
onderscheiden met goud voor
veertig jaar trouw lidmaatschap bij
het plaatselijk kerkkoor. Cees van
Doorn kreeg de gouden erespeld
uitgereikt voor maar liefst vijftig

jaar trouwe dienst binnen hetzelfde kerkkoor.
Pastoor Joost Jansen van dezelfde
parochie deed de drie jubilarissen
de bijbehorende versierselen toekomen en dankte ze voor hun jarenlange inzet.

Slagerij Meat Story

Zonda
29 nove g
m
geopend ber
va
12.00 to n
t
17.00 uu
r.

* Heerlijke hapjes
*gourmet - fondue - steengrill - barbecue
Wij kunnen dit compleet voor u verzorgen
* Nu in ons assortiment heerlijke rauwkosten
ns binnen.

Loop gerust ee

ireille Story
Henk, Cilia, M
rs
en medewerke

Alles uit eigen keuken
Oh kom er eens kijken…
voor de gezellige
avonden.

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
0413-289350

De merken
Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster
Jane Luska

Soulmate
Copenhagen de luxe
Moment by Moment
Osi
Un leaded
Platino

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

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

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl
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Adrie en Wilfred Geurts:
‘Samen genieten van het meedoen!’
Aanbiedingen geldig van 26 november
Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014
t/m 2 december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

SPRUITEN 1 kilo € 0,98
MANDARIJNEN kistje € 2,98
SALADE VAN DE WEEK 200 gram € 1,50
Tip van de Sint:
‘De Gezonde Cadeaubon’
Adrie (Jaske) & Wilfred Geurts hebben veel zin in de Red Bull Knock Out

Foto: Fotostudio by Annelies

Nistelrode - Zaterdag is het dan zover: de ‘Red Bull Knock Out’ in Scheveningen. Wilfred en ‘Jaske’ ofwel
Adrie Geurts zijn er helemaal klaar voor. Vader Adrie regelde mooie stickers voor op de aanhanger, van een
gezamenlijke idool van vroeger: Hakan Carlqvist. Vader en zoon gaan zaterdag richting Scheveningen met in
het vooruitzicht: ...een uur lang op het zware zandstrand met 60 springbulten erin.

Dat wil je toch
meemaken!
Het zal een zware beproeving zijn.
Wilfred: “Met een verplichte pitstop erin, waarbij de monteur; Jaske, ons pap dus, mij zal assisteren
met het tanken en verwisselen van
het luchtfilter. We hebben er heel
veel zin in!”
Op zaterdag worden er 4 heats gehouden, met 400 rijders per heat.
De eerste 150 rijders van iedere
heat gaan door naar de halve finale en ook 25 rijders met de snelste rondetijd van iedere heat, gaan
door naar de halve finale. Zondag
gaat deze halve finale om 13.00
uur van start. En daarvan gaan de
beste door naar de finale, die zondag om 14.45 uur van start gaat.

Red Bull Knock Out
Het strand van Den Haag is op zaterdag 28 en zondag 29 november
2015 het decor van de zwaarste
en grootste strandrace ter wereld. Welke motocrosser blijft het
langst overeind en haalt de finish?
Om Red Bull Knock Out te halen,
hebben de riders lef, uithoudingsvermogen en snelheid nodig. De
uitdaging? Zorgen dat je de snelste
bent óf doorgaan totdat je knock
out bent. Dit wil je toch meemaken?!
Wilfred kan volgende week de
vraag beantwoorden en wie weet
spotten we hem op tv.
De 1500 dappere deelnemers zijn
inmiddels bekend! Duurt normaal

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

Speculaascake taartje

een motorcross wedstrijd zo’n
twintig minuten, hier moeten de
rijders een uur doorgaan in het
zand dat muller is en lastiger dan
pakweg op een crossbaan in Dalfsen of Cuijk. De maar liefst 1500
motorcrossers moeten zich dus
uit de naad werken om - letterlijk
- overeind te blijven. Checken in
welke heat en met welk startnummer jouw favoriete rider rijdt?
Dat kan op de website van
www.redbull.com. Enkele bekende
namen uit Bernheze die op de lijst
te vinden zijn; Wesley Pittens, Davey Geerlings, Stuwey Reijnders,
Ivo van der Putten, Glenn Coldenhoff, Patrick Timmermans en Huub
Welten.

voor

6,25

Met zuiver amandelspijs

Gilde Oergranen

1,00

Robuuste bol met
4 verschillende Oergranen

Van Mook
De Echte Bakker

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

Entrecôte
met gratis
kruidenboter

Gebraden
gehaktbal

Eigengemaakte
rookworst

Boerenmetworst

100 gr.

www.plazafoodforall.nl

1,00

4 anijskrollen

Wil jij komen kijken? Dat kan! Gratis! De track ligt op het strand naast
de boulevard en is 2,5 km lang, dus daar zit vast een mooie plek tussen.

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

2e voor

€ 1,09

100 gr.

100 gr.

(met jus)

€ 1,00
€ 1,30

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo bernheze

KBO Bernheze

Sinterklaas vergeet de vrijwilligers niet
sche stemming zorgen. De Line
Dance Groep zal laten zien dat
‘bewegen op leeftijd’ heel gezond
is en leuk om te zien.
Het optreden van de Sint en de
pieten zal natuurlijk weer het
hoogtepunt worden. Onder het
genot van koffie/thee/chocomel
en speculaas kunnen bezoekers
van het programma genieten.
Ook dit jaar krijgen de leden na afloop, bij de uitgang, nog een pak
speculaas mee naar huis, zodat ze
nog een beetje kunnen nagenieten.
De middag is om precies 17.00 uur
afgelopen. ‘Ophalers’ hoeven dus
niet te wachten.

Stien Lucius in het zonnetje gezet

KBO Vorstenbosch neemt
afscheid van
Stien Lucius
Vorstenbosch - KBO Vorstenbosch heeft op woensdag 18 november op gepaste wijze afscheid
genomen van kienvrijwilligster
Stien Lucius. Twintig jaar lang
heeft Stien de maandelijkse kienmiddagen georganiseerd.
In 1995 kwam zij in het KBObestuur en nam toen meteen het
kienen voor haar rekening. In
2010 stopte zij met haar bestuursfunctie, maar met het kienen ging
zij door. Nu, op 87-jarige leeftijd,

doet Stien Lucius een stapje terug.
Nellie van der Spank sprak namens
het bestuur lovende woorden uit
en bedankte Stien met een mooi
boeket bloemen en een cadeaubon voor haar grote inzet.

KBO Heesch viert
Sinterklaas
Heesch - Ook dit jaar viert KBO
Heesch het Sint Nicolaas feest in
de grote zaal van CC De Pas. Dit
gebeurt op vrijdag 27 november
vanaf 13.30 uur.

Grote opkomst
bij sinterklaasviering KBO
Vorstenbosch
Vorstenbosch - De KBO Sint
Nicolaas avond van 19 november in Vorstenbosch kende - zoals
gewoonlijk - een grote opkomst.

De zaal zat nagenoeg vol. Na een
uurtje met koffie en buurten, konden de aanwezigen, onder het genot van een drankje, genieten van
een muzikale show van de groep
‘DèVèltOp’.
Stil zitten was er niet bij en ook de
polonaise kwam nog langs. Rond
klokslag 22.00 uur bracht Sint Nicolaas een bezoekje. Hij verraste
een aantal vrijwilligers, zoals die
van het gymmen, Graag gedaan,
De Vraagbaak, de Boodschap-

penPlusBus en ook fotograaf Jo
van den Berg. Het oudste KBO-lid
Tonny van Kessel kreeg een klein
cadeautje en tot slot was er ook
een attentie voor Stien Lucius.
Een KBO-lid schreef over de avond
op Facebook: ‘We hebben gisterenavond een geweldig mooie
Sint Nicolaas viering gehad met de
groep ‘DèVèltOp’ uit Aarle-Rixtel.
Lachen, gieren, brullen en zelfs
met de hele zaal ‘oudjes’ swingen.
Dankjewel KBO Vorstenbosch.’

Sint Nicolaas komt zelf in vol ornaat met zijn Zwarte Pieten. Het
optreden van accordeonist Niels
Swinkels gaat voor een fantasti-

Bernhezefamilieberichten

Gouden bruidspaar Marinus en
Maria van de Weijer

jterij
sli

caves

hubert
zee

Heeswijk-Dinther - Marinus van de Weijer, geboren in 1935 in De
Rips en de in 1941 in Gemert geboren Maria Manders, ontmoetten elkaar op een dansavond in De Rips. Ze werden verliefd en trouwden op
25 november 1965.
Marinus werkte inmiddels op de
Boerenleenbank in Eindhoven en
het paar verhuisde naar Nuenen,
waar later hun kinderen Maarten, Edward en Claudia werden
geboren. In 1974 werd Marinus
benoemd tot directeur bij de Rabobank in Heeswijk en het gezin

trok in oktober van dat jaar in de
woning aan de Hoofdstraat, naast
Rabobank Heeswijk.
Beiden waren heel actief in de
dorpsgemeenschap. Maria zette
zich in bij het jeugdtennis, werd
lid en later voorzitster van de KVO

In 1980 verhuisde het gezin naar
een nieuw huis in de Zijlstraat,
waar ze nu nog steeds met veel
plezier wonen. Toen Maria in 2007
getroffen werd door een herseninfarct, heeft dat hun beider leven
veranderd. Maar ze redden zich
prima samen en genieten volop
van o.a. gezamenlijke fietstochten en bridgeavonden. Daarnaast
doet Maria wekelijks aan fitness en
yoga. Ook zijn ze trouwe supporters tijdens de sportwedstrijden van
hun kleinzonen Ruben en Olaf.
Het echtpaar vierde op zaterdag
21 november hun gouden bruiloft
met familie en vrienden.

SMIRNOFF
VODKA

BACARDI

LICOR43

1ltr van e 18,99

1ltr van e 21,49

0,7ltr van e 19,49

VOOR

VOOR

VOOR

Red Label

e 15,49

e 17,99

e 14,50

JOHNNIE
WALKER

BAILEYS

DE DRIE
AREN

1ltr van e 21,99

1ltr van e 20,99

1ltr jonge jenever

VOOR

VOOR

VOOR

e 18,50
CAPETTA
MOSTODUVA

e 16,99

VOOR

e 25,00
MARQUISE
DE LASSIME
Doos à 6 stuks

VOOR

e 25,00

e 9,99

LES GRANDES
CAVES D’ALBRET

Doos à 6 stuks

Merlot

en was leidster van de volksdansgroep. Ook ging ze jarenlang elke
vrijdagmiddag naar verpleeghuis
Cunera/De Bongerd om diverse
activiteiten met de bewoners te
ondernemen. Marinus maakte
zich, naast zijn werk, verdienstelijk
als lid van het kerk- en schoolbestuur en als bestuurslid van Tennisvereniging de Balledonk en van
Groei & Bloei in Veghel. Ook liet
hij altijd van zich horen in diverse
koren.

gers

Doos à 6 stuks
Colombard Chardonnay
en Merlot - Cabernet
Sauvignon

VOOR

e 25,99

Bestel nu uw en!
relatiegeschenk

Aanbiedingen geldig t/m 5 december 2015

Kom kijken in de winkel naar ons uitgebreide assortiment!

Titus Brandsmaplein 20, 5342 EN Oss
T 0412 - 624879 • F 0412 - 626144
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‘Kinderen verdienen het om kind te kunnen zijn’
stichting friends4Hope zet zich in voor kinderen in Nederland
Meer sponsoren
Inmiddels sponsort een aantal
bedrijven en verenigingen
de stichting al, maar
vanzelfsprekend is het
bestuur van Friends4Hope op zoek naar
meer verenigingen,
bedrijven én particulieren die een financiële bijdrage dan wel een
bijdrage in natura kunnen leveren. Ron legt uit dat
in dit laatste geval te denken is aan
kleding, speelgoed, sportartikelen,
muziekinstrumenten, gereedschap,
meubels, woonaccessoires en kinderfietsen. “Je kunt zelf de spullen
bij ons afleveren, maar wij komen
ze desgewenst ook bij je ophalen.”

Ron, Colinda
en Wilco

Tekst: Milène Putters

NIsteLroDe/etteN-LeUr - Voor kinderen die door ziekte, armoede of sociale
omstandigheden hulpbehoevend zijn of in ernstige situaties terecht zijn gekomen; zet Stichting Friends4Hope zich in. Hope staat voor Hulp Organisatie Participatie en Educatie.
Ron Weezepoel, Wilco Zegers en
Colinda van den Broek, oprichters
en bestuursleden van de stichting,
zagen in ons eigen land zulke schrijnende gevallen van kinderen in
nood, dat dit voor hen aanleiding
was om de koppen bij elkaar te steken. Het drietal richtte een stichting
op om deze kinderen te kunnen
helpen en hen weer kind te kunnen

laten zijn in situaties waar dit van
hen af is genomen.
Metamorfose
Wilco vertelt dat onlangs bij Stichting Friends4Hope een oma haar
dochter met drie kinderen heeft
aangemeld. Dat gezin woont in een
huis dat, wegens geldgebrek, niet
opgeknapt kan worden, waarbij de

kinderen nu in lege en kale slaapkamertjes moeten slapen. “Wij hebben er voor gezorgd dat die vrouw
en haar kinderen een dagje naar
Amsterdam gaan om daar eens lekker verwend te worden en als ze terugkomen zijn de slaapkamers van
de kids helemaal mooi gemaakt en
is het huis weer een stuk gezelliger
om in te leven.”

Claassen, Moolenbeek & Partners;
nu nog meer overnamekennis
Bedrijfsoverdracht is een advies
activiteit waarin zij zich afgelopen
tijd verder hebben gespecialiseerd.
Bedrijfsovernames zijn vaak complexe en intensieve trajecten. Fiscale, juridische en financiële zaken
spelen een grote rol. Maar het allerbelangrijkste is, dat koper en
verkoper een goed gevoel hebben
bij de waarde en de prijs van de
onderneming. Zeker bij overdracht
in familieverband. Hier wil je later
geen discussie over hebben!

Louis van Besouw, Bert van Orsouw en Paul van Beek

Louis van Besouw, Paul van Beek
en Bert van Orsouw hebben afgelopen periode succesvol de opleiding Business Valuation afgerond.
Daarmee mogen zij zich geregistreerd Adviseur Bedrijfsopvolging
noemen. Helemaal toevallig is dit
niet, alle drie zijn ze partner bij
Claassen, Moolenbeek & Partners.
Claassen, Moolenbeek & Partners
is een adviesbureau voor MKB on-

dernemingen. CMenP helpt ondernemers succesvol ondernemen.
Het eerste advieskantoor werd in
1983 opgericht in Eindhoven en
momenteel zijn er ruim 30 zelfstandige kantoren.
Louis van Besouw en Paul van
Beek werken vanuit kantoor
‘s-Hertogenbosch en Bert van Orsouw vanuit kantoor Nijmegen.

Paul, Louis en Bert hebben al jarenlang ervaring als partner bij
CMenP. Ook bij de begeleiding
bij bedrijfsoverdracht. Met de afronding van de opleiding ‘Bedrijfswaardering’ zijn zij nu nog beter in
staat om ondernemers te begeleiden. Een goede waardering vraagt
om een zorgvuldig proces. Zowel
koper als verkoper zijn gebaat bij
een passende prijs.

“Wat eigenlijk zo bijzonder is aan
ons initiatief, is dat diegene die een
gezin in nood aanmeldt, projectleider wordt van de verbetering van
de situatie waarin betreffend gezin
verkeert”, aldus Wilco. Ron: “Je
kunt er echter ook voor kiezen om
anoniem een situatie te melden, je
wordt dan niet bij het project betrokken, maar desgewenst word
je wel op de hoogte gehouden.”
“Daarnaast”, zo legt Colinda uit,

“is het streven om alle projecten
gratis te kunnen verzorgen door de
giften van bedrijven, verenigingen
en particulieren.”
Sinterklaas en kerst
De bestuursleden leggen uit nog op
zoek te zijn naar gezinnen die rond
5 december wel wat speelgoed
kunnen gebruiken voor hun kinderen, die anders niks krijgen van de
goedheiligman. “Ook kunnen we
nog heel wat kerstpakketten gebruiken. Die willen we aan mensen
geven die geen geld hebben om
een leuke kerst te vieren met hun
gezin. Simpelweg omdat zij daarvoor niet de financiële middelen
hebben”, aldus Ron.
Dus iedere keer als je naar de supermarkt gaat, neem wat extra’s
mee in je mandje of kar en stel een
pakket samen waar je een minderbedeeld gezin met de feestdagen
ontzettend blij mee kunt maken.

Mocht je ook willen doneren aan deze stichting, als
vereniging, bedrijf of particulier zijnde, kijk dan op
www.friends4hope.nl. - info@friends4hope.nl
IbaN: NL45INGb0007009303 o.v.v. Donatieflyer.
Donaties voor sinterklaas aanleveren of doorgeven vóór
5 december en donaties voor de kerstpakketten aanleveren of
doorgeven uiterlijk 18, 19 en 20 december.
Namens ron, Wilco, colinda en al die kinderen en hun ouders
die het zo moeilijk hebben; alvast bedankt!

ZATERDAG
28 NOVEMBER
2015

SINTERKLAASFEEST
BIJ MEER SPORTS!
VAN 10.00
TOT
12.00 UUR

VOOR ALLE
KIDS VAN
2 - 8 JAAR

KOM
S
VERKLEED AL
!
SINT OF PIET

INSCHRIJVEN T/M VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015 17.00 UUR
VIA MAIL/TELEFONISCH OF AAN DE BALIE | KOSTEN € 2,50 PER KIND
UITGEBREIDE INFO VIND JE OP WWW.MEERSPORTS.NL
Jumping Kids | Jeugd Fitness | Peuterdans |Hip Hop
Kicking Kids | Fit Club | Dance Kids | Zumba Kids
Altijd 3 gratis proeflessen!

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met ons via
www.cmenp.nl/s-hertogenbosch
of www.cmenp.nl/nijmegen.

Sport & Healthclub Heesch
‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl) (0412) 40 44 74 | infoheesch@meersports.nl
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Arubaanse docenten op werkbezoek bij Het Mozaïek

HEESWIJK-DINTHER – “Bon dia, kon ta bai” (Goedendag, hoe gaat het met u?).
Aldus verwelkomden leerlingen van de Heeswijkse basisschool Het Mozaïek
afgelopen dinsdag drie docenten van de IPA (opleiding tot leraar primair onderwijs) uit Aruba. De drie docenten, Marilyn Richardson, Shamira Tromp en
Maya Artist, waren met teamleider Wilma van Esch van Pabo Veghel op bezoek om te zien en te horen hoe een academische opleidingsschool - zoals Het
Mozaïek - werkt en hoe de samenwerking binnen de school verloopt tussen
studenten en leerkrachten.

‘Belangrijke
factoren in een
academische
opleidingsschool zijn
leerkrachten die
opgeleid zijn tot
mentoren, een eigen
basisschoolcoach
en een heldere
rolverdeling’

Tijdens de pauze wordt de delegatie getrakteerd op koffie met
een Brabantse worstenbroodje en
wordt er gespeeddate met leerkrachten en studenten van Het
Mozaïek, die vertellen over hun
opleidingen en professionele ontwikkeling.
Daarna gaan de docenten op klas-

senbezoek in groep 5, bij meester
Tim en juf Lieke en in groep 6 bij
juf Lisa. De Arubaanse gasten doen
driftig mee tijdens de interactieve
lessen. Na afloop volgt er een gesprek met directeur Dirk Verwijst,
SLB-er (Stichting Beroepskwaliteit
Leraren) Jan Beijers en basisschoolcoach Anja van Wanrooij over de

ontwikkeling van de Heeswijkse
academische
opleidingsschool,
waar studenten worden opgeleid
door de leerkrachten.
De Heeswijkse school profiteert
als opleidingsschool tevens van
alle kansen om mee te ontwikkelen. Onlangs scoorde Het Mozaiek

honderd procent op een ontwikkelingsscan die op de school werd gehouden, iets waarop basisschoolcoach Anja van Wanrooij heel trots
is. “Belangrijke factoren in een
academische opleidingsschool zijn
leerkrachten die opgeleid zijn tot
mentoren, een eigen basisschoolcoach en een heldere rolverdeling.
In de Opleidingsschool wordt de
plek van het onderzoek steeds belangrijker en ontwikkelingen worden opgestart vanuit onderzoek”,
vertelt Anja van Wanrooij.
Het werkbezoek eindigt aan het
eind van de ochtend met een tegen-uitnodiging van de Arubaanse
docenten aan Het Mozaïek om
ook eens naar Aruba te komen.
Wie weet?

open Dag koning Willem i College

open
dag
in het land van

zaterdag
28 november
09.30 - 16.30 alle locaties
www.kw1c.nl

Regionaal Onderwijs Centrum voor mbo, vavo en educatie
School voor de Toekomst | ’s-Hertogenbosch

‘S-HERTOGENBOSCH - De Open Dag van het Koning Willem I College in Den Bosch is
dit schooljaar op zaterdag 28 november. Het is een dag waarop je overal kunt rondkijken.
Vragen kunt stellen. Aan leraren, maar ook aan studenten. Een dag waarop je in de praktijk
kunt zien hoe het eraan toe gaat. Alle afdelingen presenteren zich van 9.30 tot 16.30 uur,
op alle locaties.
Studenten en hun docenten zijn in hun eigen
(praktijk)ruimtes aanwezig om specifieke
informatie te geven over hun opleiding. Zij
presenteren projecten waar ze op dat moment mee bezig zijn en vertellen daarover.
Op Vlijmenseweg 2 kun je terecht als je interesse ligt op het terrein van Economie, Zorg
& Welzijn, Creatief en Horeca & Toerisme.
Zoals bijvoorbeeld de opleiding medewerker
evenementenorganisatie of maatschappelijke zorg. Ook kun je hier de diverse mhbotrajecten, speciaal voor havisten, bezoeken.
Techniek en veiligheid
Op Onderwijsboulevard 3 vind je de opleidingen op het gebied van Techniek. Je kunt
denken aan ICT-beheerder, autotechnicus,
verspaner of urban design. Of de nieuwe
opleiding Human Technology!
Ook is hier het kort middelbaar vak onderwijs gevestigd, met onder andere de oplei-

ding tot facilitair medewerker. Op Onderwijsboulevard 1 vind je de opleidingen die
te maken hebben met Orde & Veiligheid
zoals beveiliger, veiligheid en vakmanschap
en politie.
Sport, bouw en andere locaties
In de hal van Flik-Flak aan de Marathonloop
in de Maaspoort presenteert de Sportacademie zich. Voor schilders- en stukadoorsopleidingen kun je terecht in de praktijkruimtes
in de Meester Vriensstraat 2 en voor bouw,
meubel- en interieurbouw op de Rietveldenweg 18. De voltijd bouwopleidingen kun je
bezoeken op de Kleine Elst 11.
Alle entreeopleidingen, zoals voor assistent
dienstverlening en zorg, kun je op Weidonklaan 99-100 vinden. En de Vavo presenteert zich op Stadionlaan 53.
Voor meer informatie: www.kw1c.nl of bel
de opleidingeninfo: 073-6249600.
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Kinder- en jeugdcoaching In-Domo, voor als het even niet vanzelf gaat

Vanuit je eigen kracht weer lekker in je vel

Nistelrode - Je merkt het al een poosje aan je kind, of als jongere
bij jezelf: je voelt je niet zo top. Je bent wat angstig, onzeker, nerveus. En je krijgt van die vage klachten. Hoofdpijn, buikpijn, duizelig, misselijk, slecht slapen, snel boos worden. In sommige gevallen
is het wel duidelijk waar de klachten vandaan komen. Je zit nu eenmaal in die lastige situatie.
Toch hoeven die klachten je leven niet te beheersen. Blijf de
baas over je angst, onzekerheid en boosheid. Dat hoeft
geen lang traject te zijn. In
slechts enkele sessies ontdek
jij de handvatten die je nodig
hebt. Die je helpen, altijd en
overal. Die je sterker maken.
Gewoon, in je eigen hoofd,
je eigen lijf. In-Domo is er voor
ieder kind of jongere voor wie het
even niet zo soepel loopt. Samen maken we ook van jouw leven weer een feestje!
In huis
In-Domo betekent letterlijk In Huis. Coaching
vanuit een huiselijke en veilige omgeving, dat
is waar In-domo voor staat. Maar het betekent
ook je thuis voelen in jezelf. Wat heb jij in huis,
waar zitten jouw talenten en krachten…?

In-Domo Kinder- en jeugdcoach Anita van den Bogaart

Coaching
Anita van den Bogaart volgde de opleiding tot
kindercoach bij Centrum Tea Adema in Burgum, Friesland. Ook behaalde zij hier het certificaat voor trainer van de landelijke methode
Ik leer leren. Daarnaast is zij gecertificeerd in
NLP en EFT. Ze kijkt vooral naar jouw eigen
kracht en bouwt van daaruit aan handvatten
en mogelijkheden.

‘Voor ieder kind en iedere jongere’
Creatieve workshop
Iedere maand organiseert In-Domo een creatieve workshop binnen een bepaald thema.
Lekker knutselen en tegelijkertijd nadenken
over dat wat jij nodig hebt. De eerstvolgende
workshop vindt plaats op 16 december, van
13.30-15.00 uur. Thema: lichtpuntjes. We
gaan een sfeervol lichtje maken. Schrijf je snel
in, alleen of met vrienden of vriendinnen. Het
maximum aantal deelnemers is acht. Kosten:
€ 10,- p.p., inclusief materialen.
Training Ik leer leren
Vind jij het lastig om je huiswerk te plannen?
Je proefwerken te leren? In de training ‘Ik leer
leren’ ontdek je wat voor jou het beste werkt.
Gewoon omdat jij jij bent. De volgende training (groepjes van maximaal vier personen)
start in januari. Kijk voor meer informatie op
www.in-domo.nl.
In-Domo kinder- en jeugdcoaching
Anita van den Bogaart
0412-612192
www.in-domo.nl

Late Night Kerst Shopping in Geffen
geffen - Op zaterdag 12 december presenteren de Geffense winkeliers en horeca zich tijdens de eerste
editie van Late Night Kerst Shopping in Geffen. Van 18.00 tot 23.00 uur komt u op het Dorpsplein en in de
Dorpstraat helemaal in de juiste kerstsfeer.
Het initiatief van deze eerste editie van Late Night Kerst Shopping
is genomen door de winkeliers,
horeca en consultancy van ondernemersvereniging ‘Ondernemend
Geffen’. De winkeliers van deze
vereniging die gevestigd zijn in de
Dorpstraat zijn de hele avond geopend.
Een deel van de overige winkeliers
en horeca presenteert zich op het
sfeervolle Dorpsplein.

Sfeervol Dorpsplein
Het Dorpsplein is deze avond het
centrum van alle gezelligheid. Het
hele plein is sfeervol aangekleed
met kerstverlichting en uiteraard
is de Kerstman met zijn arrenslee
aanwezig om de jongste bezoekers
te verrassen met wat lekkers.
Diverse Geffense winkeliers die
hun winkel buiten het parcours
hebben, presenteren zich in een
kerstkraam. De gezamenlijke ho-

reca zorgt voor diverse buitenterrassen met sfeervolle muziek,
Glühwein, warme chocolademelk,
gebak en andere warme en koude
dranken.
In de kiosk worden bovendien enkele optredens verzorgd door een
zangkoor en de kinderen kunnen
zich vermaken in een draaimolen.
Proef de hele avond bovendien
de lekkerste kersthapjes in diverse
proeverijen of geniet van popcorn
of een overheerlijke oliebol.

Belasting betalen in Box 3?
Echt niet!
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Heemschuur in Heesch zondag open
Heesch - De Heemschuur in
Heesch opent zondag 29 november weer haar deuren voor het publiek van 13.00 tot 17.00 uur.
De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring ‘De
Elf Rotten’ in Heesch. Het gebouw
herbergt een museum, een multifunctionele ruimte, waar wisselexposities worden georganiseerd en
waar groepsontvangsten, vergaderingen, lezingen en presentaties
plaatsvinden, een lees- en studiezaal met bibliotheek en archief en
een bestuurskamer.
Het museum, de multifunctionele
ruimte en de lees- en studiezaal
zijn vernoemd naar mensen, die
zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor de geschiedschrijving van en

over Heesch: Lee Ceelen, Albert
van den Berg en Piet Hendriks.
Op de eerste verdieping is het
museum, met een 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
poffer- en mutsencollectie te bewonderen, er zijn archeologische
vondsten en in de lees- en studiezaal kunnen bezoekers gebruikmaken van de bibliotheek en de zeer
uitgebreide fotocollectie raadplegen. Uiteraard zijn ook de uitgaven
van de heemkundekring te koop.
Rond de Heemschuur kan de tuin
bekeken worden met onder meer

een originele manege en rosmolen. De mogelijkheid bestaat een
kopje koffie of thee te nuttigen.
Het adres van de Heemschuur is:
Schoonstraat 35 in Heesch.
Buiten de vaste openingstijden zijn
tegen betaling groepsbezoeken
mogelijk.
Meer info: www.de-elf-rotten.nl
tel.: 06-10463762 e-mail:
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

BESTEL
e
ook onlin
rk
e
uw maatw !
EN
ROLLUIK

Bezoek onze binnen- en buitenshowroom aan de Nieuwstraat 19 in Heesch.
Deco Zonwering • Nieuwstraat 19 • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Of bestel direct online in onze webshop: www.decozonwering-shop.nl

Rolluiken • Screens • Terrasoverkappingen • Horren & Hordeuren • Raambekleding & Gordijnen

12

Woensdag 25 november 2015

Ruim 600 gasten ontmoeten & genieten tijdens 13e editie BBE
BERNHEZE - Wat was het een geslaagde avond, deze dertiende editie van het Bernhezer Business Event. De Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) ging
naar de Rob van Nistelrooij van Bouwbedrijf Gebroeders van Herpen B.V. uit Heesch en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) naar Bart Hoezen van Slim
Telecom uit Heeswijk-Dinther. Burgemeester en jurylid van het Bernhezer Business Event Marieke Moorman reikte de felbegeerde prijzen uit.
Foto’s Marcel Bonte

Bernhezer
Ondernemer
van 2015
en Jonge
Ondernemer
van 2015
Stichting Bernhezer Ondernemersplatform stond afgelopen zaterdag
garant voor een spectaculaire editie
van het Bernhezer Business Event
2015. De regie was in handen van
een aantal enthousiaste ondernemers uit de gemeente Bernheze. Hun
doelstelling, ondernemers met elkaar
te verbinden en elkaar te inspireren,
is zeker geslaagd. Nadat het bestuur
van BOP groen licht had gegeven,
werd het programma ingevuld, het
draaiboek opgesteld en de communicatie opgestart. Achter de schermen werd hard gewerkt om het event
tot in de puntjes voor te bereiden.

Ontzettend veel bedrijven droegen
bij om deze prachtige avond onvergetelijk te maken.
De organisatoren zijn trots dat zij
deze editie van het Bernhezer Business Event mochten en konden realiseren. Ze hebben genoten van de
voorbereidingen die bijna een jaar in
beslag namen. De gasten waren aangenaam verrast door de spiegeltent,
opgebouwd in de loods bij Langenhuizen Agrarisch Loon- en Grondverzetbedrijf in Nistelrode.
Het programma klopte, alles liep conform planning. Met na de ontvangst

en het formele programma een
prachtig feest, dat werd opgeluisterd
door The Trammps. Zij zorgden voor
een super verrassing met een spetterend optreden. De aanwezigen genoten!
Het was ook dit jaar weer een hele
uitdaging om de BOP en de JOP vast
te stellen volgens de jury. Het viel niet
mee om uit de genomineerde schitterende bedrijven met betrokken en
enthousiaste ondernemers een keus
te maken. Winnaar Rob van Nistelrooij moest het opnemen tegen Rob

Lunenburg van Lunenburg Events
& More uit Loosbroek en Jo, Ria en
zonen Jorg en Marc Verkuijlen van Verkuijlen Groente & Fruit uit HeeswijkDinther. Bart Hoezen nam het op tegen Judith Spierings en Hein Geenen
van Geenen Gardening uit Vorstenbosch en Alwin van Erp van SNS Bank
uit Heesch.
De nieuwe opzet van het BBE resulteerde in nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo waren er drank- en foodpartners tijdens het event, waarbij
tien enthousiaste food ondernemers
uit Bernheze samenwerkten aan één

culinaire invulling. Het enthousiasme
en de betrokkenheid waren groots.
De organisatie bedankt eventpartner
Rabobank Oss Bernheze, alle sponsoren en betrokkenen van het Bernhezer
Business Event. Een speciaal woord
voor Marcel en Mariska Langenhuizen
van Langenhuizen Agrarisch Loonen Grondverzetbedrijf, zonder hun
enthousiaste en gastvrije medewerking was deze uitvoering niet mogelijk geweest.
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Foto’s Marcel van der Steen

SPONSOREN BEDANKT!

DRANK PARTNERS
Heesch
Van Gruijthuijssen
Catering
Heeswijk-Dinther
De Toren Catering

Rabobank Oss Bernheze
Eventpartner van het BBE 2015

Vidi
Lions
Bernheze

FOOD PARTNERS
Heesch
Restaurant ’t Bomenpark
Restaurant Wolters
De Bakkers Lamers
Heeswijk-Dinther
Restaurant Het Sentiment
Restaurant Negen
Bakkerij Doomernik
Nistelrode
Eetcafe ‘t Pumpke
May Day Wok & Go
Tousain Catering Service
Van Mook, de echte bakker

Bloemsierkunst Ari-Jenne • Bouwbedrijf Berghege • Connect Accountants & Adviseurs • CRANEN PRINT & SIGN
de postbode • DE LORIJN HORECA-EXPLOITATIE • DressUp-InStyle • ESTEPE Special Truck Products B.V. • GEENEN GARDENING
G. hermes machinale houtbewerking b.v. • Heerkens Groente en Fruit B.V. • Houthandel van der Heijden
Hurkmans Autobedrijven • jumbo wiegmans • Langenhuizen Hoveniers • Maas Coating B.V. • OOVB Accountants
Reisswolf Heesch B.V. • Slim Telecom • SNS Bank • ‘Traject • Van Bakel Elektro • Van Munster Recyclers B.V.
Verkeersschool Kees van Iersel B.V. • Viking Entertainment • Wedemeijer & Dielissen
Aannemingsbedrijf Gebr. van de Ven b.v. • Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf B.V. • Administratiekantoor KleijngelD • Ambachtelijke slagerij van den Tillart
Autobedrijf Langens • Autoservice van de Akker • Betherma B.V. • Bevers Installatietechniek B.V. • Bowij Toiletwagenverhuur • BouwOort Betoncentrale
Complement reclame • DAAN Ambachtelijke Schilderwerken • DE HALM • Delissen koeriersdiensten/koeltransport • EFESO Consulting B.V. • Geurts Mengvoeders B.V.
Govers Water Services • Haarmode-Byoux v. Herpen • Hedi Meubelen • Heerkens Interieurs • Heijderhoeve • Heren Haarmode Jos Wingens
Hoevenaars | Books, Home & Office • Hoveniersbedrijf Arie Hendriks IBN Holding B.V. • Fourside B.V. • IVS Dosing Technology
anssen Verkuylen Architecten en Ingenieurs • Kling Brandbeveiliging • Langenhuizen glasservice B.V. • Mario Supersize XL • Marya Schoenmode • Medi Spa Annelies
Optimisd • Rehoma B.V. • Restaurant Wolters • Rösler Benelux B.V. • Spoor P • V&S Authentiek Bouwen • Vervoerservice van Driel B.V.
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Familieschatten
schilderijencollage

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

Enkele leden van Fotoclub Bernheze;
Marcel van der Steen en
Ad Ploegmakers, tevens fotografen
van DeMooiBernhezeKrant,
voorzagen de opgetekende
verhalen van passende beelden;
het geheel wordt tot eind november
geëxposeerd in de hal van CuneraDe Bongerd in Heeswijk-Dinther...

‘Zou u onze bestekcassette willen bewaren?’
Mevrouw tettero woonde in Den Haag op de eerste etage. op de
tweede etage woonde een joods gezin. Het was in de tweede
Wereldoorlog en op een dag vroeg de joodse vrouw: “zou u onze
bestekcassette willen bewaren?” Mijn moeder heeft de bestekcassette
bewaard voor de familie en na de oorlog kwam de zoon terug en haalde de
cassette op en vroeg wat mijn moeder ervoor wilde hebben, als dank. zij
heeft toen als aandenken een vork en lepel gekregen.
Mevrouw tettero weet nog dat de joden opgehaald werden door de
Duitsers, maar weet niet wat er verder met hen gebeurd is.
Het bestek gaat later met het verhaal en de foto naar haar neef; hij hecht
waarde aan oude spullen van de familie.
~ Mevrouw tettero

Vivaan, centrum
voor participatie
Vivaan regelt
onder andere
sociaal-,
jongeren- en
ouderenwerk

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
ingrid.engelbart@vivaan.nl
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
Sanne van Susteren
sanne.van.susteren@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

HEESCH – Vivaan is een professionele organisatie
die zich sterk maakt voor een maatschappij waarin
iedereen kan participeren. Thuis, op school, in de
buurt of op de arbeidsmarkt. Vivaan doet dit op een
actieve en ondernemende manier. Ook gaat Vivaan
erg betrokken met mensen om, om hen op deze manier zo goed mogelijk te begeleiden. Vivaan regelt
onder andere sociaal-, jongeren- en ouderenwerk.
Cursussen en workshops
Het afgelopen jaar heeft Vivaan veel verschillende
cursussen en workshops georganiseerd, allemaal
met groot succes! Alle cursussen en workshops hebben een maatschappelijk thema en dragen bij aan
het verbreden van kennis. Wanneer u een cursus of
workshop tegenkomt waarin u interesse heeft, kunt
u zich gewoon inschrijven.
Het aanbod varieert van eenmalige workshops tot
een langer durende cursus met één keer in de week
een bijeenkomst. Enkele voorbeelden zijn de cursus
‘Leren. Gewoon doen!’ en de workshop ‘Herken financiële uitbuiting bij ouderen’. De workshop ‘Herken financiële uitbuiting bij ouderen’ wordt gehouden op 27 november. Inschrijven is nog mogelijk.
Vrijwilligers in het zonnetje
Natuurlijk kan een vrijwilligersorganisatie niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Om deze reden is de Vrijwilligersdag op 2 november gehouden.
Een dag die volledig draaide om de inzet van vrijwilligers binnen Vivaan. Deze dag is dan ook positief
ontvangen door alle vrijwilligers.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over Stichting Vivaan? Op de
website van Vivaan is meer informatie te vinden. Binnenkort start Vivaan een Facebookpagina.

gastles Burgemeester op BS ‘t Palet
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen vrijdag hadden de groepen 8 van Basisschool ‘t Palet
burgemeester Marieke Moorman op bezoek. Bugermeester Moorman kwam een gastles
geven in het kader van respect.
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Een dagje ‘effe niks’ voor mantelzorgers
Bernheze – Een dagje niets regelen en zorgen, even tijd voor jezelf en praten met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Dat was
de opzet van de mantelzorgdag die mantelzorgmakelaar Margo van den Berg organiseerde in opdracht van de gemeente Bernheze; op
zaterdag 21 november. Die opzet is geslaagd!

De wethouder in gesprek met een dochter van mevrouw van Lieshout

Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

Vijftig mantelzorgers meldden zich
bij CC De Pas, met veel zin in een
dagje ‘effe niks’. Koffie met iets lekkers, een welkomstwoord van Margo en wethouder Jan Glastra van
Loon en daarna genieten van Thea-

ter Klinker, met een sketch over het
leven van mantelzorgers en luchtige liedjes met de boodschap: ‘Als
je niet goed voor jezelf zorgt, kun
je ook niet voor die ander zorgen.’

Focus op een mooi werkstuk in glas-in-lood

Energie
Tijdens de lunch bleek dat mantelzorgers elkaar goed
wisten te vinden voor
verhalen en uitwisselingen. Er zijn
zelfs mensen die
na de dag in
2014 regelmatig
contact hebben.
Moeders
van
kinderen vonden
elkaar al via de
dagopvang en genoten van effe weg,
maar op tijd weer naar
huis. De weg in de zorgverlening
en mogelijkheden voor vergoedingen blijken heel veel energie op te
slorpen, die ze liever aan hun kin-

deren geven. En Harrie, die voor
zijn vrouw zorgt ondanks zijn hartklachten, weet dat het belangrijk is
om contact te hebben met mensen
buitenshuis en rustig te blijven. Wat
er ook gebeurt…
Aandacht
Tijdens het bloemschikken, glas-in-lood maken of de fotoshoot
was het rustiger,
de aandacht was
bij het maken
van iets moois;
of dit nu een
bloemstuk was,
een pose voor
de mooiste foto
van je leven of een
engel in glas-in-lood,
maakte niet uit.

‘Veel mensen
roepen te
laat hulp in’

Mooi op de foto

De zorg voor de ander is voor de
deelnemers heel gewoon, maar:
“Het is fijn als je een tikje op je

schouder krijgt. Vooral als je ook
nog een baan hebt.” De vier kinderen van mevrouw Van Lieshout
uit Heeswijk-Dinther delen de zorg
voor hun dementerende moeder.
Een vijfde springt af en toe in en de
zesde soms. Zo wordt de last lichter
en kan moeder thuis wonen.
Hulp
Maar niet iedereen kan de zorg met
anderen delen. Een op de vijf mensen in Brabant is mantelzorger en
veel mensen roepen te laat hulp in.
Daarom is op 15 januari 2016 een
lunch met wethouder Glastra van
Loon. Ook komt er iemand van ‘samen beter thuis’ iets vertellen over
de site waarop je kunt zien hoe je
kunt tillen, draaien of andere handelingen doen, zonder zelf lichamelijke klachten te krijgen.
De met zorg uitgekozen ‘fairtrade’
verrassing uit de Wereldwinkel
zorgde voor een perfecte afsluiting.

16

Woensdag 25 november 2015

De laatste levensfase in een vertrouwde omgeving
Bernheze - Steeds meer mensen willen in de laatste fase van hun leven graag thuis zijn. Voor de familie
en naasten kan dat een zware opgave worden. Zorg, gecombineerd met emotionele betrokkenheid, vraagt
veel van de mens. Een goede nachtrust is belangrijk, omdat u dan de volgende dag beter uitgerust bent en
deze taak weer op u kunt nemen. Soms kan het ook uitkomst bieden als u overdag ondersteuning krijgt,
om u de mogelijkheid te geven tot rusten, een bezoek of een boodschap. Daarom is het goed te weten dat
er betrokken en ervaren vrijwilligers zijn, met precies het juiste gevoel voor de situatie. De direct betrokkenen kunnen dan ook vol vertrouwen het waken aan hen overlaten.
Waaruit bestaat deze hulp?
De Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg (VPTZ) regio Uden-Veghel
heeft zich ten doel gesteld om voornamelijk tijdens de nachtelijke
uren - ondersteuning, begeleiding
en lichte aanvullende hulp te bieden aan terminale patiënten.
Bij deze ondersteuning is het belangrijk dat de coördinator en de
VPTZ vrijwilliger zich aan de persoonlijke behoeften en levensstijl van de terminale cliënt en zijn
mantelzorgers aanpast. De VPTZ
vrijwilligers zijn voor deze taken

Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Regio Uden/Veghel

Als sterven dichterbij komt

GeVraaGd
Voor de regio
Uden/Veghel

Vrijwilligers voor de
Palliatieve terminale Zorg
Wie?
• Ieder die zich wil inzetten om het thuis
sterven mogelijk te maken.
• Er is geen speciale vooropleiding
noodzakelijk.
• Het is niet aan leeftijd gebonden.
• Zowel dames als heren zijn van harte
welkom.
• Mensen die een uitkering ontvangen
kunnen dit zonder gevolgen doen.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.vptz-uden-veghel.nl
En u kunt bellen of mailen naar:
Telefoonnummer: 0413-820305
of naar 06-12 11 46 06
Emailadres: info@svptz.nl

Wat kunnen Wij u bieden?
• De basis training VPTZ: cursus
‘Palliatieve Terminale Zorg’. Deze start in
week 3 op woensdag 20 januari 2016.
• Intensieve persoonlijke begeleiding.
• Groepsbegeleiding.
• Onkosten vergoeding.
• Een zinvolle invulling van een gedeelte
van uw vrije tijd.
• Sociale contacten.
• Door professionele aansturing en
begeleiding is persoonlijke groei
mogelijk.
• 2 keer per jaar themadagen.
• 2 keer per jaar een ontspanningsdag.
• Na een jaar praktijkervaring zijn
vervolgcursussen van de VPTZ
mogelijk.

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

goed toegerust. Drie coördinatoren scholen en begeleiden hen. Zij
nemen de binnengekomen aanvragen in behandeling en organiseren
de daadwerkelijke hulp, in overleg
met de zieke, mantelzorgers en de
VPTZ vrijwilliger.
Praktische ondersteuning:
• Waken en oppassen
• Helpen bij toiletgang
• De terminale cliënt draaien en
goed leggen
• Helpen met eten en drinken
• Mondverzorging
• Ondersteuning geven bij braken
• Klaargezette medicijnen toedienen
• Observeren en signaleren
• Goed kunnen luisteren/ emotionele ondersteuning bieden
Hulpaanvragen
Iedereen rond een ernstige zieke
kan een aanvraag bij de VPTZ indienen. Als een aanvraag binnenkomt, neemt de coördinator contact op om een afspraak te maken
voor een huisbezoek. Met deze
persoon kunt u de manier waarop
hulp geboden kan worden bespreken. Het streven is zo snel mogelijk
met de ondersteuning te beginnen.
Coördinatoren
Nellie van Hout (verpleegkundige)
Paula Willems (verpleegkundige)
Will Lenders (verpleegkundige)
Werkgebied
St. Oedenrode, Heeswijk, Dinther,
Vorstenbosch, Loosbroek, Boekel, Zeeland, Uden, Veghel, en de
daarbij horende kerkdorpen.

De VPTZ regio Uden-Veghel heeft
samenwerkingsovereenkomsten
met de reguliere thuiszorg organisaties.
Klachten of wensen?
Indien u klachten of wensen heeft,
kunt u altijd direct contact opnemen met de dienstdoende coördinator. T: 06-12 11 46 06. We gaan
dan meteen bekijken wat we voor
u kunnen doen. VPTZ regio Uden
-Veghel is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ.

Vrijwilligers
zijn voor deze
taken goed
uitgerust
Aan deze diensten zijn geen kosten
verbonden. Om onze werkzaamheden te kunnen voortzetten, zijn
vrijwillige bijdragen van harte welkom op:
RABOBANK nr: 16.88.27.301
Ten name van: VPTZ regio Uden/
Veghel.
De Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg regio Uden/ Veghel is tijdens
kantooruren bereikbaar onder telefoonnummer: 0413-820 305.
Voor urgente zaken
tel.: 06-12 11 46 06.
Kantooradres:
VPTZ Uden/Veghel
Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
info@svptz.nl
www.vptz-uden-veghel.nl.
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KORTING

Bĳ aanko
van een co op
mp
bril met gla lete
zen

is op de gehele
ctie
opruimingscolle

50% KORT
op het mo

ING

ntuur en

10% KORT
op de glaz

ING

en.

Tramstraat
23 - Nistelrode
www.kijkmij.info
| www.hoormij.info

- 0412 614 052

www.kijkmij.info | www.hoormij.info

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd 1

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
18-01-13 12:02

Gratis parkeren voor de deur
158040 AD Rolstoel.indd 1

18-01-13 12:02

17

Woensdag 25 november 2015

‘Samen verantwoordelijk willen zijn’

De nieuwe welzijnsorganisatie: ONS welzijn

Tijdens een ludieke actie kwam het logo tevoorschijn

De wethouder en Marga van Esch, manager/gastvrouw

Bernheze – ONS welzijn is de welzijnsorganisatie die in de samenleving verantwoordelijk wil zijn voor ons
eigen en elkaars welzijn. ONS welzijn is ontstaan door de fusie tussen Aanzet, RIGOM, Vivaan en een deel
van MEE Noordoost Brabant en zal per 1 januari als één organisatie gaan opereren. Wethouder Jan Glastra
van Loon viel de eer te beurt om het logo op ludieke wijze in Bernheze te onthullen.

meente, sloot het officiële gedeelte
af. Daarna werd een introductiefilmpje getoond van ONS welzijn
onder het genot van iets lekkers.

Bernheze was de laatste gemeente
waar het logo van ONS welzijn
onthuld werd. Dit gebeurde op
woensdag 18 november. Manager/gastvrouw Marga van Esch
lichtte de keuze voor de naam
toe: “We hebben gekozen voor de
naam ONS welzijn omdat we in de
samenleving verantwoordelijk willen zijn voor ons eigen en elkaars
welzijn: ONS welzijn. Daarbij is
ONS welzijn echt Brabants en een
positieve uiting van onderlinge

ONS welzijn
ONS welzijn is er voor mensen,
jong en oud, met een vraag of idee
op het gebied van wonen, zorg,
welzijn en financiën of plannen
om iets te leren, voor een ander te
doen of de leefbaarheid in de eigen
buurt te verbeteren. De medewerkers helpen mensen oplossingen te
vinden in hun eigen leefomgeving.
Zij doen dit door de verbinding te
leggen met vrij toegankelijke voorzieningen en zo nodig (professi-

verbondenheid, zorg en gevoel
voor elkaar. Het logo symboliseert
een samenleving die kleurrijk en
divers is, iedereen mag er zijn.”
Na deze inleiding werd een wand
met foto’s van praktijksituaties
van de fuserende partners in CC
De Pas omvergehaald en kon de
wethouder met enkele vrijwilligers
gaan puzzelen om de wand opnieuw op te bouwen, maar dan in
een andere volgorde. De opnieuw

in elkaar gezette wand toonde het
nieuwe logo van ‘ONS welzijn’.
Belangrijk
Wethouder Jan Glastra van Loon
vroeg tijdens zijn toespraak aandacht voor het belang van het
werk van de nieuwe organisatie,
waar ook de gemeente Bernheze
veel belang aan hecht. Het applaus
van de aanwezigen, o.a. vrijwilligers, medewerkers, netwerkpartners en medewerkers van de ge-

Foto’s: Marcel van der Steen

onele) ondersteuning te bieden.
Daarnaast zorgen ze voor het inschakelen van specialistische zorg
als dat nodig is.
Klanten, vrijwilligers en andere
relaties van de organisatie ontvangen vóór 1 januari meer informatie. De medewerkers van ONS
welzijn blijven gewoon bereikbaar
via bestaande contactgegevens.

Laverhof plant boom voor zusters JMJ
we krachtig zijn! De mens heeft
een beperkte tijd van leven en
voor een boom is er altijd hoop dat
hij in het voorjaar weer tot leven
komt. Iedere dag heb je gekregen
en je moet niet moeilijk doen over
wat je te wachten staat. Doen wat
je niet laten kunt en dat is zorgen
voor mensen. En dat is ook waar
de medewerkers hier door gedreven worden. We hopen dat ze dat
nog lang blijven doen!”

Peter Beijers en zuster Aarnink

HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag
17 november werd door Laverhof
een boom geplant voor de zusters
van JMJ (Jezus, Maria en Jozef)
als blijk van erkentelijkheid voor
de grote betekenis van de zusters
voor Heeswijk-Dinther.
“De zusters startten in 1904 in
Heeswijk-Dinther met het opzetten van zorg en onderwijs en inmiddels is dit verankerd binnen de
gemeenschap”, aldus Peter Beijers,
raad van bestuur van Laverhof.
“Langzaam komt er een einde aan
het werk van de zusters en wordt
de zorg overgenomen door de me-

dewerkers en vrijwilligers van Laverhof. Wij willen dit symbolisch
weergeven met het planten van
deze boom. Deze boom zal ons allemaal overleven! Wij als Laverhof
zijn geïnspireerd door uw drijfveren en dit is terug te vinden in onze
kernwaarden: sociaal vernieuwend
zorg bieden, die aansluit bij de lokale gemeenschap. Dank voor al
het werk van de afgelopen 100
jaar!”
Zuster Aarnink, overste van het
provinciaal bestuur van de Zusters van JMJ: “Zeventig jaar duurt
hoogstens ons leven en tachtig als

Geveldecoratie
Ook heeft de geveldecoratie van
de Heilige Cunera, afkomstig van
de oude gesloopte Cuneraschool
aan de Abdijstraat, een nieuwe
plek gekregen. Het beeld is te bezichtigen in de Jozeftuin bij Cunera.
Annemiek van de Rijdt, directeur
van Cunera/De Bongerd: “Deze
locatie is bewust gekozen, omdat
de bewoners hier kunnen genieten
van al het moois dat deze plek te
bieden heeft, wat oorspronkelijk
het initiatief was van de zusters
van JMJ.”
De geplante boom is een Vaantjesboom, een boom uit China, in
1869 ontdekt door de Franse Jezuïet Armand David. In mei ontluiken de onopvallende paarsbruine
bloemhoofdjes, die omgeven zijn
door grote witte schutbladeren
die op zakdoeken lijken. Daarom
wordt de boom ook wel zakdoekenboom genoemd.

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

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

GEZOCHT TUINLIEDEN

Als Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch
zijn wij op zoek naar tuinlieden die - samen met ouderen de tuin of moestuin willen bijhouden.
Zij willen dit nog graag zelf doen, maar alleen lukt het niet
meer. Er is in deze voornamelijk behoefte aan
mannelijke vrijwilligers.
Hebt u interesse stuur dan een mail naar: secretariaat.rgo@ziggo.nl
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Makers Moeder Courage
houden open audities

Filmhuis de Pas: 52 Tuesdays

HEESCh - Filmhuis De Pas in Heesch vertoont maandag 7 en dinsdag
8 december de film 52 Tuesdays.
We zien een moeder en een dochter die een jaar lang elke dinsdag een aantal
uren met elkaar doorbrengen. Het leven van moeder Jane en dochter Billie
verloopt niet zoals bij de meeste mensen. Jane is een lesbische moeder die

Met interview moeder jonge transgender
Bernheze - Voor de muziektheatervoorstelling Agnes B. houden de makers van de voorstelling Moeder
Courage op donderdag 10 en zondag 13 december open audities. Gezocht wordt naar mannen en vrouwen
vanaf 18 jaar, die beschikken over enige toneelervaring.
naam, leeftijd, een korte omschrijving van de toneelervaring en een
foto sturen naar:
productieagnesb@gmail.com.
De productie is een initiatief van
Stichting BLUV theaterproducties

mannen en
vrouwen met enige
toneelervaring

In 2014 speelde de voorstelling
Moeder Courage en haar kinderen
op het festival Fabriek Magnifique
in Veghel. Na de zomervakantie een aantal weken later - trok het
gezelschap door het land met de
voorstelling. Onder andere openluchttheaters in Luyksgestel, Best
en Someren werden aangedaan,
maar ook kleine bijzondere locaties, zoals bij het protestantse kerkje in Lith. In 2015 volgde er nog
een reprise, met openluchttheaters
in onder andere Roosendaal en

Winterswijk. Voor Agnes B. houden de makers momenteel eenzelfde soort constructie voor ogen.
Tijdens de audities wordt meer
informatie over de voorstellingen
gegeven.

(voor de stichting wordt momenteel een nieuwe naam gezocht). In
2012 werd de stichting opgericht,
om in opdracht van de Rabobank
de voorstelling ‘Oorsprong’ te
maken. Later sloegen enkele enthousiastelingen de handen ineen
om een doorstart te maken, waar
Moeder Courage en haar kinderen
uit voortvloeide.

De repetities zijn op donderdagavond en later in het proces op
meerdere dagen per week. De
audities zijn op donderdag 10 en
zondag 13 december in HeeswijkDinther. Geïnteresseerden kunnen
voor 5 december een e-mail met

25-11: volle maan.... gaaaaaan!!!

een belangrijke knoop heeft doorgehakt. Ze heeft namelijk besloten om een
man te worden. In dit proces heeft ze veel tijd en ruimte nodig voor zichzelf.
Billie gaat vervolgens bij haar vader wonen, waar zij, op 16-jarige leeftijd
ook op ontdekking gaat naar de betekenis van vriendschap, volwassenheid
en seksualiteit. Op dinsdag 8 december zal er voor de aanvang van de film
een interview plaatsvinden met een moeder van een transgender jong volwassene. Zij zal haar ervaring delen hoe het proces
van haar dochter naar haar zoon bij hen in het gezin is verlopen. Van de eerste kennisgeving, naar
gesprekken en onderzoeken bij het genderteam in
het VU in Amsterdam, tot na de operatie.
Entree: € 5,-. Aanvang: 20.00 uur
Na de film is er de gelegenheid om onder het genot
van een drankje nog na te praten.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?

Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur.
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Vanaf 28 november geopend

met nieuwe gerechtjes op de menukaart
Tekst?

De Wit Schijndel

Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel
www.dewitschijndel.nl
facebook.com/leblancschijndel

Telefoonmaken.nl Heesch
’t Dorp 66A
5384 MC HEESCH
0412-857970
heesch@telefoonmaken.nl
www.telefoonmaken.nl
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Cabarettalent Thijs van de Meeberg
THiJS VAn DE MEEBErg (1988) iS DÉ CABArETiEr VAn DiT MoMEnT
NISTELRODE - In zijn eerste avondvullende voorstelling ‘Vleesgeworden’ zoekt Thijs van de Meeberg naar de meest oprechte en eerlijke manier
van leven. Hoe kom je de dag door zonder schuldgevoel? Een zoektocht die ontspoort in chaos, maar Thijs blijft strijdvaardig, tegen beter weten
in, zoeken naar datgene wat waarde heeft. Dit nieuwe cabarettalent is zaterdag 12 december te zien in CC Nesterlé in Nistelrode.
Thijs van de Meeberg (1988) is dé
cabaretier van dit moment. In februari 2015 won hij zowel de juryals de publieksprijs op het Leids
Cabaret Festival. De jury sprak
over een ‘ras cabaretier’, die een
moraal naar voren weet te brengen zonder moralistisch te worden,
conform de traditie van de beste
cabaretiers. Het is bijzonder dat hij
zo authentiek is en zich tegelijkertijd tot die grote voorbeelden kan

Vleesgeworden

verhouden’. (…) ‘Er zitten goede,
onverwachte plotwendingen in
het programma en hij boort steeds
nieuwe lagen in zijn thematiek
aan’.

Zaterdag 12 december
Aanvang: 20.15 uur
€ 10,-

De media over de finale van het
Leids Cabaret Festival 2015:
De Volkskrant: ‘In zijn voorstelling
‘Vleesgeworden’ combineerde hij
een ongekende energie, theatraliteit en originele humor en wist hij

de puzzelstukjes van zijn gelaagde
vertelling ook nog aan het slot
mooi in elkaar te laten vallen: een
overrompelend half uur was het.
In Parool ontving Thijs vijf sterren
‘De ongrijpbare Van de Meeberg
beweegt als een kat over het podium, zet krachtige beelden neer,
spreekt in literaire volzinnen en
blijft tot de laatste minuut verrassen. Een overdonderende entree in
de cabaretwereld. Méér!’.

Kaartjes via www.nesterle.nl

Lezing: Het kerstverhaal in de beeldende kunst
BERNHEZE - Bent

u geïnteresseerd in kunst? Op vrijdag 27 november hebben wij een interessante lezing voor u op het programma staan waarbij het kerstverhaal in de kunst centraal
staat. Het kerstverhaal is erg vaak in de beeldende kunst verbeeld, in de eerste eeuwen van
onze jaartelling op sarcofagen en ivoren paneeltjes, daarna in miniaturen en vervolgens ook
in gebrandschilderd glas en de schilderkunst.
Deze middag presenteert Lieke Tax
van al deze kunstvormen voorbeelden.
Ook ziet u dat de kunstenaars in
hun weergave van het kerstverhaal
zich niet alleen aan de tamelijk beknopte tekst van de evangelisten

Lucas en Matteus hebben gehouden maar ook andere, niet door de
kerk erkende geschriften hebben
gebruikt om het beknopte kerstverhaal uit te breiden met fraaie en
verrassende details.

• Vrijdag 27 november bij de Eijnderic, ‘t Dorp 92 in Heesch.
- 15.30-16.00 uur: inloop met
koffie of thee.
- 16.00-18.00 uur: lezing met
tussentijds een pauze.
• Kosten € 7,50 per persoon,

inclusief koffie/thee en een
drankje tijdens de pauze.
Aanmelden via info@eijnderic.nl of
0412-454545.

p

Grati

Wilt u ook een mooi Italiaans
cadeaupakket voor de feestdagen?
Wij helpen u graag met het samenstellen.
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Tussen sint en kerst is Kantlijn op zijn best

ACTIVITEITENAGENDA
ZA. 28
NOVEMBER

VR. 27
NOVEMBER

NACHT VAN HEESCH
MET IJZERSTERKE LINE-UP

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 15,Na een jaartje van
rust is de Nacht
van Heesch terug
met een ijzersterke
line-up. Op het
affiche van de
editie van dit jaar
staan de namen
van Navaronne,
Texas Radio, Baby
Blue, Dirty Daddies
en Heavy Hoempa.

PUBQUIZ

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS
In het café van De Pas wordt voor de tweede keer dit seizoen
de pubquiz gespeeld. Een quiz met
acht categorieën met open en – meerkeuzevragen, een
finaleronde en uiteindelijk één winnaar.
Schrijf je snel in via info@de-pas.nl.

ZO. 29
NOVEMBER

AADJE PIRAATJE SINTERKLAASVERHAAL

AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: € 8,50
Vorig jaar kwam er een sinterklaasboek uit waarin we zagen
dat de grote piraten eigenlijk best een beetje bang zijn voor
Sinterklaas en zwarte Piet. Is dit echt zo? Doe je piratenpak
aan en speel ook mee!

7 EN 8
DECEMBER

FILM: 52 TUESDAYS

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,Terwijl moeder Jane met hormoontherapieën en operaties
belangrijke stappen zet in haar zoektocht naar geluk, verkent
en ontdekt haar zestienjarige dochter Billie de ware betekenis
van vriendschap, volwassenheid en seksualiteit.

VR. 11
DECEMBER

POPKWIS

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: GRATIS
Hoe staat het met je kennis van de popmuziekgeschiedenis
en wat weet je van de hedendaagse popmuziek? Doe mee in
teams van twee personen en strijdt voor een plaatsje op de
lijst van ‘de eeuwige roem’.

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

In ‘Dubbelgangers en vreemdgangers’ is te zien wat een contactadvertentie allemaal teweeg kan
brengen, het is dubbel en het is
vreemd. Voor je het weet heb je
een vriendin; en wat voor een!
Waarom ga je dan tijdelijk in een
klooster wonen? Waarom staat
haar ‘broer’ steeds op de stoep?
Wat is er met de buurman aan de

hand? Is moeder nu gewoon de
moeder van of.....? Welke verrassing staat Eefke, het buurmeisje
te wachten? Wat doet een rechercheur plotseling in huis? Is die
buurvrouw wel een trouwe echtgenote?
Een contactadvertentie roept vele
vragen op. De antwoorden komen

in de nieuwe Kantlijn klucht ‘Dubbelgangers en vreemdgangers’
die op 11, 12 en 13 december te
zien is in het Willibrordcentrum in
Heeswijk-Dinther. Aanvang: 20.30
uur.
De kaartjes à € 8,50 zijn te reserveren bij Elrie van de Geijn, telefoon
0413-296008.

cc nesterle presenteert

Donderdag filmavond
Filmavond Nesterlé op 26 november
Nistelrode - Elke laatste donderdag van de maand vertoont Nesterlé een film in haar theaterzaal. Liefhebbers kunnen genieten van bijzondere films die met zorg zijn uitgekozen. Wie tijdig achtergrondinformatie over
de eerstvolgende film wil ontvangen, kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief via beheerder@nesterle.nl.
De filmavonden beginnen om 20.15 uur en kaartjes à € 5,- zijn verkrijgbaar aan de kassa
vanaf 19.30 uur. Achteraf is er gelegenheid om de film onder het genot van een drankje
na te bespreken in de foyer.

ACTIE- GRATIS FILMKAARTJE
Aanstaande donderdag bij Eetcafé ‘t Pumpke op het menu: een gratis filmkaartje!
Reserveer op de filmavond bij Eetcafé ’t Pumpke en bij besteding van een hoofdmenu
ontvangt u een gratis kaartje voor de film van die avond.

Kiki Schippers: Wie Kijkt?
nistelrode - In het vorige seizoen verzorgde Kiki Schippers al een optreden in CC Nesterlé als één van de
Camerettenwinnaars van 2015. Tijdens de ‘na-borrel’ in de foyer was het duidelijk: de Nistelrodese bezoekers wilden haar terugzien! En ze komt terug! Dit keer met een avondvullend programma: ‘Wie kijkt?”
Kiki ziet u graag. Gewapend met
sterke liedjes over liefde, dorst en
dood gaat ze op zoek naar blinde vlekken en ongeziene gasten.
Hartstochtelijk en kwetsbaar vertelt ze over camera’s bij de grens
en het betrappen van een geliefde
om uit te komen bij de grenzen
van de vrijheid. Kiki Schippers won
eind 2014 de Publieksprijs én de
Persoonlijkheidsprijs bij Cabaretfestival Cameretten. Eerder dat jaar
werd ze tweede tijdens de Vlaamse
Nekka-wedstrijd en in 2013 stond

ze met haar muzikanten in de finale van het Leids Cabaret Festival.
Jury Leids Cabaret Festival zegt
over haar:
‘Kiki Schippers heeft alles wat je als
cabaretière zou willen hebben. Een
theatraal lijf, een prachtige stem,
een geweldige timing en het vermogen de ziel te kunnen raken.’
Wanneer: 28 november 2015
vanaf 20.15 uur.
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode.
Meer info: www.nesterle.nl.
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Gijs van Erp: ‘Iedereen moet weten dat we open
zijn op deze locatie met een prachtig bedrijf’
zalencentrum De Hoefslag voor alle horecamogelijkheden

Marloes,
Victor
en Gijs

NIsteLroDe - De Hoefslag; van oudsher staat de naam garant voor: op vele manieren goed toeven. Sinds september dit jaar draagt Gijs van Erp het gastheerschap uit bij dit zalencentrum. Een nieuwe uitdaging én een perfecte aanvulling
op BBQenzo.nl Nistelrode, waarvan hij sinds 2010 de eigenaar is.
Een koffietafel, vergadering, barbecue of feest; voor Gijs om het
even, hij zorgt dat de mensen – op
locatie of bij hem in de zaal - niets
tekort komen. Iedereen, inclusief
hijzelf, kan genieten. Gijs voetbalt
bij het eerste van Prinses Irene en
wie de voetballende ondernemer
kent, weet dat hij gemakkelijk een
glimlach op zijn gezicht tovert. En
dat is mooi meegenomen voor dit
werk.
Compleet verzorgd feest
De locatie bestaat uit twee zalen
en is geschikt voor groepen vanaf
25 t/m 300 personen. Een ideale
locatie voor het organiseren van
uw feest, vergadering of diner. De
Hoefslag beschikt over een sfeer-

volle buitenplaats, waar u met
mooi weer heerlijk van de zon
kunt genieten. Daarnaast kan deze

compleet verzorgd feest. Bruiloften, verjaardagsfeesten, jubilea,
personeelsfeesten, kraamfeesten

Mooi bedrijf
Een mooie nieuwe uitdaging,
die voor Gijs en zijn enthousiaste medewerkers een goede
toevoeging geeft aan
BBQenzo.nl, waarmee hij inmiddels alweer ruim vijf jaar
in de regio Uden, Oss en Veghel,
zorgt voor eten op locatie. “Voor
BBQenzo.nl zat ik eerst op een andere locatie, maar vanaf nu dus op
De Wan in Nistelrode”.
Als er aan Gijs wordt gevraagd wat
de mensen echt moeten weten, is
zijn antwoord duidelijk: “Dat deze

lijkheid aan om vooraf, geheel vrijblijvend, even te komen kijken.”
Hoewel de winter nog moet beginnen ziet Gijs toch al uit naar de
zomer, zodat ze dat sfeervolle buitenterras kunnen gebruiken!

De voetballende ondernemer tovert makkelijk
een glimlach op zijn gezicht
buitenplaats gebruikt worden om
lekker te barbecueën of pizza’s te
bakken in de met hout gestookte
pizzaoven. Desgewenst kunnen
de barbecue en het bakken van de
pizza’s in combinatie geheel worden verzorgd door De Hoefslag.
De arrangementen zijn zeer gevarieerd en passend bij elk budget; van alleen drank tot aan een

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

Salaris- en personeelsadministratie op maat

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel om
voor u te werken. Uitbesteding van uw salaris- en
personeelsadministratie bespaart u veel rompslomp.

maar ook voor een perfecte vergader- en cursuslocatie bent u bij De
Hoefslag op het juiste adres. Ook
verzorgt Gijs in De Hoefslag koffietafels op ingetogen wijze.
De dinerarrangementen, pizzaworkshop, barbecue, buffet en
desserts zijn los, of in combinatie
met een feest of groepsbijeenkomst, te boeken.

Het is nu tijd
om bloembollen
te planten
llen
Diverse bloembmoent
in ons assorti

Meer weten over onze dienstverlening?

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

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen

Meerstraat 32
+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

locatie weer open is en dat we hier
een mooi bedrijf hebben, met heel
veel mogelijkheden. Een kerstborrel, een nieuwjaarsreceptie, kleine
tot grote feesten; alles is mogelijk
bij ons. Ook bieden wij de moge-

De Wan 1A
5388 HJ Nistelrode
0412-610102

Voor meer informatie en alle mogelijkheden die de Hoefslag
biedt ga naar www.zalencentrum-dehoefslag.nl.

Over
en sluiten

De rente staat zo laag dat het voor iedereen goed is om
naar z’n hypotheek te kijken. Het kan lager, maar dan,
dan begint de rompslomp. Praten met banken.
Papierwerk. Extra kosten. Laat maar zitten!
Of loop even bij de buurman binnen.
Hij doet niet anders dan steeds weer onderhandelen
over de beste hypotheek rente met hypotheekverstrekkers.
Zo zie je maar…

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

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

service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
Online en offline
Om de hoek

Wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor
ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service,
kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze
bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het SOCIAAL SHOPPEN...

Ons kent ons
Met leuke acties

DAnAQUE HAArSTUDio
Menzel 31
5388 SX Nistelrode
0412-480836

FESTon TAPiJTEn HEESCH
Broekhoek 52
5384 VR Heesch
0412-451394

FiETSPLUS rini
Laar 63a
5388 HC Nistelrode
0412-610114

www.danaque.nl

www.festontapijtenheesch.nl

www.fietsplus-rini.nl

inTEnSE Skin & BoDY iMProVEMEnT

rAinBoW CEnTrE

ConSCiUS SPorTS

L arhof 22
LAarhof
5388 GX Nistelrode
06-10433489
www.salonintense.nl

5A HELMA VAn DE rAkT
Gagelstraat 5
5374 NP Schaij
Schaijk
06-36114581

LaArr 35
La
5388 HC Nistelrode
0412-617042

www.rainbowcentre.nl

Passie

www.5ahelmavanderakt.nl

HUBo niSTELroDE

De Beekgraaf 58
5388 CV Nistelrode
0412-617333

gASTronoMiA iTALiAnA

Canadaweg 3a
5406 TS Ud
UdEn
0412-257534

www.g-italiana.nl

www.hullie.nl

CAFETAriA ’T TrAMPLEin

Bevlogenheid

Tramplein
ramplein 1
5388 ES Nistelrode
0412-613669

EETCAFÉ ‘T PUMPkE
Raadhuisplein 7

STEEngoED WorkSHoPS

Mg-SErViCE

5388 GM Nistelrode
0412-612956

Eikenhoek 62
5473 GZ HeeSwijk-Dinther
Hee wijk-Dinther
06-11318621

Canadabaan 2
5388 RT nistelrode
istelrode
0412-617299

www.eetcafetpumpke.nl

www.steengoedworkshops.nl

www.mgservice.nl

UCE CoMPUTErS

WoLLETJES

BP VAn DUYnHoVEn

www.consciussports.nl

Maxend 5
5388 GH N
Nistelrode
stelrode
0412-611033

FrAnSEn ACCoUnTAnCY
& ADViES
Nistelrode
Kerkveld 69, 5388 RH Nistel
ode
0412 474 015

De Doorgang 11
5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131

Weijen 16
5388 HN Nistelrode
0412-610071

www.hubo.nl

www.faara.nl

www.uce.nl

mijnwolletje

inFLUSSo

FYSioTHErAPiE HoogSTrAAT

VleutLoop
Vleut
oop 44
5384 WZ Heesch
06-23669373

Hoogstraat 11
5384 BJ Heesch
0412-453608

www.influsso.nl

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

Kwaliteit

BP-servicestation-van-Duijnhoven

OoStwijk
Oo
twijk 11
5406 XT Uden
0413-270110
www.vanschijndeltegels.nl

Succes!

Win EEn WAArDEBon VAn € 25,00
Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Maxend 20
5388 TX Nistelrode
0412-612812

VAn SCHiJnDEL TEgELHAnDEL

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak het woord.
Stuur dit voor 7 december naar: info@demooibernhezekrant.nl.
Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Voor BESTEDing BiJ EEn VAn
DE BEDriJVEn oP DEZE PAginA

HULLiE

’t Dorp 70
5384 MC Heesch
0412-474000

Winnaar Sociaal Ondernemen:
Henriëtte Smits
Zij heeft gekozen voor een waardebon van € 25,van Eetcafé ‘t Pumpke.
Verzamel in de puzzelstukjes alle letters.

Woensdag 25 november 2015
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Wiegmans , Heesch, Schoonstraat 8, Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
Jumbo, Heeswijk Dinther, Sint servatiusstraat 39
8da689c8-c72d-4da4-bc8c-d433eb5258af.indd 1

23-11-2015 9:59:09
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PrAkTiSCHE inForMATiE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

Woensdag 25 november 2015

gemeente haalt snoeihout
buitengebied op

nieuwe openingstijden
Milieustraat

Aanmelden kan tot 27 november 2015

Vanaf 1 januari 2016

Van 7 tot en met 11 december 2015 haalt de gemeente snoeihout in het
buitengebied op. U kunt zich daarvoor tot 27 november 2015 aanmelden bij de gemeente, telefoon 14 0412, of via www.bernheze.org het
‘aanvraagformulier ophalen snoeihout’ invullen.

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

Alleen pinnen
bij Milieustraat
en groendepots

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

Vanaf 1 januari 2016 kunt u bij de
Milieustraat en de groendepots
alleen pinnen. U kunt dan niet
meer met contant geld afrekenen.
Contactloos betalen kan ook voor
bedragen onder € 25,- en als uw
bankpas daar geschikt voor is.

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

AgEnDA
Tot 1 december 2015
Sportkampioenen aanmelden
Vanaf 1 januari 2016
Milieustraat op zaterdag
voortaan geopend
van 8.30 tot 14.00 uur

Wilt u op de hoogte blijven van
de bekendmakingen uit uw
buurt? Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt dan per e-mail
de bekendmakingen uit uw
buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt
hiervoor een profiel aan, bestaande uit uw e-mailadres en
postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

gEMEEnTErAAD
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort
plaats. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch,
aanvang 19.30 uur.
Bezoekers hebben de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen die op de agenda
staan.
Raadscommissie Bestuur en
Strategie op 30 november 2015
- Stand van zaken regionale
samenwerking
- Toezichtinformatie over wetten
die in medebewind worden
uitgevoerd
- Controleprotocol voor de

Op 1 januari 2016 veranderen de openingstijden op zaterdag. De
Milieustraat is vanaf die datum op zaterdag open van 8.30 tot 14.00 uur.
De openingstijden op woensdag en vrijdag veranderen niet.

Bossen Bernheze uitgedund

Formulierenbrigade van optimisd

De bossen van Bernheze worden
de komende weken uitgedund.
Dat betekent dat er bomen worden geveld om de overige bomen
in het bos meer groeiruimte te
geven. Het gaat om de gemeentebossen tussen Nistelrodesedijk en
Kampweg en de bossen bij Heisewal en Heibloemsedijk. De bomen
die geveld worden zijn oranje
gemarkeerd.

Nu ook in Heesch

De gemeente Bernheze streeft
naar een gevarieerder bos met
meer afwisseling en natuurwaarde.
Zo krijgen inheemse loofbomen en
markante bomen meer groeiruimte. We maken ook een aantal open
plekken, waardoor er licht op de
bodem valt en er kruiden en struiken kunnen groeien. Ook hebben
bomen hier de kans zich te verjongen. Op den duur groeien de
jonge boompjes uit tot volwassen

bomen, waardoor de open plek
weer dichtgroeit.
We sparen de bomen met specifieke natuurwaarde, zoals nestbomen
van roofvogels. Deze bomen hebben een groene markering gekregen.
Voordat we het werk starten,
hangen we informatiebordjes op
de plekken waar we de bossen
gaan uitdunnen. Daarop vindt u
meer informatie over de werkzaamheden.

rAADSCoMMiSSiEVErgADEringEn
accountantscontrole van de
jaarrekening 2015
- Tweede bestuursrapportage
2015
- Belastingvoorstel 2016
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 1 december 2015
- Stand van zaken transities
Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en
Participatiewet
Optimisd verzorgt een presentatie over de aanwending van
participatiegeld.
- Vangnetregeling BUIG 2015
- Wijziging gemeenschappelijke
regeling RAV Brabant MiddenWest-Noord
- Aanpassing gemeenschappelijke
regeling BHIC

U kunt voor hulp van de Formulierenbrigade van Optimisd voortaan
ook terecht in Heesch, elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, in
het kantoor van Maatschappelijk
Werk Aanzet, Cultureel Centrum
de Pas, De Misse 4b (2e verdieping). U hoeft geen afspraak te
maken.
Hulp met formulieren
De formulierenbrigade helpt bij het
invullen van formulieren voor o.a.:
- bijzondere bijstand, de collectieve zorgverzekering voor minima,
‘bereken uw recht’ en andere
regelingen;
- kwijtschelding gemeentelijke
belastingen;
- zorgtoeslag, huurtoeslag en andere toeslagen van de Belasting-

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 2 december 2015
- Vaststellen
bestemmingsplan
Wevershof 12a in Nistelrode
- Aanvulling bestemmingsplan
Het Runneke
- Tweede bestuursrapportage
2015

Melding maken uitweg
M.A.M. van den Hurk-Van de
Ven, Grolderseweg 20, 5384 TN
Heesch heeft in overeenstemming
met artikel 2:12, lid 1 onder a, van
de APV Bernheze 2014 een melding gedaan van het maken van
een uitweg naar Vosbergstraat 7 in
Heesch.
De melding is op 16 november
2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 16 november 2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de griffie, telefoon
14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.

Neem uw DigiD-code mee bij een
bezoek aan de Formulierenbrigade.
Uiteraard kunt u ook terecht bij
Optimisd, Frisselsteinstraat 6 in
Veghel. Kijk voor de openingstijden op www.optimisd.nl.

oFFiCiËLE BEkEnDMAkingEn

- Tweede bestuursrapportage
2015

De agenda en stukken vindt u op
www.bernheze.org.

dienst (zowel voor de aanvraag
als wijziging);
- inschrijving werkzoekende op
www.werk.nl en aanvragen van
een uitkering Participatiewet
voor levensonderhoud;
- aanvragen DigiD;
- aanmelding voor schuldhulpverlening en ordenen van uw
administratie;

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 18 november

2015 besloten een standplaatsvergunning te verlenen aan H. Kamrani, Zandseveldweg 70, 5845 CK
Sint Anthonis voor de verkoop van
friet en snacks aan Hoogstraat
tegenover De Misse achter de
bomen in Heesch.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 19 november 2015 besloten een incidentele
standplaatsvergunning te verlenen
aan:
- J.M.N. Bok, Kerkstraat 32, 5473
GN Heeswijk-Dinther voor het
verkopen van oliebollen op Plein
1969 in Heeswijk-Dinther van 13
december 2015 tot en met 10 januari 2016 en van 6 tot en met 9
februari 2016.
- Van der Marel VOF, Oudeweg
68, 6067 CA Linne voor het

gEMEEnTEBEriCHTEn
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verkopen van oliebollen op de
parkeerplaats tegenover Jumbo
in Nistelrode van 20 november
tot en met 31 december 2015.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft vergunning/
ontheffing verleend aan:
- Vogelvereniging Vogelvreugd
Dinther voor het organiseren van
een vogeltentoonstelling op 4, 5
en 6 december 2015 in Cultureel
Centrum Servaes, Raadhuisplein
24, 5473 GC Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- TWC Ons Verzet voor het organiseren van een fietstocht op 20
maart 2016 van 9.00 tot 15.00
uur waarbij de route over grondgebied van Bernheze loopt.
- Veluwe Hunt jachtvereniging
voor het organiseren van een
slipjacht op 27 november 2015
van 12.00 tot 17.00 uur waarbij
de route over grondgebied van
Bernheze loopt.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Nistelrodeseweg 53
Handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 17-11-2015
- ’t Dorp 45
Bouwen duiventil
Datum ontvangst: 18-11-2015
Heeswijk-Dinther
- Kerkstraat 9
Bouwen overkapping
Datum ontvangst: 20-11-2015
- Galgenberg 1
Herbouwen garage/hobbyruimte
Datum ontvangst: 20-11-2015
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Heilarensestraat 60
Legalisatie theetuin
Verzenddatum: 16-11-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

De provincie Noord Brabant heeft
onderstaande vergunning verleend:
Nistelrode
- Loosbroekseweg 48
Tijdelijk opslaan producten
Verzenddatum: 16-11-2015
Schriftelijk bezwaar indienen t.a.v.
College van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot Provincie Noord Brabant (www.brabant.nl) of Omgevingsdienst Brabant Noord
(www.odbn.nl)
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat deze
besluiten leiden tot een onomkeerbare situatie, treden ze zes weken
na verzending van het besluit in
werking.
Nistelrode
- Menzel t.h.v. nummer 20
Kappen Noorse esdoorn
(belemmering hoogspanningsleiding)
Verzenddatum: 20-11-2015
- Waardse Bunders ong.
Kappen 5 essen en 3 eiken
(belemmering hoogspanningsleiding)
Verzenddatum: 20-11-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Onderstaande omgevingsvergunning is geweigerd.
Nistelrode
- Brouwersstraat 2
Kappen 3 beuken
(verplaatsen inrit)
Verzenddatum: 20-11-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Tijdelijke Vergunning
Heesch
- Bosbeemd 22
Toestemming plaatsen tijdelijke
woonunit
Verzenddatum:16-11-2015
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders wil toestemming verlenen voor:
Vorstenbosch
- Bedafseweg 7b
Beperkte milieutoets/wijzigen
varkenshouderij met Verklaring
van geen bedenkingen(VVGB)
Z/000965
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Verzenddatum: 19-11-2015
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Handhavingsbesluiten
De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen.
Heesch
- Zoggelsestraat 18 en 20
Besluit last onder
dwangsom (milieu)
Verzenddatum: 14-10-2015
Heeswijk-Dinther
- Justitieweg 2
Besluit last onder bestuursdwang
(milieu)
Verzenddatum: 16-11-2016
- Koffiestraat 1a
Besluit tot stillegging van
bouwwerkzaamheden (bouw)
Verzenddatum: 23-10-2015
Vorstenbosch
- Derptweg 5b
Besluit last onder dwangsom
(milieu)
Verzenddatum: 11-11-2015
Loosbroek
- Bosschebaan 5
Besluit last onder dwangsom
(milieu)
Verzenddatum: 19-10-2015
Procedures 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na verzenddatum van
dit besluit bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar
heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na publicatiedatum van
dit besluit bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar
heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na publicatiedatum van
dit besluit beroep indienen bij de
sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 MA
’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft

geen schorsende werking. Er zijn
griffierechten verschuldigd.

treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

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

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of
beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken
om een voorlopige voorziening te

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

www.bernheze.org

ZOTTE

ZATERDAG
ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

rdag
a.s. zaterting
10% ko assen
op autow

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl
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Nieuwe voorzitter Raad
van Toezicht Noord Oost
Brabantse Bibliotheken
De bibliotheken voor Bernheze, Landerd, Oss,
Uden en Veghel

Bernheze - Met ingang van 1 december 2015 neemt mevrouw Els
Brendel het stokje over van de heer Jacques Ras als voorzitter van de
Raad van Toezicht van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB).
Els Brendel was jaren woonachtig
in Oss en was tot 1 februari jl. interim rector van het Mondriaancollege, totdat het fuseerde met het
Hooghuis.
Naast bestuurlijke ervaring heeft
zij veel ervaring opgedaan in de
sectoren onderwijs, cultuur en
politiek. Momenteel is Els Brendel
woonachtig in Den Bosch.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de NOBB
en verleent goedkeuring aan de
jaarstukken. Een belangrijke taak
in een organisatie als de NOBB met
130 medewerkers en een werkgebied dat zich uitstrekt over de vijf

gemeenten Bernheze, Landerd,
Oss, Uden en Veghel. Een organisatie die - waar mogelijk - aan de
achterkant samenwerkt om middelen efficiënt en effectief in te
zetten, maar aan de voorkant alle
ruimte biedt aan de lokale eigenheid van de bibliotheek. De Raad
van Toezicht bestaat uit leden uit
verschillende disciplines en kennisgebieden en zij kunnen vanuit hun
expertise het bestuur adviseren bij
strategische keuzen.
De raad houdt toezicht volgens de
principes van Governance Code
Cultuur, een instrument voor goed
bestuur en toezicht in de cultuursector.

Kerstkoopavond

SP: Woningnood

in Heeswijk-Dinther

Jan Prinsen, Raadslid SP
bernheze - De situatie in Heeswijk-Dinther blijft slecht, wat sociale woningbouw betreft. Al sinds 2008 zijn er geen nieuwe woningen beschikbaar gekomen. Daar komt nog bij dat De Kleine Meierij (DKM) vrolijk doorgaat met
de verkoop van sociale huurwoningen. Wachtlijsten worden langer. Jongeren
vertrekken naar elders. Prestatieafspraken zijn voor Heeswijk-Dinther meer gewenst dan ooit.

Sociale woningbouw
In Bernheze hebben we te maken
met Mooiland en De Kleine Meierij als woningbouwcorporaties. Zij
beheren de voorraad sociale huurwoningen. Veel mensen in Bernheze zijn voor een woning afhankelijk
van dit type huizen. Een betaalbare
huur en recht op huursubsidie, gezien het lage inkomen van deze
inwoners. Jarenlang had de gemeente geen grip op de woningbouwcorporaties. Zij hadden na

1996 de vrije hand gekregen van
de liberale kabinetten in Den Haag.
Door de derivaten die zij bezaten,
ging het mis. Er werden geen sociale huurwoningen meer gebouwd.
Sterker nog, De Kleine Meierij en
Mooiland gingen over tot massaal verkopen van deze huizen. Na
lang aandringen op verbetering,
is Mooiland nu gestopt met deze
verkoop en er is een eerste aanzet
tot prestatieafspraken. Hulde!
De Kleine Meierij blijft gewoon

CDA: Sociale

woningbouw, kerntaak
voor woningcorporaties
Jan Sengers, CDA Bernheze burgerlid
bernheze - In Bernheze zijn meerdere woningcorporaties actief. Dat zijn organisaties die zich richten op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimten met een betaalbare huur, voor mensen met een smalle
beurs. Deze taak is de afgelopen jaren achtergebleven op de gewenste omvang
zoals opgenomen in onze woonvisie. Vanaf 2016 dienen de woningcorporaties
zich uitsluitend te gaan bezighouden met hun kerntaak: het zorgen voor passende huisvesting voor mensen met een laag inkomen en voor mensen die om
een andere reden moeilijk een passende huisvesting kunnen vinden.

korting

De corporaties mogen ook woonzorggebouwen bouwen en beheren, zoals hospices, blijf-van-mijnlijfhuizen en opvang voor dak- en
thuislozen.
CDA Bernheze is van mening
dat degelijke prestatieafspraken
moeten worden gemaakt met de
woningcorporaties om de huishoudens met een inkomen tot
maximaal € 34.911,- te kunnen
huisvesten. Tenminste 80% van de
vrijkomende sociale huurwoningen

* Kijk op onze website voor de
actievoorwaarden.

Progressief Bernheze: Bomen

woensdag 27 november
van 18.00 tot 21.00 uur

20%
op alles *

doorgaan met verkopen in Heeswijk-Dinther. Gevolg: de woningnood neemt alsmaar toe. Geen
betaalbare huizen beschikbaar.
Met de nieuwe woningwet in de
hand, zullen we als gemeente na 1
januari 2016 hier actie op moeten
nemen. Harde prestatieafspraken
met De Kleine Meierij voor Heeswijk-Dinther. Daar gaat de SP zich
sterk voor maken. Zo kan het niet
langer. We zien leegloop met alle
gevolgen van dien.

moet aan deze groep worden toegewezen. De resterende woningen
mogen corporaties vrij toewijzen,
maar daarbij moeten zij wel voorrang geven aan mensen die, door
bijvoorbeeld fysieke of psychische
beperkingen, moeilijk aan geschikte huisvesting kunnen komen.
Daarbij dienen de huren betaalbaar te blijven, zodat ze kunnen
worden toegewezen aan mensen
die recht hebben op huurtoeslag.

Uiterlijk 31 december 2016 moeten corporaties aan de normen die
daarvoor gelden, voldoen.
Wat CDA Bernheze betreft, hebben niet alleen de corporaties een
taak in de sociale woningbouw.
Ook de gemeente dient medewerking te verlenen en bouwlocaties
beschikbaar te stellen tegen een
zodanige grondprijs dat de stichtingskosten binnen de grenzen van
de wet vallen. Een speerpunt voor
het komende jaar!

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

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

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

bernheze - Onze taal zit er vol mee, met bomen. In de politiek komt
‘door de bomen het bos niet meer zien’ veel voor. En als je je kop boven
het maaiveld uit steekt blijkt dat hoge bomen veel wind vangen. Binnen de zorg wordt gesproken over het feit dat je oude bomen niet moet
verplaatsen.
Hoe zit het in Bernheze met de
bomen? De meest recente bomenlijst van Bernheze is van juli 2008.
Na de storm van afgelopen week
bedacht ik wat je nog kunt met
een lijst van zeven jaar oud. Voor
je het weet sneuvelt er een boom
in de storm. In de Schoonstraat
in Heesch zijn de platanen bij de
drie Leliën gekapt. In ’t Dorp zijn
bomen (tijdelijk) verplaatst. Ook

de achttien - inmiddels gerooide
- bomen in de Willebrordstraat in
Heeswijk-Dinther staan nog op de
lijst. Het wordt weer eens tijd voor
een nieuw, of aangepast, bomenstructuurplan.
De gemeente Oss heeft het goede
voorbeeld gegeven met een plan
waar zowel de bomenstichting als
bewoners die overlast ervaren blij
mee zijn. Ook een goed moment

om weer eens te kijken naar ‘wijkers’ (na vijftien jaar rooien) en
‘blijvers’ in de wijken die meer dan
twintig jaar geleden zijn aangelegd. Dat je nooit honderd procent
actueel kunt zijn, bewijst de foto.
Voor je het weet staan er twee bomen minder.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl.

Informatie voor de kernen
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Bomen rond het plein
maken december
compleet

Koopzondag
29 november van
12.00 - 17.00 uur.

www.centrumheesch.nl

Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88 - 5384 Heesch
heesch@mitra.nl
0412- 45 46 30

Bernheze - Iedereen die periodiek de online vragenlijsten invult, waarvoor je je eerst hebt moeten aanmelden op www.tipmooibernheze.nl, kan de uitkomsten lezen op de site; www.tipmooibernheze.nl. Alle
uitslagen van de stellingen en vragen zijn er makkelijk op terug te vinden.
Voor wie nog niet bekend is
met de digitale vragenlijst van
TipMooiBernheze volgt hieronder
een beknopte uitleg.
Bernheze Media en Top-Onderzoek
willen de betrokkenheid van de inwoners van Bernheze vergroten.
Via het panel TipMooiBernheze.nl
kunnen alle inwoners van Bernheze hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun
samenleving.
Inschrijven, betekent meepraten
over inspirerende zaken
Op www.tipmooibernheze.nl kan

iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd wordt
deelnemers gevraagd naar hun
mening over actuele onderwerpen.
Iedereen die woont of werkt in
Bernheze kan meedoen
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek
zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Na een onderzoek
krijgen de deelnemers de resultaten per mail toegestuurd.
Het invullen van een enquête
duurt slechts enkele minuten en de

OpeningstijDen:
Maandag 13.00-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag
9.30-18.00 uur
Vrijdag 9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

onderwerpen zijn sterk afhankelijk
van de actualiteit.
Wie zijn wij
TipMooiBernheze.nl is een samenwerking tussen DeMooiBernhezeKrant en Top-Onderzoek. Heeft u
vragen over dit initiatief, dan kunt
u deze altijd stellen aan
enquete@toponderzoek.com. Het
is ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor peilingen.

27

Tijd voor een
andere bank?

TipMooiBernheze.nl maakt het
makkelijk om zonder veel moeite
je zegje te doen!

Wij help
en
u bij het
oversta
ppen

NIX is de afspraak - Maar hoe maak je die?
Nistelrode - Roken en drinken voor ze achttien zijn? Dat zien de meeste ouders hun kinderen liever niet
doen, zo blijkt uit cijfers van NIX18. 71% van de ouders vindt het normaal dat hun kinderen niet roken en
drinken voor hun 18e, maar het blijkt vaak nog knap lastig het onderwerp thuis bespreekbaar te maken. Om
deze vaders en moeders een handje te helpen introduceert NIX18 de ‘Aankaarten’.
zelf een kaartje, dat het onderwerp
op tafel brengt. Dan is het voor
vader of moeder alleen nog een
kwestie van afronden. Hoe je ‘m
ook maakt, NIX is de afspraak.

Deze kaartjes passen in vijf bekende gezinsspellen; Kolonisten
van Catan, 30 seconds, Party&CO,
Pim Pam Pet en Weerwolven, voor
ieder spel zit een gratis setje Aankaarten. Ouders kunnen daarmee
makkelijker afspraken maken over
het gebruik van sigaretten en alcohol. Tijdens het spel komt er van-

Surprise tijdens het spel
Om ouders te helpen tot actie over
te gaan, hebben de fabrikanten
van de vijf meest populaire gezinsspellen de krachten gebundeld.
Deze campagne is een initiatief
van het Ministerie van VWS en
wordt ondersteund door diverse
partners waaronder het Trimbosinstituut, NOC*NSF, Centraal
Bureau
Levensmiddelenhandel,
KWF Kankerbestrijding, GGD’en,

Koninklijke Horeca Nederland en
het Longfonds, waarvoor in totaal
160.000 setjes Aankaarten geproduceerd zijn.
Aankaarten zijn speelkaarten met
een hint, opdracht of vraag die
gaat over NIX. Dat geeft ouders de
gelegenheid om tijdens een spelletjesavond over de afspraak te
beginnen. Het enige wat pa of ma
even moet doen is de Aankaarten
ongezien aan het spel toevoegen,
daarna gaat het (bijna) vanzelf. De
Aankaarten worden verspreid via
Intertoys en Bart Smit. Zowel de
speelgoedketens als de spellenfabrikanten doen onbezoldigd mee.

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl

Van Heck Assurantiën
Rivez Assurantiën

't Dorp 124
& Risicobeheer
5384 MD Heesch
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
T 0412 - 45 20088
03- 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
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De KaasKoning staat
al ruim 70 jaar voor;
• Topkwaliteit kaas uit Westbeemster
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*

ring
n inleve
as, tege
t.
ning ka
1 per klan
Kaasko
s, max.
am
gr
tie
0
ac
50
. andere
inimaal
p van m niet geldig i.c .m
oo
nk
aa
on,
*bij
waardeb
van deze

N
O
B
E
D
WA AR

• Vers van het mes
• Persoonlijke bediening
• Zorgvuldige selectie door onze keurmeester

Nistelrode - Iedere woensdagochtend
Heeswijk-Dinther - Iedere vrijdagochtend

e
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Kijk ook
koning.

kaas
www.de

Op weg naar….

Een andere baan?

Een boost in je loopbaan?

Een check van je CV & LinkedIn-profiel?

Een betere combinatie tussen werk en privé?

Een nieuwe richting in je loopbaan?
Influsso helpt je op weg door loopbaanbegeleiding, coaching of
workshops.

Hulp nodig bij solliciteren
of je loopbaanvragen?
Influsso
helpt
je op weg
doorje loopbaan
Zet je eerste
stap op
26 september
en check
loopbaanbegeleiding,
coaching
workshops.
op de Dag van de Loopbaan.
Kijk op of
www.influsso.nl.
Jacqueline
GerritsGerrits
- Loopbaanbegeleiding
Jacqueline
ǀ Loopbaanbegeleiding- Coaching
– Coaching
Vleutloop
44
5384
WZ
HEESCH
- 06-23669373
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ HEESCH ǀ 06-23669373
ǀ info@influsso.nl
info@influsso.nl - www.infl
usso.nl
www.influsso.nl
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCOnTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Ton Willemse
uit nistelrode

Winnaar:
Monique van
Santvoort
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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mOOiBernhezertJeS
TE kooP
niEUWE DESSoTAPiJTTEgELS in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
HEESAkkErS LiCHTViSiE
HEEFT Voor iEDErEEn
DE JUiSTE LAMP in HUiS
We hebben een uitgebreide
collectie in Led, industrieel,
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is
geen probleem bij ons! Parkeren
voor de deur, dinsdag gesloten.
heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.
in onZE kADoSHoP VinDT U
ALTiJD EEn PASSEnD kADo
Voor ELkE gELEgEnHEiD
We hebben een uitgebreide
collectie woonaccessoires,
sieraden, handtassen, shawls,
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag
gesloten.
heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.
in onZE ELEkTroSHoP
VinDT U ALLE MogELiJkE
LiCHTBronnEn
zowel LeD- als SPAAr-, maar
ook de oude gloeilampen en
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen,
scheerkoppen, stofzuigerzakken
en -onderdelen. Parkeren voor de
deur, dinsdag gesloten.
heesakkers elektroshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

gEVrAAgD
BiDPrEnTJES
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.
gEBrUikTE/oUDE
WEnSkAArTEn
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0413-355008.
oUDE/kAPoTTE MoBiELTJES
Voor STg. oPkikkEr
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
HoBBY FoTogrAAF
voor www.mooinisseroi.nl.
Voor het fotograferen van
evenementen en activiteiten.
Heb je interesse mail naar
info@mooinisseroi.nl.

of boekingen: 0413 292911/
06 25416954. Mario & Christa Bok.
WiLT U iEMAnD VErrASSEn
MET EEn ECHT originEEL
kADo!
Geef dan een kadobon van
Colorenta voor een kleuranalyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en
kledingadvies voor een bij u
passende garderobe.
Meer informatie:
hannie heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12,
heeswijk-Dinther.
Uw oude ViDEoBAnDEn
vakkundig en met zorg op DVD
of op uw PC oF LAPToP?
Kijk even op www.eerdenvideo.nl
of stuur een mail naar
g.eerden@hotmail.nl.
Bellen mag ook: 06-11 355 477.
een internetwinkel nieuwe stijl
www.huishoudenspeelgoed.nl

TE HUUr

AAngEBoDEn
PEDiCUrE HEESWiJk-DinTHEr
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
PEDiCUrE niSTELroDE
Dorien Visser-hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

een internetwinkel nieuwe stijl
www.huishoudenspeelgoed.nl

FriETkrAAM voor uw
evenement of feest. Voor info en/

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

TE kooP/TE HUUr
CHALET, CAMPing
HEESWiJk-DinTHEr.
Allereerste chalet op de camping.
Perceelgrote 300m2,
Chalet ± 60m2.
Meer informatie: 06-23764932.

PErSonEEL
Voor ons callcenter zijn wij op
zoek naar
niEUWE CoLLEgA’S.
Wij bieden flexibele werktijden.
Voor meer informatie Logic-Call
rosmalen 073-5286700.

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

Puzzle #91911

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Op zoek naar een leuk decembercadeau?
Denk dan eens aan een cadeaubon
van De Eijnderic. Voor jong en oud
een leuk cadeau en in ieder gewenst
bedrag te verkrijgen. Neem gerust
contact met ons op voor meer informatie.

Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

COMMUNICATIE EN FEEDBACK
OP BASIS VAN NLP
In deze cursus besteden we aandacht
aan communicatie en feedback met
uzelf, waarbij het belangrijkste uitgangspunt is ‘bewustwording van de
eigen onbewuste processen’.
We beantwoorden onder andere de
volgende vragen:
• Wat maakt dat u en anderen reageren zoals u reageert?
• Hoe kan het ook anders?

• Wat is de belangrijkste basis voor
communicatie?
• Wat is het verschil tussen kritiek en
feedback en hoe kan ik dat geven
en ontvangen?
• Wat neem ik werkelijk waar en
wat vul ik in met mijn gedachten?
We werken vanuit de theorie aan
oefeningen. Steeds staan uw eigen
ervaringen centraal; en die zijn zo
persoonlijk als u zelf wilt.
U bepaalt zelf wat u wel of niet aangaat, steeds vanuit volledig respect en
volledige vrijheid. Leer op deze manier de belangrijkste mens in uw leven beter kennen!

Heeswijk
dinsdag 19 januari 2016.
19.30 - 22.00 uur.
vijf lessen € 64,50 p.p.

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

TIP
VOOR D
FEEST- E
DAGEN
!

OP ZOEK NAAR EEN
CULINAIR CADEAU?

De feestdagen staan weer voor de deur!
Bij Bon Fromage kunt u nu terecht voor prachtige,
op maat gemaakte cadeaupakketten, dankzij een mooie
samenwerking met Verbruggen Megastore en het Bomenpark.
Voor meer informatie mail naar bonfromage.ton@live.nl.
Minimale levering/bestelling vanaf 5 pakketten.

Bernheze/Oss - Onlangs is tussen Restaurant het Bomenpark, Bon Fromage Kaasspeciaalzaak en Verbruggen Megastore een unieke samenwerking tot stand gekomen. Het is
voor iedereen mogelijk om culinaire cadeaupakketten samen te laten stellen met een ‘cadeaustammetje’ van het Bomenpark, mooie cadeauaccessoires van Verbruggen Megastore,
aangevuld met heerlijkheden zoals kaasje, nootje, wijntje en bonbons van Bon Fromage.
Wilt u relaties of vrienden verrassen maak dan een afspraak via
bonfromage.ton@live.nl. Na het
samenstellen van de juiste pakketten worden deze feestelijk verpakt
en kunt u ze ophalen bij Verbruggen Megastore in Oss aan de
Woonboulevard.
Nieuwe verkooppunten
Voor de Bomenpark Cadeaustam-

metjes kunt u vanaf 25 november
2015 ook terecht bij Bon Fromage
in Heesch aan ‘t Dorp 69 of in Oss
in de Heihoek (bij de Bakkers Lamers).
Deze nieuwe verkooppunten maken het voor velen gemakkelijker
om voor sinterklaas of kerst een
cadeaustammetje (vanaf € 10,-)
te kopen in de directe omgeving.

Uiteraard worden de cadeaustammetjes verpakt in een speciaal
cadeautasje. Bij het Bomenpark
blijven de cadeaustammetjes ook
verkrijgbaar.
U krijgt dan ook de mogelijkheid
om iets extra’s toe te voegen in de
vorm van een stukje kaas met een
dipper, zakje Bomenparkmix of
chocolade van het seizoen (t.w.v.
€ 5,- per stuk).

Gedropt zonder te verdwalen

Krant niet op 23-11-15
woensdag ontvangen?

Heesch - Op 20 november hielden de gidsen en scouts (meisjes/jongens 12 - 15 jr.) van Scouting Heesch
hun dropping. Vanwege de veiligheid gingen de scoutingleden onder begeleiding van ouders op pad om
de weg naar Het Kompas te vinden. Alhoewel een kompas in het donker moeilijk te gebruiken blijkt, verdwaalde niemand en kijken de deelnemers terug op een geslaagde activiteit.

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

adv.indd 1

De weg kwijt
Donker en koud, was het, maar de
weersvoorspellers hadden het mis;
de regen, die bleef uit. Na de vei-

ligheidsinstructies werd iedereen
in auto’s naar de dropplaatsen gebracht. Dankzij rondjes om rotondes en door wijken, raakte ieder-

een de richting kwijt en slaagde de
organisatie er in om de groepjes op
onbekende plaatsen te droppen;
de weg kwijt!

Het Kompas als driehoek
Met een kompasrichting en een
cryptische omschrijving (‘de kompasrichting is belangrijk, deze wijst
naar Het Kompas in de vorm van
een driehoek; ...ziet er uit als een
pijl, maar die zie je alleen vanuit
een ander perspectief’) trokken de
deelnemers de donkerte in. Het
eerste groepje werd om 20.20 uur
gedropt en arriveerde om 23.13 in
Het Kompas, het home van Scouting Uota.
‘Bernhezer’ lisdodde & winnaargevoel
Voor de opdracht oplossingen belden de gidsen en scouts op diverse
plaatsen aan. Overal werd geholpen met informatie en spulletjes.
Één groepje vond onderweg een
Lisdodde (plant met ‘bruine sigaar’) en leverde die in als ‘totempaal’.
Bij binnenkomst lieten de soep en
de koffie zich goed smaken. Alle
deelnemers gingen met het ‘Yesmooie-dropping-gevoel’ naar huis.
Het ‘winnende groepje’ met
Marloes, Inge, Maaike, Jelle, Oetse, en ouders Eric en Maarten gingen er met de snoepjes vandoor.

Tel. 0412-795170 of
06-22222955

VIER JAAR
GARANTIE!

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor

niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis

vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

16:52
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DUURZAAM BOUWEN
Tips om verpa
kkingsafval te
verminderen:
Vermijd onnod
ige verpakking
en.
Neem een bood
schappentas m
ee zodat je gee
n
plastic tasjes n
odig hebt.

Feestverlichting in alle
kernen duurzaam

Er is zeker toekomst voor een lokale
coöperatie zoals BECO
Foto: Jan Gabriëls

Een boerderij uit 1730 en nog volop in gebruik. Dat is duurzaam bouwen zou je zeggen. En dat is ook zo. Nu
inmiddels met een hele mooie Bed & Breakfast, die ook duurzaam werd gebouwd, op traditionele wijze. Dan
ben je duurzaam bezig en dat ben je dan nog meer als er zonnepanelen liggen en er groene duurzame energie
van BECO gebruikt wordt.
Foto: Ad Ploegmakers

Dat is bij Jeroen en Mandy Verhoeven aan de Fokkershoek het
geval. ‘Het initiatief van een lokale
coöperatie willen we ondersteunen
omdat we sterk geloven in een toekomst voor een lokale coöperatie’
zeggen Mandy en Jeroen.
Aandacht besteden aan bewust
en zuinig omgaan met energie is
een belangrijk uitgangspunt voor
de eigenaren van de luxe B&B ook
wel One Room Hotel genoemd.
Dit jaar nog uitgeroepen tot beste
B&B van Brabant en omstreken en
nummer 2 van Nederland. Mandy
en Jeroen: “Voor onze gasten mag
het aan niets ontbreken, maar er

wordt geen energie verspild. Zuinig
omgaan met handdoeken, bad en
douche, we hebben led verlichting
en het meubilair is gemaakt van eikenhout resten van de bouw. Dat
dragen we uit, gasten komen overal vandaan en nemen daar hopelijk
wat van mee. Ook voeden we onze
kinderen zo op. We merken doordat we zelf energie opwekken met
zonnepanelen, we ook nog bewuster er mee omgaan.”
BECO is een goed initiatief zegt
Mandy: “We ondersteunen dat
graag, omdat het een goede zaak
is voor ons allemaal. Als je in Bernheze woont, zou het eigenlijk logisch moeten zijn om je hierbij aan

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

te sluiten. BECO is met vrijwilligers
in opbouw, dat merk je nog wel.
Onze aanmelding ging in het begin
niet helemaal vlekkeloos, maar na
een twitter berichtje was alles snel
geregeld.” Jeroen vult daarbij aan;
“het geld is voor ons ook zeker
geen hoofdreden. We weten dat
BECO niet de goedkoopste is.
Als lokale ondernemer willen we
gewoon meedoen, hoe meer leden, hoe gunstiger het uiteindelijk
uit gaat pakken. Maar het uiteindelijke doel bij ons is hetzelfde als bij
BECO, zo weinig mogelijk gebruiken en zo veel mogelijk eigen energie opwekken.”

BERNHEZE – De meest sfeervolle dagen van het jaar zijn aangebroken.
In het centrum van alle kernen is inmiddels de feestverlichting ontstoken. Sinds dit jaar is die feestverlichting ook helemaal duurzaam.
In navolging van Nistelrode, waar
vorig jaar de ‘gewone’ verlichting
al vervangen werd door led-verlichting, zijn ook de slangen voor
de verlichting in de overige kernen
vervangen en nu voorzien van ledlampen. De Stichting Innovatieve
Ondernemers Bernheze (De SIOB,
de operationele tak van de SOB)
heeft het initiatief genomen om in
de hele gemeente de feestverlichting duurzaam te maken.
In totaal hangen in de vijf kernen
van de gemeente Bernheze 235
lichtornamenten in de maanden
november, december en januari.
Per ornament wordt acht meter
lichtslang gebruikt voor verlichting.

Omdat conventionele verlichting
30 kW verbruikt tegen 6 kW per
uur door LED en de verlichting per
dag zes uur brandt gedurende acht
weken, scheelt dit 8000 kWh, wat
neerkomt op € 1.600,- gedurende
de donkere dagen van november,
december en januari.
Hoewel de feestverlichting eigendom is van de vijf Samenwerkende Ondernemersverenigingen in
Bernheze, zijn de energiekosten
voor rekening van de gemeente
en ook aangesloten op het net van
de openbare verlichting van Bernheze. Van de besparing profiteert
iedereen dus een klein beetje mee.

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.haaldezoninhuis.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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Gemeente Bernheze trapt
af voor energieneutraal

!

W EEK EN D

VOORDEEL
R
27 T/M 29 NOVEMBE

Halve gevulde speculaasvlaai*
Met roomspijsvulling met daarop speculaaskruimels
en kruidnoten.

600 G

WEEKEND

1.

99

Galia meloen

PER STU

K

Perssinaasappelen

WEEKEND

WEEKEND

1.19

Snijbonen

400 G

1.49

Biologische aardappelen

WEEKEND

Anthony van Bakel en wethouder Rien Wijdeven plaatsen als aftrap een zonnepaneel. 

Foto: Marcel van der Steen

Bernheze - De gemeente Bernheze wil in 2030 energieneutraal zijn. Een van de maatregelen om dit te bereiken is het plaatsen van circa 1200 zonnepanelen op vijf gemeentelijke
gebouwen. Wethouder Rien Wijdeven plaatste woensdag 18 november samen met Anthony van Bakel, directeur van Van Bakel Elektro BV, de eerste zonnepanelen op het dak van
het gemeentehuis in Heesch. In totaal komen er op het gemeentehuis 114 zonnepanelen.
Om energieneutraal te worden is een visie
ontwikkeld en worden allerlei uitvoeringsactiviteiten gepland. Dit doet de gemeente niet
alleen, maar zoekt de samenwerking met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen.
De Bernhezer Energiecooperatie (BECO) is
zo’n platform waar de gemeente Bernheze

Nistelrode en het gemeentehuis in Heesch.
Eind maart 2016 zouden al deze gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen voorzien
moeten zijn. In deze gebouwen komen meters te hangen waarop het publiek kan aflezen hoeveel elektriciteit is opgewekt.

Wethouder Wijdeven: ‘We zijn er nog niet,
maar we zijn op de goede weg’
actief aan deelneemt. Het college neemt volledig stroom af bij de BECO.
Voorbeeldfunctie
Vooruitlopend op de algemene doelstelling,
wil de eigen organisatie van de gemeente
Bernheze al in 2015 energieneutraal zijn.
Zij wil immers een voorbeeldfunctie voor
inwoners en bedrijven vervullen. Om dit te
bereiken besloot de gemeenteraad om een
groot aantal zonnepanelen te plaatsen op
vijf gemeentelijke gebouwen. Dit zijn het
Bernrodegebouw en sporthal De Zaert in
Heeswijk-Dinther, de brandweerkazerne/
gemeentewerf en sporthal De Overbeek in

Subsidie
Door het rijk is een subsidie toegezegd in het
kader van de regeling SDE+ (Rijksregeling
Stimulering Energieproductie). Deze is afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde
en geleverde stroom gedurende vijftien jaar.
Over deze periode zal elk jaar een groot bedrag aan subsidie worden ontvangen waardoor de kosten van de investering al voor
een groot deel worden terugverdiend.
Daarnaast wordt 20% minder stroom verbruikt in de vijf gemeentelijke accommodaties. Niet alleen een duurzame, maar ook
financieel zeer aantrekkelijke investering.

Spinazie*

300 G

Crème Noblesse

WEEKEND

3.99

Forelfilet met knoflook
of peper*

125 G

1.85

250 G

Mozzarella*

125 G

van 0.49

van 1.69

1.59

Satésaus

450 G

v an 1.99

1.19

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Magere runderlappen*

WEEKEND

v an 1.39

1.39

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

1.29

1.99

v an 1.45
Actuele branche-vergelijking?
Echt wel!

4x 130 G

2 KG

WEEKEND

1.19

XL Black pepper
braadworsten*

2 KG

0.45

500 G

Allesreiniger

1.25 L

van 0.99

0.79

*Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN
OP WWW.ALDI.NL
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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*INCL. BTW - GELDIG TOT 18 DECEMBER 2015 - AFHALEN IN NISTELRODE OF €8,00 VERZENDKOSTEN - BINNEN 4 DAGEN GELEVERD

WWW.GAAFGRAFISCH.NL
GEZIEN WORDEN EN BOODSCHAP OVERBRENGEN
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Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of
zakelijke vraagstukken”

kEnniS en
onDEr STEUning
bieden aan lokale
gemeenschap
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 15.00
tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in Heesch. Een
team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, lonen, dan wel
accountancy gebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben
al jaren aanwezig op het spreekuur
van de KvK om ondernemers van
raad te voorzien op hun accountancy vragen.
Wij staan iedere eerste woensdag
van de maand van 15.00 tot 18.00
uur voor u klaar tijdens een gratis toegankelijk spreekuur op ons

kantoor in Heesch (Cereslaan 4,
naast de Rabobank). Iedereen kan
hier vrijblijvend binnenlopen om
vervolgens in gesprek te gaan met
een van de aanwezige specialisten,
waarbij ze worden voorzien van
een basisadvies.
Hierna kunnen we gezamenlijk bepalen of een verder adviestraject
volgt. Om te garanderen dat de
specialist die u wilt spreken voor

Foto: Thomas Segers

onZE DiEnSTEn o.A.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

u beschikbaar is, is het aan te bevelen om van tevoren telefonisch
uw afspraak te reserveren op 0412
- 45 90 00 (receptie Van Soest &
Partners).

Wilt u op een ander tijdstip of
datum een vrijblijvende afspraak
maken, dan kunt u natuurlijk ook
altijd dit telefoonnummer bellen of
gewoon binnen komen lopen.

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname

BERNHEZE BOUWT
gezondheidscentrum nistelrode
- UPDATEDe bouw in de schaduw
van de molen gaat als een speer...
Megens Elektro
www.megenselektro.nl
Huisartsenpraktijk en de andere eerstelijns praktijken

De apotheek

De bouw gaat als een speer

Hier komt ingang van de
huisartsenpraktijk en apotheek

bon
Knip de n
e
uit
er!
pro fite
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KEUZEBERNHEZE
BOUWT
20% KORTING
*

OP ALLE MAATWERK
BINNENZONWERING
Nooit meer in
het
donker
thuiskomen
nooit meer thuiskomen
*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014.
Vraag naar de voorwaarden.
2 909999
999921
in donker? ga dan naar:

Zo aan het eind van het jaar is het weer zover: in het donker ‘s-morgens
de deur uit en ’s-avonds - eveneens in het donker - weer thuiskomen.
Een onverlicht huis; ongezellig én ook nog eens onveilig, terwijl je er vrij
eenvoudig voor kunt zorgen dat, op een door jou bepaald tijdstip, wat
lampen aangaan; zowel binnen als buiten. Hubo heeft een groot aantal
verschillende tijdschakelaars en dimmers in het assortiment.

Maxend 5 - Nistelrode

info@hubonistelrode.nl
0412-611033

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1

17-02-14 11:41

Mooi landelijk in nistelrode:
De Zwarte Molen
NISTELRODE – Achter de Baansteen in de nieuwe wijk Zwarte Molen
bouwt Bouwbedrijf Wagemakers aan de woningen voor een mooie
toekomst. De 17 rijwoningen, 10 hoekwoningen en 4 twee-onder-eenkapwoningen zijn gedeeltelijk al verkocht en dat is niet verwonderlijk.

nieuw
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e

NIEUWE RIJ- EN HOEKWONINGEN TYPE B
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De rijwoningentwee-onder-één-kapwoning
met een landelijke
een over
de (avolle
breedte van het
(d1)
hoekwoning
12)
FASE
1
Perceeloppervlakte
223 maan, inhoud 446
m
Perceeloppervlakte
316 m ,–inhoud
421 m
en
traditionele
uitstraling zijn
huis
ligt. De zolder
bereikbaar
Koopsom € 242.000,- v.o.n.
Koopsom € 229.000,- v.o.n.
BOUW gelegen, met tuinen die via een vaste trap – biedt de motrekkelijk
twee-onder-één-kapwoning
(d3)
tussenwoning
(c2) een vierde kamer.
variëren
à 5,40 meter
gelijkheid
voor
GESTART!van 5,10
Perceeloppervlakte 212 m , inhoud 446 m Perceeloppervlakte 143 m , inhoud 468 m
en 9 à 10
meter
diep.
De badkamer
is voorzien
van teNOGbreed
BESCHIKBAAR:
Koopsom
€ 237.000,v.o.n.Aan
Koopsom € 206.000,v.o.n.
de voorzijde zorgen een stoep met gelwerk, inloopdouche, wastafel
VERKOOP ENtoilet
INFORMATIE
parkeerstroken en een brede straat en hangend
en bij de tweevoor ruimtelijkheid.
onder-een-kap woningen ook nog
Makelaardij Ton van Lanen & Partner
een ligbad.
Ook het toilet op de
T: 0413 25 02 58 • www.vanlanen.nl
Ruimtelijk wonen
begane grond is compleet afgeBernheze makelaars & adviseurs
Binnen zorgen een ruime keuken werktT:met
sanitair
tegelwerk.
0413 24
38 18 • en
www.bernheze.nl
en de tuingerichte woonkamer
voor een fijne leefruimte en boven Eigen aan Nistelrode
zijn de drie slaapkamers, waarvan De woningen die variëren in prijs
2

3

2

3

2

3

2

3

B
B 2
B 11 1
10

ga naar www.zwarte-molen.nl

van € 172.500,- tot € 242.000,v.o.n. passen prachtig in Nistelrode door hun stijl van bouwen,
het gebruik van de bakstenen,
het energielabel A+ en de ruimte
in en rond de woningen. Elke woning heeft een eigen achterom en
fietsenberging. De nabijheid van
natuurgebied De Maashorst zorgt
voor vele mogelijkheden in de natuur te ontspannen. Voor starters
zijn de rijwoningen ideaal dankzij
de mogelijkheden om details in de
woningen nog in te vullen, maar
ook voor de mensen die door willen groeien biedt het project vele
mogelijkheden, vooral in de hoeken twee-onder-een-kap woningen.

www.hetbouwblok.nl

Interesse
Is je interesse gewekt? Wil je meer
informatie of een brochure? Neem
contact op met:
Bernheze Makelaars
T. 0413-243818
www.bernheze.nl
Of
Makelaardij Ton van Lanen &
Partner
T. 0413-250253
www.vanlanen.nl.

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch
06-53740305

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

van den berg en zn.
Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

tegelwerken & tegelhandel

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249 • fax 0413-293952
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
GROEP BV
■

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

Column
onno
de PLAtteLAndsWoninG
KAnsLoos?

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
Uw waard
ie
t
a
onze motiv
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

In Nederland kennen we al een tijdje de
‘Wet Plattelandswoningen’. Deze wet
zou het mogelijk moeten maken dat
(voormalige) agrarische bedrijfswoningen
ONNO TRUSCHEL is
door derden bewoond mogen worden.
zelfstandig adviseur op het
Onder ‘derden’ wordt dan verstaan
gebied van ruimtelijke
personen die geen binding hebben met
ordening en eigenaar van
het agrarische bedrijf. Het gaat dus om
RO Connect in Heesch.
burgerbewoning van een voormalige
agrarische bedrijfswoning. Overigens is het
niet zo dat een aanduiding ‘plattelandswoning’ betekent dat de woning
bij het agrarisch bedrijf moet worden aangemerkt als burgerwoning. De
woning blijft het karakter hebben van een ‘bedrijfswoning’.
Als groot voordeel van de Wet Plattelandswoningen werd bij de
introductie van de wet genoemd, dat deze woningen niet beschermd
hoefden te worden tegen negatieve milieueffecten van het bijbehorende
agrarische bedrijf.
Begin van dit jaar heeft de rechter dit enigszins genuanceerd. Anders dan
in de wet is bepaald, moet volgens de rechter bij een plattelandswoning
wél de luchtkwaliteit worden beoordeeld. Reden van deze ‘beperking’
door de rechter is de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit, waarin staat dat
een beoordeling van luchtkwaliteit overal moet plaatsvinden. Dus ook bij
een plattelandswoning.

NAJAARSACTIE
Benzinemotorzaag

een goed woon- en leefkliMaat is de
VOORWAARDE BĲ PLATTELANDSWONINGEN
Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 170
30 cm

van 244,- nu 199,-

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

Van Schijndel Tegelhandel

Is hiermee de realisatie van een plattelandswoning nou per definitie
kansloos geworden?
Ik zou zeggen van niet. Ook bij een plattelandswoning is een ruimtelijke
onderbouwing nodig. Een onderbouwing die aantoont dat er sprake is
van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Luchtkwaliteit is daar slechts één
onderdeel van. Bovendien heeft de rechter niet in algemene zin gezegd
dat een plattelandswoning niet kan naast een agrarisch bedrijf, maar dat
onderzocht moet worden of de luchtkwaliteit in orde is.

gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!

Altijd e
st
de scherpngen.
aanbiedi

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
e staa
t
altijd kl
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Dus hoewel een plattelandswoning niet wordt beschermd tegen negatieve
milieueffecten van een naastgelegen agrarisch bedrijf met betrekking
tot geuroverlast en geluid, moet er wel altijd aangetoond worden dat
er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Luchtkwaliteit is daar
gewoon onderdeel van.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

WAT DOEN WE?
• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

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

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

10%
KORTING
t/m 31 december 2015

www.pakhuys35.nl

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

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

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

WONEN

Woon

MEUBELEN,

budgetTips

WOONDECORATIE
RESTAURATIE EN

ANTIEK
STOFFERING
DE WITTE BOERDERIJ
www.witteboerderij.nl
Hezelaar 2 - Sint Michielsgestel

073 – 5512778

Gooi oude flessen niet weg!
Je kan er zoveel leuke dingen
mee doen, bijvoorbeeld een
waxinelichtje in branden, een
vaas van maken, enzovoort.

Industriële look
door middel van behang

Weg van een stoere bakstenen
muur? Er zijn heel veel soorten
behang met een motief van
bijvoorbeeld bakstenen dat net
echt lijkt.

Mix oud en nieuw
Combineer oud met nieuw. Tegenwoordig is het helemaal in
om een nieuw design te mixen
met vintage elementen.

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Kom je vrĳdag 27 november tussen
12.00-17.00 uur naar Depot?

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat
• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

Volop actie in de winkel

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

’t Dorp 61a in Heesch

Recycle!
Het is niet alleen goed voor het
milieu, het kan bovendien ook
hartstikke leuk zijn! Blaas nieuw
leven in je oude meubels.

Welke meubels heb ik nodig?
Voordat je begint met het inrichten van een ruimte, vraag
jezelf af welke activiteiten in
deze kamer het belangrijkst zijn.
Pas hierop aan welke meubels
noodzakelijk zijn en welke misschien wel overbodig.

VOF De Groot - Huiden & Vachten
Volg ons op Facebook voor extra weekend acties!
Ook in de vakanties geopend!

Pak uit met oude meubels
Heb je nog een oud kastje thuis
staan, schilder deze in een gekke
kleur en maak er een eyecatcher
van. Ook een leuk voorbeeld is
om de binnenkant van een kast
te behangen.

Je interieur snel zat?
Wissel zo nu en dan van accessoires, bijvoorbeeld per seizoen.
Zo voorkom je dat je je interieur
snel zat bent en is het elke keer
weer vernieuwend. Berg je oude
accessoires wel op en haal ze na
een tijdje weer tevoorschijn.

Openingstijden
Dinsdag 12.00 - 17.00
Vrijdag 11.00 - 17.00
Zaterdag 11.00 - 17.00

Oude Baan 1a
5386 KS GEFFEN
www.huidenenvachten.nl
Facebook.com/
huidenenvachten
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onen
Het nieuwe w

Binnenki

jken

Marijke Floris Wonen
• Meubelstoffering
• Interieuradvies
• Gordijn- en meubelstoffen
• Meubels en accessoires
• Verf en behang

Woensdag, donderdag en vrijdag
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Andere dagen op afspraak.
De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum

Meubelstoffeercursussen
073 503 5 305
06 12 22 48 20

landelijk
wonen

info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

Modern

Woon budgetTips
Begin bij het begin
Het is belangrijk dat je een plan hebt voor je inrichting voordat je aan
een verbouwing begint. Vraag jezelf af waar je aansluitpunten wilt
voor bijvoorbeeld de verlichting. Het scheelt een hoop extra werk
en geld.

Waar te beginnen met een nieuw interieur en een klein budget?
Je ben je interieur een beetje zat en wilt totaal wat anders. Alleen je hebt op dit moment een krap budget.
Kies er dan voor, om het in twee of meer fases te doen: de wanden, de woonaccessoires, de meubels en de
vloer kunnen om de beurt aangeschafd worden.
En met wat tips kan je wellicht wel in één keer, bijvoorbeeld de woonkamer of keuken omtoveren in je
wensen van nu.

Schilder je muren
Schilder één of meerdere wanden in een ruimte. Gemiddeld kost één wand € 25,-

Vervang de lampenkap in plaats van de gehele lamp
Over het algemeen is een lampenkap niet te duur en is deze ook gemakkelijk te vervangen. Als de lampenvoet niet meer past bij je interieur, dan kan je altijd kijken of deze geschilderd kan worden.
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Sinterklaas in Bernheze
Sinterklaasfeest
VluchtelingenWerk Bernheze

BERNHEZE – Afgelopen zaterdagmiddag organiseerde Vluchtelingenwerk Bernheze een Sinterklaasfeest voor
alle kinderen met hun ouders. De middag begon met het poppenkastspel ‘Sinterklaas en het hoogtevreespietje’ door Alexandra en Liesbeth.
Elina en haar moeder lazen daarna een sinterklaasgedicht voor.
Hierna gingen de kinderen zingen en hoopten dat Sinterklaas
zou komen. En inderdaad, Sinterklaas had - samen met drie Zwarte
Pieten - de weg gevonden naar
Checkpoint in Heesch.
Bij binnenkomst begroette Sinterklaas iedereen in het Arabisch met
‘salem aleikum’ en de sint wist
zelfs dat Elsa die dag jarig was.
Dankzij Klaasje werd ieder kind

Met ‘salem aleikum’ - le�erlijk vrede begroe�e sinterklaa� de kinderen
verrast met een leuk cadeau, pepernoten, mandarijn en natuurlijk
een persoonlijk woordje van Sinterklaas. Een geweldige middag
voor alle kinderen.
Wilt u ook iets betekenen voor

VluchtelingenWerk Bernheze, dat
kan. Ze zijn nog op zoek naar taalcoaches.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Dalderop – Kool via 06-15091734.
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Foto’s: Michel roefs

Voorleespiet in bibliotheken Bernheze
BERNHEZE - Ook dit jaar komt
Zwarte Piet weer voorlezen in de
bibliotheken van Bernheze.
Zwarte Piet is op de volgende momenten in de bibliotheek aanwezig:
- Zaterdagochtend 28 november
om 11.45 uur in Heeswijk Dinther.
- Woensdagmiddag 2 december
van 14.00 tot 14.45 uur in de
bibliotheek in Heesch.
- Woensdagmiddag 2 december
van 15.00 tot 15.45 uur in de
bibliotheek in Nistelrode.
In de periode voor Sinterklaas zijn
er als vanouds allerlei sinterklaasboekjes te leen in de bibliotheek.

  
•
•
•
•
•

Ook ligt er dit jaar voor jonge
kinderen een knutselplaat klaar
waarmee zij een papieren schoen
kunnen knutselen en versieren.
De schoen kan gezet worden in
de bibliotheek en 2 december opgehaald worden. Wees er snel bij,
want de voorraad vouwschoentjes
is beperkt.

Schaar en nietmachine
Stiften / kleurpotloden
Wit karton
Gekleurd karton (om een veer uit te knippen)
Crêpepapier (kleur naar keuze)

AAN DE SLAG
Knip uit het stuk witte karton een reep van ongeveer 10 centimeter hoog. Vouw deze strook om je hoofd
en knip deze af op de gewenste lengte. Niet het karton goed vast.
Knip uit het stuk gekleurd karton een veer. Knip een ruime cirkel uit het crêpepapier en niet het in de
binnenkant van de kartonstrook vast. Je krijgt dan een bolletje bovenop de strook. Niet nu de veer in de
binnenkant van het karton vast. En klaar is je Zwarte Pietenmuts.
Met de overgebleven restjes crêpepapier, karton en met je viltstiften of potloden, kun je nu de zwarte
pietenmuts gaan versieren. Veel plezier!

 
eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Heeft u al plannen
voor de feestdagen?

PAKJESAVOND
vier je bij ‘t Pumpke

Wij zijn geop
end op
EERSTE KER
STDAG
vanaf 16.00
uur
en TWEEDE K
ERSTDAG
vanaf 11.00
uur.

Geniet van onze overheerlijke pepernotenparfait
De sint zal ook een bezoekje brengen.
Op maandag gesloten • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

•
•
•
•
•

Schaar en nietmachine
Stiften / kleurpotloden
Wit karton
Rood karton
Geel karton

AAN DE SLAG
Knip uit het stuk witte karton een reep van ongeveer 10 centimeter hoog. Vouw deze strook om je hoofd
en knip deze af op de gewenste lengte. Niet het karton goed vast.
Knip uit het stuk rode karton een mijter en niet het in de binnenkant van de kartonstrook vast. Knip uit
het gele karton 2 lange stroken van ongeveer 2 centimeter breed. Maak een kruis van deze stroken en
plak deze op de mijter.
Met stiften en/of kleurpotloden kun je je naam op de mijter schrijven. En klaar is je sinterklaasmuts!
Variatietip sinterklaasmuts
Knip twee mijters uit, in plaats van één. Plak er één aan de voorkant en één aan de achterkant van de
witte strook. Breng de twee punten bij elkaar en niet deze vast. Tussen de twee delen in kun je ook nog
crêpepapier vastnieten.
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Tijdens het Bernhezer Business Event (BBE)
werd zaterdag Slim Telecom
uitgeroepen tot winnaar van
De Jonge Ondernemersprijs (JOP) 2015
Slim Telecom is een jong bedrijf waar met heel veel enthousiasme maatwerk
wordt geleverd voor telefonieoplossingen. Als onafhankelijke partner werken
ze samen met vrijwel alle grote providers op de telecommarkt, zoals Vodafone, KPN en Telfort. Slim Telecom zorgt voor de beste maatwerkoplossingen en het onderhoud daarna op het gebied van mobiele telefonie, VoIP
trajecten met installatie, track en trace systemen en carkits met inbouw op
locatie, hardware en repair. De eindgebruiker krijgt periodiek een nieuwsbrief
en een factuurcheck, zodat het abonnement aangepast kan worden aan het belgedrag.

ik ben

Foto’s: Marcel van der Steen

Wat is jullie kracht?
“Ons credo is: een goede aanpassing kan tot forse besparingen leiden,” vertelt directeur Bart Hoezen. “Wij zijn onafhankelijk, deskundig en bieden een hoog serviceniveau, daardoor zijn al onze klanten verzekerd van het maximale rendement voor
hun bedrijf. Het is altijd leuk om erkenning te ontvangen voor wat je doet, zowel bij
zakelijk als maatschappelijk ondernemen. Het succes is ons niet aan komen waaien,
we hebben heel hard gewerkt om ons bedrijf op te bouwen. Iedereen binnen ons
team is ontzettend trots op deze geweldige prijs. Deze prijs is - naast een grote eer ook een zeer welkom steuntje in de rug. Een teken dat we op de goede weg zijn en
een extra stimulans om zo door te gaan.”

“

Klaar voor de toekomst?
“Voor het beste resultaat heb je meerdere patijen nodig. D66 streeft ernaar de
hoogste netwerksnelheden te bieden in de wereld en heeft de ambitie dat Nederland de meest duurzame ICT- en Internethub (internetverdeelcentrum) ter wereld wordt.
Dat is de basis voor onze digitale economie. Dit vraagt voortdurend investeringen in mobiele
en vaste netwerken, waarbij de overheid moet faciliteren, zonder een voorkeur te geven aan een bepaalde
techniek. Daarom is het mijn partij. Ook lokaal denkt D66 mee met ondernemers. Ze geven en vragen
advies, nemen je mening serieus en doen daar ook wat mee. D66 steunt de ondernemer die vooruit wil.”

”

Ondernemersbelang HD is trots op lid

Bart Hoezen
van Slim Telecom

Van harte gefeliciteerd
met de Jonge Ondernemersprijs 2015
namens het bestuur en de leden van Ondernemersbelang HD

BErnHEZE BUSinESS EVEnT
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De winter komt er weer aan!
De meeste mensen denken dat er ‘s winters op tuingebied

onderhoudsfrequentie en wat we precies in uw tuin gaan

niet veel gedaan kan worden. Toch geven wij van

doen. Dit alles voor een vaste prijs per maand of jaar.

Geenen Gardening ook winterbeurten aan uw tuin, zoals

Dus achteraf geen verrassingen meer!

snoeien en bladvrij maken van uw tuin.
Neem eens vrijblijvend een kijkje op onze mooie website.

Wij feliciteren de
mede-genomineerde
Bart Hoezen van Slim
Telecom met de Jonge
Ondernemersprijs 2015!

In de winter is het de uitgerekende tijd om uw tuin opnieuw

Daar staat ons verhaal uitgelegd en verhalen over onze

samen te stellen d.m.v. het maken van een tuintekening.

harde werkers.

Uiteraard denken wij graag met u mee!

Heeft u uw tuin nog niet winterklaar?
Verder gaan wij vanaf januari 2016 werken met

Bel of mail voor een afspraak.

onderhoudscontracten, zowel voor particulieren als
bedrijven. D.w.z. dat we vaste afspraken maken met u over

Heiveld 5, Vorstenbosch
Tel: 06-30230395

Sfeer nodig?

Web: www.geenengardening.nl
Email: geenengardening@live.nl

Tot snel!

/geenengardening
@geenengardening

RWP Audio, Video & Lighting is al meer dan twintig jaar een betrouwbare en meedenkende partner in professionele
licht-beeld- en geluidsverzorging en verhuur. RWP levert een op maat gesneden pakket voor het intiemste feestje tot
megaspektakel. Een onvergetelijke beleving gegarandeerd!

Nistelrode 0412-612988 - St. Oedenrode 0413-288787 - Den Dungen 06-22386399 - info@rwponline.nl - www.rwponline.nl

foto’s Marcel Bonte

GEFELICITEERD!

BouwBEDRIjF
GEBR. van HERpEn B.v.
RoB van nIsTELRooIj

sLIM TELECoM
BaRT HoEZEn

ÉN GEFELICITEERD

Wij feliciteren de top-organisatie
van het Bernhezer Business Event
met een succesvolle editie
BBE 2015

mET EEN zEER GEsLaaGD
BERNhEzER BusINEss
EvENT. zoNDER DEzE
kaNjERs GEEN EvENT.
BEDaNkT vooR juLLIE
ENoRmE INzET EN
CREaTIvITEIT.
BEsTuuR BERNhEzER
oNDERNEmERs pLaTFoRm

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

Boven v.l.n.r.
Thierry Dielissen, Wilson Bosch,
Carlijn van der Steijn, Alwin van
den Hurk, Jozette van den Helm,
Robbie van der Wijst, beneden
v.l.n.r. Marieke Govers,
Monique Raaijmakers
twitter.com/BernhezerBE2015 www.bernhezerbusinessevent.nl
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nieuwe shirts voor Loosbroekse beugelaars
LOOSBROEK - De spelers
van D’n Beugel uit Loosbroek kregen op donderdag 19 november nieuwe
shirtjes. Restaria Revival
was bereid gevonden om
alle spelers van deze club
in het nieuw te steken.
Onder
aanwezigheid
van de uitbaters - Gerard
en Gertie van der Sangen - werden de shirtjes
overhandigd.
Namens
de beugelclub bedankte
voorzitter Ad Geenen Revival voor deze schenking.
Hij bood Gertie een bos
bloemen aan en Gerard
een bierpakket in de vorm
van een reclameauto van
Revival. Gerard wenste
alle spelers nog veel succes toe in de diverse competities en zei dat de reclameauto een mooi plekje
zou krijgen in de cafetaria.
Foto: Jan Gabriëls

basketbal

Beckers
worstenbroodjes
Beckers
Normaal 11.79

8.

/7 mm

HEESWIJK-DINTHER - Na weer een
weekend geen wedstrijd stond er afgelopen weekend de
tweede thuiswedstrijd op het schema voor Tenderfeet H1. Deze keer
kwam EBBC uit Den
Bosch op bezoek.
In tegenstelling tot
voorgaande seizoenen waarin Tenderfeet al veelvuldig tegen EBBC gespeeld heeft, is het deze
keer het H3 team van de Bossche club en dit team is
voor Tenderfeet nog een grote onbekende.

Beste
prijs

doos à 30 stuks

99

Sperziebonen heel of
Hollandse snijbonen
zak à 1 kg

Diepvriesspecialist
Normaal 2.79 / 2.49

1.

Frikandel

schaal à 5 stuks

Horeca
kwaliteit

Diepvriesspecialist
Normaal 1.99

99

Rundvlees- 20% of Zalm porties
Frites10%
préfrites -zak
Voorgebakken
à 900 gr Frieten
goulashkroket
Frites

10/10 mm

Frieten
Swinkels Food
Normaal 10.49 / 10.99

8.
Frites
Frieten

Frites

7 x 9 c.-o.

99

1.

7 x 9 c.-o.

7/7 mm

Allumettes
doos
à 96 stuks
Fijne Frieten

Diepvriesspecialist
Normaal 9.99

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1020536
1 54 10376 723007

7.

99
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Allumettes
Fijne Frieten

Kleintje snack

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7/7 mm

7 x 9 c.-o.

of Wantan

7/7 mm

1020513
1 kg
1016226
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 kg

AL SNEL BLĲKT DAT DE SPELERS
goed luisteren naar CoaCH
van loon

Puur Asia
Normaal 3.99 / 3.79 / 2.49

Roti Roll Kip

Al snel blijkt dat de spelers goed luisteren naar Coach van
Loon, want het spel ziet er in de tweede helft al een stuk
beter uit. Zo loopt de thuisploeg langzaam uit en staat er
na het 3e kwart een score van 57 – 48 op de borden en
deze lijn moest dus doorgezet worden naar het 4e kwart.

220 gr

Tokoman
Normaal 2.99

Spaarkaart

Gratis tegen inlevering
van 12 spaarpunten

Helmond
| De Hoefkens 1B | T: 0492-544407
Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
10/18 mm
Pom’Steak

van

De wedstrijd begint, voor de thuisclub, de aanval van
EBBC wordt afgeslagen door een knappe steal en na een
snelle transitie worden de eerste 3 punten van de middag
binnengeschoten. Maar helaas hebben de bezoekers ook
een prima start en blijft de score gedurende heel het eerste kwart in balans. Na het eerste kwart pakt Tenderfeet
een voorsprong van 3 punten.

Het tweede kwart wordt afgesloten met een puntje meer
voor EBBC. In de rust wordt het probleem van het balverlies nog eens onderstreept en worden de nodige veranderingen aan de verdediging doorgesproken.

doos à 20, 12 of 6 stuks

25%
Korting

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

10/10 mm

Lutosa
1020407
Normaal
1.99

7 x 9 c.-o.

10/10 mm

1020407

Dikke- of
dunne
Allumettes
zak à 1 Fijne
kg.Frieten

7 x 9 c.-o.

Frieten

Beste Garnalen in filodeeg,
prijs Butterfly garnalen

8.

49

1020409

54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987

Epic
Frites 13.49
Normaal

doos à 650 gr.

5.

49

doos à 24 stuks

Framboos mascarponeof aardbeien boltaartCoppenrath & Wiese
Normaal 7.99

1.

59

frites - Voorgebakken
Frieten
2 kg

0 mm

Sterke 2e helft brengt
Tenderfeet de overwinning

www.diepvriesspecialist.nl

Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,
woensdag 25 nov. t/m dinsdag 8 dec. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

En al heel snel blijkt dat dit goed lukt, want Tenderfeet
gooit de verdediging nog verder in het slot en EBBC weet
maar 2 punten te maken in de eerste 8 minuten. En met
nog 2 minuten te spelen en een voorsprong van 26 punten is de wedstrijd wel gespeeld.
EBBC kan in de laatste minuten via vrije worpen nog 4
punten maken en met de laatste score van het kwart bepaald de thuisploeg uiteindelijk de eindstand op 78 – 54.
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Wesley Pittens wint zesde ONK Enduro op rij in
Harfsen, Thierry wordt opnieuw tweede

Wesley Pittens

Foto’s: VS Foto, Erik

Thierry Pittens

Harfsen/Vorstenbosch - Wesley Pittens van Pittens Racing heeft zaterdag in Harfsen zijn zesde zege van dit seizoen weten te pakken. De rijder uit
Vorstenbosch was de hele dag goed op dreef en wist - ondanks een valpartij in
de tweede ronde - ook nog de scratch te winnen. Thierry was de hele dag in de
strijd om de zege in de E1 klasse. Echter, door een valpartij in de laatste ronde,
zag hij zijn kansen in rook opgaan en sloot de dag af op een tweede plaats in
de E1 klasse.
Op vrijdag zagen de gebroeders
Pittens tijdens het verkennen van
de proeven dat het technisch zou
gaan worden.
Het had op de dagen voorafgaande aan de wedstrijd enorm veel
geregend, maar ondanks dit, lagen

de route en proeven er boven verwachting droog bij.
Met Wesley liep het vanaf de eerste ronde lekker. In de tweede
ronde kwam hij in de tweede proef
even een keer ten val, waardoor er
wat tijd verloren ging. Dit maakte
hij in de laatste ronde weer goed,

waardoor hij de E2 klasse met een
voorsprong van 1 minuut en 18
seconden winnend af wist te sluiten. Wesley was in zeven proeven
het allersnelste en slaagde erin om
met een verschil van vier seconden
op de tweede man ook de scratch
winnend af te sluiten. Hiermee

Het zou
technisch
gaan worden
won Wesley voor de derde keer op
rij de scratch.
Thierry begon in de eerste proef
rustig, maar wist toch de snelste
tijd in zijn klasse neer te zetten. In
de tweede en derde proef moest hij
iets toegeven. In de tweede ronde

Oorkonde uitgereikt aan Mark

Mark heeft deze ontvangen omdat
het op de Special Olympics 2 x een
gouden medaille en 4 x een zilver
medaille behaald.

Gebroeders Pittens kijken tevreden
terug op de wedstrijd in Harfsen
en Thierry en Wesley gaan zich nu
voorbereiden op de kampioensrit
in Eindhoven op 12 en 13 december.

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!

HEESCH - Maandag kwam de burgemeester Marieke Moorman de
oorkonde brengen aan Mark Steeg
die bij de ere-sportpenning hoort!
De ere-sportpenning heeft Mark
in augustus ontvangen. Deze penning wordt slecht bij uitzondering
uitgereikt aan personen die een
bijzondere sportprestatie hebben
neergezet!

deed hij er een schepje bovenop
en wist in twee proeven de snelste tijd neer te zetten. Er stond dus
veel op het spel in de laatste ronde.
In de eerste proef reed hij iets te
verkrampt, maar gelukkig bleef de
schade beperkt. Helaas waren zijn
kansen op de overwinning na een
valpartij in de tweede proef definitief verkeken, waardoor hij genoegen moest nemen met een tweede
plaats in de E1 klasse.

Onbezorgd genieten van een complete
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Met de feestdagen gaat u natuurlijk
alleen voor het allerbeste!
tdekkin�
Smaakvoll� on
e� of diner
voor b� d� borr
Bestel makkelijk en snel op www.BBQenzo.nl

WIJ STOPPEN. SLA UW SLAG, DOE UW VOORDEEL!
ons magazijn is leeg, vanaf 24 november:

leefstijl & kadowinkel
BOSCHWEG 43 - SCHIJNDEL
TELEFOON 073 - 5492290

ALLES IN DE
W
NU 40 % K INKEL
ORTING!
Met uitzondering van PANNEN 25% KORTING!

serviezen, pannen, bestekken en kado’s
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dansen

DV Dancing kids presenteert nieuw seizoen

64 leden 20 dansen
NISTELRODE - DV Dancing Kids presenteerde met 64 leden totaal 20
dansen in een tweeënhalf uur durend programma. Met alle leden op het
podium werd deze middag begonnen, waarbij de jubilarissen en jarigen
door Rose-Marie van Heumen, voorzitter van de dansvereniging in het
zonnetje gezet werden.
Alle vrijwilligers en dansers werden
benoemd en sponsoren kregen een
groot applaus, want zonder hen
was deze middag niet mogelijk. Na
deze indrukwekkende presentatie
kan DV Dancing Kids beginnen
aan een sportief seizoen.

leuke verrassing. De stemmen bij
de Rabobank Clubkas Campagne
brachten een bedrag bijeeen van
€ 954,- voor DV Dancing Kids en
€ 446,- voor Eurodance 2016. Een
hartelijk dank voor alle stemmen
was hier op z’n plaats.

Er zijn al veel acties geweest om
geld op te halen; zoals de Grote
Club Actie met een opbrengst
van maar liefst € 1.716,- en hiermee een groot succes te noemen.
Ruim € 500,- meer dan vorig jaar,
waarbij Amira de meeste loten
meebracht, zij kreeg dan ook een

Presentatie indrukwekkend
Lenigheid, conditie, choreografie
en veel nieuwe danskleding voor
de leden; het werd allemaal met
trots gebracht. Aan de dansen
was goed te zien dat de trainsters
er weer veel uren werk in hebben
gestoken, net als de leden die vele

uren training gehad hebben om de
dansen onder de knie te krijgen.
Met bijna twee tribunes vol in CC

Kruimige
aardappelen

5.

98

2.

50

geld op, waardoor de vereniging
een nieuwe mobiele muziekinstallatie aan kan schaffen.
Meer informatie en meer foto’s op
www.mooinisseroi.nl en
www.dvdancingkids.nl.

De taart en de loterij brachten veel

OP=OP

Authentieke
slagershamburgers

2 zakken à 2,5 kilo

2 ZAKKEN

De Pas werd - mede door de entree en de geweldige loterij - deze
presentatie weer kostendekkend.
Ook konden bezoekers een stukje
taart kopen, dat een lot opleverde
waar een prijs aan hing ter waarde
van € 100,-.

vers gebak
ca. 5/6 personen

2 pakken à 2 stuks

2 PAKKEN

2.

50

5.

58

Coop
appeltaart

ING
65% KORT

4.

99

1.

79

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Robijn wasmiddel
Klein & Krachtig
color of black velvet

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Honig soep

5. 6.

2.

39

2 PAKJES
18

2. 2.78

1.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig op de aangegeven dagen.

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

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

3 kratten à 16/ 24 flesjes
à 300/ 450 ml naar keuze

2 pakjes à 41-112 gram
naar keuze

flacon 735 ml

PER STUK
99
99

Hertog Jan
of Grolsch bier

00

N
3 KRATTE
67

38. 44.07

25.

00

BErnHEZE SPorTiEF

Woensdag 25 november 2015

Leon van Wanrooy twee jaar
langer bij WHV

trampoline
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E-team gympoint naar nk

Twee eerste plaatsen tijdens derde plaatsingswedstrijd

LOOSBROEK - Hoofdtrainer Leon
van Wanrooy heeft zijn contract
bij het Loosbroekse WHV met
twee seizoenen verlengd.
Van Wanrooy is alweer bezig aan
zijn derde seizoen bij WHV. Na vorig seizoen te zijn gepromoveerd
naar de vierde klasse H, weet WHV
momenteel knap aan te haken bij
de middenmoot. Zowel Leon van
Wanrooy, spelers en bestuur hebben nog steeds het volste vertrouwen in een succesvolle samenwerking en ontwikkeling.
Om dit te bekrachtigen is het contract van Leon van Wanrooy met
twee seizoenen verlengd. “Op
deze manier is er rust en ruimte
om met de spelersgroep te bouwen aan een stabiele plaats in de
vierde klasse”, aldus voorzitter Eli
van Beekveld. Tijdens de algemene
ledenvergadering werd eveneens

Foto: Jan Gabriëls

medegedeeld dat Denny Langenhuijsen na dit seizoen ook nog
minimaal twee jaar actief blijft als
trainer van het tweede elftal.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

voetbal

WHV wint inhaalwedstrijd
LOOSBROEK - In de thuiswedstrijd tegen FC de Rakt heeft WHV
moeizaam maar verdiend gewonnen van de rode lantaarndrager.

V.l.n.r.: Sanne Bevers, Babette Ekkebus, Eline van der Leest en Puck van der Velden.

NISTELRODE – Blijdschap en teleurstelling wisselden zich af tijdens de laatste plaatsingswedstrijd trampolinespringen in Oss. Zowel in de D- als de E-categorie behaalden de trampolinespringsters van Gympoint uit
Nistelrode een eerste plaats. Daarmee heeft het E-team zich geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen op 12 december in Oss.
Op E-niveau behaalde het E1 team
een verdiende eerste plaats. Het
team, dat bestaat uit Sanne Bevers, Eline van der Leest, Babette
Ekkebus en Puck van der Velden,
behaalde in totaal 209,25 punten, vier punten meer dan tijdens
de vorige wedstrijd. Alle meiden
sprongen een zeer stabiele wedstrijd met enkel kleine foutjes. Forza uit Goes werd tweede en Swen-

tibold uit Sittard verrassend derde.
Dit zijn ook de drie teams die naar
het NK mogen.
Het tweede E-team deed het ook
verrassend goed. Babette Hulsmann sprong een mooie reeks en
Dion Bijvelds zette zijn ingezette
progressie door. Janne van de
Heuvel sprong een aangepaste
verplichte oefening, waardoor het

Vooral in de eerste helft was FC
de Rakt de bovenliggende partij,
zonder tot uitgespeelde kansen
te komen. Het enige gevaarlijke
moment voor de gasten kwam via
een voorzet van de linkerflank, die
door Kevin Poels op de lat werd
gekopt. WHV liep achter de feiten
aan en kwam telkens tekort.
Het was met afstand de slechtste
eerste helft van WHV dit seizoen.
Een extra euvel was, dat Harold
Lunenburg na 15 minuten geblesseerd uitviel met een hamstringblessure en vermoedelijk volgende
wedstrijd niet van de partij zal zijn.
Hij werd vervangen door Ferens
Bongers die een uitstekende wedstrijd zou spelen.
Inzet
Na rust was het voetballend gezien
beter bij WHV. Het was nog steeds
niet erg goed, maar er werd nu wel
met volle inzet gestreden. Het vizier van Yorick van de Rakt stond
vandaag echter niet op scherp en
de FC de Rakt keeper Eric Huijgen
was een aantal keren een sta in de
weg. In de 73e minuut werd de
wedstrijd beslist door een harde

Foto: Jan Gabriëls

indraaiende vrije trap van Marco
Lunenburg (zie foto). Na een overtreding wist hij de keeper te verschalken. Hierna golfde het spel op
en neer en was het billen knijpen.
FC de Rakt bracht een extra aanvaller in, maar desondanks kreeg
de thuisploeg op de counter de
beste kansen. Een doelpunt bleef
uit, waardoor het tot het laatste
moment spannend bleef. Uiteindelijk trok de thuisploeg de 1-0 overwinning over de streep door goed
verdedigend werk van de achterhoede en houdt aansluiting met de
middenmoot.

Modern, professioneel
zwemonderwijs
Kleine groepen,
direct starten mogelijk.
Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther

V.l.n.r.: Eline van der Leest, Babette Ekkebus, Puck van der Velden en Sanne
Bevers.

team op de zevende plaats eindigde.
D-categorie
In de D-categorie was het team
wederom op volle sterkte. Het
team wist dat het afhankelijk was
van de score van DVO Dordrecht
om nog kans op plaatsing te maken. DVO maakte geen fouten en
dus moest het onderlinge resultaat
uitkomst bieden. Omdat Inge Exters en Sanne van Roosmalen de
eerste wedstrijd afwezig waren
vanwege ziekte, viel het voordeel
uit voor DVO-Dordrecht.
Caitlyn Jacobs en Evi van Dinther
sprongen een zeer stabiele wedstrijd, waarbij de 27.400 en 27.200
voor Caitlyn en twee 26.000 voor
Inge opvielen. In totaal haalde het
team, dat naast Caitlyn en Inge bestond uit Evi van Dinther en Laura
van Breemaat, 226,700 punten,
een nieuw record. Het E-team mag
zaterdag 12 december deelnemen
aan het NK in Oss. De overige
springers kunnen zich gaan opmaken voor de individuele wedstrijden die starten in januari.
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beugelen

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

Avesteyn 4 en 8 in het nieuw

Altior 1
wederom flink onderuit
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Nistelrode/Heeswijk-Dinther - Altior 1 ging zondag op
bezoek bij Prinses Irene in Nistelrode wederom flink onderuit.
biljarten

duivensport

judo

Beide teams hadden vorige week
hun eerste wedstrijd in de zaal verloren, dus het moest een kraker
gaan worden. Maar het werd een
wedstrijd die Altior wederom niet
naar zich toe kon trekken. Prinses
schaken
Irene
partij
dammen was de bovenliggende
en ging er uiteindelijk met de punten vandoor en liet Altior weer met
lege handen staan. Eindstand 198. Zondag komt
1cm b Swift uit Velden
op bezoek.
1,2 cm
DSV 2 – Altior
2:b 12-12
Prinses Irene 2 – Altior 3: 17-8
ODIO 2 – Altior 4: 13-10
Altior 5 – SCMH 3: 13-9
1,4cm b

vissen

skien

snowboarden

kano

Altior MW1 – NDZW MW1: 4-6
JES A1 – Altior A1: 10-10
De Korfrakkers B1 – Altior B1: 9-1
Avanti B1 – Altior B2: 8-6
De Korfrakkers C1 – Altior C1: 5-2
Altior C2 – Prinses Irene C2: 4-0
kaarten/bridgen
Avanti C2
– Altior C3: 9-6
Altior D1 – Avanti D1: 6-2
Altior D2 – Corridor D2: 4-3
Altior D3 – Avanti D2: 1-7
Altior E1 – Avanti E1: 7-5
Altior E2 – De Korfra: 4-1
Altior E4 – Odisco E2: 1-6
Altior F1 – Tovido F1: 13-1
MOSA’14 F1 – Altior F2: 0-3
De Korfrakkers W1 – Altior W1:
8-4. Strafworpen: 7-4.

Avesteyn 4

handbal
karten

Heren en
dames DOS’80 kopje onder
autosport

motorsport

Heesch - De dames van DOS’80 moesten het hoofd buigen tegen
Taxandria uit Oisterwijk. Ook de heren handballers kwamen niet tot
een winstpartij tegen VHC uit Valkenswaard. Zij geven hierdoor de koppositie weer uit handen en zakken naar de derde plaats op de ranglijst.
De Heesche dames moesten het
opnemen tegen het - eveneens laag geklasseerde Taxandria. Bij
winst had DOS’80 de kans gehad
om op gelijke voet te komen met
de Oisterwijkse formatie. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand,
de Heesche verdediging had zijn
zaakjes op orde en het ging gelijk
op. Met de rust was er een nipte
voorsprong van één doelpunt voor
de thuisploeg.

Avesteyn 8

Heeswijk-Dinther
- En
weer waren
er sponsoren
die de
Dintherse
voetbalvereniging Avesteyn ondersteunvoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
den met een gulle gift in vorm van teamkleding. Het achtste elftal kreeg uit handen van Rob van de Geld van
Adviesbedrijf Buitenruimte nieuwe trainingspakken uitgereikt. Het vierde elftal werd in het nieuw gestoken
door Roel van de Leest van Autoroels BV en Harm van den Hurk van Hadeco schilderbedrijf. Beide teams staan
er dus weer puik op.
Steeds meer teams van Avesteyn lopen inmiddels in een nieuw tenue. Avesteyn dankt deze drie sponsoren die
dit
hebben mogelijk
gemaakt..
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Die kleine achterstand kon in de
tweede helft niet weggewerkt
worden, ondanks gedegen spel.
Taxandria behield steeds een voorsprong en wist die uit te bouwen
naar een 16-14 eindstand.

Sebastiaan Spetter
Foto: Ruud Schobbers

Off-day
De heren van DOS’80 hadden last
van een totale off-day en konden
het goede spel van de afgelopen
wedstrijden niet voortzetten. Zowel op verdedigend als op aanval-

lend gebied gaven de Heeschenaren niet thuis. Er werden vele
kansen gemist en menigeen had
‘ruzie’ met de bal. Een fikse afstraffing van 33 tegen 17 was het
gevolg.

korfbal

Prinses Irene pakt eerste
overwinning in Topklasse
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Nistelrode - De eerste thuiswedstrijd van Prinses Irene was er
eentje met een extra lading. Het
ging om een derby, namelijk tegen
biljarten uit Heeswijk-Dinther.
duivensport
judo
Altior
Daar- vissen
naast promoveerden beide teams
afgelopen seizoen.
In het verleden was Altior vaak de
bovenliggende partij, maar Prinses
Irene is gegroeid de afgelopen jaschaken
ren.
Het werd uiteindelijk
een grote
dammen
19-8 overwinning voor de meiden
uit Nistelrode. Opvallend was dat
alle basisspeelsters deze middag
scoorden. Marina
van Venrooij en
1cm b
Lindy Exters (foto) waren de meest
succesvolle schutters met elk vier
doelpunten. 1,2 cm b
Een overwinning ook met historische waarde, omdat voor het eerst
op dit niveau een overwinning
1,4cm b
werd behaald.
Er is bij Prinses Irene

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

ook sprake van een sterke bank,
waardoor coach De Veer een luxeprobleem heeft. Het verschil tus-

sen het eerste en tweede team is
namelijk ook veel kleiner geworden dan in het verleden.

De oplossing
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Judoka’s succesvol

Links Willem v.d. Hurk

Jesse van Buel en Lizz Sieliakus

Laurens Wilms

Senn van Buel

Beek en Donk/Heesch - De judoka’s van Van Buel Sports namen zondag deel aan het jaarlijkse judotoernooi van Beek en Donk. Hierbij de resultaten:
Eerste: Laurens Wilms, Martijn van Dalen, Jesse van Buel en Senn van Buel. Tweede: Recay Yilmaz, Stefan van Vliet, Willem van den Hurk, Lizz Sieliakus en Sem van Lent.
Derde: Marin Boeijen en Pieter van Oort.

budo

Prijzen voor Ilse en Bjorn in België

België/Heesch - Zondag 23 november was iets ten zuiden van Brussel de Flanders Fields: Een internationaal ITF taekwondo toernooi. Aan
dit toernooi deden behalve Nederland en België, ook deelnemers uit
Duitsland, Albanië en Griekenland mee.
Taekwondovereniging
Taekyon
Berghem uit Berghem vaardigde
ook een aantal deelnemers af. Zij
behaalden goede resultaten op de
verschillende onderdelen:
Op het onderdeel tuls wist Dave
Dekkers een 3e plek te veroveren.

Rob van Hintum en Ilse van Leuken (uit Heesch) wisten beslag te
leggen op het zilver.
Huberto van de Wetering liet wederom zien in topvorm te zijn en
wist het goud naar zich toe te trekken.

Bij het sparren werden aanzienlijk meer prijzen behaald: Wessel
Gremmen, Bjorn van Krieken (uit
Heesch) en Jesse Broeren werden
ieder in hun eigen klasse knap 3e.
Niek Landman, Imke van der Zande, Lieke van den Berk, Dave Dekkers, Ilse van Leuken (uit Heesch)
en Huberto van de Wetering werden op het onderdeel sparring 2e.
Stef van den Berk en Daiko Mar-

tens wisten het goud te winnen.
Taekyon Berghem had ook een
team samengesteld voor het teamsparren. Dit team bestond uit
Daiko Martens, Jesse Broeren en
Huberto van de Wetering. Na een
paar mooie wedstrijden wisten ze
het brons te veroveren.
Het was een lange en succesvolle
dag in het land van onze zuiderburen.

Vanaf eind 2015
De steun van onderstaande bedrijven geven online een gratis podium voor alle verenigingen en stichtingen:
‘t Sfeerhuys Uden
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Beautysalon La Vida
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Cor v. Schaijk Aann.- en Transportmij. B.V.
Cranen Fleetservice B.V. / Autoschade
Creatief & Lekker
De Bakkers Lamers
De Nistel
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht Geluid Entertainment

DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
FLP Europe.eu
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kindercoach Plus

Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en
Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub Heesch
MG Service
Oefentherapie Cesar
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Praktijk voor natuurgeneeskunde

Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Stavast
Tekenburo Verkuylen
Travel Club Annemarie van Erp
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk VOF
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nl - www.mooihdl.nl
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Woensdag 25 november 2015

donderdag
26 noVemBer

zaterdag
28 noVemBer

Filmavond
Locatie: CC nesterlé nistelrode
PAGINA 20

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

Waizennutmar
bij kBo nistelrode
Locatie: CC nesterlé nistelrode

Workshop: uit je evenwicht
Locatie: Teugenaarstraat 1 te Oss

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden
Whiskyproeverij
Locatie: CC De Pas heesch
uitverkocht
Film: samsara
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
PAGINA 2
extra koopavond marya
schoenen en tassen
Locatie: nistelrode
VriJdag
27 noVemBer
VoV Bernheze meeting
Locatie: CC nesterlé nistelrode
PAGINA 3
reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
sinterklaas bij meer sports
Locatie: ‘t Vijfeiken heesch
Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden
teenage 12+ party
Locatie: Lunenburg Loosbroek

kiki schippers: Wie kijkt?
Locatie: CC nesterlé nistelrode
PAGINA 20

Concertwedstrijd
van Fanfare aurora
Locatie: Theater De Schalm
Veldhoven
sinterklaas in het kasteel
Locatie: Kasteel heeswijk
heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

oud ijzer actie van
Fanfare aurora
Locatie: heesch

Film: groeten uit
heeswijk-dinther
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

nacht van heesch 2015
Locatie: CC De Pas heesch

Jubilarissenconcert
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

sinterklaas in het kasteel
Locatie: Kasteel heeswijk
heeswijk-Dinther

Concert gilbert
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
PAGINA 2

dokter van Bernhoven @
de regio: reumatologie 2.0
Locatie: ziekenhuis Bernhoven
Uden
PAGINA 4
5a helma van de rakt:
Frisse neus wandeling
Locatie: Parkeerplaats Kriekeput
herpen
zwarte Piet leest voor
Locatie: Bibliotheek heesch
PAGINA 39
5a helma van de rakt:
Bosavontuur
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk
gratis inloopspreekuur
Van soest & Partners
accountants en adviseurs
Locatie: Cereslaan 4 heesch

samarpana: kinderyoga
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther
zondag
6 deCemBer
open dag langenhuizen
agrarisch loon- en
grondverzetbedrijf
Locatie: Loosbroekseweg 56
nistelrode
VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

samarpana: kinderyoga
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther

Workshop biotensor
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

kienen kBo-dinther
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

inloopspreekuur lokaal
FnV/maasland Bernheze
Locatie: ‘t Dorp 142 heesch

zwarte Piet leest voor
Locatie: Bibliotheek
heeswijk-Dinther
PAGINA 39

de goede herder Parochie:
lezing en rondleiding bij
sterrenwacht halley
Locatie: halleyweg 1 heesch

donderdag
3 deCemBer

samarpana: yoga /
ascentieceremonie
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther

the Power strangers
Locatie: De zwaan
heeswijk-Dinther
PAGINA 2

samarpana: yoga
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther

zondag
29 noVemBer

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden
gratis inloop spreekuur
kinderfysio
Locatie: Kinderdagverblijf
Piekobello heesch

dinsdag
1 deCemBer

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

lezing: het kerstverhaal in
de beeldende kunst
Locatie: De eijnderic heesch
PAGINA 19

open zondag
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
nistelrode

Woensdag
2 deCemBer

Bijeenkomst
moeilijke voeten
Locatie: Laverhof
heeswijk-Dinther
PAGINA 4

Pubquiz
Locatie: CC De Pas heesch

sunday Funday
bij dressup instyle
Locatie: ‘t Dorp 86a heesch

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

Film: groeten uit
heeswijk-dinther
Locatie: Willibrordcentrum
Locatie: Café de zwaan
heeswijk-Dinther

sinterklaas

maandag
30 noVemBer

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

samarpana: yoga
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther

zaterdag
5 deCemBer

samarpana: intuïtief klanken
klank-lig-ontspanning
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther

open dag kW1 college
Locatie: Den Bosch
PAGINA 10

hullie Pietentoneel
Locatie: hullie Uden

kBo heesch viert
sinterklaas
Locatie: CC De Pas heesch
PAGINA 8

kaartavond kBo-dinther
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

open dag hkk de elf rotten
Locatie: Schoonstraat 35 heesch
PAGINA 11
aadje Piraatje
Locatie: CC De Pas heesch

zwarte Piet leest voor
Locatie: Bibliotheek nistelrode
PAGINA 39

Boodschappenbus
naar Berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd heeswijk-Dinther

VriJdag
4 deCemBer

maandag
7 deCemBer

Film 52 tuesdays
Locatie: CC De Pas heesch
PAGINA 18
dinsdag
8 deCemBer
zonneochtend
Locatie: zaal ’t Tramstation
nistelrode
samarpana: in eigen kracht
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther
i-meet: Film
Locatie: raadhuisplein 21
heeswijk-Dinther
Film 52 tuesdays
Locatie: CC De Pas heesch
PAGINA 18
VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

samarpana: yoga
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther

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

