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taalcoach Liesbeth Dalderop:
‘Het geeft voldoening om dit te doen’
Zij volgt een inburgeringscursus. Daar krijgt ze Nederlandse
les en ook lesmaterialen. Met
wat ik doe, ben ik een belangrijke extra toevoeging op vooral
het Nederlands spreken. Ik vind
de taal belangrijk, maar ook dat
zij en alle anderen een plekje
vinden hier en zich thuis voelen. Coachen is goed, maar een
maatje zijn voor haar, is voor mij
net zo goed van belang”, vertelt
ze enthousiast. Uitgezonderd
voor Loosbroek, wordt er voor
elke kern in Bernheze gezocht

‘ik leer kinderen
vooral respecT
Te hebben’

Liesbeth heeft een persoonlijke interesse voor mensen uit andere culturen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESCH – Al negen jaar is Liesbeth Dalderop uit Heesch actief als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk
Bernheze. Om te beginnen gaf en geeft ze incidenteel nog wel eens voorlichting op scholen, als spreekuurmedewerkster, als maatschappelijk begeleidster en het laatste jaar is ze taalcoach. Het geeft haar
veel voldoening om haar taalmaatje uit Eritrea de Nederlandse taal meer eigen te laten maken en haar
daarmee in te laten burgeren en zich thuis te laten voelen.
Negen jaar geleden meldde Liesbeth Dalderop zich als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk om
als voorlichter op basisscholen
aan de slag te gaan. Niet eens zo
gek, want Liesbeth werkt als leerkracht levensbeschouwelijke vorming (Levo red.) op basisschool
Delta in Heesch in de groepen
4 t/m 8. Een vak dat haar ligt
vanuit een persoonlijke interesse
voor mensen uit andere culturen
en hun gewoontes. Het sloot ook
naadloos aan bij wat ze bij Vluch-

telingenwerk zou gaan doen. “Ik
leer kinderen vooral respect te
hebben en de overeenkomsten
te benadrukken die er zijn tussen
iedereen. Je wordt tenslotte allemaal geboren, gaat uiteindelijk
dood en tussen die momenten in
probeert bijna iedereen een goed
mens te zijn.
Als voorlichter gaf ik, samen met
Joke Bongenaar, voorlichting aan
kinderen over waarom mensen
vluchten uit andere landen en
hoe Vluchtelingenwerk hen helpt

om zich thuis te voelen in Bernheze. Dat vond en vind ik nog
steeds heel boeiend”, aldus Dalderop.
Incidenteel geeft ze nog steeds
voorlichting, maar eenmaal over
de streep, was ze de afgelopen
jaren ook actief als spreekuurmedewerkster, maatschappelijk
begeleidster en momenteel is
ze al enige tijd doende als taalcoach. “Ik heb een taalmaatje uit
Eritrea. Een jongedame waar ik
al negen maanden mee optrek.

naar nieuwe taalcoaches. Liesbeth kan het iedereen aanraden.
Zij geniet van haar wekelijkse
contacten met haar taalmaatje
en weet dat dat wederzijds is.
“Om te beginnen was het lastig
omdat ze geen Engels kende, dus
het was behelpen met handen en
voeten, maar gaandeweg leert ze
onze taal steeds beter. Ik lach wat
af”, zegt Liesbeth en ze vervolgt:
“Ik speel spelletjes zoals pim pam
pet en memory met haar en ook
maken we wandelingen, waarbij
ik haar onderweg de woorden
leer van zaken die we tegenkomen.” Overtuigd: “We genieten
van elkaars gezelschap en het
geeft me voldoening om dit te
doen.”
Voor aanmelding of informatie:
0412-456909 of
bernheze@vluchtelingenwerk.nl
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Bernheze zoekt nieuwe gemeentedichter
BERNHEZE - De gemeentedichter van Bernheze, Hans
Manders, die sinds 2013 met
verve die rol vervult, neemt
binnenkort afscheid. De Bernhezer Kunstkring (BKK) en de
gemeente zijn op zoek naar een
waardig opvolger.
Een creatief persoon die woont
of werkt in Bernheze en met de
gedichten de inwoners met een

frisse blik en op een originele en
laagdrempelige manier laat kijken naar het dagelijks leven. Van
de dichter wordt verlangd een
aantal keren per jaar, gevraagd
en ongevraagd, een aantal verzen te schrijven. Gemeentedichter van Bernheze is vooral een
eretitel. De dichter (m/v) wordt
officieel aangesteld door de BKK
en de gemeente. De gedichten
kunnen worden gepubliceerd

in DeMooiBernhezeKrant, en
op de websites van de BKK,
TRV-Bernheze en de gemeente.
Daarnaast kan bij bijzondere gelegenheden gevraagd worden
om een optreden.
Zo ging het
De BKK stelde in 2005 in samenwerking met het gemeentebestuur Ad van Schijndel uit Heeswijk aan als gemeentedichter.

Hij schreef vele Bernhezer gelegenheidsgedichten.
Op 5 november nam hij afscheid
na, ruim vijf jaar. Mas Papo uit
Heesch werd verwelkomd als de
nieuwe dichter van de gemeente Bernheze op advies van de
BKK; ook hij was een waardig
gemeentedichter. Op 21 maart
2013 vond de overdracht van de
nieuwe gemeentedichter plaats.
Hans Manders uit Dinther nam

toen de poëtische scepter over.
Naast diverse optredens plaatste
hij om de week een gedicht in
DeMooiBernhezeKrant.
De aanstelling van de nieuwe
dichter is gepland op 26 januari
2017.
Wie Hans Manders op wil volgen, kan een gedicht over een
actueel thema sturen naar
info@debkk.nl.

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

Zie pagina 29

www.decozonwering.nl

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl
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Filmhuis De Pas:
Mountains may depart
HEESCH - Zondag 27 november presenteert Filmhuis De Pas
de film Mountains may Depart.
Een verhaal over de invloed van de snelle
economische groei van China op de bevolking en de relaties tussen mensen onderling. De opkomst van het kapitalisme heeft
zijn uitwerking op de vriendschap tussen
de mijnwerker en de zakenman, die dieper
gaat dan een rivaliteit om Tao. Het drietal
groeide samen op en nu ze volwassen zijn,
in 1999, is er een soort onuitgesproken
driehoeksverhouding ontstaan, waarin beide mannen strijden om de affectie van Tao.
In 1999 moet Tao kiezen tussen de liefde
van een mijnwerker en een rijke zakenman.
In 2014 ziet ze het zoontje dat ze met één
van hen heeft gekregen voor het laatst. De toekomst van 2025 draait volledig om de inmiddels volwassen zoon, die geen Chinees meer spreekt en
is opgegroeid in Australië. Mountains may depart is een vrij intieme, soms
zelfs warme film, waarin de onbreekbare (bloed)banden tussen mensen
centraal staan, ongeacht de afstand die geld, tijd en geografie creëren.
Het groeiende culturele gat tussen klassen en generaties wordt overbrugd in prachtige scènes, zoals die waarin Tao met
haar zoontje luistert naar een Cantonees popnummer
uit haar jeugd.
Entree € 5,-. Aanvang 15.30 uur.
Wij ontmoeten je graag bij Filmhuis De Pas.
Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze
voorstelling, laat dit dan voor 16 november weten via info@de-pas.nl.

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

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

CoLUMN
Ton Bens

NIEUWKOMERS

Als alles volgens planning
verloopt, staan er over een
aantal weken een aantal
nieuwkomers op het plein
in Heesch en daar leveren
ook wij een bijdrage aan. De
projectgroep die zorgt voor de
prachtige kerststal en mooie
beelden op het plein, heeft
ons enige maanden geleden benaderd om bij te dragen
aan een nieuwe inrichting! Van de opbrengst van onze
tasjesspaarpot kunnen we ook een klein aandeel leveren of
misschien kan er wel een klein kindeke Jezus van gemaakt
worden. In onze eigen winkels zult u ook nieuwkomers zien,
en jubilarissen.
Allereerst maken we kennis met Antwan en Marcella,
die ons team komen versterken nu Johan een mooie
nieuwe uitdaging kreeg aangeboden en aan de slag gaat
als accountmanager in Zuid-Nederland voor onze eigen
kaasleverancier. Daar zijn
we trots op en het is voor
hem een hele mooie stap
in zijn nog jonge carrière.
En hoe bijzonder is het
als je gedurende 4,5 jaar
mag samenwerken met
je moeder Ada, die in
december haar 25-jarig dienstjubileum viert bij Bon Fromage
en - zoals zij zegt – ‘het nog steeds voelt als een tweede
huiskamer’. Hierover binnenkort uiteraard meer, want we
gaan dit jubileum natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan.
Ook Monique en Marie-Louise leveren al 15 jaar een
belangrijke bijdrage en dragen veel kennis over aan onze
jonge medewerkers, die veelal hun carrière starten bij Bon
Fromage met een ‘lekker’ bijbaantje. Na een aantal jaren
werken en studeren te combineren, vliegen ze dan uit met
een grote dosis mensen- en kaaskennis! We zijn trots op ons
team en laten dat ook regelmatig blijken, maar het mooiste
compliment is toch dat we de afgelopen weken in het
nieuws verschenen als een van de Heesche Pareltjes…
Collega-steden kijken met jaloerse blik naar het mooie
assortiment winkels in Heesch en de gastvrijheid die
geboden wordt. En ook in de komende maanden zijn er
weer leuke activiteiten rondom het plein! U bent uiteraard
van harte welkom.
Bon Fromage Team Oss en Heesch
Ton en Elly Bens

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

kloosterkapel Vorstenbosch kunst- en Cultuuragenda:
Donderdag 10 november Meditatieavond door Ton Roumen.
Op zoek naar zingeving door
middel van meditatie-oefeningen. Van 20.00 tot 21.15 uur.
Dan thee drinken en evalueren.
Kosten € 10,-.
www.bezinnen.com
Aanmeldingen via info@
kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Zaterdag 12 en zondag 13 november Expostitie van Textiele
Vormen door Alexandra Drenth.
Aanvang 11.00 uur tot 17.00 uur.

Toegang gratis.
‘Ervaringen uitgedrukt in textiel’.
www.alexandradrenth.nl

©Alexandra Drenth

Het centrale thema in haar werk
is sensibiliteit, gezien vanuit een
vrouwelijk perspectief. Er ontstaan spannende combinaties
waar het tijdloze karakter verbindingen maakt tussen oude
en nieuwe vormen. Handgeborduurde (song)teksten spelen een
belangrijke rol. Ze vertellen belevenissen uit vrouwenlevens, mystieke ervaringen, melancholisch,

soms vol verlangen uitkijkend
naar een geliefde of terugblikkend naar vervlogen kinderjaren.
Dit is een tentoonstelling van een
internationaal bekend kunstenaar.
Donderdag 17 november Lezing
‘Mens en Paard’ door Floor van
de Dungen. ‘Vind de balans in
samenwerking.’ www.floor4q.nl
Aanvang 20.00 tot 22.00 uur,
toegang € 5,-.
Aanmeldingen via info@
kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

©FloorvdDungen
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Een skôn carnaval gaan wij je leren!
Prins Frenk I en Adjudant Stefan

Van harte gefeliciteerd

Alaaf!

Groep 8 van ‘t Maxend

Wij wensen jullie een fijne carnaval
Prins Frenk I en adjudant Stefan blij dat het hoge woord eruit is

Foto: ©DMBK

NISTELRODE - In een volle zaal bij Residentie ‘t Tramstation is Prins Frenk I van het Weversrijk gepresenteerd. Samen met zijn adjudant Stefan vieren zij het komende jaar carnaval met Stichting Carnaval
de Wevers. De onthulling werd gedaan door de korfbalafdeling Prinses Irene.
De 26-jarige Frenk is een zoon
van Anny van de Wetering en
Gerrit Nagel en heeft een zus en
drie broers. Hij voetbalt bij het
vierde elftal van Prinses Irene en
is vorig jaar afgestudeerd aan de
Pabo en nu leerkracht op basisschool ‘t Maxend, groep 8. Naast
het onderwijs vindt hij zijn passie
in de sport. Al zes keer liep hij
de Nijmeegse vierdaagse uit en
naast het voetballen bij Prinses
Irene is hij gestart met het lopen
van marathons.
De W. van Houtstraat kan zich
een prins rijker rekenen en bin-

nendoor ben je zo op de Wedstraat waar zijn adjudant woont.
Stefan van Nuland, zijn adjudant, en durske Manouk Wijgergangs hoefden ook niet lang
na te denken toen ze gevraagd
werden. De 26-jarige voetballer
voetbalt bij Prinses Irene bij het
vijfde, hij dart met team Spitfire
en vrijdags gaat hij met zijn zaalvoetbalteam All-Starts voor de
winst. Stefan werkt bij Heerkens
Groente en Fruit en is een zoon
van Marco en Erica van Nuland
en heeft een zusje Danique,
waarover hij zegt: “Ik ben heel
trots op Danique, helaas is ze

veel te vroeg overleden.”
Zijn durske Manoek studeert in
Eindhoven op de Fontys Hogeschool bedrijfskunde MER. Haar
broertje Marco werd al eens
jeugdprins, zo kent ze carnavalsstichting de Wevers al van
dichtbij.

De entree bedraagt € 1,-, consumpties zijn € 0,70. Bij binnenkomst ontvangt iedereen fiches
om mee te kunnen spelen. De
avond wordt begeleid door ‘professionele’ croupiers! Zet je je
beste ‘pokerface’ op en speel je
je eigen slimme spel? De beste
spelers krijgen een leuke prijs!
Het verzoek om je mobiele telefoon thuis te laten. Als je je
telefoon toch meeneemt omdat
je bijvoorbeeld alleen naar huis
moet fietsen kun je je telefoon
bij ons in bewaring geven.

www.maxend.nl

Groente en fruit
www.heerkensgroenteenfruit.nl

De nieuwbakken prins nodigt
iedereen uit voor de prinsenreceptie op 13 november in ’t
Tramstation, waar iedereen kan
komen feliciteren.
Meer foto’s van de onthulling:
www.mooibernheze.nl

BOBZ
Casino
avond

NISTELRODE - BOBZ Casino
avond vrijdag 11 november voor
de groepen 7 en 8 van 19.30
tot 22.00 uur in Dorpshuis Nistelrode.

Leerlingen en leerkrachten
van team basisschool ‘t Maxend

Van Kessel in Uden een begrip in de regio
Een showroom met eindeloze keuzes
ZATERDAG
8 EN 13
ZONDAG
9 NOVEMBER
A.S. ZONDAG
NOVEMBER
OPEN OPEN
DAG

VAN 11.30 TOT 16.00 UUR
D
D
tt
Demonstraties
aanwezig

A. Bedafseweg
Bedafseweg 14,
14, 5406
5406 TM
TM Uden
Uden || T.
T. (0413)
(0413) 262377
262377 || E.
E. info@vankesselkachels.nl
info@vankesselkachels.nl
A.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - 0412-671235
orangerievantilburg
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Het belang van reanimatie

Heeft u thuis
verpleging of
verzorging nodig?

NISTELRODE - Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct starten met reanimeren en het
aansluiten van een AED redt levens. Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn zo’n 15.000 mensen per jaar! Een hartstilstand is een
levensbedreigende situatie als niet onmiddellijk hulp wordt geboden. Hulp kan bestaan uit reanimatie.
Twee avonden van drie uur.
Plaats: ‘t Dorpshuis, Laar 50 in
Nistelrode van 19.00 tot 22.00
uur. De kosten voor de cursus
bedragen € 60,-. Inbegrepen
zijn lesmateriaal, twee herhalingslessen, lidmaatschap reanimant tot 1-1-2018 en uiteraard

Laverhof biedt verpleging en
persoonlijke verzorging, voor
korte of voor langere duur,
zodat u zelfstandig kunt
blijven wonen. Een klein team
van vaste medewerkers
verleent deze zorg bij u thuis.

Wilt u contact
met de wijkverpleegkundige?
U kunt hen op werkdagen bereiken
op onderstaande telefoonnummers:
Ondersteuning Thuis Schijndel
Telefoon: 073 - 544 32 64
Ondersteuning Thuis Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 80

www.laverhof.nl

Door, bij een hartstilstand, binnen zes minuten te reanimeren
en een AED te gebruiken, vergroot je de kans op overleven
aanzienlijk. Hiermee zijn veel
levens te redden. Hoe eerder
wordt gestart met reanimeren,
hoe groter de kans op volledig
herstel. Blijf niet langer hulpeloos toeschouwer, maar word
een geoefend hulpverlener!
De meeste slachtoffers worden
thuis door een hartstilstand getroffen, vaak geheel onverwacht.
Als familie, huisgenoten, vrienden en buren op dat moment
kunnen starten met reanimeren,
zullen jaarlijks honderden levens

gered kunnen worden. Reanimatie en het aansluiten van een
AED zijn levensreddende activiteiten. Dit is te leren, maar niet
alleen uit een boekje!
Meld je aan voor een reanimatiecursus waar je leert reanimeren en een AED te bedienen.
Herken voortaan zelf de symptomen van een hartstilstand, zodat
je snel weet te handelen bij een
hartstilstand en geen tijd verloren laat gaan.
EHBO vereniging Nistelrode organiseert reanimatiecursussen
en het omgaan met een AED. Je
kan je inschrijven voor de cursus
van 6 en 12 december of de cursus van 8 en 13 december.

Word een
geoefend
hulpverlener
een diploma. Per training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Wel van tevoren aanmelden, zodat we weten dat je
komt. Diverse zorgverzekeraars
vergoeden de kosten voor een
reanimatietraining via de aanvullende verzekering.
Aanmelden kan door te mailen
naar: ehbo-nistelrode@home.nl.
Kan je niet mailen of wil je eerst
wat meer informatie dan mag je
natuurlijk ook gerust bellen naar
06 28 77 04 50.

Verwenactiviteiten en pianoconcert in Bernhoven
UDEN - Bernhoven is opnieuw het meest gastvrije ziekenhuis van
Nederland. Iedere dag wordt hier aandacht aan besteed. Maar op
donderdag 17 november worden de patiënten en bezoekers extra in
het zonnetje gezet.
In het ziekenhuis vinden deze
dag allerlei extra verwenactiviteiten voor de patiënten plaats.

Zo gaan vrijwilligers bloemschikken op de dialyseafdeling met
bloemen van Josina Bloemen

MAAK DIT JAAR NOG
GEBRUIK VAN UW
ZORGVERGOEDING
• Alle dagen audicien aanwezig
• Persoonlijk deskundig advies
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

‘t Dorp 29 • Heesch • 0412-475959
Carmelietenstr. 8 • Oss • 0412-480302
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

Haarwerken
voorvrouwen
vrouwen
Haarwerken voor
tijdens
en
na
chemobehandeling!
tijdens en na chemobehandeling!
WatWat
maakt
LiVage
enomstreken
omstreken
uniek:
maakt
LiVageOss
Oss en
uniek:
komenbij
bijuuthuis
thuis
komen
 wij
 wij
begeleiding
 persoonlijkebegeleiding
 persoonlijke
vergoeding
 maximalevergoeding
 maximale
 3 werkdagen levertijd
 3 werkdagen levertijd

en worden er roosjes uitgedeeld
aan patiënten en bezoekers. Op
verschillende afdelingen komen
vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Bernhoven en van de
Rabobank Uden-Veghel langs
om spelletjes te spelen, een praa
tje te maken of de krant voor te

lezen. Ook zijn er ‘verwensalons’ waar patiënten worden
verzorgd. Pannenkoeken worden gebakken op de kinderafdeling en de kinderen worden
geschminkt. Voor alle patiënten
verzorgt Hutten een extraatje bij
de maaltijd.

Bovendien vindt er ’s avonds een
klein pianoconcert plaats in de
hal van Bernhoven, voor iedereen toegankelijk. Van 18.30 tot
19.30 uur spelen drie vrijwilligers
allen een kwartier en om 19.00
uur is er een pauze met koffie en
thee. Iedereen is welkom!

Dorpsplein Heesch helpt burgers van Heesch met vragen rond jeugdhulp, mantelzorg, zorg,
welzijn en werk & inkomen. Daarnaast ondersteunt Dorpsplein Heesch initiatieven
die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen.

Dorpsplein Heesch is dringend op zoek naar

VERSTERKING VAN HET BESTUUR
Stichting Dorpsplein Heesch wil zich verder ontwikkelen zich tot spin in het web van het sociaal domein
van de kern Heesch. Nu zorg, leefbaarheid en welzijn steeds meer onder druk staan als gevolg van de overdracht
van bevoegdheden vanuit de centrale overheid naar de gemeente en de budgetten fors zijn gekort is het van
belang om initiatieven te ontplooien en acties te ondernemen om de (kwetsbare) burgers binnen de kern Heesch
een luisterend oor en helpende hand te bieden.
KORTE OMSCHRIJVING VAN
DE WERKZAAMHEDEN:
• Samen met de overige
bestuursleden de kar trekken
van de stichting Dorpsplein
Heesch
• Vertalen van landelijke
en regionale trends naar
noodzakelijke ontwikkelingen
voor de kern Heesch
• Opbouwen van
goede contacten met
vertegenwoordigers van
instellingen en organisaties
in het sociaal domein van de
gemeente Bernheze en de
regio.
• Zoeken naar afstemming
en samenwerking met alle
belanghebbende organisaties
binnen het sociaal domein.

GEVRAAGD WORDT:
• In staat zijn om contacten te
leggen en te onderhouden
met professionele en
vrijwilligersorganisaties en de
gemeente
• Kennis hebben van de sociale kaart
van Heesch of bereid zijn om zich
deze kennis eigen te maken
• Interesse hebben voor en voeling
hebben met de landelijke,
regionale en plaatselijke
ontwikkelingen in het sociaal
domein.

GEBODEN WORDT:
• Uitdagende bestuursfunctie
• Goede taakverdeling met veel
individuele vrijheid binnen
het bestuur
• Prettige sfeer binnen het
bestuur
• Beperkte tijdsbesteding, door
effectief vergaderschema
• Begeleiding vanuit
professionele
welzijnsorganisaties.

 100% klanttevredenheid

klanttevredenheid
 100%
 langdurige nazorg
 langdurige nazorg

www.livage.nl

www.livage.nl

INFORMATIE

06 - 243 94 158

06 - 243 94 158

Anita Vos

Anita Vos

Heb je belangstelling, maak dan vrijblijvend een afspraak met voorzitter Clemens Wubbels,
te bereiken per mail clemens@eimert.nl of telefonisch op 06-53726238.
Hij zal je graag nader informeren over de inhoud van de bestuursfunctie en de te volgen procedure.
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Damesmodezaak Le Village breidt uit met
prachtige schoenencollectie!
ge, met de hand gemaakte, luxe
teenslippers. De doos waar ze in
zitten is al een feestje! In Heesch
is geen schoenenzaak en we hopen met onze collectie een toevoegende waarde te bieden.”

Marion Giebels gaat met haar team voor een eerlijk advies

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Damesmodezaak Le Village heeft haar winkel uitgebreid om, ter aanvulling op hun kledingcollectie, een prachtige collectie schoenen van de merken SPM, Feliz, Colette Sol en Uzurii aan te kunnen bieden. “Met zorg en aandacht hebben wij onze modieuze en stijlvolle kledingcollectie uitgezocht
en geheel op elkaar afgestemd. Onze collectie schoenen is met diezelfde zorg en aandacht uitgezocht.
In januari 2017 wordt de schoenencollectie aangevuld met de schoenen van Juffrouw Jansen”, vertelt
eigenaresse Marion Giebels.
Om bij nieuw gekochte kleding
een paar schoenen te vinden

die er qua kleur en stijl mooi bij
passen, is best lastig. “Daarom

hebben we onze schoenencollectie helemaal aangepast aan
onze kledingcollectie. Het is ook
prettig om een paar schoenen of
laarsjes, met hoge of lage hak,
aan te kunnen reiken die mooi
staan bij de kleding die gepast
wordt. Nu kunnen we een sportieve, elegante, stijlvolle schoen
of laars uit onze collectie pakken, zodat de klant goed kan
zien hoe het totale plaatje eruit
ziet. Onze vier schoenenmerken
zitten qua prijs in het midden en
hoge segment en zijn allemaal
van echt leer gemaakt. Van het
merk Uzurii hebben we prachti-

Natuurlijke materialen
De complete kledingcollectie
van Le Village is samengesteld
uit natuurlijke materialen: wol,
linnen, katoen en zijde. “Nieuw
in onze collectie zijn onder andere de t-shirts met een verhaal.
Fotografen hebben verschillende
steden in beeld gebracht en deze
foto’s zijn gedrukt op t-shirts, die
zijn gemaakt van verschillende stoffen. Van het merk Feliz
hebben we een paar prachtige
wollen hoeden in onze collectie opgenomen. Samen met de
sieraden, de riemen, onze bescheiden collectie tassen en onze
mooie sjawls, maken ze onze
collectie accessoires compleet.”
Een eerlijk advies staat, evenals
persoonlijk contact, bij het vaste
team hoog in het vaandel. “Wij
willen dat klanten tevreden naar
huis gaan en met veel plezier de
outfit dragen. We werken met
een puntenspaarsysteem. Dat
maakt het leuk om uzelf een
keertje extra te verwennen, omdat u dan korting krijgt. Wilt u
hier meer over weten, vraag het
ons gerust!”
Aangenaam Heesch
U moet voor de grap eens opletten. Bij de meeste winkels
waar vrouwen aan het winkelen
zijn, staan de mannen buiten te
wachten. Bij damesmodezaak Le
Village is het ook voor mannen
aangenaam vertoeven. “Er staat
een leestafel in de winkel, waar
mannen tijdschriften en kranten
kunnen lezen, terwijl hun vrouw
aan het passen is. We bieden

deze week komt Sinterklaas

een kopje koffie of thee aan en
er staat altijd wel iets lekkers op
tafel. Wij zien u immers graag
binnen komen!”
Le Village
’t Dorp 60B
5384 MC Heesch
www.levillagebv.nl
0412-488958
Kledingmerken:
Kocca
Gustav
Transfer
Soulmate
Maryley
Dranella
Juffrouw Jansen
Osi
Copenhagen de Luxe
Demm
No-nà
Yzzy
Coster
Jane Lushka
Follie di Garbo
Drykorn
Dividere
Accessoires:
Amor collection
Noosa
Moment by Moment
Unleaded
Platino
Feliz
Schoenen:
SPM
Feliz
Colette Sol
Uzurii

dus bakken wij cake met speculaas

de bakkers Lamers

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

tips van de b

2 broden:
Bij aankoop van ijskrollen
4 roomboittieegretaronuw
Die eet je trad asje
met ’n specula
ertussen
2,20

1,50

geldig t/m 15-11-2016

Sinterklaas komt zaterdag in het land en daar hoort speculaas bij.
Het taartje is een zachte speculaascake met ’n laagje amandelspijs
erin gebakken. Daar geniet je met z’n allen van.
Natuurlijk komt u in onze bakkerij alleen de echte amandelspijs
tegen. En net zoals in onze amandelstaven en -letters
proeft u ook in dit taartje het verschil.

Speculaas
caketaartje

6,

25

normaal 7,50
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Oproep: Doneer eten
aan minderbedeelden...

spoed, als elke seconde telt
alarmnummer Brandweer,
ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BernHeZe
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
tHuisZOrG PAntein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
Anke Fransen
www.thuiszorgpantein.nl
HeesCH
Goedemorgen! Op 18 en 19 november gaan wij van het GoedemorHuisartsen
gen Café, in het kader van de Novemberuitdaging, actie voeren voor
Huisartsenpraktijk P.J.A.
‘Eten Over’ regio Bernheze en Oss, die zich inzet voor mensen die net
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
die ene euro teveel verdienen waardoor ze niet kunnen aankloppen
Spoed overdag: 0412-455282
bij bijvoorbeeld de Voedselbank.
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Zou je zo lief willen zijn om mij te helpen door hen te voorzien van
Schoonstraat 21
houdbare producten? Alles mag, van tandpasta tot jam en van een
0412-450802
blik soep tot een pakje macaroni. Je bent die dagen van harte welSpoed overdag: 0412-450802
kom in de studio, maar mocht dat niet uitkomen, dan doneer ik het
Huisartspraktijk L. van Cruchten
graag namens jou!
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Dankjewel alvast hiervoor! Anke Fransen, Nistelrode
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeesWijk-dintHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Tel. 0413 820390
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
7 dagen per week
Huisartsenpraktijk Heilaren
24 uur per dag
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-381848
Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
Laverhof
Dagelijkse eucharistieviering
www.mijlanduitvaartzorg.nl
Locaties Cunera, De Bongerd en
om 12.15 uur.
ondersteuning thuis
Op
zondag
om 10.30 uur
Voor u, naast u, met u
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
en vespers om 18.00 uur.
nisteLrOde / VOrstenBOsCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250 Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1
20/04/16 10:25
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Kapelstraat 1
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
Middelrode
buiten openingstijden voor
T: 073-6129323
spoedeisende recepten bij de
www.hendriksvegers.nl
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
DE WINTER KOMT ERAAN!
BrabantZorg
LAAT TIJDIG UW SCHOORSTEEN VEGEN al voor e45,Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk noVa
Mozartlaan 2 Heesch
Luxe Sintpak
v.a.
89,00
Pietpak met cape
0412-646839
Luxe
Sint
Luxe baardstel
Sint baardstel
110,00
spoed: 06-53673167
Handschoenen,
kragen,
staf, pietpruiken
schmink,etc.
pietpruiken etc. Per post laten bezorgen is mogelijk
Handschoenen, kragen,
staf, schmink,
www.novaverloskundigen.nl
Per post latenLuxe
bezorgen isSintpak
mogelijk
v.a.
LOOsBrOek
Luxe
Sintpak
v.a.
00
89,
Pietpak
met
cape
00
Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel. 073-5031251
89,
Pietpak
met
cape
00
Huisartsen & apotheek vindt
Luxe
baardstel
Sint
Luxe
baardstel
Sint
110,
00
Geopend:
ma
t/n en
vrij.Grimas,
9.30-17.00pietpruiken
uur, en op afspraak
Handschoenen,
kragen,
staf, schmink:
etc.
Luxe
SintKryolan
Luxe baardstel
Sint baardstel
110,
u onder meer in Heeswijk-Dinther
E-mail:
info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl
Handschoenen,
kragen,
staf,
schmink,
pietpruiken
etc.
Per
post
laten
bezorgen
is
Handschoenen,
kragen,
staf,
schmink,
pietpruiken
etc.
Per
post
laten
bezorgen
is
mogelijk
Handschoenen,
kragen,
staf,
schmink,
pietpruiken
etc.
Per
post
laten
bezorgen
is mogelijk
mogelijk
Handschoenen,
kragen,18
staf,
schmink,
pietpruiken etc.
Raadhuisplein
- Berlicum
- Tel.073-5031251
& nistelrode. De huisartsen uit
Per
laten
bezorgen is
Per post
post
laten
is mogelijk
mogelijk
Geopend:
ma. t/m
vrij.bezorgen
9.30-17.00
uur, en op afspraak
E-mail: info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl Raadhuisplein
de regio draaien diensten in
Raadhuisplein 18
18 -- Berlicum
Berlicum -- Tel.
Tel. 073-5031251
073-5031251
Geopend:
Loosbroek.
Geopend: ma
ma t/n
t/n vrij.
vrij. 9.30-17.00
9.30-17.00 uur,
uur, en
en op
op afspraak
afspraak

www.demooibernhezekrant.nl

Als ‘t vriest
in november
sneeuwt het
in december

Kort nieuws
Handwerkverkoop Ziekenvereniging Horizon Heesch
HEESCH – De jaarlijks terugkerende openbare verkoopdag van de leden van
de handwerkgroep van de
ziekenvereniging Horizon is
op zondag 13 november.
Deze openbare verkoop is elk jaar een uitgelezen mogelijkheid
om vlak voor de cadeautijd iets leuks te kopen. Bovendien ondersteunt de koper daarmee het werk van Ziekenvereniging Horizon
Heesch, die dit jaar haar veertigjarig jubileum viert. De verkoop
begint na de kerkdienst van 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
’s Middags wordt er een loterij gehouden, waarvan de opbrengst
ook naar de ziekenvereniging gaat. Iedereen is van harte welkom
en wordt uitgenodigd om even een kijkje te komen nemen in de
dagkerk van de Petrus’ Bandenkerk aan de Kerkstraat.

kluscafé Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Op vrijdagmorgen 11 november is er van
9.30 tot 12.00 uur een kluscafé in de kelder van gemeenschapshuis De Stuik.
Samen met de hulp van vrijwilligers kun je spullen (laten) maken,
zoals huishoudelijke apparaten, speelgoed, verlichting enzovoort
Ook problemen met instellingen van je telefoon, tablet, laptop
enzovoort kunnen worden bekeken. De reparaties zijn gratis, alleen je moet zelf zorgen voor onderdelen die kapotte onderdelen
moeten vervangen. Een bijdrage in de fooienpot wordt op prijs
gesteld.

Uitvoering toneelvereniging
De Verenigde spelers
Loosbroek

Abdij van Berne

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

Alles voor
voor Sint
Sint &
Piet
Alles
&
Piet
Alles voor Sint & Piet
€ 490.Luxe Sintpak
v.a.€ €119.490,Alles
voor
Sint
&
Piet
Alles
voor
Sint
&
Piet
Pietpakken
v.a
€ 69,Alles voor
Sint & Piet
€ 490.€ 490.€
€ 119.119.-

Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel.073-5031251
Raadhuisplein 18 - Berlicum - Tel.073-5031251
Geopend: ma. t/m vrij. 9.30-17.00 uur, en op afspraak
Geopend: ma. t/m vrij. 9.30-17.00 uur, en op afspraak
E-mail: info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl

E-mail:
E-mail: info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl
info@toneeluitgeverijgrosfeld.nl

LOOSBROEK - De jaarlijkse opvoering van de toneelvereniging
De Verenigde Spelers Loosbroek is op 19, 20 en 25 november.
Op 19 en 20 november in de Wis in Loosbroek en op 25 november in de Stuik in Vorstenbosch.
Ze spelen dit jaar het stuk ‘We zullen het weer zelf moeten gaan
doen’ van Adriaan Noordergraaf. Het is een blijspel in twee bedrijven. Kaartjes voor zowel de voorstelling in Loosbroek als in
Vorstenbosch zijn te reserveren bij Carla Raaijmakers die te bereiken is op: 06-23957423. De aanvang is om 20.00 uur.

Liederentafel
HEESCH - Woensdagavond 16 november is er weer een gezellige Liederentafel in CC De Pas in Heesch. Iedereen die graag wil
kan dan weer liedjes meezingen met het live orkest.

Echte meezingers die bezoekers
aanzetten tot een dansje
De avond begint om 20.00 uur, maar de zaal is al eerder open.
De tekst van liedjes is terug te vinden in het bijbehorende boek.
Het zijn overwegend liedjes uit de goeie ouwe tijd die het nog
altijd goed doen. Er is voldoende variatie om telkens weer te
blijven boeien. Echte meezingers die een aantal bezoekers regelmatig aanzetten tot een dansje. Dat is geen probleem. De entree
bedraagt € 1,-.
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Ontsluitingsweg
Heeswijk-Dinther Zuid open
Aanbiedingen
geldigvan
van1018t/m
t/m
juli 2014
Aanbiedingen geldig
1624
november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Verleng
t t/
woensd m
a
16 nove g
mber

De genodigden op weg naar de openingshandeling

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESWIJK-DINTHER - Wethouder Rien Wijdeven opende
maandagavond de nieuwe ontsluitingsweg Hulsakker in Heeswijk-Dinther.
Al jaren veroorzaakt het vele
(vracht)verkeer overlast en een
onveilige verkeerssituatie in de
kern van Heeswijk-Dinther. Het
dorp was afhankelijk van één
volwaardige aansluiting op de
N279. Het (vracht)verkeer had
geen andere mogelijkheid om op
een veilige manier de provinciale
weg te bereiken. Door de aanleg
van deze nieuwe weg met een
volwaardige aansluiting op de
N279 hopen we hiermee verbetering te brengen. Deze robuuste en toekomstbestendige weg is
een route zo kort mogelijk door
het Aa-dal met aandacht voor
het water, natuur, recreatie en
landschappelijke inpassing.

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

Vorstenbosch
0413-363645

Sprekers in de kantine van fa. Verkuylen

Het project is mede tot stand gekomen door een goede bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
met provincie en Waterschap Aa
en Maas. De direct omwonenden zijn vanaf het begin bij de
plannen betrokken en hebben
constructief meegedacht in de
uitvoering.
Het project is gerealiseerd door
aannemer Ploegam uit Vinkel.
Speerpunten in het contract met
de aannemer waren de inpassing
van de brug in het landschap,
duurzaamheid en social return.
De weg is inmiddels openge-

steld voor verkeer. De omgeving
wordt nog verfraaid met groenaanplant en de aannemer plaatst
in het voorjaar van 2017 een
windboom op de rotonde Laverdonk, die zelfstandig energie
opwekt voor de verlichting van
deze rotonde.
De feestelijke bijeenkomst vond
plaats in het arbeidsmigrantenhotel van de firma Verkuijlen aan
de Boterweg. Vanaf deze locatie
was er na de openingshandeling
goed zicht op de Hulsakker, waar
het verkeer al snel na de opening
druk gebruik van maakte.

Nistelrode
0412-611282

Kip blinde vinken Casselerrib

3+1 gratis

€ 1,25

100 gr.

kant
H.O.H. Sausijzen Hachee
& klaar
100 gr.

€ 0,75

€ 1,60

100 gr.

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

Website nodig?
Of is uw website aan
vernieuwing toe?
• Domeinnaam & e-mail
• Betrouwbare hosting
www.pedicure-heesch.nl

www.goverswaterservices.nl

• Het online visitekaartje
van uw bedrijf
• Responsive design voor gebruik
op smartphone en tablet
• Eenvoudig zelf te beheren

www.telentel.nl

www.heuvel-elektrotechniek.nl

Naar wens houden wij uw website actueel

Laar 28 Nistelrode - 0412-795170 - www.bernhezemedia.nl - verkoop@bernhezemedia.nl

ZUURKOOL UIT ‘T VAT 500 gram € 0.49
BOERENKOOL (gesneden) 400 gram € 1.50
Exoot van de maand :

Verse Cranberries zakje € 1.95
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo vorstenbosch

KBO Bernheze

60-jarige geschiedenis van de vereniging in beeld
van KBO Vorstenbosch bij elkaar
voor hun jaarlijkse verwenmiddag. Het werd een gezellig verjaardagsfeestje met een hoog
jubileumgehalte.

Bron foto: ‘t Kumt Vaneiges

’t Kumt Vaneiges
bij KBO Nistelrode
NISTELRODE - Op donderdag
24 november organiseert KBO
Nistelrode een ontspanningsmiddag in CC Nesterlé, waarbij Sinterklaas welkom wordt
geheten. De hoofdmoot van de
middag wordt gevormd door een
optreden van de groep ’t Kumt
Vaneiges uit Berlicum.
Inloop vanaf 13.00 uur met koffie en banketstaaf. Om 13.30 uur
begint het optreden van ’t Kumt
Vaneiges. Rond 14.00 uur zullen
Sint en Piet hun opwachting maken. De middag duurt tot circa
16.30 uur.
’t Kumt Vaneiges
De groep ‘t Kumt Vaneiges bestaat al 22 jaar en heeft inmiddels regionale bekendheid. In juni
presenteerde ze haar vierde CD
met de naam “Wà denkt’r af”.
De groep bestaat uit zeven zangers, begeleid door twee accordeonisten. Een optreden van ‘t
Kumt Vaneiges is gelardeerd met
sappige Brabantse verhalen en
de nodige humor. Maar ook met
smartlappen weet ‘t Kumt Vaneiges het publiek te boeien en hen
over te halen mee te doen.
Tijdens de pauze is er een loterij.
De opbrengst is bestemd voor de
organisatie van de 85+ middag
in 2017. Leden van KBO Nistelrode betalen bij binnenkomst
€ 2,-, introducés € 10,-. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 november
door de strook in te leveren bij
het secretariaat aan de Hoogstraat 14 of in de brievenbus van
Nesterlé. Of mailen naar
kbo.nistelrode@home.nl.

ander en daardoor worden alle
foto’s steeds beter! Wilt u dit ook
eens mee maken? Word dan lid
van de fotoclub; u mag gerust
instappen met weinig of geen
kennis van de fotografie. Tijdens
de bijeenkomsten praat u, in een
ongedwongen en gezellige sfeer,
met gelijkgestemden over uw foto’s en hoe die mooier en beter
zouden kunnen. In overleg worden onderwerpen gekozen die
samen uitgediept worden. Wilt
u bijvoorbeeld beter de mogelijkheden van uw digitale camera
leren kennen? Meer oog krijgen
voor een goede compositie? Iets
meer weten van een fotobewerkingsprogramma? Zelf een leuk
album maken voor de kleinkinderen? Het kan allemaal in onderling overleg behandeld worden.
Elke tweede week van de maand,
op dinsdag van 14.00 tot 16.00
uur, komen de leden bij elkaar in
CC De Pas om te overleggen en
te leren van elkaar. U kunt vrijblijvend komen kennismaken;
wordt u lid van de fotoclub dan
verwachten wij dat u KBO lid
bent of wordt.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bel voor inlichtingen naar
G. Theunissen, telefoon 0412769039. U kunt ook een mailtje
sturen naar
act.coord.kboheesch@gmail.com.

Verjaardagsfeestje 80 plussers bij
KBO Vorstenbosch
Vorstenbosch - Afgelopen
week kwamen de 80 plussers

Na de extra grote taart konden
de senioren onder het genot van
een hapje en drankje volop samen buurten. Als onderbreking
presenteerde het bestuur een
historisch foto-overzicht met als
titel “Van Bond van Ouderen tot
Senioren KBO”. Hierbij werd de
60-jarige geschiedenis van de
vereniging in beeld gebracht.
Voor de aanwezigen kwamen er
dierbare en herkenbare herinnerringen voorbij. Afsluitend kregen
de negen nieuwe 80-jarigen een
cadeautje overhandigd. Zij behoren vanaf nu ook bij de KBO club
van tachtigplussers. Verder bedankt KBO Vorstenbosch iedereen die via de Rabobank Clubkas Campagne op haar gestemd
heeft. Het leverde de clubkas een
mooie financiële bijdrage op.

KBO kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - KBO Kluscafé
Loosbroek ontvangt een bijdrage van de Rabobank Clubkascampagne. KBO Loosbroek
heeft dit jaar meegedaan met de
Rabo clubkascampagne met als
doel een ondersteuning voor het
kluscafé.
We kunnen een mooi bedrag
van € 640,- tegemoet zien. We
willen allen die op ons gestemd
hebben bedanken. Dit is voor ons
toch een waardering voor het
kluswerk dat de vier vaste vrijwilligers iedere maand weer doen
én zeker een stimulans om door
te gaan.
Het volgende kluscafé is op dinsdag 15 november. Op deze derde dinsdag van de maand zijn we
weer bij Harrie en Rien van Zoggel in de Achterdonksestraat 7 in
Loosbroek. Van 18.30 tot 20.30
uur zijn onze vrijwilligers aanwezig om de aangeboden spullen te
repareren.
We vragen alleen voor het energieverbruik en de kosten van
koffie een vrijwillige bijdrage in
de fooienpot. We proberen altijd

De KBO fotoclub
in Heesch
HEESCH - De KBO fotoclub bestaat al weer bijna twee jaar en
heeft 15 actieve leden. De herfst
is ingetreden en dat is een tijd
om mooie foto’s te maken.
Lijkt het u niet leuk om met enkele enthousiaste leden een boswandeling te maken en de prachtige herfstkleuren vast te leggen?
En wat de een niet weet, weet de

80 plussers

Foto: Jo van den Berg

Creatieve middag

te helpen, maar voor onderdelen
moet je zelf zorgen. Twijfel je of
een klus wel geklaard kan worden, bel dan gerust even. Nog
beter, loop gewoon eens binnen
en kijk mee. Het kluscafé is voor
alle inwoners van Bernheze en
misschien heb je nog ideeën voor
ons. Op dinsdag 20 december
zijn we ook weer in ons kluscafé.
Voor meer informatie kun je terecht bij Jan van Eerd tel. 0412480658 of bij Betsie van Zutphen, tel. 0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog.

Foto’s: Jo van den Berg

pakjesavond.”
De leden van KBO Dinther zijn
om de drie weken op dinsdagmiddag van 13.30–16.00 uur
welkom in CC Servaes. De volgende keer dus op dinsdag 22
november.

KBO Dinther
KBO Heesch en
bedankt haar
de rabobank
Clubkascampagne stemmers
HEESCH - De KBO deed ook
mee! Niet minder dan 445 stemmen zijn op de vereniging uitgebracht.
Dat betekent een opbrengst van
€ 2.225,-. Deze mooie som zal
worden besteed aan het aanschaffen en het vervangen van
materialen voor onze activiteiten op het gebied van sport en
spel en ten behoeve van onze pc
helpdesk. Leden en alle andere
stemmers die ons een warm hart
toedragen, hartelijk bedankt!

Creatieve middag
HEESWIJK-DINTHER - De doorstart van de creatieve middagen
van KBO Dinther op dinsdag 1
november was een succes.
Het was een middag met volop
activiteiten en het was geweldig
om te zien hoe men - naast het
bloemschikken - onder begeleiding bezig was met schilderen
op diverse ondergronden, zoals
linnen en glas, met breien, met
kaarten maken en mozaïeken.
Natuurlijk is dit een greep uit de
vele mogelijkheden om je creatief uit te leven. Kom gerust de
volgende keer ook eens kijken.
Je bent op zo’n middag nooit
alleen. Het is gezellig en je kunt
van anderen ook leren. En zoals
iemand zei: “het hoeft allemaal
niet meteen even groot en tijdrovend te zijn; je kunt ook een
grote kiezelsteen beschilderen als
decoratie of als een surprise voor

HEESWIJK-DINTHER - Met 241
stemmen heeft KBO Dinther afgelopen week € 1.205,- van de
Rabobank Clubkas Campagne
in de wacht gesleept voor een
nieuwe duo-fiets.
Om een nieuwe duo-fiets aan te
kunnen schaffen, hebben we nog
wel enige tijd van sparen nodig,
want zo’n fiets kost enkele duizenden euro’s. Een dergelijk bedrag is dus meer dan welkom.
Het resultaat is nog beter dan
vorig jaar, toen we € 1.023,12
mochten ontvangen. Wij danken
allen die gestemd hebben voor
de duo-fiets van KBO Dinther en
hopen dat je volgend jaar weer
meedoet.

Sint Nicolaas
viering bij KBO
Vorstenbosch
VORSTENBOSH - Op 17 november organiseert KBO Vorstenbosch de jaarlijkse Sint Nicolaas
viering.
De entreekosten voor deze
avond, die begint om 19.00 uur,
bedragen € 2.- p.p. en het amusement zal verzorgd worden door
de groep ‘Plankenkoorts’. Of Sinterklaas zelf ook aanwezig zal zijn
en of er nog enkele cadeautjes te
vergeven zijn is nog een verrassing. De leden worden verzocht
zich tijdig aan te melden.
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De kunst van het genieten
‘Wij hebben gekozen voor lekkere, versgemalen koffie en kwaliteitsproducten’

ijs- en lunchcorner chill
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 06-29603569
Angela van Eert

Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE – Op Weijen hebben de wandelaars, fietsers en inwoners van Bernheze, die tijd nemen
om te genieten, er een nieuwe ‘chill’-plaats bij. Op zoek naar chocolade, ijs of een lekker lunch? De
initialen zeggen het al, dan kan je het best bij Angela van Eert op bezoek bij Chill. Angela neemt de
eerste ondernemersstappen op haar oude werkplek; voorheen Ice & Chocolate. Vandaag gaan de deuren
open, kan het nieuwe blinkende koffieapparaat zijn werk gaan doen en kunnen de eerste lekkere lunches
geserveerd worden.

verschillende smaken. Groene,
Earl grey, Rooibos en een seizoensmaakje dat steeds wisselt.”
Angela kent de kunst van het genieten en deelt dit graag met andere mensen en dat straalt ze uit.

ze het aanbod veranderd, de
gasten kunnen gewoon van haar
service en vriendelijke glimlach
genieten. “Voorlopig ga ik de ijsen lunchcorner alleen runnen, al
moet ik alles voor het eerst uit-

De lekkere lunch bestaat uit
broodjes met divers beleg, als
ham/kaas, eier- of tonijnsalade,
caprese salade, filet americain,
maar ook gezonde broodjes of
Italiaans brood met sla en ham.
Warme worsten- en saucijzenbroodjes, kaasbaguettes, harde
broodjes met ragout en pizza komen ook in het assortiment. Met
hoge kwaliteitsproducten van leveranciers als Van Mook, de Echte bakker en Bon Fromage.

over de keuze van hun moeder.
Vers
“Wij hebben gekozen voor lekkere, versgemalen koffie. Met
de Barista cursus weet ik nu ook

Allemaal heerlijkheden
en niet te weerstaan
Haar werkgever ging stoppen en
Angela wist: “Dit wil ik doen.” Ze
wist altijd al dat ze eens een eigen
zaak wilde starten, maar wist niet
precies wat. Deze kans wilde ze
niet laten lopen en ook al heeft

vinden en is het best spannend”,
vertelt Angela.
Willy, haar man, schilderde alles
in mooie warme kleuren en ook
haar drie dochters zijn enthousiast

op de juiste wijze de espresso en
andere dranken als cappuccino,
ristretto en latte macchiato te bereiden.
Ook hebben we losse thee in vier

In de zomer is er het heerlijke
verse ijs; soft- en schepijs. “Ook
voor de lactosevrije ijs-eters is er
voldoende keus. Nu voor Sinterklaas, daarna voor kerst en dan
krijgt ook voor de carnaval de

vitrine een andere invulling. Het
gebak voor bij de koffie, luxe
chocolade, bonbons, cadeauartikelen, likeurtjes en nootjesmix, allemaal heerlijkheden en
niet te weerstaan.
De openingstijden in de winter,
van dinsdag tot en met zaterdag,
zijn van 9.30 tot 17.00 uur en
verschillen van de zomertijd, dan
is ze de avonden en de zondagen ook geopend. De koffie is zo
klaar, kom vooral eens binnenlopen.

Expositie Herman en Christien
NISTELRODE - Herman van der
Wijst uit Nistelrode en Christien
van den Berk uit Oss houden
samen in november hun eerste
expositie in CC Nesterlé.

schilderen, leuk
en onTspannend
Herman tekent en schildert al
tien jaar, veelal landschappen en
stillevens. Christien is gaan schilderen sinds haar pensionering;
al bijna zes jaar nu. Zij schildert
stillevens en landschappen, maar
maakt ook portretten. Beiden
hebben dezelfde leermeester en
vinden schilderen heel leuk en
ontspannend om te doen.

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

Van Schayk maakt u wegwijs

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

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

dienstverlening op maat
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Dorpsplein Heesch zet
forse stappen vooruit
HEESCH - De ontwikkeling van het Dorpsplein Heesch, een burgerinitiatief, is nog geen jaar op stoom en de te bereiken doelen worden
steeds concreter.

Waar staan we voor:
Dorpsplein Heesch wil alle burgers van Heesch een laagdrempelig ontmoetings-, informatie
en verwijspunt bieden waar men
terecht kan met vragen rond
(mantel)zorg, welzijn, inkomen,
vrijwilligerswerk, etcetera. Daarnaast nemen we of ondersteunen we initiatieven die de leefbaarheid in het dorp ten goede
komen, zodat het elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar
weer normaal wordt.
Inmiddels is het ontmoetings-,
informatie- en verwijspunt in
CC De Pas al bijna tien maanden, twee dagdelen per week
opengesteld en ook de website
www.dorpspleinheesch.nl is in de
lucht. Steeds meer dorpsgenoten
weten ons met hun vragen te
vinden.
Het Dorpsplein Heesch wil vooral niet doen wat ander organisaties al veel beter doen, maar
zet zich vooral in voor zaken die

moeilijk van de grond komen en
die verdergaande samenwerking
tussen verschillende organisaties
vergen. Zo proberen we, geïnspireerd door het succes van het
Buurtinitiatief De Hoef 1, ook in
andere wijken van Heesch, samen met mensen uit de wijk, het
elkaar ontmoeten weer nieuw leven in te blazen.
Ons werkbestuur bestaat nu uit
een kleine groep pioniers en is
dringend op zoek naar enthousiaste mensen die graag willen
meedenken en de handen uit de
mouwen willen steken. Zie ook
de vacature elders in dit blad. We
zijn geen vergaderclub, maar zien
elkaar eenmaal per twee weken
in een korte bijeenkomst waarin
we werkafspraken maken.
Heb je belangstelling, maak dan
vrijblijvend een afspraak met
onze voorzitter, Clemens Wubbels, te bereiken per mail,
clemens@eimert.nl, of telefonisch op 06-53726238.

Structurele samenwerking voedselbanken Nederland en Aldi

NEDERLAND - Voedselbanken Nederland en Aldi hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten en
werken vanaf nu landelijk structureel samen. De bedoeling is dat op termijn alle circa 500 filialen van Aldi
in een landelijke uitrol producten aan lokale voedselbanken gaan doneren. De vestigingen van Aldi verstrekken, afhankelijk van de capaciteit van de voedselbanken, meerdere keren per week levensmiddelen.
“We zijn heel erg blij met de samenwerking met Aldi. In Nederland leven meer dan 1 miljoen
mensen onder de armoedegrens.
Doordat Aldi met haar filialen een
landelijke dekking heeft, kunnen
ze echt iets toevoegen in ons
aanbod aan de 90.000 mensen
die wij wekelijks helpen”, aldus
Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken Nederland.
Aldi startte in de zomer van dit
jaar pilots in de regio’s Dordrecht
en Neder-Veluwe. Deze waren

succesvol. Inmiddels zijn er tientalle filialen gekoppeld aan lokale
voedselbanken. Dit wordt in de
komende periode structureel uitgebreid met zoveel mogelijk vestigingen van de voedselbanken.
Voor Aldi is de samenwerking
een speerpunt in haar beleid op
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen. Het voorkomen
van voedselverspilling speelt
hierin een belangrijke rol. In het
Maatschappelijk Jaarverslag 2016
werd de samenwerking met de

voedselbanken al aangekondigd.
In Nederland zijn er op dit moment 520 uitgiftepunten van
voedselbanken met in totaal
meer dan 10.000 vrijwilligers die
het mogelijk maken de voedselpakketten samen te stellen. De
voedselbanken helpen de armste
mensen in de samenleving door
ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Kijk voor meer informatie op
voedselbankennederland.nl.
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Bernhezefamilieberichten

Gouden bruidspaar
Gevers-van Grunsven

Vorstenbosch - Theo Gevers (76) en Nelly Gevers-van Grunsven (73) vierden op
4 november hun gouden huwelijksfeest. Theo is geboren en getogen in Vorstenbosch
en Nelly in Herpen. Toen ze trouwden is Nelly op de Heuvel in Vorstenbosch komen
wonen, waar ze nog een aantal jaren voor Theo’s moeder hebben gezorgd.
Samen hebben ze drie kinderen en zeven
kleinkinderen, waar ze erg trots op zijn
en optimaal van genieten. Wekelijks passen ze op de kleinkinderen en regelmatig
gaan ze met alle kinderen en kleinkinderen een dag op pad.
Theo heeft in zijn beroep als schilder menig huis opgeknapt en een grote hobby
van hem is tuinieren. Dit doet hij dan ook

SPECTA
CULAIRE
NAJAARS
ACTIE

bij alle drie zijn kinderen met veel plezier,
waar ze hem erg dankbaar voor zijn. Nelly
heeft flink wat hobby’s, zoals wandelen,
sporten, zwemmen en kostuums maken
voor De Kersouwe. Alles doet ze met volle overtuiging en veel plezier. Samen hebben ze een grote passie voor het fietsen.
Hopelijk kunnen ze nog lang genieten van
hun hobby’s, kinderen en kleinkinderen.

Gezellig en geslaagd jeu de
boules- en schiettoernooi
NISTELRODE - Het aantal deelnemers
(32) was weliswaar minder dan een jaar
geleden, maar de sfeer en de gezelligheid waren er zeker niet minder om.
Jeu de boulesclub Die Lé en het Gilde St.
Anthonius Abt–St. Catharina hadden de
organisatie van dit jaarlijkse jeu de boules- en schiettoernooi weer prima voor
elkaar. Met evenveel wedstrijdpunten
in zowel het buksschieten als het jeu de
boules, werden Ad Cuijpers en Gerard
den Brok ex aequo overall winnaar.

Anne en Bert winnen Bridgekampioenschap Nistelrode
NISTELRODE - Zestien paren waren om 13.30 uur in CC Nesterlé aanwezig op zaterdag 29 oktober. Daar werd voor de zestiende keer gespeeld om het bridgekampioenschap van Nistelrode. Met wat passen en meten konden we in ons ‘eigen’ zaaltje
spelen.
De prijzen, voor de paren die op 1, 4, 8,
12 en 16 eindigden, werden op de vensterbank uitgestald. De vrijwilligsters van
CC Nesterlé zorgden voor de koffie met
iets lekkers en de hapjes waren ook grandioos. Op een enkel paar na waren het de
vrijdagmiddag spelers die zichzelf hadden
ingeschreven en vanaf het begin was het
erg gezellig.
Het enige minpuntje van deze middag
was dat de uitslag niet kon worden uitgeprint. Gelukkig werkte de computer wel
en konden Ann en Bert Pellegrom gefeliciteerd worden met hun prachtige score
van 64.88%. Een tweede plaats was er
voor Frank en Ria Janssen met 62.20%.

2 PAAR
E

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

Joke van Venrooy en Ria van Valkenburg
scoorden 59.23%.
Er waren bloemen en een fles wijn voor
de organisatie.
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kLAssEBOEk:
tips voor een (h)echte klas

JUBiLEUM
Dichter

Een positieve injectie voor het onderwijs
HEESWIJK-DINTHER - Henk de Visser was leerkracht en is inmiddels 17 jaar, samen met zijn vrouw
Ingrid, werkzaam als weerbaarheidstrainer voor individuele kinderen en groepen, klassen, scholen en
leerkrachten. Hij schreef een boekje vol met tips en onderwijssituaties die hij meemaakte in de praktijk.
Dit ‘Klasseboekje’ gaat over allerlei momenten in de onderwijspraktijk en wat een leerkracht
daar, samen met de kinderen,
heeft te winnen. De verhaaltjes zijn voorzien van grafische
verbeeldingen door Henk Wittenberg, die het boekje verder
vormgaf. Het hardcover boekje
in A6 formaat met de omvang
van 80 pagina’s, is te bestellen
via www.fides-wbt.com voor
€ 9,95.

Onder alle formats en protocollen die over het onderwijs neerdalen, is het goed om als juf of
meester te blijven beseffen dat
je vooral leerkracht bent. Dat je
een klas van 30 kinderen krijgt
toegewezen, die stuk voor stuk
hun wensen hebben en hun

‘handvatten’. Dertig ‘schatten’
die allereerst moeten leren hoe
ze om moeten gaan met hun leven in deze wereld. En het leven
leert zichzelf. Geef daarom de
kinderen - en jezelf - de kans om
te mislukken en prijs het proberen!

lezersactie
DeMooiBernhezeKrant verloot
twee boekjes aan belangstellenden. Heb je belangstelling
dan mag je een mail sturen naar
info@demooibernhezekrant.nl
voor 30 november 2016 met het
antwoord op de volgende vraag:
Wat betekent de naam van het
bedrijf van Henk en Ingrid de
Visser; Fides?

Lezing: Bier en Bierbrouwerijen in de regio
De lezing van Gerard Velders op donderdag 17 november
HEESWIJK-DINTHER - gerard Velders heeft interessante verhalen over bierbrouwerijen in de regio. Hij
geeft hier een lezing over bij Heemkundekring ‘De Wojstap’ Heeswijk-Dinther-Loosbroek. Er is veel
verloren, maar er zijn ook nog veel attributen, en zelfs locaties, intact gebleven.
en brouwerijen te maken heeft.
In de lezing zal onder andere
ingegaan worden op de vraag
waar de middeleeuwse brouwer
in ‘s-Hertogenbosch het water
vandaan haalde om zijn bier te
brouwen.

Gerard maakte in zijn jonge jaren
samen met zijn vriendenclubje
kennis met bijzondere bieren.
Dit gekoppeld aan zijn interesse
voor geschiedenis, zette hem op
het spoor van alles wat met bier

alle ins en
ouTs op een
luchTige manier
De Binnendieze was sterk vervuild door ververs, blekers, leerlooiers en andere inwoners van
de stad, zodat het ongeschikt

was voor consumptie en voor de
brouwerij. Gerard gaat ook in op
de economische betekenis van
kleine brouwerijen.
Op een luchtige manier worden
allerlei ‘ins en outs’ van bier en
bierbrouwerijen verteld.
De lezing is in de Heemkamer,
Raadhuisstraat 21a, begint om
20.00 uur en zal rond 22.00 uur
afgelopen zijn. De Heemkamer is
open om 19.45 uur.
Voor leden is het gratis. Niet-leden betalen een bijdrage van
€ 2,-.

NAJAARSACTIE

Van TuyL
MeTaaLrecycLing

Wij zijn verhuisd naar
Lekstraat 18 in Oss
Telefoon: 0412-764467
E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

www.oudijzerbrengen.nl

Benzinemotorzaag

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

hans manders

Huis- en
gemeentedichter
Hete hand
De eerste strofe van het gedicht ‘Voor wie dit
leest’ van de in 2014 op bijna honderdjarige leeftijd
overleden dichter Leo Vroman luidt als volgt:
Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.
Als ‘huisdichter’ van DeMooiBernhezeKrant (mag ik
mezelf zo noemen?) herken ik wat Vroman hier zegt.
Sinds 3 april 2013 verzorg ik in deze krant om de twee
weken de rubriek ‘Mooi van Hans Manders’. In oktober
2015 heb ik de eerste zestig bijdragen gebundeld in
‘Mooi van …’. We zijn inmiddels weer een jaar verder.
Ik ben de tel een beetje kwijt. Soms zou ik ‘mijn hete
hand’ uit het papier van DMBK willen steken. Het
gebeurt immers maar zelden dat lezers van mijn
gedichten erop reageren. Worden ze wel gelezen, denk
ik weleens.

‘Ik ben de tel
een beetje kwijt’
Een enkele keer komt een lezer spontaan op me af.
Dat gebeurde bijvoorbeeld dit voorjaar bij de
groenstort aan de Lariestraat. Het is niet mijn hobby
daarheen te gaan. Alle mannen kunnen met hun
aanhanger achteruit rijden, ik kan dat niet.
De schaamte die dat steeds oplevert, werd die
keer goeddeels weggenomen door een andere
groenstortbezoeker, de vader van enkele oudleerlingen. “Hoe gaat het met u en met uw kinderen?”
vroeg ik. “Heel goed,” antwoordde hij. “En met
u ook, weten we.” Mijn wenkbrauwen gingen
omhoog. “We lezen immers altijd uw stukjes in
DeMooiBernhezeKrant”, lachte hij.
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Heeft u het wel goed gehoord
of scherp genoeg gezien?
TREND ZIEN EN HOREN
St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
info@trendzienenhoren.nl

‘Het verstaan in
een rumoerige
omgeving is een
groot probleem
voor hoortoesteldragers’

Thijmen tijdens zijn spreekuur

Tekst en foto’s: Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - Goed horen en scherp zien blijven belangrijk om alles wat om ons heen gebeurt te kunnen
blijven beleven. Als u niet meer goed hoort of ziet, mist u veel plezier in het leven. Trend Zien en Horen loopt altijd
vooraan met de nieuwste ontwikkelingen op beide gebieden: hun collectie bestaat uit de modernste monturen en
hoortoestellen en ze werken met de meest geavanceerde technieken. Maar hoe modern ook, sommige dingen blijven
ouderwets: zij nemen namelijk de tijd voor u en komen (indien nodig) zelfs bij u thuis!

Thijmen:
‘In mijn
eigen spreekuur krijg ik
te maken
met heel veel
verschillende
oogklachten
en oogproblemen.
In de winkel
kan ik deze
kennis en
ervaringen
heel goed
inzetten’

Geen gedoe meer
met batterijtjes!
Al ruim 9 jaar zorgt Arianne van
Houtum, als StAr-geregistreerd
audicien ervoor dat haar klanten een hoortoestel kiezen dat
bij hen past. “Het verstaan in
een rumoerige omgeving is een
groot probleem voor hoortoesteldragers. Het gepriegel met de
kleine batterijtjes die op een heel
onverwacht moment ineens leeg
zijn, is zeker voor ouderen, ontzettend vervelend.

tum
Daar is de Zwitserse
van Hou
e
n
n
ia
producent Phonak
r
A
op ingesprongen en
heeft hoortoestellen
ken
hoortoestellen,
van basis- tot topsegment.
ontwikkeld die oplaadbaar
zijn én die zelfstandig anticiperen De gratis hoortest wordt afgenoop omgevingsgeluid. U legt de men in een geluiddichte cabine.
hoortoestellen voor het slapen Als het nodig is, overleggen we
gaan in de oplader en u bent er met huisartsen, KNO-artsen en
zeker van dat ze de hele volgen- Audiologisch Centrum.
de dag goed functioneren. Een
slim besturingssysteem zorgt er- Heeft u een hoortoestel nodig,
voor dat het volume automatisch dan kunt u het vrijblijvend, op
geregeld wordt: in een gesprek proef uitproberen. Afhankelijk
- bijvoorbeeld - worden zachte van uw zorgverzekeraar en uw
stemmen net zo duidelijk als har- aanvullend pakket, kunt u een
dere stemmen, terwijl het omge- volledige vergoeding ontvangen,
want wij hebben afspraken met
vingsgeluid wordt getemperd.”
alle zorgverzekeraars. Het lijkt
Persoonlijk en onafhankelijk misschien een hele stap, maar ik
hoor zo vaak: ‘Had ik het maar
advies
Als zelfstandig audicien kan jaren eerder gedaan’. Ook voor
Arianne haar eigen missie en maatwerk gehoorbescherming,
visie nastreven. “Wij geven on- zwemoordopjes en slaapoordopafhankelijke en niet merkgebon- jes kunt u bij ons terecht.”
den adviezen en leveren topmer-

De kracht van samen
Als optometrist werkt Tijmen van
Houtum sinds twee jaar in de
zaak van zijn ouders. “Daarnaast
werk ik in het Jeroen Bosch Ziekenhuis waar ik samenwerk met
de artsen. In mijn eigen spreekuur krijg ik te maken met heel
veel verschillende oogklachten
en oogproblemen. In de winkel
kan ik deze kennis en ervaringen
heel goed inzetten.
We hebben onlangs geïnvesteerd
in nieuwe apparatuur, zodat ik
mensen beter en eenvoudiger
kan onderzoeken op netvliesaandoeningen, zoals macula degeneratie en diabetes retinopathie.
Ze hoeven dan niet naar het
ziekenhuis. Kan ik op medisch
gebied niet helpen, dan stuur
ik mensen naar de juiste arts of

afdeling door. Mijn studie optometrie - medische oogzorg - is
een waardevolle aanvulling op
de kennis en ervaring van mijn
vader Lên. Met ons beider expertise kunnen we een veel grotere
doelgroep direct helpen.”
Goed zien én
er goed uitzien!
Bij Trend Zien en Horen staat al
30 jaar kwaliteit voorop. “We
hebben een mooie, ruime collectie monturen: van eenvoudig tot
design. Altijd van goede kwaliteit.

Ook het glas kent verschillende
kwaliteitsniveaus. Hoe hoger de
kwaliteit, des te breder het zicht.
Wij adviseren het glas dat het
beste bij u past en dat hoeft niet
altijd het duurste te zijn. Twijfelt
u of u alles nog wel goed hoort
en scherp genoeg ziet? Wandel
dan vrijblijvend binnen voor een
gratis hoortest of oogmeting!”,
besluit hij.
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reserveren@eetcafetpumpke.nl

6 DAGEN

OPEN
L E K K E R

B R A B A N T S ,

L E K K E R

B O U R G O N D I S C H

Maandag gesloten

0 412 6 12 9 56

HERFST ACTIE

5, KORTING
OP EEN
HOOFDGERECHT

GOED IDEE OP ZONDAG

BRABANTSE TAFELBRUNCH MET
FAMILIE OF VRIENDEN
De brunch bestaat uit: soepje vooraf, broodjesassortiment, uitgebreide
selectie beleg, ragout, roerei, kofﬁe, thee, melk, jus d’orange.
Volwassenen 15,- pp / kinderen tot 14 jaar 7,50 pp.
(te reserveren vanaf 4 personen).

Tijdens de november en december
maanden proﬁteert u op elke doordeweekse dag (dinsdag t/m vrijdag)
van 5,- euro korting op elk hoofdgerecht en proeverij.
Let op! Dit voordeel is alleen
geldig bij reservering vooraf
onder vermelding van actiecode
“HERFST”.

HMMM, DA’S LEKKER...
DONDERDAG 15 DECEMBER ONBEPERKT GENIETEN!

KERSTPROEVERIJ?

INDONESISCHE BUFFETAVOND
In ons dorp zijn we gezegend
met een Molukse gemeenschap
waar nog gekookt wordt volgens
traditionele wijze. We zijn dan ook blij dat
Thecla Amukwaman bereid is om samen met de
koks van ’t Pumpke een authentiek Indonesisch
buffet te bereiden.

‘t Pumpke presenteert een
uitgebreide kerstproeverij
op 1e en 2e kerstdag.

34,50 pp
Kinderen tot 14 jaar
16,50 pp

U kunt
al reserveren.

www.eetcafetpumpke.nl

Vanaf 18.00 uur bent u welkom en geniet u van uiteenlopende
Indonesische gerechten. Voor een aantrekkelijke prijs van 22,50 euro
per persoon. Reserveren vooraf is gewenst.
Tip! Ook leuk om met vrienden, vriendinnen en collega’s te doen.

Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode

Reserveren? 0412 612 956 of reserveren@eetcafetpumpke.nl
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JUBiLEUM
Schrijfster

carla admiraal

Core
business
zakelijke
verhalen
Vijf jaar De MooiBernhezeKrant alweer! En het is
ook vijf jaar geleden dat ik mijn eigen tekstbureau
oprichtte. Al snel kwam ik daarna in contact met
Heidi en Rian. Omdat de krant op dat moment nog in
de opbouwfase zat, spraken we af dat Heidi mij zou
bellen als ze me nodig had. En aldus geschiedde! Ik

Vijf jaar geleden
dat ik mijn eigen
tekstbureau oprichtte
heb een aantal jaren met heel veel plezier voor de
krant geschreven. Omdat mijn core business zakelijke
verhalen was, kreeg ik vaak bedrijven toebedeeld en
dan vooral uit Heesch. Heel erg leuk om als Heesche
inwoonster bij Heesche ondernemers te komen.
Vaak kende ik de
bedrijven wel, maar
zo leerde ik ze nog
beter kennen. Soms
kreeg ik andere
opdrachten, zoals
human interest
verhalen. Dat
was een mooie
afwisseling,
en het verhaal
‘De gezichten
van Margraten’
van Bert-Jan en
Marleen Sengers uit
Heesch is me altijd
bijgebleven.
Het artikel is terug te lezen op
www.demooibernhezekrant.nl
week 18 van 2015

Niet alleen hun
mooie verhaal,
maar ook hun kleine museum op de verdieping van
hun woning. Het was dan ook het eerste wat in me
opkwam toen ik de vraag kreeg om iets te vertellen
over mijn jaren bij DeMooiBernhezeKrant.

Voorlichting over voortgezet
onderwijs in Veghel
VEGHEL - Voor de kinderen die nu in groep 8 zitten, komt het einde van de basisschoolperiode snel
naderbij. Begin maart moeten ouders/verzorgers hun zoon of dochter aanmelden voor het vervolgonderwijs. Maar welk type school past het best bij het niveau en het karakter van hun kind? Ouders/
verzorgers kunnen binnenkort kennismaken met de verschillende vormen van voortgezet onderwijs in
Veghel. Het Zwijsen College en het Fioretti College organiseren eind november voorlichtingsavonden
op beide scholen.
Zwijsen College
De avonden op het Zwijsen
College (PWA Sportpark 15 in
Veghel) zijn op maandag 21 en
dinsdag 22 november. Tijdens
de voorlichting kunnen de groep
8 kinderen deelnemen aan een
leuke workshop. Natuurlijk worden alle leerlingen in januari ook

Aanmelden kan via
www.voveghel.nl tot
18 november 2016.

vrijdag

Fioretti College
De voorlichtingsavonden op het
Fioretti College (Muntelaar 4 in
Veghel) zijn op maandag 28 en
dinsdag 29 november en zijn

Welk type school past het best bij het
niveau en het karakter van uw kind?
weer uitgenodigd om actief mee
te doen tijdens de open lesmiddagen. Het programma op het
Zwijsen College duurt op beide avonden van 19.00 uur tot
20.00 uur. Ouders/verzorgers
kunnen kiezen uit de volgende opties: havo (havo/mavo &
havo/vwo) of vwo (havo/vwo
& vwo+, inclusief gymnasium).

alleen voor ouders/verzorgers.
Alle leerlingen worden namelijk
in januari uitgenodigd om actief
mee te doen tijdens de Fioretti
Doedagen. Het programma op
het Fioretti College is op beide
avonden als volgt: van 19.00
tot 20.00 uur bezoek aan een
schooltype naar keuze, dan een
kwartier pauze en dan van 20.15

tot 21.15 uur bezoek aan een
ander schooltype naar keuze.
De opties zijn: praktijkonderwijs
(PrO) en vmbo (mavo, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg). Aanmelden
kan via www.voveghel.nl tot
vrijdag 25 november 2016.
Bevestiging aanmelding
Na aanmelding: www.voveghel.nl
ontvangen de ouders/verzorgers
meteen via de mail een bericht
over het lokaal waarin zij verwacht worden. We hopen velen
tijdens de voorlichtingsavonden
te mogen begroeten!

Complimenten voor tweetalig
vwo Elde College
SCHIJNDEL - Op donderdag
3 november bracht een visitatiecommissie van het EP-Nuffic een
bezoek aan de afdeling tweetalig
vwo van het Elde College.
De commissie gaat na iedere periode van vier jaar na of de school
blijft voldoen aan de criteria die
behoren bij het Junior Certificaat
tweetalig onderwijs. Het eindoordeel wordt gebaseerd op documentatiemateriaal en beleidsplannen van de school, maar
ook op lesbezoeken, gesprekken
met directie, medewerkers, leer-

lingen en ouders.
De conclusie was zeer positief:
de afdeling tweetalig vwo werd
op alle onderdelen goed
tot zeer goed beoordeeld en
kreeg een groot compliment.
Waar bij de gymnasia de Klassieke Talen centraal staan, is het
Elde College 14 jaar geleden
gestart met het tweetalige vwo
waarbij minimaal de helft van
de lessen in het Engels gegeven
wordt. In Nederland zijn 120
vwo-scholen die tweetalig onderwijs aanbieden. In de regio is

het Elde College de enige school
die hiervoor gecertificeerd is. De
school is terecht trots op deze
extra uitdaging die vwo-leerlingen krijgen.
Bij het tweetalig onderwijs hoort
een tweetal diploma’s: klas 3
wordt afgesloten met het examen CAE = Certificate in Advanced English, leerlingen van klas 6
kunnen de school verlaten met
het IB = International Baccalaureate A (IB). Al jaren op rij is het
slagingspercentage voor het IB
op het Elde College 100%.

Informatieavond
voor ouders groep 7/8

22 november 2016, 19.00 tot 21.00 uur
Maak kennis met het Elde College: ons
onderwijs, de sfeer, leerlingbegeleiding,
extra projecten en activiteiten.
Aanmelden via www.eldecollege.nl/infoavond
Tweetalig Vwo, Vwo en Havo

Vmbo en Praktijkonderwijs

Ingang (t)vwo/havo-gebouw,
Putsteeg 4

Ingang vmbo-gebouw (nieuwbouw),
Kloosterpark

elke dag een uitdaging
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Peuterspeelzalen • Tussenschoolse opvang • Buitenschoolse opvang • Kinderdagverblijven

Peuterspeelzalen • Tussenschoolse opvang • Buitenschoolse opvang • Kinderdagverblijven

Kindertuin levert toekomstbestendige kinderopvang

Boxtel – Kindercentrum Kindertuin is inmiddels alweer zestien jaar speler op de markt van kinder- en peuteropvang. Inmiddels zijn er vestigingen in de gemeentes Haaren, Boxtel, Helvoirt, Best en Bernheze en werken er
zo’n 140 goed opgeleide pedagogen en peuterleidsters. Wat maakt dit van oorsprong Boxtelse bedrijf nu tot zo’n
succesformule?
Om daar achter te komen spraken we met directeur
Hindrik Schuurman. Hij was in 2000 de grondlegger
van Kindertuin, toen nog gevestigd in Gemeenschapshuis De Rots in Boxtel. “Het is geen verplichting
om kinderen vóór ze naar school gaan een educatief
programma aan te bieden”, vertelt hij, “maar wij zien
het wel als een plicht.” Daarvoor werkt de Kindertuin
met de methode Puk & Ko , waardoor kinderen spelenderwijs taalvaardig worden. Maar volgens de directeur
leren de kinderen meer: “Puk is een pop en die beleeft
samen met de kinderen allerlei avonturen. Onder
andere gaat Puk iedere week bij een kind logeren. Zo
proberen we kinderen allerlei zaken bij te brengen zoals
wat je nodig hebt als je uit logeren gaat.”
Toen Kindertuin als kinderopvang begon, lag het accent
nog meer op spelen dan nu. In 2004, met de verhuizing
naar brede school de Wilgenbroek, aan de Hobbendonkseweg in Boxtel, veranderde dat. “Ik denk ook dat
het bijna niet anders kan, zeker niet in de omgeving
van een brede school”, doelt Hindrik op de meer didactische aanpak die het kindercentrum sinds dat jaar
hanteert.
In 2010 begon Kindertuin met het aanbieden van de
zogenaamde ‘geharmoniseerde kinderopvang’. Hindrik:
“Daarbij worden de peuters van het kinderdagverblijf
en de peuterspeelzaal samen spelenderwijs uitgedaagd
om zich te ontwikkelen.” Alle peuters ontvangen bij
Kindertuin hetzelfde educatief ontwikkelingsprogramma met Puk & Ko, of ze nu op het kinderdagverblijf zitten, of op de peuterspeelzaal. Zelfs kinderen met
een achterstand, krijgen, zonder dat zij het zelf

doorhebben, een afgestemd programma aangeboden.
Met Puk & Ko loopt Kindertuin vooruit op een brede
maatschappelijke ontwikkeling waarbij kinderopvang
vanaf 2018 bij wet ook een educatieve taakstelling
krijgt. Het peuterspeelzaalwerk valt met ingang van dat
jaar onder de kinderopvang en heet dan ‘peuterwerk of
peuteropvang. Schuurman: “De wet is nu al best wel
streng, maar gericht op veiligheid , hygiëne en zorg ,
maar het stelt nóg geen eisen aan een inhoudelijk
educatief programma. Dit is één van de eisen voor de
aankomende wetswijziging in 2018.”
Kindertuin ontving op locatie de Wilgenbroek, bij wijze
van proef, een bezoek van de onderwijsinspectie,
waarbij de peuteropvang werd beoordeeld op het
educatieve aanbod. “Wij scoorden daarop voldoende,
terwijl de resultaten landelijk gezien bedroevend
waren”, vertelt Hindrik met gepaste trots.
Ook in de markt voor kinderen die al naar de buitenschoolse opvang gaan, is de Kindertuin met succes
actief. Op de BSO’s wordt veel aan sport en beweging
gedaan. Dit blijkt uit de samenwerking met diverse
sportclubs in Boxtel. Om over de themaweken in de
vakantie nog maar te zwijgen. “Sommigen kinderen
vonden het jammer om met hun ouders op vakantie te
gaan omdat ze dan bijvoorbeeld de week over de
middeleeuwen misten. Ik lieg het niet!”, lacht Hindrik.
De groei van Kindertuin zette sinds 2004 gestaag door
met uitbreidingen naar de gemeentes Haaren in 2007
en Best en Bernheze in 2010. In 2011 werden de stich-

tingen peuterspeelzaalwerk Haaren en Boxtel aan de
organisatie toegevoegd en kon in beide gemeenten
geharmoniseerde kinderopvang worden aangeboden.
Toch liet de grilligheid van het overheidsbeleid wat
betreft de financiering van kinderopvang haar sporen
na. In 2012 begon, na jaren van groei, een krimpperiode. Dat leidde tot de sluiting van drie kleine kinderdagverblijven. Een lastige keus, maar een
onvermijdelijke, volgens Schuurman: “Zij zijn de eersten
die in de knel komen.”
Sinds dit jaar is de toeslagenregeling verbeterd en,
hoewel op de rekening vaak een hoger bedrag
verschijnt, is na alle plussen en minnen kinderopvang
voor netto 79 cent per uur mogelijk. Op 15 november
lanceert Kindertuin zelfs een eigen rekentool op de
website om ouders te laten berekenen wat de opvang
van hun kind ze precies kost.
Dankzij de grootte verliest het kindercentrum volgens
Hindrik de ‘binding’ met de omgeving nog niet, maar is
er wel voldoende flexibiliteit om in, hij schat, 90
procent van de wensen van de ouders te voldoen.
“Standaard zijn onze locaties van 7.30 tot 18.30 uur
geopend met verlengingsmogelijkheden van 7.00 tot
19.00 uur. Ouders hebben de mogelijkheid om, bij
afname op flexibele basis, tot drie dagen voor aanvang
een opvangplaats voor hun kind te reserveren. Geen
enkele professionele organisatie doet ons dit na!”,
vertelt Hindrik opgewekt.
Bij Kindertuin hebben ouders niet alleen de
mogelijkheid om flexibele opvang af te nemen, maar
kunnen zij ook kiezen voor gedifferentieerde uren
opvang. Ouders kunnen dan zelf bepalen of zij opvang
willen afnemen tot 17.30, 18.00, 18.30 of 19.00 uur.
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De optiekzaak waar het om persoonlijke service en kwaliteit draait. Of je nu toe bent aan een nieuwe
bril of contactlenzen, loop gerust een keer binnen voor een gratis oogmeting en advies. Bij Zegers
Optiek kun je terecht voor een grote collectie monturen voor een scherpe prijs. Alle monturen zijn
geprijsd inclusief enkelvoudig ontspiegelde glazen.

Zegers
Optiek
ruimt
op!
Openingstijden: maandag, donderdag en zondag gesloten
Dinsdag 9.30-17.30 uur, woensdag 9.30-17.30 uur,
vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.30-17.00 uur.
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - www.zegersoptiek.nl

Alle brillen inclusief
alle soorten glazen

50% korting

Alle zonnebrillen

50% korting

Alle overzetbrillen

50% korting
De actie loopt tot 24 december
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Cabaretier Viggo Waas in solovoorstelling over
heldendom, waarheid en leugen

JUBiLEUM
Schrijver

HEESCH - Op donderdag 17 november speelt Viggo Waas in CC De Pas in Heesch zijn voorstelling ‘Cruijff en Pipo’. Voor Viggo Waas bestaan er een paar helden die hem inspireren, zoals
Robin Hood, James Bond en uiteraard de onlangs overleden Johan Cruiff.
Van Swiebertje en Pipo de Clown moet hij niets
hebben, zo lijkt het. In zijn solovoorstelling ‘Cruijff
en Pipo’, waar ernst en vrolijkheid elkaar afwisselen, vertelt de ex-voetballer aan de hand van zijn
eigen jeugd en die van zijn vader, hoe Waas’ helden
een rode draad vormen in zijn leven. Viggo Waas
is een man met zelfspot en bekend van de succesvolle cabaretgroep NUHR. Zijn huidige programma
gaat over werkelijkheid, fantasie en heldendom en
hoe dat door elkaar loopt. We zien Waas van zijn
meest persoonlijke kant, waar naast zijn genoemde helden, ook Mick Jagger
en Vladimir Poetin een belangrijke bijrol spelen. Zijn verhalen worden in deze
voorstelling versterkt met liedjes, die door gitarist Wouter Planteijdt naar een
nog hoger niveau worden getild. De voorstelling begint om 20.15 uur en
kaarten zijn te reserveren via de website van CC De Pas.

ramon kézer

Ik vind bijna
alle sporten
mooi om
te volgen

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze voorstelling, laat dit dan voor
13 november weten via info@de-pas.nl.

Terug naar de sixties met
Mustang 66
NISTELRODE – De jaren zestig hebben onnoemelijk veel prachtige muzieknummers opgeleverd! Héél
veel! Mustang 66 kent ze bijna allemaal en vertolkt een groot deel ervan op zaterdag 19 november in CC
Nesterlé. Mustang 66 bestaat uit vier muzikanten die in de afgelopen jaren hun sporen verdiend hebben
in diverse amusementsbands. Ze spelen al een flink aantal jaren samen in deze formatie en treden vooral
op in de regio.
1.
2.
3.
4.

The Shadows – Atlantis
Roy Orbison – Only the lonely
Paul Anka – Diana
Helen Shapiro – Queen for
Tonight
5. The Blue Diamonds – Ramona
6. Cliff Richard – Please don’t
tease
7. Jerry Lee Lewis – Old Black
Joe
8. Buddy Holly – Brown eyed
handsome man
9. The Motions – Why
10. The Rolling Stones – Route 66

Wat wil je horen op 19 november?
‘Ramona’ van de Blue Diamonds
of toch ‘Route 66’ van de Rolling
Stones? Welk lied zou jij nu graag

Je kunt het de muzikanten van
Mustang 66 laten weten. Hieronder noemt de band tien titels.
Geef je voorkeur aan en Mustang

Welk lied Zou Je Willen horen op deZe avond?
willen horen op die avond? Of op
welk nummer zou je die avond
willen ‘slowen’ of swingen?

Mail je voorkeur (of rangorde van
voorkeuren) naar info@nesterle.nl.
In de foyer zal voorafgaand aan
het optreden 60-er-jaren muziek
gedraaid worden om alvast in de
stemming te komen en ook daar
kan men nog voorkeuren aangeven.
Zaterdag 19 november, aanvang
21.00 uur. Laatste kaartjes verkrijgbaar via www.nesterle.nl

66 speelt de hoogst scorende
nummers minstens één keer tijdens ‘Terug naar de sixties’.

‘Ik moest een beetje mijn
boekje te buiten gaan’
Het is voor ons als redacteurs de richtlijn om de
afspraken voor interviews in Bernheze te plannen.
Raymon woonde destijds op Nationaal Sportcentrum
Papendal in Arnhem en we konden alleen daar
afspreken. Ik moest dus een beetje mijn boekje te
buiten gaan, maar ach, zoals analyticus Jan Mulder al
zegt: “Als je groot wilt zijn, moet je buiten de lijntjes
kleuren.”
Daar gingen we dus. Marcel, de fotograaf, en ik reden
op een snikhete zomerdag naar de grote eetzaal van
het immense sportcentrum, waar toen toevallig ook
de dames-volleybalploeg en enkele topjudoka’s zaten.
Raymon - met
de ringen van de
Olympische Spelen
getatoeëerd op zijn
schouder - vertelde
over de steeds
kleiner wordende
verschillen in zijn
sport, over zijn
voorbeeldfunctie
voor de komende
generatie, over al
zijn blessures die
de betonnen bmxbaan had geëist,
en over de pijn van
het missen van de
aankomende Spelen.

Het artikel is terug te lezen op
www.demooibernhezekrant.nl
week 31 van 2016

Bezoek
www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

Vanuit de krant bestond in de zomer de wens bmx’er
Raymon van der Biezen op te zoeken vanwege
zijn Europese titel en het feit dat hij als één van
Nederlands beste rijders de Olympische Spelen van Rio
de Janeiro helaas zou moeten missen. Een mooie taak
voor mij: ik vind bijna alle sporten mooi om te volgen
en ik kende bmx van de televisie, en het leek me wel
eens leuk om deze artiesten aan het werk te zien.

Pim Langens
M 06 525 448 08

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Marcel had
prachtige foto’s
gemaakt en uiteindelijk is het een heel mooi
artikel geworden, op een volledige pagina in de
vakantiekrant. Ik heb de pagina eruit gescheurd en pas
weggegooid toen ik na een half jaar stopte bij de krant.
En elke keer als ik terugdenk aan mijn tijd bij de krant,
denk ik als eerste aan dit artikel. En aan Jan Mulder.
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HOHOHO!
HEEFT U AL PLANNEN
VOOR DE
FEESTDAGEN?
BEKIJK ONS HEERLIJKE
KERSTMENU OP
WWW.BOMENPARK.NL
reserveren is al mogelijk
Vorsselweg 3 • 5384 RW Heesch
t: 0412 473074 • email: info@bomenpark.nl
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Sinterklaasintocht in Bernheze

Foto: Lianne Gabriëls

De sint en DJ piet in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - ‘Hij komt, hij komt’. Het is bijna zover… Sinterklaas komt weer naar Nederland. Natuurlijk brengt de goedheiligman ook dit jaar een bezoek aan Heeswijk-Dinther. Dit bezoek
zal plaatsvinden op zondag 13 november. Ook zijn Pieten zullen niet ontbreken.
Sinterklaas en zijn Pieten zullen deze zondag om 14.00 uur vertrekken vanaf het kerkplein in Dinther.
Vanaf daar zal de route als volgt zijn:
Torenstraat, Julianastraat, Donkeren Dijk, Koorstraat, Clemens van den Bergstraat, Zijlstraat, het pad
tussen Bernezorg en Bernrode, Abdijstraat en Hoofdstraat naar het kerkplein in Heeswijk. De Sint zal
hier ontvangen worden. We gaan er ook dit jaar vanuit, dat er veel kinderen langs de route en op het
kerkplein in Heeswijk zullen staan om de Sint een warm welkom te heten!
Na de ontvangst op het kerkplein, zijn alle kinderen welkom in het Willibrordcentrum naast de Heeswijkse kerk. Binnen is er voor iedereen de mogelijkheid om met de Sint en zijn Pieten op de foto te
gaan. Ondertussen zal de dj-Piet voor een gezellig feestje zorgen.
Wij hopen jullie zondag 13 november allemaal te mogen begroeten!
De intocht van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door de Coöp, Ondernemersbelang HD en
Oranje Comité Heeswijk-Dinther.
Voor eventuele wijzigingen in het programma en de foto’s die tijdens de intocht gemaakt worden, kun
je de website www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl raadplegen. De organisatie beroept zich op het
recht om van de geplande route af te wijken als zich hiertoe de noodzaak voordoet.

sint en pietenmiddag
Loosbroek
LOOSBROEK – In Loosbroek is er geen grote intocht door het dorp.
Maar op zaterdag 26 november zullen de Sint en zijn Pieten hun
opwachting maken in CC De Wis, vanaf 15.00 uur. Burgemeester
Marieke Moorman zal namens de gemeente Bernheze aanwezig
zijn om de Sint welkom te heten.

De route van sinterklaas
nistelrode

sinterklaasintocht Heesch
HEESCH - Op zondag 13 november zullen Sinterklaas en zijn Pieten weer aankomen in Heesch.
Programma:
12.15 uur: Pieten komen aan
bij Huize Heelwijk en even later
verschijnt ook Sinterklaas.
Alle kinderen zijn van harte wel-

kom om samen met Sinterklaas,
zijn Pieten en de pietenband van
Huize Heelwijk naar ’t Oude
Raadhuis te lopen. Sinterklaas
zal via de Mozartlaan, Hoogstraat en Grenadiersstraat richting ‘t dorp gaan.
13.00 uur: Bij ’t Oude Raadhuis
wordt Sinterklaas welkom geheten door de burgemeester en
zal hij alle kinderen toespreken.
Hierna vertrekken de Pieten
(zonder hoofdpiet en Sint) naar
’t Tunneke waar het Sinterklaasfeest gaat beginnen. Er zal samen met de kinderen een
verrassing voor Sinterklaas ingestudeerd worden.

Sinterklaas zal samen met de
hoofdpiet nog even bij ’t Oude
Raadhuis blijven om met kinderen die niet naar ’t Tunneke gaan
op de foto te gaan.
13.45 uur: Aanvang Sinterklaasfeest in ’t Tunneke
14.30 uur: Sinterklaas en de
hoofdpiet komen naar ’t Tunneke. Sinterklaas zal de uitslag
van de kleurwedstrijd bekend
maken.
15.00 uur: Gelegenheid om samen met Sinterklaas en de Pieten op de foto te gaan.

sinterklaas ontmoet de goochelaar
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Ook dit jaar komt Sinterklaas weer graag naar
Vorstenbosch. Hij komt zondag 13 november om 12.30 uur aan bij
het gilde Bergske. De burgemeester zal samen met de fanfare, het
gilde en alle kinderen en volwassenen van Vorstenbosch, Sinterklaas met zijn Pieten graag welkom heten.
Dit jaar gaat een grote wens
van Sinterklaas in vervulling. Hij
wil zo graag een keer een goochelaar ontmoeten. Willen jullie
ons helpen? Pssssst, het is nog
wel een verrassing voor Sinterklaas… niks verklappen! Maak
je eigen toverstaf en neem deze
mee naar de intocht. Maak ook

een mooie muts/hoed voor jezelf met je naam erop. Samen
met de goochelaar maken we er
een mooi feest van! We zullen in
een optocht door het dorp richting de Stuik wandelen. Bij slecht
weer graag de site van Stichting
Jeugdbelangen Vorstenbosch in
de gaten houden.

NISTELRODE- Sint heeft laten weten dat hij zijn intocht in Nistelrode zal maken op zaterdag 12 november. We verwachten Sint en zijn
Pieten om 14.30 uur bij ‘t Tramstation, waar de intocht van start zal
gaan. De goedheiligman en zijn Pieten zouden het leuk vinden als
de route versierd is en er weer veel kinderen langs de weg staan.
De route is als volgt: Tramstation, Kromstraat, Over den Dries,
Hoef, Laar, den Hof, Heuvelstraat, Kerkhoflaan, Parkstraat
en het eindpunt is Nesterlé waar
Sinterklaas door de wethouder
ontvangen wordt om er vervolgens, samen met zijn Pieten, een
gezellige middag van te maken
waarbij alle kinderen, papa’s en
mama’s en opa’s en oma’s welkom zijn.
Sint neemt dit jaar weer zijn intrek in zijn slaapwagen op het
Raadhuisplein waarin hij lekker
kan rusten als hij de hele nacht
op pad is geweest. En dit jaar
doet hij dat in een nieuwe caravan waar je overdag zelfs Pieten
kan zien werken én je kan er
luisteren naar gezellige Sinterklaasliedjes. Dit is allemaal mede
mogelijk gemaakt door een
aantal Nisseroise ondernemers.
Sinterklaas ontvangt ook graag

post en dat kan in de brievenbus
die aan de wagen hangt, maar
hij kan ook mail ontvangen en
wel op: sinterklaas-nistelrode@
outlook.com. De Goedheiligman
heeft beloofd om zijn post zoveel mogelijk te beantwoorden!
Schrijf jij ook iets leuks?
SJB Nistelrode is heel blij dat
Sinterklaas zo gesteund wordt.
Toon Bevers zorgt voor elektriciteit in de caravan, Van den
Akker staalbouw heeft de caravan geleverd, Jumbo verzorgt
het strooigoed en de lunch van
de Pieten, Autoschade Nistelrode heeft de caravan gespoten in
de kleuren van de Spaanse vlag,
John’s Woondesign heeft voor
de inrichting gezorgd, Wesly van
Gemert heeft het tapijt gelegd,
Theodoor Raaimakers heeft gezorgd voor de muziek en Heerkens Groente en Fruit zorgt voor
de mandarijnen.
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RUBRIEK

inGeZOnden BeriCHt

Een bericht dat je raakt, althans zou moeten raken

ACTIVITEITENAGENDA
THEATERCONCERT
THE DUTCH EAGLES

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 20,00
The Dutch Eagles zijn uitgegroeid tot
ZA. 19
de ultieme vertolkers van het oeuvre en
NOVEMBER de sound van de Eagles, hun invloeden
en solowerk en hun genre-genoten. Uniek en herkenbaar.
Exact zoals u het kent én toch met een eigen gezicht!

MA. 14 EN
WO. 16
NOVEMBER

FILM: SUFFRAGETTE

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,00
In East End Londen ontstaat in het begin
van de twintigste eeuw de feministische beweging die
opkomt voor het meest fundamentele grondrecht, namelijk
stemrecht voor vrouwen. In hun strijd voor gelijke rechten
zetten de vrouwen, suffragettes genaamd, alles op het spel:
hun banen, hun gezinnen, hun kinderen en hun leven.

DO. 17
NOVEMBER

CABARET: VIGGO WAAS

VR. 18
NOVEMBER

THEATER MEANDER –
‘ADEL BLANK’

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,00
Viggo Waas (o.a. NUHR) heeft een theaterprogramma
gemaakt over werkelijkheid, fantasie en heldendom en
hoe dat door elkaar loopt. Zijn heldendom komt in Cruijff &
Pipo volledig tot wasdom. Hij wordt bijgestaan door gitaarheld Wouter Planteijdt.

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 10,00
Theater Meander speelt ‘Adel Blank’ een stuk van Alex van
Warmerdam. Adel Blank gaat dood. Ze is eenzaam, maar
sterk. Ze eist in haar laatste levensdagen een liefdevolle
verzorging en volledige toewijding van haar personeel.
Ze is bang en dominant, maar waarom eigenlijk?

DO. 24
NOVEMBER

FILMQUIZ

Terugkomend van mijn oppaswerk, in de trein van Schiphol naar Den Bosch op 3 november rond
kwart over 2 was het lekker rustig in de trein. Ik zat heerlijk rustig in de coupé in een blok van vier.
Tegenover me zat een jongeman. Later vernam ik dat hij pas 26 jaar was, maar hij zag er gesloopt
uit, wel met nette kleding en een klein reistasje. Later bleek ook dat dat alles was wat hij had. Hij
zat er ‘n beetje zielig bij en eenieder die mij kent, kan weten dat ik die jongen gerust wilde stellen
met een paar woordjes, praatje, maar in welke taal nu? Vroeg in ‘t Engels waar hij vandaan kwam...
“no speak English.” Ach… “you are from?” “Tunis...” Ojee Arabisch, dat spreek ik weer niet...,
“tu parles aussi la langue française?” “Oui, Oui...” (ja ja) hij was zichtbaar blij.
Ondertussen stapte een andere jongeman in, ook een getint uiterlijk, mengde zich, althans probeerde
dat, in het gesprek, maar hij sprak geen Frans, en de Tunesiër vroeg me Frans te blijven praten.
Buur probeerde zich er steeds in te mengen, dus ik koppelde naar hem, in ‘t Frans, dat hij gerust met
hem kon spreken... en ja hoor, ze gingen in ‘t Arabisch verder. Deze jongeman kwam uit Irak, was
een Koerd en gevlucht. Was al vijf maanden in Nederland en was met ‘t vliegtuig naar Nederland
kunnen komen. Hij liet al zijn pasjes en telefoon zien en vertelde met de hele familie in Eindhoven te
wonen. Vertelde ook dat ze het heel goed hebben hier in Nederland.
Ik was eigenlijk meer begaan met de jongeman uit Tunis. Ging verder in ’t Frans. Hij was nu zes
dagen in Nederland en kwam nu uit “Tapeel.” O, Ter Apel, en was op de trein gezet met een klein
bundeltje papieren en een treinkaartje met de geldigheid van één dag, naar Heerlen.
Hij heeft per boot de oversteek gemaakt van Tunis naar Italië, wilde eigenlijk in Italië asiel aanvragen,
trof daar lotgenoten en was niet zo blij met de condities die Italië hem bood en besloot toen te
voet naar Nederland te gaan. Dit was gelukt, zonder enig papier! De tocht per boot was koud en
gruwelijk.
In Nederland aangekomen heeft hij zich in Ter Apel gemeld. Daar heeft hij vijf dagen in een
container met tien andere mensen geleefd, meer niet. “Was afschuwelijk”, zei hij mij. Nu op weg
naar ‘t onbekende Heerlen, het liefst wilde hij uitrusten en slapen. En dan zo snel mogelijk werken en
Nederlands leren. In Tunis was hij logistiek medewerker, zoiets zou hij wel weer willen.
De Irakees zat nog steeds ongeveer naast hem en probeerde hem ook wat info te geven. Hij, de
Irakees, vertelde dat hij moslim was en niet actief meer, want ‘t leven in Eindhoven was super, ze
mochten geen alcohol drinken, nu in Nederland wel.
Lachen beiden...
De Tunesiër was ook moslim, hij hield zich wel aan de regels. Hij vertelde dat hij kiespijn had. Hij had
er hoofdpijn van en voelde zijn hart in ‘t hoofd (kies dus) bonken.
Ik als ‘kenner’ zei hem dit te melden bij aankomst in Heerlen. “Daar zijn tandartsen en dokters” en ik
zei met mijn ‘domme’ hoofd: “en anders neem je een lekkere whisky.”
Lachen!
Dat mag niet! O nee!
Toen kwamen we bij station ‘s-Hertogenbosch en ik moest met mijn koffertje de trein uit, ik moest
de Tunesiër achterlaten. En nu komt het waarom dit stuk jou zou moeten raken: “S’il vous plaît un
bisou comme ma maman!” (Alstublieft een kusje zoals mijn moeder zou doen). Ik zei hem dag, met
een kus op zijn wang, tranen in mijn ogen, want hoe politiek getint dit ook is, het raakte mij!
Maayke Wooning

Grote opkomst tijdens
wandel- en fietsevent
VORSTENBOSCH - Op zondagochtend 30 oktober, toen de meeste mensen nog genoten van dat extra uurtje slapen, stonden veel
wandelaars al vroeg in Vorstenbosch om zich in te schrijven voor de
wandeltocht die georganiseerd werd voor het KWF.

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: GRATIS
Het belooft een bijzondere avond te worden waarin filmkenners en filmenthousiastelingen in twee rondes vele
filmfragmenten en andere media voorgeschoteld krijgen.
In teams van maximaal vier personen mogen zij telkens
overleggen wat het juiste antwoord moet zijn.
Schrijf in via: info@de-pas.nl.

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

zoeken tijdens de wandeltocht.
Deze moesten ze dan weer in
het juiste vakje bewaren in het
meegekregen eierdoosje. Na afloop was er voor alle deelnemers
een lekker warme kop soep.
Bijna 500 wandelaars en fietsliefhebbers hebben genoten van
deze prachtige dag. Wandelaars
van de route 25 kilometer werden ook nog verrast met de aanwezigheid van honderden schapen in De Maashorst.
Deze werden heel toevallig deze
dag verplaatst. Op de foto een
van de jeugdige deelnemers die
zojuist zijn eierdoosje heeft ingeleverd. Alle kinderen werden na
afloop nog verrast met een leuke
traktatie.

Vanaf 11.00 uur kon men ook
deelnemen op de fiets om, net
als de wandelaar, te genieten
van de prachtige herfst die nu

al weer op zijn mooist is. Voor
de kinderen was er een speciale
eierdooswandeltocht waarbij ze
tien herfstafbeeldingen moesten

Voor volgend jaar staat het wandel- en fietsevent op zondag 29
oktober op de kalender. Op de
website
www.wandelevent.nl
staan wat foto’s van deze geslaagde dag.
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Onze appeltaart is door De Telegraaf

Als beste getest!
Appeltaart
Jumbo Roomboter

Jumbo Roomboter
Appeltaart

Jumbo
Appeltaartjes*

Appeltaartjes*
Jumbo

Als beste getest!
Onze appeltaart is door De Telegraaf
Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
*
dezelfde receptuur.
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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
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

speciale middag voor jonge
mantelzorgers

Aanmelden Bernhezer sportkampioenen jeugd 2016

Er even tussenuit

Op zondag 29 januari 2017 huldigen wij de sportkampioenen jeugd.
Tijdens deze bijeenkomst maken wij ook de sportman, sportvrouw,
sportploeg en sportvrijwilliger van 2016 bekend.

Je kent er vast wel één. Een kind dat opgroeit in een gezin waar
iemand langdurig of ernstig ziek is. Bijvoorbeeld een van de ouders
is depressief of verslaafd of een broer of zus heeft ADHD. Kinderen
met zorgen dus. Ze worden ‘jonge mantelzorgers’ genoemd. Misschien herken je jezelf wel in deze omschrijving. Voor die kinderen
heeft de gemeente Bernheze aan mantelzorgmakelaar Margo van
den Berg gevraagd een leuke middag te organiseren.
jongerencentrum Checkpoint,
De la Sallestraat 3 in Heesch.
Dat ligt misschien voor jou niet
naast de deur, maar als het nodig is, zorgen wij voor vervoer.
Het programma wordt leuk, met
workshops (een echte fotoshoot
of kickboksen) en na afloop lekker eten. Natuurlijk is de middag
gratis en je mag ook een vriend
of vriendin meenemen.

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGEnDA
informatieavond glasvezel
9 november, cultureel
centrum de Pas, Heesch
aanvang 19.30 uur,
zaal open 19.00 uur.

Verpakkingen
van plastic,
blik en
drankkartons
in dezelfde
zak

naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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Ben je tussen 10 en 18 jaar?
Woon je in Bernheze? Heb je
zin om op zaterdagmiddag 26
november 2016 iets gezelligs
te doen, of wil je leeftijdgenoten ontmoeten die in hetzelfde
schuitje zitten als jij?
Dan ben je van harte welkom van
13.00 tot circa 18.00 uur in het

Schrijf de middag van 26 november 2016 vast op de kalender en meld je zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk 19 november
2016) aan bij mvdberg@
mantelzorgmakelaars.com.
Je krijgt dan een inschrijfformulier gemaild. Ben je zelf geen
‘jonge mantelzorger’, maar ken
je er wel één, geef deze informatie dan aan hem of haar door.

‘sportkampioen’). Het is belangrijk dat u als vereniging achter
de motivatie staat en duidelijk in
het formulier aangeeft waarom
u vindt dat hij of zij hiervoor in
aanmerking komt. Dit geldt ook
voor aanmelding sportvrijwilliger
van het jaar. De formulieren voor
deze nominatie vindt u ook op
www.bernheze.org. Individuele
kampioenen die geen lid zijn van
een Bernhezer sportvereniging
en in Bernheze wonen, kunnen
zich ook aanmelden.
Alle individuele sporters en
teams die een kampioenschap
hebben behaald tussen 1 januari
2016 en 1 januari 2017 en voldoen aan de criteria, komen in
aanmerking voor de huldiging.
Nominaties
Als u iemand wilt nomineren
voor sportman, sportvrouw,
sportploeg of sportvrijwilliger
van 2016, kunt u een formulier
invullen. U vindt het op
www.bernheze.org (zoekterm

De formulieren moeten vóór
1 december a.s. zijn ingediend.
Sporters die na die datum nog
kampioen worden, kunt u natuurlijk daarna nog aanmelden.
Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met mevrouw L.
van Herpen, telefoon 14 0412,
e-mail: l.van.herpen@bernheze.org.
We hebben de sportverenigingen in Bernheze geïnformeerd
met een e-mail of brief.
Als u geen brief of e-mail hebt
gekregen, neem dan contact op
met mevrouw L. van Herpen.

Gemeente haalt snoeihout buiten de bebouwde kom op
5-9 december 2016
Van 5 tot en met 9 december 2016 halen we snoeihout buiten de bebouwde kom op. U kunt zich daarvoor tot 28 november aanmelden
bij de gemeente via telefoonnummer 14 0412 of www.bernheze.org
Waar moet u op letten?
Het snoeihout wordt verwerkt in
een biomassa-energiecentrale.
Het moet daarom aan de volgende eisen voldoen.
- Het snoeihout mag niet afkomstig zijn van boomkwekerijen, fruittelers e.d., omdat
dit bedrijfsafval is.
- Het hout is schoon en heeft
geen blad. Wanneer er heel
weinig, droog blad aan de
takken hangt is dat geen probleem. Coniferen, bladhoudende takken, boomstronken, timmerhout en dergelijke
worden niet geaccepteerd.
- Aan het hout mag geen zand/
grond zitten. Daarom kunt u
het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
Daarnaast is het volgende belangrijk.
- Het hout mag maximaal
6 meter vanaf een verharding
(openbaar terrein) op een hoop
liggen, anders kan het niet geladen worden. Het moet op het
eigen perceel liggen en niet op
openbaar terrein.

- De houthoop moet goed bereikbaar zijn zodat het hout
met een kraan op een vrachtauto kan worden opgeladen.
Let er bijvoorbeeld op dat het
hout niet tegen bomen aan
ligt.
- Het hout mag maximaal drie
weken voor het ophalen op
een hoop gelegd worden.
- De houthoop moet minimaal
3 m3 groot zijn. Combineren
op een plek is mogelijk.
Werkwijze
Bij het melden moet u het volgende doorgeven: naam en
adresgegevens van de aanbieder, (mobiel) telefoonnummer
waar u overdag bereikbaar
bent, adresgegevens van de locatie waar het hout ligt, plaats
van herkomst van het hout en
een inschatting van de hoeveelheid kubieke meters. Als u geen
adresgegevens van de locatie
kunt opgeven, is een duidelijke
beschrijving van de plek voldoende.
U krijgt geen bevestiging van

de aanmelding. Het is niet mogelijk van tevoren aan te geven
op welke dag we het snoeihout
ophalen. Bij grote belangstelling
kan dat in de opvolgende week
zijn.
De aanbieder is verantwoordelijk
voor het snoeihout totdat het
wordt opgehaald. We contro-

leren steekproefsgewijs of het
aangeboden snoeihout voldoet
aan de eisen. Mocht dat niet het
geval zijn, dan kunnen wij het
helaas niet meenemen. U kunt
het dan tegen betaling aanbieden bij een van de gemeentelijke
groendepots.

Gemeenteberichten

Woensdag 9 november 2016

25

OffICIËLE BEkEnDMAkInGEn
Commissie
Bezwaarschriften Bernheze
Op woensdag 16 november 2016
komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
De commissie behandelt dan de
volgende bezwaarschriften.
19.00 uur
Behandeling
van
het
bezwaarschrift dat is ingediend
door W.A.J.M. Hak uit Heeswijk-Dinther. Het bezwaarschrift
is gericht tegen de vergunning
en onthefﬁngen die zijn verleend
voor motorcrosswedstrijden op 9,
15 en 16 oktober 2016 aan Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther.
19.30 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens D.S. Versteegde is ingediend. Het bezwaarschrift richt zich tegen het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016 tot oplegging van
een last onder bestuursdwang
wegens illegaal gebruik van een
woning en perceel aan Laverdonk in Heeswijk-Dinther.
20.15 uur
Behandeling van de bezwaarschriften die zijn ingediend namens C. Siebers en J.J.P. van
Dinther. De bezwaarschriften
richten zich tegen het besluit van
het college van burgemeester
en wethouders van 31 augustus
2016. Het gaat om het besluit
waarbij aan Florya Grillroom in
Heesch een omgevingsvergunning is verleend voor handelen in
strijd met het bestemmingsplan
‘Centrum Heesch’.

reglement van orde
gemeenteraad en commissieverordening vastgesteld
De gemeenteraad heeft op
3 november 2016 besloten het
‘Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Bernheze 2016’ inclusief toelichting vast te stellen,
onder gelijktijdige intrekking van
het ‘Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Bernheze 2012’.
De gemeenteraad heeft op
3 november tevens besloten de
‘Verordening op de raadscommissies van de gemeente Bernheze
2016’ inclusief toelichting vast te
stellen, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening op de
raadscommissies Bernheze 2012’.
Het reglement van orde en de
commissieverordening treden in
werking op 10 november 2016.
Tegen betaling van leges is een
afschrift van het reglement van
orde en de verordening verkrijgbaar. Het reglement van orde
en de verordening kunnen ook
geraadpleegd worden via www.

bernheze.org/bestuur-en-organisatie/regelgeving-en-openbare-bekendmakingen/verordeningen-en-beleidsnotas.

Vaststelling rOeB-lijst
Op 1 november 2016 heeft het
college van burgemeester en
wethouders de ROEB-lijst voor
2017 vastgesteld. Deze lijst bevat de normbedragen voor de
bouwsomberekening. Op basis
van deze bouwsom berekenen
we de bouwleges. De ROEB-lijst
2017 treedt in werking op 1 januari 2017. De lijst ligt tijdens
openingstijden op afspraak ter
inzage in het gemeentehuis in
Heesch en is te vinden op
www.bernheze.org.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
de persoonsgegevens van de
volgende personen niet meer bij
te houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- D.A. Chojnacka,
geboren 10-09-1985
- T.A.M. van der Steen,
geboren 16-07-1979
Besluitdatum: 04-10-2016
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of ﬁnanciële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent
u op de hoogte van het huidige
adres van genoemde personen,
neem dan contact op met de
gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning verleend aan:
- De Zonnebloem Nistelrode
voor een openbare geldinzameling in Nistelrode van 23 tot
en met 28 oktober 2017. De
vergunning is verzonden op 2
november 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/onthefﬁng verleend aan:
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren
van een intocht van Sinterklaas
op 12 november 2016 van
14.30 tot 17.00 uur. Route intocht: Tramstraat, Kromstraat,
Over den Dries, De Hoef, De
Wan, Den Hof, Heuvelstraat,
Kerkhoﬂaan en Parkstraat in
Cultureel Centrum Nesterlè,
5388 HS Nistelrode. De ver-

gunningen zijn verzonden op
3 november 2016.
- Stichting Intocht Sinterklaas
voor het organiseren van een
intocht van Sinterklaas op 13
november 2016 van 12.30
tot 14.00 uur. Route intocht:
Mozartlaan, Hoogstraat, Grenadierstraat, ’t Dorp (tot aan ’t
Dorp 148), 5384 ME Heesch.
De vergunningen zijn verzonden op 3 november 2016.
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 Stichting Regio Filmproducties voor een ﬁlmopname
op 19 november 2016 van 8.00
tot 12.00 uur in Raadhuisstraat,
Hoofdstraat en Abdijstraat, 5473
AB Heeswijk-Dinther. De toestemming is verzonden op 3 november 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan Korteveld ong. (naast 14) Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan Korteveld ong. (naast
14) Nistelrode. Met dit ontwerpbestemmingsplan verzoekt het
college van burgemeester en wethouders tevens Gedeputeerde Staten om een herbegrenzing van het
‘bestaand stedelijk gebied’ als vastgelegd in de Verordening ruimte
van de provincie Noord-Brabant.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een woning
naast Het Korteveld 14 mogelijk.
Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van
10 november 2016 gedurende
zes weken op afspraak ter inzage
in het gemeentehuis in Heesch.
Het plan is digitaal raadpleegbaar
en te downloaden www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.1721.
BPKorteveldong14-ow02).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpbestemmingsplan
reageren door het indienen van een
zienswijze. Tevens is het mogelijk
om een zienswijze in te dienen
tegen het voornemen om ten behoeve van dit bestemmingsplan
een verzoek tot herbegrenzing van
de gebiedsaanduiding ‘bestaand
stedelijk gebied’ als vastgelegd
in de Verordening ruimte aan te
vragen. Deze zienswijze(n) kunt u
richten aan de gemeenteraad van
Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch. Indien u uw zienswijze(n)
mondeling wilt geven kunt u een
afspraak maken met de heer E. van
Dijk de gemeente Bernheze.

Ontwerpwijzigingsplan Delst 30
Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan Delst 30 Nistelrode’ (artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening). Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met code NL.IMRO.1721WPDelst30-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het wijzigen van de functieaanduiding
‘agrarisch bedrijf’ naar ‘wonen’
en het slopen van de bedrijfswoning en het realiseren van een
nieuwe woning op de oude fundering aan Delst 30 in Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Van Munsters Recyclers B.V.
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van de inrichting voor
het inzamelen en verwerken van
voornamelijk papier, karton en
kunststoffen op het adres Zoggelsestraat 7, 5384 LL Heesch.
- Van Doorn Vleeskuikens VOF
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het
veranderen van een varkenshouderij op het adres Jan van
den Boomstraat 9, 5473 VZ
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
- Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
om met betrekking tot de inrichting Van Munsters Recyclers
B.V. op het adres Zoggelsestraat
7, 5384 LL Heesch maatwerkvoorschriften op te stellen.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Waardsestraat t.h.v. 20, 22, 24
Kappen 5 eiken (overlast)
Ontvangstdatum: 24-10-2016
- Windwijzer ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 02-11-2016
Loosbroek
- De Hekkenslag t.h.v. 2
Kappen 4 sierkersen (belemmering verkeer)
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 27
Kappen eik (belemmering verkeer/schade)

Heesch
- ’t Dorp 30
Aanbrengen loggia
Datum ontvangst: 01-11-2016
- Tillardhof 3
Bouwen overkapping
Datum ontvangst: 03-11-2016
- Tillardhof 6
Bouwen overkapping
Datum ontvangst: 03-11-2016
Vorstenbosch
- Rietbeemden ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 04-11-2016
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Maxend 52
Aanpassen dak
Verzenddatum: 01-11-2016
Heeswijk-Dinther
- Pater van den Elsenstraat 1e
Oprichten woning
Verzenddatum: 01-11-2016
Heesch
- ’t Dorp 120
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 01-11-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke Vergunning
Heeswijk-Dinther
- Kofﬁestraat 11
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 07-11-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunning is verleend. Omdat dit besluit leidt tot een onomkeerbare
situatie, treedt het zes weken
na verzending van het besluit in
werking.
Heesch
- Hoefstraat 23
Kappen wilg (slechte staat)
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Jan van den Boomstraat 2
Wijzigen/Uitbreiden
melkrundvee- en varkenshouderij
Verzenddatum: 03-11-2016
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.
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prOCEDUrEs
openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. neem

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

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 be-

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

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

www.bernheze.org

Ophangen borden fairtrade Gemeente finishing touch
BERNHEZE - Dat het Bernheze is gelukt om de titel Fairtrade gemeente binnen te halen, is in juni al uitgebreid in het nieuws geweest. Op
de belangrijkste toegangswegen van Bernheze zijn oranje fairtrade borden geplaatst. Het is de finishing touch van het werk dat de werkgroep Fairtrade Bernheze heeft verricht. En natuurlijk het ophangen van een bord in het gemeentehuis. Dat gebeurde in het bijzijn van de
werkgroep en wethouder Jan glastra van Loon.
“In de afgelopen jaren hebben
wij regelmatig een bezoek gebracht aan onder meer super-

markten, scholen, kerken en CC
De Pas, met als resultaat dat men
besloot ook fairtrade producten

te gaan gebruiken”, legt Bert
Bakker, voorzitter van de werkgroep Fairtrade Bernheze uit.

“Dat we de titel behaald hebben,
wil niet zeggen dat we nu gaan
achterover leunen. Integendeel,

het inwoneraantal van de gemeente nadert de 30.000 en als
we daar overheen gaan, betekent dat nieuwe criteria waaraan
we moeten voldoen om Fairtrade Gemeente te blijven. Maar
een stok achter de deur is goed,
dat houdt ons scherp.”
Hal gemeentehuis
Inmiddels zijn er - verspreid over
de gemeente - dertien Fairtrade
Gemeente borden geplaatst, onder het plaatsnaambord. Uiteraard mocht het gemeentehuis
niet ontbreken.
Vorige week donderdag hingen
Bert Bakker en wethouder Jan
Glastra van Loon het bord op in
de hal. “Jullie hebben het uitermate goed gedaan, we zijn heel
trots op jullie”, zei wethouder
Glastra van Loon. “Het is zelfs
zo, dat jullie als voorbeeld dienen voor een nieuw te vormen
werkgroep, met als thema dementie.

Wethouder Jan Glastra van Loon en voorzitter werkgroep Fairtrade Bernheze Bert Bakker

Jullie hebben bewezen dat het
model werkgroep werkt! Voor
deze nieuw te vormen werkgroep, een initiatief van het
CDA, worden inwoners uit alle
kernen gezocht, iedereen is welkom. Het hoeven niet per se
professionals te zijn. Ze kunnen
zich bij mij melden.”
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Klantcontactcentrum
Het Klantcontactcentrum (KCC)
is dé toegang
voor al
uw vragen
aan de
gemeente
Mederwerkers klantcontactcentrum

Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - De gemeente is voor veel inwoners en bedrijven een wirwar aan diensten en afdelingen, met veel telefoonnummers. In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van onze dienstverlening. Om op vragen en verzoeken van inwoners en bedrijven
een goed antwoord te kunnen geven, startte de gemeente Bernheze in 2008 het Klantcontactcentrum. Inmiddels zijn we acht jaar verder en
kunnen we steeds meer vragen direct beantwoorden en afwerken.
Voor al uw vragen
aan de gemeente!
Het Klantcontactcentrum (KCC)
is dé toegang voor al uw vragen
aan de gemeente: via telefoon,
e-mail, internet en aan de balie.
In het KCC van Bernheze werken
zeven enthousiaste collega’s.
U kunt bij hen terecht met vragen over alle onderwerpen waarvoor u bij de gemeente moet zijn.
Ook kunt u meldingen doen over
trottoirs, lichtmasten, wegen,

rioleringen, groen, verkeer en
zwerfafval. Onze collega’s van
de serviceteams gaan met deze
meldingen aan de slag.
Voor de Wet maatschappelijke
ondersteuning brengen wij de
zorgvraag in kaart. We geven uitleg over de aanslagen gemeentelijke belastingen en handelen de
verzoeken om taxatieverslagen
af. Ook vragen en klachten over
de huisvuilinzameling en containers worden door ons beantwoord. We registreren de gevon-

Het KCC is eigenlijk de winkel van de gemeente, u krijgt van onze
medewerkers informatie en advies, ze denken met u mee, zoeken
naar oplossingen

den en verloren voorwerpen en
bewaken deze meldingen.
Ook helpen we u graag op weg
als u vragen heeft aan andere
overheidsinstellingen.
KCC staat voor kennis en kunde
Voorheen verbond de telefoniste
u door als u naar de gemeente
belde. Degenen die nu de telefoon opnemen zijn allround medewerkers die veel van uw vragen
meteen kunnen beantwoorden.
Goede vraag – goed antwoord
Voor vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, laten
wij een terugbelverzoek achter
bij de juiste medewerker binnen
de gemeente.
Want natuurlijk hebben we nog
steeds specialisten, bijvoorbeeld
voor het beoordelen van bouwplannen of het taxeren van een
woning. Voor deze specialisten
is het erg prettig dat zij de vraag
goed en duidelijk door krijgen,
zodat zij met de juiste stukken op
hun bureau de vragen kunnen
beantwoorden. Deze specialisten
op hun beurt voorzien de medewerkers van het KCC van de juiste informatie, zodat algemenere
vragen meteen afgehandeld kunnen worden.
Winkel
Het KCC is eigenlijk de winkel
van de gemeente. U krijgt van
onze medewerkers informatie en
advies. Ze denken met u mee,
zoeken naar oplossingen, maar
geven ook informatie over de
regelgeving van de gemeente
Bernheze. Heeft u nog tips om
de dienstverlening te verbeteren,
dan horen wij dat graag van u.

Medewerker KCC

Serviceteam

U kunt een mail sturen naar gemeente@bernheze.org of bellen
naar 14 0412!
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column
Bernadette
TROUWEN,
SCHEIDEN …
ER GAAT WAT
VERANDEREN
Nu trouwen, of over een jaar? Dat maakt
een groot verschil. De wetgever heeft een
paar grote veranderingen in petto op het
gebied van het huwelijksrecht. De nieuwe
regels gelden waarschijnlijk vanaf 1 juli
2017. Wie daarna trouwt, heeft ermee
te maken. Handig om te weten als je nu je bruiloft aan het
plannen bent.
Wat verandert er? Het gaat met name om de vraag wat er wel
en niet in de ‘gemeenschap van goederen’ valt. De meeste
stellen trouwen in gemeenschap van goederen. De regels
daarvoor staan in de wet en gelden automatisch tenzij je vóór
je huwelijk - bij de notaris - huwelijkse voorwaarden hebt
gemaakt.
De gemeenschap van goederen is gebaseerd op een mooie
gedachte: als je trouwt dan deel je alles. Alles wordt van
‘samen’, de bezittingen en de schulden. Vergelijk het met een
stofzuiger: de gemeenschap van goederen zuigt in principe
alles op wat hij tegenkomt. Alleen sommige dingen passen
er niet in, zoals erfenissen waarvoor in het testament een
‘uitsluitingsclausule’ is gemaakt. Die blijven dus privé. Zonder
zo’n clausule valt een erfenis of schenking – nu nog – in de
huwelijksgemeenschap.
Zolang je getrouwd blijft, is er weinig aan de hand. Maar in
de praktijk eindigt 1 op de 3 huwelijken in een scheiding.
Dan gaat – om in de beeldspraak te blijven – de stofzuiger
uit en wordt de stofzuigerzak opengemaakt. In mijn
scheidingspraktijk bekijk ik samen met cliënten wat daar
allemaal in zit. De inhoud moeten de scheidende partijen
immers samen verdelen. Dat voelt soms zuur, bijvoorbeeld bij
een erfenis.
Alles delen is niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom wordt
door de wetswijziging de gemeenschap van goederen
flink beperkt. Wat je vóór je huwelijk al had, blijft van
jou. Bijvoorbeeld spaargeld, je studieschuld of je bedrijf.
Kanttekening: ga bij een eigen bedrijf altijd langs de notaris
voor advies, want de nieuwe wet heeft wat haken en ogen.
Verder blijven alle erfenissen en schenkingen privé.
Het lijkt dus een stuk eenvoudiger. Maar let op: het wordt
extra belangrijk om goed bij te houden wat van wie is. Zonder
bewijs loop je namelijk het risico dat je bij een scheiding toch
moet delen.

Gaan voor je kansen
Victor van Wulfen (39) uit Heeswijk-dinther is Majoor-vlieger
bij 334 squadron, Vliegbasis eindhoven. standplaats is schipholoost waar hij momenteel vliegt bij de kustwachteenheid. ‘ik
ben opgegroeid in rosmalen en heb tijdens mijn carrière als
F-16 en C-130 piloot in ’s-Hertogenbosch gewoond. ik heb
landelijke bekendheid gekregen als (ex-)klokkenluider bij
defensie. een enorm verhaal dat positief is geëindigd. uniek voor
een klokkenluiderszaak. ik heb de nodige debatten gevoerd en een
lange strijd moeten leveren. dat heeft me heel veel geleerd en
mijn politieke ambitie flink aangewakkerd. nu ik met mijn
vriendin in Heeswijk-dinther woon, wil ik ook graag in
Bernheze een handje helpen. ik heb alle partijen naast
elkaar gelegd, hun standpunten bekeken, en steeds
kwam ik uit bij d66. dat zegt genoeg. ik heb ze leren
kennen als mensen waar geen ‘te’ voor staat. dat past
bij me, ik ben een perfectionist, een realist maar vooral
een idealistische dromer. dat laatste versterkt mijn geloof
in het gaan voor je kansen. d66 gaat ook uit van de kracht
van mensen. daarom steun ik deze partij: ik ben d66.

Lokaal:

Ik ben

Jeugdbeleid gemeente Bernheze
Gwendy Jacobs
Afgelopen week waren de gemeentelijke budgetten op het gebied van zorg
weer volop in het landelijke nieuws. gemeenten houden zorggeld op de
plank, terwijl de klachten in de jeugdzorg toenemen. De wachtlijsten lopen
op, ouders zijn ontevreden over de communicatie en de kwaliteit van zorg en
het aantal suïcidepogingen lijkt toe te nemen. Dit kan toch niet de bedoeling
zijn van de transitie? gemeenten moeten maatwerk bieden.

Is het binnen onze gemeente ook
zo zwart/wit? Kun je in Bernheze
rekenen op maatwerk? Kennen
onze burgers de weg naar het
BJG (basisteam jeugd en gezin)?
Weten hulpverleners elkaar voldoende te vinden? Hoe verloopt
de communicatie? Is er al voldoende sprake van één kind één
plan?
Binnen de werkgroep ‘jeugdbeleid gemeente Bernheze’ zijn
we met deze vragen aan de slag
gegaan. Lokaal vindt het ook

erg belangrijk dat er, los van de
landelijke ontwikkelingen, goed
wordt gekeken of de inwoners
van Bernheze die zorg krijgen
die ze nodig hebben om zo goed
mogelijk deel te kunnen nemen
aan de samenleving.
Speerpunten voor de komende
periode zijn dan ook het verbeteren van de verbinding tussen het
basisteam jeugd en gezin (BJG),
de zogenoemde vindplaatsen
(kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, scholen, enzovoort)

Progressief Bernheze:

en de huisartsen. Tevens gaan we
aan de slag met het verbeteren
van de nazorg na behandeling.
Zo komt het nog te vaak voor dat
mensen een behandeling krijgen
en daarna de geleerde vaardigheden niet kunnen toepassen in
de voor hen vertrouwde omgeving.
Wil je meedenken over het
jeugdbeleid of heb je vragen naar
aanleiding van dit stuk? Neem
gerust contact op via
jacobsgwendy@gmail.com.

Hulpvraag

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

Bernadette Dijk
Voor meer informatie of een gratis intake-gesprek,
neem gerust contact op.
Heesch/Bernheze
Telefoon: 06 39563131
E-mail: bdijk@mrbd.nl

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

www.rhadvocaat.nl

Met mijn tennismaatje fietste ik afgelopen vrijdag vanaf de tennisbaan naar
huis. Ik vroeg haar: “Waar zou jij iets over willen lezen in de krant? Wat vind
jij belangrijk?” Daar hoefde zij niet lang over na te denken: “Hoe zit het met
die overschotten in het sociaal domein?”
Laten we nu net een bijeenkomst hebben gehad over de overschotten in het
sociaal domein. Ook in Bernheze is er een overschot. Tegelijkertijd zijn er
nauwelijks klachten of signalen dat het niet goed gaat. Nou, dat gaat dan
goed, zou je kunnen denken…
Maar dat denkt Progressief Bernheze niet. Wij denken dat er nog
veel zorgvragen niet, of niet
goed genoeg, in beeld zijn. Daar
maken wij ons druk over.
Het is niet gemakkelijk om hulp
te vragen. En als je echt in de
problemen zit, dan overzie je de
situatie vaak niet. Laat staan dat
je de weg naar hulp kunt vinden…

Gelukkig delen wij onze bezorgdheid met het college en andere
politieke partijen in Bernheze. De
komende maanden gaan we aan
de slag om te kijken hoe we beter
zicht krijgen op de zorgvragen in
Bernheze.
We zoeken nog naar een goede
manier. Wat ons betreft doen we
dat samen met anderen, zoals vrij-

willigersorganisaties en burgerinitiatieven.
Heeft u daar ideeën over? Dan
horen wij dat graag. Want mensen vragen niet zomaar om hulp!
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zien wat er
om ons heen gebeurt en te zien
waar hulp nodig is.
Reageren?:
reactie@progressiefbernheze.nl

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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SP: Begroting

2017 met lagere lasten

Cor van Erp, SP Bernheze
Op donderdag 3 november besprak de gemeenteraad de begroting voor
2017. De SP diende mede een voorstel in om de lasten voor de inwoners te
verlagen. De OZB stijgt minder dan gepland! Maar belangrijker. Er komt een
gedegen onderzoek naar de overschotten in het sociaal domein. De SP is er
zeer blij mee. Het komende jaar kan een mooi jaar worden.

Begroting 2017
In 2017 kan Bernheze doorgaan
met investeren. Wel op een verantwoorde wijze. Niet alles kan
tegelijk. Bernheze moet kijken
naar de portemonnee. Dat moet
u thuis ook. De WMO baarde de
SP wel zorgen.
Steeds bleef er veel geld over.
Krijgt iedereen wel de juiste
zorg?, vroeg de SP zich vanaf
eind 2014 al af. Nu zijn we zo-

ver dat er onderzoek komt naar
de zorggelden. Kunnen alle inwoners van Bernheze volwaardig
deelnemen aan de samenleving,
zoals de WMO immers beoogt?
Voor april 2017 is het onderzoek
klaar en krijgen we serieus antwoord op de vele vragen. De SP
wilde voor 2017 de OZB beperkt
laten stijgen en diende een voorstel daartoe mede in. Het voorstel
is aangenomen. Ondernemers
en woningeigenaren hebben een
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Oei… daar gaan we wat
aan doen

mooi voordeeltje. Nu het kan,
gebeurt het ook.
Heesch-west
Zijn er geen zorgen dan? Zeker
wel. De SP benoemde opnieuw
de problematiek rond het geplande bedrijventerrein Heesch-west.
Een nieuwe afboeking van zeker
drie miljoen euro voor Bernheze
is al aangekondigd. Dit varkentje
is nog lang niet gewassen.

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

Advies: “Jullie doen dat helemaal verkeerd. Leuke stukjes, dat wel.
Maar de jeugd leest dat niet. Te veel tekst. En jullie hebben de
jeugd nodig. Je moet op Facebook gaan zitten. Bovendien is er
geen herkenbaar gezicht. Geen logo of zo. Dat kan écht niet meer.
En je moet beelden in plaats van woorden gebruiken.” “Oei…
Meen je?” “Ja!” “Nou, dan gaan we daar wat aan doen. Toch?”

CDA: Samen

maken we de
Bernhezer samenleving
Wim van Lith, Fractievoorzitter CDA Bernheze
De begroting voor 2017 is afgelopen week vastgesteld. Sinds jaren is er eindelijk weer eens echt sprake van perspectief.

VVD:

Noodzakelijk wegenonderhoud
buitengebied
CDA Bernheze heeft de veiligheidssituatie van de (verbindings)
wegen in het buitengebied aangekaart. Op veel plaatsen ontstaan gevaarlijke situaties vanwege achterstallig onderhoud.
De randen worden stuk gereden
en er ontstaan gaten. Oorzaak:
hoge bermen, waardoor het regenwater niet weg kan. Op diverse plaatsen staat verwilderde
onderbegroeiing die het uitzicht
op kruisingen belemmert.
Een inhaalslag om de verkeersveiligheid te verbeteren is noodzakelijk. CDA Bernheze heeft
daarvoor een amendement inge-

diend, waarmee een budget van
€ 155.000,- beschikbaar komt in
2017. Dit is met twee stemmen
tegen aangenomen.
Speerpunten
Onze speerpunten per kern staan
in de begroting: Voor de kernen
Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther zijn inrichtingsplannen in uitvoering.
Ook het kunstgrasveld voor de
hockeyclub, de gymzaal in Vorstenbosch en een tennispark in
Loosbroek zijn opgenomen. Herkenbaar, Actief en Betrokken: zo
kunt u op CDA Bernheze rekenen!

Dus: Like ons op Facebook:
Stichting Glasvezel Bernheze
Informatie, maar óók advies van jouw kant:
breedbandbernheze@xs4all.nl
Kies je pakket op www.TriNed.nl.
Oplossing:
KIES NU VOOR GLASVEZEL, DAN ZIT JE LATER OOK NOG GOED

Minder OZB verhoging
Na veel van onze burgers gevraagd te hebben, is het nu tijd
om wat terug te geven. Weliswaar verantwoord, zoals u dit
van ons mag verwachten. Nu er
financiële ruimte is, willen we als
CDA Bernheze onze burgers laten merken dat het beter gaat.
Standaard 3% OZB verhoging
is niet per se noodzakelijk. CDA
Bernheze heeft daarom, samen
met Lokaal, SP, D66 en VVD een
amendement ingediend, om de
OZB niet verder dan de macronorm van 1.97% te laten stijgen.
Wat ons betreft een trendbreuk
die zich de komende jaren doorzet.

Een of twee supermarkten in Nistelrode?

Aldi wél? Aldi niet?

Heel Nistelrode in een groep

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze
De gemeenteraad ontving begin oktober een brief van negen centrumondernemers in Nistelrode. Deze ondernemers - Jumbo Supermarkt, Dio/The
Readshop/Prima Sparkling, DFM-bloemen, May Day wokrestaurant, ‘t Laar
Nistelrode, Eetcafé ‘t Pumpke, Café Den Hoan en Café ‘t Tramstation - wilden
via deze brief hun zorgen kenbaar maken over de mogelijke ontwikkeling van
de locatie ‘De Winter’, Weijen 62 in Nistelrode.

Het vestigen van een Aldi-supermarkt op dit adres achten zij
ongewenst en zij vragen burgemeester & wethouders en gemeenteraad nadrukkelijk om hier
geen medewerking aan te verlenen. De dorpskern van Nistelrode
is er volgens deze ondernemers
bij gebaat de detailhandelsactiviteiten zoveel mogelijk te concentreren. Dit om het aantal bezoekers van de kern niet verder
te laten dalen en meer leegstand
te voorkomen. Voorts verzoeken
zij de gemeente om met hen in

overleg te treden het centrum
van Nistelrode te optimaliseren.
De VVD Bernheze is zeer verbaasd over deze brief, waarin
geen rekening wordt gehouden
met de wens van de inwoners
om een tweede supermarkt in
Nistelrode te krijgen. De VVD
Bernheze pleit hier ook al langer
voor.
Wij hebben de brief dan ook
doorgestuurd voor bespreking
in de eerstvolgende vergadering
van de Commissie Ruimtelijke

Zaken op woensdagavond 30
november. Hier bestaat het recht
van inspreken, waarvan u gebruik kunt maken.
Laat ons weten wat u vindt van
de actie van de centrumondernemers en of u voor of tegen een
tweede supermarkt bent op de
Weijen 62. Onze emailadressen
vindt u op onze website http://
bernheze.vvd.nl/contact of laat
een bericht achter op onze Facebookpagina www.facebook.
com/VVDBernheze.

‘

ieten!
Zonder meer, meer gen
Lekker en feestelĳk

’

De Wan 1 1a – 5388 HJ Nistelrode – 0412-610102
www.zalencentrum-dehoefslag.nl
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GROEN LICHT VOOR
BRANDWEERROOD
IN NISTELRODE
Onder het motto ‘Groen licht voor brandweerrood’ zoekt de brandweer:

nieuwe collega’s M/V
in Nistelrode.
Heb jij het in je om vrijwilliger bij de brandweer
te zijn? Wil jij je inzetten voor anderen en hulp
verlenen onder niet alledaagse omstandigheden?
Kun je overdag snel op de brandweerkazerne
aan de Heescheweg 37 zijn? Dan is het brandweervak vast iets voor jou!

Jouw werkzaamheden
Branden blussen is de hoofdtaak van een
brandweerman/vrouw. Maar daar stopt het
niet: Wat dacht je van het openknippen van
auto’s bij ongevallen? Het verrichten van
metingen bij vrijgekomen gevaarlijke stoffen
en een helpende hand bieden aan dieren die te
water zijn geraakt? Brandwacht zijn betekent
veelzijdigheid, acute paraatheid en passie om
je in te zetten voor mens en dier. Geen inzet
is hetzelfde!

Ons aanbod
Spannend en uitdagend werk, een hechte groep
collega’s en de mogelijkheid om je zinvol in te
zetten voor je omgeving. Je wordt opgeleid tot
(rijksgediplomeerd) brandwacht. Je werkt met de
modernste brandbestrijdings- en redmiddelen.
Voor oefenen, opleiden en uitrukken ontvang
je een vergoeding. De opleiding tot brand
wacht, een dag of avond cursus, is voor
rekening van de brandweer.

Onze organisatie
De post Nistelrode is onderdeel van Brandweer BrabantNoord en wordt bemand
door 18 vrijwilligers. Jaarlijks
worden deze vrijwilligers
ongeveer 70 tot 75 keer

gealarmeerd. De vaste oefenavond is op maandagavond. Ter bevordering van de onderlinge
binding kent de post een actieve personeelsvereniging. Brandweer Brabant-Noord is het
brandweerkorps voor de 19 gemeenten in
Noordoost Brabant. De organisatie omvat ruim
950 vrijwilligers en 225 beroepskrachten die
werken vanuit 39 brandweerposten en een
centrale vestiging in ‘s-Hertogenbosch.

Wie zoeken wij?
Mannen en vrouwen met lef en een ondernemende instelling. Ben je flexibel, sportief,
houd je van werken in teamverband en zet je
je graag in voor je medemens in jouw woonplaats? Dan is vrijwilliger bij de brandweer
iets voor jou! Een spannende bijbaan naast je
eigen baan. Iedereen vanaf 18 jaar en in goede
lichamelijke conditie kan zich aanmelden.
Belangrijk is dat iemand snel op de kazerne kan
zijn. Niemand is honderd procent beschikbaar,
maar de voorkeur voor de post Nistelrode gaat
uit naar mensen die zowel overdag als ’s-avonds
beschikbaar zijn omdat ze in Nistelrode of directe
omgeving werken en wonen.

Belangstelling
Is je interesse gewekt en lijkt het je wat om
vrijwilliger te worden, neem dan contact op
met de postcommandant; Hans van der Heijden
via telefoonnummer 06- 5510 7581 of per
e-mail: h.vanderheijden@brwbn.nl.
Uiteraard kun je bij hem ook nadere informatie
krijgen over het werk van een brandweervrijwilliger, de organisatie, wat wij van jou
vragen, en wat je voor ons kunt betekenen.

Brabant-Noord

www.brandweer.nl/brabant-noord
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te huur
Kamers te huur
in Dinther, voor info bellen
onder kantoortijd naar
0413-294155 of 06-31576383.
Opslagruimte
± 125 m2 Heesch
Grote deuren en een WC
aanwezig. 06-29302262.

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Linda de Visser
Han Minnaar
kan293851
de staatsloten
Sint uit
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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OPSLAGUNIT.EU
Kom jij ruimte te kort?
Wij hebben de oplossing,
puur opslag.
Nistelrode Dintherseweg 9
Kosten vanaf € 90,- per maand
voor 25m2
Voor 50m2 € 150,- per maand.
www.rieswillems.nl of
0412-450874

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.
Hamschijven
€ 3,90 per kilo
Varkenswangetjes
€ 4,75 per 500 gram
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.
De mooiste lampen
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht
meenemen, is voor ons geen
probleem. Wij hebben altijd
leuke aanbiedingen en anders
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

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.

personeel
Zoek jij snel
een leuke baan?
Kom dan werken in ons
callcenter te Rosmalen.
Bel voor meer informatie LogicCall 073-5286700.

gevraagd
Huishoudelijke hulp
2 x 4 uur per week.
06-53151898 (na 20.00 uur)
Bouwlocatie HeeswijkDinther/Loosbroek
Wij zijn een jonge
carnavalsvereniging uit HDL
met een gemiddelde leeftijd van
20 jaar. En wij zijn dringend op
zoek naar een bouwlocatie om
een carnavalswagen te bouwen.
Ben jij of ken jij iemand die een
loods/schuur ter beschikking
heeft in de regio dan horen wij
dat graag. CV Goedzat.
06-38333272.
kevin.buermans@hotmail.com
WALNOTEN Ik haal ze bij u op,
betaal per kg en contant!
Bel 06-53584742.
www.tokonoot.nl.
Bidprentjes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
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.

Diverse soorten
VIOLEN, HEIDE, enz.
Libert van Boxtel
Groenstraat 31, Berlicum
06-22381999.

Puzzle #34733

aangeboden
OPPAS
Vrouw, oud-verpleegkundige,
ervaring met kinderen; biedt
zich aan om op te passen en
evt. huishoudelijk werk te doen,
jagera@iae.nl.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
FRIETKRAAM Voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Geef kleur aan dit
donkere, grijze
jaargetijde
Laat mij bepalen welke kleur
u het beste past. Maak een
afspraak voor een kleuranalyse
met gratis make up advies.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.
EEN AVONDJE UIT..
Bijna 50 jaar Schietvereniging
‘t Koskojjer. Activiteit
luchtbuksschieten voor
verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie: Piet
van Hintum 0412-611168.

aanmelden
Keeztoernooi in Cafe/zaal
Elsie in Heeswijk-Dinther.
Vrijdag 11 november aanvang
19.30 uur deelname €10,per team. Opgeven via
Keezenelsie@gmail.com.

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

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Besparen op uw accountantskosten?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

het feest gaat beginnen
Tekst?

Zie oplossing pagina 46
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Mercedes-Benz Viano Lang CDI
3.0 Ambiente automaat

BMW 3-serie 316i Touring
Business Line handgeschakeld

Audi A3 S-line Quattro1.8
TFSI 118 KW 3 DRS

Seat Alhambra 2.0 TDI 170pk
Automaat DSG 7 persoons

Prijs € 28.950,- ex
Bouwjaar 8-2012
Kilometerstand 126.508 km

Prijs € 17.950,Bouwjaar 4-2010
Kilometerstand 57.367 km

Prijs € 12.950,Bouwjaar 8-2008
Kilometerstand 86.844 km

Prijs € 28.750,Bouwjaar 2-2012
Kilometerstand 63.605 km

Opel Adam 1.0 Turbo Unlimited

Ford Focus Wagon 150pk Titanium

Seat Leon 1.8 TFSI 118 KW 200pk

Volkswagen Jetta 1.6 16V FSI

Prijs € 16.950,Bouwjaar 3-2016
Kilometerstand 1315 km

Prijs € 22.950,Bouwjaar 2016
Kilometerstand 21.507 km

Prijs € 14.950,Bouwjaar 7-2009
Kilometerstand 53.140 km

Prijs € 8.950,Bouwjaar 1-2008
Kilometerstand 54.689 km

WWW .

autobedrijfronnieheesakkers . NL
AUTOBEDRIJF

• Nieuwe Erven 20
• 5384 TB Heesch
• T. (0412) 45 22 65
• M.(06) 54 61 43 62

RONNIE HEESAKKERS

• APK
• Onderhoud
• Reparaties
• in/verkoop auto’s

HEESCH

Opel Astra 1.6 sport automaat

Audi A1 sportback – diesel

Toyota Aygo benzine

Kia Picanto benzine

Prijs € 16.950,Bouwjaar 6-2014
Kilometerstand 22.355 km

Prijs € 21.950,Bouwjaar 12-2015
Kilometerstand 28.502 km

Prijs € 9.950,Bouwjaar 10-2014
Kilometerstand 11.804 km

Prijs € 7.950,Bouwjaar 9-2014
Kilometerstand 17.402 km

Toyota Yaris Hybride

Toyota Aygo benzine

Volvo XC60 diesel

Citroën C3 - benzine

Prijs € 14.950,Bouwjaar 9-2014
Kilometerstand 8441 km

Prijs € 6.750,Bouwjaar 8-2013
Kilometerstand 78.575 km

Prijs € 23.950,Bouwjaar 5-2011
Kilometerstand 61.242 km

Prijs € 7.950,Bouwjaar 10-2010
Kilometerstand 50.602 km
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Auto & Motor

NIEUWS
Ford Fiesta 1.0 titanium LMV airco 5 drs
Renault Captur TCE Dynamique nav ecc
Renault Trafic 2.0 d 115 pk grijs L2H1 nav airco trekhaak
Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style nav leer

45.000
61.000
80.000
85.000
98.000

km
km
km
km
km

2013
2014
2013
2008
2012

• wĳ werken voor
alle verzekeringsmaatschappĳen
• bĳ ons geen standaard
eigen risico
• gratis leenauto
Middelste Groes 13a - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendĳk.nl - www.schadeherstelrooyendĳk.nl

Hieronder
handige tips
om de natte,
koude herfst
te trotseren
in ons kikkerlandje
1) Zet een vochtvreter in je
auto; dit voorkomt beslagen ruiten en een hoop gestoei met je ventilatoren!
2) Arrgh! Al die gladde bladeren op de wegen in de
herfsttijd. Volg eens een
slipcursus! Naast dat het
erg gaaf is om te doen, leer
jij meteen ook hoe te handelen mocht je een slippertje maken.

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.3 en 1.6 .......... 2011

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Ford Fiësta - 1.6 .................................. 2009

Toyota Aygo 1.0 4 drs ................. 2011-2012

Ford KA 1.3.................................. 2004-2006

Volkswagen Golf automaat.................... 2012

Ford Focus 1.6 D ...............2006-2007-2013

Volkswagen Polo 1.2.................... 2010-2012

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012
Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

StAtionWAgonS:

Peugeot 106 ......................................... 2001

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

Peugeot 206 ......................................... 2002

Ford Mondeo 1.6 TDCi .......................... 2012

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

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

3) Zorg altijd dat er een dekentje in je auto aanwezig
is: in geval van nood of bij
extreme kou heb jij altijd
iets bij de hand om jezelf
op te warmen.
4) Regel die autolader! Zo
heb je te allen tijde een
mobieltje dat werkt. Handig in geval van nood, of
pech... maar ook als je na
afloop het telefoonnummer van je reddende engel
wil noteren!
5) Laat je auto nakijken: zorg
dat deze helemaal tip top
in orde is voor de herfst
en de naderende wintermaanden. Veiligheid voor
alles!
Bron: www.hetautomeisje.nl/
10-herfsttips

ruitenwissers

NISTELRODE - De dagen worden weer korter en ook de kans op
wind en regen nemen toe. Goedwerkende ruitenwissers zijn niet alleen prettig, maar ook erg belangrijk voor de veiligheid. Een goed
zicht in het hedendaagse, drukke verkeer is van essentieel belang.
Autobedrijf Timmermans adviseert dat u uw ruitenwissers moet laten
controleren op de juiste werking.

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Leon 1.6
edition 1
2008
meeneemprijs van auto’s
€ 999,- en Seat
•BMW
In-Compact
en Verkoop
lichte
bedrijfsauto’s
Suzuki Alto 1e eigenaar 92Dkm
1989
Chevrolet Kalos 1.4-16V
2007 € 3999,• Wielen en banden
Chevrolet Matiz 0.8

2005 € 1500,-

Volkswagen Fox 1.2

VW Golf 1.8 Cabrio 122Dkm
Citroen Xsara
Picasso
€ 1499,Een
greep
uit2002voorraad

€ 8500,€ 1999,-

2009 € 4450,1998 € 2250,-

Citroen
meeneemprijs
2005 €
1999,Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Alfa
156 Xsara
jtd 1.6Picasso
impression,
zwart 2003
€ 4.950,Mazda 2 automaat,
2005 € 6.450,Audi
A4 blauw
Metalic
div. opties
2001
€ 4.750,Bedrijfswagens
ex BTW:28dkm
Daihatsu
Cuore
110 Dkm
2008 €
2950,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Citroën
2.0 HDI
Fiat Panda
1.2picasso
panoramadak
2007 €
3750,Mazda Berlingo
MX 5 cabrio,
zeer139Dkm
nette staat 2005
1991€ €3500,2.950,Citroen
Xsara
blauw met. 2003
€ 3.900,Mercedes
250
TD autom.youngtimer2010
1996€ €4500,5.950,2 Lada
CV 6 Kalina
blauw (belastingvrij)
1971
€ 4.950,Ford
Connect
1.8tdci
1.6 28Dkm
2008 €
3499,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Renault Kangoo 1.9 DTI
2001 € 1250,Opel Combo 1.3 cdti
2004 € 1999,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Opel Corsa
sport
2007 €
4750,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Daihatsu
Yong
yrv zwart
2002
€ 2.750,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge
Ram
td, blauw met. 2001
€ 1.999,Scooter:
Peugeot
206van
1.92.5
diesel
2001 €
1750,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997 € 1.999,Derbi
Atlantis
25 Km/h
599,Peugeot 206 2.0 HDI
2001 € 1750,Renault
Twingo
grijs metalic
2003€ € 2.750,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Ford
Focus307
stationcar,
zwartLeer
2002
€ 2.750,Peugeot
CC 2.0-16V
2004 €
6999,Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,APK-keuring
laatste
vrijdag van de maand €10,2005 € 7.750,Hyundai
Tucson 2.0 bull en side bars

“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
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Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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16v.................................
airco
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Opel Meriva
Zafira 2.0
2003
Opel
1.4Elegance
turbo automaat
2014
Opel Mokka
Zafira 2.2i
80.000 km. ......
2002
Peugeot
308Y20
1.2DTH
Vti .................................
57.000 km navi
Opel Zafira
2005
Peugeot
2001
airco 206 2.0 16V GTI .........................
2014
Peugeot
2061.3
1.4iautomaat
16V 85.000
km. airco
............ 2006
Toyota
Yaris
5-drs
Peugeot
..2004
pdc 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km
2009
Peugeot 206
20i 16v
heel apart en snel..2004
Renault
Cliorally
0.9car
TCE
Expression,
Peugeot
30663.000
Break 1.6
1999
navi, airco
km ............................
2014
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Volkswagen Golf 1.6 FSI 82.000 km
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
aircoIbiza 1.4 16V Sensation 49.000 km2005
Seat
... 2006
Volkswagen
station 1,9d
Suzuki JimnyPassat
4+4 ...................................
2000
clima
navi
en4-drs.
slechts
14.0000
km
2007
Suzuki
Swift
9.000
km. ..................
2010
Volvo
70 airco
5-drs20.000
automaat
2005
ToyotaXC
Aygo
km. ..................
2008
Volvo
V40 momentum
T385150
Volkswagen
Golf cabriolet
kWpk
2.0 aut2013
...1994

Citroen
85.000
Fiat
500 C3
zeer1.4
apart
40.00km
km airco ..........2007
2007
Citroen
C34200
aircokm. ................................2010
Fiat
Panda
2009
Citroen
C31.3i
airdream
Ford
Fiesta
51 kW selection
............................. 2004
Ford
Focuskm
C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km2012
..2006
91.000
Ford
Fusion 1.4
16Vuitvoering
5-drs. ....................... 2006
Fiat Panda
Easy
Honda
Civic
30.000
km1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
2012
Honda
Civic sportwielen
dikke uitlaat .......2008
2001
Ford Focus
1.6 TDCI titanium
Mazda
6 1.8 Clima
2003
Kia Picanto
5drs 77.000 km. ................2005
Mini Cooper ............................................. 2007
Kia Venga automaat slechts 22.000 km 2013
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Mini Agila
cooper
aircokm ........................2007
Opel
1.01.6
10.000
2005
5 x Opel
in diverse
Opel
AgilaAmpera
1.2 16V airco
70.00kleuren
km. .......... 2005
en uitvoeringen
Opel
Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
OpelCorsa
Corsa1.21.35-drs
cdti 20.000
5-drs, navi
en .... 2010
Opel
km. airco
airco
Opel
Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco ..2010
1999
Opel
1.6Sport
16V .................................
1998
OpelVectra
Insignia
Tourer
2012
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

Réparateur agréé

Sticker réparateur.indd 1

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

S É C U R I T É
23/09/09 10:12
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Auto & Motor
goedkope winterbanden?

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

NIEUWS

ook
VERHUUR

Gebruikte
setjes winterbanden
goedkope winterbanden?
ook

Te Koop Ook
Vraag vrijblijvend
de prijs van uw bandenmaat.
voor bedrijfswagens

Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

VERHUUR

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

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

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

www.petersaanhangwagens.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Verkoop
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring
Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490
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VERBRUGGEN MEGASTORE • KEUKENS • SLAPEN • WONEN

BEKIJK
NU ONZE

NIEUWE

E
meu igenti
topk belen jdse
wal van
iteit
!

COLLECTIE

Pomasi hoekbank. Stof Jumbo 24-mink. Zoals opgesteld,
van € 1099, - voor € 899,- Meubels van het woon programma Macon.

ALTIJD DE

BESTE

DEALS

e
d
t
c
e
r
i rijs
d
il jd ste p
t
A be

Keuken Rodez/Luanda.
Kleur beton/leisteengrijs € 5.699,-

ALTIJD DE

Slaapka
laagste mers met
prijsgar
antie

BESTE

KWALITEIT

Preston boxspring vlak. Kleur antraciet. Compleet incl. luxe comforttopper.
In meerdere kleuren leverbaar. Van € 1195,- voor € 795,-

5000m2 Oss Woonboulevard
Frankenweg 27, Oss
T 0412 - 62 36 98
www.verbruggen-megastore.nl

Openingstijden
Ma:
Di, wo, vr:
Do:
Za:
Zo:

Gesloten
10:00 tot 18:00 u
10:00 tot 21:00 u
10:00 tot 17:00 u
12.00 tot 17.00 u
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Gelukkig...

mag warmte
ook mooi zijn

I.v.m. de snelle groeI van ons klantenbestand
zijn wij bij SparkS Service op zoek naar:

(Service-) monteur m/v

(fulltime)

Onze voorkeur gaat uit naar een cv-monteur met enige kennis van elektra.
Geen 9 tot 5 mentaliteit en in het bezit van rijbewijs BE
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Het installeren en onderhouden van haarden en CV-gebonden hout en pelletkachels.
• Service en onderhoud verrichten aan gasgestookte haarden.
• Werkgebied: heel Nederland.

plaatwerker / laSSer m/v
Onze voorkeur gaat uit naar een persoon die laservaring heeft,
zelfstandig kan werken en tekening kan lezen.
Enige kennis van CNC gestuurde machines.

timmerman / -vrouw
Voor het op locatie vervaardigen van haard-ombouwen.
Onze voorkeur gaat uit naar een persoon met enige kennis van interieurbouw.
Geen 9 tot 5 mentaliteit en in het bezit van rijbewijs BE.

wij bieden:

Afwisselend werk
Prettige werksfeer
Goede salariëring
HeerkenS openHaarden & kacHelS richt zich al ruim 35 jaar op het
vervaardigen en installeren van haarden en kachels en alles wat daarbij komt kijken.
Door de jaren heen hebben wij een landelijke bekendheid opgebouwd
en nu de economie weer aantrekt merken wij dat in onze opdrachten.
SparkS Service is een zelfstandig opererende zusteronderneming van Heerkens
openhaarden & kachels die zich al enkele jaren richt op het onderhouden
van alle soorten en merken haarden en kachels.
Momenteel werken wij nog landelijk vanuit Nistelrode,
maar aanvulling met servicemonteurs die uit de noordelijke en zuidelijke regio’s
komen is een kwestie van tijd. In totaal zorgt een team van ±17 personen
van Heerkens openhaarden & kachels en Sparks Service
dus voor een uitstekend werkend eindproduct!

Indien u ons team zou willen versterken mag u uw sollicitatie richten aan:
Heerkens Haarden en Kachels
t.a.v. Dhr. A. Heerkens - Het Runneke 10 - 5388 PZ Nistelrode - 0412 613 030 - sollicitatie@heerkens.nl
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100.000ste bezoeker
van 2016 in de watten
gelegd bij Industry!

34ste Zwetsavond
Juinders weer geslaagd

Tis wintertet
De klok is wer verzet;
tis den tet van wortels
juin en snèrt.
‘t Wurt wer kauw
vursmiddes op de
wintermèrt.
Wie krupter nie gère,
in dizzen tet,
lekker wèrrem in
z’n winterbet?
Smèrges ist loat licht
en soaves vruger donker.
Ok overdag aander zicht,
snaachs veul stèrgeflonker.
Wie litter nie gère,
in dizzen tet,
den hillen dág
in z’n winterbet?

HEESWIJK-DINTHER - Een goed gevulde zaal bij De Toren heeft zaterdagavond kunnen genieten van de 34ste Zwetsavond. Vijf tonpraoters hebben deze avond het publiek uitstekend vermaakt.

VEGHEL - Dit weekend heeft Sanne Swinkels, uit Sint-Oedenrode,
een jaar lang gratis naar de film cadeau gekregen, omdat zij de
100.000ste bezoeker van Industry Bioscoop Veghel in 2016 was.
Samen met haar moeder nam zij deze prijs bij ons in ontvangst.
Wij hopen dit jaar nog veel
meer bezoekers te mogen verwelkomen en misschien wel de
magische 150.000ste bezoeker
te mogen ontvangen! Mogelijkheden te over, want we hebben
dit weekend een extra Vroege
Vogel actie voorafgaand aan de
intocht van Sinterklaas met de
film ‘De Club van Sinterklaas &

en geblaf op de pakjesboot’. De
film start om 10.30 uur, zodat je
ruim op tijd aan de haven staat
om de Sint te verwelkomen!
Tickets kosten € 5,50 per stuk.
Kijk op onze website voor meer
evenementen en acties
www.industrybioscoop.nl
of bel om direct te reserveren
met 0413-820 990.

Allen hebben ze op hun beurt
een mooie buut neergezet wat
door het publiek goed werd gewaardeerd.
Per van Niftrik opende de
avond. Hij stond voor de eerste
keer bij ons in de ton en heeft
een prachtige buut neergezet als
Koen Plantsoen.
Met daarna Siegbert Roefs als
Ben van de Berg samen met Rob
de Backer als Wil van de Schans.
Zij hadden in hun prachtige outfit de lachers op hun hand.
Sabine van Lamoen als Suus de
kassatruus wist ook weer een
rake buut neer te zetten.

Afgesloten werd door Peer van
Daal als Pirreke Pilatus Pas,
met een prachtige buut en dito
‘truukjes’!
Henk Habraken nam voor de
28ste keer deel aan de zwetsavond, deze keer zonder zijn
partners René en Rico, met onder andere een prachtig lied over
Brabant en een ‘oplaaifiets’!
Al met al een geslaagde avond
die zeker volgend jaar weer gehouden zal worden.
Dan wordt de 35ste Zwetsavond
gehouden op zaterdag 4 november 2017.

In febrieke en kuttóre
wurter wer gepeest,
en onderweges dur de jong
veul béter durgesjeest.
De miste zómergaste zen
allang vertrokke.
Wie hier nou vekansie helt,
lekt me kèj mesjokke:
‘t trekt te kauw op onder
korte zómerrokke.
Wie hetter nie gère,
in dizzen tet,
un wèrrem kruikske
in z’n winterbet?
Eén klok loat ik stôn
op den auwen tet.
Dè’s hendeg strakke,
zo tege èint mèrt.

Ad van Schijndel
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ZET NA DE FILM JE SCHOEN

 Supersnelle BIONZ processor
 12 frames per seconde
 79 autofocuspunten
 ISO tot 25600!
 Wi-Fi met NFC
 Full-HD video in 25p of 50p

TIJDELIJK MET GRATIS TAS T.W.V. € 44,95

CURSUSSEN EN WORKSHOPS

BIJ JUMBO FOODMARKT VEGHEL
& ONTVANG EEN WAARDEBON TER WAARDE VAN 5,-*
* Schoentjes zijn op zondag 20 november 2016 af te halen,
de waardebon is te besteden bij Jumbo Foodmarkt Veghel.

WIJ VERZORGEN DIVERSE CURSUSSEN EN WORKSHOPS.
MEER INFORMATIE? KIJK EENS OP FOTOKEETELS.NL
OF VRAAG HET ONS IN DE WINKEL!

www.fotokeetels.nl
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luchtpost
drÔme franKrijK
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, geboren in
respectievelijk Vorstenbosch
en Tilburg, zijn een aantal
jaren geleden begonnen met
La Colline, vakantieboerderij
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Franse dagen
Het is rustig op het ‘Place Abbé Magnet’, het centrale plein
van Dieulefit. Links van ons warmen de gevels van de ‘Rue
du Bourg’ zich aan de eerste zonnestralen. En tekent het
‘Lou temps passo, lou ben’, (stap voor stap verstrijkt de tijd
- dialect van de streek), zich scherp af tegen de voorzijde
van de ‘Tour de l’Horloge’ uit 1534.
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tweede keeztoernooi in
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Na een geslaagde eerste keer, wordt op
vrijdag 18 november het tweede keeztoernooi gespeeld in gemeenschapshuis De Stuik.
Keezen
Keezen lijkt op Mens Erger Je
Niet, maar je speelt met kaarten
in plaats van dobbelstenen. Op
het Vorstenbossche Keeztoernooi kun je samen met je maatje,
de hele avond keezen tegen andere koppels. Er worden vijf ron-

des gespeeld op een keezbord
voor vier personen. Ook teams
van buiten Vorstenbosch zijn natuurlijk van harte welkom.
Je kunt je inschrijven als duo,
door een mail, met vermelding
van de namen, te sturen naar
keeztoernooivorstenbosch@
hotmail.com.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,per persoon, wat je bij binnenkomst moet betalen. Daarvoor

krijg je gegarandeerd een gezellige speelavond, drie keer een
hapje en maak je kans op een
mooie prijs. De drankjes zijn uiteraard voor eigen rekening.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Kom op tijd, want klokslag 19.30
uur begint de eerste ronde.
Graag tot dan!

Verslag Janne Wk Ultra trail running

Op de trappen van de ‘l’église Saint Roch’ genieten een
moeder en kind eveneens van hun ‘mooiste moment
van de dag’. Maar niet voor lang. Het jongetje maakt
zich los van haar omhelzing om achter een paar duiven
aan te gaan. Klapt, rent, giert het uit. De duiven vliegen
even op om vervolgens onverstoord verder te gaan met
hun ochtendmaal. “Pas trop vite Marcel, reste ici”. En,
“attention le chien”, naar een hondje wat aan komt
kwispelen om het feest compleet te maken.
We hebben om 10.00 uur
een afspraak met Sylvie
en Anne-Laure van het
‘Office de tourisme’. Eens
kijken of ze niet een potje
hebben om het ‘Pays
de Dieulefit’ ook in het
buitenland te promoten.
Maar het is nog vroeg.
Vandaar dat we tijd
hebben voor een kopje koffie en oog voor het tafereeltje
voor ons. Even later zitten we dan toch bij de dames aan
tafel. Ze excuseren zich voor de rommel. Lege stellingen,
dozen met foldermateriaal en overbodig meubilair.
Het bureau is bezig met een heroriëntatie en van plan te
fuseren met Bourdeaux. Ze willen zich meer op de streek
gaan richten. Dat biedt kansen voor onze vraag: “Heeft
jullie ‘Office’ geen interesse om de Drôme te promoten
tijdens de ‘Franse Dagen’ op ‘Chateau Heeswijk’ aux Pays
Bas?” Wij hebben daar een mooie stand en het geheel
wordt ondersteund door bladen als ‘Maison en France’, ‘En
route’ en ‘Côte & Provence’. Honderden bezoekers ervaren
‘La Douce France’ via deelnemende ‘vignerons’, muziek,
‘brocantes’ en ‘chambres d’hôtes’, waaronder la Colline.
“Met een financiële bijdrage van jullie zouden we het
breder kunnen trekken en er een prachtige regiopresentatie
van kunnen maken.”
Klinkt geweldig, hartstikke leuk, maar… we zijn iets te
vroeg. “De voorgenomen fusie en reorganisatie slokt alle
budget op”. Nieuwe huisstijl, nieuwe mensen. Jammer,
want het idee sprak ze aan. Absoluut. Er komen hier al veel
Nederlanders en wat is er mooier dan een reclame in het
thuisland? Eerste rang in beslissingsketen. Leuker kunnen
we het niet maken, om een bekende Nederlandse instelling
nog maar eens aan te halen. Helaas. Wat ze wel kunnen
doen is folders meegeven. Zoveel we willen en ‘gratuit’.
Om dan het volgend jaar, “als het budget weer wat ruimer
is”, de boel ook financieel te ondersteunen.
Bepakt en gezakt, voorzien van het nodige foldermateriaal,
vlaggetjes en een glimlach van Sylvie en Anne-Laure
verlaten we het kantoor. Nou ja, was toch de moeite waard.
Genoeg lijntjes voor een volgende keer en voldoende
aanknopingspunten voor nu. ‘La Drôme, leer haar kennen
en heb haar lief’.
Ondertussen verstrijkt de tijd... gaan de winkels open, zijn
de duiven verjaagd door een groepje demonstranten - met
borden tegen ‘la loi travail’ (hervormingswetten), moeder
en kind verdwenen en staat de groente- en fruituitstalling
van de groenteboer op de hoek weer vredig te dutten naast
de krantenkiosk van de Bar Tabac…
www.lacolline.nl

PORTUGAL/NISTELRODE - In de uitgave van 26 oktober plaatsen we een verhaal van Janne geurts die
het WK Ultra Trail Running zou gaan doen. Inmiddels kunnen we laten weten dat Janne het Wereldkampioenschap ultra trail running heel goed doorlopen heeft. Ze heeft 13 uur en 38 minuten gerend!
85 Kilometers, telkens omhoog en omlaag met 5.000 hoogtemeters. De hele dag een stalend gezicht,
onvoorstelbaar! Wij, vader Henk en moeder Willemien, hebben het van dichtbij mee kunnen maken.
Heel bijzonder om haar de hele
dag te volgen vanaf de start tot
de finish! Op diverse plekken
hebben we haar voorbij zien komen. Mooi ook om te zien hoe
ze op de bevoorradingsposten
snel werd voorzien van nieuwe
voeding en energiedrank. En
dat alles in het prachtige Pena-

da-Geres Park, met ontzettend
mooie natuur, echt genieten.
Ze is als zevenstigse dame geëindigd en haar Nederlands team
negende van de veertig landen.
Ragna uit haar team is maar liefst
derde van de wereld geworden!
Een super prestatie, zeker omdat het allemaal amateurs zijn

die tegen veel full profs moesten
rennen. En natuurlijk ook omdat
de trainingsmogelijkheden hier
in ons vlakke Nederland beperkt
zijn.
Ook de openingsceremonie met
presentatie van de sporters uit
diverse landen was indrukwekkend, net zoals de prijsuitreiking.

nieuwe koning Ben van Daal
HEESWIJK-DINTHER - Het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk kende op zaterdag 5 november een drukke
dag. Op deze dag van het koningsschieten was er een zeer spannende strijd om de houten vogel naar
beneden te halen, nadat onze gildeheer Joost Jansen met het eerste schot de boom gevrijd had en Wethouder Peter van Boekel en onze ereleden hun schot gelost hadden.
Het was Ben van Daal die met
het 186ste schot de vogel naar
beneden haalde en daarbij voor
de tweede maal de nieuwe koning van het gilde werd. Op zondag 6 november is onze nieuwe

hij als schutter een keizer waardig was. We hebben zowaar na
320 jaar weer een keizer in het
gilde. In het jaar 1696 was het
schoenmaker Dierck Hendrick
Peynenborch die zich tot keizer

Dat noemen wij nu broeder- en
zusterschap in saamhorigheid
koning Ben van Daal geïnstalleerd in een bijna volle H. Willibrorduskerk, ten overstaan van
vele parochianen en gildeleden.
Onze vorige koning, Gerard Oskam, die al twee jaar aan één
stuk koning was en door onze
leden ingestemd was om keizer te worden, moest zich voor
de derde maal een volwaardig
schutter tonen, door ook een
houten vogel naar beneden te
halen. Het duurde niet lang. Met
het achtste schot liet hij zien dat

schoot. Het hele gilde wenste
Gerard tijdens de najaarsvergadering het keizerschap toe. Dat
hield in dat Gerard alléén de vogel naar beneden moest schieten, omdat niemand mee durfde
te schieten en onze leden het
zodoende Gerard gunden. Dat
noemen wij nu broeder- en zusterschap in saamhorigheid. Een
trots gilde dat vol zit van deze
drie eigenschappen. En wij, als
overheid zijn dan ook dankbaar
dat wij daar deel van uit mogen
maken.

Onze keizer Gerard Oskam zal
op zondag 15 januari 2017, als
wij onze nieuwjaarsreceptie houden, geïnstalleerd worden als
keizer van ons gilde. Wij wensen
hem en zijn familie een prachtig
jaar toe.
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Worstenbroodjes
15x2 stuks
*max. 5 per klant

Beckers
Normaal 11,79

6,

49

Vietnamese
loempia

*

+10 spaarpunten
inleveren

8,49
Hotwings

met saus
8 stuks

1 kilogram

Diepvriesspecialist

Diepvriesspecialist

3,

€ 4,99

99

5,

Erwtensoep

Soepballen

€ 6,99

49

1 kilogram

1 liter

Diepvriesspecialist

Diepvriesspecialist

4,

€ 5,99

2,

99

€ 3,49

89

2 voor
5,49

Slagroom, mokka of advocaat

Schnitt

Frikandel Extra

400 gram

5 stuks

Coppenrath & Wiese
NIEUW
NIEUW
NIEUW

Gratis
spaarkaart
artikel

2,

€ 3,59

49

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-567340

Diepvriesspecialist

1,99
www.diepvriesspecialist.nl

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de
voorraad strekt. Van woensdag 9 t/m dinsdag 22 nov. 2016 2016.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
10 spaarpunten
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Normaal 1 liter
Wĳzonol interieurlak
voor € 39,70

NU 2 LITER
VOOR

€ 39,70

Projectlatex (muurverf)

Professionele muurverf van Wĳzonol
voor een bouwmarktprĳs van € 93,95 voor
- 10 liter wit
- matte muurverf
- zeer goede dekking
- geen aanzetstrepen

€ 39,95

- goed afwasbaar
- schrobvast klasse 2
- lichte kleuren een kleine toeslag (€ 5,00)

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl
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Rabobank Oss Bernheze verdeelt € 300.000,met de Rabobank Clubkas Campagne
voor een voetbalclub uit Heesch:
HVCH, met 659 stemmen en de
derde plek is veroverd door stichting Bijna Thuis Huis de Oase uit
Oss, met 580 stemmen.
De volledige uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne
komt op de website van de bank:
www.rabobank.nl/ossbernheze.

De top 10 van de 544 clubs die deelnamen aan de clubkascampagne

BERNHEZE - Rabobank Oss Bernheze organiseerde dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is
dat leden van de bank inspraak hebben op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar de
lokale gemeenschap. 544 Clubs hebben gebruikgemaakt van deze
mogelijkheid en hebben hun club aangemeld voor een bijdrage.
€ 300.000,- voor de Rabobank
Clubkas Campagne
Dit jaar is er een bedrag van
€ 300.000,- beschikbaar gesteld
voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank Oss
Bernheze konden van 10 tot en

met 23 oktober hun stem uitbrengen op de vereniging(en)
of stichting(en) die zij een warm
hart toedragen. Hiervoor werd
actief campagne gevoerd door
de deelnemers, waardoor 12.308
leden – 43% van het ledenbe-

Foto: Marcel Bonte

stand - in totaal 60.187 stemmen
hebben uitgebracht. Het bedrag
per stem komt hiermee uit op
€ 4,98. De directie van Rabobank Oss Bernheze heeft het
bedrag per stem afgerond naar
€ 5,-.
Feestelijke finaleavond
Op 3 november vond in De
Rusheuvel in Oss, tijdens de Rabobank Wissel Week, de finaleavond plaats. Alle deelnemende
clubs waren aanwezig! Tijdens

deze avond werd op ludieke wijze de uitslag bekendgemaakt.
Onder leiding van de bekende
acteur Peter Faber en Esther van
Rooij, medewerker van Rabobank Oss Bernheze, werd er toegewerkt naar de bekendmaking
van de uitslag.
De top 10 willen we u niet onthouden, met daarbij op nummer
1 de Horizon Ziekenvereniging
uit Heesch, zij behaalden 801
stemmen. De tweede plaats is

Top 10
1: Horizon Ziekenvereniging
(Heesch): 801 stemmen
2: HVCH (Heesch):
659 stemmen
3: Stichting Bijna Thuis Huis
de Oase (Oss):
580 stemmen
4: De Vinkelse Molen
(Vinkel): 485 stemmen
5: De Herfstzon (Berghem):
445 stemmen
5: KBO (Heesch):
445 stemmen
6: Zwembad ’t Kuipke
(Heesch): 431 stemmen
7: DAW (Schaijk):
421 stemmen
8: Korfbalvereniging EMOS
(Schaijk): 404 stemmen
9: AktieFix (Lithoijen):
400 stemmen
9: Voetbalvereniging Prinses
Irene (Nistelrode):
400 stemmen
10: Voetbalvereniging Avesteyn
(Heeswijk Dinther):
396 stemmen

Outletdagen
Verkoop
glazen meubels
Outletdagen
Verkoop glazen meubels

Vrijdag 11 november 10-19uur | Zaterdag 12 november 10-15uur
Vrijdag 11 november 10-19uur | Zaterdag 12 november 10-15uur

Compleet nieuwe voorraad, waaronder veel
audiomeubels, eetkamertafels, salontafels,
sidetables en bijzettafels.

Compleet nieuwe voorraad, waaronder veel
audiomeubels,
eetkamertafels, salontafels,
Zoggelsestraat 23 – Heesch - 0412-452122
sidetables en
bijzettafels.
– info@helderr.com
www.helderr.com
Wilt u op de hoogte
HelderrGlass
Zoggelsestraat
23 –blijven:
Heesch - 0412-452122
www.helderr.com – info@helderr.com

* op vertoon van geldig legitimatiebewijs, binnen 7 dagen, excl. drankjes,
bij minimaal 4 personen
** Geldig V.A. 10 personen, Heineken v/d TAP, huiswijnen, frisdranken,
koffie & thee
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48%

KORTING

45%

50%
KORTING
op elk 2 skincare product
e

Hugo Boss
KORTING
IN MOTION
Eau de Toilette 90ml

Gucci
GUILTY DIAMOND
Eau de Toilette 50ml

73,16 nú

77,93 nú

39.99

+ GRATIS Bi-Facil 30ml
+ GRATIS Mini Kohl
potlood

39.99

50%

KORTING

*

Lancome
HYPNOSE DRAMA
Zwarte mascara
33,21 nú

29.89

Lancome
NUTRIX
Gezichtscrème 75ml
44,99 nú

* Vraag naar de voorwaarden.

Erica honing
900g
normaal 5,45

Erica waslotion
zeepvrij 300ml
normaal 7,95

Batiste droogshampoo
Bijvoorbeeld: Batiste Blush
normaal 4,79

NU 2 VOOR 10,00

NU VOOR 3,95

NU VOOR 3,35

22.50

30%

KORTING

‘t Dorp 64
5384 MC Heesch
0412-457086

* goedkoopste product 50% korting. Vraag naar de voorwaarden.
Actie is geldig zolang de voorraad strekt.

kaarten/bridgen
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motorcross

voetbal

Gebroeders Pittens zegevieren HVCH al in eerste helft onderuit
in het ONK Enduro
MIDDELBEERS/HEESCH - Zo sterk als HVCH vorige week de eerste helft speelde, zo onder de maat was

het deze zondag in Middelbeers. Vooral de spitsen, de gebroeders Daan en Jannes Mulders van Beerse
Boys, hadden vrij spel voor de rust en Daan scoorde dan ook een zuivere hattrick.

motorsport

Thierry

Foto: Ruud Schobbers
Wesley

HELLENDOORN/VORSTENBOSCH - Gebroeders Pittens hebben afgelopen zaterdag het Open Nederlands Kampioenschap Enduro in
Hellendoorn weten te winnen.
Thierry was ijzersterk in de E1 klasse en won met een ruime voorsprong. Wesley was de hele dag aan het strijden voor de winst in
de E2 klasse. Dankzij twee hele sterke laatste proeven wist hij het
verschil te maken en won naast de E2 klasse ook de scratch in Hellendoorn.

150
verschillende

SKIHELMEN
vanaf 49,

Bij het tweede doelpunt echter,
had de vlag van de grensrechter
de hoogte in gemoeten vanwege buitenspel.
De enige echte kans voor HVCH
in de eerste helft was voor Jordy van Horrik, maar hij maakte
alleen voor de keeper de verkeerde keuze, waardoor de kans
op een voorsprong voor HVCH
verloren ging.

dediger Willem Roefs die acht
minuten voor het einde van de
wedstrijd de hatelijke nul van
het scorebord haalde en de eindstand op 3-1 bepaalde.

Er kwamen mogelijkheden voor
Lars van Lee en wederom voor
Van Horrik om iets terug te
doen, terwijl Beerse Boys natuurlijk steeds gevaarlijk bleef in
de omschakeling.
Uiteindelijk was het HVCH-ver-

Komende zondag wacht HVCH
in Heesch wederom geen gemakkelijke opponent: Moerse
Boys uit Zundert.

DE NR.1 IN WINTERSPORT!
100
50
100
verschillende

modellen

modellen

130

SNOWBOARDS

SNOWBOARDSCHOENEN

SKISCHOENEN

SKISETS

vanaf 179,

95

Na rust herpakte HVCH zich, om
met een dragelijker score te kunnen terugkeren naar Heesch.

Vans
Ferra

340,-

Snowboardschoen
voor de gevorderde
dames

Burton Genie

260,-

All Mountain freeride.
Voor de boardster die
een makkelijk board
zoekt.

vanaf 79,

vanaf 129,95

95

verschillende
vanaf 179,95

95

129,95

99,95

79,

99

Salomon
Ranger
4D C.
Custom Air fit
met verstelbare
ventilatie

Adidas
Backland
Dubbele lens,
frameloos design
voor extra groot
gezichtsveld

Salomon
E X-Drive 7.5

Head
Strong Instinct Ti

Soepele All Mountain
ski, geschikt voor de licht
gevorderde skiër

Comfortabele All Mountain ski.
Geschikt voor de licht gevorderde
tot gevorderde skiër.

Nieuwe merken
snowboards en
snowboardschoenen!
o.a.

Arbor, Burton
en Vans

Killtec
Patisa
Ski jack dames,
verkrijgbaar in 2 kleuren

199,99

299,-

269,-

479,95

359,-

Protest Mount

Winterjas heren,
verkrijgbaar in 2 kleuren

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Prijswijzigingen en
drukfouten onder
voorbehoud

139,95
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Jubilarissen VV De Vogelvriend

BALLETSTUDIO VAN DER STAPPEN GAAT VOOR...

spektakel!

v.l.n.r.: Wim van de Heijden, Harrie van de Ven, districtsvoorzitter
Peter Verkuijlen en Hans de Visser.

HEESWIJK-DINTHER - Vogelvereniging De Vogelvriend vierde in
het weekend van 29 en 30 oktober het 50-jarig bestaan. Drie leden
zijn al vanaf het begin lid en hebben de vereniging mede opgericht.
Zij werden tijdens een prachtige jubileumshow gehuldigd voor hun
50 jaar lidmaatschap door de voorzitter van district Noord-BrabantOost, Peter Verkuijlen.

korloo klaar voor competitie
met mooie tenues

NISTELRODE - Veel passen leren in een rap tempo, dat doe je niet zomaar even. Toch zijn de
dansers van Balletstudio van der Stappen daar heel goed in geslaagd! Op 28 en 29 oktober was
het namelijk zover: The Night of the Music in Nistelrode.
Na slechts een klein aantal weken ‘droog’ repeteren in de balletstudio, nam het evenement voor
het eerst een beetje haar vorm aan tijdens de eerste gezamenlijke repetitie op 9 oktober. Onze
dansers werden nóg enthousiaster bij het horen van de livemuziek, ook al was het wel even wennen. Toen ook nog de spetterende kostuums aan mochten, was het plaatje bijna compleet. Nog
een paar repetities om de puntjes op de welbekende ‘i’ te zetten en Balletstudio van der Stappen
was er klaar voor!
Het werd een avond vol muziek, zang en dans, samengesmolten tot een wervelende en energieke
show. Gespannen dansers vóór de show, maar stralende dansers op het podium. En dat plezier,
dáár doen we het tenslotte voor! Inspirerend om te zien hoe de verschillende elementen elkaar
versterken en hoe het publiek door het enthousiasme van iedere artiest werd meegenomen. Het
was een fantastische ervaring voor de dansers, genieten van een stevig applaus en weer een
podiumervaring rijker. The Night of the Music: een bijzonder spektakel om al dansend te hebben
meegemaakt!

info@balletstudiovanderstappen.nl - www.balletstudiovanderstappen.nl

voetbal

Vrouwen prinses Irene vreten Victoria op
LOOSBROEK - De welpen van
Korloo speelden onlangs hun
eerste
(vriendschappelijke)
wedstrijd tegen de kampioenen
van de buitencompetitie, Altior.
De spanning was voelbaar, want
nu konden de meiden laten zien
waarvoor ze de afgelopen weken getraind hebben. Vanaf het
eerste fluitsignaal hadden ze

e

er plezier in en iedere minuut
werden ze beter. De wedstrijd
eindigde in 11-6 voor Altior.
De welpen zijn helemaal klaar
voor de echte wedstrijden, die
ze gaan spelen in mooie tenues,
gesponsord door Administratiekantoor Van Schayk VOF, gevestigd in Veghel. Korloo bedankt
de sponsor en wenst de welpen
veel korfbalplezier.

o

NISTELRODE - De vrouwen van
Prinses Irene waren de competitie slecht begonnen. Zondag
was een heel belangrijke wedstrijd tegen het nog puntloze
Victoria Boys uit Apeldoorn, dat
voor het tweede seizoen in de
hoofdklasse speelt.
Vanaf minuut één ging het elftal van Couvreur er vol voor en
verslond de sportieve tegenstander met huid en haar. Na een
ruststand
vanhockey
5-0, werdtennis
het uit- basketbal
voetbal
eindelijk 10-0. De Prinses Irene
vrouwen werkten zo flink aan
hun doelsaldo, dat nu in evenwicht is. Nog belangrijker is, dat
de aansluiting met de brede midbeugelen
boksen is. badminton
zwemmen
denmoot
in zicht

Zaterdag 12 november

BLAZERSDAG
Blazersdag voor alle houtblazers vanaf 18 jaar.
(saxofoon, dwarsfluit, hobo, klarinet, enz.)

waterpolo

handboogschieten

handbal

tafeltennis

Fotograaf: Teun Bevers

Zaalcompetitie weer van start voor Altior
korfbal

hardlopen

jeu de boule

Opgave: info@jacquelinearts.nl

Hou de site in de gaten! zieso-opmaat.nl - Mozartlaan 2 - Heesch

Het ene team speelt de wedstrijden lekker in de buurt en weer
een ander speelt de wedstrijden

rdag
Graag tot zate

volleybal

korfbal

HEESWIJK-DINTHER – De zaalcompetitie 2016-2017 voor de
jeugd begint op zaterdag 12 november. Het belooft weer spanbiljarten te worden
duivensport in de
judodiverse
nend
klassen waarin gespeeld gaat
worden.

Tevens kan je kleine dingetjes aan je instrument
laten repareren tussen 12.00 en 14.00 uur.

turnen

dammen

schaken

paardrijden

wielrennen

darten

golf

verder weg tot wel in Limburg
toe. Altior 1 speelt hun eerste
wedstrijd op zondag 13 november in St.-Oedenrode tegen Rooi
vissen
skien
snowboarden
kano
1 in de hoofdklasse.
Na een goede afsluiting van de
eerste helft van de veldcompetitie zullen de dames er alles aan
gaan doen om hoge ogen te
gaan gooien en zullen ze zeker
kaarten/bridgen

gaan strijden voor een topklassering, die dan weer recht geeft op
promotie.
Wil je een van de teams van
Altior komen aanmoedigen, je
bent altijd van harte welkom bij
een van de wedstrijden.
Zie het complete programma op
www.altior-korfbal.nl. Tot dan!
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tassen voor het derde elftal

45

Open lessen balletschool
HEESWIJK-DINTHER - Donderdag 17 november kan iedereen
die interesse heeft in ballet komen kijken naar de balletlessen
op basisschool het Mozaïek.

Michel Dominicus en Robert Timmers

VORSTENBOSCH – Het derde van Vorstenbossche Boys ontving zondag 30 oktober nieuwe tassen van
sponsor Timmers Timmerwerken & Michel Dominicus Bouwservice. Robert en Michel spelen zelf ook al
jaren met het derde mee en wilden met alle plezier tassen sponsoren. Beide heren zijn echte vakmensen
op het gebied van bouw- en timmerwerken.
Robert en Michel zijn al jaren
met succes actief voor de Vorstenbossche Boys. Beide heren
hebben bijna alle jeugdteams
doorlopen en lang bij de selectie gevoetbald. Sinds een aantal
jaar voetballen Michel en Robert

voetbal
ST. OEDENRODE/NISTELRODE
- Vorige week speelde Prinses
Irene de beste wedstrijd van het
seizoen. Zondagmiddag tegen
Rhode de slechtste.
Het team was geen schim van
dat van vorige week, waarin
vanaf het beginsignaal gedreven en met inzet werd gespeeld.
Het werd nu een 2-0 nederlaag,
maar als Rhode nauwkeuriger
was geweest in de afronding,
dan was de score veel hoger ge-

allebei in het derde. Waarmee zij
al tweemaal kampioen zijn geworden in de afgelopen vier seizoenen. We hopen dan ook dat
het derde dit jaar weer met een
kampioenschap kan eindigen.

Robert en Brechtje, Michel en
Marianka, namens het derde
en het bestuur hartelijk bedankt
voor het sponsoren van de tassen. De tassen zullen de komende jaren met trots worden gebruikt door het derde.

totale offday prinses Irene
weest. Geen moment zat Prinses
Irene in de wedstrijd. De enige
die zich enigszins aan de ellende kon onttrekken was doelman
Stef van Venrooij, hij redde een
paar keer fantastisch. Op de inzetten van Van der Zanden in de
eerste helft en in blessuretijd van
Van de Wetering was hij kansloos. Prinses Irene blijft een bijzondere ploeg. Al jaren is het zo,
dat een of twee keer per seizoen
de ploeg niet thuis geeft. Dat
was dus nu ook het geval.

De leerlingen van Willeke van
Slooten, gediplomeerd dansdocent, laten dan weer zien wat ze
geleerd hebben tijdens de balletlessen. Als jij ook graag danst en
op mooie muziek je fantasie laat
gaan dan is dit iets voor jou!
De belevingswereld is de basis
van deze cursus. Spelenderwijs
maak je kennis met vaste dansjes, improvisatie en verschillende
danstechnieken, zodat je creativiteit, muzikaliteit, dansgevoel
en fantasie leert ontwikkelen.
We zijn nu over de herfst aan
het dansen en straks zal het thema Sinterklaas aan bod komen.
Vooral de iets oudere kinderen
van groep 3/4 hebben ook al
echte balletoefeningen gedaan
zoals de ‘plié’, ‘pas de bourree’
en ‘jeté’.

500 g

Per stuk

KIWI GOLD

weer Mariahout, dat een zeer
goede wedstrijd bekroonde met
5-0, wederom door Martijn van
der Linden.

in de negende
minuuT Was
heT raak
Gelukkig voor WHV werd de eer
nog gered door Yorrick van de
Rakt, die in de 86ste minuut met
een snoeihard afstandsschot de
5-1 eindstand op het scorebord
bracht.
WHV was vandaag duidelijk
twee maatjes te klein voor een
uitstekend voetballend Mariahout.

MANGO

300 g

MARIAHOUT/LOOSBROEK - In de wedstrijd uit tegen Mariahout heeft WHV een duidelijke 5–1 nederlaag geleden. Vooral in de eerste helft kwam WHV veel tekort. Ondanks het feit dat Harold Lunenburg
en Ramon Kézér een goede kans kregen, was het toch vooral Mariahout dat kans op kans kreeg. WHV
kwam telkens minimaal een stap tekort, waardoor de snelle voorhoede van Mariahout vrij spel had.

Na 66 minuten scoorde Koen
van Eindhoven de 4-0. WHV
probeerde de ere-treffer te scoren maar het geluk zat vandaag
niet mee. Ondanks veel inzet in
de tweede helft, was het toch

1.49

van 1.99
BIOLOGISCHE
MINI SMAAKTROSTOMATEN

1.49

van 1.09

0.99

SPRUITEN

GROOTMOEDERS
GEHAKTBALLEN*

0.49

Heel

690 g

van 3.69

2.99

EXTRA
VOLKOREN
MINDER
ZOUT

van 1.59

1.19

1 kilo

4 stuks

2.49

500 g

van 1.49

van 1.89

WHV kansloos tegen Mariahout

In de negende minuut was het al
raak. Sander Scheepers benutte
een goed uitgespeelde aanval:
1-0 voor Mariahout. WHV probeerde het wel, maar moest het
qua inzet en lopend vermogen
afleggen. In de 27ste minuut

Voor meer informatie:
van.oorschot@ziggo.nl of tel.
0413-291335. Tot ziens op
donderdag 17 november in de
speelzaal van het Mozaïek, de
toegang is gratis.

Maandag
07-11 t/m
zondag
13-11

voetbal

was het Tim Barten die keeper
Dave van de Ven kansloos liet:
2-0. En het werd nog erger
voor WHV voor de rust, want
zes minuten later was het Martijn van der Linden die met een
schitterende actie en een dito
schot de 3-0 scoorde. WHV was
rijp voor de slacht, maar gelukkig voor WHV bleef het tot aan
de rust 3-0 voor Mariahout. Na
rust kwam WHV iets beter in het
spel, maar het was toch Mariahout, dat weer scoorde.

De kleuters beginnen om 15.45
uur en de groep 3/4 kinderen
om 16.30 uur.
De lessen zijn in de speelzaal van
basisschool het Mozaïek.

Vrijdag
11-11 t/m
zondag
13-11

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

4.99
KIPGYROS*

46 stuks

2x
130 g

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

3.

99

N atuurlijk
DREFT
4.99
Aldi! VAATWASTABLETTEN

VERSE
KABELJAUWHAASJES*

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

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

HESCHEWEG 223 OSS

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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voetbal Heeswijk trekt zege over de
Maar liefst 15 teams nieuwe
kleding bij rksV prinses Irene streep in Helvoirt
NISTELRODE - Prinses Irene en het (Nistelrodese) bedrijfsleven zijn
een goede match zo bleek maar weer eens. Afgelopen weken mochten maar liefst 15 (!) teams nieuwe kleding in ontvangst nemen van
royale sponsors. De komende weken zullen we deze publiceren in
DeMooiBernhezeKrant.

Heren 4

HELVOIRT/HEESWIJK-DINTHER
- Na het vieren van de eerste
periodetitel mocht Heeswijk op
bezoek bij runner-up Helvoirt.
Wedstrijden die altijd al bol staan
van spektakel. Met de koppositie als inzet, was deze editie hier
geen uitzondering op. Het thuisteam startte furieus, maar wist
niet te scoren. Heeswijk deed dit
na ruim 20 minuten wel, middels
de ijzersterke captain Tom Sleddens en bleef beter tot aan de
rust. Na de pauze had Helvoirt
de gelijkmaker verdiend, maar
met kunst- en vliegwerk bleef de
defensie voor de solide Patrick
Lunenburg overeind.

voetbal

Sten van de Berg, belangrijk voor beide doelen!

Foto: Hans Heesakkers

Avesteyn pakt vijfde plaats

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn positioneert zich waar het thuishoort. Na een pittige strijd kwam
Avesteyn als overwinnaar uit de strijd. Richard van Houtum en Joost van Vught bepaalden de einduitslag. Maliskamp, getergd door een aantal blessuregevallen, moest de strijd aangaan tegen een gemotiveerd Avesteyn.
jo11-2

Heren 4 en Jo11-2 Prinses Irene in nieuwe shirts van AV-hout.nl
Het vierde herenelftal van Prinses Irene en JO11-2 werden in
het nieuw gestoken door Andres Verstegen. Andres heeft aan de
Dintherseweg zijn bedrijf AV-hout.nl.
Op de shirts prijkt de naam Huisentuinhout.nl. Dat wordt namelijk de
naam van de webshop die binnenkort in de lucht is.

De Dintherse equipe had vanaf
het begin het initiatief, zonder
een echt overwicht te creëren.
Zowel Avesteyn als Maliskamp
kwamen in een-op-een situaties
terecht, zonder daar direct uit
te scoren. Beide keepers onderscheidden zich door goede reddingen.
Dit kon echter niet ongestraft
doorgaan, net na rust omspeelde
Richard van Houtem de keeper
van Maliskamp en scoorde beheerst de 1-0. Daaropvolgend
was het moment daar dat Joost
van Vugt zich onderscheidde. Hij
scoorde de 2-0 na een verdedigende dwaling van Maliskamp.
Hiermee was de wedstrijd echter
niet gespeeld, Maliskamp scoorde, na behoorlijk druk op de
Avesteyn-defensie te zetten. De
2-1 was een feit. Het beloofde

Foto: Ad van Dooren

nog een hete slotfase te worden.
Daar waar een 2-2 te verwachten was, kwam Avesteyn uiteindelijk in de positie om de 3-1 aan
te tekenen via Joost van Vugt.
Hij pakte deze kans en verzilverde deze. Daarmee was de wed-

strijd gespeeld en kon Avesteyn
de wedstrijd naar een gewenst
einde brengen.
Avesteyn nestelt zich hiermee
op de vijfde plaats, waardoor ze
mee blijven doen in de competitie en de periode.

Bedankt!

C3

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

HEESWIJK-DINTHER - Van 10
tot 23 oktober mochten alle
Rabobankleden stemmen op
hun favoriete club(s) tijdens de
Rabobank Clubkas Campagne.

e1

C3 en E1 Korfbal Prinses Irene in het nieuw gestoken door Anculus.nl
Frank van Vilsteren woont in Nistelrode en heeft twee korfballende
dochters. Hun teams, C3 en E1, kregen nieuwe shirts van het bedrijf
van hun vader, Anculus.nl, gevestigd in Eindhoven. Dit bedrijf richt
zich vooral op vragen over huisvesting en facilitaire dienstverlening
vanuit het onderwijs en kinderopvang. Natuurlijk werd Frank uitgebreid bedankt voor de mooie shirts. Het bijzondere was dat dit, vanuit de teams, door zijn dochters Marit en Famke werd gedaan.

Voetbalvereniging Heeswijk en
de Koninklijke Fanfare trokken
onder het mom van ‘Heeswijks blauw’ samen op om zoveel mogelijk stemmen binnen
te halen. Met succes! In totaal
haalden zij maarliefst 575 stemmen binnen. Voetbalvereniging Heeswijk vroeg om stemmen voor het financieren van
een nieuwe omroepinstallatie.
Zij haalden 310 stemmen =
€ 1.550,-. De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord laat nieuwe opbergkasten maken, om
op deze manier de instrumenten verantwoord te vervoeren.
Zij haalden 265 stemmen =
€ 1.325,-. Voetbalvereniging
Heeswijk en de Koninklijke Fanfare dankt iedereen die op hen
gestemd heeft!

de oplossinG
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Dames
DOS’80 winnen weer
HEESCH - De dames van
DOS’80 deden zondagmiddag
weer goede zaken. Zij wonnen
de uitwedstrijd in West-Brabant tegen RHC uit Rijen. De
wedstrijd van de Heesche heren
werd afgelast.

Clubhuis Hockeyclub HDL krijgt opknapbeurt
HEESWIJK-DINTHER - Het clubhuis uit 1998 van Hockeyclub HDL was dringend aan een opknapbeurt
toe. Een groot aantal vrijwilligers en vooral ‘HDL-klusjesman’ Jan van den Broek, namen de kast op de
bar en het plafond in de keuken direct na de zomer onder handen. Andere vrijwilligers gaven de wanden
en de bar een verfbeurt. Het echte werk was aan professionals. Die hebben afgelopen weken de keuken
en kantine aangepakt.
hockeykunstgras, terwijl schilder
Michel van de Wetering een en
ander aflakte.
Een groot deel van deze werkzaamheden werd belangeloos
gedaan en daarvoor is de hockeyclub erg dankbaar. Afgelopen zaterdag kwam een deel

Goed uit de startblokken
RHC was niet opgewassen tegen
hun gasten. DOS’80 kwam goed
uit de startblokken en nam,
mede door het goed afronden
van Sanne Turlings, een ruime
voorsprong van 6-1. Het enige
wat de dames vergaten, was
het uitbouwen van deze mooie
voorsprong.

een mooi begin
van de rabo
clubkas campagne

Sanne Turlings

Ze hielpen RHC weer enigszins
in het zadel, waardoor deze terugkwam op twee doelpunten
achterstand. Vlak voor rust werd
er weer orde op zaken gesteld.
Ruststand 6-10.
Tekort gedaan
De tweede helft leek een kopie
van de eerste dertig minuten.
Verdedigend was het op orde en
werd er weinig weggegeven.
Aanvallend deden de Heesche
dames zich tekort door te weinig
gebruik te maken van de vele
gecreëerde kansen. Het doelsaldo had aardig opgevijzeld kun-
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Foto: Ruud Schobbers

nen worden. Aanvoerder Sabine
van Nistelrooij daarover: “Uiteraard ben ik uiterst tevreden dat
we deze wedstrijd winnend hebben afgesloten. Zo houden we
de aansluiting in het linker rijtje.
Het enige wat we ons kunnen
verwijten is, dat de uitslag veel
hoger had kunnen en misschien
wel had moeten uitvallen dan
12-17.”
Komend weekend spelen zowel
de dames als de heren een thuiswedstrijd in sporthal ’t Vijfeiken.
Aanvang: 19.45 uur.

V.l.n.r. Mark Verstegen (VeBa Elektro), Björn Kerkhof (Kerkhof In- en
Exterieurbouw), Rob de Backer (VeBa Elektro) en John Brugmans
(Van Zoggel Wonen en Zo). Onder: Camiel Aarts (voorzitter HDL),
Geert van Helvoirt (H. Peterse Natuursteen) en Michel van de Wetering
(Schildersbedrijf).

Binnenkort kunnen op het flatscreen, geleverd door Lunenburg
Electro, de standen en uitslagen
van alle clubteams worden afgelezen en kunnen de scheidsrechters zien wanneer zij moeten
fluiten.
Dorpsgenoot Björn Kerkhof van
Kerkhof In- en Exterieurbouw
zorgde voor de verbouwing van
de keuken. Het keukenblad werd

geleverd door H. Peterse Natuursteen. De elektriciteit kwam
van VeBa Elektro. De club heeft
nu ook een domotica- en alarmsysteem, geleverd door John van
Krieken van Smarthome Engineering.
Van Zoggel Woninginrichting
bracht op de wand achter de
bar een wanddecoratie aan van

van die sponsors in het clubhuis
bij elkaar om het eindresultaat te
bewonderen.
HDL heeft het plan om volgend
jaar een nieuw kwartveld in gebruik te nemen. Ook daarvoor is
(sponsor)geld nodig. Een mooi
begin was de € 1.260,- uit de
Rabo Clubkas Campagne, dankzij 252 stemmen.
Dat bedrag zal worden besteed
aan de aankleding van het nieuwe kwartveldje. Bedankt allemaal voor de stemmen!

De steun van onderstaande bedrijven geven online een gratis podium voor alle verenigingen en stichtingen:
‘t Sfeerhuys bloem & styling
‘traject
Aagje Psychologen
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
Chris van Velzen Aanhangers &
Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en
Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O./The Readshop Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers

De Schaapskooi
Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode

Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en
BSO De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en
Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan
Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Number3 & www.number3.nl
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s

Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners accountants en
adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
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.mooibernheze.nl
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donderdaG 10 november

zondaG 13 november

woensdaG 16 november

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

open dag van Kessel
open haarden en kachels
Bedafseweg 14 Uden
PAGINA 3

film: suffragette
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 22

informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
lezing: cor van Gemert
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
centrum maia:
start herinner je wie jij
bent... module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
meditatie avond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
vrijdaG 11 november
Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 6

prinsenreceptie nistelrode
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
PAGINA 3
open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

open lessen balletschool
BS het Mozaïek
Heeswijk-Dinther
PAGINA 45

centrum maia: reiki 3a
Palmenweg 5 Nistelrode
Kaartavond zonnebloem
De Stuik Vorstenbosch

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

bobz casino avond
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 3

maandaG 14 november

blazersdag & het repareren
van instrumenten
Muziekschool Zieso Heesch
PAGINA 44
verwendag voor
mantelzorgers
CC De Pas Heesch
expositie
alexandra drenth
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
sinterklaasintocht
Nistelrode
PAGINA 21
prinsenonthulling stichting
carnavalsviering heesch
CC De Pas Heesch
jetzt geht’s wieder
losss-broek
Café-Zaal Kerkzicht Loosbroek

film: suffragette
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 22
dinsdaG 15 november
inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch
Kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek
PAGINA 8

eerste opnamedagen
oorlogsfilm
Heeswijk-Dinther

oud papier
Buitengebied Nistelrode

sinterklaasintocht
Vorstenbosch – Heesch –
Heeswijk-Dinther
PAGINA 21

zaterdaG 12 november

donderdaG 17 november

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

alzheimer café
St. Barbaraplein 6 Oss

sinterklaasfeest
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther

lezing bier en
bierbrouwerijen
Heemkamer Raadhuisstraat 21a
Heeswijk-Dinther
PAGINA 13

horizon:
handwerkverkoop
Dagkerk Heesch
PAGINA 6

zaterdaG 19 november

liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 6

verwenactiviteiten
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

expositie
alexandra drenth
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

publieksavond
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch

hartje maashorst:
tarot-jaarkalender maken
Palmenweg 5 Nistelrode
uitvoering verenigde
spelers loosbroek
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 19
the best of:
the dutch eagles
CC De Pas Heesch
terug naar de sixties
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 19
zondaG 20 november

informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

rommelmarkt
Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode

Kbo sint nicolaas viering
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8

Kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

informatie bijeenkomst
reumapatiëntenvereniging
Wilgenstraat 15 Veghel
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
lezing mens en paard
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
viggo waas: pipo&cruijff
CC De Pas Heesch
PAGINA 19
vrijdaG 18 november

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Kasteelconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
woensdaG 23 november
‘t sfeerhuys winter
decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
donderdaG 24 november
filmquiz
CC De Pas Heesch
PAGINA 22
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kbo ontspanningsmiddag
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8
‘t sfeerhuys winter
decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
mandalart
themaworkshop:
je eigen lichtkracht
Palmenweg 5 Nistelrode
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

concert muziekcommissie
Kloosterkapel Vorstenbosch

hartje maashorst:
tarotavond
Palmenweg 5 Nistelrode

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

uitvoering verenigde
spelers loosbroek
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 19

vrijdaG 25 november

maandaG 21 november
start: collecte ms fonds
Bernheze

alzheimer café
Blauwe Kei Veghel

centrum maia: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

workshop boekvouwen
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Keeztoernooi
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 38

‘t sfeerhuys winter
decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden

theater meander adel blank
CC De Pas Heesch

inloopspreekuur
fysio steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

dinsdaG 22 november

‘t sfeerhuys winter
decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
uitvoering verenigde
spelers loosbroek
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 19
imeet: Glow in the dark
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
pubquiz
CC De Pas Heesch

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

www.mooibernheze.nl

