
Boer Johan van Rijthoven uit 
Casteren, een dorp ten zuidwes-
ten van Eindhoven, had proble-
men met zijn melkrobot. Om 
onverklaarbare redenen wilden 
de koeien niet meer in de robots, 
waardoor ze minder melk produ-
ceerden en hij over een langere 
periode tonnen aan inkomsten 
misliep. Johan weet het pro-
bleem aan de melkrobots, maar 
het melkrobotbedrijf schoof de 
schuld vervolgens door naar de 
installateur.

Regisseur Vuc Janic van filmpro-
ducent DOXY volgde het gezin 
van Rijthoven drie jaar lang en 
maakte daar een aangrijpend 
verslag van. “U weet niet wat er 
aan de hand is!”, zegt Johan in 
een scène tegen de rechter, ter-
wijl zijn tranen tevoorschijn ko-
men. ‘Het Mysterie van de Melk-
robots’ toont een herkenbaar en 
emotioneel verhaal waarin een 
boer en zijn gezin gebukt gaan 
onder hogere machten die het 
lot van zijn veebedrijf in handen 
hebben.   

Energetisch coach Stef Freriks, 
woonachtig in Heesch, leerde 
Johan kennen toen hij bij hem 
de cursus ‘Op weg naar antibio-
ticavrije landbouw’ volgde. “Alle 
boeren en iedereen die ooit iets 
ergs heeft meegemaakt, zou 
deze documentaire moeten zien. 
Het is een mooi portret van een 
boerenfamilie, waarin niets an-
ders dan de werkelijkheid wordt 
weergegeven”, vertelt Stef.
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Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

AFDELING MAASLAND (REGIO OSS)

OVER 9 DAGEN!OVER 9 DAGEN!

noteer deze datum: 3 november

Volg ons op:       Meer info: www.fietsplezierheesch.nl
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Aangrijpende documentaire 
‘Het mysterie van de melkrobots’

in Theater De Pas
HEESCH - Het leven van een boer is niet altijd makkelijk. Dat laat de 

Teledoc-documentaire ‘Het Mysterie van de melkrobots’ op aangrijpende 
wijze zien. De film gaat op dinsdag 31 oktober in première in Theater 
De Pas. Na de vertoning is er een nagesprek met de hoofdpersonen.

TEKST: MATTHIJS VAN LIEROP

DE FILM IS (ALLEEN) OP DINSDAG 31 OKTOBEr 2017 
OM 20.00 uur TE ZIEN IN THEATEr DE PAS. 
KAArTEN Á € 5,- KuNNEN GErESErVEErD WOrDEN 
VIA 0412-451634 OF VIA WWW.DE-PAS/FILM. 
NA AFLOOP VAN DE VErTONING ZuLLEN JOHAN EN 
STEF MET HET PuBLIEK IN GESPrEK GAAN.

Een mooi portret van een boerenfamilie

Hogere 
machten 
die het lot 
van zijn 
veebedrijf 
in handen 
hebben Krant niet op 

woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Zondag 29 oktober Zangmiddag 
door MarieChristien Verstra-
ten. Zangeres en theatermaker 
MarieChristien brengt haar the-
atervoorstelling rondom ‘de 
vrouw, de moeder en Maria’. 
MarieChristien laat het publiek 
op haar eigen ongedwongen 
wijze wat nostalgie proeven. 
‘Met ‘n knipoog naar Maria’ kun 
je deze theatervoorstelling be-
zoeken na aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Aanvang 15.00 uur, kosten 
€ 7,50, te betalen bij binnen-

komst in de zaal. Zie verder: 
www.mariechristien.nl.                                

Zondag 12 november Muzikaal 
Cabaret ‘Wrijving’, door Marij 
van den Boom. ‘Wrijving’ is een 
muzikaal cabaretprogramma vol 
humor, ontroerend, maar vooral 
een feest van herkenning. 

De input van een man en van 
een vrouw leidt tot inspirerende 
inzichten, mooie momenten of 
toch vooral tot wrijving? Marij 
van den Boom wordt muzikaal, 

maar ook theat(e)raal begeleid 
door gitarist Kornelis Lieven-
se. Het programma bestaat uit 
Nederlandstalige, pure en soms 
hilarische liedjes uit eerdere 
voorstellingen. Voor déze voor-
stelling is ook nieuw materiaal 
geschreven. 
Zie www.marijvdboom.nl.
Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

De aanvang is om 15.00 uur en 
de kosten bedragen € 5,-, te be-
talen bij binnenkomst in de zaal.

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Matthijs van Lierop
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

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

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

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

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

 Advertorial

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

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

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

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

Even voorstellen... 
onze nieuwe directeur

BERNHEZE - Met trots mag 
ik mezelf voorstellen als 
de nieuwe directeur van 
De Eĳ nderic! Mĳ n naam is 
Kris Roemers, ik ben 42 
jaar en samen met mĳ n 
vrouw en onze drie 
kinderen woon ik in Best.

Voorheen was ik als manager actief in centra voor de kunsten rondom 
Eindhoven en Den Bosch. Ik heb me vanuit die rol steeds ingezet om 
kunst en cultuur (in al haar disciplines) bereikbaar te maken voor 
iedereen. Dichtbĳ  de mensen.

De Eĳ nderic sluit hier als organisatie zeker ook op aan, ik denk dat er 
daarom ook een klik ontstond. Bĳ  De Eĳ nderic ontmoeten mensen 
elkaar, dóór de kunst en vóór de kunst. Soms gewoon om gezellig 
samen te zĳ n, soms om tot rust te komen en soms om artistiek op een 
hoger niveau te komen. Maar meestal gebeuren al deze dingen samen. 
Het belang van kunst en cultuur kan nooit overschat worden, net als het 
belang van een organisatie als De Eĳ nderic, die midden in de samenle-
ving staat en er is voor iedereen.
Ik ben trots om aan het roer te mogen staan van deze organisatie en 
daar, samen met jullie, verder aan te mogen bouwen.

D
WINTERKOST EN NOG VEEL MEER...

e herfst heeft zijn intrede weer gedaan, de avonden 
worden langer, de blaadjes waaien weer in het rond. 
Heerlijk vind ik dat. Lekker wandelen in de bossen, 

even uitwaaien om daarna de tijd te nemen om lang in de 
keuken door te brengen, gezellig samen spelletjes te doen of 
lekker op de bank voor de televisie te hangen.

Van heerlijke ovenschotels en stoofpotjes tot gewoon een lekker 
borrelhapje... de ideeën zijn er weer volop.
Zelf zijn we alweer bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis! 
Maar eerst komt er steeds meer wild in de toonbank te liggen, 
alles weer lekker vers! 

Kipdrumsticks met sinaasappel en honing: 

Ingrediënten voor vier personen:
* Acht drumsticks
* Twee sinaasappels
* Vier takjes rozemarijn

* Twee eetlepels honing
* Drie teentjes knoflook geperst
* Twee eetlepels olijfolie
* Snufje peper en zout 

Bereiding:
* Verwarm de oven voor op 180 graden.
* Rasp een sinaasappel en pers deze uit. Snijd de andere 

sinaasappel doormidden en pers de ene helft uit en snijd de 
andere helft in plakjes.

* Meng het sinaasappelsap met knoflook, honing, olijfolie, 
sinaasappelrasp, peper en zout.

* Rits de naaldjes van een takje rozemarijn af en meng deze 
door de marinade. 

* Leg de kipdrumsticks in een ovenschaal en giet de marinade 
er overheen. Verdeel de plakjes sinaasappel over de kip.

* Leg de drie overgebleven takjes rozemarijn erop en bak de kip 
nu ongeveer 45 minuten in de oven.

* Bedruip de kip tussendoor een paar keer met braadvocht. Zet 
voor een krokant korstje de laatste tien minuten de grill aan. 

Eet smakelijk!

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

Aanbieding: 

Drumsticks
Tante Door
per kilo € 5,98

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

Woensdagavond 
Ouwverwetste zwets- & zeveravond voor iedereen. 
Vanaf 20.00 uur. Zin om lekker bij te kletsen 
met je maten onder het genot van een pilske?

Biljart en dartborden aanwezig voor een vereniging 
die op zoek is naar een thuisbasis.

Lendersgat 1 - Vorstenbosch - 06-51356237 - www.de-riethoeve.nl

Elke woensdag en donderdag  ‘Eten wat de pot schaft’
van 17.00 tot 20.00 uur, het menu staat op Facebook

28 oktoberHalloween-
party

Elke woensdag en donderdag  ‘Eten wat de pot schaft’
€ 10,-

Van heerlijke ovenschotels en stoofpotjes 
tot gewoon een lekker borrelhapje

CoLUMNRINY
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Stopwoorden
Ik denk dat iedereen wel stopwoorden gebruikt. Als ik 
bijvoorbeeld ga tellen hoe vaak ik in mijn columns ‘namelijk’ 
gebruik, is dat stiekem namelijk best heel veel. Voor de meeste 
mensen valt het echter niet op, omdat ze er gewoonweg niet op 
letten. Ik heb de nare eigenschap dat me dat meestal wel opvalt. 
Niet zozeer als ik veel stukken van dezelfde schrijver lees, maar 
wel als ik veel luister naar mensen in mijn directe omgeving.

Ik denk dat deze rare afwijking van mij komt doordat ik als 
oud-barman veel verhalen heb gehoord of heb staan afluisteren 
in de kroeg. Want het valt mij op dat mensen vooral de neiging 
hebben  veel stopwoorden te gebruiken als ze alcohol gedronken 
hebben. Misschien omdat er dan wat remmingen wegvallen en er 
niet meer wordt nagedacht over een afwisselende zinsopbouw, 
ik weet het niet. Maar het aantal keren dat ik de plat-Brabantse 
uitdrukking ‘witte wel’ naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen, 
als ik weer eens een levenswijsheid te horen kreeg, zijn ontelbaar. 
Ook ‘in principe’, ‘jungkse’, ‘allesbijmekare’, ‘ik zin’ en in sommige 
gevallen zelfs ‘desalniettemin’ waren standaard uitdrukkingen 
aan het begin of het eind van zowat elke zin, op het einde van de 
avond in mijn dorpskroeg.

Ik ben er bang voor dat ik deze rare eigenschap van mij mijn 
hele leven niet meer ga verliezen. Nu ik inmiddels al lang geen 

barman meer ben maar een saai 
kantoormannetje luister ik, 
tot grote ergernis van mezelf, 
nog steeds met een speciaal 
stopwoord-oor naar collega’s en 
opdrachtgevers. Het is niet dat ik 

hoop ze te betrappen, zodat ik ze 
een beetje voor de gek kan houden, 

echt niet. Dat zou ik NAMELIJK 
echt niet durven.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

RegioBank meest
klantgerichte en

klantvriendelijkste bank
Beste klanten, 

hartelijk dank voor jullie waardering.

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

HET VERHAAL VAN DE VLUCHTELING; 
toen en nu

Daarna kom je meer te weten 
over het leven van een aantal 
vluchtelingen uit Iran en Syrië 
die in Heesch wonen. Ook ver-
tellen twee studenten, die al een 
kleine twintig jaar met hun fa-
milie in Heesch wonen, hoe het 

hen in Nederland vergaan is.
De lezing is gratis toegankelijk 
en begint om 19.30 uur.

Aanmelden voor deze avond is 
noodzakelijk. Dit kan via 
www.nobb.nl/bernheze of aan 

de balie van een van de vestigin-
gen.

HEESCH - In de bibliotheek van Heesch staat op woensdag 1 november de vluchteling centraal. Enkele 
mensen die nauw betrokken zijn bij de integratie van vluchtelingen houden een korte inleiding over hun 
werkzaamheden (medewerker van Vluchtelingenwerk en coördinator van taalcoaches). 

Een allerlaatste groet

De victorie startte op 17 sep-
tember om 14.00 uur bij Kasteel 
Heeswijk en eind oktober was 
het Brabants grondgebied gele-
gen ten zuiden van de Maas gro-
tendeels bevrijd. Dat kostte veel 
mensenlevens onder militairen 
en burgers, naast heel veel scha-
de aan gebouwen en de infra-
structuur. Zeker 100.000 Britse 
soldaten overschreden midden 
september de Belgisch-Neder-
landse grens bij Luyksgestel. 
Die waaierden vervolgens uit 
over de provincie en bereik-
ten onder andere via Nistelrode 
het centrum van Heesch op 25 
september. Een driedaagse slag 
volgde. ’s-Hertogenbosch lag 
aan de bovenrand van die waai-
er en de aanval daarop werd in-
gezet op 22 oktober. De opmars 
startte vanuit Oss en Heesch en 
het zwaartepunt van de aanval 
lag tussen de spoorlijn en de 
Rijksweg die naar de provinciale 
hoofdstad leidden.

De Britse 53e Welsh divisie werd 
hiermee belast en het zou wor-
den uitgevoerd door een klas-
siek optrekken van de infanterie. 
Geen verrassingsaanval en de 
Duitse tegenstander had zich 
hierop goed voorbereid. Over-
vloedige artillerie aan de kant 
van de Britten moest de vijan-
delijke weerstand breken. Dat 
hebben vooral de burgers in de 
Brabantse hoofdstad geweten. 
Op 20 oktober arriveerde een 
bepaalde eenheid uit die divisie, 
1e BN Oxfordhire and Bucking-
hamshire Light Infantry, ‘OX en 

BUCKS’, (graafschappen gele-
gen ten noordwesten van Lon-
den) voor dit doel in Heesch; 
zo’n 400 militairen die gelegerd 
werden in beide scholen. Hun 
commandant was Lt. Col. J.H. 
Hare.

Na 73 jaar keerde op 93-jari-
ge leeftijd een krasse veteraan, 
Ray Charles - destijds full cor-
poral van de A-Comp, volgens 
zijn zeggen - van die OX en 
BUCKS terug naar Heesch. Hij 
wilde na zovele jaren eer beto-
nen aan zijn commandant die 
in Heesch begraven ligt. Veel 
kon hij zich van die dagen niet 
meer herinneren. Wel dat deze 
gerespecteerde commandant 

op zo’n honderd meter van hem 
vandaan sneuvelde, toen hij bij 
een verkenning ten westen van 
’s-Hertogenbosch - onder Deu-
teren bij de Vlijmense Hut - in 
een hinderlaag reed. Dat was 
op 28 oktober 1944. De dochter 
van Ray, Sheila, assisteerde hem 
bij het plaatsen van een herinne-
ringskruisje op het bewuste graf.

Een beperkt gelegenheidscomi-
té, bestaande uit Tiny Gevers, 
Antoon van Herpen en Ton van 
Beurden namens respectievelijk 
de kerkhofcommissie en de ge-
meente, zorgde voor enig de-
corum. Na afloop van dat eerbe-
toon, bij de koffie, vertelde Ray 
dat hem de moeilijke bevoorra-
ding door overstromingen in fe-
bruari 1945 tijdens hun opmars 
vlak over de Nederlands-Duitse 
grens was bijgebleven. Inder-
daad, het was waar dat toen 
de divisie aan de andere, ooste-
lijke, kant de boszoom van het 
Reichswald bereikte, de helft van 
zijn manschappen verloren was 
gegaan aan doden, vermisten, 
gewonden en zieken. De vraag 
waarom genoemde comman-
dant zo gerespecteerd werd was 
blijkbaar te Hollands, te direct en 
werd minzaam weggewuifd. Jo-
han van de Steeg kon hem enige 
foto’s overhandigen afkomstig 
van de dochter van Hare, die 
ruim tien jaar daarvoor een be-
zoek aan het graf van haar vader 
bracht.

Joop Thuring, mede namens 
Johan van de Steeg

HEESCH - In de maanden september en oktober wordt de geweldda-
dige worsteling van de geallieerden om de provincie Noord-Brabant 
te bevrijden uit de handen van nazi-Duitsland herdacht; nu 73 jaar 
geleden. 

Ray Charles bij het graf van zijn bataljon-commandant, Lt.Col. H.J. Hare, 
R.K. Begraafplaats Petrus Emmaus Parochie, Heesch.

De krasse 93-jarige Britse oor-
logsveteraan Ray Charles bezoekt 
na 73 jaar zijn kameraden – zie 
de karakteristieke witte zerken op 
de achtergrond - die aan zijn zijde 
sneuvelden tijdens de aanval op 
’s-Hertogenbosch, oktober 1944.

Zeker 
100.000 
Britse soldaten 
overschreden 
midden 
september 
de Belgisch-
Nederlandse 
grens bij 
Luyksgestel

‘Misschien omdat er dan wat 
remmingen wegvallen’
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ZOrG EN HuLP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BErNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THuISZOrG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHEr
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELrODE / VOrSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBrOEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

06-34659852
‘t Vijfeiken 14 Heesch
(achter de Lidl)
info@fysiopdegroot.nl
www.fysiopdegroot.nl

FYSIOTHERAPIE
BIJ MEERSPORTS

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Sylk
Raadhuisplaza 12
Heeswijk-Dinther

 

0413-293913
06-27515641

 

info@sylk-beautinfo@sylk-beauty.nl
www.sylk-beauty.nleerste okselbehandeling is voor onze rekening

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Winnaar Coiffure Award

‘t Dorp 68  5384 MC  Heesch  T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nlNieuwe collectie

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - SAMEN STErK voor 
welzijn en zorg in Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek be-
oogt de participatie en betrok-
kenheid van burgers onderling 
te bevorderen. 

In het kader hiervan heeft zij 
een eerste avond gepland met 
als onderwerp: Opvoeden, een 
volle agenda; hoe doen andere 
ouders dit toch?
Ouders worden uitgenodigd om 
op deze avond hierover met el-
kaar in gesprek te gaan. Tijdens 
deze bijeenkomst ligt het accent 

op het delen en uitwisselen van 
ervaringen en tips.

Wanneer: donderdag 26 okto-
ber van 20.00 tot 21.45 uur.
Waar:    CC Servaes, Raadhuis-
plein 24 Dinther.
Kosten: geen kosten, koffie voor 
eigen rekening.
Vragen en/ofaanmelden: José 
van der Heijden-van den Berg, 
jnwvdheijden@ziggo.nl of 
06-19161618.

Opvoeden, een volle 
agenda; hoe doen 
andere ouders dit toch?

Gastgezin 
Wij zijn op zoek naar vrijwillige gastgezinnen 
voor kinderen met onder andere ADHD, 
autisme of hechtingsproblematiek. Wanneer 
een of meer van je kinderen speciale zorg 
nodig hebben, blijft er soms weinig tijd over 
voor jezelf en/of eventuele broertjes en 
zusjes. Ontlasting door een gastgezin kan 
daarom van grote meerwaarde zijn. Eens per 
week of eens per maand: alle hulp is welkom!

Haren: Samen dingen ondernemen
Een vriendelijke man (1953) maakt graag 
een praatje. Hij houdt van klussen, in de 
tuin werken, wandelen en fietsen. Door zijn 
oogziekte is dat soms lastig. Daarom zou hij 
het fijn vinden dit eens in de twee weken 
’s middags met iemand samen te doen. 

Vrijwilligerswerk doe je met je hart. Als 
vrijwilliger bij Blink zorg je ervoor dat 
mensen met een beperking zo veel mogelijk 
mee kunnen doen aan de samenleving. 
Ook bied je zwaar belaste mantelzorgers 
verlichting, zodat zij even tijd hebben 
voor zichzelf. Interesse of op zoek naar een 
vrijwilliger? Neem vrijblijvend contact op 
voor meer informatie of neem eens een 
kijkje op onze website: 088-7540400
info@blinkuit.nl | www.blinkuit.nl

‘Eén uurtje per week kan
een leven veranderen’

zoekt vrijwilligers
Wil jij graag iets voor een ander 

betekenen?

Kort nieuws

40-jarig 
koor-
jubileum

HEESCH - Tijdens de H. Mis 
ter gelegenheid van het jaar-
lijkse Caecilia-feest, werd 
door pastoor David van Dijk 
stilgestaan bij het 40-jarig 
jubileum van de dames An-
neke van Leuken en Fien van 
den Hurk bij het dameskoor.

Beiden kregen naast vele 
complimenten een oorkonde 
en een boeket bloemen aan-
geboden. Tijdens de gezellige 
brunch op zondag kregen zij 
een mooie blijvende herinne-
ring, als dank voor hun inzet 
en het vele werk in de afgelo-
pen jaren.

Dameskoor Heesch – H Smits
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strudelen?
Een klasse apart is onze appelstrudel. 

Heerlijke korstdeeg met kleine 
appelblokjes, kaneel en suiker. 

Echt het allerlekkerst als u ze thuis 
nog even opwarmt in de oven. 

Serveer met warme
 vanillesaus of slagroom 

en ’n bolletje ijs.

en wie mag er weer

APPELSTRUDEL

3+1
gratis

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

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

twee romans binnen twee jaar
voor Mariëlle Brouwer

Jaarlijks vindt de ‘National 
Novel Writing Month’ plaats 
in november, afgekort ook wel 
‘Nanowrimo’ genoemd. Hierbij 
worden deelnemers wereldwijd 
uitgedaagd om op 1 novem-
ber een start te maken met het 
schrijven van een roman. In 2015 
deed Mariëlle hier ook aan mee 
en schreef zo de eerste 50.000 
woorden van haar eerste boek 
‘Chaos & Structure’ uit een reeks 
van vijf boeken. 

Altijd al heeft Mariëlle de wens 
gehad om een boek uit te bren-
gen. “Dat leek me erg stoer, om 
‘zelf’ in de boekhandel te liggen. 
En nu is het gewoon gelukt!” Veel 
van haar inspiratie haalt Mariël-
le uit andere boeken die zij leest, 
films, series en muziek. Maar daar 
laat ze het niet bij zitten. “Ik ken 
iemand die de leadzanger van een 
internationaal bekende band kent. 
Via hem ben ik met de leadzan-
ger wat gaan mailen en kreeg ik 
zelfs de kans om hem een aantal 
vragen te stellen toen de band in 
Eindhoven was voor een concert.” 

En toen het eerste boek eenmaal 
af was, nadat ze dit zelf nog 
eens kritisch had doorgelezen en 
schrijversvrienden dit boek had-
den proefgelezen, kon het dus 
gedrukt worden. “Dat was nog 
een hele klus”, vertelt Mariëlle. 
“Het is lastig om in dit genre een 
uitgever te vinden, dus ben ik 
mijn eigen uitgever.” 

Structure is de naam van een 
band die gevormd wordt door 
vier jongens. Zij zitten in hun 
derde leerjaar aan de muziek-
academie. ‘Chaos & Sturcture’ en 
‘Wild & Structure’ gaan over de 
leadzanger. Hij loopt een meisje 
tegen het lijf dat een studie fo-

tografie volgt en de band wel 
kent, maar eigenlijk maar arro-
gant vindt. Maar toch blijven 
de twee elkaar tegenkomen. Of 
er een romance tussen de twee 
ontstaat, lees je in de boeken 
‘Chaos & Structure’ en ‘Wild & 
Structure’.

Ieder bandlid krijgt zijn eigen ver-
haal. “Dat was eigenlijk niet de 
bedoeling, maar ik vind de rest 
van de personages zo leuk!”, legt 
Marielle uit. 

De boeken vind je in de boek-
handels in onder andere Heesch 
en Oss en in de bibliotheek. Voor 
meer informatie ga naar 
www.mariellebrouwerauteur.nl.

Tekst: Tamlyn van Lanen
Foto: Marcel van der Steen

HEESCH �- Als kind had Mariëlle 
Brouwer volgens haar moeder al te veel 
fantasie. Toen ze ongeveer 16 jaar oud 
was begon ze met het schrijven van 
verhalen. En nu, op haar 30ste, heeft 
Mariëlle twee boeken in de boekhandel 
liggen en is de derde onderweg. 

Mariëlle met de 
boeken die ze 

heeft geschreven 

èn uitgegeven

Lezersactie
uit hoeveel bandleden bestaat de band ‘Structure’?
Stuur het antwoord voor zondag 29 oktober 2017 naar info@demooibernhezekrant.nl 
en wie weet win jij beide boeken van Mariëlle.

Dat leek me 
erg stoer, 
om ‘zelf’  
in de 
boekhandel 
te liggen
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PArOCHIENIEUWS

Meegaan naar de Wereldjon-
gerendagen staat garant voor 
veel ontmoetingen, gezelligheid, 
samen feest én geloof vieren, 
verdieping en een geweldige 
ervaring die je nooit zult verge-
ten. In januari 2019 worden de 

Wereldjongerendagen (WJD) in 
Panama gehouden. Dit lijkt nog 
heel erg ver weg, maar achter de 
schermen wordt er al hard ge-

werkt om een reis voor jongeren 
van 18 tot 30 jaar hiernaartoe 
te organiseren. Het reisthema is 
‘Discover your identity’.
Wil je meer weten over de We-
reldjongerendagen, over deze 
reis naar Panama en/of over hoe 

je het bedrag voor deze reis bij 
elkaar kunt krijgen? Dan moet 
je zeker naar ‘Discover WJD’ 
komen op vrijdagavond 3 no-

vember. Deze informatieavond 
begint om 19.30 uur en wordt 
gehouden in het kantoor van 
Bisdom ‘s-Hertogenbosch aan 
de Parade 11 in Den Bosch. Je 
kun je tot 1 november aanmel-
den via het facebookevenement 
Discover WJD of door een mail 
te sturen naar 
jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Je kunt voor meer informatie 
ook contact opnemen met de 
pastoraal werkster van de paro-
chie De Goede Herder, Annemie 
Bergsma via 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Wereldjongerendagen: 
‘Discover your identity’
NEDERLAND - Voor wie het nog niet weet: De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevene-
ment ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen dan samen om het katholieke 
geloof te vieren. 

Garant voor veel ontmoetingen, 
gezelligheid, samen feest én geloof vieren

Een dag speciaal voor alle tieners  

Een speciale tienerdag om elkaar 
te leren kennen. Via Koninklijke 
Visio zijn ook tieners uitgeno-
digd met een visuele beperking. 
Bijzondere ontmoetingen dus en 
bovenal veel gezelligheid. 

De dag begint met een eucha-
ristieviering om 10.00 uur in de 

Sacramentskerk aan de Drie-
zeeg 40 in Middelrode. Nader-
hand wordt de dag voorgezet 
met ontmoetingen, ervaringen 
en sportieve clinics in Dorpshuis 
‘de Moerkoal’ aan de Driezeeg 
20. De dag zal rond 16.00 uur 
ten einde zijn. Aanmelden kan 
via pastoraal werkster Anne-

mie Bergsma: 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Alle jongeren tussen twaalf en zestien uit de parochie De 
Goede Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) zijn van harte welkom bij 
‘Teens Together’ op zaterdag 11 november in Middelrode. 

rOuWADVErtENtIE

BernhezeFAMiLieBeriChten

Je handen hebben voor ons gewerkt,
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit.

Dankbaar en enorm trots zijn wij op jou

Jeanne van der Heijden - 
van Kessel

weduwe van
Antoon van der Heijden

in liefde verbonden met
Adriaan van den Akker

Ottersum, 17 januari 1947  Heesch, 18 oktober 2017

 Adriaan
 Bas
 Daniëlle & Arnold
      Lisa, Rosalynn
 Rob & Jenna

Bachlaan 21, 5384 BL Heesch

De afscheidsdienst heeft woensdag 25 oktober plaatsgevonden.

Aanmelden 
Vormsel
Heesch 2018
HEESCH - De vormselvoorberei-
ding in Heesch krijgt dit jaar een 
nieuwe vorm. Het vormselproject 
is gemoderniseerd, aangepast 
aan de (virtuele) belevingswe-
reld van leerlingen van groep 8 
en bevat minder bijeenkomsten. 
Ook de werkmap is vernieuwd 
en aantrekkelijk gemaakt voor 
een vormeling, met veel afbeel-
dingen, You Tube-filmpjes, spel-
len, muziek et cetera.

Jouw kind is van harte welkom 
om deel te nemen aan het vorm-
selproject. Wij verplichten je kind 
tot niets, maar wij vinden het 
wel prettig als hij/zij erbij is en 
over zichzelf wil vertellen. En de 
vormelingen leren ook weer van 
elkaar, zo gaat dat. Vanuit de 
vormselwerkgroep zullen wij dit 
samen met ouders van vorme-
lingen gaan begeleiden tijdens 
slechts vier bijeenkomsten in het 
eerste kwartaal van 2018. 
Daarnaast is er nog één geza-
menlijke en interessante dag voor 
alle vormelingen van Parochie 
De Goede Herder. Interesse voor 
deelname aan de vormselvoorbe-
reidingen? Meld je dan uiterlijk 
1 december aan bij de leden van 
de vormselwerkgroep in Heesch 
annemiekevanderwielen@gmail.
com of w.van.nuland@xs4all.nl. 
Meer info: www.heeschdgh.nl.

De afscheidsdienst voor Thea wordt gehouden op vrijdag 
27 oktober om 13.30 uur in de Kruisherenkapel, Lieve 
Vrouwenplein 44 te Uden. Aansluitend zullen wij Thea, 
in de besloten kring van ons gezin, begeleiden naar 
crematorium De Wende te Uden.

Thea verblijft op haar kamer, nr. 403 van zorgcentrum 
St. Jan, Kerkstraat 8 te Uden. Daar is gelegenheid om 
persoonlijk afscheid van haar te nemen op woensdag 25 
oktober van 19.00 tot 20.00 uur.

Correspondentieadres: Carolushof 39, 5401 BJ  Uden

Liefde is:
verbinding met elkaar, de mooiste, trots, muziek, schitterend, 

krachtig, zorgzaam en nog zoveel meer …
uiteindelijk is liefde ook in liefde loslaten …

Thea Herckenrath - van der Wijst 
í Nistelrode, 11 oktober 1937             † Uden, 21 oktober 2017 

echtgenote van
Jo Herckenrath

moeder en schoonmoeder van
John en Bettie

Jacky en Dennis

trotse oma van
Marnie, Geert, Bjorn, Indy

Ik heb van wat het leven biedt
slechts weinig weten te verzamelen.
Maar soms mocht ik in lichte nacht
een schaduw van de Onzienlijke zien
en woorden die onzegbaar blijven, stamelen.

Aan zijn oud-leerlingen en alle anderen
die hem dierbaar waren.

Vrede en alle goeds!

Henk C. Krijnen
Schoolmeester

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* 1925  -  † 2017

zoon van

Willem Krijnen en Jo Krijnen-Jansen

kleinzoon van

Hendrik Krijnen en Cor Krijnen-Donkers
Kees Jansen en Mieke Jansen-van den Assum

De avondwake zal plaatsvinden op donderdag 26 oktober om 19.00 uur 
in de Sint Lambertuskerk, Laar 47 in Nistelrode. Aansluitend heeft u  
in de kerk de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van  
meester Krijnen.

De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 30 oktober 10.30 uur in 
bovengenoemde kerk, waarna we hem begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats op de algemene begraafplaats Loo, Loo 19A in Nistelrode.

Na de teraardebestelling bent u van harte welkom bij ’t Tramstation, 
Raadhuisplein 5 in Nistelrode voor een informeel samenzijn.

U kunt vanaf heden schriftelijk condoleren in zorgcentrum Laarstede, 
Laar 40 in Nistelrode.

Eenieder die zich betrokken voelt, is van harte welkom.

Corné en Marijke
Willem en Monique
Leo en Baptista

Correspondentieadres:
Kruisbes 19
2318 AZ  Leiden
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 26 oktober 
t/m 1 november

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Biologisch groente/fruitpakket op bestelling
(inclusief recepten)

ROZEVAL AARDAPPELS 1 kilo € 0.98
STOOFSCHOTEL 500 gram € 1.49
FUJI APPELS 1 kilo € 1.49

Kogelbief

€ 2,65

Speklappen
Met of zonder zwoerd

100 gr. € 0,75
Kip Cajun

100 gr. € 0,95100 gr.

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

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

Taai taai
alle soorten € 2,95

Alle soorten
desembrood
2e nu voor € 1,-

Huldiging Cultuurkampioenen jeugd

Voor het eerst in vijf jaar reikte 
Jan Glastra van Loon de cultuur-
prijs uit in Bernheze. 

Vijf Brabantse- en Nederlandse 
jeugdkampioenen heeft de Ko-
ninklijke Fanfare het afgelopen 
jaar opgeleid. De slagwerkers 
onder leiding van docent/diri-
gent Wim van Zutphen blijken 
grossier te zijn in kampioens- 
titels: Tjeu Dortmans, Diego 
van Driel, Rob van den Berg en 

Tom van Zutphen werden in mei 
Brabants kampioen bij het slag-
werk met de Marimba. Deze 
kanjers werden in juni ook nog 
Nederlands Kampioen. Het Ne-
derlands Kampioenschap lever-
de voor hen een clinic op bij het 
Brabants conservatorium.

Daarnaast zijn de blazers onder 
leiding van docent/dirigent Hans 
Thijssen bezig met een ambitieus 
opleidingsplan. Sinds kort ne-

men ook blazers weer deel aan 
individuele Concoursen van de 
Brabantse Bond van Muziekge-
zelschappen. Al direct in dit eer-
ste jaar leverde dat met Kyra van 
de Berg op bugel een Brabants 
Kampioene op. 

Muzikale prestaties die binnen 
de muziekwereld worden be-
wonderd en die door de ge-
meente Bernheze zijn gewaar-
deerd met de Cultuurprijs 2017.

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 22 oktober organiseerde Koninklijke Fanfare St. Willibrord een vrien-
den- en jubilarissenconcert in CC Bernrode. Tijdens dit concert huldigde wethouder Jan Glastra van 
Loon de vijf Brabantse- en Nederlandse jeugdkampioenen met de Cultuurprijs van Bernheze.

V.l.n.r.: Kyra, Diego, Tjeu, Tom en Rob

Wat zou er dan gebeuren?
Wat als je zou geloven dat álle kinderen er élke dag het beste van willen maken?

Wat als je zou geloven dat álle kinderen echt zichzelf zouden mogen zijn?

Wat als je zou geloven dat álle kinderen het liefste doen waar ze goed in zijn?

Wat zou er dan gebeuren?

Vorig jaar is een convenant gete-
kend om verdergaande samen-
werking te stimuleren tussen 
de organisaties. Samen verant-
woordelijk voor alle kinderen 
en goede samenwerking is het 
uitgangspunt. Vanuit dit stand-
punt organiseert de groep een 
algemene ouderavond. Deze 
gaat plaatsvinden op maandag 
30 oktober. Voor de ouders van 
kinderen binnen hun organisa-
ties en de ouders van wie de kin-
deren nu nog particulier worden 

opvangen maar uiteindelijk op 
een van de basisscholen terecht 
komen.
Tijdens deze bijeenkomst 
neemt gastspreker Suze Roe-
lofs-Emonds je mee in haar ver-
haal met de overtuiging dat alle 
kinderen beschikken over een 
groot potentieel en dat zij toe-
gerust zijn voor hun eigen ont-
wikkeling. 

Dat zij recht hebben op risico’s 
en uitdagingen in spel en spelen. 

En dat zij, boven alles, baat heb-
ben bij volwassenen die weten 
hoe ze dat kunnen motiveren.

Tijdens deze avond wisselt zij de 
theoretische kaders af met pak-
kende anekdotes en nodigt zij 
jou uit om hierin mee te denken 
zodat je hier zelf vorm aan kunt 
geven. Suze start haar lezing op 
maandag 30 oktober om 20.00 
uur in CC De Wis in Loosbroek. 
Mogen we jou ook ontmoeten 
op deze avond? Tot dan!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De basisscholen in Heeswijk-Dinther-Loosbroek hebben de han-
den ineen geslagen. Samen met twee kinderopvangorganisaties en de peuterspeelzaal hebben zij zorg 
voor de kinderen van nul tot twaalf in de kernen.
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KBO Bernheze

Speciale actie van de Wereld-
winkels met Seepje
Seepje is een vloeibaar wasmid-
del en allesreiniger op basis van 
de Sapindus Mukrossie vrucht. 
Deze groeit in Nepal aan de Sa-
pindusbomen. De schillen geven 
bij aanraking met water een na-
tuurlijke, schuimende zeep af, 
met reinigende en antibacteriële 
eigenschappen. Veel duurzamer 
en lekkerder dan die syntheti-
sche middeltjes. 

Door een eerlijke prijs te beta-
len voor de schillen zorgt Seep-
je voor meer gelijkheid en een 
leefbaar inkomen voor de schil-
lenboeren in Nepal. Zij bieden 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt de kans een rol in 
het productieproces te vervullen. 
Met het oog op natuurbehoud 
en een beter milieu, kiest Seepje 
haar ingrediënten zorgvuldig.

Seepje werkt aan het verbeteren 

van de werkomstandigheden en 
het milieu! 

Aanbieding tijdens 
de Fairtrade week
Je krijgt tijdens de Fairtrade 
Week een grote fles Seepje met 
een miniverpakking voor € 6,95. 
Ook ontvang je nog 10% kor-
ting op de rode wijnen van Fair-
trade Original.

Kom gezellig op de koffie of thee 
bij Wereldwinkel Heesch! Op za-
terdag 28 oktober en woensdag 
1 november kun je een (h)eerlijk 
kopje koffie of thee komen drin-
ken. 

Wereldwinkels in Bernheze
Bernheze heeft drie wereld-
winkels: Heesch, Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. 
Aanbiedingen en het assorti-
ment variëren per winkel. 
Loop daarom eens een winkel 
binnen in een van deze kernen!

Vier Fairtrade Week

BERNHEZE - Van 28 oktober tot en met 5 november is het tijd voor 
de najaarseditie van de Fairtrade Week. Nederland staat die week in 
het teken van Fairtrade. Het belang van eerlijke handel door super-
markten, Wereldwinkels, bedrijven en gemeentes wordt onder de 
aandacht gebracht. Steeds meer bedrijven kopen Fairtrade produc-
ten in, maken er zelf producten van of verkopen Fairtrade producten.

KBO Heesch en 
ONS Platform 
(Cubigo)

HEESCH - De kartrekkersgroep 
Ons Platform geeft elke maand 
een nieuwsbrief uit. Deze 
maand gaat het over zorg. Een 
van de doelen is langer thuis 
wonen van ouderen mogelijk 
maken. ONS Platform bevat en-
kele functionaliteiten die daar-
voor kunnen zorgen. Degene 
die zorg vraagt en bijvoorbeeld 
de mantelzorger dienen beiden 
deelnemer te zijn van ONS Plat-
form.

Een familieforum met vaste on-
derwerpen zoals dagboek, me-
dicatie, huishouden, boodschap-

pen en andere onderwerpen kan 
worden bijgehouden. De zorg-
vrager kan zelf instellen wie er 
deelneemt aan dit forum.

Verder bevat Ons Platform een 
kalender met agendafunctie en 
een medicatieschema met een 
medicatieherinnering. De wek-
ker gaat af als het tijd is om me-
dicijnen in te nemen.
In het communicatieschriftje 
kan gekozen worden uit 31 on-
derwerpen waarbij vragen en/
of problemen voorgelegd wor-
den aan de persoon met wie 
dit onderwerp gedeeld wordt. 
Het communicatie-schrift is een 
schriftje dat door jou zelf, man-
telzorgers of familie gebruikt kan 
worden om informatie door te 
geven over bijvoorbeeld jouw 
gezondheid.

De zorgvrager kan zo nodig met 
videobellen direct contact opne-
men met een van de personen 
die in de cube videobellen staan 
en een groene stip hebben, wat 
aangeeft dat ze online zijn.

Als gebruik wordt gemaakt van 
alle functies dan is een complete 
zorg op afstand mogelijk, waar-
bij de zorgvrager zelfstandig kan 
wonen en de zorggever digitaal 
nabij is. Ook de professionele 
wereld kan hierbij aansluiten.
Je hebt natuurlijk een computer 
of tablet nodig. Voor vragen of 
meer inlichtingen kun je terecht 
bij contactpersoon Jeannie Be-
vers, telefoon 0412-454438.

complete zorg op 
afstand mogelijk

Eetpunt HDL
HEESWIJK-DINTHER - Vanaf maart 2015 worden inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek in de 
gelegenheid gesteld om een keer per week in een gezellige omgeving een gezamenlijk maaltijd te ge-
bruiken in CC Servaes, waarbij ontmoeten en contact centraal staan. 

Gezellig samen met anderen aan tafel eten. Op donderdagmiddag om 17.00 uur wordt in de barzaal van 
CC Servaes een gezonde driegangenmaaltijd geserveerd, die bereid is door de keuken van Laverhof. Het 
menu bestaat uit soep, aardappels/puree/rijst, vlees of vis en twee soorten groenten met aansluitend 
een toetje. Je kunt telefonisch aanmelden bij de coördinator van het eetpunt, Tonny van der Ven op  
06-20216398 of via eetpunthdl@ccservaes.nl. Aanmelding graag een week van tevoren. Voor aanvullen-
de informatie kun je ook met bovenstaand telefoonnummer contact opnemen. De kosten zijn € 9,50 te 
voldoen na de maaltijd.
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Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL  Veghel 

& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl 

) info@huisvantroost.nl

& 06 - 83 53 07 40  
& 06 - 51 41 91 67

www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Afscheid nemen  
zonder tijdsdruk...

Direct zorg na overlijden, 
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Ook indien elders verzekerd.

‘ALLE ZIELEN -� De Kunst van het Herdenken’
EEN ANDErE MANIEr VAN STILSTAAN BIJ HET GEMIS VAN EEN DIErBArE OF IETS DIErBAArS

Dat is samengevat het project 
‘Alle Zielen - De Kunst van het 
Herdenken’, dat op donderdag 
2 november binnen en buiten 
de Abdij van Berne in Hees-
wijk-Dinther gehouden wordt. 
De Abdij start de herdenking om 
18.00 uur met een korte dienst 
in de Abdijkerk, waarna er van 
18.30 uur tot 22.00 uur een 
keur van allerlei activiteiten gaat 
plaatsvinden. 

Met muziek, kunst, licht, foto’s, 
films, een hapje en een drank-
je, alleen of samen met ande-
ren. Het project ‘Alle Zielen - De 
Kunst van het Herdenken’, is 
veelomvattend en kan wellicht 
het best omschreven worden als 
een moderne of andere manier 
van stilstaan bij het gemis van 
een dierbare of iets dierbaars. 

De voormalig Loosbroekse

Ivonne van der Velden en voor-
malig Heeswijk-Dinthenaar Toi-
ne van der Heijden zijn initiatief-
nemers en geven sturing aan het 
geheel dat alleen met hulp van 
andere vrijwilligers en in nauwe 
samenwerking met de Abdij van 
Berne kan plaatsvinden. “Aller-
zielen is een rooms-katholieke 
traditie waarop overledenen 
worden herdacht. Wij hebben de 
R uit deze term gehaald, want 

met ons project gaan we, los van 
religie of afkomst, Alle zielen 
herdenken. Met de nadruk op 
álle”, zegt het tweetal. 

Ze bekennen in alle eerlijkheid 
het wiel in deze niet uitgevon-
den te hebben. “Het werd in 
2005 voor het eerst op de kaart 
gezet. Wij waren een aantal ja-
ren geleden nauw betrokken 
bij een soortgelijk project. We 
weten dan ook uit ervaring hoe 
bijzonder ‘Alle Zielen’ is. Er is na-
melijk een groot aanbod van ac-
tiviteiten waaraan óf deelgeno-
men kan worden, dus interactief, 
óf waar je naar kunt luisteren of 
kijken. Je kunt alles samen met 
anderen beleven, maar je kunt 
het ook alleen doen. Iedereen, 
jong en oud, krijgt de ruimte om 
er een eigen invulling aan te ge-
ven”, zeggen Toine en Ivonne. 

Het hele gebeuren vindt plaats 
binnen en buiten de Abdij van 
Berne. Bezoekers krijgen een 
plattegrond waarna zij een com-
pleet verlichte route kunnen 
wandelen waarbij er op diverse 
punten activiteiten zijn. 

“Koor Muchos treedt een aantal 
keren op, er zijn kunstinstallaties 
refererend aan het onderwerp, 
zoals ‘de Troosterette’ met rouw-
linten en pakkende teksten en 
‘de Tranendrogerij’ waarbij be-
zoekers een eigen tekst op een 
zakdoek kunnen laten zetten. 

Er zijn bijzondere fotoseries, er 
is een dansfilm, een labyrint en 
een vuurkring met stembevrij-
ders en bezoekers mogen op 
de foto met een meegebrachte 
herinnering”, sommen Toine en 
Ivonne op. Het is echter slechts 
een greep. 

Er is, zo bezweert het tweetal, 
echt voor iedereen wel iets wat 
aanspreekt: “Op een avond als 
deze delen we met zijn allen het 
gemis en er worden, soms ge-
zamenlijk, herinneringen opge-
haald. Dat is mooi en geeft een 
fijn gevoel.” Dan nadenkend: 
“Je kunt vooraf niet voorspellen 
wat een dergelijke avond met 
mensen doet, maar als zij er voor 
open staan en zich durven te la-
ten verrassen kunnen er mooie 
dingen gebeuren.” 

De avond duurt tot 22.00 uur, 
waarna er nog even nagepraat 
kan worden in het Proeflokaal 
bij de Abdij.

HEESWIJK-DINTHER – Het wordt een universele gedenkplek voor ‘Alle Zielen’, met de klemtoon op de 
A en dus voor iedereen, ongeacht religie of afkomst. Een evenement waarbij jong en oud op diverse 
manieren mensen kunnen gaan herdenken die ze missen omdat ze overleden zijn of, zoals in het geval 
van statushouders, ver weg zijn. 

Ivonne en Toine Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel 

Je kunt 
alles samen 
met anderen 
beleven, 
maar je kunt 
het ook alleen 
doen

Allerzielenconcert 
in de Abdij van Berne

Het Projectkoor kent een traditie 
van inmiddels 13 jaar en wordt 
gevormd door ruim 80 zangers 
uit de regio. Rita Baptista (saxo-
foon) en Rein Boeijen (orgel) be-
geleiden het koor en het geheel 
staat onder professionele leiding 
van Sophia Brink.

Het ‘verhaal’ van dit jaar heeft 
als titel meegekregen: ‘Yet our 
flight begins as song’: vanuit het 
duister samen op weg naar het 
licht. 

Zondag 29 oktober om 15.00 
uur; de deuren gaan een half uur 
voor aanvang open.

De toegang is gratis, evenals het 
programmaboekje met daarin 
alle teksten met speciaal voor 
de ze concerten geschreven ver-
talingen. 
Omdat er vanzelfsprekend kos-
ten gemaakt worden bij het or-

ga niseren van dit project, en om-
dat ernaar wordt gestreefd om 
ook in de toekomst de concer-
ten vrij toegankelijk te houden, 
wordt na afloop van het concert 
een vrijwillige bijdrage bijzonder 
op prijs gesteld.

HEESWIJK-DINTHER - Voor ieder een die een dierbare moet missen of die een ander hierin nabij wil zijn 
verzorgt het Projectkoor Heilig Landstichting dit jaar voor het eerst een Allerzielenconcert in de Abdij 
van Berne. Muziek over elkaar nabij zijn tot het einde toe, over verdriet en eenzaamheid, maar ook over 
troost, hoop en liefde. 

Foto: Jan van Middendorp

gevormd door 
80 zangers 
uit de regio
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Zondag
29 oktober

PAS PERFECT
BIJ JEZELF

OPEN
ZONDAG
29 OKTOBER

NISTELRODE 10.000M2 MODE SCHOENEN SPORT   |   RAVENSTEIN 2.000M2 MODE   |   SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE   |   GRATIS VERMAAKSERVICE   |   PERSONAL SHOPPING

V E R M A A K  J E  I N  D E  G R O O T S T E  M O D E W I N K E L  V A N  N E D E R L A N D  O F  O P  VAN T I L B U RGON L I N E . N L

NISTELRODE - Marya Schoenmode aan Laar, met haar eindeloze, uitgebreide schoenenassortiment, 
heeft deze zondag een open dag. Ook zijn in deze straat kinderschoenen te vinden in de winkel Shoes 
for Kids. Zondag geen tijd? Dan is er op www.maryaschoenmode.nl, met gratis verzending, de mogelijk-
heid om toch je favoriete paar schoenen te bestellen. De kleurrijke etalages op Laar 12 van Van Tilburg 
Mode hebben de herfst aangekondigd, net als in de nieuwe winkel van Van Tilburg Kids aan de overkant 
op Laar 1. De zaak is uitgebreid naar een winkel van maar liefst 1.250 vierkante meter kinderkleding. Een 
totaalconcept met de nieuwste mode, schoenen en accessoires in een te gek interieur, speciaal voor kids.

Proef en beleef de herfst in Nistelrode tijdens de Open Zondag, want de modetrends zijn niet alleen in 
kleding en schoenen te vinden. Ook Van Tilburg Sport is open en nú is het moment om je sportartikelen 
te scoren: alle items bij Van Tilburg Sport scoor je tijdens de Krachtpatsweken namelijk met 15% korting.

Proef de herfst!

De Orangerie, de Koffiebar en 
’t Bakhuys zijn open en zorgen 
voor de nodige tussenstops 
tijdens zo’n winkeldag
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LAAR 8 -  5388 HE NISTELRODE 

PROEF EN BELEEF DE HERFST 
OP DE OPEN ZONDAG

Klanten waarderen dit met:

GOED OM TE WETEN!

AGENDA

Lekker Bourgondisch. Lekker Brabants.En dat laten we u ook zien in het najaar 
waarin we opnieuw enkele ‘thema-avonden’ hebben georganiseerd.

Dus… noteer het alvast in uw agenda.
Bel (0412 - 61 29 56) of mail (reserveren@eetcafetpumpke.nl) om te reserveren.

Plannen maken voor de KERST?

Nisserois Brandrode Rund bij ’t Pumpke.

Kerst tafelbrunch (eerste en tweede kerstdag)
Tijdens kerst presenteren wij een gevarieerde kersttafel-
brunch. Volop lekkers, volop variatie, gepresenteerd in 
kleine schaaltjes bij u op tafel. Ideaal voor gezinnen, 
families en vriendengroepen. 

Kerstdiner (eerste en tweede kerstdag)
Kom genieten van een uitgebreid en compleet kerstdiner / kerst-
proeverij. Naar eigen keuze stelt u uw kerstdiner samen uit een 
gevarieerd aanbod aan gerechten. Zo wordt het niet alleen een lekkere 
kerst, maar vooral ook een ontspannen kerst. 

Reserveer of vraag naar de mogelijkheden. 0412 – 61 29 56

Sinds enige tijd presenteren wij een uniek stukje rundvlees. Het gaat 
om vlees van het Brandrode Rund. De Brandrode runderen worden in 
Nistelrode op kleinschalige manier gehouden en groeien op in alle rust 
met een natuurlijke begrazing. En dat proef je.

Bent u liefhebber van een 
eerlijk stukje vlees van top-
kwaliteit? Kom dan eens 
proeven van onze Brandrode 
Kogelbiefstuk, Entrecote, Rib-
eye, Hamburger of stoofpotje.

Tot snel,
Eetcafe ‘t Pumpke

Hobbykoks presenteren…De Streektafel
Hobbykoks Heidi Verwijst en Ingrid Hermans laten u 
proeven van lekkere ingrediënten en gerechten uit de 
streek. Reserveer een plekje voor een heerlijk 
3 gangenarrangement voor 25 euro p.p.

Woensdag

29
NOVEMBER

Vis & Van Venrooij
Samen met Van Venrooij Vis (van de weekmarkt) 
hebben we een arrangement samengesteld waarbij 
u naar willekeur kunt kiezen uit 5 verschillende vis-
gerechten. Reserveer een plekje voor dit 3 gangen- 
vis-arrangement voor 27,50 p.p.

Dinsdag

12
DECEMBER

Herinneringen aan Le Tisserand
We hebben oud- eigenaar en chefkok Theo van der 
Heijden enthousiast gekregen voor een eenmalige ‘Le 
Tisserand revival’ met een lekker 3 gangenmenu waarbij 
de enige echte dessertkar niet ontbreekt.

Donderdag

2
NOVEMBER Reserveren niet meer mogelijk

Reageer dan via 0412-611264 of
info@tramstation-nistelrode.nl 
t.a.v. Everista Ikanubun

VACATURE
Café zaal ’t Tramstation

zoekt voor de avond en het weekend
parttime medewerkers

vanaf 18 jaar

Barmedewerkers &
Obers/serveersters

Café Zaal ’t Tramstation
www.tramstation-nistelrode.nl

De Eeterij Nisseroi
www.eeterij-nistelrode.nl
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Sprekers
Marjon van de Ven vertelt over 
haar eigen loopbaan en over 
toekomstverwachtingen die ze 
nog niet scherp heeft. Zij legde 
onlangs haar functie, manager 
MKB Rabobank Oss Bernheze, 
neer om zich te beraden over 
haar toekomstidealen. Ze ver-
telt over de studie aan Nyenrode 
Business University en mogelijk-
heden die er zijn en die ze zelf 
gebruikt om verder te komen en 
goede keuzes te maken. 

Leonore in ’t Hout is een erva-
ren jurist, gespecialiseerd in ar-
beidsrecht, die voor oplossingen 
gaat. Op 1 februari van dit jaar 
startte Leonore haar eigen kan-
toor ‘Louter Arbeidsrecht’. Deze 

keuze was ingegeven door haar 
wens om (nog) meer voor haar 
cliënten te kunnen betekenen. 
Als specialist in arbeidsrecht 
maakt zij met haar persoonlijke 
en doelgerichte aanpak graag 
het verschil voor zowel werkge-
ver als werknemer. 
www.louterarbeidsrecht.nl

Kim van Gils is een ervaren orga-
nisatieadviseur, procesbegelei-

der en coach. Vanuit haar ach-
tergrond als arbeid- en organi-
satiepsycholoog, houdt zij ervan 
mensen te begeleiden bij veran-
deringen op het gebied van mo-
tivatie, gedrag en presteren in 
hun organisatie, werk of leven. 
Enkele weken geleden heeft ze 
een nieuwe stap gezet en haar 
eigen bedrijf opgericht; Factor 
PIT. www.factorpit.nl.

De reeks bijeenkomsten begint 
op maandag 30 oktober in de 
bibliotheek in Nistelrode, ver-
volgens donderdag 2 november 
in de bibliotheek in Heesch en 
vrijdag 3 november in de biblio-
theek in Heeswijk-Dinther, zie 
ook onderstaand schema.
Data en tijden Boek & Babbel bi-
bliotheken Bernheze tot en met 
december 2017:

Heesch
14.45 tot 15.30 uur
Donderdag 2 november
Donderdag 21 december 

Heeswijk-Dinther
10.30 tot 11.15 uur
Vrijdag 3 november
Vrijdag 22 december

Nistelrode
14.45 tot 15.30 uur
Maandag 30 oktober
Maandag 18 december 

Aanmelden voor Boek & Babbel 
is niet nodig. Je kunt gewoon 
aan de leestafel aanschuiven.
Voor meer informatie kijk op 
www.nobb.nl/bernheze.

Boek & Babbel 
BERNHEZE - In de bibliotheken van Bernheze geeft Désirée de rooij, 
bibliothecaris in de bibliotheek in Heesch, weer nieuwe boekentips. 
De nadruk ligt op nieuw verschenen titels, maar er kan ook aan-
dacht gegeven worden aan eerder uitgebrachte boeken, die volgens 
haar de moeite waard zijn.

VOV Bernheze: Bevlogenheid 
en passie in je werk
BOEIENDE SPrEKErS OVEr VErANDErINGEN EN OVEr DE MOGELIJK-
HEDEN DIE Er ZIJN VOOr EEN TOEKOMST VOL PASSIE EN BEVLOGENHEID
BERNHEZE - Ben jij een vrouw en op zoek naar mogelijkheden of help je anderen graag? Zet dan 
27 oktober in je agenda. Om 12.30 uur zijn alle geïnteresseerde vrouwen welkom in CC Nesterlé in 
Nistelrode; vrouwen die bevlogenheid en passie in het werk zoeken of willen delen.

Twee vrachtwagens met goede-
ren voor enkele schooltjes, voor 
een (kinder)ziekenhuis en voor 
het Rode Kruis werden er gelost. 
Het ging vooral om meubilair, 
rollators, bedden, babybedjes 
en honderden dozen kleding. 
Naast het leveren van goederen 
werd een woon-/slaapvertrek 
voor een werknemer bij een op-
vanghuis gerealiseerd. Deze man 
sliep tot dan in een ruimte waar 
de verwarmingsketel staat. De 
bouwmaterialen en de inventaris 
voor dit vertrek werden in Bern-
heze verzameld. 

Stichting Pep voert jaarlijks een 
project uit in Roemenië en ver-
zamelt in de loop van het jaar 
materialen in voor dit land. Ui-
teraard kost dit geld. Een van de 
inkomstenbronnen is de boe-
kenmarkt. In maart wordt deze 
in Heesch opgezet en nu in ok-
tober is Loosbroek aan de beurt. 

Je vindt in CC De Wis duizen-
den boeken: kinderboeken (ook 
Sinterklaas- en kerstboeken), 
hobbyboeken, naslagwerken, 
speciale boeken en romans. Alle 
boeken zijn in goede staat.
Met de opbrengst van deze boe-
kenmarkt hopen de mensen van 
de stichting weer projecten voor 
2018 mede te kunnen bekosti-
gen. Waarschijnlijk gaan er ook 
weer rollators mee. 

Meer informatie over Stichting 
Pep-projecten Bernheze vind 
je op www.pepbernheze.nl. De 
boekenmarkt vindt plaats op za-
terdag 28 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur en zondag 29 oktober 
van 10.00 tot 15.00 uur.
De entree bedraagt € 1,-.

Boekenmarkt en rollators
LOOSBROEK - Een vreemde kop om de jaarlijkse boekenmarkt van 
Stichting Pep-projecten Bernheze aan te kondigen. In augustus was 
een tiental vrijwilligers weer op werkbezoek in het projectgebied in 
roemenië. 

Hans Dorrestijn, Vrouwkje Tuin-
man en Ingmar Heytze zijn er-
varingsdeskundigen, zowel op 
neurotisch als artistiek gebied. 
Samen gaan ze jouw leed te lijf 
onder het motto: je bent pas echt 
ziek als je niet meer om je eigen 
ellende kunt lachen.

‘Neurosen en andere hobby’s’ is 
een cabaretprogramma vol mu-
ziek, liedjes, samenspraak en 
poëzie. Over de mentale leegte 
van mindfulness. Over moeders 
en vaders die nooit aan kinderen 
hadden moeten beginnen, en 
omgekeerd. Over liefde en ande-

re onbehaaglijke zaken. Over de 
vraag of we diep in ons hart wel 
van onze tics af willen, want wat 
zijn we zonder?

Na afloop opgefleurd naar huis 
‘Neurosen en andere hobby’s’ 
bewijst dat het leven weliswaar 
geen lolletje is, maar dat het echt 
nog stukken erger kan. Na afloop 
ga je opgefleurd naar huis, ervan 
overtuigd dat het met jou eigen-
lijk best goed gaat. 
‘Neurosen en andere hobby’s’ 
is een louterende sessie vol al-
ledaagse waanzin, wanhoop en 
zelfoverwinning, vooral zelfover-
winning. Declareer na afloop je 
toegangsbewijs, garderobegeld 
én barrekening bij jouw zorgver-
zekeraar! 

Donderdag 9 november om 
20.30 uur.
Kaartjes à € 20,- zijn verkrijgbaar 
via www.nesterle.nl.
 

NISTELRODE – Waarom zijn artiesten vaak zulke zenuwenlijders? Omdat ze anders geen reden meer 
hebben om op het podium te doen alsof ze de wereld in hun zak hebben. De leukste humor is een vlucht 
naar voren, recht omhoog, uit de duisternis. 

Hans Dorrestijn & Friends met 
‘Neurosen en andere hobby’s’

Foto: Luuk Huiskes
VORSTENBOSCH - Gemeen-
schapshuis De Stuik is zondag 
12 november het decor voor de 
rommelmarkt van EHBO Sint 
Lucas. 

Voor de huurders van een kraam 
is de zaal aan de Stokstraat 14 
open om 8.30 uur en voor be-
zoekers begint de markt om 
10.00 uur. Rond 15.30 uur loopt 
de markt ten einde. De orga-
nisatie van deze rommelmarkt 

is in handen van EHBO Sint 
Lucas. Voor aanmelden en/of 
voor meer informatie mail naar 
ehbo.rommelmarkt@gmail.com.

rommelmarkt 
Vorstenbosch

een van de 
inkomstenbronnen 
is de boekenmarkt

Marjon van de Ven Leonore in ‘t Hout Kim van Gils

Meld je aan, laat je inspireren en informeer 
anderen over deze middag
Vanaf 12.30 uur ben je welkom; de netwerklunch 
start om 13.10 uur. Om 14.00 uur kun je 
boeiende presentaties en sprekers verwachten, 
waarna om 15.30 uur nog tijd is om te 
netwerken. Kijk ook op www.vovbernheze.nl.
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Bij filmhuis De Pas kun je ook terecht voor een prachtig filmabonnement. Maar 
liefst negen keer kun je hiermee naar de film en dat voor slechts € 35,-; dat is 
nog geen € 4,- per kaartje! En krijg je het abonnement in seizoen 2017-2018 
niet op? Dan neem je het gewoon mee naar het volgende seizoen. Let op; niet 
geldig met twee of meer personen op een abonnement.

Heb je al een abonnement en wil je ook een ander meenemen naar een film-
voorstelling? Wat dacht je dan van een FILMBON? Voor € 10,- heb je een leuk 
cadeautje en leuk gezelschap; zelfs twee keer als je wilt. Op een bon kunnen 
natuurlijk ook twee mensen tegelijk. Bonnen zijn verkrijgbaar bij de balie van 
CC De Pas én bij DEPOT.

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

Filmhuis DE PAs:
Voordelig naar de film?

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 28 oktober een mailtje naar info@de-pas.nl

De Nacht van de Nacht is een 
landelijke activiteit die dit jaar 
voor de dertiende keer plaats-
vindt. Er wordt deze nacht stil-
gestaan bij hoeveel verlichting 
er is en hoe weinig het nog echt 
donker is. En hoe leuk het juist 
is om er in het donker op uit te 
gaan! Wat kun je in het donker 
allemaal zien en beleven? De 
Nacht van de Nacht is een activi-
teit voor het hele gezin. 

Om 19.00 uur worden de deel-
nemers bij Natuurcentrum De 
Maashorst in groepen verdeeld. 
Iedere groep gaat met een 
IVN-natuurgids het bos in en 
maakt een wandeling van on-
geveer drie kilometer. Tijdens de 
wandeling komen de groepen 
bij verschillende posten waar al-
lerlei deskundigen iets vertellen 

over dieren in de nacht. Hoe le-
ven de dieren in het donker en 
hoe vinden ze dan hun eten? 
Een vogelkenner vertelt op een 
locatie in de wandeling over de 
uil en de nachtzwaluw. Maar ook 
andere nachtdieren passeren de 
revue, zoals de das, de vleermuis 
en de nachtvlinder. Sterrenwacht 
Halley is aanwezig met een gro-
te kijker! Na afloop is er warme 
chocomel in het natuurcentrum. 

Om verzekerd te zijn van deel-
name is het verplicht om je voor-
af op te geven. Dat kan via 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl,
aan de balie van het natuurcen-
trum of telefonisch: 
0412-611945.

De Maashorst bij Nacht:
Ga maar mee als je durft!
MAASHORST – Natuurcentrum De Maashorst organiseert op za-
terdagavond 28 oktober de spannende Nacht van de Nacht. Een 
avond waarop je kennismaakt met de duistere kanten van de nacht. 
Maar waar ook hele leuke weetjes verteld worden over dat wat je 
overdag niet ziet! De avondactiviteit begint om 19.00 uur en duurt 
tot ongeveer 21.30 uur. Deelname kost € 5,- voor volwassenen en  
€ 4,- voor kinderen. Dit is inclusief warme chocomel na afloop. En... 
zaklampen zijn verboden! 

Nacht van de Nacht bij Halley

Als het niet bewolkt is, kan de 
sterrenhemel bewonderd wor-
den. De melkweg bevindt zich 
recht boven je hoofd en Saturnus 
vind je laag in het zuidwesten. 
De maan is in eerste kwartier, dat 
wil zeggen, dat je ’s avonds de 
rechterhelft van de maan kunt 
zien. Met de telescopen zijn daar 
de bergen, ‘zeeën’ en kraters 
heel fraai te observeren.

’s Nachts wordt het in bijna heel 
Nederland nooit echt donker, 
ook niet bij Sterrenwacht Halley 
dat midden in het buitengebied 
staat. 

Het licht van dorpen, steden, be-
drijventerreinen en wegen gaat 
ook omhoog en overstraalt de 
lichtzwakkere sterren. Lichtver-
vuiling is dus ook een probleem 

voor de sterrenkunde en dit fe-
nomeen wordt dan ook in een 
presentatie bij Halley besproken.
De entree op de publieksavond 
is voor iedereen € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999 

www.sterrenwachthalley.nl.

HEESCH - Ook Sterrenwacht Halley doet op zaterdagavond 28 oktober mee aan de Nacht van de Nacht. 
De jaarlijkse Nacht van de Nacht is het initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. Het programma bij 
de sterrenwacht begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle 
leeftijden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Je kunt je inschrijven door een 
mail met vermelding van de na-
men van deelnemers te sturen 
naar keezetoernooi@gmail.com 
Let op; er zijn maximaal twintig 
tafels dus geef je op tijd op! Na 
aanmelding krijg je een bevesti-
gingsmail. 
Tot ziens op 10 november!

Keezetoernooi 
NISTELRODE - Zin om mee te doen met een keezetoernooi? Dan 
ben je hierbij van harte uitgenodigd om op vrijdag 10 november in 
het Tramstation mee te doen met dit ontzettend leuke en gezellige 
spel. Ook nu wordt er weer een goed doel gesteund; ‘Stichting doe 
een wens’. Het volgende goede doel wordt er een uit Bernheze. 

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

Nacht van de nacht
Zaterdag 28 oktober

Hoe leven de dieren 
in het donker?

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl
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Geachte aanstaande 
dorstlustige Hoogheid,
WEVERSRIJK - Het is bijna zover dat je de scepter van mij gaat 
overnemen. Voor mij is het bijna gedaan en dan draag ik, met 
plezier en met heel veel, maar dan ook echt héél veel prachtige 
ervaringen rijker, de scepter over aan de nieuwe heerser van 
het Weversrijk. En dat word jij! De schônste, de prachtigste, de 
belangrijkste mens van ons Weversrijk. Wen maar vast aan deze 
zin, want hiermee bedoelt iedereen jou vanaf 4 november. 

Wat was ik blij dat het 5 november 2016 was. Eindelijk kon ik mijn 
vreugde met iedereen delen. Ik, d’n 50ste Prins van het Weversrijk. 
Dit moment ga jij ook bijna meemaken. Er valt echt heel veel van 
je af als je daar op 4 november samen met je persoonlijke adjudant 
en jullie Durskes staan. Heerlijk om te kunnen zeggen dat je zo 
meteen de nieuwe Prins van het Weversrijk bent.

En je zult vaak horen: “Geniet ervan want het is voorbij voordat je 
het weet.” Dat klinkt vrij cliché, maar ik kan je uit eigen ervaring 
zeggen: het is echt zo. Denk goed aan het volgende: geniet van 
de ontelbare leuke, grappige, indrukwekkende en ontroerende 
momenten tijdens je heerschap over het Weversrijk. Geniet van 
de eerste aandacht van familie, vrienden en kennissen en laat het 
maar tot je doordringen dat je een zeer leuk, maar ook een heel 
bijzonder Carnavalsjaar gaat meemaken. 

Ik wil je als 50ste prins ook alvast een beetje voorbereiden:

- Zorg dat je er elke dag weer perfect op staat. Je bent niet voor 
niets de schônste, de prachtigste, de belangrijkste mens van ons 
Weversrijk;

- Leer maar vast de twee liedjes die je moet kennen: het 
Nisserois volkslied ‘Tussen Donzel en Menzel’ en natuurlijk het 
‘Weverslied’;

- Ben niet te zenuwachtig en laat alles op je afkomen. 

Beste aanstaande 51ste Prins van het Weversrijk, aanstaande 
Baron van ’t Kentje tot Geenend, zich uitstrekkende van Donzel tot 
Menzel; ga genieten, ga meemaken, ga vieren en ga beleven, zoals 
ik met mijn adjudant Stefan en zijn Durske Manouk het afgelopen 
jaar intens heb beleefd en heb genoten van een jaar om nooit, 
maar dan ook echt nooit meer te vergeten. Het zal voorbij vliegen, 
maar dit zal je nooit meer vergeten! 

4 November, het is al dichtbij! Dan mag je! Dan kun je het 
uitroepen! Dan ben je een jaar lang Prins! 
Carnaval zal nooit meer hetzelfde zijn, hoe stevig je dit ook gevierd 
mag hebben vroeger. Spannend zal het zeker zijn, vooral de laatste 
dagen en uren voor de onthulling. Ik kreeg geen slok bier meer 
weg, maar dat zal voorbij zijn als je eenmaal onthuld bent. 

Al de mooie dingen die ik samen met mijn adjudant Stefan en z’n 
Durske heb mee mogen maken, zijn jullie ook van harte gegund. 
Ga het allemaal op jullie eigen manier ontdekken en geniet ervan! 

Met carnavaleske groet, 
Prins Frenk d’n Urste.

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

‘t Dorp 34 - 5384 MC Heesch Telefoon: 0412-451212 - www.slagerijvanorsouw.nl

Uw slager
Michel Sol

Barbeque- & Partyspecialist
Slagerij van Orsouw

- duitse biefstuk
- 100 gram kiprollade 
 en 150 gram kipsalade

- mexicaanse tortilla’s 
- portie chili con carne
- brugs herfstgehakt

Geldig van 24 t/m 30 oktober

ACTIES DEZE WEEK

11-11 Bal Krullendonk

Op zaterdagavond 11 novem-
ber worden Prins Porcus XLVII 
en zijn Adjudant onthuld en 
zal iedereen te weten komen 
wie de inwoners van Heesch 
het komende carnavalsseizoen 
voorgaan. DJ Jon zorgt voor de 
juiste sfeer en een hoog enter-
tainmentgehalte. 

Hints
Uiteraard zal ook dit jaar middels 
hints duidelijk gemaakt worden 
wie de Prins en Adjudant zijn. 
Deze hints vind je de komende 
tijd op www.krullendonk.nl en 
de Facebookpagina van Stich-
ting Carnavalsviering Heesch. 

Daarnaast zal dit jaar de Raad 
van 11, naast de gebruikelijke 
11 hints van Stichting Carnaval 
Heesch, ook hints weggeven. 

Onthoud deze hints goed, deze 
zouden nog wel eens van pas 
kunnen komen in de nieuwe 
‘Porcus Battle’ die voorafgaand 
aan de onthulling plaats zal vin-
den. 

Jeugdprins en Adjudant
Niet alleen Prins Porcus XLVII 
en zijn Adjudant zullen op deze 
avond bekend worden gemaakt. 
Om 18.30 uur start de avond die 
uiteindelijk leidt tot de onthulling 
van Jeugdprins Porcellus XLI en 
zijn Adjudant. 
Maar zij zullen niet onthuld wor-
den voordat diverse teams de 
strijd aan zijn gegaan in de wel-
bekende ‘Porcellus Battle’! DJ La 

Merz zal hierbij zorgen voor de 
muzikale omlijsting. 
Houd www.krullendonk.nl en de 
Facebookpagina van Stichting 
Carnavalsviering Heesch in de 
gaten voor informatie over de 
Battle. 

Noteer 11 november alvast in 
jouw agenda! We zien je dan 
graag terug in de Residentie CC 
De Pas in Heesch.

KRULLENDONK - De opening van het nieuwe carnavalsseizoen staat al weer voor de deur: het 11-11 
bal in Krullendonk op zaterdagavond 11 november. Ook dit jaar zal weer alles uit de kast worden ge-
haald voor een spectaculaire en verrassende prinsonthulling. 

Mountainbiker Marc Leijen weet wat doorzetten is. Hij gaat door waar veel anderen stoppen. Zo doet

deze levensgenieter dat ook in zijn Karwei bouwmarkt. Alles haalt hij uit de kast om u van dienst te zijn.

Voor ieder karwei, altijd Karwei. Aangenaam klussen? Welkom in Aangenaam Heesch!
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UW SPECIALIST 
op FINANCIEEL & 
FISCAAL gebied

Frank Hanegraaf, initiatiefne-
mer van het spreekuur, vertelt: 
“Ik ben al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om onder-
nemers van raad te voorzien op 
hun accountancyvragen. 

Wij staan iedere eerste woens-
dag van de maand van 15.00 
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens 
een gratis toegankelijk spreekuur 
op ons kantoor in Heesch (Ceres-

laan 4, naast de Rabobank). Ie-
dereen kan hier vrijblijvend bin-
nenlopen om vervolgens in ge-
sprek te gaan met een van de 
aanwezige specialisten, waarbij 
ze worden voorzien van een ba-
sisadvies. 

Hierna kunnen we gezamenlijk 
bepalen of een verder adviestra-
ject volgt. Om te garanderen dat 
de specialist die u wilt spreken 

voor u beschikbaar is, is het aan 
te bevelen om van tevoren tele-
fonisch uw afspraak te reserve-
ren via 0412 - 45 90 00 (receptie 
Van Soest & Partners). Wilt u op 

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

Frank: ‘Iedere klant kan erop vertrouwen dat alle zaken met betrekking tot 
accountancy, salaris- en financiële administraties keurig afgehandeld worden.’

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 

15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in 

Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, finan-

cieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf Foto: Ad Ploegmakers

ONZE DIENStEN O.A.:

• Accountancy

• Belastingadvies

• Financiële administratie

• Salarisadministratie

• Personeelsadvisering

• Financiële planning

• Bedrijfseconomische 

ondersteuning

• Startersbegeleiding

• Fusie & overname

Voorgerechten
Wild charcuterie 14,50

rillette van wild zwijn, gerookte wilde eendenborst, paté van fazant, rode ui, goudbes, 
kruidkoek
rillette of wild boar, smoked duck breast, farce of pheasant, red onion, physalis, gingerbread

Ballotine van parelhoen 15,50

preiselberen, knolselderij, cantharellen
a ballotine of guinea fowl, cranberry, celeriac, chantarelle

Gesauteerde duivenBorst 17,50

bosbessen, schorseneren, raapstelen, morieljes, brioche, bacon
pigeon breast sauté, blueberries, salsify, turnip tops, morels, brioche, bacon

hooFDgerechten
hazenpeper  20,50

rode kool, pont-neuf, stoofperen, chocoladesaus
slow baised hare, red cabbage, pont-neuf, poached pear, chocolate sauce

hertenruGfilet 27,50

labne, bramen, kastanje, truffelaardappel
venison, labne, blackberry, truffle potato

Wilde eendenBorst 24,50

Grand Marnier, wildgarnituur, appelcompote, sinaasappel, gember
wild duck breast, Grand Marnier, seasonal vegetables, apple chutney, orange, ginger

WellinGton van Wild zWijn 23,50

duxelles, bospaddenstoelen, port, zilverui, zwarte knoflook
wellington of wild boar, duxelles, mushrooms, port, pickled onions, black garlic
 
 Wijn
 glas 4,25

 fles 22,25

Pascual Toso Malbec 2015

WilDkaart|2017

voor allerGenen  -
informatie kunt u zich 

Wenden tot onze  
medeWerkers. 
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Maak kennis met • Mensen met een verstandelijke beperking
• Begeleiders en managers
• Werken en opleidingstrajecten

Kom je ook? Stuur voor 4 november een e-mail naar wervingsbureau@dichterbij.nl of bel 088-7540060.

Meer informatie www.dichterbij.nl/wervingsdag

Kun je niet komen op 12 november, maar wil je wel meer weten over werken bij Dichterbij? 
Mail dan naar wervingsbureau@dichterbij.nl of bel 088-7540060.!

Zondag 12 november
Muzerijk, Klarinetstraat 4, Uden

12.00 - 15.00 uur

Wil jij carrière maken met je hart?
Interesse in werken met mensen met een verstandelijke beperking? Kom langs en ontmoet Dichterbij!

Maak kennis met werken
in de gehandicaptenzorg

UDEN - Bij zorgorganisatie 
Dichterbij kun je op zondag 12 
november ervaren of werken 
met mensen met een verstande-
lijke beperking iets voor jou is. 

Mensen met een beperking wil-
len meedoen, vrolijk zijn, zich ge-
zond voelen en zinvol bezig zijn. 
Vind jij het leuk om hen daarbij 
te ondersteunen? Dan is werken 
bij Dichterbij iets voor jou! Kom 
kennismaken op zondag 12 no-

vember. Je kunt vragen stellen 
aan medewerkers en cliënten, 
filmpjes bekijken en meer te 
weten komen over opleidings-
trajecten. Dichterbij heeft di-

verse vacatures, ook dichtbij je 
woonplaats. Je bent welkom van 
12.00 tot 15.00 uur bij Muzerijk 
aan de Klarinetstraat 4. 
Meld je aan via 
wervingsbureau@dichterbij.nl of 
bel 088-7540060. 
Kun je niet op 12 november, 
maar wil je wel meer weten over 
werken bij Dichterbij? Mail dan 
naar 
wervingsbureau@dichterbij.nl of 
bel 088-7540060.

mensen met een 
beperking willen 

meedoen, vrolijk zijn, 
zich gezond voelen 
en zinvol bezig zijn

Verkleedbal voor
gehandicapten 

Het programma is opnieuw veel-
belovend met een optreden van 
Snollebollekes, dj Bertie Lukano 
en lokale muziekkapellen. 
Zo zijn er prijzen te winnen voor 
de mooist verklede gasten en 
wordt er een prins of prinses ge-
kozen voor een dag.

Voor info kijk op 
www.bernhezergehandicaptenbal.nl
of mail naar 
info@bernhezergehandicaptenbal.nl 
of bgb@verkleedbal.nl.

NISTELRODE - Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal organiseert 
voor de 21ste keer haar jaarlijkse verkleedbal, dat inmiddels in heel 
Bernheze en verre omstreken een begrip is geworden. Op 5 novem-
ber tussen 13.00 en 17.00 uur beleven veel geestelijk- en lichame-
lijk gehandicapten van alle leeftijden, samen met hun begeleiders, 
een geweldige carnavalsmiddag in Partycentrum ’t Maxend.

snollebollekes, 
dj bertie lukano en 

lokale muziekkapellen
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ANGSTAANJAGEND 

LEKKER

VOOR HALLOWEEN

ANGSTAANJAGEND 

LEKKER

VOOR HALLOWEEN

JUMBOLLEN
Doosje 4 stuks

250

Geldig van wo 25 t/m di 31 oktober 2017  Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Geldig van wo 25 t/m di 31 oktober 2017



  
Woensdag 25 oktober 201718

Geïntroduceerd door romeinen
In het kader van dit project sie-
ren nu op markante plekken in 
het landschap tussen Heesch en 
De Maashorst tamme kastanjes. 
Het is een boom die door de Ro-
meinen geïntroduceerd is in Ne-
derland. 

Eetbaar
Tijdens een tocht naar De Maas-
horst zijn tamme kastanjes in 
de seizoenen op verschillende 

manieren te herkennen. Het zijn 
veelal meerstammige bomen 
die in de winter een grijsbrui-
ne gebarsten schors hebben. 
De bladeren zijn scherp getand 
en langwerpig. Tijdens de zo-
merperiode bloeit de boom uit-
bundig goudgeel met kluwen 
mannelijke bloemen op recht-
opstaande aren en geschubde 
vrouwelijke bloemen aan de 
basis hiervan. De sterk geuren-
de mannelijke bloemen hebben 

een aantrekkende werking voor 
bijen, kevers, vliegen en andere 
insecten. De bijen zorgen voor 
de bevruchting van de boom. 
Dit levert heerlijke kastanjeho-
ning op. Na de bloei worden de 
vruchten gevormd die in trek zijn 
bij eekhoorns, muizen en vogels. 
Maar ook bij mensen. Tamme 
kastanjes kunt u nu rapen. Pas 
op, want ze zitten verpakt in een 
stekelige bolster. De tamme kas-
tanjes kunt u ontdoen van hun 
bruine schil en daarna meteen 
rauw eten. Ze zijn dan nootach-

tig. Ze smaken nog beter als u 
ze eerst poft, roostert of kookt. 
De bomen die wij begin dit jaar 
hebben geplant, dragen nog 
geen vrucht. Maar wandel eens 
door De Maashorst. Daar staan 
prachtige exemplaren die wel al 
volop vrucht dragen. Smakelijk! 

Dit project wordt mogelijk ge-
maakt met steun van de provin-
cie Noord-Brabant

30 oktober 2017
Informatieavond 
Puber en poen, wat kan 
ik als ouder het beste doen?
Sporthal De Rusheuvel, 
Rusheuvelstraat 5, Oss
Inloop vanaf 19.00 uur

31 oktober 2017
Uiterste aanmelddag 
mantelzorgwaardering 2017
www.bernheze.org

10 november 2017
Mantelzorgwaardering
Verwenavond

11 november 2017
Mantelzorgwaardering
Workshop ‘ontspullen’

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

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

Alle individuele sporters en 
teams die een kampioenschap 
hebben behaald tussen 1 januari 
2017 en 1 januari 2018 en vol-
doen aan de criteria, komen in 
aanmerking voor de huldiging. 
U vindt de criteria op www.bern-
heze.org.
We hebben de sportverenigin-
gen in Bernheze geïnformeerd 
met een e-mail of brief. Als u 
geen bericht hebt gekregen, 
neem dan even contact op met 
de gemeente. 

Aanmelden
Het formulier voor aanmelding 
vindt u op www.bernheze.org 
(zoekterm: sportkampioenen). 
Hier staat alle informatie over 
het aanmelden en vindt u aan-
meldingsformulieren.

Ook individuele kampioenen die 
geen lid zijn van een Bernhezer 
sportvereniging en in Bernheze 
wonen, kunnen zich aanmelden.
De formulieren moeten vóór 
1 december a.s. zijn ingediend. 
Sporters die na die datum nog 
kampioen worden kunt u na-
tuurlijk daarna nog aanmelden.

Nominaties
Als u iemand wilt nomineren 
voor sportman, sportvrouw of 
sportploeg van 2017, moet u dat 
met een apart formulier doen. 
Geef duidelijk in het formulier 
aan waarom u vindt dat zij hier-
voor in aanmerking komen. 

Dat geldt ook voor aanmelding 
van de sportvrijwilliger van het 
jaar. Als u vindt dat er een bij-

zondere vrijwilliger bij uw ver-
eniging werkzaam is, dan kunt 
u deze nomineren. Er zijn altijd 
maar weinig nominaties, dus het 
is zeker de moeite waard om te 
proberen. De namen maken we 
niet bekend, zodat ze volgend 

jaar eventueel opnieuw kunnen 
worden genomineerd.

Als u vragen hebt kunt u contact 
opnemen met Laura van Her-
pen, telefoon 14 0412 of e-mail: 
l.van.herpen@bernheze.org.

Bernhezer sportkampioenen jeugd 2017 
Aanmelden tot 1 december 2017

Gezonde herfstnoten rapen 

GEMEENtEBErICHtEN

PrAKtISCHE INFOrMAtIE

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

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

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

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

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

AGENDA

De landschappelijke relatie tussen de dorpen Heesch en Nistelrode 
met het ruige natuurgebied De Maashorst wordt in het kader van 
het project Dreven en driften versterkt door de aanleg van groen-
elementen. Hierdoor wordt het verhaal van de plek - het gebruik van 
het landschap voor levensonderhoud en gebruiksvoorwerpen - ge-
toond aan de passant. Ook de flora en fauna in het gebied profiteren 
van de ingrepen.

De winnaars van 2016 Foto: Michel Roefs

Op zondag 28 januari 2018 huldigen we onze Bernhezer sportkam-
pioenen jeugd in uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek vanaf 
14.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst maken we ook de sportman, 
sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger van 2017 bekend. u 
kunt kandidaten aanmelden tot 1 december 2017.

Gemeente ruimt bladeren op 
Planning
Tot en met 22 januari komen we 
in alle dorpskernen op vaste da-
gen langs. We nemen ook blad-

hopen mee die u gemaakt heeft. 
In het buitengebied maken we 
aan het einde van het jaar een 
ronde om bladhopen op te halen. 

Bebouwde kom Heesch maandag en dinsdag

Bebouwde kom Nistelrode woensdag en donderdag

Bebouwde kom Loosbroek donderdag

Bebouwde kom Vorstenbosch donderdag

Bebouwde kom Heeswijk-Dinter donderdag en vrijdag

Buitengebied Bernheze 18 t/m 22 december

In week 52 komen we geen blad opruimen. 

8 NOVEMBEr 2017

OPHALEN 
SNOEIHOut BINNEN 

DE BEBOuWDE KOM.

Aanmelden kan tot 
maandag 6 november via

www.bernheze.org
of telefoon 14 0412
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GEMEENtEBErICHtEN

Hoe veilig voelt u zich in uw 
buurt? Bent u slachtoffer ge-
weest van een misdrijf? Wat 
vindt u van de voorzieningen 
en het onderhoud in uw buurt? 
Deze vragen en andere stellen 
we de komende periode aan 
2.500 inwoners van de gemeen-
te Bernheze. 

Veiligheid en leefbaarheid 
gemeten
De ‘gemeentebeleidsmonitor’ is 
ontwikkeld om de sociale veilig-
heid en leefbaarheid te meten. 

Het onderzoek vond in 2014 ook 
plaats. De vragen gaan over de 
kwaliteit van de woonomgeving, 
voorzieningen in de buurt en het 
onderhoud, maar ook over over-
last en problemen, (on)veiligheid 
en criminaliteit. De gemeente 
gebruikt de uitkomsten van dit 
onderzoek onder andere voor 
het nieuwe veiligheidsbeleid.

Meedoen aan het onderzoek? 
Graag!
2.500 Inwoners van Bernheze 
krijgen van de burgemeester een 

brief waarin ze worden uitgeno-
digd een digitale vragenlijst in te 
vullen. Deze inwoners zijn wille-
keurig gekozen. Wie liever een 
schriftelijke vragenlijst ontvangt, 
krijgt deze op verzoek thuis ge-
stuurd. Onderzoeksbureau DI-
MENSUS uit Breda voert het on-
derzoek uit. 
Alleen als veel mensen meedoen 
ontstaat een goed beeld van de 
leefbaarheids- en veiligheidssitu-
atie in onze gemeente. Wij stel-
len het daarom erg op prijs als u 
meedoet.

Veiligheid en leefbaarheid in Bernheze
Onderzoek van start

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Genomen besluiten
ambtshalve wijziging 
adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen (Wbrp) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit het adresonder-
zoek van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om de persoonsgegevens van de 
volgende personen niet meer bij 
te houden en deze personen uit 
te schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- A. Fetiani, geboren 18-10-1974
-  K. Haj Suliman, geboren 

08-03-1979

- H. Fetiani, geboren 01-01-2006
- A. Fetiani, geboren 30-01-1999
-  M.A. Fetiani, geboren 

03-03-2017
Besluitdatum: 06-09-2017
- H. Dogan, geboren 29-06-1985
Besluitdatum: 20-09-2017 
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing. 

Hebt u nog vragen over de in-
houd van bovenstaand besluit? 
Dan kunt u contact opnemen 
met afdeling Burgerzaken van de 
gemeente Bernheze via 14 0412 
of gemeente @bernheze.org.

Voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende persoon niet meer 
woont op het adres in de ge-

meente Bernheze waar hij/zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen (BRP) staat ingeschre-
ven. Het onderzoek van afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van de persoons-
gegevens van de volgende per-
soon ambtshalve te beëindigen. 
Dit kan voor deze persoon grote 
persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant en op 
www.officielebekendmakingen.nl.
-  J.M. Rincon Aguilar, 

geboren 28-11-1991

Heeft u informatie over de feite-
lijke verblijfplaats van deze per-
soon of heeft u vragen, neem 
dan contact op met de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
T.V. Ballendonk, Droevendaal 4, 
5473 BH Heeswijk-Dinther heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding gedaan 
van een activiteit op 4 novem-
ber 2017. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal 6 
keer per jaar gebruikmaken. Tij-

dens de activiteit gelden ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij u 
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van 
de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft vergunning/
ontheffing verleend aan:
-  Stichting Jeugdbelangen Nis-

telrode voor het organiseren 
van een Sinterklaasintocht op 
18 november 2017 van 14.30 
tot 17.00 uur. Een gedeelte van 
Tramplein, Kromstraat, Over 
den Dries, De Hoef, De Wan, 
Den Hof, Heuvelstraat, Kerk-
hoflaan en Parkstraat, 5388 HS 
Nistelrode, is afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voet-
gangers. De beschikking is ver-
zonden op 19 oktober 2017.

-  Stichting Cultuur en Voorzienin-
gen voor het organiseren van 
een wandeltocht op 29 oktober 
2017 van 7.00 tot 17.00 uur. 
Een gedeelte van Kerkstraat 
(tussen Schoolstraat en Kapel-
straat), 5476 KA Vorstenbosch, 
is op 29 oktober 2017 van 7.00 
tot 18.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 19 oktober 2017.

-  Van Tilburg Mode & Sport voor 
het organiseren van Bernhezer 
Business Event op 4 november 
2017 van 19.00 tot 1.00 uur op 

locatie Laar 8, 5388 HE Nistel-
rode. De beschikking is verzon-
den op 20 oktober 2017.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  Vogelvereniging Vogelvreugd 

Dinther voor het organiseren 
van een Vogeltentoonstelling 
op 1, 2 en 3 december 2017 
in Cultureel Centrum Servaes, 
Raadhuisplein 24, 5473 GC 
Heeswijk-Dinther. De toestem-
ming is verzonden 19 oktober 
2017.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling wijzigingsplan 
Houtstraat 3 Loosbroek
Burgemeester en wethouders
hebben het wijzigingsplan 
‘Houtstraat 3 Loosbroek’ gewij-
zigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan is 
te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl met de code NL.IM-
RO.1721.WPHoutstr3-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het ver-
anderen van het bouwvlak aan 
de Houtstraat 3 in Loosbroek.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mail adres en postcode(gebied) in te vullen.

Op donderdag 2 november 2017 
vindt er een raadsvergadering 
plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Heesch.
De vergadering is openbaar en 
begint om 19.30 uur. 

-  Financiële beschouwingen frac-
ties over de begroting 2018

-  Besluitenlijst van de vergade-
ring op 28 september 2017

-  Uitvoering belastingtaken 
onderbrengen bij BSOB

-  Bekendmakingen digitaal 
publiceren

-  Afgifte ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen voor de 
omgevingsvergunning voor 

een zonnepark aan Achterste 
Groes in Heesch

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Van Tilburg Mode & Sport Nis-
telrode: toevoegen pand Laar 
14 en opvullen binnengebied

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Zoggelsestraat ong. in Heesch

-  Re-integratieverordening par-
ticipatiewet 2017

-  Wijziging gemeenschappelijke 
regeling Werkvoorziening-
schap Noordoost-Brabant

-  Voorlopig vaststellen liquida-
tierekening GR ISD Optimisd

Informatie
De agenda en bijbehorende 
stukken vindt u op 
www.bernheze.org. Via deze 

website kunt u de raadsvergade-
ring live volgen en op een later 
tijdstip terugkijken. Met vragen 
over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffie, telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

rAADSVErGADErING

 

 

 

Denkt u wel eens: ik zou wel willen weten hoe 

de politiek werkt? Of zou u meer invloed willen 

uitoefenen in uw gemeente? Meedoen in de 

lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en 

leuker dan u denkt!

Op maandag  13 en 20 november 2017 

(19.30 uur) kunt u de cursus Politiek Actief 

volgen in het gemeentehuis in Heesch. 

Aanmelden kan via griffie@bernheze.org.

KijK voor meer informatie op 

www.bernheze.org

Gratis Cursus

Politiek aCtief 

voor

onze inwoners!
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PrOCEDurES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit 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 be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken 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.

in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Vaststelling wijzigingsplan 
Kantje 8 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
hebben het wijzigingsplan ‘Kant-
je 8 Nistelrode’ gewijzigd vastge-
steld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke 
ordening). Het plan is te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPKantje8-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het om-
zetten van een ‘agrarisch bedrijf’ 
naar ‘wonen’ en het realiseren 
van een paardenbak met pad-
docks aan Kantje 8 in Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 

wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing. 

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Hoogstraat 53

Aanpassing in kozijn t.b.v. 
geneesmiddelenautomaat
Datum ontvangst: 13-10-2017

-  Elzenseloop kavel 01-12 en 
Esperloop kavel 22-30
Oprichten 21 woningen

Datum ontvangst: 19-10-2017
-  Binnenweg ong.

Oprichten woonhuis en aanleg 
in-/uitrit
Datum ontvangst: 16-10-2017

Heeswijk-Dinther
-  Muggenhoek 11

Bouwen carport
Datum ontvangst: 15-10-2017

-  Sectie E nr. 2742 nabij Kasteel 
Heeswijk
Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening (permanente 
parkeervoorziening)
Datum ontvangst: 20-10-2017

-  Het Geerke 9
Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening/Kleinschalige 
bed & breakfast
Datum ontvangst: 20-10-2017

-  Hoofdstraat 80
Handelingen met gevolgen 
beschermde monumenten/mo-
derniseren telecominstallatie
Datum ontvangst: 16-10-2017

Nistelrode
-  Over den Dries 22

Aanbouwen erker
Datum ontvangst: 14-10-2017

-  Doolhof 7
Legalisatie bijgebouwen en 
mantelzorgwoningen
Datum ontvangst: 16-10-2017

-  Bedrijvenweg 1
Plaatsen tijdelijk bouwbord
Datum ontvangst: 17-10-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Achterstraat 23

Realisatie bed & breakfast en 
aanleg alarminstallatie

 Verzenddatum: 17-10-2017
- Over Den Dries 22

Bouwen erker

 Verzenddatum: 17-10-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

uitgebreide procedure 

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

Aanwijzingsbesluit 
Het volgende aanwijzingsbesluit 
is genomen. 
- Nieuw aanwijzingsbesluit
 toezichthouders
Besluitdatum: 17-10-2017
Procedures 4a en 7a zijn van 
toepassing.

GEMEENtEBErICHtEN

WWW.BErNHEZE.OrG

Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online

BetrokkenActueel Nieuws

www.mooibernheze.nl

Fotoalbums
Bedrijven

Agenda
Verenigingen
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Winnaar unieke lezersactie
‘De Zeven van 
de Maashorst’
Winnaar Marion Verhoeven

Tekst?

herfst is storm Zie oplossing pagina 34

MooiBernhezertjes

tE Huur

OPSLAGuNIt.Eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 
24m2 voor € 90,- p.m. 
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

tE KOOP

NIEuWE DESSO-
tAPIjttEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

HALSKOtELEttEN 
€ 1,98 per 500 gram. 
HAMSCHIjVEN 
€ 1,75 per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss 
www.slagerijvandinther.nl.

KIPSALON BErNHEZE
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 tot 18.30 uur.
bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

Dru GASHAArD 
tyPE LOEVEStIjN 
Zo goed als nieuw. 
1 jaar oud. € 550,- 
Informatie: 06-28587341.

GEVrAAGD

ANSICHtKAArtEN VAN 
HEESWIjK-DINtHEr EN 
LOOSBrOEK?
Dick van de Leest 06-55325484.

LEGE CArtrIDGES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

BIDPrENtjES
H. Leeijen. John. F. Kennedy-
straat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

OuDE/KAPOttE 
COMPutErS EN LAPtOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

AANGEBODEN

PEDICurE NIStELrODE
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

FrIEtKrAAM voor uw 
evenement of feest. Voor 
info en/of boekingen: 0413-
292911/ 06-25416954. 
Mario & Christa Bok.

uW LEVENSVErHAAL/
GEBEurtENIS/rEIS OP 
PAPIEr? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

PrOBLEMEN MEt uW 
HOND?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, etc? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

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

PErSONEEL

ZOEK jIj EEN BAAN 
WAArIN jE ZELF jE urEN 
KAN INDELEN?
Kom dan snel werken in ons 
klantcontactcentrum.
Bel voor meer informatie 
Logic-Call 073-5286700.

WILt u EEN ZOEKErtjE PLAAtSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wieis deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:

Bellinda van den 
Helm uit Heesch

Winnaar:
Annegien van Moorsel

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

 

S T I E N D U I Z E N D 
J G I T N E V E Z I G V 
G I T H C A T Y N W W A 
G E E N E N D E R T I G 
B Z T E Q W U Q G Q T S 
D T B G I U D Z I G Q I 
N S I C H R F X T D M N 
C E V N K L D F S H E E 
C M I W E Q S S E H L C 
E B W T C E L I Z Q A V 
H J M J H N E B L F V D 
B G I T R E D N E S E Z 

 
 
 
 
Drie 
Elf 
Tienduizend 
Zeventig 
Een 
Tachtig 
Zesendertig 
Eenenderig 
Tien  
Zestig 
 
 
 
	  

Zoek: DrIE, ELF, TIENDuIZEND, ZEVENTIG, EEN, TACHTIG, 
ZESENDErTIG, EENENDErTIG, TIEN, ZESTIG

WOOrDZOEKEr

ELKE VRIJDAG OP DE KOFFIE BIJ NELLIE
Geloof in jezelf, wat houdt je tegen? 

Gezellig bij de koffie, vragen stellen en op zoek gaan 
naar de hogere waarden van het leven,

€ 10,- gedeelte voor goed doel.

3 NOVEMBER MEDITATIEAVOND HENRIËTTE

4 NOVEMBER DAG WORKSHOP COEN EN SASKIA

ELKE 2E MAANDAGAVOND KLANKHEALING

Zie agenda voor meer informatie www.hartje-maashorst.nl

Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode, 0412-611577
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Ik ben

Het beste uit jezelf halen
Jacqueline van der Heijden uit Vorstenbosch is werkzaam 
in het onderwijs. Na twaalf jaar bij Het Palet in Heeswijk-
Dinther te hebben gewerkt gaat ze binnenkort lesgeven aan 
anderstalige jongeren aan het Summa College in Eindhoven.

“Ik heb met heel veel plezier bij het Palet gewerkt, een fijne 
school met een geweldig team. Toch heb ik een nieuwe 
stap gezet. Ik wilde iets anders en dat is gelukt. Het Summa 
College heeft 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs 
en biedt een grote diversiteit aan opleidingen en cursussen. 
De naam Summa heeft twee betekenissen: het beste uit 
jezelf halen en de som, het totaal, samen kom je tot de 
beste prestaties. Van studenten uiteraard, maar ook van 
docenten. Positief en oplossingsgericht denken, dat past bij 
mij. Zoals een uitspraak van de Chinese filosoof Lao-Tse: 
“Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen 
over de duisternis.”

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

Minima ontzien in de begroting
In de begroting van 2018 laat 
Bernheze de lasten voor de mini-
ma (mensen met een laag inko-
men) dalen van € 189,- per jaar 
naar € 165,- per jaar. Een lasten-
daling voor de lage inkomens 
van maar liefst 12,44%. Zo wil 
de SP omgaan met mensen die 
het moeilijk hebben in de maat-

schappij. Sociaal en solidair. En 
de vermogenspositie van Bern-
heze blijft gewoon solide. De ge-
meente beschikt over een risico-
reserve van € 15.000.000,- en 
een vrij te besteden reserve van 
€ 4.000.000,-. Cijfers waar de 
SP, als medeverantwoordelijke 
bestuurspartij, trots op is. Eens te 
meer toont Bernheze aan dat een 

gemeente met ruim 30.000 in-
woners bestaansrecht heeft. We 
overzien alles en nemen zelfstan-
dig onze beslissingen. Wat de SP 
betreft blijven we dat ook na 21 
maart 2018 doen. Dan kunt u 
met uw stem op de SP de zelf-
standigheid van Bernheze verder 
verankeren. Mogen we op u re-
kenen?

SP: Begroting 2018 is sociaal en solidair

Op 9 november stelt de gemeenteraad de begroting 2018 vast. Waar gaat het 
geld naartoe? We kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk doen. De SP Bernhe-
ze heeft nu bijna acht jaar meebestuurd in Bernheze. Als SP kijken we op een 
moeilijke, maar mooie tijd terug. De start in 2010 was zeer lastig, door de 
voortwoekerende kredietcrisis uit 2008. Harde bezuinigingen uit Den Haag 
voor de gemeenten. Die zijn in Bernheze echter nooit afgewenteld op de 
mensen met een laag inkomen. Ook in 2018 worden juist zij ontzien! 

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Renovatie Restauratie

Kortdreef 1
5384 PL Heesch
info@bouwbedrijfvanbakel.nl

0412-852826
www.bouwbedrijfvanbakel.nl

En zo zijn we (alweer!) naar de 
bomen in ’t Dorp geweest. Het 
houdt de gemoederen bezig en 
de meningen verschillen. Maar 
Progressief Bernheze is unaniem: 
de bomen moeten blijven staan. 
Ze zijn belangrijk voor het milieu 
en geven veel sfeer aan het dorp.

De herinrichting van het stations-
plein is een gemiste kans. Vooral 
stenen en parkeerplaatsen. Dit 
plein had van ons veel groener 

mogen worden. En dat had best 
gekund. Met een paar mooie 
bomen was het al veel beter ge-
weest. Met de fietsenstalling zijn 
we wel blij, al valt aan de indeling 
nog het nodige te verbeteren.
Ook in de woonwijken ging het 
vooral over de bomen. In deze 
herfstperiode geven bomen tij-
delijk wat overlast met alle bla-
deren. Maar bomen maken een 
wijk wel leefbaar en sfeervol. We 
zagen veel plekken met (achter-

stallig) groenonderhoud en ver-
waarloosde perkjes. Dat heeft 
aandacht van de gemeente no-
dig. 

Conclusie: Groen, bomen en de 
leefbaarheid in woonwijken wor-
den voor Progressief Bernheze 
een belangrijk onderwerp in het 
verkiezingsprogramma. Daar 
kunt u op rekenen!
Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Er op uit!

Afgelopen zaterdagochtend ging onze fractie op pad in Heesch. We gingen 
in gesprek over bomen, pleinen en het onderhoud in de woonwijken. In voor-
bereiding op ons verkiezingsprogramma moeten we over veel onderwerpen 
een mening hebben. En wat is beter dan buiten kijken wat er echt speelt? Er 
op uit dus!

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

Gezocht

COLLEGA GEITENHOUDERIJ 

Wij, Edwin van der Pas en Mariejet Ebbers runnen samen onze 
Geitenhouderij  De Bleken met 2500 melkgeiten.

Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste allround collega 
met een MBO denk- en werkniveau die affiniteit heeft met de veehouderij. Kennis en 

ervaring met geiten is een pre. Kandidaten zijn minimaal 20 uur per week beschikbaar op 
flexibel in te vullen tijden.  In totaal is er 40 uur extra arbeid nodig. 

WE ZOEKEN IEMAND DIE:
Gedreven en met passie dieren wil verzorgen; interesse heeft in techniek; 

probleemoplossend kan denken en overige collega’s zou kunnen begeleiden.

WIJ BIEDEN JE:
Een gezellige werksfeer en de mogelijkheid om door te groeien in het bedrijf. 

REAGEREN:
Wil je vooraf informatie dan kun je bellen met 
06-212 066 80 of breng een bezoekje aan onze 
www.go-at-cheese.nl 
Wil je solliciteren stuur dan voor 4 november 2017 
een e-mail bericht naar: pasebbers@hetnet.nl

Beste Bernhezers,
Op social media gaat een bericht rond dat door middel van 
het omleggen van tegels aangegeven wordt dat er op dat 
adres een alarm of hond is. Deze info is onjuist! Er zijn geen 
woninginginbraken geweest in Bernheze, die ook maar iets 
met deze werkwijze te maken hebben.

Aannemers gebruiken deze methode om aan te geven dat 
er op die locatie nog een aansluiting gemaakt moet worden. 
Wanneer zo’n bericht rond gaat is het wijs om dit te verifiëren 
bij de politie of gemeente om onrust te voorkomen.

Met vriendelijke groet, Wijkagenten Bernheze

Foto: Ad Ploegmakers



Woensdag 25 oktober 2017 23
  

iNformatie Voor de kerNeN

Afgelopen maandag werden de 
bezwaren besproken tijdens de 
zitting bij de Raad van State. Het 
plan komt voort uit de ‘woon-
visie’ van de gemeente Bernhe-
ze. Uitgangspunt hiervan is de 
behoefte van de bewoners aan 

meer betaalbare koop- en huur-
woningen in Heeswijk-Dinther. 
Alle kavels staan onder optie en 
daarnaast is er een wachtlijst van 
21 geïnteresseerden. 

Over het maatschappelijke be-

lang van een dergelijk plan valt 
niet te twisten.
Wij van Lokaal hebben er alle 
vertrouwen in dat bewoners en 
omwonenden plan Rodenburg 
op een creatieve en realistische 
manier realiseren!

Lokaal: Ontwikkeling rodenburg
maatschappelijk belang

In juni 2016 heeft de gemeente het ontwerp van plan rodenburg in handen 
van toekomstige bewoners gelegd. Een uniek project waarbij zowel bewo-
ners als omwonenden intensief betrokken worden in de ontwikkeling van 
een plan met een landelijk karakter. Echter, het is nog niet gelukt om het 
project naar ieders tevredenheid te laten starten.

Gwendy Jacobs, Commissielid Maatschappelijke Zaken Lokaal

Bij Politieke Partij Blanco zijn 
we niet gebonden aan landelij-
ke partij-stromingen. We maken 
steeds bij elk onderwerp onze ei-
gen afwegingen. Het belangrijk-
ste daarbij is het belang van de 
mensen in onze eigen straat, ons 
eigen dorp. Soms op de korte ter-
mijn, soms op de lange termijn.
Begin november gaan we ons 

weer buigen over de zaken die 
in 2018 moeten gaan gebeuren. 
Wat gaan we doen met jouw/
ons geld? Wat gaan we meteen 
oppakken en wat schuiven we 
door naar de komende jaren?

We praten dan over jouw straat, 
de subsidie van jouw vereniging, 
de eisen die aan jouw bedrijf 

worden gesteld of hoe we de 
zorg voor jouw ouders gaan re-
gelen. Bijna alle zaken gaan ook 
jou aan, soms direct, soms in-
direct. Het is dus niet saai maar 
juist heel belangrijk wat er in de 
gemeenteraad gebeurt. Kom er 
dus over meepraten! Neem con-
tact met ons op via 
06-11311713 of info@ppblanco.nl.

Blanco: Dit is niet saai!

Je kunt veel zeggen van de lokale politiek, maar saai is het niet. Natuurlijk 
wordt er een boel vergaderd en draaien de ambtelijke molens niet altijd zo 
snel als je zou willen, maar het feit dat je het wonen en leven in je eigen 
dorp fijner kunt maken maakt alles goed. Moet je overal verstand van heb-
ben? Nee. Iedereen weet wel iets, en samen weet je een heleboel. Gewoon 
je gezond verstand gebruiken en goed luisteren naar de mensen om je heen.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

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

• kippenbout
• saucijs

• gehaktbal
• hamburger

• slavink
• filetlapje
• schnitzel
• speklap
• kipfilet

• tartaartje

Bij iedere € 10,- of meer, 250 gram 
leverworst gratis

Eurotoppers per stuk

SLAGERIJ MEAT STORY
viert 3-jarig jublieum

Profiteer van vrijdag 27 oktober 
tot en met zaterdag 4 november 2017

van onze eurotoppers

€ 1,-

€ 1,-

€ 1,- € 1,-

€ 1,-

€ 1,-

Er is weer volop balkenbrij, zult, 
erwtensoep en stamppot

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

CAFÉ ‘T TRAMSTATION 
PRESENTEERT 

Voorverkoopadressen: café-zaal 't Tramstation, Nistelrode
de Eeterij, Nistelrode   -   Dio the read shop, Nistelrodeoktober

zaterdag

28 Aanvang 20:30 U   V.V.K. €10,00   Deurverkoop €12,50

voor meer info: www.tramstation-nistelrode.nl 

MIT DEM 'ANSELTALER PARTY-EXPRES
S'

und eine super party-djGepaste kleding 

wel gewenst, 

niet verplicht!!!

Meld je nu aan 
voor het burgerpanel

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl

17+18 november 
 
 Winters Wild 

8-gangen diner proeverij 
——————————————————– 

De Leygraaf, altijd een feestje… 
——————————————— 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

Landelijk, lokaal
Door al die reacties ben ik erach-
ter gekomen dat het CDA breed 
gedragen wordt in Bernheze en 
dat we gezien worden als een 
prachtige landelijk lokale politie-
ke partij, voor en door inwoners 
van Bernheze. Als een enthou-
siaste club mensen, die met een 
combinatie van jeugdigheid en 
senioriteit vraagstukken in onze 
dorpen signaleert, analyseert en 
aanpakt. Dat alles met oog voor 

de kernwaarden die in ons partij-
DNA zijn vastgelegd: gespreide 
verantwoordelijkheid, publie-
ke gerechtigheid, solidariteit en 
rentmeesterschap.  

Meedoen: dat kan
Nu zou ik me goed voor kunnen 
stellen dat u ook begaan bent 
met Bernheze en haar inwoners. 
Wellicht zou u best een bijdrage 
willen leveren aan de wijze waar-
op CDA Bernheze zich profileert. 

Dan hoeft u natuurlijk niet met-
een raadslid te worden. En ook 
niet per se op de kandidatenlijst 
voor de komende verkiezingen. 
Maar het zou natuurlijk wel ont-
zettend aardig en waardevol zijn 
als u mee wilt doen met onze 
club, ons CDA Bernheze. Zo kunt 
u een steentje bijdragen aan een 
nog beter Bernheze. U bent van 
harte welkom!    
Meer informatie: 
www.cda.nl/bernheze.

CDA: Interview met een twist

Gerard heeft iets in gang gezet: vorige week mocht ik door hem worden 
geïnterviewd. uit het grote aantal ontvangen reacties mag ik concluderen 
dat zijn interviews goed gelezen worden. En meer dan dat: ik kan vaststellen 
dat het CDA leeft in Bernheze. Niks stoffige partij, niks geen hoeksteen van 
de samenleving met een slaapverwekkend verkiezingsprogramma, niks geen 
conservatief geblaat uit de provincie, niks van dat alles.

Bart Pittens, voorzitter CDA Bernheze
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Kort nieuws

reünie Disco-
theek De Ploeg

HEESWIJK-DINTHER - 1977 
was het jaar dat discotheek 
de Ploeg in de as werd ge-
legd en het jaar waarnaar op 
28 oktober terug kan worden 
gegaan in de vorm van de 
Flower Power tijd.

Kom jij ook om deze mooie 
tijd te herbeleven? Live mu-
ziek uit die tijd zal de avond, 
die gehouden wordt in zaal 
de Toren in Dinther, vullen en 
kleding uit die tijd zou leuk 
zijn. De entree is € 10,- en 
daar zit een gratis munt en 
hapjes bij inbegrepen. Mis-
schien tot dan!

Speelgoed-
beurs Korloo 
gaat niet door!

LOOSBROEK - Helaas is 
men genoodzaakt de geplan-
de tweedehands kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs van 
donderdag 26 oktober te an-
nuleren. 

Er zijn jammer genoeg te 
weinig deelnemers om er een 
gevulde beurs van te maken. 
Deelnemers die zich aange-
meld hebben voor een kraam 
krijgen persoonlijk bericht. 

Via deze weg wordt er ge-
probeerd om eventuele be-
zoekers te bereiken, zodat ze 
niet voor een gesloten deur 
staan bij CC De Wis. 

Iedereen bedankt voor de in-
zet om deze beurs te organi-
seren.

Zoals een jubilarissenconcert 
betaamt werden er jubilaris-
sen gehuldigd. Brabants oudste 
muziekvereniging, opgericht in 
1823 en daarmee één van de 
oudste muziekverenigingen van 
Nederland, staat bekend als een 
bloeiende vereniging met maar 
liefst 51 leerlingen in opleiding. 
Jong geleerd, oud gedaan hoor 
je vaak. Bij de Koninklijke Fanfa-
re is dat zeker het geval. De jubi-

larissen, Frans van den Boom en 
Willem Haerkens (beide 60 jaar 
lid), John van de Voort (40 jaar 
lid), Mia van Grinsven en Hein 
Mous (beide 25 jaar lid), Maartje 
van Zutphen en Peter van Sant-
voort (12,5 jaar lid), werden met 
bloemen en ere-speldjes vereerd. 

Maar liefst 235 jubileumjaren 
werden zo gehuldigd. Een jubi-
leum om trots op te zijn!

Koninklijk Vrienden - 
en jubilarissenconcert

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens het traditionele Vrienden- en Jubi-
larissenconcert van Koninklijke Fanfare St. Willibrord werden zon-
dagochtend 22 oktober niet alleen fraaie muzikale kunststukken 
ten gehore gebracht door de Koninklijke Slagwerkgroep en het Ko-
ninklijk Fanfarekorps. Allereerst werd een nieuwe Marimba onthuld 
die dankzij de Oud IJzerwerkgroep en een bijdrage van de Stichting 
Vrienden onlangs is toegevoegd aan het instrumentarium van de 
Koninklijke Slagwerkgroep.

Het is bijna volle maan dus de 
maan staat de hele nacht aan de 
hemel. Met de telescopen zijn de 
bergen, ‘zeeën’ en talloze kraters 
goed te zien. Ook worden de kij-
kers gericht op sterren, dubbel-
sterren en sterrenhopen.

Vanaf het dak van de sterren-
wacht kijk je naar de Melkweg 
recht boven je hoofd en leer je 
sterren en enkele sterrenbeelden 
herkennen met bekende en min-
der bekende namen, zoals Stier, 
Zwaan, Draak, Grote en Kleine 
Beer, Poolster en Capella. Het 
moet wel onbewolkt zijn om de 
maan en sterren te kunnen zien.
In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-

mel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond:  
€ 5,- (kinderen tot en met twaalf 
jaar: € 3,-).

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
0412 - 454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 3 november voor 
publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Zo’n 60 bezoekers genoten deze 
middag van mooie muziek, gedi-
rigeerd door Peter van Helvoort. 
De muziek varieerde van Neder-
lands Goud van Oud, waaronder 
‘Spiegelbeeld’ van Willeke Alberti 
en ‘Hij was maar een clown’ van 

Ben Cramer tot Russische- en 
Zuid-Amerikaanse medleys. Ook 
een Duitse Polka, ‘Ein Leben mit 
blaasmusik’, en Neil Diamond 
en Tom Jones ontbraken niet. Er 
werd met de muziek meegereisd 
de hele wereld over. Het publiek 
zong volop mee en haakte regel-
matig in. Zelfs de dames achter 
de bar dansten gezellig mee op 

de muziek. In de pauze, waarin 
iedereen van een heerlijk drank-
je werd voorzien, was er ook 
een loterij, waarbij diverse leuke 
prijsjes te winnen waren. 
Na twee keer een optreden van 
drie kwartier kwam er een ein-
de aan deze middag. De orga-
nisatie bedankte de dirigent en 
de conciërge van het Hooghuis 
voor het beschikbaar stellen van 
de aula van deze school. Ook 
een woord van dank aan alle 
vrijwilligers van ziekenvereni-
ging Horizon Heesch, die zich op 
deze middag geheel belangeloos 
inzetten om dit concert tot een 
succes te maken. Tevreden ging 
iedereen daarna naar huis en 
men kan terugkijken op een zeer 
geslaagde middag.
Tot volgend jaar!

Fantastisch concert van 
Maasland Senioren
Orkest en Horizon Heesch 

HEESCH - Op een zonovergoten woensdagmiddag in de afgelopen 
herfstvakantie gaf het Maasland Senioren Orkest, in samenwerking 
met ziekenvereniging Horizon Heesch, een prachtig concert. 

met de muziek de 
hele wereld over Video Design

Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

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

NAJAARSACTIE 
Benzine bladblazer

Snel en makkelijk 
verwijderen

van bladeren en 
maaigoed

BG 56 
van 329,- 

 nu 269,-

Ze begint de voorstelling met 
het excuus dat ze een kind ge-
kregen heeft en daardoor aan 
niets meer toekomt, dus ook 
niet aan het afmaken van deze 
voorstelling. Ze stelt voor een 
bingo te doen met alle liedjes die 
ze heeft gemaakt. Hierdoor valt 
niet te voorspellen wat er komt.

De liedjes die volgen zijn echt 
heel origineel van tekst en 
meestal eenvoudig van melodie, 
wat maakt dat de teksten heel 
goed binnen komen en daarmee 
een cabaret op zich worden. Ka-
tinka is een goede zangeres met 

een heldere warme stem.

Hilarisch is het lied waarin ze zich 
afvraagt waarom een kind niet 
uit een ei komt; dit zou de zwan-
gere vrouw veel ellende bespa-
ren. Surrealistisch is het lied over 
vluchtelingen in een smartlap 
gegoten, met een ondertoon die 
ons aanspreekt op onze klein-
burgerlijkheid. Ze praat daar-
naast in haar gortdroge stijl alles 
aan elkaar.

Katinka mag zich met deze vijfde 
voorstelling met recht een vrou-
welijke droogkloot noemen.

Polderman tiert welig

NISTELRODE - Haar voorstelling afgelopen zaterdag in CC Nester-
lé kan het best omschreven worden als zingend cabaret. Het pro-
gramma bestaat voor het overgrote gedeelte uit mooie, ontroeren-
de, licht absurdistische liedjes, die vooral gortdroog zijn en bijna 
altijd een onverwachte twist hebben waardoor het publiek telkens 
wat verward achter blijft. De liedjes spelen de hoofdrol en vertellen 
allemaal een, vaak hilarisch, ontroerend of absurdistisch verhaal. 
Katinka weet daarmee haar liedjes in te zetten als cabaret op zich.

Tekst: Hans van Uden
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Wmo koffiemiddag 
Thema ‘slecht zien’

Welke mogelijkheden er allemaal zijn 
wanneer je alles niet meer zo goed ziet?
Met de juiste hulpmiddelen of met gerich-
te ondersteuning, ontstaan er vaak weer 
heel veel mogelijkheden. 

Mensen ervaren dan dat ze in alle aspec-
ten van het dagelijks leven veel meer kun-
nen doen dan ze voor mogelijk hielden. 
Daar is het expertisecentrum voor slecht-
ziende en blinde mensen iedere dag mee 
bezig. 

De medewerkers van dit centrum ver-
tellen je graag meer over verschillende 
oogaandoeningen zoals Maculadegene-
ratie, Cataract (staar) en Glaucoom. Het 
wordt een boeiende middag over de ge-
volgen van slechtziendheid, de signalen, 
hoe verslechterd zicht te herkennen is, en 
vooral: welke mogelijkheden er zijn voor 
wie hiermee te maken krijgt. 

Je krijgt niet alleen informatie, maar zij 
laten je ook zelf beleven hoe het is om 
slechtziend of blind te zijn. 
Dat is ook heel nuttig als je niet zelf blind 
of slechtziend bent, maar wel dagelijks 
met mensen met een visuele beperking 
omgaat. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan zeker op vrijdag 27 oktober naar 
CC De Pas aan de Misse 4 in Heesch. 
De middag begint om 14.00 uur in de 
Missezaal en is rond 16.00 uur afgelopen. 
De toegang is gratis.

BERNHEZE - Veel mensen komen er op latere leeftijd achter dat ze het allemaal niet 
meer zo goed kunnen zien. Dat hoort nu eenmaal bij het ouder worden denk je dan 
al snel, er zal wel niets aan te doen zijn. Maar dat is een misvatting. Er zijn juist veel 
mogelijkheden tot hulp. Daar komt een aantal mensen van Koninklijke Visio jou graag 
wat over vertellen en wel op vrijdag 27 oktober in CC De Pas.

Zo’n vijfentwintig ouderen ma-
ken momenteel in Schijndel ge-
bruik van deze mogelijkheid, 
zegt teammanager Welzijn Dion 
van Kaathoven. Haar collega 
Sanne Kivits van de Laverhof-
locatie Cunera/De Bongerd in 
Heeswijk-Dinther, komt tot een 
vergelijkbaar aantal. “Het aantal 
cliënten fluctueert”, zegt Kivits. 
“Het is een golvende beweging. 

Zoals ook het aantal dagen dat 
cliënten komen varieert. De een 
komt een keer in de week, de 
ander vier dagen, afhankelijk van 
noodzaak en behoefte.”

“Waar de gemeente vanuit wel-
zijnswerk sociale activiteiten in 
de wijken aanbiedt om ouderen 
uit hun isolement te halen, biedt 
Laverhof dagbesteding voor ou-

deren die daarvoor op indicatie 
in aanmerking komen”, zegt 
Van Kaathoven. “Voor hen zijn 
de reguliere voorzieningen niet 
toereikend. Meestal maken zij al 
gebruik van een vorm van thuis-
zorg. Komen er signalen van de 
mantelzorger, de thuiszorg of 
de cliënt, dan wordt de wijkver-
pleegkundige ingeschakeld, die 
in overleg met de cliënt en de 

mantelzorger adviseert over wat 
er nodig is, bijvoorbeeld over de 
meest geschikte vorm van dag-
besteding.” 

Activiteiten
De dagbesteding is bedoeld om 
op een ontspannen manier de 
dag zinvol in te vullen. De dag 
begint ‘s morgens rond half tien 
met een kopje koffie en bijbuur-
ten. Daarna wordt de krant gele-
zen, worden er spelletjes gedaan 
of andere activiteiten onderno-
men. Bij mooi weer wordt er een 
wandeling gemaakt, of een be-
zoek aan de moestuin gebracht. 
‘s Middags wordt er samen ge-
geten. Om vier uur gaat iedereen 
weer naar huis.
De dagbesteding kan worden ge-
combineerd met dagbehandeling 
in de vorm van fysiotherapie, er-
gotherapie en logopedie. Kivits: 
“We werken vraaggericht, het 
dagprogramma sluit zoveel mo-
gelijk aan op de behoeften van 
de deelnemers.”
Een bijzondere expertise van La-
verhof is de Parkinsongroep. De 
zorgorganisatie heeft specifiek 
geschoolde behandelaren in huis 
voor de begeleiding van Parkin-
sonpatiënten. Van deze faciliteit 
wordt gebruik gemaakt door cli-
enten uit de hele regio. 

Sociaal contact
“Dagbesteding zorgt ook voor 
andere aanspraak”, zegt Van 
Kaathoven. “Veel deelnemers 
komen niet meer zo vaak het huis 
uit. Hier ontmoeten zij anderen 

en horen zij de laatste nieuwtjes 
uit het dorp van de vrijwilligers 
die onze medewerkers onder-
steunen. Die vrijwilligers zijn voor 
ons goud waard.”
Dat dagbesteding ook de man-
telzorgers ontlast, mag duidelijk 
zijn. Dagbesteding stelt cliënten 
in staat om langer thuis te blij-
ven wonen, zegt Kivits. “En ze 
komen toch nog de deur uit en 
onder de mensen.”

Voor meer informatie over dag-
besteding en dagbehandeling 
kan men contact opnemen met 
het Cliëntservicebureau van La-
verhof. Ook wie als vrijwilliger 
aan de slag wil, kan hier terecht.

Cliëntservicebureau Schijndel
073 - 544 33 33 
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl

Cliëntservicebureau Heeswijk
0413 - 29 81 13 
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nlHEESWIJK-DINTHER - Iedereen blijft het liefst zo lang mogelijk wonen in de eigen vertrouwde omge-

ving. Ook wanneer dat lastiger wordt, kunnen ouderen met ondersteuning langer thuis blijven wonen. 
Laverhof biedt die ondersteuning, onder meer in de vorm van dagbesteding en dagbehandeling. 

Sanne Kivits en Dion van Kaathoven Tekst: Jan van Alphen

Dagbesteding bij Laverhof

Gezonde maaltijdservice voor ouderen in 
’s-Hertogenbosch en omstreken
 
Verse thuismaaltijden voor ouderen, alleenstaanden, twee-
verdieners, thuis herstellenden en voor iedereen die lekker 
en gezond wil eten. Verse, gezonde en smakelijke maal-
tijden worden een of twee keer per week bezorgd en zijn 
te bewaren in de koelkast. Sandra biedt meer dan alleen 
een maaltijd. Het sociale aspect vindt zij héél belangrijk! Ze 
helpt de mensen met het opwarmen, de invulling van de 
menulijsten en ze maakt vaak even een praatje. Sandra is 
ondernemer onder de franchiseformule ETEN MET GEMAK. 
Ambachtelijke Hollandse kost, internationale specialitei-
ten, maar ook vegetarisch/veganistisch en dieet- en biologi-
sche maaltijden zijn in het assortiment opgenomen. Standaard zitten daar 14 diëten 
in. Indien er speciale dieetwensen zijn, wordt er een passend menu gemaakt. Sandra 
levert maaltijden in de regio’s: Bernheze, Best, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Laarbeek, 
Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Uden en Veghel.

Gezonde maaltijdservice 
voor ouderen in de regio
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Auto & motor NIEUWS

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A1 74.000 km airco 2014 
Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Fiesta 1.3 airco 76.000 km 2011
Ford Focus 1.4 16v airco 2007
Ford Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Kia Venga 1.4 16v 88.000 km 2011
Opel Insignia 1.4 turbo station 2012

Opel Astra 1.4 turbo station 
   32.000 km 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Corsa 1.4 cosmo clima 43.000 km 2015
Opel Corsa 1.4 16v airco 6.400 km 2017
Renault Clio 0.9 TCe 63.000 km 
   airco navi 2013
Seat Leon ST 1.2 TSI 40.000 km 
   vol opties 2015
Seat Mii 33.000 km 2015
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

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

4 halen = 
3 betalen

Brouwersstraat 19

5473 HB Heeswijk-Dinther

0413-294124

06-33033343

info@autobedrijfminnaar.nl

werkplaats@autobedrijfminnaar.nl

www.autobedrijfminnaar.nl

Deze aktie is geldig van 1 t/m 30 november 2017

Mocht u vragen hebben, verzoek ik u contact op te nemen middels de onderstaande contactgegevens.

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

ook
VERHUUR

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

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

ook
VERHUUR

AUTOBANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

VISMEERSTRAAT 5 -  HEESCH - 0412-451650   
INFO@DELAATAUTO.NL - WWW.DELAATAUTO.NL

BMW 1 118I Automaat 2017
BMW 320 Cabrio Automaat 2001
BMW 5 Touring 2.5D Automaat 2012
BMW 5 Touring 3.0D Automaat 2011 
BMW X3 2.0D Automaat 2012
BMW X5 3.0D Automaat 2008
Peugeot 208 B Automaat 2016
Peugeot 2008 1.6 HDI  2016
Peugeot 2008 GT-Line B  2017
Peugeot 308 Active  2014
Peugeot 308 Style  2017
Peugeot 308 1.6HDI Allure  2016
Peugeot 308 SW D  2015
Peugeot 308 SW D  2015
Peugeot 308 SW Allure Automaat 2016
Peugeot 308 SW Active  2016
Porsche Boxter S  2000
Jaguar XK 4.2 Automaat 2007
Mini Cooper S Automaat 2008

Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

•	wij	werken	voor	
	 alle	verzekerings-
	 maatschappijen

•	 bij	ons	geen	standaard	
eigen	risico

•	 gratis	leenauto

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

Forse groei autokilometers
Nederlandse personenauto’s reden 118,5 miljard kilometer in 2016. 
Dat is 2,2 procent meer dan in 2015. 

Het is de grootste groei in deze eeuw. Vooral auto’s van bedrijven 
legden meer kilometers af, maar ook particulieren reden meer dan 
een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de 
verkeersprestaties. De groei van het aantal personenautokilometers in 
2016 wordt voor een deel veroorzaakt doordat er meer auto’s waren, 
1,3 procent). Daarnaast zijn met personenauto’s gemiddeld meer ki-
lometers afgelegd, 1,0 procent. Met een personenauto werd in 2016 
gemiddeld 13,2 duizend kilometer gereden.
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‘Beter een goede auto dan een verre vriend’

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

•	 Audi	Q5	3.0 TDI S-Line, Aut., Navi , 
Panoramadak PDC V + A , Camera , 20 Inch el. 
achterklep 2012

•	 BMW	1-serie	118i  5-Drs Airco lichtmetalen 
wielen, el. ramen en spiegels 2007

•	 Seat	Ibiza	1.4 SC Copa plus, 73.000 km, clima, 
nieuw model 2012

•	 Suzuki	Swift	1.2, Comfort Easss, airco, 
stoelverwarming, 100.000 km, 2012

•	 Suzuki	Swift	1.3i, 5-drs, airco, 2008
•	 VW	Caravelle	2.5 TDI Camper met hefdak, 

uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999
•	 VW	Golf	1.4 TSI Highline PCD V + A, 
 Privacy glass, 125.000 km, 2012

•	 VW	Golf	1.6 TDI Highline Navy, Privacy glass, 
PCD V + A, 109.000 km, 2012

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW Polo 1.2 TSI, Navi, PDC Achter 5-Drs 2013
•	 VW Touran 1.6 TDI,  AUT. Highline PDC V + A, 

Navi, Panoramadak Privacyglass 111.000 KM.  
2013

•	 VW Tiguan 2.0 TDI AUT. Highline,  4-Motion Navi, 
Panoramadak PDC V+A Parkeerassistent 93.000 
KM. 2012

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

Maxend 5   •   5388 GH Nistelrode   •   06 12 41 02 47 www.beneluxtyres.nl

Ontzorgt als het om autobanden gaat:

•	Leveren	en	monteren	van	nieuwe	en		
gebruikte	autobanden/velgen.

•	Snel,	flexibel	en	servicegericht.

•	7	x	24	uur	telefonisch	bereikbaar.

•	Opslag	en	wassen	van	wielen,		
stikstof	en	reparatie	van	autobanden.

De koffie 

staat 

uiteraard 

voor u 

klaar!

compleet in 
autobelettering
Wij plakken stickers op auto’s, bussen, borden, ramen, deuren, 

vloeren, lichtbakken, noem maar op. Compleet met een goed ontwerp. 

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

 I  www.complementreclame.nl

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN

Ford Fiësta 1.0 .......................................2014

Ford Fiësta Diesel ........................ 2014-2015

Ford KA 1.3 .................................. 2000-2006

Ford Focus 1.6 D ................2006-2007-2008

Ford Focus 1.6 74kw .............................2004

Ford Focus 1.6 77kw .............................2012

Ford B-Max ............................................2013

Ford C-Max 1.6. D..................................2013

Ford Grand C-MAX 1.6 ...........................2012

Honda CR-V 2.0i Elegance .....................2010

Peugeot 107 ..........................................2011                           

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

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

Volkswagen Lupo ...................................2003

Volkswagen Polo 1.4 ..............................2007

Volkswagen Up ......................................2012

STATIONWAGONS:

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

Ford Focus 1.6 ecoboost ........................2012

Ford Focus 1.6i ......................................2005

Skoda Octavia 1.4 103kw ......................2013

BEDRIJFSAUTO’S:

Ford Transit D ........................................2010

herfst: ga scherp op weg

Voor bestuurders is de herfst hét jaargetijde met de meeste verrassingen: gladheid, laagstaande zon, 
regen, wind en meer kans op files. Bovendien is het later licht en vroeger donker. Alle reden dus 
om juist in het najaar extra scherp en alert op weg te gaan. De werkelijkheid is dat veel bestuurders 
vermoeid achter het stuur zitten.

Het overkomt iedereen wel eens. Stichting Wetenschap-
pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) weet uit 
studies dat de helft van alle automobilisten wel eens zeer 
vermoeid in de auto heeft gezeten, tot het punt waarop 
ze bijna in slaap zijn gevallen. Vooral ‘s ochtends vroeg 
en in de middag zijn risicotijden voor vermoeidheid.

Bestuurders die vermoeid zijn hebben een grotere kans 
op een ongeval. Door de vermoeidheid neemt de rijvaar-
digheid af waardoor minder goed koers wordt gehouden 
en minder vloeiende stuurbewegingen worden gemaakt.

Ook neemt de alertheid af om te reageren op bijvoorbeeld snelheidsvermindering van voorliggers of 
informatie uit de omgeving. Daarnaast worden de stemming en de motivatie om veilig te blijven rijden 
minder. De neiging is groter om niet de maximumsnelheid aan te houden of om niet voor een rood 
licht te stoppen.

Bron: www.anwb.nl.
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COLLEGA’S 

GEZOCHT!

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR  

SERVICE MEDEWERKERS

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 25 OKTOBER 2017

Kapitein Onderbroek 3D...: 15:00 

De LEGO Ninjago Film (NL): 15:15

Dikkertje Dap: 
15:15 

Misfit: 
15:15 17:30 

IT: 

17:15

Alles voor Elkaar: 
17:30

Marathon Thor 3D: 
19:15

Weg van Jou: 
20:00

American Assassin: 
20:00

Home Again: 
20:15

DONDERDAG 26 OKTOBER 2017

Thor: Ragnarok 3D: 
19:45 

Bella Donna’s: 
19:45

Home Again: 
20:00

Weg van Jou: 
20:00

VRIJDAG 27 OKTOBER 2017   

Kapitein Onderbroek 3D...: 16:00

Sinterklaas & Het Gouden..: 16:00

Dikkertje Dap: 
16:15 

Misfit: 
16:00 19:00 

Bella Donna’s: 
21:45 

Thor: Ragnarok: 
18:45 

Thor: Ragnarok 3D: 
21:30 

Weg van Jou: 
19:00

American Assassin: 
19:00

Home Again: 
21:45

Kingsman: The Golden Circle: 21:15  

ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 

Kapitein Onderbroek 3D...: 13:30 15:45

De LEGO Ninjago Film (NL): 16:00

Sinterklaas & Het Gouden..: 13:45 

Misfit: 
15:45 

IT: 

21:30

Dummie de Mummie...: 13:30

Bella Donna’s: 
19:15 

De Kleine Vampier: 
13:45

My Little Pony: De Film: 16:00

Alles voor Elkaar: 
19:00

Thor: Ragnarok: 
18:45 

Thor: Ragnarok 3D: 
21:30 

Weg van Jou: 
19:00 

American Assassin: 
21:45

Home Again: 
21:45

ZONDAG 29 OKTOBER 2017

Kapitein Onderbroek 3D...: 11:15 15:45 

De LEGO Ninjago Film (NL): 13:45

Dikkertje Dap: 
11:30 15:45

Sinterklaas & Het Gouden..: 11:30 16:00 

Misfit: 
13:45 16:15 

Dummie de Mummie...: 13:30 

My Little Pony: De Film: 11:15  

Thor: Ragnarok 3D: 
19:30  

Weg van Jou: 
19:45  

Home Again: 
19:45

Kingsman: The Golden Circle: 19:30

MAANDAG 30 OKTOBER 2017

Thor: Ragnarok: 
19:45 

American Assassin: 
19:45

Home Again: 
20:00

Weg van Jou: 
20:00

DINSDAG 31 OKTOBER 2017

Halloween Night Jigsaw & ...: 19:45

Thor: Ragnarok 3D: 
19:45 

Home Again: 
20:00

Weg van Jou: 
20:00

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017

Kapitein Onderbroek 3D...: 15:00

Dikkertje Dap: 
15:15

Sinterklaas & Het Gouden..: 15:15

Misfit: 
15:00 17:30   

Alles voor Elkaar: 
17:45

Thor: Ragnarok 3D: 
17:15 20:00  

Weg van Jou: 
20:15  

American Assassin: 
20:00

Home Again: 
17:30

Jigsaw: 
20:15

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Er valt veel te vertellen over de 
rijke historie van beide gildes, 
van de vroege en zeker van de 
recente geschiedenis. De avond 
wordt gepresenteerd door de 
beide hoofdmannen Jan van 
Eerd van het Barbaragilde en Jan 
Schakenraad van het Willebror-
dusgilde.
Ze nemen beiden veel beeldma-
teriaal mee. Op de foto’s zul je 
vast ook bekenden tegenkomen! 
Verder zal er ook materiaal, zoals 
zilveren schilden, getoond wor-
den. 

De presentatie is in de heemka-
mer aan het Raadhuisplein 21a. 
De aanvang is om 20.00 uur 
en de inloop voor koffie/thee is 
vanaf 19.40 uur. Iedereen is van 
harte welkom!

Geschiedenis van het 
Sint Willebrordusgilde
Heeswijk en het Sint 
Barbaragilde Dinther
Lezing bij Heemkundekring ‘De Wojstap’ Heeswijk-
Dinther en Loosbroek op donderdag 2 november

HEESWIJK-DINTHER - Beide gilden hebben een eeuwenoude ge-
schiedenis. In Dinther bestonden er in de vijftiende eeuw meerdere 
gildes waaruit het Sint Barbaragilde enkele eeuwen later ontstaan 
is. Het Sint Willebrordusgilde stamt uit het midden van de zestiende 
eeuw. Eind negentiende eeuw zijn de activiteiten stilgelegd en in 
1963 is het heropgericht. Bij het Gilde staan tradities en broeder-
schap hoog in het vaandel. 

Fototentoonstelling 
‘Boerderijen van Heesch’

Leden van de heemkundekring 
hebben een selectie gemaakt 
van meer dan 200 foto’s van 
boerderijen. Omdat Heesch in 
de Tweede Wereldoorlog zwaar 
heeft geleden door beschietin-
gen zijn er 120 boerderijen en 
burgerwoningen verwoest. He-
laas zijn toen ook veel foto’s ver-
loren geraakt. Aan de hand van 
bewaard gebleven foto’s kun-
nen bezoekers een beeld krijgen 
van hoe Heeschenaren destijds 
leefden en werkten op slechte 
grond. Maar…ze hadden wel 
een ‘Goei Kamer’! 

Aan bezoekers van de expositie, 
die foto’s hebben van hun boer-
derij, wordt gevraagd deze mee 
te nemen. 

Deze foto’s worden gescand, zo-
dat de heemkundekring in een 
later stadium een boek kan sa-
menstellen waarin de agrarische 

geschiedenis van Heesch wordt 
vastgelegd voor het nageslacht. 

Bezoekers van de tentoonstelling 
kunnen ook een kijkje nemen op 
de eerste verdieping. Daar is een 
heemkundig museum onderge-
bracht met een prachtige col-
lectie landbouwwerktuigen, am-

bachtelijke gebruiksvoorwerpen, 
zoals die van een rietdekker, 
een imker en een schoenmaker. 
Ook is er een schooltje en een 

winkeltje en zijn er spullen van 
de dorpsdokter. De mogelijkheid 
bestaat een kopje koffie of thee 
te nuttigen. 

De entree van de expositie be-
draagt € 2,-. 
Het adres van de Heemschuur is 
Schoonstraat 35.

HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ organiseert op zondag 29 oktober een fototentoonstelling 
in de Heemschuur. De Heemschuur is opengesteld van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie staat geheel in 
het teken van Heesche boerderijen. Hoe woonden en leefden de Heeschenaren destijds en hoe wonen 
ze nu in hun boerderijen? De heemkundekring wil daar graag een overzicht van geven.

Boerderij Has van den Berg Heesch Boerderij Heesch De Doelen Heesch

De agrarische geschiedenis van 
Heesch wordt vastgelegd 

voor het nageslacht
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IVN doet mee met 
Nationale Natuurwerkdag

Samen buiten aan de slag, dat 
kan op zaterdag 4 november 
op de Natuurwerkdag. In 2017 
organiseert LandschappenNL de 
Natuurwerkdag voor de zeven-
tiende keer op diverse locaties 
door heel Nederland. Het is ge-
zond, leuk en gezellig om buiten 
aan het werk te gaan tijdens de 
grootste vrijwilligersdag in het 
groen; zagen, snoeien en veel 
meer. 
Kijk op www.natuurwerkdag.nl. 

Nationale Natuurwerkdag 
in de regio
Al het werk dat verzet wordt op 
de Natuurwerkdag levert een 
belangrijke bijdrage aan het be-
schermen en behouden van na-
tuur. 
Zorg voor landschap zoals onder-
houd aan (knot)bomen, hagen, 
boomgaarden en heidevelden 
is vaak in vrijwilligershanden. 
Dankzij hen kan iedereen blij-
ven genieten van karakteristieke 

landschappen. Geïnteresseerd 
om samen met buren, vrienden 
of familie buiten een halve dag 
aan de slag te gaan? 

Kijk op www.natuurwerkdag.nl 
voor meer informatie over loca-
ties en activiteiten bij jou in de 
buurt en meld je aan. 

In Dinther, Erp, Uden en Volkel 
worden activiteiten georgani-
seerd tussen 9.00 en 12.00 uur.

UDEN – Alle IVN afdelingen in de regio doen 4 november mee met de Nationale Natuurwerkdag 2017. 
Landschapsbeheer is nodig voor het behoud en herstel van landschapswaarden. Iedereen die van fris-
se lucht, lekker samen buiten werken en koffie/thee houdt, is van harte welkom. Meld je aan via 
www.natuurwerkdag.nl. Nieuwe vrijwilligers worden begeleid door ervaren landschapsbeheerders. 

Jij als wandelaar bepaalt zelf 
welke afstand je gaat wandelen. 
De organisatie heeft weer een 
aantal mooie tochten voor je uit-
gezet van 10, 15 of 25 kilometer. 
Op deze afstanden is er op de 
centrale pauzeplaats een lekkere 
kop koffie of thee. Voor de jeug-
dige wandelaar is er een mooie 
tocht van zo’n 5 kilometer met 
wat leuke opdrachten uitgestip-
peld, maar deze wandeltocht 
kan ook zonder opdrachten wor-
den gedaan.

Starten is mogelijk tussen 08.00 
en 11.00 uur. Voor de afstanden 
van 5 en 10 kilometer kun je 
starten tot 12.00 uur. Na afloop 
staat er voor alle deelnemers 
weer een gratis heerlijke kop 
soep te wachten. Voor de kinde-

ren is er gratis ranja en is er een 
kleine attentie. De kosten voor 
volwassenen zijn € 4,50 en voor 
kinderen € 2,50. 

Ook dit jaar is er weer een leuke 
aanbieding en een tombola met 
zeer veel prijzen, waaronder een 
aantal waardevolle hoofdprijzen 
die beschikbaar worden gesteld 
door een kleine groep onderne-
mers. Alle opbrengsten komen 
ten goede aan KWF. Kijk ook 
eens op www.wandelevent.nl en 
www.bvvorstenbosch.nl. Doel-
bewust voor het goede doel.

Herfstwandeltocht 
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Er staan weer herfstwandeltochten op de kalen-
der op zondag 29 oktober. Er wordt gewandeld voor de Nederlandse 
kankerbestrijding KWF. In de Kerkstraat, ter hoogte van Bar Eetcafé 
de Ketel, verschijnt in de vroege ochtend van deze eerste dag van de 
wintertijd weer het decor voor dit wandelevenement. 

 

Inschrijven /Starten tussen 08:00 en 11:00 uur 
Afstanden 5 en 10 km tot 12:00 uur 

 

   Vorstenbosch 

Prachtige herfst

 

Prachtige herfst
wandeltochten 

10 Km 

25 Km 15 Km  

Afstanden ± 

 Een actie voor KWF 
      Alpe d’HuZes 2018 

In auspiciën van de Koninklijke Wandelbond Ned. 

Info en voorwaarden:  

Geniet na afloop van een gratis heerlijke warme kop soep 

  Op de   eerste dag van de Op de   eerste dag van deZondag 29 oktober 

Wandel mee voor 

 

Bar Eetcafé de Ketel  

5 Km www.wandelevent.nl 
www.bvvorstenbosch.nl 
 Doelbewust voor het goede doel 

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/ossbernheze

Er zijn veel inspirerende bedrijven in Bernheze, daar mogen we trots op zijn!

Rabobank Oss Bernheze wil bijdragen aan een sterke en bruisende regio, vol actieve ondernemers die

elkaar kunnen ontmoeten op het Bernhezer Business Event.

Ontmoet en geniet!

Bernhezer Business
Event

Trotse partner 
van het

Alle opbrengsten 
komen ten goede 

aan KWF
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06-20549955
info@budgetwoningstyling.nl
www.budgetwoningstyling.nl

Budget Woning styling 
HEESWIJK-DINTHER - Wil je een woning verkopen maar past het 
interieur niet meer bij deze tijd? 

Door de potentiële kopers de mogelijkheden te laten zien van de 
woning heb je kans op een snellere verkoop! Ik maak 3D impres-
sies van de woning die door de makelaar ook op Funda te gebruiken 
zijn. Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak met mij, 
Saskia, of vraag om extra informatie via info@budgetwoningstyling.nl

WOENSDAG 1 NOVEMBER om 19.30 uur 
en 
DONDERDAG 2 NOVEMBER om 13.30 uur

Kosten: € 25,- alles inclusief
Locatie: Hazelberg 2 in Veghel
Inschrijven via info@bloembelevingegie.nl

Herfstkrans
op boomschijf

Bloemschikken is een vak… dat klopt… maar het bezig zijn met bloemen 
en andere natuurlijke materialen is ook ‘gewoon doen’! En daarbij 

begeleid worden, een aantal basistechnieken aangereikt krijgen en dan 
iets moois en decoratiefs maken. Heel bijzonder, ontspannend, gezellig 

en motiverend, voor zowel de cursisten als voor mijzelf.

info@bloembelevingegie.nl
www.bloembelevingegie.nl
www.facebook.com/
BloemBelevingEgie

stijlvol
wonen

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

www.humstijl.nl

Een (h)eerlijk avondje 
bij Wereldwinkel Nistelrode

NISTELRODE - Wereldwinkel 
Nistelrode opent woensdag 
1 november van 18.00 tot 21.00 
uur haar deur. 

Want voor jou wil zij in de tijd 
van Sinterklaas en Kerst iets ex-
tra’s doen. In deze drukke tijden 

willen de medewerkers jou en 
jouw vrienden en vriendinnen 
rustig de tijd geven om eens 
rond te kijken in de winkel met 
originele ideeën voor cadeaus of 
iets moois om jezelf te verwen-
nen.
Op deze avond ontvangen jullie 

20% korting op al jullie aanko-
pen (met uitzondering van food, 
kaarten en boeken).

Natuurlijk staat er koffie/thee en 
iets lekkers voor iedereen klaar! 
Graag tot dan en neem gezellig 
je vrienden mee!

              Meer dan 10.000 M² Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel
  
0413 272 914  

www.coppenswarenhuis.nl

COPPENS 10-DAAGSE!!

ZONDAG 29 OKTOBER 
 EXTRA OPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Bezoek ook eens onze vernieuwde 
kerstshow op de 1ste verdieping

              Meer dan 10.000 M² 

10% korting  op alle kerstartikelen

geef 
tweede-
hands 

een kans
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Huizen in Bernheze
Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

Ruime vrijstaande woning aan groene dorpsrand
Inhoud: 450 m3 Perc. opp.: 2.050 m²

Van der Krabben Makelaardij Uden B.V.
www.krabben.nl

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vrijstaande eengezinswoning
Inhoud: 700 m3 Perc. opp.: 1.867 m2

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

uw huis verkopen?
DAT KAN!

Plaats uw advertentie in 
DeMooiBernhezeKrant op deze 

huizenpagina. De advertentie wordt om 
de week herhaald totdat het huis verkocht 

is (maximaal 1 jaar), waarvoor u
éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt. 

Wij maken de advertentie 
GrATIS voor u op.

Informeer naar de voorwaarden en de 
mogelijkheden en bel 0412-795170 of 

mail naar info@demooibernhezekrant.nl

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Maar zullen wij toch eens voor je kijken  
wat de mogelijkheden werkelijk zijn?
Je kunt overal online hypotheekadvies krijgen. 
Onafhankelijk en objectief. Maar wat als de computer 
‘nee’ zegt? Betekent dit echt ‘nee’?
Gelukkig zijn wij in de buurt om dit voor je  
te onderzoeken.

COMPUTER
SAYS NO

Er zijn deze dagen verschillende 
acties te bewonderen in onze 
showroom en showtuin. Diver-
se soorten sierbestrating zijn le-
verbaar tegen scherpe prijzen. 
In onze showtuin kunt u alle 
soorten, kleuren en maten ko-
men bewonderen. Wij kunnen 
verschillende soorten beton-, 
natuursteen- en keramische be-
strating uit voorraad leveren. 

Ook zijn de gebakken waalfor-
maat klinkers en overige sier-
tegels voor tuin, oprit en ter-
ras deze dagen extra scherp 

geprijsd. Ook diverse soorten 
kunstgras en tuinafscheidingen 
vindt u in onze showtuin.

We zien u graag, of u kunt ook 
altijd contact met ons opnemen.

Via internet kunt u ons vinden 
op www.steencentrum.nl waar 
u tevens online bestellingen kunt 
plaatsen.

Bevers Steencentrum
Canadabaan 10
5388 RT Nistelrode
www.steencentrum.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
8.00 tot en met 18.00 uur
Zaterdag:
9.00 tot en met 16.00 uur.

Actiedagen bij Bevers Steencentrum 
Garden Stones & Basics
NISTELRODE - Vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober organiseert Bevers Steencentrum twee bijzondere 
actiedagen met aantrekkelijke acties en extra hoge kortingen. In onze showroom en showtuin zullen de 
acties van deze bijzondere actiedagen tentoongesteld staan en kunt u eenmalig als klant profiteren van 
deze extra aantrekkelijke acties.

recordaantal huizen verkocht 
in derde kwartaal 2017

Het aantal verkochte woningen 
in het derde kwartaal van 2017 
was ruim 1 procent hoger dan 
een jaar eerder. De verkopen van 
vrijstaande woningen zijn met 
bijna 8 procent het sterkst toe-
genomen. Daarentegen lag het 
aantal verkochte appartementen 
bijna 4 procent lager dan een 
jaar eerder. 

Vorige week publiceerde de 
NVM ook cijfers over transacties 
en prijzen. Deze cijfers zijn ge-

baseerd op de voorlopige con-
tracten van door NVM-make-
laars verkochte woningen. Het 
CBS en het Kadaster meten de 

ontwikkeling van alle bestaan-
de koopwoningen en maken 
gebruik van de akten die bij het 
Kadaster worden geregistreerd. 

Daarbij wordt er bij de bereke-
ning van de prijsindex bestaan-
de koopwoningen gecorrigeerd 
voor kwaliteitsverschillen aan de 

hand van een internationaal ge-
accepteerde methode.

Bron: cbs.nl

NEDERLAND - In het derde kwartaal van 2017 zijn ruim 61.000 bestaande woningen verkocht. Dat is 
het hoogste aantal in een kwartaal ooit, blijkt uit het onderzoek naar bestaande particuliere koopwonin-
gen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Met het recordaantal transacties is een bedrag gemoeid 
van ruim 16 miljard euro.

Met het recordaantal transacties is een 
bedrag gemoeid van ruim 16 miljard euro
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Na tien dagen van voorrondes 
bleven 64 deelnemers over. De 
beste 8 mochten afgelopen zon-
dag aantreden voor de finale-
ronde.

In een bijzonder spannende fi-
nale, waarin Paul van Gaal uit 
Berlicum startte met een serie 

van 19 en eentje van 12, was 
het de beurt aan Jan van Gruns-
ven uit Vorstenbosch, die in zijn 
rustige stijl de strijd aanging. 
Aan het einde van de partij bleek 
Jan over de sterkste zenuwen te 
beschikken en ging hij met de 
wisseltrofee naar huis. De strijd 
om de 3e plaats werd gewonnen 

door Hendri Schouten uit Berli-
cum. Gerard Kanters had teveel 
moeten geven om bij de laatste 
8 te komen en was volkomen 
leeg gespeeld.
We kunnen terugkijken op een 
bijzonder geslaagd en gezellig 
toernooi.
Volgend jaar tijdens de herfst-
vakantie wordt het 9e Open 
Bernheze Kampioenschap Libre 
wederom georganiseerd door 
biljartvereniging Royal Events 
Palace.

Het toernooi wordt gehouden in 
Royal Event Palace aan de Meer-
straat 30b in Heeswijk-Dinther

Uitslagen:
Jan van Grunsven
Paul van Gaal
Henri Schouten
Gerard Kanters
Rien van Gaal
Mari Habraken
Jan v.d. Heijden
Jeffrey van Casteren

DE NR. 1 IN WINTERSPORT

Laatste kans!Laatste kans!

WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE
WAX- & SLIJPACTIE

10,- KORTING10,- KORTING10,- KORTING10,- KORTING
op een ski of snowboard  

onderhoudsbeurt  naar keuze

219,-
379,-

260,-
329,95

9,95nu vanaf
10,- korting is al verekend

Ski’s skischoenen 
en snowboards

50%
KORTING

Collectie 2016-2017
NU TOT

Salomon Quest Pro X90
Comfortabele dames skischoen met een 
warme CustomFit voering. Door de 
backbone release is het makkelijker om 
met deze schoen te lopen.

Elan Amphibio 10 Power
Stabiele ski voorzien van Dual Shapes titanium 
wat voor veel demping zorgt en daardoor de 
kans op blessures verkleint. Dankzij de combi-
natie van een houten kern met het Amphibio 
profi el kunt u scherpe bochten maken.

K2 Standard
Complete set bestaande uit een lichtgewicht 
snowboard met houten kern en een 
comfortabele Sonic snowboard binding.

Killtec 
Miklos
Wind- en 
waterdichte 
heren skibroek 
met handige 
bretels.

399,-
579,-

107,99
179,95

Looptijd actie t/m 31 oktober 2017

260,-
329,95329,95329,95329,95329,
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

V.l.n.r.: Jan van Grunsven, scheidsrechter Ria van de Ven en Paul van Gaal

biljarten jan van Grunsven 
Biljartkampioen Libre in Bernheze
BERNHEZE - Tijdens de herfstvakantie zijn 90 deelnemers de strijd 
met elkaar aangegaan voor wie zich (biljart)kampioen van 2017 
mag noemen in de spelsoort Libre.

VORSTENBOSCH - Na een suc-
cesvolle eerste editie in 2015, 
opent De Stuik op 4 november 
haar deuren voor de tweede edi-
tie van November rock.

Het festivalseizoen is officieel 
achter de rug, maar November 
Rock gaat indoor verder! Een 
aantal liefhebbers kwam op het 
idee om de liefde voor livemu-
ziek te combineren met het bie-
den van een podium voor met 
name regionale bands. Waarom 
van ver halen, terwijl je zoveel 
moois dicht bij huis hebt? Het 
belooft een spetterende avond 
te worden met muziek voor jong 
en oud! 

Ga helemaal uit je dak terwijl vijf 
bands afwisselend op twee po-
dia voor jou live hun muziek, be-
staande uit rockcovers, 60’s en 

70’s en eigen nummers, spelen.

Kaarten zijn te koop voor € 8,- 
via Johnnie en Miekes Dagwinkel 
Vorstenbosch, De Stuik of online
via www.novemberrock.nl.

November rock

Om deze organisatie goed op po-
ten te krijgen is de fanfare uiter-
aard afhankelijk van jullie positieve 
reacties. Schroom dan ook niet om 
je oud ijzeroverschot te melden via 
06-81679111 of 
oudijzer@fanfare-aurora.nl (ver-
meld hierbij het soort ijzer, de hoe-
veelheid ijzer en een telefoonnum-
mer waar je op te bereiken bent).

Fanfare Aurora: oud ijzer
HEESCH - Met behulp van jouw oud ijzer kan Fanfare Aurora nieu-
we instrumenten aanschaffen voor haar leden: ‘van oud ijzer naar 
nieuw koper!’. En dit gaat plaatsvinden op zaterdag 28 oktober van 
8.00 tot 20.00 uur.
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BErNHEZE SPOrtIEF

GOOS-FIT
OPENT ZIJN DEUREN

Vanaf november zal GOOS-FIT zijn Personal Trainingen verzorgen 

in een geheel eigen Personal Training studio op de Canadabaan 16 

gelegen in Nistelrode. 

U wordt bij GOOS-FIT doelgericht geholpen ongeacht uw doestelling. 

Hierbij kunt u denken aan het werken naar een gezondere levensstijl, 

gewichtsverlies, sport speci� ek of bijvoorbeeld de algemene � theid. 

INTERESSE? 
Neemt u alvast gerust een kijkje op de website www.goos-� t.nl.

Wilt u een vrijblijvend gesprek dan kunt u via onderstaand 

contactformulier uw gegevens achter laten of telefonisch.

06-12554949
info@goos-� t.nl
www.goos-� t.nl

Het is de laatste vogeltentoon-
stelling van Kring Midden Bra-
bant, want na 70 jaar houdt 
deze op te bestaan. Voor Vogel-
vreugd een reden om er iets spe-
ciaals van te maken. De leden 
zijn al enige tijd in touw met de 
voorbereidingen. In totaal heb-
ben 42 inzenders uit de aange-
sloten verenigingen 444 vogels 
inschreven die gaan strijden om 
de kampioensprijzen. De keur-
meesters gaan vrijdag 27 okto-
ber de vogels beoordelen en de 
prijswinnaars aanwijzen. 
Ook dit jaar valt er weer een 
groot scala aan vogels te bewon-
deren. Naast de gebruikelijke 
kleurkanaries en postuurkanaries 
zijn er dit jaar meer dan andere 
jaren een groot aantal soorten 
tropische vogels en parkieten te 
bewonderen.

De tentoonstelling wordt ge-
houden in De Gildenhof aan de 

Hoge Akkers 1. De opening en 
bekendmaking van de kampi-
oenen vindt plaats op zaterdag 
28 oktober om 15.00 uur. De 
openingstijden zijn zaterdag 28 
oktober van 15.00 tot 19.00 uur 
en zondag 29 oktober van 10.00 
tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Vogeltentoonstelling Kring 
Midden Brabant in Nistelrode
NISTELRODE - Vogelvereniging Vogelvreugd uit Nistelrode organi-
seert dit jaar de vogeltentoonstelling van ‘Kring Midden Brabant’, 
een samenwerkingsverband tussen vogelverenigingen uit Helmond, 
Deurne, Dinther, Schijndel en Nistelrode.

HVCH doet prima zaken

Na 15 minuten was het raak toen 
Mustafa Seddiqi met een pri-
ma pass rechterspits Jordy Veld 
vond die zijn directe tegenstan-
der uitkapte en beheerst binnen-
schoot: 0-1. In de 36e minuut 
werd het 0-2 door spits Lars van 
Lee die met een fraaie boogbal 
Nemelaer-doelman Kamile de 
Jong kansloos liet. De assist was 
weer van Seddiqi. Kort voor rust 
leek de wedstrijd al definitief op 
slot te gaan toen Lars van Lee 
fraai inkopte voor de 0-3, maar 
keeper De Jong verhinderde een 
Heesch doelpunt door de bal uit 
de kruising te tikken.

Na de thee probeerde Nemelaer 
meer grip op de wedstrijd te krij-
gen door enkele omzettingen 
en wissels toe te passen. In de 
56e minuut kon HVCH de strijd 
beslissen door een fraai uitge-
voerde counter met rechtsachter 
Jordy Spooren in de hoofdrol. Bij 
zijn uitstekende voorzet kwam 
Lars van Lee net niet goed uit 

om de bal in het Nemelaer-doel 
te schuiven. Met nog 15 mi-
nuten te spelen bracht HVCH-
coach Maarten van Vugt, na 13 
maanden revalidatie ten gevolge 
van een dubbele beenbreuk, lin-
kerspits Samuel Eleonora in. Zijn 
rentree werd door de talrijk mee-
gereisde HVCH-supporters met 
applaus begroet. De wedstrijd 

kabbelde hierna wat naar het 
einde en het was HVCH-doel-
man Brian Vialle die nog even 
handelend moest optreden bij 
een hard schot van Wesley Die-
pens. 

De goed leidende scheidsrechter 
Schuurmans floot af en HVCH 
kan drie punten bijschrijven.

HAAREN - HVCH heeft een uitstekende zaak gedaan op de ranglijst door met 0-2 te winnen bij Neme-
laer. De Heeschenaren stijgen daarmee naar de tweede plaats op de ranglijst met twee punten achter-
stand op koploper DESO. 

voetbal

Jordy Veld die de 0-1 scoorde Foto: Rudo Romijnders

Altior E1 en E3 najaarskampioen
HEESWIJK-DINTHER - Op zater-
dag 14 oktober stond voor de 
dames van Altior E3 een span-
nende wedstrijd op het pro-
gramma.

Zij speelden namelijk tegen de 
nummer twee, Tovido. Omdat 
twee van hun teamleden aan het 
genieten waren van een heerlij-
ke vakantie, moesten zij gebruik 
maken van een gastspeelster, 
namelijk Meike van Aarle. Er 
werd mooi gespeeld en ook het 
baltempo lag hoog. 
Hier en daar wat balverlies, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Met een ruststand van 3-1 gin-
gen de dames naar de kleedka-
mer waar zij nog wat aanwij-
zingen en een peptalk van hun 
coaches kregen, om vervolgens 
de tweede helft in te gaan. Deze 

helft maakten de dames mooi 
af met twee extra doelpunten, 
eindstand 5-1. Na afloop was 
daar natuurlijk onze mascotte 
Victoria om de dames te felici-
teren met hun najaarskampioen-
schap. Ook de E1 werd deze dag 

kampioen.
Speelsters en supporters, het 
was weer een heerlijke zaterdag 
met jullie!

De Korfrakkers C1 – Altior C1
Uitslag: 3-6.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Altior E1 Altior E3

LOOSBROEK - Vorige week 
speelde Korloo 2 een zinderende 
wedstrijd tegen Jes in Venhorst. 

Na 70 bloedstollende minuten 
wist Korloo 2 de koppositie over 
te nemen van Jes. Vol zelfver-
trouwen stond zondag 22 okto-
ber de wedstrijd tegen NDZW op 
het programma. Ondanks de re-

gen stond Korloo vrij snel op een 
2-0 voorsprong. Vervolgens had-
den ze veel kansen nodig om de 
wedstrijd naar zich toe te trekken. 

Pas in het laatste kwartier vielen 
de doelpunten makkelijker en 
won Korloo met 8-3. We hopen 
deze positieve resultaten in de 
binnencompetitie vast te houden.

Korloo 2 als 
periodekampioen de zaal in

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Erp genadig voor Prinses Irene
ERP/NISTELRODE - Prinses Ire-
ne was, hoewel de 2-1 uitslag 
misschien anders doet vermoe-
den, volstrekt kansloos in Erp. 

Bij rust stond het nog 0-0, maar 
dat kwam vooral omdat Erp de 
trekker niet leek te willen over-
halen en door doelman Stef van 
Venrooij, de beste man van het 
veld.  In de 2e helft kwam Prin-
ses Irene er helemaal niet meer 
aan te pas en leek er maar één 
ploeg te voetballen die echt wil-
de winnen: Erp. Voor Erp scoor-
den Marcel Claasse en Toon Bar-
ten. In blessuretijd wist Tim van 
der Heijden wat terug te doen.
Zelden hebben de Prinses Ire-
ne-supporters in de afgelopen 

jaren een wedstrijd gezien waar-
in zo kansloos werd verloren. Dat 
is zeker ook de klasse van Erp. 
Maar als je zoveel ruimte weg-

geeft, er nagenoeg nergens druk 
wordt gezet en je elk persoonlijk 
duel zo ongeveer verliest, roep je 
dat over jezelf af.

voetbal
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De vogels worden op donder-
dag ingenomen en deze worden 
op vrijdag door een deskundige 
jury beoordeeld. Gekeken wordt 
naar de conditie van de vogels, 
of de kleuren aan de standaard-

eisen voldoen, of de nagels en 
snavel verzorgd zijn en naar de 
strakke bevedering. 

Ook de kooitjes waar de vogels 
inzitten moeten schoon en goed 

onderhouden zijn. De vogels 
met de beste keuringspapieren 
(meeste punten) winnen goud, 
zilver of brons. Zijn er meerde-
re vogels met goud, dan wordt 
door de keurmeesters een kam-
pioen aangewezen. 
De tentoonstelling is open voor 
publiek op zaterdag van 14.00 
tot 22.00 uur en op zondag van 
10.00 tot 15.00 uur. De entree 
is gratis.

Bijzondere tentoonstelling

HEESWIJK-DINTHER - Vogelvereniging de Vogelvriend in Heeswijk 
organiseert op 28 en 29 oktober een bijzondere tentoonstelling. Ie-
der jaar proberen de leden van deze vereniging een mooie tentoon-
stelling te organiseren waar zij hun vogels kunnen laten zien.

DE OPLOSSING

Balledonk begroet sponsoren

Na het proosten op de samen-
werking werden de sponsoren 
bedankt met een bloemetje. De 
bloemen waren ter beschikking 
gesteld door supermarkt Coop, 
die onlangs met haar winkelac-
tie eveneens een mooi sponsor-
bedrag aan de tennisvereniging 
schonk. Nieuwe sponsoren zijn: 
Al Beveiliging, V&S Authentiek 
Bouwen, GreenMax, MACO 
lijmwerken, Ondernemersbelang 
H-D, Van der Wijst Salaris & Ad-
vies, Stukadoorsbedrijf de Haas, 
Restaurant Het Sentiment, Vi-
king Entertainment en Handels- 
onderneming HBL. Ter afsluiting 
zijn er foto’s gemaakt met de 
aanwezige sponsoren.

Meer informatie over de tennis-
vereniging en sponsoren:
www.youtube.com/
watch?v=CHg4pMY9sh0 
(video)
www.tvdeballedonk.nl/tv-de-
balledonk/sponsoren/ (website)

HEESWIJK-DINTHER - De sponsorcommissie van tennisvereniging De Balledonk heeft op zaterdag-
middag 21 oktober de nieuwe sponsoren uitgenodigd om samen de reclamedoeken en borden te aan-
schouwen die sinds kort op het tennispark hangen. Wim Dortmans, voorzitter van de tennisvereniging, 
verwelkomde iedereen en gaf uitleg over de noodzaak en de besteding van de sponsorgelden. Het 
nieuwe jeugdbeleidsplan kan hierdoor van de grond gaan komen.

Drie districtstitels voor Van Buel Sportersbudo

HEESCH - Afgelopen weekend waren de judoka’s van Van Buel Sports, afkomstig uit Oss, Heesch en uden, afgereisd naar Gilze om daar deel te nemen aan het jaarlijkse Dis-
trictskampioenschap voor judoka’s tot twaalf jaar! 

Hieronder de resultaten:
Goud en kampioen van het District Zuid-Nederland: Senn van Buel, Bruce Tomasouw en Lola Kemps! Zilver: Lizz Sieliakus, Bente van Vugt, Rowan van Leur en Mika Kemps.
Brons: Jesse van Buel, Pien Ulijn, Boyd van Dinther en Enea Giglio!

conditie, kleuren, 
strakke bevedering, 

nagels en snavel

Heeswijk verslaat Margriet 
in duel vol emotie

Hele belangrijke punten voor het 
team van Marc van de Ven dat 
daardoor de aansluiting houdt 
met de brede subtop. 

Volgende week mogen de 
blauw-witten op bezoek in Den 
Bosch bij het sterk spelende BVV. 
Met dezelfde passie en strijd die 
vandaag op de mat gelegd werd, 
moet ook daar een goed resul-
taat mogelijk zijn.

HEESWIJK-DINTHER - Margriet uit Oss kwam afgelopen zondag op bezoek in Heeswijk, dat voor het 
tweede weekend op rij een thuiswedstrijd mocht spelen. Na 90 minuten strijd, passie, emotie en af en 
toe goed voetbal floot scheidsrechter reddy af bij een 2-0 eindstand voor de gastheren. Wouter van 
Dijke en Jules Heerkens waren in de tweede helft de doelpuntenmakers, beide keren nadat Camiel van 
Doorn een vrije trap voor het doel had geslingerd.

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

heeswijk verslaat 
magriet met passie 

en strijd

Al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst
info@demooibernhezekrant.nl
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Vietnamese loempia 
inclusief saus

8 stuks

Diepvriesspecialist

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 25 oktober t/m dinsdag 31 oktober 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van 

25 spaarpunten

Bamiblok
18 stuks

Swinkels Food

Mini 
frikandel

50 stuks

Beckers

Gebroken-, hele-, boter-, 
tuinbonen of haricots verts 

Bonen
1 kilogram

Diepvriesspecialist/Ardo
vanaf 2,49

Kabeljauwfilet
900 gram

Epic

Dikke- of dunne

Frites
2,5 kilogram

Diepvriesspecialist

30%
korting

9,99

normaal

9,99

7,99

Hotwings
1 kilogram

Diepvriesspecialist

6,99

5,49

4,99

3,99

3,09

2,29

8,99

4,99
ruim 44% korting

In de tweede helft maakte Dries Heerkens 
zijn rentree na lange afwezigheid. Joost 
Goyaarts maakte plaats. Je raadt het al, 
Dries maakte de winnende goal na goed 
voorbereidend werk van Tjeu Adank en 

Joost van der Heijden. Op het einde was 
het VOW die de goalie van Avesteyn nog 
testte met onder andere een bal op de lat. 
Maar Avesteyn hield stand. Een zwaarbe-
vochten overwinning, maar dat telt ook!

Avesteyn wint

ZIJTAART/HEESWIJK-DINTHER - Na het enigszins teleurstellende resultaat van vo-
rige week mocht Avesteyn zich afgelopen zondag weer laten gelden tegen VOW. In 
minuut veertien moest Joost van Vugt geblesseerd het veld verlaten na een onbesuis-
de overtreding van VOW. Joost van der Heijden was zijn vervanger. Dat was het wel 
voor de eerste helft.

voetbal

Foto: Ad van Dooren

Op de herfstachtige vrijdag speel-
den de finalisten van Geel en 
Groen hun finales. Ook kwamen 
de kinderen van de categorie 
Oranje en Rood in actie. Natuur-
lijk was er tennis, maar ook sport 
en spel en werden de kinderen ge-
trakteerd op soep, snoep, brood-
jes en fruit. Na de finales werden 
de prijzen uitgereikt en zijn de 
twee dagen gezellig afgesloten. 

Kampioenen TVV’82
Rood: Giel van Asseldonk en
Kai van de Laar
Oranje: Willem van Lankveld en
Daan van Kessel
Groen: Dani Nooijen en
Niels Dortmans
Geel: Ralf van Asseldonk en
Bart Sanderse.

Clubkampioenschappen jeugd tVV’82
VORSTENBOSCH - Op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober vonden de clubkampioenschappen Jeugd plaats op de tennisbanen van TVV’82. Op de heerlijke zonnige donder-
dag zijn de poulewedstrijden van de categorie Geel en Groen gespeeld. Na vele sportieve wedstrijden waren op het einde van de dag de finalisten bekend.

Giel en Kai Willem en Daan Dani en Niels Ralf en Bart

Hierna probeerde WHV weer in de wed-
strijd te komen en in de 17e minuut was 
het raak voor WHV. Yorick van de Rakt 
scoorde de 1-1. Hierna golfde het spel op 
en neer en beide ploegen kregen goede 
kansen, maar het waren de gasten uit 
Velp die op voorsprong kwamen. Cas-
per Schets wist met een schuiver door 
een heleboel benen keeper Bram van de 
Pas te verschalken; 1-2 voor SCV 58 in 
de 26e minuut. Even was WHV de kluts 
kwijt en was SCV de betere ploeg. Martijn 
Driessen was vlak voor rust nog dichtbij 
de gelijkmaker, maar zijn kans belandde 
op de paal. In de rust was het 1-2.

Na rust was het WHV dat de overhand 
had en gesteund door de wind was het 
Thijs Lunenburg die een opgelegde kans 
kreeg op de 2-2, maar het was de keeper 
van SCV 58 die redde. In de 54e minuut 
was het toch raak voor WHV. Yorick van 
de Rakt wist met een snoeihard schot de 
2-2 te scoren. 
De wedstrijd kon alle kanten op en het 
was spannend tot het einde, met kansen 
aan beide zijden. Gezien de kansen in de 
tweede helft had WHV meer verdiend 
maar een wedstrijd duurt twee helften, 
dus al met al was een puntendeling te-
recht.

Gelijkspel voor WHV 
LOOSBROEK - In een matige wedstrijd heeft WHV gelijk gespeeld tegen SCV 58 uit 
Velp. WHV begon redelijk, maar gedurende de eerste helft nam SCV 58 het heft in 
handen en bij de eerste de beste kans was het raak voor de gasten. Pascal van Tiel 
kopte de bal keurig in; 0-1.

voetbal



  
Woensdag 25 oktober 201736

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

www.mooibernheze.nl

doNderdag 26 oktober

start cursus: 
beter leren slapen
Volkelseweg 2 Uden

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

eten wat de pot schaft
De Riethoeve Vorstenbosch
PAGiNA 2

Centrum maia: 
basistraining 
dierencommunicatie - 
elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode

start cursus: 
omgaan met dementie
Oude Litherweg 20 Oss

eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGiNA 8

samen sterk: opvoeden
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGiNA 4

film: tonio
CC Nesterlé Nistelrode

VriJdag 27 oktober

actiedag bevers 
steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGiNA 28

op de koffie bij Nellie
Hartje Maashorst
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGiNA 21

Centrum maia: Workshop 
numerologie - Workshop 
hoe kan ik healen
Palmenweg 5 Nistelrode

VoV bernheze
CC Nesterlé Nistelrode
PAGiNA 12

Wmo koffie- en 
informatiemiddag
CC De Pas Heesch
PAGiNA 25

stiltewandeling
Parochie De Goede Herder 
Heesch Nistelrode & 
Vorstenbosch

Zaterdag 28 oktober

boekenmarkt stichting 
Pep-projecten bernheze
CC De Wis Loosbroek

Wintertijd

fanfare aurora: 
oud ijzer
Heesch
PAGiNA 32

actiedag bevers 
steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGiNA 28

start: fairtrade Week
Wereldwinkel Heesch, 
Nistelrode en Heeswijk-Dinther
PAGiNA 8

expositie: 
symbolen en signalen
Galerie Ramou Heesch

open dag happy swim
Pastor van Winkelstraat 55b 
Schaijk

herfstbridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

de Vogelvriend 
vogeltentoonstelling
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 34

Workshop 
skincare & Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Vogeltentoonstelling 
Vogelvreugd
De Gildenhof Nistelrode
PAGiNA 33

Vorstenbosch ‘kwist
Vorstenbosch

Nacht van de nacht
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGiNA 13

Nacht van de Nacht 
bij halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGiNA 13

Jetzt geht’s los
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
PAGiNA 23

halloweenparty
De Riethoeve Vorstenbosch
PAGiNA 2

ZoNdag 29 oktober

open Zondag
Nistelrode
PAGiNA 10

Cultuurcafe mus
Vinkelsestraat 59 Heesch

herfstwandeltochten kWf
Vorstenbosch
PAGiNA 29

Vogeltentoonstelling 
Vogelvreugd
De Gildenhof Nistelrode
PAGiNA 33

de Vogelvriend 
vogeltentoonstelling
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 34

boekenmarkt stichting 
Pep-projecten bernheze
CC De Wis Loosbroek
PAGiNA 12

expositie: 
symbolen en signalen
Galerie Ramou Heesch

koffieconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
PAGiNA 28

maaslands seniorenorkest
CC De Pas Heesch

Zangmiddag
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGiNA 2

allerzielenconcert
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 9

VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maaNdag 30 oktober

boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode
PAGiNA 12

ouderavond: Wat zou er 
dán gebeuren?
CC De Wis Loosbroek
PAGiNA 7

diNsdag 31 oktober

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Centrum maia: 
helderziende 
waarnemingen door 
marianne huisman
Palmenweg 5 Nistelrode

de mysterie van de 
melkrobots - Landelijke 
Voorpremière
Filmhuis De Pas Heesch
PAGiNA 1

WoeNsdag 1 NoVember

start inschrijving 
hisse kwis
Heesch

kienen kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

gratis inloopspreekuur 
Van soest & Partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGiNA 15

een (h)eerlijk avondje
Wereldwinkel Nistelrode
PAGiNA 30

het Verhaal van de 
Vluchteling: toen en Nu
Bibliotheek Heesch
PAGiNA 3

inspiratieavond 
pronkzitting
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop herfstkrans
BloemBelevingEgie Veghel
PAGiNA 30

eten wat de pot schaft
De Riethoeve Vorstenbosch
PAGiNA 2

doNderdag 2 NoVember

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
PAGiNA 12 

tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

alle Zielen - de kunst van 
het herdenken
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 9

Lezing geschiedenis gildes
HKK De Wojstap 
Heeswijk-DInther
PAGiNA 28

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

avondje nostalgie: 
herinneringen aan 
Le tisserand
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGiNA 11

fysio steins hoogstraat: 
informatieavond 
bekkenklachten
Molenstraat 157-159 Oss

Centrum maia: Workshop 
werken met het labyrint
Palmenweg 5 Nistelrode

Workshop herfstkrans
BloemBelevingEgie Veghel
PAGiNA 30

eten wat de pot schaft
De Riethoeve Vorstenbosch
PAGiNA 2

Lezing: gilden
Heemkamer Heeswijk-Dinther

VriJdag 3 NoVember

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGiNA 12

kaartavond kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond 
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGiNA 24

meditatieavond
Hartje Maashorst 
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGiNA 21


