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Bernheze veilig op weg
BERNHEZE – Stef is het neefje van
Youri en Wessel. Samen raapten
zij de losse maiskolven in het
maisveld van hun oom en papa
Jan van den Hurk, in droevendaal
in Heeswijk-dinther.
deMooiBernhezekrant spotte
de heren en deze harde werkers
waarschuwden alle weggebruikers: “Let op voor de tractoren
want die zijn groot en kunnen
niet zomaar in een keer stoppen.”
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Dat zou zomaar eens een belangrijke mededeling kunnen zijn, want het is
weer oogsttijd en dat betekent vroeg donker en veel groot verkeer op de weg.
Dit hoeft helemaal geen probleem te zijn, want zoals we op kleine kinderen
letten, we fietsers ruimte geven, zijn ook de chauffeurs van de loonbedrijven
blij met hun medeweggebruikers die rekening met hen houden.

Vijfde jaargang
met nieuwe ideeën

week
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BERNHEZE – Vier jaar valt DeMooiBernhezeKrant op de deurmat bij de
inwoners van Bernheze. In de promotiekrant van 19 oktober 2011 in week
42 verrasten we vele inwoners met onze gewaagde uitdaging. ‘Gratis
verspreid, gemaakt voor en door Bernhezenaren’ stond op de voorpagina
en dat is nog steeds zo.
Meteen na onze start zagen we dat veel bedrijven last kregen van de crisis. Gelukkig hielden heel veel ondernemers hun bedrijven draaiende en
zien intussen alweer een groei. We zijn dan ook bijzonder trots op de vele adverteerders die vanaf dag één het vertrouwen in ons gesteld hebben.
Onze lezers zijn kritisch en houden ons team scherp, maar meestal proberen we ze een stapje voor te zijn. Ook dit keer, want DeMooiBernhezeKrant
is onder de loep genomen. Wij zijn eens goed gaan kijken of we jullie, onze lezers, kunnen verrassen met een paar aanpassingen in de vormgeving.
Monique Raaijmakers maakt er iedere week - al 200 kranten - een prachtig geheel van: wat al die verhalen, informatie en foto’s extra goed tot hun
recht laat komen. Je kunt ze allemaal terugkijken op www.demooibernhezerkant.nl, blader ze nog maar eens door.
Toch hopen we dat we jullie - deze eerste editie van jaargang vijf - weer weten te verrassen. Wij wensen jullie heel veel leesplezier en hopen dat
jullie net zoveel genieten van DeMooiBernhezeKrant als ons team dat doet tijdens het maken. Bedankt en we komen elkaar vast snel weer tegen.

VAN 18 OKTOBER
T/M 25 OKTOBER
IN HEESWIJK-DINTHER
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Krant niet op
woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
tel. 0412-795170 of
06-22222955

Laagste prijsgarantie
op Audi’s met TFSI motoren
bij onderhoud en reparatie!

Officiële Audi
dealer

Vervangend vervoer
v.a. € 18,50 p/dag

2 jaar garantie op
loon en delen

Oss
Kansingel 22 H-J

www.kijkmij.info
www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

Zie pagina 23

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Eten, drinken & uitgaan
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Volop livemuziek vanaf
17 oktober in De Zwaan
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Demonstraties en
proeverijen

De komende maanden zullen wij u
regelmatig verrassen met een leuke
demonstratie/proeverij van een noviteit
uit onze winkel. Afgelopen week
stond de Brabantse Buffelmozzerella
van Benjamino op de proeftafel en op
vrijdag 23 oktober verzorgen wij, in
samenwerking met Dupont Cheese, een demonstratie met de Zwiterse
grottenkaas Kaltbach Creamy. Een heerlijke kaas die zich uitstekend
leent voor een samenzijn, met een lekker glaasje witte wijn!

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams

Column
Ton Bens

Heeswijk-Dinther - Café De Zwaan in Heeswijk-Dinther start zaterdag 17 oktober weer met volop livemuziek. Er wordt begonnen met
twee bands: Dirty Curtains en Friday Night At John’s.
Friday Night at John’s bestaat uit
vijf jonge, enthousiaste muzikanten uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Ondanks het prille bestaan
heeft de band al een paar prima
optredens achter de rug. En dat
smaakt naar meer.
De coverband Dirty Curtains staat
al jaren garant voor lekkere pop-

covers. Bekend en minder bekend,
maar gewoon lekker met ballen of
juist met veel gevoel. In ieder geval
‘net even anders’ voor een heerlijk
avondje swingen of gewoon luisteren.
Zaal open 21.00 uur, vrij entree,
info 0413-291575 of
www.dezwaanlive.nl.

met het oog op de feestdagen:
proeft u eens de glutenvrije koekjes
Afgelopen maand ontvingen wij, uit handen van Mark van Bekkum
van EMMI, de uitnodiging voor de demo en passende attentie die
we mochten overhandigen aan Pien van Veen, een vaste klant en
Kaltbach-kenner van onze winkel.
Naast de proeverij hebben
wij ook vijf nieuwe items,
waarmee wij u zeker - met
het oog op de feestdagen
- graag kennis laten maken:

Herfstwandeling: ontdek
het mooie van de herfst

1. Glutenvrij KIP Gehaktbrood
van Saveurs uit Maastricht
2. Windkracht 6 en
windkracht 10 kaas uit
Terschelling
3. Pineut. Een likeur met
flitsende namen zoals Rode
Konen en Vuurwater
4. Italiaanse koekjes, ook
glutenvrij.
5. Ambachtelijk glutenvrij
fruitbrood in diverse smaken

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

PEFC/30-31-421

Vorstenbosch - Wandelevent Vorstenbosch houdt op zondag 25
oktober weer een herfstwandeltocht. Deelnemers kunnen genieten van
de prachtige herfst die zich opmaakt voor de komende grillige wintermaanden. Er is een wandeltocht uitgezet, juist door de omgeving waar
de natuur in dit jaargetijde het mooist is. Er zijn drie afstanden: 10 of
15 kilometer voor de volwassenen, voor kinderen is er een speciale 5
kilometer wandeltocht met diverse opdrachten.
Op de 10 en 15 kilometer is er onderweg een moment voor een lekkere kop koffie of chocolademelk,
midden in de mooie natuur. Alle
deelnemers kunnen bij terugkomst
genieten van de eerste gratis kop
echte zelfgemaakte snert met roggebrood en spek.
Kinderen tot 12 jaar ontvangen
na afloop een leuke attentie. Het

Heel graag tot ziens in onze
winkel(s)
Bon Fromage Heesch
Ton en Elly Bens

inschrijven en de start van deze
herfstwandeltocht vindt plaats
vanaf Bar de Ketel in Vorstenbosch
tussen 8.00 en 12.00 uur.
Deze wandeltocht wordt georganiseerd onder de auspiciën van de
KNWB (Koninklijke Nederlandse
Wandelbond). Wandelevent organiseert wandelevenementen waarvan de opbrengsten worden gedoneerd aan diverse goede doelen.

Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch
Lezing en naaktmodel tekenen
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

Lezing over familie-opstellingen
o.l.v. Ineke Hamstra van de praktijk
Gezina te Wijchen op donderdag
22 oktober van 20.00 uur tot 22.00
uur. Onrustig? Opgejaagd? Het gevoel hebben het steeds maar niet
goed te doen? Hoe gaat u om met
uw energie? Soms verbruiken we
teveel van onze energie zonder te
weten van waaruit. In een familieopstelling kan helder worden waarom mensen dingen doen, zoals ze
doen. Ineke Hamstra zal haar lezing verlevendigen door problemen
vanuit haar praktijk voor psychoso-

ciale therapie zichtbaar te maken
met opstellingen met behulp van
poppetjes. Tel.: 024-6411581 en
06-12246362, ineke@gezina.net,
www.gezina.net.

voor halve dag. Aanmelden o.v.v.
‘Naaktmodel tekenen’ via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Vergeet niet de keuzedatum en
dagdeel te vermelden.

Nieuw: Naaktmodel tekenen/schilderen. Op vrijdag 30 oktober, 6 en
20 november is er de gelegenheid
om deel te nemen aan een modelklas naaktfiguur tekenen/schilderen. Duur: een hele dag of halve
dag van 9.00 uur tot 12.15 uur en
van 13.30 tot 16.45 uur.
Kosten: € 55,- gehele dag en € 25,-

Jeugdatelier: vanaf woensdag 4
november van 14.00 - 16.00 uur.
Kosten voor deelname aan de zes
opeenvolgende woensdagen zijn:
€ 30,- per kind.
Voor meer informatie of aanmelden, mail naar: info@sarahlinde.nl
of bel: 06-51641701.

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

’t Dorp 148 | 5384 ME Heesch

www.tunneke-heesch.nl
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Fanfare Sint Lambertus Nistelrode

Fanfare St. Lambertus geeft
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Groep 20.00 uur

Entree
5 Euro

Kaarten bestellen via: www.stlambertusnistelrode.nl
NISTELRODE – de organisatie is al vanaf april bezig met de voorbereidingen voor het themaconcert ‘On air’
dat zaterdag 24 oktober zal plaatsvinden in CC Nesterlé in Nistelrode. dit is alweer het tweede themaconcert
sinds de fanfare Nesterlé als thuisbasis heeft.
Geen medium zo geschikt om muziek tot je te laten komen als de
radio. In de auto, thuis en op het
werk; het geluid van de radiostations geeft (muziek)kleur aan het leven. En er zijn van die nummers en
tunes die we direct koppelen aan
een bepaald radioprogramma. De
tune van het radiojournaal bijvoorbeeld, maar ook het befaamde
‘Gute Nacht Freunde’; de tune die
jarenlang het programma ‘Met het
oog op morgen’ aankondigde.
En was je romantisch aangelegd,
dan kon je jarenlang luisteren naar
de gedichten die voorgelezen,
werden met op de achtergrond
de muzikale tune van Candlelight.
Fanfare St. Lambertus zal op zaterdag 24 oktober een gevarieerd
programma ten gehore brengen
met o.a. nummers van De Dijk,
Simple Minds en Glenn Miller.

Kirsten de Lorijn en René Habraken
zullen deze avond de zang voor
hun rekening nemen. De talenten
Pierre Smits uit Nistelrode (basgi-

ner tijdens de muzikale avond ‘Radio on air’ die aan elkaar wordt
gepraat door Geert-Jan Velings.
José van Sleeuwen, een van de or-

Muziek voor alle leeftijden
taar), Huub Sperber uit HeeswijkDinther (toetsen) en Jacques van
der Linden (gitarist) zijn ook van
de partij.
Betrokken
De fanfare, de slagwerkgroep, de
solisten en het combo zetten een
show neer waar je u tegen zegt.
Een avond vol vermaak, waar ook
het publiek actief bij betrokken
wordt; dat staat er die avond in CC
Nesterlé op het programma. ‘Petje op of petje af’; dat is de vraag
die aan het publiek gesteld wordt.
Misschien bent u de ultieme ken-

ganisatoren van deze avond, geeft
aan dat het een evenement is voor
alle leeftijden, waarbij het moeilijk
zal worden om op uw stoel te blijven zitten.
Aanvang van het concert is om
20.00 uur en de kassa is geopend
vanaf 19.30 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Jacobs & Jacobs
Woonsfeermakers en via de site
www.stlambertusnistelrode.nl
à € 5,- per stuk.
Na afloop is de foyer van CC Nesterlé geopend.

rommelmarkt
Nistelrode
NISTELRODE - de Stichting Bernhezer gehandicaptenbal houdt
op zondag 18 oktober weer een
rommelmarkt in Partycentrum
’t Maxend in Nistelrode.

Maar toch, al hebben de voetballers van het huidige Nederlands elftal,
met hun tatoeages en felgekleurde schoenen, onze naam als sportnatie
te grabbel gegooid, de chauvinist in ons laat zich niet het zwijgen
opleggen. Daarom schreef ik tussen de wedstrijden van zaterdag en
dinsdag het onderstaande sonnet.

CHaUvinisme
Als straks in juni vierentwintig landen
Ten strijde trekken op het veld van eer
Dan zitten wij hier bij de pakken neer
En staan we wekenlang met lege handen
Dat in zo’n zwakke poule ons land toch strandde
En wij niet mogen meedoen deze keer
Doet ons verwende voetbalhart flink zeer
Het voelt een beetje of men ons ontmande
Maar niet getreurd, we komen weer bij zinnen
Een nieuwe ronde brengt een nieuwe kans
Om op sportief gebied een prijs te winnen
Want Dumoulin wint vast de Tour de France
En Dafne sleept twee gouden plakken binnen
Dan voelen wij ons zeker weer meer mans

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.

De koopwaar die te koop aangeboden wordt is altijd heel divers, dit
gaat van leuke kleding tot speelgoed tot huishoudelijke artikelen
en meer. De opbrengst van deze
rommelmarkt komt ten goede aan
de Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal die mede hierdoor haar
jaarlijks verkleedbal kan organiseren voor mensen met een beperking.
De rommelmarkt is van 9.30 tot
15.00 uur te bezoeken in Partycentrum ‘t Maxend aan het Maxend
22a in Nistelrode. De entree is
€ 1,50. Voor meer informatie:
info@bernhezergehandicaptenbal.nl
of bel naar 0412 611251.

Loop eens
neem
binnen of
contact op
S

Nistelrode

aanvang

Als u dit leest, weten we waarschijnlijk zeker dat Oranje volgende zomer
ontbreekt op het EK in Frankrijk. Vierentwintig Europese landen gaan
voetballen en Nederland hoort daar niet bij. En dat terwijl we bij het
laatste WK nog derde van de wereld waren. Nu zijn we het lachertje van
Europa. Dat doet pijn en stemt nederig.

EN

Orkest

Slagwerk

Als ik dit schrijf, heeft het Nederlands elftal nog
slechts een paar procenten kans om de eindronde
van het EK in Frankrijk te halen. De overwinning
op Kazachstan gaf nog even hoop, al was de
tegengoal in de dying seconds van de wedstrijd
een veeg teken. Toen later op de avond Turkije de
uitwedstrijd tegen het al geplaatste Tsjechië won,
was het pleit eigenlijk al beslecht. Zoals analist Pierre van Hooijdonk na
die wedstrijd zei: “Aanstaande dinsdag hoeven alleen nog de spijkers in
de kist geslagen te worden.”
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Fanfare Nesterlé

mooI VAn hans manders

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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in oktober is het weer borstkankermaand
BernHeZe/oss - LiVage Haarwerken werkt samen met de drie oedeemfysiotherapeuten van fysiotherapie Hoogstraat in de regio Noordoost Brabant. Oktober
is borstkankermaand. in het hele land vinden ieder jaar extra activiteiten plaats
om aandacht te geven aan borstkanker.

Daarom vonden we dit een mooie
gelegenheid om u kennis te laten
maken met onze bedrijven en vonden we ook een aantal collega’s
bereid om iets over hun specialisatie te vertellen.
Graag willen wij u uitnodigen
(gezellig met partner of vriendin)
om op maandag 19 oktober aanwezig te zijn bij onze presentaties
over haarwerken, elastische kou-

sen, BH’s, borstprotheses, manuele lymfedrainage, bewegen onder
begeleiding, andullatie en een demonstratie permanente make up.
‘Ervaren zegt meer dan vertellen’,
daarom stellen we u op een informele manier in de gelegenheid
deel te nemen aan onze voorlichtingsavond.
Bij Anita komen de volgende onderwerpen aan bod: Hoe ga je om

Wanneer?
Maandag 19 oktober 2015

Hoe laat?
Tussen 19.00-21.00 uur met doorlopend presentaties

Waar?
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11, 5384 BJ Heesch

Voor wie?
Deze avond is voor iedereen toegankelijk
met haarverlies door chemo, bestralingen of oorzaken ten gevolge
van... Wat is er mogelijk? Waar
voel ik mij prettig bij? Ook komt

hoofdhuidverzorging en het verlies
van wimpers en wenkbrauwen aan
de orde. Met veel informatie rijker
gaat u weer naar huis.

Voor meer informatie over ons en onze collega’s verwijzen wij u graag naar:
NaNa, iNgE & aMOY
aNita VOS
iNgE WiLLEMS
aNNELiES aartS

Fysiotherapie Hoogstraat www.fysiotherapie-hoogstraat.nl
LiVage Haarwerken www.livage.nl
Medische Speciaalzaak Anny Willems www.annywillems.nl
Medi Spa Annelies www.annelies-aarts.nl

Gratis
haarlak

bij besteding van € 25,- of meer
van 20 t/m 24 oktober

Tegen inlevering van deze bon (één per persoon).
Alleen geldig in bovenstaande actieperiode.

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

Maak kans op één van onze fantastische prijzen
die we gaan verloten op zaterdag 7 november
onder het genot van een hapje en een drankje.

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

*** 20-jariG jubileum ***
Dus zorG Dat je erbij bent!!

talentcentrum van
start met kookclub
‘SCHUiF aaN’

HooFDPrijs: ‘n VlieGreis Voor tWee
(mede mogelijk gemaakt door Reisburo De Wit)

Heilige Stokstraat 2A
5473 GL - Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 292897
hairstylingmirelle@gmail.com
www.hairstylingmirelle.nl

BERNHEZE – Vivaan Bernheze is, in navolging van Vivaan Oss, gestart met een talentcentrum. Een talentcentrum is een plek waar burgers samenkomen om hun talenten te delen en te ontwikkelen. de
sociaal werker fungeert er als een ‘vliegwiel’ op de achtergrond. Het
is de bedoeling dat mensen na verloop van tijd een volgende stap
zetten.

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

kookclub ‘Schuif aan’
Afgelopen maandag 5 oktober, is de kookclub ‘Schuif aan’
van start gegaan in de ‘nieuwe’
keuken van Vivaan aan De La
Sallestraat in Heesch. In het begin van de middag stond men
nog een beetje onwennig aan
het kookeiland, maar al snel
was iedereen druk bezig met
groente snijden, gehaktballen
draaien en koken. Na een uur
kokkerellen konden de pannen
op tafel en werd er heerlijk gegeten. Iedereen vond het erg
gezellig en lekker.
Ook interesse?
De kookclub is voor iedereen
die het leuk vindt om met anderen te koken en te eten. De
kookclub start iedere maandag
om 16.30 uur. Als men liever
niet wil koken, maar wel wil mee-eten, dan is dat geen probleem.
Iedereen betaalt € 3,50 en hiervan worden alle ingrediënten gekocht.
Meer informatie
Als u meer wilt weten over de kookclub of als u zich wilt opgeven,
dan kunt u contact opnemen met Ank Meertens, sociaal werker bij
Vivaan, tel: 0412-474851 of via ank.meertens@vivaan.nl.
U kunt natuurlijk ook gewoon een keer binnenlopen op maandagmiddag, dan kunt u meteen even de sfeer proeven.

•
•
•
•
•
•

Professionele behandeling van de voet
Aanmeting en levering van maatwerk,
zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
Instrumentele behandeling, wondverzorging
Verbanden en tapings
Advies en voorlichting
Sportpodotherapie

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73
Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

info@podotherapiepeeters.nl
www.podotherapiepeeters.nl

OSS DONDERDAGAVOND OPEN
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jeugdatelier Vorstenbosch start creatief programma voor kinderen

Een nieuwe activiteit in Kloosterkapel Vorstenbosch
VorstenBosCH – Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen vanaf 4 november elke
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur terecht in de Kloosterkapel in Vorstenbosch. Daar geeft Sarah Linde cursus in grafische technieken, ontwerpen en bouwen en andere vormen van beeldende kunst.

Sarah Linde wil kinderen van 6 t/m
12 jaar stimuleren eigen ideeën
vorm te geven. “Ik wil dat kinderen
leren dat hun ideeën zinvol zijn. Elk
idee verdient het om onderzocht
te worden en al doende te leren
welke uitvoerbaar zijn. Soms is
een kleine aanpassing nodig
‘elk idee
om tot fantastische ontdekkingen te komen. Het gaat
verdient het
om de zoektocht die het
om onderzocht kind maakt aan de hand
van simpele opdrachten,
te worden’
het resultaat komt dan vanzelf.”
Thema
De serie van zes lessen heeft het
thema ‘in en rond ’t dorp’. De eerste keer wordt kennisgemaakt met
elkaar en het thema. Daarna krijgen
de kinderen de opdracht voorwerpen mee te brengen als bladeren
van de bomen, een veer of iets anders dat ze spannend vinden. Die
voorwerpen worden geïnkt en afgedrukt met behulp van een rollertje, lepel of een pers. Het afgedrukte voorwerp is het startpunt voor
verdere uitwerking van ideeën. Er
kan zelfs geëtst worden, niet met
zuur, maar met droge naald. Een
volgende opdracht is het maken
van 3D dingen in kartonnen dozen
en er zit zelfs een mobiel ontwerpen en maken in de planning.

Sarah met de pers die gebruikt gaat worden in het Jeugdatelier

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Enthousiast
Sarah heeft veel zin in deze cursus. In Den Bosch geeft zij soort-

NIEUW: HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

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

SOME LIKE IT
HEISS

We maken unsere apfelstrudel met ’n knapperig korstdeeg
gevuld met verse appelblokjes, kaneel en rozijnen.
Thuis even in ’n warme oven zetten
en de strudel is weer heiß.

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!
tips van de

bakkers
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7,95

geldig t/m 21-10-2015

De opleiding aan de kunstacademie in Den Bosch, de opleiding
voor docent beeldende kunst en
vormgeving, succesvol eigen werk
met een indrukwekkende rij exposities en enthousiaste aanpak garanderen leuke uren, die bijdragen
aan een evenwichtige en algemene ontwikkeling van kinderen.
Verder
De lessen stoppen niet na zes keer.
Als het enthousiasme groot genoeg is, gaat Sarah verder. De cursus houdt tekenen, snel tekenen,
leren zien, maken van collages van
foto’s in. Afhankelijk van de deelnemers wordt daarmee gewerkt in
het eerste blok van zes lessen of de
volgende cursus.
Kosten voor zes lessen € 30,- per
kind, inclusief materiaal.
informatie of aanmelden
voor de eerste zes lessen
via: info@sarahlinde.nl of
06-5164701 voor 29 oktober.
werk van sarah is te vinden
via: www.sarahlinde.nl.

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

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

de bakkers Lamers

gelijke lessen al sinds enkele jaren
en op scholen in Bernheze heeft
ze mede invulling gegeven aan de
Boomfeestdag. In Oss geeft ze de
kunstklas aan het Titus Brandsma
Lyceum.

Bij aankoop
van 2 broden

Appelstrudel
2 stuks

1,95

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT
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Bernhezefamilieberichten

Gouden bruidspaar Piet en
Marietje van Krieken

parochienieuws
Vormsel Nistelrode
Nistelrode - Op zaterdag 5 maart 2016 wordt het sacrament van het
Vormsel toegediend. Langs deze weg worden belangstellenden uitgenodigd voor het bijwonen van een informatieavond op woensdag 21
oktober om 19.45 uur.
Deze avond is bestemd voor ouders met hun zoon of dochter uit groep
8, ook als zij buiten Nistelrode onderwijs volgen. De avond wordt gehouden in de parochiezaal (ingang Lindestraat). Contactpersoon: Ellen van
Rooij, tel: 06-16431236, e-mail: ellen.26.juni@gmail.com.

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

Collecte voor christenen in Pakistan
Heeswijk-Dinther/Loosbroek - Wereldmissiemaand besteedt in
oktober aandacht aan de katholieke kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheden - zoals de 1,15 miljoen christenen - het
zwaar door armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische
aanslagen. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en
verkrachtingen.

LOOSBROEK- Piet en Marietje van Krieken - Zoggel uit Loosbroek hebben op donderdag 8 oktober, samen met familie en vrienden, hun gouden bruiloft gevierd.
Piet en Marietje leerden elkaar kennen op de kermis in Middelrode.
Na vijf jaar verkering zijn ze in 1965
getrouwd en gingen ze aan de
Hoogeindsestraat in Loosbroek wonen. Daar namen ze het agrarische
bedrijf van de vader van Piet over.
Piet werd geboren op 23 juli 1937,
als derde van een gezin van zeven
kinderen (vijf broers en twee zussen). Een broer is helaas op jonge
leeftijd overleden.
Marietje werd geboren op 16
maart 1937 in Berlicum op de
Loofaart, als vierde in een gezin

van acht kinderen (vijf broers en
twee zussen).

De christenen hebben, net als andere religieuze minderheden, amper rechten. De katholieke kerk
draagt met onderwijs en gezondheidszorg desalniettemin enorm bij
aan de ontwikkeling van Pakistan.
Een van de grootste bedreigingen
is de blasfemiewet (godslastering).

Daar staat de doodstraf op. Alle
minderheden lijden hieronder. De
wet wordt vaak misbruikt om ordinaire burenruzies uit te vechten.
Geen politicus durft er zijn handen
aan te branden sinds een minister
en een gouverneur die dat wel deden, werden vermoord.
Dialoog
Dominicaan James Channan leidt
een vredescentrum in Lahore, dat

de dialoog en vrede tussen mensen van verschillende religies bevordert, in het bijzonder tussen
christenen en moslims. Volgens
hem zijn er veel terreinen waarop
christenen en moslims samen zouden moeten werken, zoals op het
gebied van onderwijs en gezondheidszorg.
Hij is ervan overtuigd dat de interreligieuze dialoog de juiste weg is
voor vrede, eenheid, verzoening
en ontwikkeling in Pakistan.
In de kerken van Heeswijk-Dinther/
Loosbroek wordt op missiezondag
op 17 en 18 oktober gecollecteerd
voor de christenen in Pakistan.
Voor meer informatie:
www.missio.nl.

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten

Marietje houdt van lezen en is
vrijwilligster bij Laverhof, waar ze
regelmatig gaat wandelen met de
bewoners. Piet kaart graag bij zijn
vaste kaartclubje. Verder is hij nog
regelmatig werkzaam op het bedrijf dat inmiddels door zijn zoon
is overgenomen. Samen hebben
ze als hobby’s tuinieren, fietsen en
op zijn tijd op vakantie. Ze hebben
vier zonen (Edward, John, Arrold
en Jeroen) en vier kleinkinderen
(Anne, Anke, Lotte en Jordy).

viergeneraties
Van der Wielen

Bernheze - Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 23-28 november. Tienduizenden collectanten
trotseren het novemberweer met de instelling: Een beetje kou gaat wel
weer over, MS niet!

An Elschot-Ten Have, 80 jaar, woonachtig in Nistelrode
Marianne van der Wielen-Elschot, 55 jaar, woonachtig in Nistelrode.
Kim van Zeeland-Van der Wielen, 32 jaar, woonachtig in Heesch
Melle van Zeeland, 8 weken, woonachtig in Heesch

Foto: Marcel van der Steen

MS is een grillige ziekte, maar
vooral ook een beetje rare ziekte.
Want, waarom raakt de ene persoon met MS in korte tijd geïnvalideerd en kan een ander met MS
nog jarenlang goed functioneren?
De enige gemeenschappelijke factor hierbij is angst. Mensen die aan
MS lijden zijn altijd bang. Bang
voor wat de ziekte kan aanrichten.

Daarom heeft het Nationaal MS
Fonds een tweetal kernwoorden
bij alle activiteiten en onderzoeken: genezing en verbetering! Genezing, omdat we zo graag willen
dat we een MS-vrije wereld gaan
krijgen. En wat je nu nog niet kunt
genezen, kan je wellicht wel verbeteren, zodat de kans op uiteindelijke genezing vergroot wordt.

Het Nationaal MS Fonds blijft zich
inzetten voor het ontwikkelen van
nieuwe
behandelprogramma´s,
waarbij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt
is.
Want, waarom zouden wij stilstaan
en afwachten, als we nu al iets
kunnen doen?
Wil jij je inzetten voor mensen met
Multiple Sclerose?
Meld je aan als collectant via
010-591 98 39,
www.nationaalmsfonds.nl.
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Kostuumverkoop De Kersouwe
Aanbiedingen
24 oktober
juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldig van
van 18
15 t/m 21
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

HEESWIJK-DINTHER - Wie kent ze
niet? die prachtige kostuums die
spelers dragen tijdens de voorstellingen van de theatergroepen van
de kersouwe.
Dit seizoen zag je bijvoorbeeld
avontuurlijke kostuums bij Snorro
en bijzonder fraaie kostuums bij De
Klokkenluider van de Notre Dame.

Deze kostuums - en meer - zijn nu
te koop voor een leuke prijs. De
verkoopdagen zijn zaterdag 31 oktober van 10.00 tot 16.00 uur en
zondag 1 november van 10.00 tot
14.00 uur in het spelershuis op De
Kersouwe.
Heb jij binnenkort een voorstelling
van je dansgroep, theatergroep,
koor, toneelvereniging, school of

al veel zin in carnaval? Kom dan
naar de kostuumverkoop bij De
Kersouwe. Maak jezelf of een ander blij met een origineel kostuum.
Iedereen is welkom op 31 oktober
of 1 november bij Natuurtheater
de Kersouwe. De toegang is die
dagen via de poort aan de zijkant,
vanaf het parkeerterrein de afslag
naar rechts vóór de kassa.

Na het plassen nu ook handen wassen

Stamppot week:

€ 0,50
€ 0,75
€ 1,50

Zuurkool 500 gram
Hutspot 500 gram
Boerenkool 400 gram

Groot assortiment nieuwe oogst
appels/peren kilo vanaf € 0,75
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Zonnegloed
2e voor

BERNHEZE - Stichting PEP-Bernheze heeft ook dit jaar weer een project uitgevoerd in roemenië. Een groep
vrijwilligers heeft daar in het projectgebied twee vrachtwagens met goederen afgeleverd. deze waren bestemd voor het rode kruis, enkele scholen en een boerenorganisatie. dankzij de steun van enkele bedrijven,
met name de firma’s tontrans, Van de Maat en rütchen, die respectievelijk trucks en een oplegger ter beschikking stelden, kon de stichting dit realiseren.
Daarnaast hebben de vrijwilligers
in een schooltje te Haret een toiletgroep aangelegd. Op de foto’s zijn
de oude en de nieuwe toiletgroep
naast elkaar te zien. Drie toiletten
en een wastafel werden ter plekke
geïnstalleerd. Onderdeel van dit
project was ook de zorg voor het
aanvoeren van schoon water en
het afvoeren van vuil water middels
een sceptictank. Hoewel vooraf
een aantal zaken was vastgelegd,
bleek een en ander toch anders te

lopen. De sceptictank werd niet op
tijd geleverd en het graven van een
sleuf voor de waterleiding duurde
langer dan was gepland. uiteindelijk kregen de vrijwilligers een
week na terugkomst te horen dat
alles toch was afgerond: kinderen
en leerkrachten kunnen gebruikmaken van de toiletgroep en de
watervoorziening.
De vrijwilligers kijken terug op
een geslaagde werkweek. Er staan

weer de nodige plannen voor het
volgend jaar op stapel. De stichting
gaat weer aan de slag om geld en
goederen bijeen te sprokkelen om
deze plannen te kunnen gaan uitvoeren.
Voor meer informatie:
Secretariaat:
Nelson Mandelastraat 3
5384 BK Heesch
0412-452208
e.theunissen44@ziggo.nl
www.pepbernheze.nl.

1, 00
Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

6 mini
krentenbollen

Monchou

speculaastaartje
6-8 personen
Nu

8,95

voor

1, 00

Met zoete kersen

Van Mook
De Echte Bakker

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

Stoofvleesmenu

AAnbiedingen geldig vAn
1 t/m 28 februAri 2014
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Varkenshaas in Gebraden
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Helemaal Hollands
menu
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Gebraden
kipdrumsticks
GR A
TIS
WIFI

4,95www.plazafoodforall.nl
Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel

met frisse
en knapperige
frites
Plaza ‘t Supertje - Stationsplein
4 -salade
Heesch
- www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

€ 1,60

per stuk

€ 0,80

100 gr.

€ 1,35

Speklappen met
of zonder zwoerd
100 gr.

€ 0,65

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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ZOrg EN HuLP

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

KBO NiSteLrODe

Humor en gezelligheid

KBO Bernheze
rectificatie
Koersbal Heesch
HEESCH - Vorige week werd u
gewezen op de mogelijkheid
om koersbal te spelen bij kBO
Heesch.
Vermeld werd Jan van Helvoirt als
contactfunctionaris. Helaas is Jan
al enige tijd geleden overleden. Excuses voor deze fout. Voor inlichtingen over koersbal kunt u bellen
met Frans Broeksteeg, telefoon
0412-453229.

Geslaagde
dagtocht KBO
Heesch en
Horizon
HEESCH - in het kader van de
viering van het 60-jarig jubileum
organiseerde kBO Heesch op zondag 5 oktober een dagtocht voor
chronisch zieke en minder-valide
leden in samenwerking met de
ziekenvereniging de Horizon.
KBO Heesch en De Horizon hebben samen de personen benaderd
waarvan bekend is dat ze tot de

Bridgekampioenschap
Nistelrode
NISTELRODE - Het bridgekampioenschap van Nistelrode vindt
plaats op zaterdag 31 oktober in
CC Nesterlé. de bridgedrive, die
uitsluitend bedoeld is voor inwoners van Nistelrode, zal voor de
vijftiende keer plaatsvinden. Er
kan tot 27 oktober worden ingeschreven.
Deelname kost € 12,50 per paar
en kan voor aanvang van de
drive voldaan worden. Deelnemers dienen om 13.30 uur aanwezig te zijn, zodat om 13.45
uur gestart kan worden. Voor
meer inlichtingen en inschrijven:
Willy Muytjens, 0412-613417.

bovengenoemde doelgroep behoren. Ongeveer 160 leden van de
KBO en cliënten van De Horizon
gaven gevolg aan de uitnodiging.
De organisatie van de trip zelf was
in handen van De Horizon.
Verdeeld over drie bussen, waarvan één bus was uitgerust met
een rolstoellift, vertrok het gezelschap om 9.30 uur vanaf De Misse
naar De Kaasboerin in Postel, vlak
over de grens met België. Iets na
twaalven had ieder zijn plaatsje
in de zaal gevonden en werd een
driegangendiner geserveerd. Het
middagprogramma bestond uit
een optreden van een keur van
Vlaamse artiesten, met als sluitstuk
een optreden van George Baker,
die zijn oude hits nog maar eens
van stal haalde. Al met al een gevarieerd en amusant programma,
dat erg in de smaak viel.

Kwartjesvolk

Foto: Frans van der Lee

Kwartjesvolk bij
KBO Nistelrode
NISTELRODE - Na de geslaagde
edities van vorige jaren, waren de
verwachtingen voor de ontspanningsavond in het jubileumjaar
van kBO Nistelrode hoog gespannen.
De faam van Kwartjesvolk, de
muzikale loltrappers uit Zeeland,
was bij velen al bekend. De groep
bestaat bijna 35 jaar. Gezien de
verwachte grote toeloop, werd de
groep vastgelegd voor twee avonden. Maar goed ook, want liefst
420 leden hadden zich aangemeld.
Beide avonden was de theaterzaal
van CC Nesterlé goed gevuld en
dit zorgde voor een gezellige sfeer.
De gasten werden ontvangen
met koffie en een lekkere ‘Nisse-

Zo rond de klok van zes waren er
voor iedereen nog broodjes met
koffie of thee. Na de ‘operatie instappen’ vertrok het gezelschap
naar Heesch waar de groep - keurig volgens plan - rond 21.00 uur
uur aankwam. Het resultaat van
deze trip was veel blije gezichten
van dankbare mensen die een fijne
dag hadden beleefd.

roise verleiding’ van bakker Van
Mook. Met een flinke partij humor
en cabareteske uitvoeringen wist
Kwartjesvolk iedereen te vermaken. Maar ook was er ruimte voor
mooie, ingetogen nummers, zoals
‘Herinnering’ en ‘Kes me z’n perd’.
KBO-fotograaf Frans van der Lee
werd tot grote hilariteit bij een act
betrokken en met een polonaise
werd de zaal op z’n kop gezet. Tot
besluit werd er gezellig ingehaakt
op de klanken van de Sneeuwwals.
Voorzitter Jan Heijmans beloofde
zijn best te doen om volgend jaar
weer een ontspanningsavond van
hoog niveau te bieden. Het was
al na elven toen men op huis aan
kon, maar daarover hoorde je niemand klagen. Velen bleven nog
even napraten in de foyer.
Meer foto’s op
www.kbonistelrode.nl

Lezing over thomas Merton door Kick Bras
HEESWIJK-DINTHER - kick Bras
verzorgt op zaterdag 24 oktober
een lezing in de abdij van Berne
over thomas Merton.

Thomas Merton was de beroemd- Drie aspecten van Mertons levensste monnik van de 20ste eeuw. Een visie worden nader toegelicht: zijn
dichter, spiritueel schrijver en pro- visie op de waarde van eenzaamfeet. In 2015 is het honderd jaar heid, stilte en meditatie; zijn visie
geleden dat hij geboren werd.
Hij op 24
de verhouding
contemInspiratiemiddag
zaterdag
oktobervan
2015
stierf door een noodlottig ongeval platie en maatschappelijke inzet
in 1968. Toch worden zijn boeken en zijn visie op de interreligieuze
nog steeds gelezen.
dialoog.

uitnodiging

Thomas Merton
Zijn dagboeken en brieven, die Dr. K.E. Bras is theologisch onderdertig jaar na zijn dood versche- zoeker en auteur van vele boeken
nen, wierpen nieuw licht op zijn over meditatie en mystiek. Bij Berpersoon en zijn denken. In de ne publiceerde hij eerder ‘Mystiek
Verenigde Staten verschijnen nog leven’.
steeds dissertaties over aspecten
van zijn spirituele en profetische vi- Datum: Zaterdag 24 oktober.
sie. KickMerton
Bras schreef
inleiding Aanvang:
14.00
uur eeuw.
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zijn visietrots
op de interreligieuze
Drijfhout van Hooff. Ieder jaar
bijzondere, luchtige handeling de
geeft ze een thema waar de cursisexpositie openen. Iedereen is van
ten vrijblijvend aan meedoen. Dit Naast het werkstuk ‘luchtig’ mo- harte uitgenodigd om hierbij aanDr.gen
K. E.
Bras is theologisch onderzoeker en auteur van vele boeken over
jaar was het ‘luchtig’.
ze ook iets exposeren waar ze wezig te zijn.
zelf het en
meest
trots op
Hoewel
meditatie
mystiek.
Bijzijn.
Berne
publiceerde hij eerder ‘Mystiek leven’.
Voor sommigen was het niet zo veel cursisten schroom hebben om De expositie blijft tot zaterdag 31
Meer informatie op www.kickbras.nl
luchtig, ze vroegen zich af ‘Wat hun werk te laten zien, vinden ze oktober te bezichtigen tijdens de
moet ik daar nu mee?’ Toch zijn ze het ook erg leuk, weet Mieke: “Er openingstijden van CC Nesterlé,
vol geestdrift aan de slag gegaanDatum:
wordt vaak gezegd
‘Oh een
2, Nistelrode. 0412Zaterdag
24 kleioktoberParkstraat
2015
bij Atelier Menzel. Sommige cur- clubje’ en dat is het natuurlijk ook, 859001.

Aanvang:

14.00 uur (inloop 13.30 uur)

Plaats :

Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk
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JetZt GeHt’S LOS

Oktoberfest in ’t tramstation

TIJD VOOR EEN OOGMETING!

Zaterdag 24 oktober Duitse sfeer in nistelrode;
trek de ‘lederhose’ maar aan

NISTELRODE - Lukt het dit jaar niet om naar duitsland te gaan om daar te proeven
van de sfeer rondom de welbekende Oktoberfesten; Zaal ’t tramstation haalt dit feest
naar Nistelrode toe. Op zaterdag 24 oktober zorgt een metamorfose in ‘t tramstation en
rondom het tramplein voor een traditioneel Oktoberfest met feestband anseltaler PartyExpress.
Nog nooit naar de Oktoberfesten in Duitsland geweest? Zorg dan dat je er zaterdag
24 oktober vanaf 20.30 uur bij bent. Daar
zal de Anseltaler Party-Express je laten zien
hoe zo’n Duits feest gevierd wordt. Een vijfkoppig gezelschap met een gezellig stukje
Oostenrijkse muziek. Hierbij kun je gewoon
niet meer stilzitten. De muzikanten van de
Anseltaler Party-Express zijn bekend in bin-

Hier kun je
niet bij stil
blijven zitten

Bij aankoop
van een complete
bril, 2e paar glazen
van een complete
computer- of
zonnebril
CADEAU!*

Heb jij je ervaring in Duitsland zelf opgedaan? Dan weet je dat je erbij moet zijn.

nen- en buitenland en hebben gezorgd voor
een muzikale bijdrage rondom optredens
van bekende namen als Dennie Christian en
Thomas Berge. Ook zal tijdens deze ‘supertolle’ avond een dj optreden, die natuurlijk
muziek laat horen die geheel past in de sfeer
van de Oktoberfesten.

drank en … worst
Het bier zal deze avond rijkelijk vloeien en
geserveerd worden in de welbekende grote
pullen, maar waar je misschien nog nooit
een pintje uit gedronken hebt. Daarnaast
zullen er Duitse braadworsten zijn. Kortom,
het Oktoberfest is compleet. Het leukste
zou natuurlijk zijn wanneer de heren komen
in Lederhosen en de dames zich uitdossen
als een echte Dirndl! Maar ook in gewone
kledij kan je rekenen op ‘Viel Spass’.

Voorverkoopkaarten

à € 10,-, zijn verkrijgbaar bij
café ’t tramstation of diO/ the read Shop en op de avond
is de entree aan de deur € 12,50.
Voor meer info: www.tramstation-nistelrode.nl.

BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL
MET DE ALLERNIEUWSTE HD-GLAZEN,
2E PAAR GLAZEN VAN EEN COMPLETE
COMPUTER- OF ZONNEBRIL CADEAU*
Hallo daar, ik ben snuffie, een vrouwtje van vier jaar
oud. op mijn foto kijk ik wat verwonderd de wereld in, want ik ruik opeens andere konijntjes.
Mijn maatje is overleden en ik mag daarom
op zoek naar een nieuw lief vriendje, want ik
voel me echt heel eenzaam. ik zoek een lief
vriendje waar ik mee oud mag worden.
ik ben een lief konijn, wel wat afwachtend,
maar voor andere konijnen ben ik ontzettend
lief.
ik ben een rexkonijn, wat betekent dat mijn
vacht aanvoelt als een tapijt.

Voor meer informatie: Konijnenopvang Hazel

www.konijnenopvanghazel.nl
konijnenopvanghazel@outlook.com Facebook: konijnenopvang Hazel

KOM LANGS
EN ZIE HET
VERSCHIL

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actie is geldig tot 30 november 2015.

10

Woensdag 14 oktober 2015

Oktober: daar hoort een goed glas wijn bij!

Win een wijnpakket

Alle fazanten verzamelen
Je kunt van alles verzamelen: postzegels, munten,
bierdoppen, fazanten... Fazanten?? Precies. En dan gaat het
niet om opgezette exemplaren of aardewerk beeldjes, nee,
om échte, levende fazanten. Nou dacht ik altijd: een fazant
is een fazant. Ik ken er twee: de bruine en de gekleurde. En
dan weet ik dat die saaie bruine het vrouwtje is en die mooi
gekleurde het mannetje. Tot zover mijn kennis. Tot vandaag.
Want vandaag zijn we met Bridges op bezoek bij Fazanterie
De Rooie Hoeve in Heeswijk-Dinther. En vanaf vandaag is
mijn kennis over fazanten flink bijgeschaafd. Want hoezo
twéé fazanten… Hier op de Fazanterie herbergen Marianne
van den Wittenboer en haar man maar liefst meer dan vijftig
soorten!
Het begon allemaal jaren geleden
met een paar kuikens van een
goudfazant. Daarmee was de
liefde voor de fazant geboren.
Steeds meer soorten fazanten die
met uitsterven werden bedreigd,
werden ondergebracht bij de
Fazanterie. Allemaal uit Azië.
Dat kan nu niet meer, omdat veel
fazanten inmiddels zo schaars zijn,
dat ze niet meer mogen worden
geëxporteerd. De Fazanterie
heeft zijn eigen broedprogramma,
en er wordt geruild met andere
fazantenverzamelaars. Inmiddels is de Fazanterie uitgegroeid tot
een volwassen stichting, die de grootste collectie Phasianidae
binnen Europa huisvest. En dat niet alleen. Want behalve het
volièrepark met overal langs de paden beeldende kunst, is er
ook nog de prachtige Japanse tuin. We stappen een compleet
andere wereld in. Met paraplu, want het regent. En niet zomaar
een beetje: even daarvoor trok er een hoosbui over van tropisch
formaat. Vast wel fijn voor de fazanten, vanwege hun roots. Toch
heb ik de indruk dat deze vogels, net als die van ons, het gewoon
niet zo hebben op al dat water. Maar gelukkig laten ze zich wel
even zien. En wat zitten er prachtexemplaren tussen! Er zijn ook
pauwfazanten, want pauwen horen bij de fazantachtigen. Alweer
iets geleerd. Helemaal zen sluiten we het gedenkwaardige bezoek
af met een gezellige borrel en een maaltijd bij De Toren. Na het
bewonderen van die gevederde vrienden hoop ik stiekem dat het
geen gevogelte wordt. En nee. Schnitzel. We laten het ons goed
smaken. Mochten we ooit nog een varkensboerderij bezoeken,
dan hoop ik dat we na afloop geen varkens eten. Ik heb dan liever
gevogelte. De kop in het zand steken? Nee, dat doen fazanten
niet.
Anonymous

Bernheze - De Wereldwinkels in Bernheze zetten in de maand
oktober wijn centraal. Reden hiervoor is dat oktober van oudsher
de wijnmaand is. De nieuwe oogsten komen binnen, de wijnmakers werken hard voor de komende feestdagen en de donker
wordende dagen vragen om wat extra sfeer en gezelligheid. Daar
hoort een goed glas wijn bij!
Latijnse benaming van oktober komt van octo ‘acht’, oktober was immers de achtste maand op de Romeinse kalender. De meest gebruikelijke oude benaming voor oktober is wijnmaand, ondanks dat er in ons
land nauwelijks wijnbouw is. Een andere verklaring voor de bijnaam
wijnmaand is, dat de Romeinen deze maand opdroegen aan hun god
en wijnliefhebber Bacchus.
In de maand oktober ontvangen klanten bij de Wereldwinkels in Bernheze liefst 15% korting op de rode wijnen van Fair Trade Original. In plaats van € 5,75 kost een fles nu € 4,89
incl. 21% btw. Een flesje wijn doet het ook altijd goed als relatie- of kerstgeschenk. Wie vóór 20 oktober 2015
bestelt is, ondanks latere levering, gegarandeerd van een scherpe prijs voor een (h)eerlijke wijn.
Bernheze heeft drie wereldwinkels, te weten in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther. Het betreft hier drie
zelfstandige winkels met een eigen bestuur. Het assortiment en de acties variëren per winkel.

Win een wijnpakket (twee flessen rode wijn) van
de Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther
Beantwoord onderstaande vraag en stuur het antwoord voor 18 oktober naar
info@demooibernhezekrant en wie weet wordt u de winnaar:

Aan welke god en wijnliefhebber droegen de Romeinen de maand oktober op?

Jeu-de-boulesavond gildes
Nistelrode - De jaarlijkse uitwisseling tussen het gilde St. Antonius
Abt - St. Catharina uit Nistelrode en het gilde St. Sebastiaan uit Oss
vond donderdag 8 oktober plaats.
Na ontvangst met koffie werden
de doubletten ingedeeld. Het gilde van Nistelrode lijfde dankbaar
twee doubletten in van Nistelrodenaren die kwamen oefenen voor
het Bernhezer kampioenschap. Dit
als tegenhanger van enkele ‘reservedoubletten’ uit het gilde van
Oss.
In een gezellige sfeer, het gaat im-

mers om het spel en niet om de
knikkers, werd de strijd om de eerste plaats gestreden.
Het behalen van de eerste plaats,
door het gilde van Nistelrode, werd
door twee gilden onder het genot
van een hapje en een drankje gevierd. Beide gilden kunnen tevreden terugkijken op een sportieve
en gezellige avond.

Slagerij Meat Story
Wegens enorm succes, herhalen wij nog een keer
diverse producten voor 1 euro.
Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 15 tot en met zaterdag 24 oktober.
LET OOK OP DE

DAGAANBIEDINGEN

BIJVOORBEELD ELKE
DINSDAG & WOENSDAG
AL ONS GEHAKT 2de
POND HALVE PRIJS.

AL ONS VLEES IS
GECERTIFICEERD

Tartaartje
Hamburger
Schnitzel
Gehaktbal
Stroganofflapje
Varkensoester
Halslapje
Gekruid speklapje

1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro

Grillworst 1
50 gram hale
n, 100 gram
Eisalade 150
betalen
gram halen
, 100 gram b
etalen
Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Wij staan voor u klaar. Team van Slagerij Meat Story
Raadhuisplaza 8 - 5473 CX Heeswijk-Dinther- 0413-289350
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Uniek tijdsdocument over
Heeswijk-Dinther

Drie
buurmannen

maken nieuwe
film van HaDee
24/24-project

Heeswijk-Dinther - Op 24 april 2014 filmden zeven
cameraploegen een dag lang het leven van HeeswijkDinther. Ook veel inwoners maakten opnames op die
dag. Dit leverde een film en een boek op. Uit het vele
materiaal hebben drie buurmannen uit Heeswijk-Din- René, Hein en Bas
ther in hun vrije tijd een nieuwe film gemaakt: ‘Groe- meerdere verhalen tot een bijzon- dukties. Het resultaat beviel zo Brabantse Dorpen Derby
ten uit Heeswijk-Dinther’. De film wordt tussen 18 en der tijdsdocument.”
goed dat de drie buurmannen nu Groeten uit Heeswijk-Dinther is
25 oktober op negen verschillende locaties vertoond. Bas Linders: “De film gaat vooral al nieuwe projecten overwegen. onderdeel van de inzending van
Uit de rijkdom van de opnames
van 24 april 2014 monteerden
René van den Broek, Hein van
Crey en Bas Linders een compleet
nieuwe film, in samenwerking
met stichting HaDee 24/24. De
drie ‘Hadeejers’ waren ook nauw
betrokken bij de opnames op 24
april 2014. Groeten uit HeeswijkDinther duurt 60 minuten en is geschikt voor alle leeftijden.

al het beeldmateriaal kostte weken. Waarom aan zo’n tijdrovend
project begonnen? Hein van Crey:
“In 1956 is er ook al eens zo’n film
gemaakt over dit dorp. Als je die
bekijkt, is dat een groot verschil
met de film van vorig jaar. De oude
film is ritmischer, poëtischer. Wij
hebben ons hierdoor laten inspireren. We waren benieuwd of we
zelf ook zoiets konden maken.”

Buurman Produkties
René van den Broek, Hein van
Crey en Bas Linders werken samen
onder de naam Buurman Produkties. De naam lag voor de hand
omdat ze al vele jaren naast elkaar
wonen. Maandenlang liepen ze bij
elkaar de deur plat om te overleggen over zaken als montage en
muziek. Alleen al het bekijken van

Tijdsdocument
Groeten uit Heeswijk-Dinther is
een compleet andere film geworden dan de eerste versie. De meeste opnames zijn niet gebruikt voor
de eerste versie. René van den
Broek: “We hebben de chronologie losgelaten. Daardoor konden
we veel vrijer met het videomateriaal omgaan. De film combineert

over mensen, mensen die meedoen met het dorp, die ergens bij
horen. Bij een club, een vereniging
of een vriendengroep, allemaal
mensen die betrokken zijn bij het
dorp. Daarnaast gaat de film ook
over het dorp zelf. We maken een
reis van de molen naar het kasteel
en onderweg komen we van alles
tegen.”
Een hoofdrol in Groeten uit Heeswijk-Dinther is weggelegd voor
de muziek. Allerlei artiesten en
muziekgroepen uit het dorp zijn
te horen, waaronder Henk Habraken, de fanfare en De Borrelnoten.
Daarnaast is er speciaal voor dit
project filmmuziek geschreven en
uitgevoerd door Hein van Crey.
Nieuwe projecten
Groeten uit Heeswijk-Dinther is
de eerste film van Buurman Pro-

“We zijn enorm trots op het resultaat”, vertelt René van den Broek.
“We zijn al bezig met een volgend
project, dat wordt een verhaal over
een bijzondere inwoner van Heeswijk-Dinther.”

Heeswijk-Dinther voor de Brabantse Dorpen Derby, een leefbaarheidsinitiatief van de provincie
Noord-Brabant rondom het thema
cultuur. De Heeswijk-Dintherse inzending is een van de negen finalisten.

De film, die de warmte, de humor en de rijkdom van het leven
in Heeswijk-Dinther laat zien, wordt vertoond op de volgende
locaties:
Café/zaal Stanserhorn - zondag 18 oktober 14.30 uur
Cunera - De Bongerd - maandag 19 oktober 14.30 uur
Willibrordcentrum - dinsdag 20 oktober 14.30 uur
KBO Heeswijk - woensdag 21 oktober 14.30 uur
Café/zaal De Toren - donderdag 22 oktober 20.30 uur
Plein 1969 (openlucht) - vrijdag 23 oktober 20.30 uur
Café De Zwaan - vrijdag 23 oktober 22.30 uur
Het Molenhuis - zaterdag 24 oktober 20.30 uur
CC Servaes - zondag 25 oktober 14.30 uur

Wereldse High Wine bij De Toren
Bij De Toren in Heeswijk-Dinther is de aftrap van de Fairtradeweek met een ‘Wereldse High Wine’
Zin in een gezellig avondje uit? Reserveer via www.de-toren.nl of bel naar 0413-296307.

• De goedkoopste
aanhangwagens
en boottrailers
van Nederland

Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

• Zeer hoge kwaliteit
• Standaard 5 jaar
garantie

Sylkie

Sylk

Beauty
‘Nieuwe collectie horloges verkrijgbaar van Diesel,
DKNY, Fossil, Ikki, Oozoo en Prisma’

Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879
info@vanroosmalenaanhangwagens.nl
www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32
Hopveld 33 5473 JA Heeswijk-Dinther

tel. 0413-29 39 13

mob. 06-27 51 56 41

www.sylk-beauty.nl

info@sylk-beauty.nl

www.haarmode-byouxvanherpen.nl
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Bijeenkomst Buurkr

Antoon van den Hurk: ‘Sa
is leuk en levert ook nog w

Altijd een financieel voordeel
Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

Jos van der Wielen uit Heesch is medeoprichter van BECO en heeft zitting in het bestuur als penningmeester. uiteraard is hij lid van BECO en neemt hij groene energie af en heeft hij ook zonnepanelen van BECO op zijn dak laten
plaatsen. “dit initiatief past voor mij precies bij duurzaam wonen, leven en ondernemen zoals ik dat voor ogen heb”,
zegt Jos. “de fossiele brandstoffen raken op, dat is een zekerheid. Net als het feit dat we nu dus echt samen goed
naar alternatieven moeten kijken en gebruiken.”
Voor mij staat BECO voor een betere toekomst en een beter milieu.
Opmerkelijk is dat de fase om alleen
uit ideologische overwegingen voor
duurzame energie te kiezen voorbij
is. Het is nu ook gewoon economisch
rendabeler.
Standaard een lage prijs
Ik ben accountant, rekenen is mijn

ding, daarom reken ik voor BECO,
maar ook voor mezelf goed uit wat
het beste is en dat is BECO. Het rendement van zonnepanelen is voor
zowel bedrijven als particulieren veel
hoger dan de rente bij een bank. Dat
geldt net zo voor het afnemen van
groene energie bij BECO. Je bent
duurzaam bezig, dat is de toekomst
en daar moeten we ook naar toe,

maar het is ook nog eens goedkoper dan bij bijvoorbeeld Essent. Daar
komt nog bij dat je niet steeds een
nieuw contract af hoeft te sluiten
om het laagste tarief te houden. Dat
houdt BECO voor je bij, waardoor je
standaard een lage prijs betaalt, ook
na het eerste jaar. En dat financiële
voordeel is wat mij betreft toch ook
mooi meegenomen!”

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Wat doet u bij
de volgende
hoge
elektriciteitsrekening?
RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999
info@leddux.nl | www.leddux.nl

Duurzaamhe idst
ip
Gooi oude kledin
g of beddengoed
niet weg, maar he
rgebruik het
bijvoorbeeld nog
eens als poetslap
.
Het keukenpapier
kun je dan ook
laten staan.

Buurtteam van Heesch-Noord

HEESCH - Energie besparen is goed voor het milieu én onze portemonnee. toch komt het er in veel huishoudens niet van. te druk.
gedoe. geen idee wat een investering oplevert. Om die hobbels weg
te nemen, werken Enexis en de Bernhezer Energie Coöperatie (BECO)
samen met Buurkracht. Het doel: bewoners ondersteunen bij besparingsmaatregelen. Na een succesvolle start in februari komt er nu een
vervolg. Op donderdag 12 november kunnen inwoners zich vanaf
19.30 uur laten informeren tijdens een buurtbijeenkomst in CC de
Pas in Heesch. alle geïnteresseerden zijn welkom.
Het buurtteam, met inwoners uit
Heesch-Noord, trekt de kar. Initiatiefnemers Marja Theelen, Antoon van den Hurk, Peter Stolz en
Huub van Herpen stellen zich tijdens de bijeenkomst voor. Ze vertellen over hun plannen en aanpak en wat de buurt van hen kan
verwachten. Buurkracht vertelt
over makkelijker samen energie
besparen met inzicht en concrete
hulpmiddelen.
inzicht in je energieverbruik
(breng je nota mee)!
Met de slimme meter kun je op je
persoonlijke pagina op
www.buurkracht.nl inzicht krijgen in je eigen energieverbruik.
En zien hoe jouw energieverbruik
zich verhoudt tot dat van de buurt.
En welke maatregelen interessant
zijn om energie te besparen. An-

toon van den Hurk: “Meld je vrijblijvend aan via www.buurkracht.
nl/heesch-noord. Dat kan ook als
je geen slimme meter hebt. Je ziet
dan welke maatregelen voor jou
persoonlijk interessant zijn. En je
wordt op de hoogte gehouden
van de acties die wij organiseren.”
Samen besparen loont
Samen doen betekent het verdelen van werkzaamheden. En hoe
meer mensen er meedoen, hoe
voordeliger het is.
“Wij beslissen zelf welke maatregelen we aanpakken en als inwoner bepaal je zelf of en aan welke
maatregel je wilt meedoen. Je
bent nergens toe verplicht”, aldus
Antoon. Het buurtteam hoopt
veel inwoners te begroeten op 12
november in De Pas.
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acht Heesch-Noord

men energie besparen
wat op’

Column

‘Inwoners bepalen zelf aan welke maatregel ze mee willen doen’
energiebesparing door de nieuwe
kamerthermostaten
de Honeywell round t87F is een goede bekende. Het is de vertrouwde mechanische kamerthermostaat. Wie kent deze thermostaat - het eitje als die ook wel genoemd wordt - niet?
Deze oude kamerthermostaat werkt net als een lichtschakelaar, maar dan op temperatuur. Hij kan alleen ‘AAN’ en ‘uIT’.
De cv-ketel gaat vervolgens op maximaal vermogen branden
totdat de thermostaat uitgaat als in de kamer de ingestelde
temperatuur behaald is. Als u dit zou vergelijken met een auto,
betekent het dat u bij een weg met verkeerslichten ‘vol gas’
naar het volgende verkeerslicht rijdt. Daar moet afremmen en
wachten en weer door naar het volgende verkeerslicht racen.
Net als een auto veel brandstof verbruikt om zo te rijden, verbruikt uw cv-ketel met een ouderwetse kamerthermostaat ook
meer energie dan noodzakelijk.
De nieuwere thermostaten gaan dit effect tegen door gebruik te maken van een sturing die modulerend is, dit wil zeggen: de vlam in de ketel wordt niet op vol vermogen aangestuurd, maar gaat
steeds een beetje harder branden, totdat de temperatuur bereikt is die noodzakelijk is.

De nieuwste thermostaten zijn aangesloten op het
internet en kunnen een groot gemak geven om op
afstand de verwarming in en uit te schakelen
Alle moderne cv-ketels hebben de mogelijkheid om een modulerende kamerthermostaat aan te sluiten, wel is het afhankelijk
van het merk ketel welke thermostaat u kunt aansluiten. Diverse ketels gebruiken het opentherm
protocol, maar het is opletten; niet alle ketels gebruiken dit of er is een omzet module nodig zodat
de ketel met de thermostaat kan ‘praten’.
De nieuwste thermostaten zijn aangesloten op het internet en kunnen een groot gemak geven om
op afstand de verwarming in en uit te schakelen. Een aantal energieleveranciers heeft zelf een thermostaat ontwikkeld die werkt op WIFI en zo extra mogelijkheden kan geven. Hierbij is het opletten
omdat de updates voor de thermostaat vaak in rekening gebracht worden.

Foto: Ad Ploegmakers

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Antoon van den Hurk
van het buurtteam: 06-41562865
of ahurk@wxs.nl of met Jos Derks
van Buurkracht: 06-50630373 of
jos@buurkracht.nl.
Of kijk op www.buurkracht.nl/
heesch-noord of
www.bernhezerenergie.nl.

hand van praktische voorbeelden,
aangevuld met de ervaringen
die door onze leden zijn opgedaan met de BECO Energie Ontdek Koffers, krijgt u inzicht in de
‘energie-slurpers’ bij u thuis en
wat u daar zelf aan kunt doen. En
dat zonder in te leveren op luxe
of comfort.
u krijgt uitleg over de nieuwste
dubbel-glas toepassingen, waar-

Wat kan een slimme thermostaat in vergelijking met een modulerende thermostaat?
Eén slimme thermostaat voor ventilatie, verwarming, tapwater en elektrische apparaten.
Bediening op afstand: altijd en overal, ook buiten de deur met app op smartphone of tablet.
Altijd inzicht in en controle over het verbruik en comfort.
Energieleverancier onafhankelijk, mits geen thermostaat van de energieleverancier is afgenomen.

waardsestraat 30 • nistelrode • 0412-6120106 • www.bevers.net

Bewoners ondersteunen bij
hun besparingsmaatregelen
Op deze avond gaan we uw
energienota nader bekijken. Hoe
is deze opgebouwd en is uw nota
hoger of juist lager dan die van
de buren? Maar we kijken vooral
ook hoe u slim kunt besparen op
uw energierekening.
Of liever gezegd: er geld aan
overhouden! Geld dat u kunt besteden aan andere leuke dingen.
Daarnaast helpt het ook nog een
klein beetje mee om een gezonde
leefomgeving te houden. Aan de

uit blijkt dat zelfs vervangen van
oud dubbel-glas extra besparing
oplevert en veel minder kost dan
u dacht!
Na de pauze komt het verhaal van
de led-verlichting aan de orde. De
verlichting in huis aanpassen en
vernieuwen met led-verlichting
is sterk verbeterd en aantrekkelijk
in aanschaf. John van Krieken uit
Loosbroek kan hier alles over vertellen.

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

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

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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Mooi& IN DE ZORG
LOOSBROEK – Voor de zestiende
keer werd de ‘Week van de toegankelijkheid’

gehouden.

deze

keer - net zoals vorig jaar - onder
het motto ‘Welkom bij de club’.
integraal Platform Bernheze (iPg)
heeft afgelopen zaterdag bij WHV
Loosbroek de oorkonde uitgereikt
voor de best toegankelijke sportvereniging van Bernheze 2015.
Voorzitter Wilson Bosch van IPG
Bernheze geeft aan dat, na vorig
jaar schietvereniging Hedilo, nu
WHV een terechte winnaar is, want
een toegankelijke vereniging heeft
niet alleen aandacht voor fysieke
toegankelijkheid zoals deuren,
drempels, enz., maar organiseert
ook passende activiteiten, zodat
echt iedereen mee kan doen. Daarnaast is het belangrijk dat de leden
rekening houden met mensen met
beperkingen en dat mensen prettig
met elkaar omgaan. In een toegankelijke vereniging voelt iedereen
zich welkom. Lees hieronder het
juryrapport.

beeld. Ook zijn mensen met een
lichamelijke beperking welkom bij
WHV. Zowel als lid en als vrijwilliger. Zowel bij de jeugd op zaterdag, als bij de senioren op zondag,
zijn er spelers met een lichamelijke
beperking die de sport beoefenen.
Ook al heb je een beperking en kun
je maar 10 minuten spelen, dat is
voor WHV geen probleem. Daar
wordt door de leiders perfect rekening mee gehouden, waardoor
de betreffende leden toch gewoon
met hun leeftijdgenootjes kunnen
sporten.

WHV best
toegankelijke
sportvereniging
Bernheze 2015

JURYRAPPORT
WHV LOOSBROEK
‘De voetbalclub WHV is - zowel
op gebied van de accommodatie
als aanname van leden - een voorbeeld voor vele verenigingen in
Bernheze. Nadat WHV vorig jaar
net langs de titel greep, heeft het
bestuur die ene tekortkoming – een
parkeerplaats voor invaliden - direct aangepakt.
De accommodatie van WHV is
een paar jaar geleden grondig
verbouwd en is voorzien van zeer
ruime kleedlokalen, zonder drempels, waardoor bezoekers die in
een rolstoel zitten zeer gemakkelijk
toegang hebben tot de betreffende
kleedlokalen. Tevens is er een ruim
invalidetoilet aanwezig, voorzien
van beugels, waar bezoekers vrij
gebruik van kunnen maken. Maar
niet alleen op het gebied van de
accommodatie is WHV een voor-

Ook bij de vrijwilligers zijn er diverse mensen met een lichamelijke
beperking die zich voor de volle
100% inzetten bij het vele vrijwilligerswerk wat er bij WHV wordt
verricht. Ook aan de ouderen heeft
WHV gedacht, want op de maandagmorgen is er een hele groep
vrijwilligers die er voor zorgt dat
het sportpark er elke week perfect
uitziet. Zij doen dit met veel plezier
en het borreltje na afloop is vaak
nog het belangrijkste voor deze
mensen.

V.l.n.r.: Hans van Lankveld, Wilson Bosch, Jos de Vries, Eli van Beekveld; voorzitter WHV, Karel van der Wielen en
Ad Schouten; bestuurslid en verantwoordelijk voor accommodatie

15-10 Witte StOKKeNDaG

Aangezien het aantal ouderen
stijgt, wordt ook deze groep langzaam maar zeker groter en gaan
een belangrijke rol spelen in de
wekelijkse activiteit van de groep
mensen. Al met al kunnen we zeggen dat WHV een grote rol speelt in
de Loosbroekse gemeenschap voor
zowel jong als oud.’

Zie oplossing pagina 46

Tekst?

’t Dorp 61a in Heesch
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‘Beter wegwijs in de zorgvoorzieningen’

‘Dorpsplein Heesch is een goed initiatief’
HEESCH - dorpsplein Heesch is een burgerinitiatief om mensen in Heesch, indien nodig, beter wegwijs te
maken in de zorgvoorzieningen. dorpsplein Heesch heeft daarvoor een aantal partners en één daarvan is
CC de Pas. in dit artikel het interview met Wilco Schrijvers - directeur, waarin duidelijk wordt waarom de
Pas zo’n belangrijke partner is.

Wat ViNdt u VaN HEt
iNitiatiEF dOrPSPLEiN
HEESCH?
“Dat is een heel goed initiatief.
Het is heel belangrijk dat men-

sen elkaar kunnen ontmoeten en
steunen. In De Pas kunnen, onder
begeleiding van professionals en
vrijwilligers, vraag en aanbod bij
elkaar komen.”

HOE kuNNEN dE PaS EN
dOrPSPLEiN HEESCH ELkaar
VErStErkEN?
“Met de vele activiteiten is De Pas
belangrijk om elkaar ongedwongen te ontmoeten. Dorpsplein
Heesch doet dat dan weer meer
gericht op vragen over de zorg.
Dat heeft dan ook een stuk overlap en kan leiden tot een positieve
kruisbestuiving.”

HOEVEEL MENSEN kOMEN Er
ZO PEr MaaNd iN dE PaS?
“De Pas heeft eigen activiteiten en
activiteiten van derden. Bijna alle
dagen is er wel iets te doen. We
hebben ongeveer 7.900 bezoekers
gemiddeld per maand.”
WELkE iNitiatiEVEN VaN
dE PaS HEBBEN WELLiCHt
NOg MEEr EEN rELatiE MEt
dOrPSPLEiN HEESCH?
“In samenwerking met Heelwijk
en de gemeente wordt onderzocht of er in De Pas dagopvang
kan plaatsvinden van niet-geïndiceerden (geen zorgindicatie). Dat
wordt dan begeleid door profes-

sionals en vrijwilligers. Ook via
Dorpsplein Heesch kunnen daar
dan weer mensen voor aangemeld
worden.”
WELkE kaNSEN ZiEt u MEt
aL dE VEraNdEriNgEN iN dE
ZOrg?
“Er is nu de kans om samen met de
inwoners en de gemeente, de zorg
opnieuw in te richten. Ondanks
dat er minder geld te besteden is,
zullen goede initiatieven de ruimte
krijgen. Dorpsplein Heesch en De
Pas kunnen daar een bijdrage aan
leveren. Dorpsplein Heesch is een
goed initiatief en mag wat mij betreft snel van start.”

Kaartavond Zonnebloemafdeling HDLV
bestuurslid - Christel van den Akker-Muytjens
Ik stel me aan u voor:
Mijn naam is Christel van den Akker-Muytjens, geboren (1962) in
Rosmalen en sinds 1967 woonachtig in Nistelrode. Ik ben fulltime
werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik
begeleid deze mensen in dagbesteding-woonvorm.
Via dit werk kom je met verschillende situaties in aanraking en krijg
je te maken met diverse instanties. Voor mij is het belangrijk dat de
dorpsmentaliteit in Nistelrode in beweging blijft. Door mijn ervaringen in
te zetten, kan ik zo een aandeel leveren in Burenhulp Nisseroi. Dit is mijn
manier om een steentje bij te dragen in het zorgen voor elkaar.
www.burenhulp-nisseroi.nl

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - in de
Wis in Loosbroek wordt vrijdag 23
oktober een kaartavond met rikken en jokeren gehouden.
De kaartavond begint om 19.30
uur. Inschrijven kan vanaf 19.00
uur. Het inschrijfgeld is € 5,-, inclusief twee consumpties. Tijdens de

Dorpsplein Heesch, een burgerinitiatief, wil samen met de belangrijkste welzijnsorganisaties een
ontmoetings-, informatie- en doorverwijspunt realiseren in De Pas. Daar kunnen burgers van Heesch terecht
voor ontmoeting en informatie over voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Dorpsplein Heesch is, om haar functie goed te kunnen vervullen, op zoek naar:

GASTVROUWEN EN -HEREN

Die als vrijwilligers in staat zijn, om inwoners een ontmoeting te bieden, informatie te geven over en de weg te wijzen
naar de diverse mogelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en wonen in Heesch.
De zorgvragers worden door deze deskundige gastvrouwen en -heren geholpen en eventueel doorverwezen naar
organisaties die op vrijwillige of professionele wijze aan de hulpvraag tegemoet kunnen komen.
Op één of twee dagdelen is het Dorpsplein in D’n Herd in De Pas geopend.
KORTE OMSCHRIJVING VAN
DE WERKZAAMHEDEN:
• bij toerbeurt, samen met
een collega, zitting houden
op het Dorpsplein;
• in overleg met de
hulpvrager vaststellen welke
actie het beste is;
• verwijzen van de hulpvrager
naar de betreffende
instantie;
• opbouwen van goede
contacten met andere
organisaties.

GEVRAAGD WORDT:
• goede luistervaardigheden en een
goed inlevingsvermogen;
• het vermogen om samen met de
hulpvrager door te dringen tot de
kern van de vraag;
• integriteit en kunnen omgaan met
de privacy van de zorgvrager;
• in staat te zijn om functionele
contacten te onderhouden met
welzijnsinstellingen, zorginstellingen en de gemeente;
• bereid zijn om ontbrekende basiskennis en/of vaardigheden aan te
vullen.

GEBODEN WORDT:
• uitdagende
vrijwilligersfunctie;
• ondersteuning door de
coördinator vanuit de
initiatiefgroep;
• begeleiding vanuit
professionele
welzijnsorganisaties;
• opleiding en training /
bijscholing;
• prettige werksfeer;
• vrijwilligersverzekering via
de Gemeente Bernheze.

pauze worden er loten verkocht en
na het kaarten volgt de loterij.
De opbrengst is voor de activiteiten en het bezoekwerk van de
Zonnebloemafdeling HDLV. De
Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking
door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd.

GEMAK VOOR IEDEREEN
T H UIS

HUISHOUDELIJKE HULP MET TOELAGE: € 7,50 UUR!
Wordt voor u het huishouden steeds lastiger? Wilt u af
en toe wat extra schoongemaakt hebben?
De HHT toelage van de
gemeente helpt met een
tegemoetkoming in de
kosten van € 15,00 per uur.
U betaalt zelf maar € 7,50 per
uur.

Krijgt u geen huishoudelijke
hulp meer vanuit de WMO,
moet u veel zelf betalen of
veel familie inzetten voor uw
huishouden?
Met de HHT subsidie is
huishoudelijke hulp nu
voor veel mensen bereikbaar.

HUISHOUDELIJKE HULP? VRAAG HHT AAN
• bent u 75 jaar of ouder?
• of is uw eigen bijdrage te hoog?
• of gebruikt u een voorziening vanuit WLZ of ziektekostenverzekering?
• of bent u mantelzorger?
Dan komt u in aanmerking voor deze regeling!

DE PROCEDURE
Indien je belangstelling hebt voor deze voor ons dorp zo belangrijke nieuwe vrijwilligerspositie, stuur dan een mailtje naar
Marianne van Hulsbeek (coördinator a.i.), mailadres hubus@home.nl of bel haar om een afspraak te maken op 06-24598215.
Zij zal je graag nader informeren. Aanstelling vindt plaats op basis van een selectiegesprek met de selectiecommissie
en na afloop van eventuele verdere scholing en training.

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl
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GENOMINEERDEN VOOR DE BESTE ONDERNEMER
BERNHEZE - Met nog een aantal weken voor de boeg, zijn de genomineerden voor de felbegeerde Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en
Jonge Ondernemersprijs (JOP) bekend. De BOP en JOP zijn de prestigieuze ondernemersprijzen voor ondernemers in Bernheze.
Na een deskundige beoordeling van de jury en de klankbordgroep is een shortlist samengesteld door de jury, met drie genomineerden voor de BOP en drie genomineerden voor de JOP 2015. De jury van het Bernhezer Business Event bestaat uit burgemeester Marieke Moorman, Jan Maas en Wim Tolboom. De komende weken
gaat de jury bij de genomineerde bedrijven op bezoek. Samen garanderen zij een evenwichtige beoordeling van de kandidaten. Wie uiteindelijk winnaar wordt en de
titel BOP of JOP 2015 mag dragen, blijft nog even een verrassing. Bekendmaking hiervan zal namelijk één van de hoogtepunten zijn op het Bernhezer Business Event
dat plaatsvindt op zaterdag 21 november aanstaande bij Langenhuizen Agrarisch Loon- en Grondverzetbedrijf aan de Loosbroekseweg 56 te Nistelrode.
Het wordt een enerverende avond voor en door ondernemers, een avond van ontspanning, ontmoeten en inspiratie!
Tekst: Mathieu Bosch Foto’s: Marcel Bonte

BOUWBEDRIJF GEBR. VAN HERPEN B.V.
HEESCH - Bouwbedrijf Gebr. van Herpen B.V. uit Heesch is een familiebedrijf met 70 medewerkers en vooral actief in de
seriematige woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud. ‘Onderdak voor alle bouwactiviteiten’ is de passende
slogan van de veelzijdige onderneming, die staat voor vakkundige medewerkers, kwaliteit en flexibiliteit. Ook staan bij
het bouwbedrijf betrouwbaarheid en betrokkenheid hoog in het vaandel. Net als eigentijds, functioneel, klantgericht,
ambachtelijk bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bouwbedrijf kortom, waar u op kunt bouwen.

‘We proberen de prijs in Heesch te krijgen’
Directeur Rob van Nistelrooij is aangenaam verrast: “De Ondernemer van het Jaar komt al sinds 2006 niet meer uit
Heesch. Als het aan ons ligt, komt de prijs zeker weer naar Heesch. We zullen er alles aan doen om de jury te overtuigen.
De bescheidenheid van de familie Van Herpen en het feit dat we vaak buiten de regio werkten, heeft ons misschien wat
uit beeld gehouden de voorgaande jaren. De afgelopen tijd en ook nu, zijn we volop actief in Bernheze, onder andere
met een aantal CPO-projecten. Vorig jaar bestonden we 70 jaar, toen kregen
we veel felicitaties, maar nu ook. Het is fantastisch dat we nu ook gezien
worden. De aandacht is groot. Ik ben ontzettend trots op de nominatie en
waardering, maar zeker ook op onze medewerkers, zij moeten het per slot
van rekening allemaal doen.” Check www.herpenbouw.nl.
Rob van Nistelrooij, Albert van Nistelrooij en Antoon van Herpen

LUNENBURG EVENTS & MORE
LOOSBROEK - Lunenburg, wie kent het niet? Het is een van de grootste en mooist geoutilleerde evenementenlocaties
van Brabant en omstreken. Naast de diverse evenementenorganisaties die bij Lunenburg hun (dance) events, Memories en Poolse-avonden organiseren, organiseert Lunenburg zelf ook diverse evenementen, waaronder de discoclassics
party Boogie Wonderland, diverse bedrijfs- en schoolfeesten, kerstmarkten en de populaire 12+-avonden. “Ik ben
ongelofelijk trots op de nominatie,” vertelt eigenaar Rob Lunenburg. “We zijn groot geworden als discotheek, die vraag
veranderde en daar hebben we tijdig op geanticipeerd. Er is door ons hele team jarenlang ontzettend hard gewerkt om
ons bedrijf als evenementenlocatie opnieuw en vooral vernieuwend in de markt te zetten.”

‘Dit is de kroon op ons werk’
Het resultaat is Lunenburg Events & More. Dé locatie voor elk feest tot 3.000 mensen. “We faciliteren het complete feest en ontzorgen de aanvrager volledig. Zowel een eigen keukenbrigade
als het inhuren van cateraars, behoort tot de mogelijkheden. Door onze goede contacten met
artiestenbureaus, bieden wij passend entertainment en muziek voor elk feest of evenement. We
passen ons volledig aan, aan de wensen van onze klanten. De perfecte geluidsinstallatie en lichten lasershow, staan garant voor een ultieme uitgaansbeleving. Die nieuwe aanpak valt in de smaak.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en hard werken werpen nu hun vruchten af. Deze nominatie is, na 103 jaar Lunenburg, echt de kroon op ons werk.” Check www.lunenburg.nl.

Rob Lunenburg

VERKUIJLEN GROENTE & FRUIT
HEESWIJK-DNTHER - Het Dintherse familiebedrijf Verkuijlen Groente & Fruit is een begrip in de regio. Jo en zijn
vrouw Ria zijn hun bedrijf gestart in 1973 aan de Boterweg. Anno 2015 is het teeltoppervlak uitgegroeid tot ruim 80
hectare. Er wordt geteeld op drie locaties en de twee zonen Jorg en Marc werken volop mee in de zaak. Samen telen
ze kersen, asperges en maar liefst een miljoen kilo aardbeien per jaar. De familie Verkuijlen heeft zes vaste werknemers in dienst. In de rustige periode werken er circa 60 werkkrachten, maar tijdens de topweken kan dat oplopen
tot 150. Om te zorgen dat deze goed zijn gehuisvest, is dit jaar aan de Boterweg een fraai en buitengewoon goed
geoutilleerd migrantenhotel gebouwd.

‘Daar kun je alleen maar heel erg trots op zijn’
Aan de Vorstenbosscheweg staat een schilhal voor asperges, de verpakkingshal en kassen voor de teelt van aardbeien. Ook op de Bieskamp in Berghem staat een kassenbedrijf voor aardbeien. “Ja, natuurlijk ben ik ontzettend trots,”
zegt oprichter Jo Verkuijlen, “als je niet blij bent met zo’n bijzondere nominatie ben je niet goed bij je hoofd. Het is
dan wel totaal onverwacht, maar ook echt super. We hebben al heel veel positieve reacties op onze uitverkiezing gehad. Die waardering en publiciteit is natuurlijk overal goed voor. Voor ons, voor ons personeel, voor onze producten,
voor onze afnemer AH en voor onze boerderijwinkel. Wij telen wat de
klant wil en maken dát waar vraag naar is. Dit is een bevestiging dat we
het met z’n allen heel goed doen. Daar kun je alleen maar heel erg trots
op zijn.” Check: www. geschildeasperge.nl.
V.l.n.r. Marc, Jo, Ria en Jorg Verkuijlen
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EN DE JONGE ONDERNEMER VAN HET JAAR 2015
SLIM TELECOM B.V.
HEESWIJK-DINTHER - Wie nog voordelen wil behalen met betrekking tot telefonie, kan terecht bij Slim Telecom
in Heeswijk-Dinther. Een jong bedrijf, waar met heel veel enthousiasme maatwerk wordt geleverd voor telefonieoplossingen. Slim Telecom is een onafhankelijke partner die samenwerkt met vrijwel alle grote providers op de
telecommarkt, zoals Vodafone, KPN en Telfort. Slim Telecom zorgt voor de beste maatwerkoplossingen en het
onderhoud daarna op het gebied van mobiele telefonie, VoIP trajecten met installatie, track en trace systemen en
carkits met inbouw op locatie, hardware en repair. De eindgebruiker krijgt iedere twee maanden een factuurcheck,
zodat het abonnement eventueel aangepast kan worden aan het belgedrag van de klant. Ook worden ze door
middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen in telecomland.

‘De nominatie is echt een hele eer’
“Ons credo is: een goede aanpassing kan tot forse besparingen leiden,” vertelt directeur Bart Hoezen. “Wij zijn
onafhankelijk, deskundig en bieden een hoog serviceniveau, daardoor zijn al onze klanten verzekerd van het maximale rendement voor hun bedrijf. Iedereen binnen ons team is dan ook meer dan trots op deze geweldige nominatie. Het is altijd leuk om erkenning te ontvangen voor wat je doet, zowel
bij zakelijk als maatschappelijk ondernemen. Het succes is ons niet aan komen
waaien, we hebben de laatste paar jaar heel hard gewerkt om ons bedrijf op
te bouwen. Dan is zo’n schouderklopje als deze nominatie een hele eer, maar
ook een zeer welkom steuntje in de rug. Een teken dat we op de goede weg
zijn en een extra stimulans om zo door te gaan.” Check www.slimtelecom.nl.
Bart Hoezen

SNS HEESCH
HEESCH - Begin dit jaar opende Alwin van Erp in het fraaie pand tegenover de fontein in Heesch een SNS winkel.
Een half jaar eerder nam hij als franchisenemer de SNS winkel in Oss over. Alwin en zijn team hechten veel waarde
aan tevreden klanten, het persoonlijke contact en het kennen van de klant. Het is niet gek dat de relatie belangrijk is,
het is tenslotte een dienst die op vertrouwen is gebaseerd. Enorm trots is de genomineerde ondernemer op de bevlogenheid van zijn team. “Er zit zoveel energie in het team, het is elke dag een feest om de winkel te openen.” Veel
dagelijkse bankzaken worden via (mobiel) internet geregeld, maar lokale aanwezigheid en het persoonlijke contact
blijven erg belangrijk. In de combinatie zit de kracht.

‘Een duidelijk teken dat we goed bezig zijn’
De filosofie van Van Erp is dat bankieren echt anders kan; beter én normaler. “We zijn een toegankelijke bank en zijn
er voor onze klanten. We hebben het daarom ook over winkels en niet over kantoren. Géén poespas dus, maar duidelijke taal, met eenvoudige en begrijpelijke betaal-, spaar-, verzekerings- en hypotheekproducten. Producten die een
duidelijk voordeel bieden, zoals rente op de betaalrekening. Dit is de jury blijkbaar
opgevallen. Wij zijn bijzonder vereerd met deze nominatie. Extra bijzonder is het om
juist door collega-ondernemers genomineerd te worden. Een duidelijk teken dat we
goed bezig zijn. Maar dit is pas het begin, we zijn pas net begonnen!”
Check www.snsbank.nl.
Alwin van Erp

GEENEN GARDENING
VORSTENBOSCH - In 2012 besloten Judith Spierings en Hein Geenen uit Vorstenbosch de stap te wagen: ze startten Geenen Gardening, een bijzonder hoveniersbedrijf. Hein was al tien jaar werkzaam als hovenier, Judith had
veertien jaar ervaring als sociaal pedagogisch hulpverleenster. Het bedrijf is sterk in ontwerp, aanleg, onderhoud en
verandering van tuinen. Van het tekenen van het ontwerp tot de plantkeuze, bestrating en oplevering van de tuin.
Bijzonder aan het bedrijf is echter de bijzondere medewerkers. Geenen Gardening werkt met mannen/vrouwen die
een verstandelijke of psychische beperking hebben. Ze begeleiden leerlingen van HUB Noord-Brabant en zijn onderaannemer van Dichterbij.

‘Betere reclame kun je je als bedrijf niet wensen’
“Wij hebben de passie en de drive om mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking een fijne werkomgeving en leeromgeving te verschaffen,” vertelt Hein Geenen. “Wij werken individueel met deze mensen om ze een
optimale kans te geven in het hoveniersvak te groeien. Onze drive is om mensen in hun kracht te laten komen, kijken
waar ze goed in zijn en dan daar het accent op te leggen. Dat we nu al zijn
opgevallen als ondernemers, is natuurlijk geweldig. Wij vinden de nominatie
super mooi, net als de rest van ons team. Onze naam werd al wat genoemd
in het circuit, maar we hadden niet durven dromen dat we ook echt bij de
laatste drie zouden zitten. Dat is heel mooi natuurlijk, betere reclame kun je
je als bedrijf niet wensen!” Check: www.geenengardening.nl.
Hein Geenen en Judith Spierings

KOM OOK OP 21 NOVeMBer Naar Het BBe 2015, eeN eVeNt VOL
eNerGie eN iNSPiratie VOOr ÉN DOOr ONDerNeMerS VaN BerNHeZe!
Bestel uw kaarten op www.bernhezerbusinessevent.nl
Rabobank Oss Bernheze
Eventpartner van het BBE 2015
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V.i.P. stopt ermee: ‘we hebben ontzettend veel lol gehad’
We jamden een half uur en de rest
van de tijd hingen we aan de bar
met een glas bier en aten we frikandellen”, blikken de heren terug.
Marco van Heugten van Stanserhorn regelde uiteindelijk het eerste
optreden. “Hij zou zorgen dat de
tent vol zat en wij moesten ook
echt kunnen spelen”, aldus de
mannen. Ook moest er een bandnaam komen. Op hun favoriete
plek (aan de bar, red.) werd deze
bedacht. “We riepen van alles. Op
enig moment riep Maarten van der

en V.I.P. werd meer en meer gevraagd. “We hebben prachtige
optredens gehad. Van een studentenfeest in Dronten, de kazerne in
Oirschot, op de braderie in Weert,
Bospop tot plaatselijk, in onder andere café De Zwaan.
Het was altijd mooi om te doen.
We hebben ontzettend veel lol gehad”, stellen ze. Werk, kinderen,
andere hobby’s en - samengevat een druk leven heeft V.I.P. echter
doen besluiten om ermee te stoppen.

we gaan nog één keer los en als het
klaar is barsten we in huilen uit

Dirk, Marcel, Maarten van der Pas, Maarten Lucius en Frank

Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Het eerste was - en het laatste optreden wordt een FEESt. Met hoofdletters, want,
zo claimen de heren van de band Valt in de Pikkers (V.i.P.), dat was het altijd. Zaterdag 24 oktober wordt er
vanaf 21.30 uur uitgepakt, samen met de bands Hou ’t Simpel en Friday Night at John’s in zaal de toren in
dinther.
Tot de oprichting van V.I.P. in 2004
hadden Marcel en Frank Hulsman,
Maarten Lucius, Maarten van der
Pas en Dirk van Grinsven nog nooit

in een band gespeeld. Aanleiding
om het wel te gaan doen was een
voetbalfeestje en een grote mond.
“Daar speelden live bands en wij

bedachten dat beter te kunnen.
Toen we een repetitieruimte hadden, zijn we gaan oefenen. We
konden niets meer dan ‘frotten’.

Pas; ‘Ach joh, Valt toch In de Pikkers’. Afgekort tot V.I.P. werd het
dát”, leggen de muzikanten uit. Ze
vervolgen met een dikke knipoog.
“Ze zeggen altijd dat je op je hoogtepunt moet stoppen. Dat hadden
wij toen moeten doen, want zoveel ‘volk’ hebben we nooit meer
gehad. De zaal zat ramvol en het
was echt één groot feest.”
Hoewel niemand ervan hoefde
te leven, plezier hebben en feest
maken bovenaan stond en staat,
maakte dit eerste optreden wel
dat er serieuzer geoefend werd

Nog één keer gaan ze de tent op
zijn kop zetten. Niet alleen. Dat
gaan zij doen samen met Friday
Night at John’s en Hou ’t Simpel.
Met pretoogjes wordt gemeld:
“We gaan nog één keer los en als
het klaar is barsten we in huilen
uit”.
De toegang op zaterdag 24 oktober is gratis, maar er staat wel een
‘potje’ voor een vrijwillige bijdrage
voor de jeugdvoetbalteams van
VV Heeswijk en VV Avesteyn Dinther. De zaal is open om 21.00 uur.
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HEESCH – Eens in de vier jaar neemt Fanfare aurora deel aan een concertwedstrijd, waar
de deelnemers beoordeeld worden door een professionele jury. deze wedstrijd vindt dit
jaar eind november plaats in Veldhoven. Om daar goed voorbereid ten tonele te verschijnen, geeft de Heesche muziekvereniging op zaterdag 17 oktober een try-out concert in CC
Nesterlé in Nistelrode. tijdens dit mini-concert wordt het gehele concertprogramma van
ongeveer een uur gespeeld. Een mini-concert met grootse muziek!
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Mini-concert Fanfare aurora
met grootse muziek
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Naast de reguliere repetities op donderdagavond, is een try-out concert een belangrijk
onderdeel in de voorbereiding op de deelname aan de concertwedstrijd. Een concert
is immers duidelijk wat anders dan een repetitie. Dirigent en muzikanten doen met de
try-out extra podiumervaring op.
De deelname aan de concertwedstrijden
heeft dit jaar nog een extra bijzonder tintje.
Na het concert eind november, neemt dirigent Hans Pastoor na bijna veertien jaar, afscheid van Aurora. Dirigent en muzikanten

willen dus nog een keer een prestatie van
formaat gaan neerzetten.
Na afloop van het mini-concert is er ruim de
gelegenheid om - samen met de muzikanten van Aurora - onder het genot van een
drankje even gezellig na te praten. Het miniconcert start om 20.15 uur uur (zaal open
vanaf 20.00 uur) en de toegang is gratis.
Meer informatie over het mini-concert of de
deelname van Fanfare Aurora aan de concertwedstrijden is te vinden op
www.fanfare-aurora.nl.

19

Woensdag 14 oktober 2015

‘We zijn
compleet als band en we hebben er zin in’
LiZZY LaMerS OVer reaLitY:

OSS – Mr. robert green en zijn 10-koppige band brengen een zonnige mix van roots reggae, pop en soul. in mei lieten ze het zonnetje
schijnen op het Come Out & Play Festival en live brengen ze een aanstekelijke mix van roots reggae, rock en soul. de band zal naast enkele
klassiekers zoals ‘Soweto’ of ‘Circumstances’ ook nieuwe songs spelen
zoals de nieuwe single ‘Come alive’.
Tijdschema (onder voorbehoud):
20.30 uur zaal open
21.00 uur Super Natural Selection
22.05 uur Reality

Prince Naffy feat.
Super Natural Selection.
Al meer dan 10 jaar maakt dit reggae-collectief met Surinaamse kern
pure roots reggae. Dreader dan
dread wordt het niet, deze gasten
gaan grooven!
Reggae vibes all over!
Tickets verkrijgbaar:
www.groene-engel.nl

Jeugdig fanfarelid
ontvangt prijs

Concert
Maasland
Seniorenorkerst
HEESCH/OSS - Het Maaslands Seniorenorkest geeft - in
samenwerking met Horizon
Heesch Oss - op woensdag
28 oktober een concert voor
gehandicapten en ouderen/alleenstaanden.
Het wordt een concert met herkenbare melodieën in de aula
van het Titus Brandsma Lyceum
in Oss. Aanvang 14.00 uur. De
zaal gaat om 13.30 open en
de middag eindigt om 16.30
uur. Kaartjes à € 4,- (inclusief
kop koffie) kunnen ook telefonisch besteld worden via 0412452271.

DO. 17
OKTOBER

HEESCH - in CC de Pas in
Heesch wordt woensdag 21
oktober weer een Liederentafel
gehouden.
Er kan dan volop meegezongen
worden met het driekoppige
orkest. Naast bekende liedjes
van weleer, komen ook meer recente populaire nummers langs,
met af en toe een knipoog naar
het Brabants dialect. Ook een
Engelstalig uitstapje is geen uitzondering. Spontane bijdragen
uit de zaal blijven altijd welkom.
Traditiegetrouw wordt er afgesloten met het toepasselijke
‘HouDoe’. Wie nieuwsgierig is
of wil weten of De Liederentafel voor hem of haar geschikt is,
kan een keertje de sfeer proeven. Het verplicht tot niets.
Er ligt voor iedereen een liederenbundel klaar, waaruit meegezongen kan worden. De
Liederentafel is niet leeftijd- of
plaatsgebonden en er worden
geen eisen gesteld aan zangkwaliteiten. Het is over het algemeen gezellig druk en een
dansje of een greep naar de
microfoon, het kan allemaal. In
de pauze wordt vrijblijvend een
loterijtje gehouden met leuke
prijsjes, waaronder cadeaubonnen en een set kaartjes voor een
theatervoorstelling of voor een
film van Filmhuis de Pas. Vier
loten kosten € 1,-.

www.dsp-heesch.nl

TONPROATERSAVOND MET
DÉ BRABANTSE TOPPERS

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50

Uw lachspieren gaan overuren
maken met de tonpraters: Michel
van Lijssel, Jasper van Gerwen,
Kitty Goverde, Ton Brekelmans,
Frans Bevers en Rien Bekkers.

Liederentafel
in CC De Pas in
Heesch

De Liederentafel vindt standaard plaats in de Missezaal van
De Pas op de derde woensdagavond van de maand. Aanvang
20.00 uur. Entree € 1,-.

HEESWIJK-DINTHER - Giel van de Velden. jeugdlid bij de Koninklijke
Fanfare in Heeswijk, ontving zaterdag 10 oktober bij Van Aalst Electronica in Veghel zijn Mini Conga set. Hij had deze gewonnen tijdens de
onlangs gehouden ToerMee, de sponsorfietstocht van de fanfare. Als
jeugdlid met de hoogste sponsoropbrengst ontving hij de prijs uit handen
van Van Aalst.

ACTIVITEITENAGENDA

Kortom: ‘Brabant op z’n best’!

DO. 15
OKTOBER

CABARET: SARA KROOS

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 21,-

Ze staat ook al vijftien jaar voor volle, enthousiaste zalen.
Met recht één van de grappigste vrouwen van ons land!
Sara is genadeloos, scherp en ontwapenend, maar bovenal
enorm grappig. ‘Doorgefokt’ is de naam van de nieuwe show
van deze rasentertainer.

ZO. 18
OKTOBER

CAFÉ-CONCERT
BIG BAND OSS

AANVANG: 14.30 UUR
ENTREE: GRATIS

Big Band Oss heeft inmiddels een goede naam opgebouwd
in Oss en verre omgeving.
Tijd voor een klein concert in de gezelligste huiskamer van
Heesch. Op zondag 18 oktober treden de leden van de Osse
Big Band op in het café van De Pas.

ZA. 24
OKTOBER

THEATERCONCERT
EDSILIA ROMBLEY

AANVANG: 20.30 UUR
ENTREE: € 20,-

Sfeermaker Edsilia Rombley is een entertainer pur sang.
Vol humor en gewapend met een warme, grootse stem.
Haar liefde voor soulmuziek klinkt door in uptempo
nummers en gevoelige ballads. Tussendoor deelt ze
persoonlijke, oprechte en vermakelijke anekdotes.

ZO. 25
OKTOBER

UNIEK ZONDAGOCHTENDCONCERT

AANVANG: 11.30 UUR
ENTREE: € 10,-

André de Jong en Nadine Bastiaansen brengen samen
prachtige liedjes ten gehore tijdens het koffieconcert in de
Pas. Zij worden hierbij begeleid door Bob Tonglet, pianist.
Ze brengen een mix tussen een repertoire van musical en
kleinkunst, waaronder liedjes uit: Miss Saigon, Les Misérables,
Herman van Veen, Karin Bloemen en Ramses Shaffy.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl
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nistelroDe – in de omgeving van Donzel in Nistelrode worden op korte termijn twee projecten ten gunste van het wijstherstel uitgevoerd en afgerond.
Daarom werden op zaterdag 3 oktober de omwonenden van het wijstgebied
Donzel uitgenodigd om over de plannen en werkzaamheden een toelichting te
krijgen. Aansluitend was er een excursie door het project Donzel Noord.
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Wijst is een zeldzaam verschijnsel,
bekend vanwege haar kwel. Het
heeft een specifieke waterkwaliteit
met onder andere een hoog ijzer-

gehalte. Hierdoor is wijst bijvoorbeeld te herkennen aan
de roestbruine verkleuring in
sloten. Het wijstverschijnsel
grenst aan de Peelrandbreuk
en heeft als kenmerken dat
vochtige en droge situaties dicht
bij elkaar liggen. Veelal zijn hogere
delen natter dan lagere delen. Dit
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van niet waterdoorlatende
lagen, waardoor grondwater naar
het oppervlak wordt gestuurd.
Deze lagen zijn ondoorlatend omdat ze bestaan uit klei. Overige

Het is en blijft
particulier te�ein
met een beperkte
openste�ing

615
31

De omwonende op excursie naar project
Donzel-Noord Foto’s: DMBK

Ve r s c h i l l e n d e
overheden
hebben als
doel gesteld om
dit unieke
verschijnsel
te beschermen en te herstellen. Donzel is
één van de aangewezen gebieden.
In 2013 ging de gemeente Bernheze in gesprek met perceeleigenaren
Pennings/De Lorijn van Donzel 77
t/m Donzel 87. Zij stonden open
voor het herstel van de wijst en
zijn daarmee aan de slag gegaan.
Samen met Rini Smits (coördinator
terreinbeheer bij SBNL) en Chiel
Brienen (hovenier) is er een plan
gemaakt en subsidie aangevraagd.
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Intussen zijn ze al enkele maanden
druk bezig om de landbouwgrond
terug te brengen naar natuurgebied. Nu was het dus ook tijd om
de buurt in te lichten en een rondleiding te geven.
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Het was heerlijk weer en met het
zonnetje hoog aan de hemel liepen
de omwonenden van dit gebied,
samen met Rini Smits het natuurgebied rond. Smits beantwoordde
vragen en gaf uitleg over de keuzes
die er gemaakt zijn over de flora en
fauna. Duidelijk werd aangegeven
dat het nieuwe natuurgebied geen
openbaar terrein is waar men vrijblijvend kan rondwandelen, fietsen
of de hond uitlaten. Het is en blijft
particulier terrein met een beperkte openstelling.
Jeroen Hendriks; werkzaam bij de
gemeente Bernheze, gaf tevens
uitleg over het tweede project bij
de Vensesteeg en de Loosbroekseweg waar binnenkort mee begonnen wordt. Zie het kaartje hierboven weergegeven.

Fluisterboot Watervlucht: ‘Een hele toffe toerist
BERNHEZE – de fluisterboot ‘Watervlucht’ zal vanaf het nieuwe seizoen in 2016 haar gasten het bijzondere
landschap laten zien tussen de kilsdonkse molen en kasteel Heeswijk. Burgemeester Marieke Moorman gaf
afgelopen zaterdag trots aan nu ook een burgemeester van een gemeente met een echte haven te zijn. Na
de onthulling, de zegening met een fles champagne en een proost op een behouden vaart, was het aan het
bijzondere gezelschap om de eerste officiële vaart te maken.
Bij de koffie
in het bezoekerscentrum
Kilsdonkse
Molen ligt
een heerlijk chocolade molentje.
Tot in de puntjes laten de vrijwilligers de vele gasten genieten, terwijl ze luisteren naar de gedreven
projectleider Ben Cornelissen, die
uitleg geeft over het tijdspad dat
gevolgd is. Burgemeester Moorman volgt met net zoveel enthousiasme, want zoals ze zelf zegt;
“Vanaf vandaag ben ik een burge-

Burgemeeste
r
Moorman sla
at
met de b ij l he
t
touw doormid
den.

meester van een gemeente waar
een ‘haven’ in ligt.”
Enkele jaren geleden werd het idee
al geboren via de uitbaatsters van
de Kilsdonkse molen en Kasteel
Heeswijk. Josien Barten en Sabine

Sleddens: ‘Hoe mooi zou het zijn’,
werd toen uitgesproken en gelukkig werd het idee opgepakt door
een projectgroep; Ben Cornelissen,
Joop van de Akker en Cor van de
Waal staan aan het roer van dit
project van € 75.000,- en hebben
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Door Mark Huyben

In de afgelopen maand is het redelijk rustig geweest bij De Geitenwei. In de nazomer en herfst zijn er niet veel jonge dieren. Wel hebben we momenteel vier jonge duiven in de duiventil zitten. Binnen
een maand verwachten we dat ze naar buiten komen. We gaan proberen om ze handtam te maken, zodat ze uit je hand komen eten.
Verder hopen we dat er binnenkort weer jonge konijntjes geboren
worden. Kijk dus regelmatig een keer door het raam!
Wat verder leuk is om te melden, is dat we een Vlaamse reus (konijn)
op het weitje hebben lopen. We hebben haar Bigfoot genoemd.
Kom eens een keertje kijken of je haar ziet lopen. Als je een rondje
loopt en je roept haar, heb je kans dat ze even komt kijken voor
een stukje voer of een aai. Als er een vrijwilliger aanwezig is, kun je
altijd vragen of je even binnen mag komen kijken. Dan kun je naast
Bigfoot ook even binnenkijken bij de andere konijntjes, Sylvia aaien
of de geitjes voeren en aaien.
We zijn erg blij dat Alyssa de vrijwilligers is komen versterken. Alyssa
doet een opleiding dierenverzorging en heeft de afgelopen tijd met
ons meegelopen. Momenteel is ze als volwaardig vrijwilliger aan
de slag. Vind je het leuk om met dieren om te gaan en wil je ons
misschien ook wel komen helpen, loop dan ook eens een keertje
binnen.
We zijn tegenwoordig ook op Facebook te vinden, zoek op Geiten
Wei Heesch en je ziet de laatste foto’s en nieuwtjes.
Als je de komende tijd gaat stemmen voor de Rabo Clubkas Campagne, denk dan ook aan De Geitenwei, we kunnen elke bijdrage
goed gebruiken.
dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

Heide

v
Bolchrysanten

AL VIER JAAR
SUCCESVOL IN
SCHIJNDEL

Mima Schoenmakerij uit Schijndel bestaat
vier jaar. Sinds de opening in 2011 heeft
Mima een zeer succesvolle groei doorgemaakt en vele prijzen in ontvangst mogen
nemen.
Na de opening in 2011 had Mima een vliegende start: meteen in het openingsjaar ontving
de schoenmakerij de titel van erkend Meester
Schoenmaker. Sindsdien weten vele klanten
van binnen én buiten Schijndel de schoenmakerij aan de Vicaris van Alphenstraat te
vinden.

op het gebied van maatwerk en reparatiewerk staan gastvrijheid en klantgerichtheid bij
Mima hoog in het vaandel: het contact met
klanten en het eerlijk adviseren over en uitvoeren van reparaties aan schoenen en kleding. Klanten kunnen ook bij Mima terecht
voor een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige producten en de stomerijservice.

Succesvol 2015
Met name 2015 is een succesvol jaar: in april
behaalde Mima de tweede plaats bij de wedstrijd ‘Beste Schoenmaker van Nederland’,
een initiatief van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Bij de prestigieuze Europese Vakwedstrijd voor Schoenmakers mocht
Mima de zilveren prijs in ontvangst nemen.

Hard werken voor het beste resultaat
Ook in Schijndel zélf blijft het vakmanschap
van Mima niet onopgemerkt. Eind 2014 kregen Wahan en Nara Grigorjanc, eigenaren
van Mima, de prijs voor ‘Schijndels Ondernemerstalent van het jaar’ uitgereikt. Dit is een
verkiezing georganiseerd door het SNO, het
Schijndels Netwerk voor Ondernemers.
“Wij zijn heel trots en dankbaar voor de waardering en het vertrouwen dat onze klanten
ons in deze vier jaar hebben gegeven”, aldus
Wahan Grigorjanc. “Hard werken voor het
beste resultaat: daar doen wij het voor!”

Gastvrijheid hoog in het vaandel
Naast technische kennis en vakmanschap

Meer informatie:
www.mimaschoenmakerij.nl

Vicaris van Alphenstraat 28, 5482 HL Schijndel
Tel.: 073-8200210

Winterviolen
Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl
Openingstijden zie: www.verstegentuinplanten.nl

ische aanwinst’
het tot een bijzonder goed einde gebracht.
Zij vonden sponsoren en donateurs die het
project ondersteunden en het moderne
crowdfunding maakte het bedrag rond.
Het is een lang proces geweest met ups en
downs, maar de gezonde dosis doorzettingsvermogen en veel hulp zorgden voor een bij-

Mima Schoenmakerij:

zonder resultaat: Watervlucht.
In april kan het bijzondere schip gaan varen
met passagiers en zal ‘een hele toffe toeristische aanwinst’ – zoals burgemeester Moorman de fluisterboot op Twitter noemde - de
Aa verrijken.

Al fluisterend
genieten van
een tocht in d
e
fluisterboot

GEZOCHT:

VERKOOP
MEDEWERKERS
PARTTIME (M/V)
FULLTIME (M/V)
VOOR ONZE NIEUW TE OPENEN
DELICATESSENWINKEL IN DE
PROEFFABRIEK OP DE
NOORDKADE TE VEGHEL
HEB JIJ AFFINITEIT MET FOOD EN STA JE OPEN

VOOR EEN NIEUWE UITDAGING?
REPRESEN
BEN JE REPRESENTATIEF
EN WIL JE GRAAG WERKEN
MET DE HOOGSTE KWALITEIT FOODSPECIALITEITEN?

KIJK DAN OP
WWW.VOETSSPECIALITEITEN.NL
OF NEEM CONTACT MET ONS OP
073-5496881
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Wat als het leren niet vanzelf gaat?
Nistelrode - Klasse RT houdt binnenkort twee
informatieavonden in CC Nesterlé in Nistelrode.
Beide informatieavonden zijn op woensdag 21 oktober en gaan over de cursussen Snel leren = leuk
leren V-O en Bewegend Leren Concentreren.
van harte uitgenodigd om geheel
vrijblijvend te komen luisteren en
meepraten. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bewegend Leren Concentreren
Woensdag 21 oktober van 18.00
tot 19.00 uur.
Tijdens deze interactieve presentatie vertelt Jeanine Maas van
Klasse-RT u meer over Bewegend
Leren Concentreren.

De cursus Bewegend Leren Concentreren start op 4 november.
6 lessen van 1 uur.

Allerlei aspecten van BEWEGEN,
LEREN en CONCENTREREN zullen de revue passeren. U bent

Snel leren=leuk leren V-O
Woensdag 21 oktober van 19.30
tot 20.30 uur.

LEREN MET PLEZIER, dat gun je
iedere leerling!
Zit je kind op het V-O en :
* Wil hij /zij weer grip en overzicht krijgen op het huiswerk?
* Heeft je kind moeite met plannen van huiswerk?
* Wil je kind leren hoe het handig
en efficiënt kan samenvatten?
* Doet je kind eindeloos lang over
het lezen van boeken en wil hij/
zij dit sneller kunnen?
* Maakt je kind zich nu al druk
over de toetsweken of examens?
* Wil jij dat je kind weer met plezier met huiswerk bezig is?

Kom vrijblijvend luisteren, meepraten en vragen stellen.
De cursus Snel leren = leuk leren
start op woensdag 4 november.
6 lessen van 1 uur.
Voor beide
geldt:

informatieavonden

Aanmelden voor de informatieavond kan tot: maandag 19 oktober. Aanmelden voor de cursussen
kan tot: maandag 2 november.

Meer informatie en aanmelden:
www.klasse-rt.nl
jeaninemaas@klasse-rt.nl
06-17188290

				

Jeugdraad Snevelbokkenland REBUS
zoekt enthousiaste leden

Filmhuis de pas: shaun het schaap
HEESCh - In Filmhuis de Pas in Heesch is in de herfstvakantie op maandag
26 en dinsdag 27 oktober de kinderfilm ‘Shaun het schaap’ te zien.

De leden van de jeugdraad beleven elk jaar weer een bijzonder
carnaval, met onder meer het bijwonen van de carnavalsmis, de
sleuteloverdracht, deelnemen aan
verschillende optochten, gezellige bezoekjes afleggen en nog
veel meer. Hiervoor is de raad op
zoek naar 15 tot 17 enthousiaste

Het is alweer bijna de elfde van
de elfde en dat betekent dat het
carnavalsseizoen weer gaat beginnen. Stichting Jeugdcarnaval HDL
is druk bezig met de voorbereidingen voor carnaval 2016. Vanaf 27
november wordt gestart met een

HOCKEY

Voor
de snelle beslissers
het
Voor
kinderen
vanaf 4is JAAR
mogelijk om mee te doen aan

de funky
trainingnaar een leuke
Op
zoek
(3 trainingen op dinsdagen
voorTEAMSPORT
een korte kennismaking,
TEAMSPORT?
voor kinderen vanaf 4 jaar)

Voor de SNELLE BESLISSERS is
PROFITEER NÚ en
het mogelijk om mee te doen aan de
Meer
informatie
ontvang
een
GRATIS*of aanmelden:
www.mhcheesch.nl
HOCKEYSTICK!

FUNKY TRAINING
(3 trainingen op dinsdagen voor een korte
kennismaking, voor kinderen vanaf 4 jaar)

Meer informatie en aanmelden:

Meer informatie/aanmelden:

Dit
is

www.mhcheesch.nl

sle
ts
ch
ee n
o
vo
eld

rbe

Opdidakt Heesch| 0412 450 228 | heesch@opdidakt.nl

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?

Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur.

Kies voor hockey bij MHC
Heesch
Profiteer n� en ontvang een
gratis hockeystick!

Meld uw zoon of
dochter nu aan!

www.opdidakt.nl

Tip: leuk voor een kinderfeestje of uitje met opa/
oma.

Ben je voor jouw kind vanaf
4 jaar op zoek naar een leuke
teamsport?

START in de week van
2 november (week 45)

Begeleiding lezen en spellen
Begeleiding rekenen
Concentratietraining
Faalangstreductietraining
Sociale vaardigheidstraining
Brugklastraining
Studievaardighedentraining

Winnaar: Ria van Dijk

Voor meer informatie: Nathalie
van Zoggel, 0413-294419, of via
bovenstaand emailadres.

Groepstrainingen
2015 - 2016

•
•
•
•
•
•
•

Shaun is een ondeugend schaap en vindt zijn leventje op de boerderij maar
saai. Hij verzint een plan om naar de grote stad te kunnen gaan, maar daar
raakt hij de boer kwijt. Samen met zijn vrienden
moet hij een speurtocht starten om de boer terug
te vinden zodat ze met de rest van de kudde terug
kunnen keren naar de vertrouwde boerderij. Voordat het zover is beleven ze vele avonturen.
Entree € 4,-. Aanvang: 13.30 uur

jongens en meisjes uit groep 7 of
8, die dit avontuur willen meebeleven. Zij kunnen zich aanmelden
van 16 t/m 23 oktober door een
mail te sturen naar
jeugdraadhdl@gmail.com.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en een emailadres van
één van je ouders of verzorgers.
Reageer snel, want vol=vol.

oplossing rebus

nieuwe jeugdraad om op vrijdag
5 februari in de Snevelbokkenstal
een leuke en spetterende jeugdpronkzitting in elkaar te zetten.

De orka is een zoogdier

H eeswijk - D inther / L oos broek: De jeugdraadcommissie van Snevelbokkenland is op
zoek naar enthousiaste jongens
en meisjes voor de jeugdraad van
2016.

.

*Vraag naar de actievoorwaarden

prietpraat
Peuter kijkt naar het
beslagen raam en zegt:
“Het raam is bezweet”
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Gegarandeerd de laagste prijs

Iedere dag controleren wij bij supermarkten of onze prijzen écht de laagste zijn. Ook voor groente en fruit.
Vind je bij een supermarkt in de buurt hetzelfde product tegen een blijvend lage prijs? Dan passen wij onze prijs
aan en krijg je het product gratis. Kijk voor de spelregels van de laagsteprijsgarantie op jumbo.com/7zekerheden.

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

19978bac-68bc-4b3d-a522-4bb2248df475.indd 1

12-10-2015 11:02:03
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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 8.30-16.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

aGeNDa
Broodje Brandweer:

15 oktober:
Nistelrode

17 oktober:

Heeswijk-Dinther
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Gemeente verandert werkwijze opruimen bladafval
de gemeente zorgt er elk jaar voor dat het blad van de bomen in het najaar zo snel mogelijk opgeruimd wordt.
dit jaar beginnen we met een nieuwe aanpak.
Bladhopen centraal in de wijk
u mag samen met uw buurt het
bladafval op een aantal centrale
punten verzamelen. We richten
daar ruim 100 verzamelpunten
voor in. Deze komen op plekken
in de gemeente waar veel bomen
staan en in de afgelopen jaren ook
al veel bladafval is verzameld. Een
overzicht daarvan vindt u op www.
bernheze.org. u herkent de verzamelpunten aan de bordjes die we
er neerzetten.
Heeft u daar bladafval neergelegd,
dan kunt u de bladhoop melden bij

de gemeente, via telefoonnummer
14 0412 of via het aanmeldformulier op de website. We halen de
bladhoop dan op, op de dag dat
we in uw kern het andere bladafval
opruimen.
Vaste opruimdag
We ruimen het bladafval in de kernen elke week op een vaste dag
op. Daar starten we op 19 oktober
2015 mee en we gaan daarmee
door tot het einde van het jaar.
- maandag in Heesch
- dinsdag in Nistelrode

- woensdag in Vorstenbosch en
Loosbroek
- donderdag in Heeswijk-Dinther
Buiten de bebouwde kom
Als u buiten de bebouwde kom
woont, kunt u bladafval verzamelen op bladhopen. u kunt deze
bladhopen ook melden bij de gemeente. Ze moeten dan minimaal
5 m3 groot zijn. We halen deze
niet op een vaste dag op, maar
proberen het opruimen zo efficient mogelijk in te plannen. Dat
betekent dat we niet van tevoren

kunnen inschatten wanneer we de
bladhoop komen ophalen.
Het is niet de bedoeling dat u bladeren uit eigen tuin aanbiedt en u
mag ook geen bladeren in plastic
zakken verzamelen. We nemen
ander tuinafval, zoals snoeihout,
niet mee. Ook legen we geen zelfgemaakte bladkorven.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Certificaat gemeente Bernheze Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO) verlengd
de gemeente Bernheze is een
PSO-gecertificeerde organisatie.
Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt
zichtbaar dat de gemeente niet alleen in haar werk mensen met een
kwetsbare
arbeidsmarktpositie
ondersteunt, maar hen ook in de

eigen organisatie een plek biedt.
Het PSO-keurmerk voor Bernheze
is met twee jaar verlengd.
Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om
de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te

verhogen. Overheid, organisaties
en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om socialer ondernemen
te stimuleren heeft TNO, samen
met stichting PSO-Nederland,
Start Foundation en andere (MKB)
organisaties uit de praktijk, het

keurmerk Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) ontwikkeld.
De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm
voor socialer ondernemen.
Meer informatie over de PSO vindt
u op www.PSO-Nederland.nl.

3 november:
Heesch

GeMeeNteraaD
de volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort
plaats. de raadscommissievergaderingen zijn openbaar en
worden gehouden in het gemeentehuis, de Misse 6 in Heesch,
aanvang 19.30 uur. Bezoekers
hebben de mogelijkheid om mee
te praten over onderwerpen die
op de agenda staan.

raaDSCOMMiSSieVerGaDeriNGeN
raadscommissie Bestuur en
Strategie op 19 oktober 2015
- Stand van zaken regionale
samenwerking
- Presentatie Brandweer over
algemene bedrijfsvoering en
nieuwe ontwikkelingen
- Notitie ter raadpleging Beleidsplan Veiligheidsregio 20162019
- Aanpassing Treasurystatuut
Bernheze

- Benoeming twee leden van de
Rekenkamercommissie

regeling Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant

raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 20 oktober 2015
- Stand van zaken transities
Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en
Participatiewet
- Presentatie Vluchtelingenwerk
- Investeringssubsidie Toekomstvisie Kasteel Heeswijk
- Wijziging gemeenschappelijke

raadscommissie ruimtelijke
Zaken op 21 oktober 2015
- Incidentele afwijking van het
grondprijsbeleid
- Opiniërende bespreking bestemmingsplan Buitengebied
gemeente Bernheze

BV een omgevingsvergunning is
verleend voor het oprichten van
vier woningen en commerciële
ruimte en 19 appartementen op
het perceel ’t Dorp ongenummerd
in Heesch.

Legesverordening 2015
Op 5 oktober 2015 heeft de gemeenteraad de eerste wijziging
van de legesverordening 2015
vastgesteld. Het betreft een aanpassing van de tarieventabel voor
de leges

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

OFFiCiËLe BeKeNDMaKiNGeN
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. u ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. u maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw emailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
Commissie Bezwaarschriften
Bernheze
Op woensdag 21 oktober 2015
komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in het
gemeentehuis in Heesch. De commissie behandelt dan de volgende
bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens Varpostal BV
uit Heeswijk-Dinther is ingediend

tegen het besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2003, waarbij
het verzoek om vergoeding van
schade als bedoeld in artikel 49
WRO is afgewezen.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens mevrouw De
Kock-Zonnenberg is ingediend
tegen het besluit van het college
van 15 juli 2015, verzonden 16 juli
2015, waarbij aan Muller Bouw

20.30 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens M.J.J. Hendriks,
C.J.A. Creemers, G.N.C. Pennekamp en de heer en mevrouw
J.F. van Valkenburg-van der Wielen is ingediend tegen het besluit
van de burgemeester van 29 juni
2015. Het betreft een last onder
bestuursdwang tot sluiting van de
woning en de bijgebouwen aan de
Langstraat 11 in Nistelrode voor
drie maanden.

gewijzigd ondermandaatbesluit
Omgevingsdienst Brabant Noord
De directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord heeft een
aantal aan hem door de colleges
van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Boxtel , Vught,
Landerd, Boekel, Sint Michelsgestel, Cuijk, Mill en Sint Hubert,
Grave, Boxmeer, Sint Anthonis,
Oss, Veghel, Schijndel, Bernheze,
uden gemandateerde bevoegdheden krachtens ondermandaat

opgedragen aan functionarissen
in de organisatie van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Doel
hiervan is te komen tot een verdere efficiënte inrichting van de organisatie en een doelmatige wijze
van werken. Vanwege een interne
organisatieaanpassing zijn de bestaande ondermandaatbesluiten
van de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord gewijzigd.
Dit gewijzigde ondermandaatbesluit kunt u onder Ondermandaatbesluit directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord, 2015, Gemeentelijke bevoegdheden, raadplegen op www.odbn.nl. Dit besluit treedt in werking op de dag
na die waarop deze wordt bekendgemaakt.
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algemene Plaatselijke
Verordening (aPV)
Melding maken uitweg
C.T.J. Spierings, John F. Kennedystraat 9, 5384 GA Heesch heeft in
overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van het
maken van een uitweg naar de
John F. Kennedystraat 9 in Heesch.
De melding is op 6 oktober 2015
geaccepteerd.
Verzenddatum: 6 oktober 2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft vergunning/
ontheffing verleend aan:

Wet ruimtelijke ordening
Herhaalde publicatie ontwerpbestemmingsplan Broekkant 1,
Vorstenbosch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan Broekkant 1 in Vorstenbosch.
inhoud: Het plan maakt de uitbreiding van de bedrijfsruimte van het
ter plaatse gelegen garagebedrijf
mogelijk.
inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 15 oktober 2015 gedurende zes weken op
afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.1721.BPBroekkant1ow01).
reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpbestemmingsplan
reageren door het indienen van een
zienswijze. Deze kunt u richten
aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Als u uw zienswijze mondeling wilt
geven kunt u een afspraak maken
met mevrouw Govaerts van de gemeente Bernheze.
Vaststelling bestemmingsplan
achterstraat 54 Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat in
de gemeenteraadsvergadering van
1 oktober 2015 het bestemmingsplan Achterstraat 54 Nistelrode gewijzigd is vastgesteld.
inhoud: Het betreft een bestemmingsplan voor de herbestemming
en splitsing van de woonboerderij.
inzage: Het bestemmingsplan ligt
met ingang van 15 oktober 2015
gedurende zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis in
Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
( N L . I M R O . 1 7 2 1 . B PA c h t e rstraat54-vg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen belang-

- Vogelvereniging De Vogelvriend
voor het organiseren van de
Bernhezer
Vogeltentoonstelling op 24 en 25 oktober 2015
in Cultureel Centrum St. Willebrord, Hoofdstraat 78, 5473 AS
Heeswijk-Dinther. De beschikkingen zijn verzonden op 8 oktober 2015.
- Stichting Intocht Sint Nicolaas
Heesch voor het organiseren
van de Sinterklaasintocht op 15
november 2015 van 12.00 tot
14.00 uur in diverse straten van
Heesch en Cultureel Centrum
de Pas, De Misse 4, 5384 BZ
Heesch. De beschikkingen zijn
verzonden op 9 oktober 2015.
- Cultureel Centrum de Pas voor
het organiseren van Plug and
Play in de nacht van 7 op 8

november 2015 van 21.00 tot
3.00 uur in Cultureel Centrum
de Pas, De Misse 4, 5384 BZ
Heesch. De beschikkingen zijn
verzonden op 9 oktober 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

hebbenden tegen de bij het nieuwe
vaststellingsbesluit aangebrachte
wijzigingen beroep instellen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Degene
die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige
voorziening indienen.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In
dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.

wijk-Dinther is vastgesteld.
inhoud: Het bestemmingsplan
heeft betrekking op de voormalige
schoollocatie aan de Abdijstraat
41 en 43 (en de Teerlingstraat),
de locatie achter Veldstraat 4 en
Lariestraat ong. (tussen nrs. 3 en
5). Het bestemmingsplan maakt
de realisatie van 22 (zorg)appartementen, 6 patiowoningen en 2
vrijstaande woningen mogelijk.
inzage: Het bestemmingsplan
ligt met ingang van 14 oktober
2015 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.
IMRO.1721.BPCuneraschool2vg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep
instellen die tijdig hun zienswijzen
op het ontwerp hebben kenbaar
gemaakt, of niet kunnen worden
verweten dat zij niet tijdig hun
zienswijze naar voren hebben
gebracht. Een beroepschrift kan
worden ingediend bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Degene die
beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter
van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In
dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.

Ontwerp-wijzigingsplan Broekhoek ong. (naast 26) Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan Broekhoek ong. in
Heesch (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).
inhoud: Het plan behelst de realisatie van een woning op het perceel gelegen naast Broekhoek 26
in Heesch.
inzage: Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 15 oktober 2015 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in
het gemeentehuis in Heesch.
Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.
IMRO.1721.WPBroekhoekong26ow01).
reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerp-wijzigingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19,
5384 ZG Heesch.
Vaststelling bestemmingsplan
Cuneraschool fase 2, Heeswijkdinther
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat in
de gemeenteraadsvergadering van
1 oktober 2015 het bestemmingsplan Cuneraschool fase 2, Hees-

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan voor Actief Burgerschap
voor het organiseren van een dorpenderby op 14 oktober 2015 van
12.00 tot 17.00 uur op Plein 1969,
5473 CA Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Vaststelling bestemmingsplan
Leliestraat ong. (naast 10), Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat in
de gemeenteraadsvergadering van
1 oktober 2015 het bestemmingsplan Leliestraat ong. (naast 10)
Heesch is vastgesteld.
inhoud: Het betreft een bestemmingsplan voor de realisatie van
een tweetal (geschakelde) ruimte-
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Voornemen tot uitschrijving

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende persoon niet meer bij te houden, omdat
uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- R.M. Veld, geboren 16-02-1965
Dit voorgenomen besluit kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Bent u op de hoogte van het huidige
adres van genoemde persoon, neem dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.

Verpakkingen van plastic, blik en drankkartons
kunnen voortaan samen in dezelfde
Plastic Heroes-zak

voor- ruimtewoningen.
inzage: Het bestemmingsplan ligt
met ingang van 15 oktober 2015
gedurende zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis in
Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.
IMRO.1721.BPLeliestraat-vg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen de bij het nieuwe
vaststellingsbesluit aangebrachte
wijzigingen beroep instellen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Degene
die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige
voorziening indienen.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In
dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.
Vaststelling bestemmingsplan
Nieuwstraat 19, Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 1 oktober 2015 het bestemmingsplan Nieuwstraat19, Heesch
is vastgesteld.
inhoud: Met het bestemmingsplan
wordt een bedrijfsuitbreiding van
het ter plaatse gevestigde bedrijf
(handelsonderneming in woningen bedrijfsinrichting en aankleding) mogelijk gemaakt. Er wordt
een nieuwe bedrijfsruimte (kantoor, opslag en showroom) van
315 m² gebouwd.
inzage: Het bestemmingsplan ligt
met ingang van 14 oktober 2015
gedurende zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis in
Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPNieuwstraat19-vg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep

instellen die tijdig hun zienswijzen
op het ontwerp hebben kenbaar
gemaakt, of niet kunnen worden
verweten dat zij niet tijdig hun
zienswijze naar voren hebben
gebracht. Een beroepschrift kan
worden ingediend bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Degene die
beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter
van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In
dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.
Ontwerp-wijzigingsplan Laarhof
ong., Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan Laarhof ong. in
Nistelrode (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).
inhoud: Het plan betreft het wijzigen van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ en het oprichten van een nieuwe woning
aan Laarhof ong. in Nistelrode.
inzage: Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 15 oktober 2015 gedurende zes weken op
afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721. WPLaarhofongow01).
reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerp-wijzigingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19,
5384 ZG Heesch.
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Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-dinther
- Brouwersstraat 2
Kappen 3 beuken
(verplaatsen inrit)
- Meerstraat 9
Verbouwen pand (mantelzorg)
Datum ontvangst: 05-10-2015

Woensdag 14 oktober 2015

- Sectie E nr. 2748
Bouwen schuilstal
Datum ontvangst: 05-10-2015
Heesch
- De Kropaar 40 (achter)
Kappen esdoorn (verdringing
andere bomen)
Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21
Bouwen loods met overkapping
Datum ontvangst: 07-10-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-dinther
- Abdijstraat 51
Inpandig verbouwen en
functiewijziging
Verzenddatum: 05-10-2015
Heesch
- Doornbos 3
Vervangen houten kozijnen
door kunststof kozijnen en
vervangen gevelbetimmering-

Verzenddatum: 07-10-2015
- ’t Dorp 44b
Bouwen overkapping met
berging
Verzenddatum: 08-10-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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.

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft
geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubli-

ceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heeswijk-dinther
- Rukven 9a
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 08-10-2015
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

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

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

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

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

Begroting gemeente Bernheze: sociaal en duurzaam
BERNHEZE – armoedebeleid is de komende jaren vooral gericht op preventie. de schuldhulpverlening heeft
al goede resultaten weten te behalen, maar voorkomen is beter dan genezen, weet wethouder financiën Jan
glastra van Loon. daarom wordt een plan van aanpak opgesteld met Optimisd voor het beter bereiken van
deze mensen en zullen samenwerkende organisaties binnen het sociaal team en vrijwillige organisaties getraind worden sneller actie te ondernemen als signalen worden opgevangen.
De aanpak van de gemeentelijke
organisatie is bijna rond. Januari 2016 zal de laatste stap gezet
worden in een organisatie met

domeinen en een integraal beleid.
In de perspectiefnota volgend jaar
zal het opkrikken van de organisatie een punt van aandacht zijn.

Wethouder Jan Glastra van Loon met de programmabegroting 2016

op het sociale domein van Meijerijstad heeft consequenties voor de
aanpak in Bernheze. Dienstverlening dichtbij mag daarin niet

Samenwerking in de regio
is daarbij noodzaak. Met
name de beëindiging
van de samenwerking

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

onaal overleg over veiligheid heeft
kenmerken van bedrijven voor
Heesch West, Paalgraven en elders
vastgesteld. De aantrekkende economie laat meer belangstelling zien
vanuit bedrijven voor vestiging in
Oss. Ambitie ligt op bedrijven met
duurzaamheidsprofiel.
Onderwijs
Onderwijsachterstandbeleid continueren en realiseren passend onderwijs binnen een lager budget
worden gerealiseerd door samenvoeging van middelen; gemeente,
scholen, schoolbesturen en op regionaal niveau. Aanpak van onderwijs, zorg etc. voor statushouders
en tijdelijke vluchtelingen zijn niet
in de begroting opgenomen.

verwaarloosd worden, volgens
Glastra van Loon. Aandacht verdient ook de breng- en haalfunctie
in een regionale samenwerking.
Bernheze heeft op deelgebieden
voldoende te bieden om kennis en
kunde te leveren.

Wonen
Aandacht is er ook voor woningen
voor jongeren en studenten en het
bedenken van creatieve oplossingen voor betaalbaar wonen.
Onroerend goed is in waarde gedaald, zowel voor particulier als
bedrijven. De OZB zal met 3%
verhoogd worden om de waardedaling voor de inkomsten van de
gemeente te compenseren.

duurzame bedrijven
Regionaal en met provinciale overheid wordt overlegd over invulling
van Heesch West. 10% van het
grondgebied is Bernheze, de rest is
van ’s-Hertogenbosch, met financieel belang van Oss. Bestuurlijk regi-

Als de marktwaarde van onroerend goed stijgt, zal het percentage OZB overeenkomstig dalen. De
herinrichting van de Willebrordstraat in Heeswijk-Dinther en het
Stationsplein in Heesch staan op
de begroting voor 2016.
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Gerard in gesprek met...

Roel Monteiro
Oud-raadslid Gerard
van Dijk gaat in
gesprek met raadsleden
om hen de gelegenheid
te geven actuele onderwerpen toe te lichten.

Aanleiding
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was Roel Monteiro namens Lokaal, de
uit Bernheze Solidair, Algemeen Belang Bernheze en OPG ontstane nieuwe partij,
de jonge enthousiaste lijsttrekker. Een verwachting dat hij als wethouder maar op
zijn minst als fractievoorzitter zou gaan optreden leek gerechtvaardigd. Niets van
dat alles en dat is reden genoeg om Roel om uitleg te vragen.
Maar eerst wil ik weten wie Roel
Monteiro eigenlijk is?
Ik ben een 30-jarige enthousiaste jongeman, die het belangrijk en prettig vindt
om actief te zijn in de gemeentelijke politiek en daar op basis van inhoud in te
functioneren.
Met het vragen naar het mooiste plekje
van Bernheze heb ik het nu wel gehad.
Ik wil eigenlijk veel liever van je weten
wat voor jou de meest indrukwekkende
gebeurtenis was in je leven?
Voor mij is dat mijn huwelijk met Hiske op
26 juni van dit jaar. Het was een prachtige
dag die ik van mijn leven niet vergeet.

Ik keer terug naar de aanleiding voor
ons gesprek. Lijsttrekker voor Lokaal bij
de verkiezingen en nu gewoon raadslid?
Als lijsttrekker werd ik gekozen omdat ik
als nieuweling onafhankelijk kon staan
in het samengaan in een nieuwe partij
door OPG, Algemeen Belang Bernheze
en Bernheze Solidair. Voor de functie van
wethouder hadden we binnen Lokaal met
Rien Wijdeven een uitstekende kandidaat
en om als fractievoorzitter op te treden
vond ik dat ik de nodige politieke bagage
ontbeerde. Ik heb me dan ook vol overgave op mijn functie als raadslid gestort
en met ruimtelijke zaken in mijn portefeuille kan ik daarin mijn ei volledig kwijt.

Zijn huwelijk met Hiske, de meest indrukwekkende gebeurtenis van Roel

Herindelen Bernheze is tot 2030 voor mij niet aan de orde

6 Kiezen uit twee
1. Gemeenteraad of raad van elf?
Gemeenteraad
2. Grootschalig of kleinschalig?
Kleinschalig
3. De burgemeester van Vorstenbosch of gewoon inwoner?
Inwoner van Vorstenbosch
4. Blijven praten met gemeenten en provincie over herindeling of er nu een punt
achter zetten tot 2030?
Een punt zetten tot 2030.
5. D66 of SP?
D66
6. Een dorpsraad voor Heesch is wel/niet nodig?
Niet nodig.
Roel Monteiro en Gerard van Dijk

Welk belangrijkste besluit is er
voor jou in deze periode genomen?
Dat is zonder meer het afschaffen
van welstand. Algemeen Belang
Bernheze heeft daartoe destijds
al de eerste initiatieven genomen.
Lokaal heeft dit in het verkiezingsprogramma overgenomen en nu
hebben we eindelijk - samen met
de ander partijen - welstand kunnen afschaffen.
Op 1 oktober heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen rondom het zelfstandig
voortbestaan van Bernheze. Het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders, waarin
de wethouders van de coalitiepartijen zitting heb ben, was duidelijk. Hoe kan het dan toch zijn dat
D66 als coalitiepartij bij een dergelijk belangrijk voorstel het college niet ondersteunt?
D66 maakt deze bestuursperiode
voor het eerst deel uit van de gemeenteraad en heeft vanuit het
niets nu zowel een wethouder als
drie raadsleden zitten. Het lijkt
erop dat D66 zich bij het ondertekenen van het bestuursakkoord

Foto: DMBK

Tevredenheid inwoners Bernheze is belangrijkste
argument voor zelfstandigheid in huidige vorm
onvoldoende heeft gerealiseerd
wat de consequenties daarvan zijn
en dat een dergelijk bestuursakkoord zeer beperkte ruimte biedt
om bij belangrijke zaken af te wijken. Ik wijt het zeker niet aan onwil, maar misschien is het gedeeltelijk een gebrek aan ervaring.
Rondom de vraag over het zelfstandig voortbestaan, opheffen
of opsplitsen van Bernheze zijn
diverse
inspraakmogelijkheden
voor de inwoners geweest. Maar
zouden we die voldoende bereikt
hebben?
Voor mij is dat ook de vraag. Op
de diverse inspraakavonden zie je
veelal dezelfde inwoners, terwijl
een groot deel van de inwoners
zich niet laat zien of horen. Nu
wordt er gedaan alsof die kleine
groep van vaste bezoekers representatief is en daar ben ik het niet
mee eens. Maar laat duidelijk zijn

dat ik er zelf ook mee kamp hoe zo
veel mogelijk inwoners van Bernheze bereikt kunnen worden bij
een raadpleging over een dergelijk
besluit.
Wat is jouw belangrijkste ambitie
de komende periode?
Binnen de commissie Ruimtelijke
Zaken komen belangrijke dossiers
aan de orde. Het dossier Aa-dal/

Dijkhoff is er een van, maar ook
het dossier Landgoed ‘Buitengewoon’ in Heesch zal alle aandacht
vragen. Deze dossiers tot een goed
einde brengen, waarbij enerzijds
rekening moet worden gehouden
met economische en maatschappelijke belangen en anderzijds de
juiste juridische verankering van
het een en ander, maakt deze dossiers tot een uitdaging voor me.

Profielschets
Wil je nog ergens op terugkomen?
Het besluit van de gemeenteraad van 1 oktober om als gemeente
zelfstandig te blijven vind ik te voorwaardelijk geformuleerd en herindelen is voor mij tot 2030 niet aan de orde. Ik ben van mening dat
het merendeel van onze inwoners staat voor een zelfstandig Bernheze
in zijn huidige vorm. Voor mij is de tevredenheid, welke ik van onze
inwoners hoor met betrekking tot het wonen in Bernheze, het belangrijkste argument om mij sterk te maken voor een zelfstandig Bernheze,
want tegen die tevredenheid kunnen geen statistieken en cijfers op.

roel monteiro
Woonachtig: in Vorstenbosch
Leeftijd:30 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd
Beroep: Belastingadviseur
Raadslid namens Lokaal sinds
2014
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voor de Kernen
Column

SP: SP

stemde tegen 12% lastenverhoging
Cor van Erp, SP Bernheze, Fractievoorzitter

WatervLUCHt

MARIEKE MOORMAN
Foto: Ad Ploegmakers

Volgens oud schippersbijgeloof brengt het
geluk als een nieuwe boot gedoopt wordt
door een vrouw. Wat trof het dus dat ik
vorige week de eer had de fluisterboot in
Heeswijk-Dinther te dopen. Het was een
kwestie van een ferme klap met de bijl,
een uiteenspattende fles champagne en
‘Watervlucht’ was geboren.

Het begon jaren geleden met een goed idee:
‘Wat zou het mooi zijn als we een fluisterboot kunnen laten varen over
de Aa, tussen kasteel Heeswijk en de Kilsdonkse Molen.’ Het bestuur van
de Kilsdonkse Molen pakte de handschoen op. Er werd een projectgroep
gevormd, een plan gemaakt, vergunningen geregeld, een botenbouwer
gezocht, aanlegsteigers gebouwd, sponsoren gevraagd en vrijwilligers
geworven. Een knap staaltje werk!
Tegenslag kwam aan het einde van het traject, toen iemand meende de
aanlegsteiger bij het kasteel te moeten stelen. Voor zo’n laffe daad heb
ik geen woorden. Wie verzint zoiets? Een klap in het gezicht van alle
vrijwilligers die de fluisterboot mogelijk maken. Gelukkig lieten ze zich
niet uit het veld slaan en steekt Watervlucht gewoon van wal.
Daarmee heeft Bernheze er een toffe toeristische aanwinst bij.

BERNHEZE - in 2016 zullen uw lasten met 12% omhoog gaan!! de rioolheffing
valt voor iedere woningeigenaar 12% hoger uit. dat dankt u niet aan de SP
Bernheze. Op maandag 5 oktober stemde de SP tegen deze onwaarschijnlijke
lastenverzwaring. twaalf procent verhoging is niet uit te leggen. Een krappe
meerderheid van 11 raadsleden vindt dat kennelijk wel uit te leggen. in 2018
zijn er verkiezingen. dan zijn de inwoners weer aan zet.
12% verzwaring
Lasten met 12% verhogen is ongekend. Partijen als de VVD, die
altijd om het hardst roepen dat de
lasten te hoog zijn, stemden voor
deze lastenverhoging. Hypocriet?
De SP kan niet begrijpen dat er
politieke partijen zijn die in deze
tijd lasten met 12% verhogen voor
de inwoners. De inwoners die jarenlang al de koopkracht achter-

inFormeert, boeit en interesseert

Progressief Bernheze: Grondprijs

De website is compacter en ook met de
toegankelijkheid is rekening gehouden.
Verder is de site goed leesbaar op telefoon
en tablet.

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

NAJAARSACTIE
Benzinemotorzaag

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 170
30 cm
Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

van 244,- nu 199,-

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

te hoog

Cent van den Berg, fractievoorzitter
BERNHEZE - Er is een groot gebrek aan goedkope huur- en koopwoningen. de
hoge grondprijs in Bernheze is een belangrijke oorzaak dat er weinig goedkope
huizen bijkomen. Het verlagen van de grondprijs kost de gemeente geld. Bezuinigingen zijn nodig om de begroting sluitend te maken als de gemeente de
grondprijs verlaagt. toch is de noodzaak om de grondprijs te verlagen groter
dan ooit. Jongeren en eenpersoonshuishoudens kiezen anders voor andere gemeenten.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

toegankelijk
Vraaggericht, dienstverlenend en toegankelijk. Dat zijn de uitgangspunten van de
site.

woners 12% lastenverzwaring
kregen. Daarom was de SP tegen
deze verhoging van de lasten met
12%. Mogelijk vragen de inwoners uitleg aan de politici die wel
de lasten met 12% lieten stijgen.
u hebt recht op uitleg. De SP hield
de rug recht en stond in voor lage
lasten. In 2018 kunt u dit meewegen in de keuze voor een nieuwe
gemeenteraad.

www.mooiheesch.nl

Ik wens de schippers, gidsen en toekomstige opvarenden een behouden
vaart.

www.bernheze.org in nieuw jasje

uit zien gaan. Zij leveren nu nog
tientallen euro’s extra in, omdat de
lasten voor het riool met 12% stijgen. Als de gemeente zo met alle
tarieven om zou gaan, was Leiden
in last. Lastendruk moet zorgvuldig
bewaakt worden. Lasten mogen
niet meer dan hoogst noodzakelijk
stijgen. Stijgingen moeten goed
uit te leggen zijn aan de inwoners.
De SP Bernheze wilde niet dat in-

Onbalans
In de gemeente Bernheze staan
veel woningen te koop. uit recente
cijfers blijkt dat in onze regio het
aantal woningen dat te koop staat,
in verhouding tot het aantal kopers, hoog is ten opzichte van andere regio’s. Weinig kopers en een
hoog aanbod. Bovendien zitten
tussen het aantal woningen dat te
koop staat in Bernheze bijna geen
goedkope woningen. In Veghel,
uden en Oss is wel aanbod van
woningen onder de € 150.000,- In

Blanco: De

de vorige bestuursperiode zijn de
gronden van de gemeente afgewaardeerd. Progressief Bernheze is
van mening dat een volgende afwaardering nodig is. Voor de leefbaarheid van de dorpen zijn goedkope woningen nodig. De dorpen
moeten aantrekkelijker worden
voor jongeren.
Bezuinigen
Om de begroting van de gemeente na een afwaardering sluitend te
maken, is een bezuiniging nodig.

Niet eenvoudig in een gemeente
die toch al niet ruim bij kas zit en
weinig geld beschikbaar heeft voor
nieuwe investeringen. Bezuinigen
op de bestuurskosten is voor Progressief Bernheze een optie.
Taken onderbrengen bij buurgemeenten en de eigen organisatie
verkleinen. Het is niet de eerste
keer dat wij dit voorstellen.
Tips, reacties of andere input?
Reactie@progressiefbernheze.nl

poep wordt duur betaald!
Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
BERNHEZE - Vorige week bespraken we het gemeentelijk rioleringsplan. Een
onderdeel daarvan is de rioolheffing die iedereen moet betalen. Cda, d66, Progressief Bernheze en de VVd kozen er voor om de lasten voor woningen en
niet-woningen voortaan anders te gaan verdelen. de gevolgen zijn niet mals,
inwoners gaan 12% meer betalen. Voor niet-woningen dalen de tarieven met
maar liefst 40%.

De grote winnaars zijn in dit geval de eigenaren van de duurste
panden in onze gemeente: het gemeentehuis, de scholen, sporthallen en zorginstellingen. En dat zijn
dus vooral de gemeentelijke- en
andere (overheids)instellingen. En
wie draait er op voor de kosten?

Inderdaad: de gewone burger. Wij
van Politieke Partij Blanco vinden
dit onbegrijpelijk. Eerdergenoemde
partijen overzien de consequenties
van hun besluit niet goed.
De lagere rioolheffing zou bedrijven naar Bernheze lokken, zo is

hun redenering, maar dat is een
fabeltje. De gemeente is de grote
winnaar en u bent de verliezer. Bedankt CDA, D66, Progressief Bernheze en VVD! Als je bedrijven wilt
lokken moet dat op een andere
manier, niet over de rug van de inwoners.

informatie voor de kernen
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Donkere maanden:
verlicht plein

29

Burgemeester Moorman
is Ambassadeur Inclusief
Beleid

www.centrumheesch.nl

Lokaal: Optimis(t)d
Bas van der Heijden, Lokaal
bernheze - De intergemeentelijke sociale dienst, dat is Optimisd voor de
gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel en Bernheze. Nu er
een nieuwe gemeente is gevormd door Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel Meijerijstad - zijn Veghel en Sint-Oedenrode uit Optimisd gestapt. Dit betekent
dat enkel Bernheze en Sint-Michielsgestel overblijven.
Mensen onderschatten wat Optimisd doet, ze helpen o.a. bij
schuldhulp, inburgering en hebben
ook een eigen jongerenloket. Ook

helpen ze ondernemers in nood.
Voor Bernheze is het van belang
dat dit goed geregeld is. Inwoners
kunnen voor diverse zaken bij Op-

timisd terecht, zodat de toekomst
er voor hen weer optimistisch uit
kan gaan zien.

VVD: Rioolheffing

nu via

eenheidstarief

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze
bernheze - Tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2015 heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten om vanaf 1 januari 2016 de rioolheffing te baseren op een eenheidstarief, met als grondslag de huidige WOZ-waarde van uw
burgerwoning of bedrijfswoning.
Dit houdt in dat de totale kosten
voor stedelijk water (hemelwater
en grondwater) binnen de gemeente meer evenredig en dus
eerlijker verdeeld gaan worden.
Wat heeft dat voor consequenties
voor eenieder? Voor burgerwoningen zal dit een verhoging met
12% zijn ten opzichte van 2015 en
voor bedrijfswoningen een verlaging met 37,5%.
Hoge percentages, zoals de minderheid van de raad u zal vertellen,
maar voor burgerwoningen bete-

kent dit concreet een verhoging
met tussen de € 10,08 en € 63,00
per jaar, afhankelijk van de WOZwaarde van uw woning.
Bij
de
WOZ-waarde
van
€ 325.000,- een verhoging van
€ 20,48 per jaar, ofwel € 1,70 per
maand. Daar staat tegenover dat
de jaarlijkse tariefstijging van 6%
(€ 8,86 per jaar) komt te vervallen.
Al 6 jaar lang is het verschil in heffing tussen burgerwoningen en
bedrijfswoningen in euro’s toegenomen en de VVD-Bernheze heeft

CDA: Rioolheffing

zich daar steeds tegen verzet. Men
kan niet verlangen dat ondernemers in Bernheze een steeds groter
deel van de gemeentelijke lasten
moeten ophoesten.
In ons verkiezingsprogramma is
dat een duidelijk streven en wij zijn
dan ook tevreden dat wij dit, met
gezamenlijke medewerking van
een meerderheid in de gemeenteraad, hebben kunnen realiseren.
06-53 496069
www.bernheze.vvd.nl/contact

aangepast

Jolanda School, Raadslid CDA Bernheze
bernheze - Tijdens de laatste raadsvergadering is de rioolheffing aangepast.
CDA, VVD en D66 dienden hiertoe een amendement in. Middels dit wijzigingsbesluit, is de heffing weer teruggebracht in haar oorspronkelijke versie
van 2009: een eenheidstarief voor woningen en niet-woningen. De discussie
hierover heeft bij een aantal partijen een kritische kijk op de koppeling met de
WOZ-waarde opgeroepen. Precies wat CDA Bernheze beoogde.

Koppeling
Inhoudelijk verwijzen we u naar
de CDA Bernheze website waar
de artikelen die wij afgelopen jaren in de weekbladen plaatsten,
te vinden zijn. Wij zijn altijd tegen
koppeling geweest, maar kregen
onvoldoende draagvlak binnen
de toenmalige raad. Nog steeds
vormt er zich geen meerderheid,
maar sommige partijen vinden het
inderdaad vreemd dat men een
gemeentelijke heffing moet betalen als men op eigen terrein en op

eigen kosten infiltreert en geen hemelwater loost. Zeker omdat in het
GRP-plan letterlijk staat: ‘Wij verwachten dat inwoners hemelwater
zoveel mogelijk zelf opvangen en
bergen.’
De gemeente wil u stimuleren om
het goed te doen, daar zijn we het
allemaal wel over eens. Hemelwater
hoort terug in de bodem. Daarbij
koppelen aan de WOZ-waarde van
uw pand, is echter geen stimulans
om het dan ook echt goed te doen.

Belasting
Het huidige motto dat de hoogte
van de WOZ bepaalt wat u bijdraagt, zou gewijzigd moeten worden in: zij die het riool het meest
gebruiken en belasten, dragen het
meeste bij. De gebruiker betaalt.

Burgemeester Moorman benoemd tot Ambassadeur Inclusief Beleid

Bernheze - Het IPG (integraal
Platform Gehandicapten) Bernheze verraste donderdag 8 oktober
burgemeester Marieke Moorman,
door haar te benoemen tot Ambassadeur Inclusief Beleid.
Het VN-verdrag Inclusief Beleid
gaat over het maken en uitvoeren van beleid en plannen waarbij
vooraf rekening wordt gehouden
met mensen die leven met een beperking. Zodat zij zo goed mogelijk
kunnen deelnemen aan het openbare leven.
De gemeente Bernheze was een
van de eerste gemeenten in Nederland die het verdrag tekenden.
En daarmee liep de gemeente voor

op anderen, zelfs op onze regering,
die nog steeds niet tot ratificatie is
overgegaan.
Met deze benoeming tot ambassadeur spreekt het IPG haar waardering hiervoor uit. En men hoopt
dat de burgemeester, met de post
regionale samenwerking in haar
portefeuille, hierop andere gemeenten in de diverse samenwerkingsverbanden aan zal spreken.
En uiteraard dat er ook in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven.

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeit
en interesseert

Tijd voor een
andere bank?
Wij help
en
u bij het
oversta
ppen

Nu hebben we de lasten voor bedrijfspanden omlaag gehaald. Hopelijk een eerste stap in een verdere discussie over de heffingsvorm.

Komt u een Broodje Brandweer eten?
BERNHEZE - De brandweer in Brabant en Zeeland organiseert in de maand oktober een gratis lunch. De lunch
staat in het teken van brandveiligheid bij zelfstandig wonende ouderen. Behoort u tot deze doelgroep of zorgt u
voor een zelfstandig wonende oudere: Kom een broodje bij de brandweer eten en ondertussen vertellen brandweermannen en –vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige woonomgeving.
In Bernheze zijn de lunches op: donderdag 15 oktober in Nistelrode, zaterdag 17 oktober in Heeswijk-Dinther
en dinsdag 3 november in Heesch.
U dient zich wel van te voren op de site www.broodjebrandweer.nl aan te melden.

Van Heck Assurantiën
Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
& Risicobeheer
‘t Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode5384 MD Heesch
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 200412
03 - 45 20 03
088 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Bjorn Smits
uit Heesch

Winnaar:
Maddy van den Akker
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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te KOOP
NieUWe DeSSOtaPiJtteGeLS in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
200 MeMOBLOKS
50 vel per blok, met opdruk van
logo. Eenzijdig full-colour.
A7, 7x10 cm € 65,-.
A6, 10x14 cm € 80,-.
A5, 14x20 cm € 145,-.
www.gaafgrafisch.nl.

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

n
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e
e

mOOiBernhezertJeS
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7

4

HeeSaKKerS LiCHtViSie
HeeFt VOOr ieDereeN
De JUiSte LaMP iN HUiS
We hebben een uitgebreide
collectie in Led, industrieel,
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is
geen probleem bij ons! Parkeren
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.
iN ONZe KaDOSHOP ViNDt U
aLtiJD eeN PaSSeND KaDO
VOOr eLKe GeLeGeNHeiD
We hebben een uitgebreide
collectie woonaccessoires,
sieraden, handtassen, shawls,
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
iN ONZe eLeKtrOSHOP
ViNDt U aLLe MOGeLiJKe
LiCHtBrONNeN
Zowel LED- als SPAAR-, maar

ook de oude gloeilampen en
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen,
scheerkoppen, stofzuigerzakken
en -onderdelen. Parkeren voor de
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
WWW.NiCetOYS.NL
PriNtPaPier
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.
Hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

aaNGeBODeN
PeDiCUre HeeSWiJK-DiNtHer
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
PeDiCUre NiSteLrODe
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
KaPteiJNS PartYVerHUUr
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
FrietKraaM voor uw
evenement of feest. Voor info en/
of boekingen: 0413 292911/
06 25416954. Mario & Christa Bok.

WiLt U ieMaND VerraSSeN
Met eeN eCHt OriGiNeeL
KaDO!
Geef dan een kadobon van
Colorenta voor een kleuranalyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en
kledingadvies voor een bij u
passende garderobe.
Meer informatie:
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12,
Heeswijk-Dinther.

te HUUr
FietSPLUS riNi
Laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
Contact Rini de Reuver
06-28786922.
CeNtrUM HeeSWiJK,
WiNKeL/KaNtOOrrUiMte
(voorheen juwelier). Huur € 650,excl. btw per maand
0413-293584.

GeVraaGD
WaLNOteN Ik haal ze bij u op,
betaal per kg en contant!
Bel 06-53584742.
GeBrUiKte/OUDe
WeNSKaarteN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0413-355008.
OUDe/KaPOtte MOBieLtJeS
VOOr StG. OPKiKKer.
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.

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

5

8
Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Zakelijke dienstverlening

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

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

www.jpallroundict.nl

Kennismaking met homeopathie
Op 4 woensdagochtenden kunt u
kennismaken met de achtergronden
en mogelijkheden van de homeopathie.
De eerste ochtend staan we stil bij de
geschiedenis van de homeopathie en
spreek ik over Samuel Hahnemann,
de grondlegger van de homeopathie.
U hoort een aantal begrippen rond
deze geneeswijze, zoals energie, energievelden, eigen herstelkracht, constitutie en holisme.
De tweede keer gaan we het hebben
over gezondheid, ziekte en heling en
de uitgangspunten van de homeopathie: is het te verklaren waarom
homeopathie werkt en waarvan zijn
de homeopathische geneesmiddelen
gemaakt?

De derde ochtend gaat het over het
homeopathisch consult. Wat kunt u
verwachten als u naar een homeopaat
toe gaat en met welke klachten kunt u
daar terecht? Hoe wordt bepaald welk
middel u nodig hebt? En we maken
een vergelijking tussen reguliere geneeskunde, homeopathie en andere
energetische geneeswijzen.
De laatste woensdagochtend kijken
we wanneer u zelfmedicatie kunt toepassen met homeopathie en we hebben het over de voors en tegens van
vaccinaties.
Jan Hoes

Ik kan spreken vanuit ruim 30 jaar
praktijkervaring als homeopathisch
arts.
Iedere les ligt er een syllabus klaar
met dia`s van de powerpointpresenta-

tie van die dag en een korte schriftelijke samenvatting. Er zal voldoende
ruimte zijn voor vragen.

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

31

Woensdag 14 oktober 2015

BERNHEZE BOUWT

Minder regels

bij bouwen of verbouwen
huis of bedrijf

Een rondje op de bouw...
Heeft u nog vragen?
Vraag het de specialisten.

BERNHEZE - Wilt u bouwen of verbouwen? dan bepaalt u voortaan zelf hoe uw huis of bedrijf eruit komt te
zien. denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een dakkapel of het gebruik van bepaalde kleuren of materialen. Voorheen beoordeelde de welstandscommissie dit aan de hand van een bouwplan. Vanaf 8 oktober is
Bernheze voor het grootste gedeelte welstandsvrij en kunt u in veel gevallen deze stap in het (ver)bouwproces overslaan. de gemeenteraad wil zo het aantal regels en kosten voor inwoners en bedrijven verminderen
en de keuzevrijheid vergroten.
Wat valt er wel onder welstand
Voor een aantal gebieden of situaties blijft de welstandstoets gelden.
Zo vindt de gemeenteraad vijftien
gebieden in Bernheze cultuurhistorisch zo waardevol dat hiervoor
de welstandsregels blijven gelden.
Het gaat om historische dorpscentra, woningbouw uit de wederopbouwperiode en een aantal agrarische clusters. Dat zijn een aantal
oude boerderijen bij elkaar. Als u
een huis of bedrijf in een van deze
vijftien gebieden wilt bouwen of
verbouwen, toetst de welstandscommissie uw bouwplan. Ook
gelden er in de hele gemeente
nog steeds regels voor reclameuitingen. Hiermee wil de gemeente
wildgroei aan reclame voorkomen. En er kunnen regels gelden

bij de bouw van een hele nieuwe
wijk. Dan moet er een zogenaamd
beeldkwaliteitsplan worden geschreven, waarin staat hoe de bebouwing en omgeving op elkaar
zijn afgestemd. Nadat de wijk gebouwd is, wordt hij welstandsvrij.
(Ver)bouwplannen
Wilt u bouwen of verbouwen in
de omgeving van een woning of
bedrijfspand, dan moet u in een
aantal gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld
als u een erker aan uw woning wilt
bouwen of een schuur of ander bijgebouw wilt plaatsen. Op
www.omgevingsloket.nl kunt u
voor dit soort zaken een vergunningcheck doen en een vergunning aanvragen. De gemeente

specialisten
“ Met
om u heen
checkt voor u of het bouwplan
aan welstandsregels getoetst moet
worden.
Meer weten over welstand in
Bernheze
Op www.bernheze.org en
www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de
nieuwe regels te vinden.

bespaart u
tijd en energie

”

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019
info@jvai.nl - www.jvai.nl

START VERKOOP 12 SFEERVOLLE RIJ- EN HOEKWONINGEN

WOENSDAG 21 OKTOBER A.S. VAN 18.00 TOT 19.30 UUR IN DE PAS IN HEESCH

VERKOOP EN INFORMATIE

DE HOEF 2 IS EEN RUIME NIEUWBOUWWIJK
AAN DE RAND VAN HEESCH EN GRENST DIRECT AAN
EEN SCHITTEREND STUKJE VRIJE NATUUR
In dit plan zijn 2 hoekwoningen en 10 rijwoningen te koop. De woningen zijn bijzonder fraai van architectuur
en lekker ruim van indeling. Als je alles wilt weten over deze schitterende woningen kom dan naar de
start verkoop op 21 oktober in Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4 in Heesch.
Prijs vanaf € 183.500,- v.o.n.

KIJK OOK EENS OP

WWW.DEHOEF2.NL

T: (0412) 45 15 54
www.jansen-vantuijl.nl

T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl
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VAN D UYNHOVEN

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vorstenbosch
Vorstenbosch
Tel.: (0413)
(0413) 342768
342768
Tel.:
Mobiel:
(06)
51246525
Mobiel: (06) 51246525
www.bouwservice
avanderzanden@home.nl
avanderzanden@home.nl

pvdzanden.nl

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

06-11955220

www.vanduynhoven.nl

Samen
sterker
bouwen

Kijk eens hoe prachtig ik woon!
Dat kun je met trots zeggen als je straks
eigenaar bent van één van de 14 woningen die in het project
Hof van Berne te Heeswijk-Dinther gebouwd gaan worden.
Projectontwikkeling Van Wanrooij (Geffen) en Quadrant Architecten (Zevenbergen) hebben een schitterend woonproject getekend dat precies in de sfeer van het dorp past. “Er
is gekozen voor de vorm van een hof waarin 8 rijwoningen,
2 grote tweekappers en 4 levensloopbestendige tweekappers (voor 1 of 2 persoonhuishoudens) een plaats hebben
gekregen.

Heeswijk-Dinther -

De diverse woningen hebben allemaal verschillende gevels, maar
hebben door de kleuren baksteen,
dakpannen en uniforme detaillering duidelijk een familiair karakter.
Door de luiken en de rode dakpannen krijgen de woningen een
dorpse uitstraling, passend binnen
de omgeving. Eind van het jaar
starten we met de verkoop. Als
Van Wanrooij zijn we er trots op
om onze bouwkundige handtekening op deze manier in het dorp te
zetten”, aldus projectontwikkelaar
Wilbert de Bruyn.
Projectontwikkeling Van Wanrooij
kwam in 2014 als winnaar uit de
bus van de verschillende ontwikkelaars die de gemeente Bernheze had
uitgenodigd om een plan te ontwikkelen voor het stuk grond aan
de Zijlstraat. Grondprijs, aanbod
seniorenwoningen, buurtcohesie,
social return en duurzaamheid,
waren in deze doorslaggevend.

Het is een mooi
plan geworden dat
prachtige woningen
biedt
“In het traject werken we vanaf
het begin nauw samen met de
architect en de makelaar, in deze
Bernheze Makelaars. Met hen
zijn we de locatie gaan bekijken,
hebben we de woningbehoefte
besproken en vervolgens de doelgroepen en woningtypes bepaald.
In het plan is duurzaamheid op een
hoger niveau getild, zijn de woningen energiezuiniger gemaakt en
ook zijn er duurzamere materialen
gebruikt dan standaard geldt voor
nieuwbouw. Het ontwerp is eind
2014, na een positief besluit van

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

10%
KORTING

Projectontwikkelaar Wilbert de Bruyn

de welstandscommissie, middels
een informatieavond aan de omwonenden gepresenteerd.
We hebben van hen positieve
feedback gekregen, maar ook
kritische opmerkingen over de
parkeermogelijkheden, de groenvoorzieningen en de infrastructuur.
Hierop hebben we onze plannen
bijgeschaafd en begin 2015 opnieuw gepresenteerd.”

Tekst en foto: Hieke Stek

Eigen sfeer en indeling
Het plan ligt momenteel bij de
gemeente voor de wijziging bestemmingsplan procedure. “Nog
voor het eind van dit jaar start de
verkoop via Bernheze Makelaars.
Het is een mooi plan geworden,
dat prachtige woningen biedt voor
jong en oud vanaf € 185.000,- tot
€ 285.000,- vrij op naam. Kopers
hebben volop bouwkundige mogelijkheden en afwerkopties om

het huis met hun persoonlijke sfeer
en indeling in te kleuren. Bij de 4
levensloopbestendige
tweekappers is er zelfs keuze tussen éénlaagse of tweelaagse woningen.
Het inschrijven voor de nieuwsbrief, waardoor je op de hoogte
blijft van alle ontwikkelingen, kan
op website: www.hofvanberne.nl.
Hierop staan ook de tekeningen en
meer informatie”, besluit Wilbert.

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

t/m 31 december 2015

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

www.hetbouwblok.nl

bernheze bouwt
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Informatieavond CPO-project centrum Heeswijk-Dinther
Bijzonder aan dit project is dat de
woningen door de toekomstige bewoners
collectief worden gebouwd
Heeswijk-Dinther - Op korte
termijn zijn er mogelijkheden voor
de bouw van zes patiowoningen
aan de Abdijstraat in HeeswijkDinther. Hierover wordt op dinsdag 20 oktober een informatieavond gehouden in CC Bernrode
in Heeswijk-Dinther.
Stichting SIR-55 is in overleg met
de gemeente actief op zoek gegaan naar een passende locatie
voor een CPO-project voor medioren en senioren, waarbij de toekomstige bewoners zelf de regie
hebben over het ontwerp van hun
toekomstige patiowoningen. Voor
met name medioren en senioren is
dit woningtype uitermate geschikt,
omdat alle voorzieningen op de
begane grond gesitueerd worden.
Om hiervoor een geschikte locatie
te vinden is Ton Linders - contactpersoon Stichting SIR-55 - met

de gemeente Bernheze in overleg
getreden. Uitgangspunt daarbij
was, dat de te bouwen woningen
het liefst zo dicht mogelijk bij alle
voorzieningen gebouwd kunnen
worden. Hiervoor is inmiddels bovengenoemde locatie gevonden,
waardoor de kans groot is om tot
de realisatie van een mooi CPOproject te komen.
Bijzonder aan dit project is dat de
woningen door de toekomstige
bewoners collectief worden gebouwd. Zij bepalen dus, samen
met hun toekomstige buren, hoe
de te bouwen patiowoningen eruit
moeten komen te zien. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen
de toekomstige bewoners tevens
kosten besparen, door bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen. Dit
heeft natuurlijk ook een positief effect op de sociale cohesie binnen

de nieuw te bouwen woonomgeving. Een manier van bouwen die
door vele CPO’ers - die reeds zijn
voorgegaan - als zeer positief is ervaren.
Informatieavond
De informatieavond op 20 oktober
begint om 19.30 uur. Tijdens deze
bijeenkomst ontvangen bezoekers
vrijblijvend meer informatie omtrent de te realiseren woningen, de
locatie, de bouw, de prijsvorming,
etcetera. Wanneer er wordt gestart
met de bouw, hangt van de interesse af. Mocht het project snel gevuld zijn, hoopt men in de tweede
helft van 2016 te starten met de
bouw.
Aanmelden voor de informatieavond kan bij Ton Linders via
torili@home.nl of 0413-851518.

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

AKTIE groothandelsprĳzen

rverven tegen

Professionele muu

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

VEVEO AC plus wit:

Matte muurverf voor binnen- en
beschermend buitenschilderwerk.
Kenmerken:
mooi mat, snel droog, goede
dekking, was en schrobbaar.
Schrobvastheid min. klasse 2 (goed)
Advies verkoopprĳs € 121,50

NU
€ 49,-

VEVEO MULTITEX wit:

Matte muurverf voor binnen- en
buitenschilderwerk.
Kenmerken:
mooi mat, snel droog, zeer goede
dekking, zeer goed reinigbaar,
schrobvastheid klasse 1 (zeer goed)
Advies verkoopprĳs € 159,-

NU
€ 77,-

Voor het mengen op kleur wordt een toeslag berekend
van € 5,- per 10 liter.

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277
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20%

BErNHEZE BOuWt

KEUZEKORTING*
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OP ALLE MAATWERK
BINNENZONWERING

3 maart t/m 22 maart 2014.
Vraag naar de voorwaarden.
Ook voor horren *Geldig van
909999
999921
Horren:
dé 2manier
om
je huis te ventileren
ga je dus naar

Horren zijn een handig hulpmiddel om je huis het hele jaar door te ventileren en om insecten, pollen en stuifmeel niet binnen te laten komen. Bij
Hubo vind je een breed assortiment horren die te plaatsen zijn op ramen
en deuren.

Maxend 5 - Nistelrode

info@hubonistelrode.nl
0412-611033

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1

Voor de doe-het-zelvers is het plaatsen van horren een leuke klus voor
op een regenachtige zondag of bijvoorbeeld voor in de herfstvakantie.
Wil je dit klusproject liever uitbesteden? Hubo kan heel je huis van horren voorzien. Eerst meten we alles gratis bij je op, daarna komt onze
kundige montagedienst alles naadloos en strak bij je plaatsen.
Ook voor horren ga je dus naar Hubo!

17-02-14 11:41

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch
06-53740305

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!
Altijd e
st
de scherpngen.
nb
aa iedi

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

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

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!
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Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
.
riek
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import af
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t
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GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

OPEN HUIS VRIJDAG 16 OKTOBER 2015 VAN 15.30 TOT 17.00 UUR
10
3
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NOG 2 SCHITTERENDE PATIOBUNGALOWS
PER DIRECT BESCHIKBAAR
IN HET CENTRUM VAN HEESWIJK-DINTHER
BURGEMEESTER BREUKELSTRAAT 10

BURGEMEESTER BREUKELSTRAAT 3

 Woonoppervlakte 96 m
 Kaveloppervlakte 184 m2
 Inhoud 335 m3
 Inclusief luxe keuken en badkamer
 2 ruime slaapkamers
 Parkeren op eigen terrein
 Koopsom E 225.000,- v.o.n.

 Woonoppervlakte 104 m2
 Kaveloppervlakte 185 m2
 Inhoud 360 m3
 Inclusief luxe keuken en badkamer
 2 ruime slaapkamers
 Parkeren op eigen terrein
 Koopsom E 230.000,- v.o.n.

2

Plattegrond
patiowoning

INFORMATIE EN VERKOOP

Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bitswijk 10 | 5401 JB Uden
T: (0413) 24 38 18
info@bernheze.nl
www.bernheze.nl

ONT WIKKELING EN REALISATIE
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Een uitdaging
voor
Bedrijfspuzzel oktober
2015 onze lezers, puzzel mee!
1

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

2

4

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

WeieNN
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e
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e
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r
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Meubelstoffeercursussen
info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

073 503 5 305
06 12 22 48 20

Deze bedrijfspuzzel is onderdeel van een serie puzzels die
elke maand terugkomt.
ONDer De iNZeNDerS Met De JUiSte
OPLOSSiNG WOrDt eeN WaarDeBON VaN
€ 50,- VerLOOt.
Deze waardebon is in te leveren bij een van de bedrijven op
deze pagina. Stuur het goede antwoord voor 31 oktober
naar: info@demooibernhezekrant.nl.

5
6

7

Woondesign

Winnaar vorige bedrijfspuzzel: Merel van Erp

8

9

10

www.uce.nl

Nu tijdelijk

20% korting
op de basiccollectie
vouwgordijnen*
Uw woonsfeermaker
Twan Jacobs

11

HOriZONtaaL
2. Het bedrijf met Dutch design glazen meubels en
woonaccessoires.
3. Zij bouwen landelijke bouwwerken.
4. Ben hen ontdekt u de kleuren, materialen en mogelijkheden in
interieuradvies, net buiten Bernheze.
5. Bij dit bedrijf kunt u terecht voor al uw glas in lood wensen.
6. Ook voor boomstamtafels kunt u hier terecht.
7. Alles op het gebied van stoffering op Broekhoek Heesch.
8. Doe-het-zelf winkel met Ladiesnight op 16 oktober.
9. Bedrijf voor loopbaanbegeleiding, training en coaching.
10. Een woningstoffeerder op het bedrijventerrein in Nistelrode.
11. Sinds kort uitgebreid met Morgana, mijn stijl van slapen.
12. Kom met ons tot een passend keukenconcept.
13. universeel autobedrijf aan de Brouwersstraat, dealer van Requal.
14. Bedrijf is actief in loodgieters- en fitterswerk; installatie van
sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur.
VErtikaaL
1. Actief in het onderhoud, renovatie en nieuwbouw schilderwerk.
3. Kozijnen en overkappingen in de Kruishoekstraat.
13. Voor al uw reparaties of updates aan pc of laptop.

12

Oplossing:

13
13
14
14

ontwerp en
uitvoering van:
- boerderijen en woonhuizen
- opslag en stalling
- buitenleven
- poorten en hekwerken
- tafels en buitenmeubels

voor meer informatie kijk op
www.authentiekbouwen.nl
Across

2. Helderrr bedrijf met glazen meubels en
woonaccessoires.
2. Helderrr bedrijf met glazen meubels en
3. V&Sauthentiekbouwen specialist in
woonaccessoires.
Across

pms
477de818
Chocolate Brown
*vraagKleur
in delogo:
winkel
naar
voorwaarden

Down

1. Schilderwerkenrichardvanderakt actief in
het onderhoud, renovatie en nieuwbouw
Laar 1 Nistelrode T. actief
0412 61
1.
Schilderwerkenrichardvanderakt
in 11 85
schilderwerk
Tilburg Mode & Sport
het onderhoud,Tegenover
renovatieVan
en nieuwbouw
Down
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OKTOBER
woonmaand

Voor een nieuwe kijk op uw bestaande interieur
Atelier van Marijke Floris wonen
BERLICuM - de herfst en winter dienen zich aan, de avonden worden weer langer. de uren die we binnenshuis doorbrengen vermenigvuldigen zich. daarom een perfect moment om het interieur eens onder de loep
te nemen en kleine veranderingen aan te brengen die grote effecten hebben.

rp
werk in

ruime keuze aan nieuwe meubels,
verlichting, prachtige stoffen en
decoraties van de hoogste kwaliteit. Marijke Floris adviseert met
haar kennis en ervaring en creëert
met haar gevoel voor harmonie en
kleur om uw interieur een nieuw
cachet te geven naar uw wensen.

echt.

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in
(natuursteen) vloeren, badkamers,
toiletten en keukens.
Voor complete verbouwingen, aanbouwen
en badkamers kunt u bij ons terecht
Voor complete verbouwingen en
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

Wilt u al langer een nieuwe bekleding op die bank, die u niet weg
wilt doen omdat hij zo lekker zit?
Of bent u de gordijnen beu en wilt
u liever eigentijdse blinds? Gemaakt van prachtige stoffen en in
warme kleuren?
Brengt u dan een bezoek aan het
Atelier van Marijke Floris Wonen,
waar uw stoelen en banken kunnen
worden gerestaureerd en gestof-

feerd, blinds en gordijnen kunnen
worden gemaakt. In een landelijk
gelegen boerderij in Berlicum treft
u in het stijlvolle Atelier tevens een

Marijke Floris geeft tevens in haar
Atelier stoffeercursussen. Laat u
inspireren en breng een bezoek
aan Marijke Floris Wonen

Marijke Floris Wonen
De Ploeg 30 Berlicum - 073-5035305
info@marijkefloriswonen.nl - www.marijkefloriswonen.nl.
Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur of maak een afspraak.

Actie is geldig
tot en met
17 oktober 2015
Vraag naar de
voorwaarden

20% KORTING
OP GORDIJNEN

Woondesign

Zondag
18
oktober
open
van 12.00 tot 17.00 uur

Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193
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Het nieuwe w

Modern

De herfst is weer
begonnen en er
wordt weer meer
binnen geleefd.
Dus kleden (karpetten) komen weer
tevoorschijn. We hebben een ruime keus
van zowel standaard als op maat gemaakte
karpetten. Voor een ieder een mooie prijs
met speciale kortingen.
Kom geheel vrijblijvend langs en
bekijk onze nieuwe collectie.
SPECIAAL VOOR ALLE NIEUWBOUWERS
IN HEESCH EN OMSTREKEN:

EXTRA KORTING

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
www.festontapijtenheesch.nl
Broekhoek 52 5384 Heesch • tel. 0412-451394

HET MOMENT OM
DE KOZIJNEN EN DEUREN
VAN MORGEN
TE ONTDEKKEN
BESTEL JE KOZIJNEN EN DEUREN
VOOR 31 OKTOBER 2015 EN ONTVANG

10 % KORTING

Kozijnen en overkappingen
Heesch
0412-453630
fstrien@home.nl
www.strienheesch.nl
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OKTOBER
Woonmaand

Hoe ziet jouw
droomhuis er
uit?

MUSTHAVES
De keuze voor de juiste kleur
verf voor je interieur kan veel
twijfels en onzekerheid veroorzaken. Waar moet je beginnen?
Veel doe-het-zelvers maken regelmatig dezelfde fouten voordat ze de hulp van een kleurstylist inschakelen.

OPEN DAGEN

zaterdag 17 en zondag 18 oktober
van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:

ontwerp en
uitvoering van:

Grote fouten bij
het kiezen van de
juiste kleur verf
voor je interieur:

- boerderijen en woonhuizen
- opslag en stalling
- buitenleven
- poorten en hekwerken
- tafels en buitenmeubels

■

DE NIEUWE VERFKLEUR
WORDT GEKOZEN IN EEN
BOUWMARKT OF WINKEL
VOL HELDER TL LICHT
Kleur komt in een winkel heel
anders over dan in je eigen interieur. Juist door kleur pas te
kiezen in je eigen huis zal je zien
dat de omgeving zoals meubelen, vloer en textiel enorm veel
invloed hebben op het effect
van de gekozen verfkleur.

voor meer informatie kijk op
www.authentiekbouwen.nl

■ DE VERFKLEUR WORDT
GEKOZEN VANUIT EEN KLEIN
KLEURSTAALTJE
Kleine staaltjes zijn misleidend;
test, zodra je de juiste verfkleur
gekozen hebt, deze eerst op
een groter oppervlak, zoals op
A4 formaat of op een groot stuk
karton, waardoor je de kleur beter kunt beoordelen.

Morgana slapen,
nieuw bij Jacobs & Jacobs

■

JE STAAT ER NIET BIJ STIL
DAT DE VERFKLEUR IN DE
LOOP VAN DE DAG KAN
VERANDEREN
Door lichtval zal kleur gedurende de dag steeds anders overkomen. Neem kleurstalen altijd
eerst mee naar huis voordat je
de juiste verfkleur kiest, zodat
je kunt checken of de kleuren
mooi in je interieur passen en
hoe de kleur werkt in de betreffende ruimte.

■

HALS OVER KOP AAN
DE SLAG GAAN ZONDER
EEN VOORAF BEDACHT
INTERIEURPLAN
Voordat je je interieur gaat veranderen, kun je het beste eerst
starten met het maken van een
interieurplan. Je kunt pas kleur
kiezen als je ook hebt bedacht
welke materialen, meubelen en
styling je wilt combineren.

Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

Nu tijdelijk

20% korting
op de basiccollectie
vouwgordijnen*

Doe de
slaaptes
in de wi t
nkel

Comfortabel
wonen

Altijd gratis
Uw woonsfeermaker
persoonlijk
Twan Jacobs
woonadvies

Laar 1 - Nistelrode - 0412 61 11 85 - Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren

WWW.JACOBSENJACOBS.NL

oktober woonmaand
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IEDERE ZONDAG

OPEN TOT KERST!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Heerkens Interieurs ook voor op maat
gemaakte boomstamtafels
HEESWIJK-DINTHER - Wie op zoek is naar een unieke boomstamtafel op maat hoeft niet langer te zoeken.
Hét adres hiervoor is namelijk Heerkens Interieurs op Laag Beugt 1 in Heeswijk-Dinther. Hier vindt men een
uitgebreide collectie van prachtige grote tafels. In allerlei houtsoorten, mét en zonder scheuren en/of noesten en diverse (ijzeren) onderstellen. Deze worden naar wens van de klant gemaakt.
dat afgezien van de bankstellen en
stoelen, nagenoeg alles van hout
door Heerkens Interieurs zelf gemaakt wordt en dat het niet overdreven is te stellen dat wat van
Heerkens Interieurs komt Nederlands hand- én vakwerk is. De betreffende boomstamtafels hebben
een natuurlijke uitstraling. Door
gebruik van speciale loogbeitsen

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

Duurzaam
gekapt hout
Dirk Heerkens

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

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

Meubelstoffeercursussen
073 503 5 305
06 12 22 48 20

info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

Foto en tekst: Wendy van Lijssel

Heerkens Interieurs is de specialist als het gaat over het verwerken van hout tot mooie kwalitatief
zeer goede en eigentijdse meubels.
De huidige trend op dit moment
wordt bepaald door grote landelijke tafels gemaakt van boomstammen in combinatie met verweerde
matte kleuren en doorgaans een
ijzeren onderstel.
Laatstgenoemde hoeft overigens
niet. Dat kan ook een houten onderstel zijn. Eigenlijk kan alles bij
Heerkens Interieurs want er is een

goed uitgeruste meubelmakerij en
spuiterij waar alles in overleg met
de klanten exact naar wens vervaardigd wordt.
“Wij maken al enige jaren boomstamtafels van diverse houtsoorten. Het merendeel wordt gemaakt van Nederlandse iepen- en
Duitse eikenstammen van gemiddeld zes meter lang. Duurzaam
gekapt hout in een straal van
een paar honderd kilometer van
Heeswijk-Dinther”, vertelt directeur Dirk Heerkens. Hij benadrukt

zijn er ontzettend veel kleurmogelijkheden. Hoewel het lijkt of
de tafels ongelakt zijn, worden ze
zelfs drie keer gelakt met een super
matte tweecomponentenlak. “De
tafels verkleuren niet, geven geen
kringen en zijn absoluut onderhoudsvrij”, aldus Heerkens stellig.
Omdat Heerkens Interieurs alles
in eigen beheer vervaardigt is er
voor de klant een prima kwaliteit/
prijsverhouding. Tel daarbij op dat
naast de collectie uit de showroom
de klant ook zelf exact kan aangeven wat hij gemaakt wil hebben.
De mogelijkheden voor de klant
zijn dus vrijwel onbeperkt .

SPAAR NU VOOR HET GRATIS
BOODSCHAPPENPAKKET

1 GRATIS
A
ATIS

P
PAKKETZEGEL

Knorr
wereldgerechten
voor 2-3 personen
2 pakken naar keuze
bijv. burritos
van 5.18 voor 2.59
*per product kan de prijs verschillen,
de korting wordt aan de kassa verrekend.

1+1

Stoofen handperen

GRATIS

*

gieser wildeman,
doyenné du comice
of conference
per kilo

0.89

1.79
1.99

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

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

max. 4 kratten per klant

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

KRAT

PER 100 GRAM

Varkenshaas
per kilo 9.90

1.

50

0.

99

Warsteiner bier
krat 24 flesjes à 300 ml

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 12 oktober t/m zondag 18 oktober 2015. Week 42

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

39

14.

39

9.

99
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‘Ze kwamen van heinde en verre’

Reünie voormalige disc
Heeswijk-Dinther - In de gloriejaren telde een uitgaansavond
wel 1000 bezoekers. Plaatselijk, regionaal en zelfs over de provinciegrenzen heen werd De Ploeg in Dinther gezien als het walhalla
van ‘gezelligheid kent geen tijd’. Een vernietigende brand maakte
een eind aan het feest. Wat voor velen rest, zijn de goede herinneringen. Deze kunnen gedeeld worden op De Ploeg reünie op zondag
25 oktober in Zaal De Toren.

Gonnie Broeren

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Rabobank Clubkas Campag
Stem van
12 t/m 25
oktober!

Kom in actie
voor de
lokale clubs

Elke
stem telt!

Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze? Steun verenigingen in de regio dan
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Hiermee brengen we samen de
clubs verder en helpen we ze om hun doelen te bereiken. Leden van de bank
ontvangen hiervoor een persoonlijke stemcode.

Breng jouw stem uit via www.rabobank.nl/ossbernheze
van maandag 12 oktober t/m zondag 25 oktober 2015.
Een aandeel in elkaar

Altior Heeswijk-Dinther
Avesteyn Heeswijk-Dinther
BC Argus Heeswijk-Dinther
Beekgraaf oudervereniging Nistelrode
Biljartvereniging Asperia/AquaRest
Heeswijk-Dinther
Bridgeclub De Klotbeek Heeswijk-Dinther
Buro Lima Heeswijk-Dinther
Buurtvereniging ‘De Zwarte Molen’ Nistelrode
Buurtvereniging de schoolstraat
Heeswijk-Dinther
Buurtvereniging ‘T Lieske Vorstenbosch
CS De Wevers Nistelrode Nistelrode
Cultureel Centrum Servaes Heeswijk-Dinther
De Geitenwei Heesch
De Heemskinderen Nistelrode
De Kleine Parcival Heesch
De Pas Heesch
De Rooie Tesneuzik Heesch
De Stuik Vorstenbosch
De Toermalijn Oudervereniging Heesch
De Zandkruiers Loosbroek
D’n Eik Heesch
Dorpszeskamp HDL Heeswijk-Dinther
DV Dancing Kids Nistelrode
EHBO Heesch Heesch
EHBO Nistelrode Nistelrode
Fancyfair Vorstenbosch
Fanfare Aurora Heesch
Fanfare St.Lambertus Nistelrode Nistelrode
FC de Lekke Tube Loosbroek Loosbroek
Gehandicaptenbal Nistelrode
Gehandicaptenvereniging DIO
Heeswijk-Dinther
Gilde Nistelrode Nistelrode
Gilde sint antonius abt Vorstenbosch
Gymnastiek en turnvereniging Sine-Cura
Heeswijk-Dinther

Gymnastiek Vereniging HGC Heesch Heesch
Handbalvereniging DOS 80 Heesch
HBV (Heesche Badminton Vereniging) Heesch
Heemkundekring Nistelrode
Heemkundekring de Elf Rotten Heesch
Heemkundekring De Wojstap Heeswijk-Dinther
Heesch Presenteert Heesch Heesche
Bridge Club Heesch
Het Akkerveldje Heesch
Hockeyclub HDL Heeswijk-Dinther
Horizon Ziekenvereniging Heesch
HVCH Heesch
Intocht Sint Nicolaas Heesch Heesch
Jeugdcarnaval HDL Heeswijk-Dinther
Jong Nederland Vorstenbosch Vorstenbosch
Jong van Harte Revue Heesch
KBO Loosbroek Loosbroek
KBO Heesch Heesch
KBO Heeswijk Heeswijk-Dinther
KBO Nistelrode Nistelrode
KBO Vorstenbosch Vorstenbosch
KBO-Dinther Heeswijk-Dinther
Kerncommissie Loosbroek Loosbroek
Kersouwe Heeswijk-Dinther
Kinder Muziek Tejater Speelgoetd
Heeswijk-Dinther
Koninklijke Fanfare St. Willibrord
Heeswijk-Dinther
Koor Frappant Vorstenbosch
Koraal Heesch
Korloo Loosbroek
La Orféon Loosbroek
M.S.O. Heesch
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther
Mini Heesch Heesch
NON - Net Over ‘t Netje Heeswijk-Dinther
Notenkrakers Vorstenbosch Vorstenbosch
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In 1970 werd in Dinther
‘Het walhalla discotheek De Ploeg geopend. Een uitgaansvan
gelegenheid die snel
naam en faam verwierf
gezelligheid
en bezoekers trok van
kent geen
heinde en verre. Vanwege de sfeer, maar ook
tijd’
omdat er vaak toonaangevende bands speelden. “Long
Tall Ernie and the Shakers, Sandy
Coast, Q’65, The Outsiders, Pussycat en zelfs Pink Floyd”, somt Gonnie Broeren uit Sint Michielsgestel
op. Zij was een échte Ploegganger.
“Er waren destijds meerdere goede
uitgaansgelegenheden, maar De
Ploeg was ‘je-van-het’”, aldus Gonnie resoluut.
Ze koestert dierbare herinneringen
aan de fijne sfeer, goede muziek en
de, volgens haar, leuke inrichting
met veel nisjes, donkere hoekjes,
een podium en dansvloer met een
dakje erboven. Er was overigens niet
altijd live muziek. “Mari van Driel
was er dj, maar ook de intussen be-

faamde modeontwerper Addy van
den Crommenacker draaide er platen”, lacht Gonnie. Zij is niet de enige die met weemoed terugblikt. Dat
doen ook Anita Heerkens, Bernadette Smits en Carien van Zutphen.
Samen organiseren zij op zondag 25
oktober van 15.00 uur tot 20.00 uur
een reünie voor het voormalige uitgaanspubliek.
De dames zorgen voor gepaste muziek. “Rockband Purple Haze speelt
en er zijn gastoptredens van Tonny
van den Bosch, Harrie van Essen als
Wally Tax en Bart van Gerven met
Santana muziek”, vertelt Gonnie.
De genoemde dames zijn druk met
het verzamelen van foto’s uit die tijd.
“De Ploeg brandde in mei ’77 af.
Ook foto’s gingen verloren”, aldus
Gonnie spijtig. De dames moeten
het hebben van kiekjes uit de privécollecties. Ze roepen iedereen op om
een gescande of gekopieerde afdruk
te sturen. Deze worden verwerkt in
collages die als decoratie dienen.

Aanmelden
Iedereen is van harte welkom. De kosten zijn € 27,50 p.p.
inclusief eten, drinken, goeie muziek en gedeelde herinneringen.
Belangrijk te melden is, dat er geen galadiner inbreuk gaat
maken op de sfeer, maar het iets zal zijn wat past in die tijd. Wel
is het nodig dat de organisatie weet op hoeveel personen zij kan
rekenen.
Aanmelden kan tot 20 oktober via gonnie.broeren@live.nl en
betaling met vermelding van naam op NL55 RABO 030 2968 768.
Gonnie; “Ik, maar ook Anita, Bernadette en Carien hebben er
zin in om iedereen weer te zien, lekker bij te buurten en met de
voetjes van de vloer te gaan.”

gne
Ontmoetingstuin Servaes Heeswijk-Dinther
Oranjecomité Loosbroek Loosbroek
Ouderraad Bolderik Heeswijk-Dinther
Ouderraad Op Weg Vorstenbosch
P.H.V. Vriend bij Dag en Nacht Nistelrode
Parcival Heesch
Popkoor Noiz Heesch
Prinses Irene Nistelrode
Pub’07 Haren Qwiek voor Heelwijk Heesch
Oss ReumaPatiëntenVereniging Oss e.o.
Heesch
Ruitersportvereniging de Valianten
Heeswijk-Dinther
Schietsportvereniging Hedilo
Heeswijk-Dinther
Scouting Heesch Heesch
Sint-Willebrordusgilde Heeswijk
Heeswijk-Dinther
SJB Nistelrode Nistelrode
Smash 70 Heeswijk-Dinther
Speciaalclub Exoten en Parkieten
Heeswijk-Dinther
Stal Bertus Loosbroek
Stichting Carnaval De Piereslikkers
Vorstenbosch
Stichting Carnavalsviering Heesch (SCH)
Heesch
Stichting Danssport Nistelrode Nistelrode
Stichting De Kreuge Loosbroek
Stichting Enerzjiek Heesch
Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch
Vorstenbosch
Stichting Jeugdwerk Loosbroek Loosbroek
Stichting Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Stichting Natuurspeeltuin De Zwarte
Molen Nistelrode
Stichting Pallet Loosbroek

!

W EEK EN D

otheek De Ploeg

Elke
stem
telt!
Stichting Ranja Heeswijk-Dinther
Stichting Wielerevenementen Bernheze
Heeswijk-Dinther
Streetdance Vorstenbosch Vorstenbosch
T.V. de Broekhoek Heesch
Tennisvereniging de Hoef Heesch
Tennisvereniging T.V.V. 82 Vorstenbosch
Tennisvereniging Telro Nistelrode
Toerclub de Kachelders Heeswijk-Dinther
V.i.V.i.N. Nistelrode
Visclub Vorstenbosch
Vivace Heeswijk-Dinther
Vogelvereniging Vogelvreugd
Heeswijk-Dinther
Voetbalvereniging Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Vorstenbosch Pakt Uit Vorstenbosch
Vorstenbossche Boys Vorstenbosch
Vrouwen Samen Actief Heeswijk-Dinther
W.O. Jeugd- en Gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther
Welzijn bewoners van Bernezorg
Heeswijk-Dinther
Wereldwinkel Nistelrode Nistelrode
WHV Loosbroek
WILLIBRORDCENTRUM Heeswijk-Dinther
Winning Mood Nistelrode
Zaalvoetbalvereniging HDL
Heeswijk-Dinther
Zaalvoetbalvereniging Heesch Heesch
Zonnebloem Heeswijk-Dinther-LoosbroekVorstenbosch Heeswijk-Dinther
Zonnebloem Nistelrode Nistelrode
Zwem- en Polovereniging Gorgo
Heeswijk-Dinther
Zwembad ‘t Kuipke Heesch

VOORDEEL
R
16 T/M 18 OK TOBE

6 STUKS

Suikerbollen
Heerlijk mals. 240 g

WEEKEND

0.

99

Grote kruimige aardappelen

Snoeptomaten
500 G

2.5 KG

WEEKEND

WEEKEND

1.49

Jonagold appelen

1.5 KG

1.99

Grapefruits

WEEKEND

WEEKEND

0.89

Black Angus burgers*
2 stuks.

2 STUKS

0.99

Kalkoenbiefstuk*
260 G

WEEKEND

1.99

Fairtrade honing

Met kruidenboter.

320 G

WEEKEND

2.49

Fairtrade landenchocolade

In handige knijpfles.
350 G

100 G

2.49

1.09

Fairtrade
hagelslag

Biologische Fairtrade bananen

Extra puur met
40% cacao.
400 G

1.79

CA . 5 0 0

G

0.95

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Bij aanschaf van
minimaal 4 Zanuss
i
inbouwapparaten:

5 JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE!

179,-

149‚-

SET VAN 2
DUBBELWANDIGE
GLAZEN

14‚

95

VETLOSWEKER
R

4‚

99

6‚

49

499,-

349‚-

ZANUSSI
INBOUWAFZUIGKAP

PHILIPS
KOFFIEZETAPPARAAT

VAATWASSERREINIGER

ZANUSSI
INBOUWVAATWASSER

ZHC 6131 X

ZDT 21001 FA

INBOUWOPLOSSINGEN
VOOR ELKE PRIJSKLASSE!

HD7435/20

39,95

28‚-

KOOKPLAATREINIGER

6‚

49

EURONICS-SETPRIJS

VAATWASSER, INDUCTIEKOOKPLAAT,
INBOUWAFZUIGKAP EN KOELKAST
ZDT 21001 FA+ZEL 6640 XBA+ZHC 6131 X+ZBA 15021 SV

Van 1456,- voor 1186,-

299,-

479,-

1099‚- 439‚- 249‚ZANUSSI
INBOUWINDUCTIEKOOKPLAAT

357,- VOORDEEL!

ZANUSSI
INBOUWKOELKAST

ZEL 6640 XBA

ZBA 15021 SV

KNIP
Draadloos printen, overal in huis!
VOORDEEL
USB 2.0

DRAADLOOS

USB 2.0

79,95

Normaal 9,99

SCROLLMUIS

5,-

TM

ALL-IN-ONE PRINTER
ENVY 4500

X1200 WIRED BLACK MOUSE
,LU]V\KPNLUZ[PQS]VS/L[K\IILSaPQKPNLVU[^LYWTHHR[
OLTNLZJOPR[]VVYSPURZLUYLJO[ZOHUKPNNLIY\PR(HU
sluiten en direct gebruiken met een USB-verbinding.

64,

95

Print eenvoudig vanaf uw mobiele
apparaat via uw draadloze netwerk.

Veelzijdig printen, scannen en kopiëren. Display, printen vanaf smartphone en tablet, printen via
PU[LYUL[0U]VLYJHWHJP[LP[]LS<:)>PÄ(WWSL(PY7YPU[/7L7YPU[
Vakkundig personeel

Advies op maat

Dankzij HP mobiele printtechnologie kunt u nu
praktisch alles eenvoudig vanaf uw smartphone of
tablet printen. U hoeft alleen maar verbinding te
maken met hetzelfde netwerk als uw printer.

Installatie en service

Euronics Schijndel Hoofdstraat 90, tel: 073-5495427

Afbeeldingen kunnen afwijken ten opzichte van de opgegeven typenummers.
Aanbiedingen zijn geldig tot en met zondag 18 oktober 2015.

NU
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Van Soest & Partners steekt Altior E3 in het nieuw

voetbal

Knappe overwinning Prinses Irene vrouwen
Nistelrode - In een leuke wedstrijd, waarin beide ploegen aanvallende intenties hadden, wonnen de vrouwen van Prinses Irene met 4-3
van de nummer 2 van de ranglijst, FC Berghuizen. Prinses Irene neemt
nu de tweede plaats over van Berghuizen, al staan de ploegen in deze
hoofdklasse kort bij elkaar.

Heeswijk-Dinther - Zaterdag 10 oktober was er een verrassing voor de speelsters van Altior E3. Ze kregen
nieuwe shirts uit handen van Chris-Stan van Daal van Van Soest & Partners. Amber, Krissie, Danni, Raafke en
Charlotte zagen er mooi uit in hun hippe shirts. Namens Altior waren er bloemen voor Christ-Stan en natuurlijk
een bedankwoordje. Altior is altijd erg blij met dit soort sponsoring.

voetbal

Prinses Irene verslikt zich in
counters Venhorst
Venhorst/Nistelrode - Prinses Irene verslikte zich op bezoek
bij Venhorst in de counters van de
thuisclub: 2-2.
Je kunt er van alles van vinden,
maar het debuterende Venhorst
verdient alleen maar respect. In
een dorp van minder dan 2000
inwoners een voetbalclub hebben
die in de 2e klasse speelt, is heel
knap. Des te meer als je dat doet
met alleen maar jongens uit het
dorp en de spelers betalen ook gewoon contributie. Dat het spel wat
ze spelen helemaal is afgestemd
op de tegenstander en erg verdedigend is, kun je ze dan ook niet
verwijten. Prinses Irene wist zich in
de eerste helft geen raad met de
vlijmscherpe counters en keek tegen een 2-0 achterstand aan. De
speersnelle Thijs van Sleeuwen
schoot na 9 minuten al de 1-0 achter de kansloze Van Venrooij. Na
een half uur stond het zelfs 2-0.
Een vrije trap werd door de ijzersterke verdediger Luuk van de Bo-

Berghuizen begon sterk aan de goed doorging en de 3-1 binnenwedstrijd en had gedurende de schoot.
wedstrijd vier keer ’n een-tegeneen situatie ten opzichte van Na de rust kwam Prinses Irene
keepster Eileen Rengers. In alle ge- beter uit de startblokken. De
vallen bleef Eileen winnaar.
weer herstelde en goed aanweElke fout van Berghuizen achterin zige Renske van den Brand zette
werd genadeloos afgestraft. Dit le- Sharron van Os vrij voor de goal.
verde een 3-1 ruststand op, nadat Ondanks de korte dekking, wist
eerst Elien Ploegmakers na goed Sharron de kans op fraaie wijze
doorzetten voor de 1-0 zorgde. De te verzilveren, 4-1. Berghuizen
2-0 voorsprong kwam op naam toonde aan over veel veerkracht te
van Veerle Donkers, die een fout beschikken. Een onnodige overtrevan de keepster goed inschatte. In ding binnen de zestien zorgde voor
de 36e minuut wist Berghuizen via een terechte penalty, die Fricke
Pegge eindelijk een van de kansen binnen schoot: 4-2. Het spel van
te
benutten. hockey
Daar ging tennis
echter wel
Prinses Irene
werd volleybal
onrustiger handbal
en in
voetbal
basketbal
turnen
een buitenspel situatie aan vooraf. de 95e minuut wist Berghuizen opDe uitstekend leidende scheids- nieuw via Pegge, na een inschatrechter besliste anders. In de 39e tingsfout, zelfs de 4-3 op fraaie
minuut was de marge alweer drie wijze te produceren. Er was voor
omdat, de vandaag opnieuw on- de tegenstander daarna geen tijd
grijpbare,
Talitha
Groenendaal
meer om
nog meer
te halen. tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten

korfbal

Altior B1 wint
hoofdklasse-derby
hardlopen

korfbal

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Erp/Heeswijk-Dinther - Altior
B1 won de hoofdklasse-derby tegen Korfrakkers B1 uit Erp.

Verslag: A.v. Lokven Foto: T. Bevers

gaard ingekopt.
In de tweede helft was Prinses
Irene heer en meester, al bleef het
oppassen voor de vlijmscherpe
counters, waarbij Thijs van Sleeuwen een ware plaag bleef. In de
68e minuut was het Douwe Herckenrath die tegen scoorde. Acht

minuten later kopte Wibe van
Rooij fraai een voorzet van Teun
van Schadewijk in de kruising, 2-2.
Daarna waren er nog een paar
grote kansen voor Prinses Irene,
maar ook Venhorst kwam er nog
een paar keer goed uit. Gescoord
werd er echter niet meer.

DDW 1 – Altior 1: 16-13
DDW 2 – Altior 2: 12-8
Altior 3 – Flamingo’s 2: 10-6
BMC 2 – Altior 4: 6-9
biljarten B1 was
duivensport
judo
snowboarden
Altior
erop gebrand
deze vissenAltior 5 –skien
De Kangeroe
3: 6-6 kano
wedstrijd te winnen en dat zag je Prinses Irene 4 – Altior 6: 3-8
ook vanaf het eerste fluitsignaal. Be Quick MW1 – Altior MW1:
De ploeg kwam voor met 0-2. 11-6
Daarna waren er nog goede mo- Altior R1 – Flash R1: 3-2
gelijkheden om verder weg te lo- JES A1 – Altior A1: 3-4
pen, maar De Korfrakkers kwamen Korloo B1 – Altior B2: 9-9
schaken
kaarten/bridgen
terug tot 1-2. Altior vergrootte
de De Korfrakkers
C1 – Altior C1: 6-4
dammen
voorsprong tot 1-3. Nog voor rust Altior C2 – De Korfrakkers C3: 4-1
werd het 2-3. Na rust werd het ze- Altior C3 – Be Quick C2: 2-6
nuwslopend en bleef het lang 2-3, Altior D1 – Korloo D1: 16-0
dus werd er gewisseld
en dat bleek De Korfrakkers D2 – Altior D2: 6-1
1cm b
een gouden wissel, want Yara Altior D3 – Flamingo’s D1: 0-8
scoorde 2-4.
Rooi E1 – Altior E1: 6-3
1,2 cm b
Altior E2 – BMC E2: 2-3
De Korfrakkers kwam op gelijke Altior E3 – SCMH E1: 3-3
hoogte: 4-4. Altior ging weer wis- Tovido E1 – Altior E4: 4-4
selen in het aanvalsvak en weer Altior F1 – BMC F1: 6-5
b
was er een 1,4cm
gouden
wissel, want Be Quick F2 – Altior F2: 2-3
Kristel scoorde de 4-5, tevens de Altior W1 – De Korfrakkers W1:
eindstand.
8-3. Strafworpen: 6-3.
autosport

Brus Motors B.V. is een groothandel in gebruikte nieuwe en gereviseerde automotoren, versnellingsbakken en motor gerelateerde onderdelen. Levering geschiedt door heel Europa. De
kracht van ons bedrijf wordt gevormd door levering uit de zeer grote voorraad.

(revisie) Monteur
Functie-informatie:
Revisie werkzaamheden uitvoeren aan automotoren, zoals cilinderkop revisie, blok boren en
honen, (krukas slijpen). Motor weer samenbouwen.
Uw profiel:
Gedacht wordt aan iemand die ervaring heeft m.b.t. het reviseren van (auto)motoren of
bijvoorbeeld een automonteur die zich hierin wil specialiseren.
Wij bieden:
Een uitdagende baan (40 uur) in een gezond bedrijf met grote betrokkenheid van de medewerkers naar elkaar en de onderneming. Uiteraard een salaris in overeenstemming met de
zwaarte van de functie.
Reageren:
Stuur uw sollicitatiebrief met CV naar:
Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus
Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel
Tel. 073-5479542
E-mail: ruud@brusmotors.com

karten

motorsport

Op weg naar een andere baan?
Influsso helpt je op weg door
loopbaanbegeleiding, coaching
of workshops.

Op weg naar….

Een andere baan?
 Aanbod
Een boost
in je loopbaan?
workshops
oktober en november:

Een check van je CV & LinkedIn-profiel?
CURRICULUM
VITAE

Een betere combinatie tussen
werk en privé?
Een CV waar
je
toekomstige
werkgever
niet omheen kan!
Een nieuwe richting in je loopbaan?
WERKT! coaching of
Influsso helpt jeLINKEDIN:
op weg doorLINKEDIN
loopbaanbegeleiding,
Vinden en gevonden worden
workshops.

NETWERKEN

zet ik stap
mijn netwerk
in om een baan
te vinden?
Zet jeHoe
eerste
op 26 september
en check
je loopbaan
op
de
Dag
van
de
Loopbaan.
Kijk
op
www.influsso.nl.
Voor meer informatie , data, aantrekkelijke tarieven en inschrijven:
www.influsso.nl of bel 06-23669373.
Jacqueline Gerrits ǀ Loopbaanbegeleiding – Coaching

Jacqueline Gerrits - Loopbaanbegeleiding - Coaching
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ HEESCH ǀ 06-23669373 ǀ info@influsso.nl
Vleutloop 44 - 5384 WZ www.influsso.nl
HEESCH - 06-23669373
info@influsso.nl - www.influsso.nl
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budo

jeu de boules

Lucy van Geffen en Bart van
de Brand kampioen jeu de boules

Senn van Buel
opnieuw districtskampioen judo

NISTELRODE – Op de gildenhof vonden zaterdag 10 oktober de jaarlijkse Nistelrodese kampioenschappen jeu de
boules plaats. Met een gewijzigde opzet - doublettes in plaats van triplettes - wisten Lucy van geffen en Bart van
de Brand de eerste prijs te behalen. Zij mogen zich nu een jaar lang Nistelrodese kampioen jeu de boules noemen.

Het Gilde St. Antonius Abt – St Catharina had met medewerking van
de jeu-de-boulesclub Die Lé de or-

ganisatie weer keurig op orde. De
deelnemende teams meldden zich
allemaal rond de klok van 10.00 uur
en zo kon, na het welkomstwoord
door Ruud van de Linde, hoofdman
van het gilde, om stipt 10.30 uur
gestart worden met de eerste van
de vier te spelen wedstrijden.
Het weer was goed, een beetje fris
maar wel droog, zelfs de zon liet
zich nog af en toe zien.
Voor de middag werden er twee
wedstrijden gespeeld, na de pauze
werden speelronde 3 en 4 afgewerkt. De wedstrijden kenden allemaal een voorspoedig en sportief
verloop en zo konden dan ook even
na 15.30 uur de laatste uitslagen

verwerkt worden en de eindstand
opgemaakt. De uitslag (1 t/m 3)
ziet er als volgt uit:
Eerste: Lucy van Geffen en Bart van
de Brand
Tweede: Kees van Oosten en Ruud
van de Linde
Derde: Toon Kling en Jan van de
Berg.

HEESCH - De pas 7-jarige Senn van Buel van de gelijknamige sportschool
is zondag voor de tweede achtereenvolgende keer districtskampioen bij
de jongens onder 8 jaar geworden.
Zilver was er voor Jesse van Buel, Recay Yilmaz en Lizz Sieliakus. Destin
Bunthof en Lex Heins grepen het brons.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

budo
www.diepvriesspecialist.nl

25% Rundvleeskroket
doos à 16 stuks
0.30
per stuk
Diepvriesspecialist
Normaal 5.99

4.

Kabeljauw
filet

Erwtensoep

zak à 1 kg.

emmer à 1 ltr.

Epic
Normaal 11.89

Diepvriesspecialist
Normaal 3.49

Ziggy Horsten grijpt
Nederlandse titel
Brazilian Jiu Jitsu
NIJMEGEN/HEESCH - De 16-jarige Ziggy Horsten van
Van Buel Sports is zaterdag in Nijmegen Open Nederlands
Kampioen Brazilian Jiu Jitsu geworden bij de senioren tot
76 kilogram. Horsten wist maar liefst vijf partijen op rij te
winnen in de Jan Massinkhal in Nijmegen.

79
ambachtelijk

7.

99

Dikke of dunne
frites
zak à 2,5 kg.

Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

1.

Diepvriesspecialist
Normaal 5.99

3.

99

Nieuwe
verpakking

gehakt of à la crème

25%

schaal à 4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

2.

29

tennis

basketbal

turnen

volleybal

Ziggy
Brian van zwemmen
Miltenburg en
Yavuth handboogschieten
Yith
beugelenHorsten met
boksencoaches
badminton
waterpolo

korting
Allfreez
Normaal 7.95

Gebakken
gehaktbal

hockey

Diepvriesspecialist
Normaal 1.69, 1.99

Coppenrath & Wiese
Normaal 2.39

doos à 600 gr.

voetbal

zak à 1 kg.

Vissticks bloks

99

Satebroodjes

4.

Spinazie

Appel strudel

1.

99

zak à 6 stuks

2.

79

2 voor
99

korfbal

Korfbalsters Prinses
irene blijven winnen

zak à 10 stuks

korfbal

5.

99

Vegetarische
mini loempia
zak à 36 stuks

biljarten

hardlopen

duivensport

judo

Spaarkaart

Dorada
Normaal 1.99

schaken

dammen

Gratis tegen inlevering
van 10 spaarpunten

1cm b

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,

van woensdag 14 okt. t/m dinsdag 27 okt. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

jeu de boule

1,2 cm b
www.adcommunicatie.nl

paardrijden

wielrennen

darten

OIRLO/NISTELRODE - De
korfbalsters van Prinses
skienvan hen
snowboarden
Irenevissen
deden wat
verwacht mocht worden.
Tegen SVOC ’01 uit Oirlo/
Castenray werd, na een
ruststand van 4-7, ruim gewonnen. Bij het laatste fluitsignaal stond er een 7-15
kaarten/bridgen
eindstand op het
telraam.
Bij Prinses Irene scoorden
uitblinkster Marina van
Venrooij en Linda van Tilburg beiden drie keer. De
Nistelrodese vrouwen blijven koploper, al blijven de
onderlinge verschillen klein.
Marina van Venrooij

bernheze sportief
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basketbal

Rustig speelweekend voor Slamdunk’97

voetbal

Opnieuw gelijkspel voor Heeswijk
Heeswijk-Dinther - Ook in de
derde thuiswedstrijd van dit seizoen mocht Heeswijk maar één
puntje bijschrijven na 90 boeiende
minuten.

Heesch - Het was voor Slamdunk’97 een rustig weekend. Er
waren maar twee teams die moesten spelen; de ene ploeg verloor,
de andere ging met de winst aan
de haal:
U18/A - E.B.C.G: 32-64
U18/B - Springfield: 61-51
Slamdunk’97 speelt aankomend
weekend weer thuis in sporthal ‘t
Vijfeiken, met uitzondering van de
U14 mix. Dit team speelt op zaterdag en zondag uit. Voor het com-
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plete speelschema van komend
weekend zie www.slamdunk97.nl.
Iedereen is van harte welkom om
te komen aanmoedigen.

Tegen het sterke SC Helmondia
kwam de ploeg van trainer Marc
van de Ven twee keer op achterstand, maar even zo vaak schoot
Stef Adank de thuisploeg vanaf 11
meter langszij. Met de 2-2 eindstand konden beide ploegen wel
leven, ondanks dat beide ook aan
de drie punten mochten ruiken.

voetbal

WHV pakt
punt tegen koploper
Loosbroek - WHV pakte zondag in eigen huis een punt tegen
koploper NLC’03.

voetbal

Hierna golfde het spel op en neer
met vele doelkansen aan beide
zijden, waarbij WHV toch wel de
beste kansen kreeg via Teun van
Mil, Yorick van de Rakt en Harold
Lunenburg. De keeper van NLC’03
herstelde zijn fout bij de gelijkmaker keurig en wist zijn doel schoon
te houden.
Ook de verdediging van WHV

Foto: Hans Heesakkers

Avesteyn raakt achterop

Oss/Heeswijk-Dinther - Op de uitwedstrijd van Avesteyn tegen Margriet waren op voorhand meerdere
scenario’s van toepassing; of Margriet was ‘aangeschoten wild’ omdat het zou ‘rommelen’ binnen de selectie
of een ploeg die getergd was en voor eerherstel wilde knokken om te laten zien dat er wel degelijk rekening
gehouden moest worden met deze Osse ploeg.

In de eerste helft was het NLC’03
dat beter aan de wedstrijd begon.
Het was een stuk feller en na 4
minuten was het raak. Een indraaiende vrije trap van Stein Bijl werd
door iedereen gemist en verdween
direct in het doel. Hierna probeerden de geel-zwarten het wel, maar
het wilde niet echt lukken. Voetballend waren de ploegen gelijkwaardig, maar de gasten waren
vooral veel feller in de eerste helft.
Ruststand 0-1.
Na rust kwam de thuisploeg anders
op het veld . Er werd met de volle
100% gestreden en WHV zette
NLC’03 vast op eigen helft. In de
62e minuut kwam WHV op een
verdiende 1-1 toen een hoekschop
van Yorick van de Rakt (zie foto) in
een keer in het doel verdween.

Stef Adank maker van beide Heeswijk-treffers

Yorick van de Rakt 

Foto: Gabriëls Fotografie

stond zijn mannetje, want onder
leiding van Martijn Driessen werden de aanvallen van NLC’03 geneutraliseerd. De gasten werden
slechts eenmaal gevaarlijk door
een afstandsschot van Wouter Bijl
dat rakelings langs het doel verdween.
WHV was vlak voor het einde nog
dicht bij de 2-1 maar de lob van
centrale middenvelder Harold Lunenburg ging langs het doel. Al
met al een verdiende puntendeling. NLC’03 was beter in de eerste
helft en WHV in de tweede helft.

Aan de illusies van Avesteyn werd
al snel een einde gemaakt. Door
een ongelukkige fout in de Avesteyn-defensie kon Margriet de
1-0 scoren, waarmee meteen de
toon gezet was voor de rest van de
wedstrijd. Avesteyn is een team in
opbouw, dat zich ontwikkelt door
alle facetten van het spel door en
door te ervaren. Dit geeft echter
ook de kans aan jonge spelers die
zich daarbij kunnen manifesteren.
Randy Wiltingh maakte zondag zijn
debuut en deed dat verdienstelijk.
Zondag was één van de dagen dat
de gifbeker voor Avesteyn tot de
laatste slok leeggedronken moest
worden: het werd uiteindelijk 5-0
voor de Osse ploeg. Avesteyn moet
zorgen dat de geblesseerde spelers
zo spoedig mogelijk terugkeren,
zodat ze in de sterkst mogelijke opstelling kunnen aantreden.



Foto: Ad van Dooren

Twee sponsoren voor Avesteyn F4

Gaat voor duurzaamheid
gaat voorén
duurzaamheid
én plezier!!
plezier!
Stem van
12 t/m 25
oktober!
Zonnepanelen en spel- en speelmateriaal voor in en om ons zwembad

Zonnepanelen en spel- en speelmateriaal voor in en om ons zwembad
Stem bij de RabobankCLUBKAS op Zwembad ’t Kuipke
Stem bij de www.rabobank.nl/ossbernheze
RabobankCLUBKAS op Zwembad ’t Kuipke
Uwwww.rabobank.nl/ossbernheze
stem kunnen we goed gebruiken!

Uw stem kunnen we goed gebruiken !!

John F. Kennedystraat 58 • 5384 GE Heesch • T. 0412-451779 • www.zwembadhetkuipke.nl

Heeswijk-Dinther - En weer
was er een team van de Dintherse
voetbalclub Avesteyn dat nieuwe
wedstrijdkleding uitgereikt kreeg.
Het F4 team kreeg uit handen van
maar liefst twee sponsoren - Cabocon, tekenbureau voor staalwerk
(Bo Bok) en Van den Nieuwenhui-

zen BV - Voor al uw verbouwingen,
onderhoud en reparaties (Patrick
van den Nieuwenhuijzen) - nieuwe
shirts en sokken uitgereikt.
Dat was natuurlijk een bloemetje
en een hartelijk bedankje waard.
Daarna was er een woord van

dank vanuit het bestuur naar de
sponsoren, die met deze gift bijdragen aan de verdere uniformering van de Avesteyn-teams. Dat
de spelers er blij mee waren en de
kleding met trots zullen dragen, zal
duidelijk zijn.
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schaatsen Derde plaats
Open dagen Balletstudio van der Stappen
van 19 t/m 23 oktober in Heesch en Nistelrode voor kunstrijdster Roos
Heesch/Nistelrode - Of je nu beginnend of gevorderd bent, jong
(vanaf 4 jaar) of ouder; bij Balletstudio van der Stappen vind je de geschikte dansles voor jou!
Gediplomeerde, enthousiaste docenten nodigen familieleden, vrienden/vriendinnen en eenieder die
belangstelling heeft, van harte uit
om een kijkje te komen nemen tijdens de reguliere lessen.
Algemene dansvorming, klassiek
ballet, klassiek modern, moderne
dans, free style en hip hop streetdance.
Ben je enthousiast en lijkt het je
ook leuk om te dansen, kom dan

in de week van 2 t/m 6 november een gratis proefles volgen. Alle
leerlingen mogen namelijk deze
week een introducé meenemen!
Informatie over de lessen en lestijden vind je op onze website
www.balletstudiovanderstappen.nl.
Lokaties
CC De Pas
te Heesch			

Clubhuis Telro te Nistelrode
De Misse 4				
Zwarte Molenweg 11
TOT DAN(S)
Voor inlichtingen, mail naar
info@balletstudiovanderstappen.nl
Of bel naar 06 25650770.

Hedi Meubelen shirtsponsor VV Heeswijk 4

Heesch - Roos van den Akker (10 jaar) uit Heesch heeft zaterdag een
derde plaats behaald bij de gewestelijke kampioenschappen kunstrijden
in de categorie mini dames.

handbal

Dames DOS’80
spelen gelijk, winst voor heren
Heesch - De eerste thuiswedstrijden in sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch
voor DOS’80 tegen Groene Ster uit Zevenbergen leverden meteen spektakel op. Zo wisten de dames ternauwernood een punt veilig te stellen en speelden de heren een geweldige eerste helft om de punten in
Heesch te houden.

Heeswijk-Dinther - Het vierde seniorenteam van Voetbalvereniging Heeswijk speelt in nieuwe tenues.
Dit is dankzij Hedi Meubelen uit Heeswijk-Dinther, dat voor drie seizoenen shirtsponsor is voor dit team. De
tenues werden vorige week zondag in ontvangst genomen.
Bij die gelegenheid werden Evert
en Jeanette Heerkens, eigenaren
van Hedi Meubelen, in het bijzijn
van het team, met waardering toegesproken door Peer Verkuijlen,
voorzitter van VV Heeswijk. Het is
volgens Verkuijlen heel erg belangrijk dat deze ondersteuning geboden kan worden. “Het is niet alleen

een financieel gebaar, maar ook
door de betrokkenheid die daarbij
een rol speelt. Het verkrijgen van
steun door deze ondernemers vanuit de gemeenschap van HeeswijkDinther is heel erg belangrijk voor
de vereniging”, aldus de voorzitter. Hij gaf daarbij ook aan dat het
ook verplichtingen schept voor het

team, niet alleen in prestaties maar
ook in presentatie qua gedrag en
sportiviteit.
Hedi Meubelen is gevestigd op
Laag Beugt en is voornamelijk leverancier van ambachtelijk gemaakte
meubelen. Bij voetbalvereniging
Heeswijk is het meubilair ook van
Hedi Meubelen afkomstig.

Eerste punten meidenteam TV de Balledonk

De meiden spelen dit jaar voor het
eerst samen competitie. Winnen
is nog een hele opgave, maar er
wordt gejuicht om elk punt en een
gewonnen game is al een behoorlijke prestatie. Vorige week werd
voor het eerst een single gewonnen. Het gaat vooral om sportiviteit en lol, maar een behaald resultaat mag gevierd worden.
Het team is gehuld in nieuwe shirts
met de kleuren van TV de Balledonk. Op vrijdagavond trainen vier
van de vijf meiden samen met het
doel om snel beter te worden en

Solide
De heren speelden een solide eerste helft waarin zowat alles lukte.
Keeper Roy pareerde de meest
onmogelijke schoten op zijn doel.
Het publiek kreeg prachtig uitgespeelde aanvallen voorgeschoteld.
Groene Ster kreeg geen enkele
grip op het spel van de gastheren.
Olaf Langens wist in korte tijd viermaal het net te vinden en alle spe-

Olaf Langens  foto: Ruud Schobbers

lers pikten hun doelpunten mee.
De ruststand, met een verschil van
9 doelpunten, was duidelijk: 16-7.
De tweede helft werd er één om
snel te vergeten. Er werd bijzonder
slordig gespeeld aan Heesche zijde
en het niveau van de eerste helft
werd niet meer behaald.
De tegenstander wist daar onvoldoende van te profiteren. Eindstand: 25-21.

De oplossing

tennis

Heeswijk-Dinther - Het meidenteam tot en met 17 jaar van
tennisvereniging De Balledonk uit
Heeswijk-Dinther heeft zondag de
eerste punten behaald.

Met nog 6 seconden te gaan op
de klok, wist Ellen Kenter de gelijkmaker te produceren en het
eerste punt van de competitie te
pakken. Toch werd er na afloop
met gemengde gevoelens op deze
wedstrijd teruggekeken. De ruststand was 8-5 in het voordeel van
de Heesche dames en er leek geen
vuiltje aan de lucht. Groene Ster
vocht zich dapper terug en leek er
20 seconden voor tijd zelfs met de
volle winst vandoor te gaan: 1314. Daar stak Ellen Kenter uiteindelijk een stokje voor, zij bepaalde
de eindstand op 14-14.

het volgende seizoen meer winstpunten naar zich toe te trekken.

Zondag werd er thuis getennist tegen Nuenen, uitslag 2-4.

Het team bestaat uit (v.l.n.r.): Sanne, Isa, Nadine, Caya en Sam
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Nieuwe shirts voor Altior B2

de kernen van
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MOOIbernheze

www.mooiheesch.nl•www.mooihdl.nl•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer,
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online
voor alle verenigingen en stichtingen:

Heeswijk-Dinther - De meiden van de B2 van korfbalvereniging Altior werden vorige week zaterdag in
nieuwe shirtjes gehesen. Nico van den Braak van lijmbedrijf Gebroeders van den Braak B.V. was er persoonlijk
getuige van dat de meiden ze met trots en vol zelfvertrouwen gaan dragen. De meiden bedankten Nico voor
dit spontane gebaar. Ook Altior bedankte Nico en met een mooie bos bloemen voor de sponsor gingen ze
gezamenlijk op de foto.

budo

Prijzen voor Esli, Ilse en Bjorn
op Flevo Taekwondo Cup
Zeewolde/Berghem - In Zeewolde werd zaterdag 11 oktober de Flevo Taekwondo Cup gehouden. Dit
was een nationaal toernooi waaraan veel leden van Taekyon Berghem deelnamen, waaronder Esli en Ilse
van Leuken uit Heesch en Bjorn van Krieken uit Nistelrode. Er kon gestreden worden op de onderdelen tuls
en sparring, waarbij door de leden van Taekyon Berghem veel prijzen behaald werden. De klasses werden
ingedeeld op leeftijd, ervaring en bij het sparren ook op gewicht.
Op het onderdeel tuls werden de
volgende prijzen behaald:
Derde plaats voor Bjorn van Krieken, Esli van Leuken, Dave Dekkers.
Tweede plaats voor Niek Landman, Stef van den Berk, Rob van
Hintum, Ilse van Leuken en Ken
Dekkers.

Eerste plaats was voor Huberto
van de Wetering.
Op het onderdeel sparring werden
de volgende prijzen behaald:
Derde plaats voor Danique Boelhouwer, Aidan Mcguire, Wessel
Gremmen.
Tweede plaats voor Imke van der
Zande, Esli van Leuken, Dave Dek-

kers en Jesse Broeren.
Eerste plaats voor Niek Landman,
Bjorn van Krieken, Stef van den
Berk, Romy Staal, Giovanni Timmers, Daiko Martens en Huberto
van de Wetering.
Dit leverde een totaal van 23 prijzen op, daarmee waren de coaches
uiterst content.

Nieuwe sponsoren voor meisjes HDL E2

Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schayk VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van den Elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
UCE Computers
Tweewielerservice Dinther
Travel Club Annemarie van Erp
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
‘t Sfeerhuys Uden
Stal het Kantje
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
Samarpana
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze.
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Rijschool Chris van Vught
Rabobank Oss - Bernheze
Raamdecoratie Totaalmarkt
Puur Haar
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Praktijk Marneffe
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
Pantein Thuiszorg Nistelrode
OOvB
Oefentherapie Cesar
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken Jan
Loeffen
Maas & van Oss
Lunenburg Events & More
Los door het bos
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg
en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Klasse RT
Kinderopvang Humanitas/ KDV
Piekobello

Kinderopvang De Benjamin
Kindercoach Plus
Karwei
Kapsalon van Dinther
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Just Be Beauty & Balance
Jumbo Wiegmans Heesch
John’s raambekleding
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Jack Martens Tweewielers
Installatiebedrijf van Dinther
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Horecaservice vd Akker
Hoogstede Optiek en Horen
Heerkens Groente en fruit BV
Hanenberg Materieel
Hanegraaf Verhuur
Hairzz & Bijoux
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Goudsmid Carool Nouwens
Geurts Mengvoerders BV
Gastronomia Italiana
Gabriellic Voetreflex
Gaaf Grafisch
Finovion Accountancy Bernheze
Financieel Centrum Heesch
Fietsplus Rini
Fa. v.d. Wetering
Eetcafe ‘t Pumpke
DTG Kaarsen
DSP Licht Geluid Entertainment
Drukkerij Wihabo
Dressup-Instyle
DIO The Readshop Sparkling
De Pas
De Nistel ontmoetingsplek
De Bakkers Lamers
Danaque Haarstudio
Creatief & Lekker
Cor v. Schaijk Aann.- en Transportmij.
B.V.
Chris van Velzen aanhangwagens
Centrum Maia
Café zaal ‘t Tramstation
Brasserie `t oude Raadhuis
Boslo Investment
Boetiek 24.nl
Bevers Steencentrum BV
Bevers Installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van Sleuwen
Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
AquaRest
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
5A Helma van de Rakt

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: www.bernhezemedia.nl

ZOTTE

ZATERDAG
Heeswijk-Dinther - Het hockeyseizoen voor de meisjes van HDL E2 kan niet meer stuk. Na verschillende
overwinningen dit seizoen - afgelopen weekend werd nog met 4-1 gewonnen van MOP uit Vught - en drie
nieuwe enthousiaste coaches, zijn ze ook nog in het nieuw gestoken.
Sponsoren Heesakkers Beton en Den Dort Schilderwerken hebben voor prachtige nieuwe shirts gezorgd. Jennifer en Arjan Heesakkers en Esther en Dennis Dortmans ontvingen een bloemetje van de ouders als dank voor
deze sponsoring. Daarbij waren, naast coach Esther Dortmans, ook de andere coaches Wendy de Mol en Rob
Dortmans aanwezig.

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

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN

15 oKtober
oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode
broodje brandweer
Locatie: Brandweerkazerne
Nistelrode
energiecafé beco
Locatie: CC De Pas Heesch
tangarine: in stereo
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
boek&babbel
Locatie: Bibliotheek Heesch
sara Kroos: doorgefokt
Locatie: CC De Pas Heesch
handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek
lezing: de kartuizers door
Jan sanders
Locatie: Heemkamer
Heeswijk-Dinther
trio Wilde eend: de Golem
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
16 oKtober
reiki 2 bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
tbl-musicalgroep: Foxtrot
Locatie: De Lievekamp Oss
Film: Whiplash
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
open huis d’n tol
Locatie: Burgemeester
Breukelstraat Heeswijk-Dinther
publieksavond bij
sterrenwacht halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg Loosbroek
17 oKtober
try-out concert:
Fanfare aurora
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PAGiNA 18
tbl-musicalgroep: Foxtrot
Locatie: De Lievekamp Oss
Kijkdag de Welpen
bamviertjes scouting
Locatie: De Elleboog
Leekenstraat 6 Heesch

broodje brandweer
Locatie: Brandweerkazerne
Heeswijk-Dinther
mc-heeswijk: motorcrosswedstrijden
Locatie: Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther
livemuziek
Locatie: Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 2
18 oKtober
ruilbeurs vogelvereniging
de oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
najaarswandeling
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
Kienen
Locatie: Café zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
rommelmarkt
Locatie: Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
PAGiNA 3
open zondag
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode
opening expositie van
cursisten atelier menzel
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PAGiNA 8
tbl-musicalgroep: Foxtrot
Locatie: De Lievekamp Oss
mc-heeswijk:
motorcrosswedstrijden
Locatie: Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
matineeconcert accordiool
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Vertoning Groeten uit
heeswijk-dinther
Locatie: Café/zaal Stanserhorn
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 11
19 oKtober
informatieavond eerste
h. communie 2016
Locatie: Parochiezaaltje
Nistelrode

Film: Wild
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Voorlichtingsavond: oktober
is borstkanker maand
Locatie: Fysiotherapie Hoogstraat
Heesch
PAGiNA 4
Vertoning Groeten uit
heeswijk-dinther
Locatie: Laverhof HeeswijkDinther (beperkte toegang)
PAGiNA 11
20 oKtober
alzheimer café
Locatie: De Blauwe Kei Veghel
dokter op dinsdag@bernhoven: reumatologie 2.0
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Film: Wild
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
informatieavond
cpo project
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 33
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Vertoning Groeten uit
heeswijk-dinther
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 11
21 oKtober
Klasse rt: informatieavonden
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PAGiNA 22
inloopavond:
maas & van oss
Locatie: Tramstraat 25 Nistelrode
informatieavond: Vormsel
Locatie: Parochiezaal Nistelrode
PAGiNA 6
heesch: Fit en Gezond
Locatie: CC De Pas Heesch
5a helma van de rakt: Frisse
neus vakantie-wandeling
Locatie: Parkeerplaats
Bomenpark Heesch
influsso workshop: linkedin
en curriculum Vitae
Locatie: Vleutloop Heesch

liederentafel
Locatie: CC De Pas Heesch
PAGiNA 19
Vertoning Groeten uit
heeswijk-dinther
Locatie: KBO Heeswijk-Dinther
PAGiNA 11
opening depot
Locatie: ‘t Dorp 61a Heesch
22 oKtober
symposium borstcentrum
bernhoven
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
de voettocht van Jan Wijnen
naar santiago – Volgeboekt
Locatie: Bibliotheek Nistelrode
heesch: Fit en Gezond
Locatie: CC De Pas Heesch
Film: la famille belier
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Vertoning Groeten uit
heeswijk-dinther
Locatie: Café/zaal De Toren
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 11
lezing: Familie opstellingen
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
PAGiNA 2
23 oKtober
intuïtieve mandala &
healing met bertine donna
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
heesch: Fit en Gezond
Locatie: CC De Pas Heesch
Wereldse high Wine
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 11
rondleiding: haal meer uit
uw bibliotheek
Locatie: Bibliotheek
Heeswijk-Dinther
teenageparty 12+ met
matsoe matsoe
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Vertoning Groeten uit
heeswijk-dinther 24
Locatie: Plein 1969 en
café De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGiNA 11

Kaartavond Zonnebloem
hdlV
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PAGiNA 15
24 oKtober
reiki 1 bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
themaconcert on air
Fanfare st. lambertus
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PAGiNA 3
bernhezer liedjesbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
laatste optreden V.i.p.
Locatie: Zaal De Toren
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 18
herfstbridge
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
lezing door Kick bras
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 8
Vertoning Groeten uit
heeswijk-dinther 24
Locatie: Het Molenhuis
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 11
tentoonstelling vv
‘de Vogelvriend’
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
oktoberfest
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode
PAGiNA 9
25 oKtober
reünie discotheek de ploeg
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 40
Kienen
Locatie: Café zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Vertoning Groeten uit
heeswijk-dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 11
herfst wandeltocht
Locatie: Start Bar De Ketel
Vorstenbosch
PAGiNA 2

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

