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Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom

Tijdelijk naar Heesch, totdat het 
weer veilig is op Sint Maarten

Tijdens de storm heeft de familie 
geschuild in huis, waar zij hal-
verwege de storm het dak zag 
dansen op de wind. “Het was 
angstig en vooral erg bizar om 
mee te maken.” In het oog van 
de storm kon de familie naar hun 
naastgelegen appartement gaan, 
waar Tanja gedurende het twee-
de deel van de storm de deur 
vast heeft moeten houden, om 
te voorkomen dat deze open zou 
waaien. En wat na de storm ach-
terbleef was een enorme ravage. 

“Het was een bizarre situatie. 
Er lagen airco’s in de tuin en 
leegstaande huizen in onze wijk 
werden geplunderd. Het was 
soms echt levensgevaarlijk, dus 
hebben we het besluit genomen 
onze twee dochters voorlopig in 
Nederland bij familie onder te 
brengen”, vertelt Tanja. 

Stéfanie en Céline Frederiks van 
tien en twaalf jaar werden on-
dergebracht bij hun familie: de 
familie Lohman. Hier hebben ze 
vier weken gewoond en na de 
eerste week konden de meiden 
in Nederland naar school. 

Stéfanie heeft lessen ge-
volgd op basisschool 

Hertogin Johanna 
locatie V in Oss, 
Céline was drie we-
ken lang een klasge-
nootje van haar 

neefje Zep Loh-
man bij het Hooghuis 

Heesch. “Het was wel 
avontuurlijk om hier naar 

school te gaan. De lessen, klas 
en school waren heel anders dan 
ik thuis op Sint Maarten gewend 
ben”, vertelt Céline. 

Op vrijdag 6 oktober had Céline 
haar laatste les in haar tijdelijke 
klas, want haar moeder kwam 
haar en Stéfanie ophalen om te-
rug naar Sint Maarten te gaan. 

“Het is fijn dat wij als school iets 
tastbaars konden betekenen na 
orkaan Irma”, zegt Twan van 
den Broek, locatiedirecteur. “Het 
was een flinke organisatie, maar 
we wilden Céline graag onder-
wijs bieden.” 

De moeder van de meiden is de 
scholen erg dankbaar dat haar 
kinderen met open armen zijn 
ontvangen, ondanks de vreem-
de situatie.

HEESCH – In september is orkaan Irma met verwoestende kracht over het eiland Sint Maarten getrok-
ken. De familie Frederiks woont daar en heeft familie in Nederland wonen. Toen de zondag na Irma 
bekend werd dat er noodvluchten naar Nederland kwamen, heeft de familie besloten om de kinderen 
naar familie in Nederland te sturen. “Het was een moeilijke beslissing, maar het was beter voor de 
kinderen”, vertelt moeder Tanja. 

 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 12 oktober Lezing 
over gezondheid door Ton van 
Summeren. Van huis uit is hij fy-
siotherapeut en vijf jaar geleden 
heeft hij de opleiding osteopathie 
afgerond. Osteopaten houden 
zich onder andere bezig met de 

rol van het 
i m m u u n -
systeem en 
onze ‘inflexi-
bele’ leefstijl. 
A a n v a n g 
20.00 uur, 
kosten € 5,- 

te betalen bij binnenkomst in de 
zaal. 
Zie www.natuurlijk-gezond.nu. 
Aanmelden via: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zaterdag 20 en zondag 21 ok-
tober Tentoonstelling van schil-
derwerken en beelden. Marian-
ne Bosch (olieverf en beelden), 
Martha Daams (olieverf) en Ine 
Gooren (olieverf) ontvangen 
vrienden en belangstellenden. 
Totaal verschillend van karakter 
en stijl hebben zij elkaar gevon-

den in hun passie voor kunst en 
de worsteling naar een abstracte 
of meer realistische weergave van 
de werkelijkheid. Van 11.00 tot 
17.00 uur, de entree is gratis.
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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

OPFRISCURSUS THEORIE AUTORĲ BEWĲ S
Is het voor jou ook zo lang geleden dat je het rĳ bewĳ s hebt 
gehaald? In de loop der jaren is er veel veranderd aan regels, 
borden en voorschriften. Na deze twee avonden ben je weer 
helemaal op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.
Aantal lessen: 2. Prĳ s: € 24,- per persoon.
Startdatum: dinsdagavond 24 oktober. 

ONTWERP EEN UNIEKE SJAAL IN JOUW KLEUREN!
Een leuke, gezellige workshop waarin je zelf een mooie sjaal van 
zĳ de of wol gaat beschilderen in jouw favoriete kleuren in een 
zelfontworpen patroon. Na een uitgebreide instructie ga je zelf 
aan de slag. Ook al ben je niet zo heel handig of creatief; ook jĳ  
gaat met een prachtige sjaal naar huis.
Aantal lessen: 1. Prĳ s: € 20,- per persoon, exclusief materialen.
Startdatum: donderdagavond 16 november. 

HET OFFICE PAKKET
In deze cursus komt het Offi ce pakket uitgebreid aan bod. We leren 
de mogelĳ kheden van Word, Excel en Powerpoint maar ook 
Outlook en Publisher worden behandeld. Na afl oop ben je heel wat 
wĳ zer geworden over de vele mogelĳ kheden van het Offi ce pakket.
Aantal lessen: 4. Prĳ s € 56,- per persoon.
Startdatum: vrĳ dagochtend 3 november.

cursussen Eijnderic

Ton van Summeren

ONDERWIJS 
IN DE BAKKERIJ

Als bakker-ondernemer zit 
ik met enige regelmaat in 
Eindhoven op het Summa-
College en heb daar overleg 
met andere bakkers-
ondernemers en mensen van 
het onderwijs. Doel daarvan 

is om het onderwijs naar een nog hoger plan te tillen, evenals 
de samenwerking tussen de bakkerijen die de leerlingen van 
stageplaatsen voorzien. Er is veel veranderd in het onderwijs. 
Waar ik vroeger op de Bakkersvakschool zat en twee volle 
dagen praktijkles kreeg, is nu die taak grotendeels weggelegd 
voor de bedrijven die stageplekken aanbieden.Helaas is het 

ambacht van de brood- en banketbakker steeds meer uit 
het straatbeeld aan het verdwijnen en zijn de daadwerkelijke 
ambachtsbedrijven in een dorp of middelgrote stad op één hand 
te tellen. De kennis die een leerling opdoet is natuurlijk dan 
geheel afhankelijk van wie zijn/haar leermeester in het bedrijf 
is en wat er zo allemaal gemaakt wordt. Ook wordt er van de 
leerling steeds meer zelfstandigheid vereist. Positief is echter 
dat de opleidingen voor de bakkerij barstensvol zitten. Vroeger 
was bakker zijn een echt een mannenberoep; nu zien we steeds 
meer meisjes instromen. Dit heeft natuurlijk ook te maken met 
dat er arbo-technisch wat veranderingen zijn doorgevoerd 
die het vak niet meer zo zwaar maken dan het vroeger was. 
Echter is nu het aanbod van stagiaires zo groot dat het haast 
onmogelijk is om ze allemaal onder te brengen. Doordat wij 
een ambachtelijk bedrijf zijn waar van begin tot einde alles zelf 
gemaakt wordt hebben we veel aanvragen voor stageplekken. 
Het is dan ook erg leuk om al die jonge mensen de kneepjes van 
het vak bij te brengen en nog meer te enthousiasmeren voor het 
vak, zodat ze daarvoor behouden blijven.

Ik denk dat ambachtslieden altijd zullen blijven, hoe hard de 
ontwikkelingen ook gaan, van 3D printers tot hightech robots. 
Zij zullen daarom ook een gouden toekomst tegemoet 
gaan! Zeker nu de HBO opleidingen erg vol zitten en de 
praktijkopleidingen onder druk staan, zal er op den duur een 
tekort ontstaan, wat we nu al in de bouw zien gebeuren. 
Conclusie is dat de toekomst nog gegarandeerd is voor 
ambachtelijk brood en patisserie, al zul je er dan wel een blokje 
voor om moeten rijden. 

Met bakkersgroeten, 
Harm Lamers, de bakkers Lamers.

BAKKERIJ
COLUMN

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,-

Waar je elkaar ontmoet
CC Servaes

open dag
15 oktober
14.00 - 17.00 uur www.ccservaes.nl

ERG LEUK OM AL DIE JONGE MENSEN DE 
KNEEPJES VAN HET VAK BĲ  TE BRENGEN

©MarianneBosch-Martha-
Daams-IneGooren
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Hobby’s
Het valt me nu echt op. De hobby’s van mijn klasgenoten die 
de eer hadden in mijn vriendenboekje te mogen schrijven, 
waren allemaal hetzelfde. Alleen maar voetbal, tennis en lezen. 
Meisjes wilden nog wel eens korfbal, ballet en lezen invullen, 
maar heel veel smaken hadden zij ook niet. Die vriendenboekjes 
van vroeger waren eigenlijk oersaai. Nu ben ik niet in de meest 
vooruitstrevende omgeving opgegroeid, maar zo eendimensionaal 
had ik mijn directe kinderomgeving ook niet ingeschat.

Nu ik mijn vriendenboekje van vroeger nog eens teruglees, snap 
ik dat er op de middelbare school een wereld voor me open ging. 
Daar hadden mijn leeftijdsgenoten heel andere hobby’s waar ze 
ook nog eens openlijk voor uit durfden te komen. Een nieuwe 
klasgenoot had bijvoorbeeld geen enkele moeite om te vertellen 
dat ie elke avond in de Bosatlas aan het neuzen was om nieuwe 
landen te ontdekken. Hij wilde antropoloog worden. Ik lachte daar 
een beetje om, vooral ook omdat zo’n moeilijk woord vast iets heel 
stoms zou betekenen. Stiekem was ik jaloers op hem dat hij zich 
niets aantrok van wat zijn nieuwe klasgenoten van hem zouden 
vinden. Ik durfde er toen echt niet voor uit te komen dat ik in 
groep acht al een mini-nieuwsjunk was die graag een krant las.

Ik geloof ook niet dat al mijn klasgenoten op de lagere school 
dezelfde hobby’s en interesses hadden. Natuurlijk was er in een 
dorp minder te kiezen, maar ik denk ook dat je als kind er vooral 
niet buiten wilde vallen in een dorp. In een stad heb je kans dat er 
bijvoorbeeld een Bosatlas-vereniging is waar je je kunt aansluiten 

als je een landkaart-junkie bent. In 
een dorp zou je die vereniging zelf 

op moeten richten en hopen dat 
je niet alleen zit tijdens je zelf 
geplande ‘zoek-landen-met-een-
hoofdletter-M-avond.’

Dan is de keus voor voetbal of 
korfbal eenvoudig gemaakt. En je 

antwoord in het vriendenboekje 
dus ook. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een

bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

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

Boek ‘De Zeven van de Maashorst’

Helma van de Rakt en Dinie van 
den Brenk, beiden ondernemer, 
hebben elkaar leren kennen tij-
dens de cursus van de IVN ‘Am-
bassadeurs van het landschap’. 
Zij kwamen al snel overeen om 
hun passie, de historie van de 
Maashorst, om te zetten in iets 
tastbaars. De eerste gedachte 
was het ontwikkelen van een 

spel, wat dan ook is gemaakt. 
Maar het idee om echt iets te 
gaan doen met de unieke verha-
len werd tijdens een oproep voor 
het organiseren van een activi-
teit in het OERweekend in één 
klap voor beiden duidelijk. Een 
boek zouden ze gaan schrijven! 
Spontaan meldden ze zich aan 
om de verhalen te gaan voorle-
zen die toen nog moesten wor-
den geschreven.
Ze hebben geen moment getwij-
feld over de haalbaarheid van 
hun plannen en zijn gewoon aan 
het werk gegaan. Al snel vonden 
ze Gert de Goede als illustrator, 
Mario van Bakel als vormgever 
en medewerkers van Bernheze 
Media voor het redigeerwerk 

bereid om mee te participeren in 
dit literaire avontuur.
Het eerste boek is tijdens het 
OERweekend overhandigd aan 
gedeputeerde Johan van den 
Hout. 

Een luxe uitgave met maar liefst 
108 pagina’s, rijk geïllustreerd, 
op luxe biotooppapier gedrukt 
en met een aanbeveling van 
Peer Verkuijlen en Rian van 
Schijndel op de achterzijde: ‘Het 
is een musthave voor iedereen 
die zich verbonden voelt met de 
Maashorst, zowel de bewoner 
als de toerist’.
De prijs van het boek is € 15,-. 
Voor meer informatie zie:
www.maashorst-ambassadeurs.nl.

MAASHORST - In het boek ‘De Zeven van de Maashorst’ zijn zeven verhalen opgetekend, geïnspireerd 
op de geschiedenis en mythen uit de Maashorst, gelardeerd met wetenswaardigheden en recepten. 
Lieve, intelligente, domme, gevoelige, barbaarse, mooie en lelijke mannen en vrouwen worden gepor-
tretteerd in de tijdgeest van toen.

Lezing ‘Wonderen in het Zonlicht’
HEESCH - Op woensdagavond 
18 oktober organiseert Heem-
kundekring ‘De Elf Rotten’ een 
lezing over de relatie tussen 
wonderen en geneeskunde. 

Hans van den Broek uit Deurne 
gaat in zijn lezing ‘Wonderen in 
het Zonlicht’ uitgebreid in op de 
raakvlakken tussen de genees-
kunde en de vele wonderen uit 
de periode 1300 tot 1750. De 
lezing wordt gehouden in De 
Heemschuur en begint om 20.00 
uur. De entree voor niet-leden 
bedraagt € 5,- inclusief koffie of 
thee. 

Over de spreker
Hans van den Broek (1949) is 
in 2015 gepensioneerd als ra-
dioloog en geeft al jaren lezin-
gen over de geschiedenis van 
de geneeskunde. Deze lezing is 
een aanvulling uit onverwachte 
bron op zijn vroegere vondsten. 
In ‘Wonderen in het Zonlicht’ 
worden door hem de raakvlak-
ken tussen de geneeskunde en 
de vele wonderen uit de periode 
1300 tot 1750 beschreven.  

Locatie: De Heemschuur, 
Schoonstraat 35.

‘EEN MINI-NIEUWSJUNK DIE GRAAG DE KRANT LAS’

Ons Stamboomboek ‘Van Frenssen 
naar Van den Akker’

Een hele klus
Het heeft even geduurd, maar 
nu is het stamboomboek van de 
familie Van den Akker toch echt 
af. De samenstellers van het 
boek zijn Mariet Bremmer-van 
den Akker, Adriaan van den Ak-
ker, Rinie van de Laar-van den 
Akker, Ellen van den Akker-van 
Dijk, Ad Sturkenboom en Huub 
van Herpen. Het boek telt bij-
na 600 pagina’s en weegt zo’n 
2,3 kilo. De prijs van het boek is 
€ 40,- bij voorintekening. Na 
het verschijnen van het boek be-
draagt de prijs € 45,-. 

Bestellen
Het boek kan besteld wor-
den bij voorintekening. Maak 
vóór 28 oktober per exemplaar 

€ 40,- over ten name van Heem-
kundekring de Elf Rotten te Hee-
sch op NL22RABO0120003015 
met vermelding van je naam en 
adresgegevens. 
Wil je het boek op laten sturen? 
Dan zijn de verzendkosten in Ne-
derland daarvoor € 10,-. Maak 
dan € 50,- over per exemplaar. 

Ophalen
De bestelde boeken kunnen 
opgehaald worden op zondag 
19 november tussen 13.00 en 
17.00 uur in de Heemschuur 
van de Heemkundekring aan de 
Schoonstraat 35. 

Dan kun je ook meteen ken-
nismaken met familieleden die 
je nog nooit ontmoet hebt of 

waarvan je niet weet dat ze fa-
milie van je zijn. Ben je niet in 
de gelegenheid het boek op 19 
november op te halen of wil je 
een flink aantal exemplaren, vier 
of meer, op laten sturen? Neem 
dan contact op met Mariet 
Bremmer via 
marietbremmer.heesch@gmail.com
of Adriaan van den Akker via 
awmvandenakker@gmail.com. 

Informatie
De auteurs hebben vaak van 
één persoon gegevens gekregen 
van zijn of haar familie. Geef 
dus door aan jouw hele familie 
dat het boek er is en besteld kan 
worden. Een echte Van den Ak-
ker kan niet zonder dit boek! Al-
vast bedankt voor je bestelling.

HEESCH – Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ uit Heesch brengt een boek uit over de stamboom van een 
echte Heesche familie: de familie Van den Akker. Belangstellenden kunnen via voorintekening een boek 
bestellen. De titel van het boek is: ‘Ons stamboomboek. Van Frenssen naar Van den Akker’. 
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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.

Al is de technologie nog zo 
snel, de natuur die achterhaalt 
hem wel
De wereld gaat steeds sneller, 
ontwikkelingen volgen elkaar 
in rap tempo op. Zo snel, dat 
we het nauwelijks kunnen bij-
benen. Wat vandaag nieuw is, 
is morgen oud. Wat gisteren 
nog het ‘ei van Columbus’ leek, 
blijkt vandaag toch niet altijd  
het geval te zijn.  Bij elke nieu-
we ontdekking of uitvinding 
ontstaat ook weer een nieuw 
probleem.

Hoe meer er uitgevonden wordt 

door slimme koppen, hoe meer 
mensen op zoek zijn naar 
wat dicht bij hen zelf 
ligt. De eeuwige 
compensatie.

Wat er ook 
uitgevonden 
wordt, de inge-
nieuze werking 
van ons lichaam 
kan nooit geëven-
aard worden. We zijn
geen robots en zullen dat ook 
nooit worden. Onze hormonen 
accepteren dat niet, of met an-
dere woorden, ze gaan gewoon 
hun eigen weg als reactie op 
een prikkel.

Hou me ten goede, ik houd van 
vernieuwing. De voordelen en 
verbetering van de kwaliteit 
van leven, het gemak en de 
tijdwinst die dat oplevert zijn 
ongekend.

Er is echter steeds meer maak-
baar geworden, en mensen 

willen of verwachten steeds 
sneller resultaat. Linksom 

of rechtsom, maar het 
blijft korte termijn 

denken.  

Ik ondervind het 
dagelijks in mijn 
praktijk. Maar 

een huid verbe-
teren is niet in een 

dag te realiseren, 
hij is tenslotte ook niet 

in een dag verouderd. Je kunt 
voor instant verbetering gaan 
met een facelift of injectables, 
maar het zal de kwaliteit van 
de huid niet verbeteren.

Ik ben zeker voorstander van 
apparatuur  met haar onge-
kende mogelijkheden. Maar 
ook hier geldt dat de huid wel 
bouwstoffen moet hebben, wil 
de behandeling succesvol zijn. 
En een persoon met veel stress 
heeft die bouwstoffen niet, kan 
ik je zeggen. Laat dat nou net 
die mensen zijn, die dit willen. 

Logisch, hun huid veroudert 
sneller door de stress.

Hoe meer de techniek om de 
hoek komt kijken, hoe meer ik 
naar de menselijke kant kijk 
en hoe meer ik besef dat we 
op een natuurlijke manier juist 
heel veel resultaat kunnen be-
halen. Met menselijke aanra-
king, opheffen van blokkades 
van bindweefsel en spieren, om 
een lichaam weer in balans te 
krijgen. Warmte en koude the-
rapie en natuurlijke producten. 
Met een aanpak vanuit de bron, 
gebruikmakend van de logica 
en wijsheden van vroeger, en 
kennis en high-tech apparatuur 
van nu. Het beste van twee we-
relden combineren, maar dan 
wel op een duurzame manier. 
En  niet volgens protocollen, 
die zijn allang weer achter-
haald. Geen mens is immers 
hetzelfde, dát is de natuur.

COLUMN DICHT OP DE HUID

Huid verouderd 
sneller door 
de stress

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl - www.annelies-aarts.nl

Keukentafelgesprek; 
Woonscan langer thuis 
wonen voor ouderen
Langer zelfstandig thuis wonen is het nieuwe beleid van de over-
heid. Daarbij wordt verwacht dat ouderen zelf zorg dragen voor 
de benodigde woningaanpassingen om op hoge leeftijd thuis te 
kunnen blijven wonen. Dagelijks voer je in en rondom jouw wo-
ning diverse activiteiten uit. Te voet, per fiets of met een ander 
vervoermiddel rijd je naar winkels en voorzieningen in jouw dorp. 
Dat wil je ook in de toekomst graag zo lang mogelijk blijven doen. 
Misschien denk je al na over jouw toekomstige woonsituatie: hoe 
woon je zo lang mogelijk veilig en comfortabel? 
Steeds meer ouderen denken na over hun toekomstige woonsitu-
atie. Dit blijkt uit een recent woonwensenonderzoek onder oude-
ren/50-plussers in Bernheze. Het ouder worden betekent ook dat 
de oudere steeds minder mobiel wordt en meer zorg nodig heeft. 
De woonscan voor ouderen helpt je de vraag over langer thuis 
wonen voor ouderen en vragen over zorg, welzijn en mobiliteit 
die daarmee samenhangen te beantwoorden. 

De meest actuele vragen zijn
- In hoeverre is mijn huidige woning ook geschikt om er zonder 

woningaanpassing te kunnen blijven wonen? Zo niet, welke 
aanpassingen zijn dan aan mijn woning nodig? (waaronder kos-
ten en financiering)

- Wat moet ik doen als mijn huidige woning niet voor de toe-
komst is aan te passen? (kosten); en waarmee moet ik rekening 
houden als ik wil verhuizen naar een toekomstbestendige wo-
ning? (kopen of huren; voor- en nadelen)

- Zijn er binnen de kernen van Bernheze voldoende mogelijkhe-
den (koop en huur) om dichter bij de winkels en de voorzienin-
gen te gaan wonen?

- Wat zijn de mogelijkheden om binnen Bernheze samen met en 
voor ouderen patiowoningen voor 50-plussers te bouwen? Hoe 
kom ik in contact met initiatiefnemers?

- Wat zijn vervoersmogelijkheden voor ouderen binnen en tussen 
de kernen? En wat kosten die?

BERNHEZE ACTUEEL!

Woonconsulenten, speciaal opgeleide vrijwilligers van lokale ou-
derenorganisaties kunnen jou helpen deze vragen te beantwoor-
den, zodat het voor jou duidelijk wordt welke acties jij tijdig kunt 
ondernemen. 

ANBO-woonconsulent voor Bernheze is Henk Verschuur en te be-
reiken via 06-12097550.



Woensdag 11 oktober 2017 5
  

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

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

Harm, bart…  kan er nog
’n appeltje bij?

Harm, bart…  kan er nog
’n appeltje bij?’n appeltje bij?

  Ons appeltaartje is 
gewoon ’n ouderwets lekker 

appeltaartje. Harde wenerdeeg 

als bodem, gevuld met lekker 
veel verse appelblokjes. 
Daar krijg je niet genoeg van!Lamers

Appeltaartje
met slagroom
4-5 personen

6,95
normaal  8,10

Volop feest tijdens 25-jarig bestaan CC Servaes
CC SERVAES VIERT 25-JARIG JUBILEUM MET IEDEREEN

Omdat er vanuit de gemeen-
schap behoefte was aan (veel 
meer) ruimte voor verenigingen 
om activiteiten te ontplooien en 
te vergaderen, werd in juni 1992 
Stichting Sociaal Cultureel Cen-
trum Servaes opgericht. Een plek 
waar Elkaar Ontmoeten van meet 
af aan met hoofdletters geschre-
ven werd en nog steeds wordt, 
gezelligheid centraal stond en 
staat en een locatie die tiental-
len verenigingen en organisaties 
gastvrij ontving en ontvangt. Van 

meet af aan werden door alle be-
trokkenen de schouders eronder 
gezet om CC Servaes te laten 
bruisen. Iets dat met inzet van 
velen is gelukt. 

“Met uitzondering van vrijdag-
avond, want dan is er nog een 
gaatje, zitten we de hele week, 
zowel overdag als in de avond-
uren vol”, constateren voorzitter 
Jan Bouwman, penningmeester 
Theo Romijn en beheerster Elly 
van Genugten tevreden. 

De verenigingen en organisa-
ties die CC Servaes als thuisbasis 
hebben zijn niet onder één noe-
mer te scharen, maar een mooie 
afspiegeling van de samenleving 
met een bont pallet aan activitei-
ten.

Vergaderingen, repetities, wed-
strijden, cursussen, voorstellin-
gen en tentoonstellingen. Het is 
er de hele week een komen en 
gaan. Dat alles draait als een tie-
relier komt onder andere dankzij 
de hulp van 53 vrijwilligers. 

“Dat zijn onze belangrijkste scha-
kels. Zonder hen redden we het 
niet en zouden we moeten slui-
ten”, zeggen Bouwman, Romijn 
en Genugten resoluut om direct 
toe te voegen. “Wij zijn heel blij 
met en dankbaar voor alle hulp.” 

Bij CC Servaes werd de afgelopen 
25 jaar stevig aan de weg getim-
merd. In 2007 werd er grondig 
verbouwd en enkele jaren gele-
den werd er een overkapping aan 
de achterzijde bij het gebouw 
betrokken. Alles loopt op rolletjes 
en veel wensen heeft het bestuur 
niet, hoewel: “We zouden nog 
een tuinkamer/serre/leesruimte 
willen realiseren aan de achterzij-
de. Mits we een klein stukje van 
de oude muur die er staat op-
schuiven, is daar een schitterend 
uitzicht op het Aa-dal”, zo wordt 
verteld. 

Vooralsnog concentreert ieder-
een zich op de feestelijkheden 
die het 25-jarig bestaan omlijs-
ten. Zaterdag 14 oktober wordt 
gevierd met genodigden, maar 
op zondag 15 oktober is iedereen 
uitgenodigd om onderdeel te zijn 
van de feestvreugde. 

“Er is een optreden van koor 
Amicanto, het mannenkoor, 

Music Academy Glow, een djem-
bé groep, een demonstratie bil-
jarten, een dansgroep van Sine 
Cura, diverse stands van KBO, 
de Parochie, biergoochelaar 
Sven Bosch, een poppendokter, 
schminken, fotobusje, demon-
stratie van het Medisch Training 
Centrum en eigenlijk teveel om 
op te noemen”, lichten de voor-
zitter, penningmeester en be-
heerster een tipje van de sluier 
op. Zij heten iedereen van 14.00 
tot 17.00 uur van harte welkom.

Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk-Dinther
0413-294077
info@ccservaes.nl
www.ccservaes.nl

HEESWIJK-DINTHER – Iedereen wordt er met open armen ontvangen, elkaar 
ontmoeten in een gastvrije ambiance staat er centraal en het biedt ruimte aan talloze 
verenigingen en organisaties. We hebben het natuurlijk over CC Servaes in Dinther. 
Het gemeenschapshuis bestaat 25 jaar. Reden voor een feestje met genodigden op 
zaterdag 14 oktober en een evenement vol feestelijke activiteiten op zondag 
15 oktober van 14.00 tot 17.00 uur, waarbij er vertier is voor jong en oud. 

V.l.n.r.: Theo Romijn, Jan Bouwman en Elly van Genugten Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Een mooie 
afspiegeling 
van de 
samenleving
met een bont
pallet aan 
activiteiten

Waar je elkaar ontmoet
CC Servaes

open dag
zondag 15 oktober
14.00 - 17.00 uur

Sociaal Cultureel Centrum Servaes 
raadhuisplein 24 - 5473 gC Heeswijk-dinther
0413-294077 - info@ccservaes.nl - www.ccservaes.nl

Kom gezellig langs u bent van harte welkom

Fotobusje

biergoochelaar

Gratis
toegang
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PAROCHIENIEUWSBERNHEZE
FAMILIEBERICHTEN

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.

Daar de hoeveelheid warme 
reacties, naar aanleiding van 
het overlijden van mijn lieve 
vrouw, ons mam, schoon-
moeder en lieve oma

Grada 
Lange - van Loosbroek
overweldigend was, zijn wij 
niet in staat u allen persoonlijk 
te bedanken. Uw vele lieve 
woorden van troost hebben 
ons enorm gesteund, waarvoor 
onze oprechte dank.

Tevens willen wij Monuta Bob 
Vermeulen bedanken voor het 
vormgeven van de prachtige 
uitvaart!

Gerrit Lange, kinderen 
en kleinkinderen

Heesch, oktober 2017

Durf jij als tiener een uitdaging aan?

Durf jij het aan om je handen 
uit de mouwen te steken voor 
mensen die jouw hulp goed 
kunnen gebruiken? Op zater-
dag 21 oktober kan dat vanuit 
de parochie De Goede Herder 
voor ouderen die wat minder 
mobiel zijn dan jij en zelfs ook 
wel wat meer zorg nodig hebben 
dan hun eigen leeftijdsgenoten. 
We zien je dan graag om 13.30 
uur in de hal van zorgcentrum 

Heelwijk aan de Mozartlaan 2 
in Heesch. Als Tovertafel-bud-
dy ga je ‘vissen’ sneller laten 
zwemmen en ‘herfstbladeren’ 
rapen. Maar belangrijker is dat 
je een big smile weet te toveren 
op het gezicht van je maatje. Én 
op die van de mantelzorger: de 
partner, de zoon of de dochter 
die hem of haar zo nabij is, net 
als een warme en beschermen-
de mantel. Om 14.30 uur ga je 

richting de Petrus’ Banden kerk 
voor een Maria-viering. Je gaat 
nu rolstuwduwen. In de viering 
maak je mee wat geloof met 
mensen doet. Jezus zegt dat het 
belangrijk is om er te zijn voor 
kwetsbare mensen. Er gebeurt 
dan echt iets bijzonders met je. 

Als je dat wil ervaren, geef je dan 
op voor deze activiteit vanuit het 
jongerenpastoraat van de kerken 
in Geffen, Heesch, Nistelrode, 
Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. 
Bel of mail ons: 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Ervaar wat het is om iets 
voor een ander te betekenen. Bijvoorbeeld voor iemand die je nor-
maal gesproken niet zo snel tegen zou komen. 

Missiezondag voor Burkina Faso

Maar Burkina Faso is ook een van 
de armste landen ter wereld. Een 
groot deel van de bevolking leeft 
van de landbouw. Klimaatveran-
deringen en droogteperiodes tref-
fen vooral de gebieden die in de 
Sahelzone liggen hard. Als er geen 
regen valt, lijden de mensen hon-
ger. Bij gebrek aan alternatieve in-
komensbronnen beproeven velen 
hun geluk in de goudmijnen.

Missiezondag
Burkina Faso staat dit jaar cen-
traal in de Wereldmissiemaand 
oktober. Missio Wereldmissie-
maand besteedt vooral aandacht 

aan de situatie van vrouwen en 
meisjes, die het in het alledaag-
se leven in het Afrikaanse land 
moeilijk hebben. Elk jaar worden 
duizenden meisjes gedwongen 
te trouwen, sommigen zelfs als 
ze pas elf of twaalf jaar oud zijn. 
Tradities zoals heksenvervolgin-
gen of genitale verminking zijn 
ondanks een wettelijk verbod 
wijdverbreid. Kinderen en jon-
geren worden ingezet voor het 
zware werk in de goudmijnen. 
Met talrijke projecten zet de kerk 
in Burkina Faso in op langdurige 
hulp en ontwikkeling, zodat de 
mensen een echt toekomstper-

spectief hebben.

Help Burkina Faso
Op 21 en 22 oktober vragen de 
geloofsgemeenschappen van 
de H. Augustinusparochie in 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
jouw speciale aandacht. Geef in 
de collecte of stort je bijdrage 
op NL65INGB0000001566, ten 
name van MISSIO Wereldmis-
siemaand Den Haag. Meer hier-
over lees je op www.missio.nl

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De mensen in Burkina Faso 
hebben hun land de naam ‘Land van de oprechte mensen’ gegeven. 
Ze zijn trots op hun vreedzame revolutie en hun politieke traditie, 
op het goede samenleven van christenen en moslims, op de etni-
sche verscheidenheid. 

Open dag wisenten-
begrazingsgebied Maashorst

Recreanten kunnen zelf het wi-
sentengebied in- en uitwandelen 
via de voetgangerspoortjes die 
dan open zijn. Het ene voetgan-
gerspoortje bevindt zich in het 
raster langs de Zevenhuizerweg 
in Uden. Het is te bereiken door 
deze weg af te fietsen of te lo-
pen. Na het passeren van de 

openstaande poort is even ver-
derop het voetgangerspoortje. 
Het andere voetgangerspoortje 
bevindt zich in het raster langs 
de Udensedreef in Uden, ter 
hoogte van de uitkijkheuvel. 

Verder is het wisentengebied 
toegankelijk tijdens excursies 

van Natuurcentrum De Maas-
horst, kijk op 
www.natuurcentrumdemaas-
horst.nl/agenda.

Een groot deel van het wisenten-
gebied is ook goed te overzien 
vanaf het fiets- en wandelpad 
aan de Udensedreef.

MAASHORST - Recreanten kunnen aan het begin van de herfstvakantie, op zaterdag 14 oktober, tussen 
10.00 en 13.00 uur zelfstandig het wisentenbegrazingsgebied bezoeken. Maashorstrangers laten de 
bezoekers het wisentengebied binnen bij de twee voetgangerspoortjes. Bezoekers kunnen dan alleen of 
in kleine groepjes het gebied in lopen (honden worden niet toegelaten). In de buurt van de wisentkudde 
zijn Maashorstrangers aanwezig. 

Een kleine 
daad 
heeft 
meer 
gewicht 
dan 1000 
woorden

OERweekend in De Maashorst
Het allereerste OERweekend in De 
Maashorst werd 7 oktober specta-
culair geopend door de meervou-
dig Nederlands Kampioen Highland 
Games, die de speciaal ontworpen 
dubbeldekker-OERbus met blo-
te handen vooruit trokken. Ook 
in Bernheze waren verschillende 
Maashorst betrokken ondernemers 
het weekend bezet met mooie acti-
viteiten in het kader van de Maas-
horst, het Oergebied in Brabant.
Meer foto’s: 
www.meermaashorst.nl
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 18 oktober

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gehaktballen

4+1 gratis

Achterham

100 gr. € 1,40

Saté met saus 
kant en klaar

per portie € 3,25

Proef nu onze karnemelk van 
zuivelboerderij de Ambachtshoeve.

Bekroond met een 9.5.

Stamppotweek!
hutSpot 500 gram € 0.75
Zuurkool 500 gram € 0.75
Boerenkool 200 gram € 0.75

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

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

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

Ontbijtkoek
nu

Anijskrollen
4+2 

gratis2,35

Vanaf 1 november inschrijven voor 
De Hisse Kwis!
HEESCH - De tijdsdruk neemt toe en de organisatie staat op scherp! 
Tijdens de doodnormale, soms dagelijkse, bezigheden zoals wan-
neer er door ’t Dorp gereden wordt, er tv wordt gekeken, als de 
boodschappen worden gedaan, de krant gelezen wordt of even Fa-
cebook wordt gecheckt; steeds is er weer dat stemmetje dat roept: 
“De Hisse Kwis! Hier kan een leuke vraag over gemaakt worden”; 
zelfs als er in het weekend gestapt wordt in Heesch. Inmiddels 
staan er gelukkig al heel wat vragen op papier.

Ook dit jaar wordt De Hisse Kwis weer op 29 december georganiseerd. Vanaf 1 november is het mo-
gelijk om je in te schrijven voor deze kwis. Je kunt je team opgeven via www.dehissekwis.nl. Deelname 
kost € 10,- en denk, net als voorgaande jaren, goed na wie je dit jaar als Team Captain selecteert. Ook 
op de kwisdag zelf is het mogelijk om je in te schrijven in CC De Pas; dit kan nadat de kwisboekjes zijn 
uitgedeeld, tegen een contante betaling van € 15,-. Op 29 december kunnen de kwisboekjes in CC De 
Pas tussen 18.00 en 18.30 uur worden opgehaald en tussen 23.00 en 23.30 uur moeten de boekjes 
weer ingeleverd zijn.
De komende tijd worden jullie via eerdergenoemde website en social media op de hoogte gehouden 
van alle ontwikkelingen. Ook zullen hierop enkele voorbeeldvragen worden geplaatst.

Fotograaf Marcel van der Steen, 
lid van Fotoclub Bernheze en 
werkzaam als fotograaf voor 
DeMooiBernhezeKrant, brengt 

de aanwezigen terug naar het 
begin van de 20ste eeuw; een 
tijd waarin men minutenlang stil 
moest zitten voor de camera. 
Een groot contrast met de dag 
van vandaag waarin we in en-
kele seconden hele series foto’s 
vastleggen met de telefoon. 

Een mooie lezing over de foto-
grafie van toen waarin we ons 
weer even wanen in het verle-
den en leren over de geschie-
denis van een medium dat niet 
meer weg te denken is in onze 
huidige maatschappij. De lezing 
is gratis toegankelijk. Aanmelden 
is mogelijk via 
www.nobb.nl/bernheze/home. 

Het volledige programma voor 
‘Blik op Fotografie’
30 november: Lezing ‘Orden je 
foto’s’, door Monique Hendriks.
7 december: Lezing ‘Zien is 
kunst’, door Hans Koster.

Lezing over de geschiedenis 
van de fotografie
HEESCH - Na een succesvolle start van ‘Blik op fotografie’, met de opening van de foto-expositie van 
Fotoclub Bernheze, krijgt deze activiteitenreeks een vervolg met een lezing over de geschiedenis van 
de fotografie op 19 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Bibliotheek Heesch neemt je mee terug in tijd met 
een lezing over de geschiedenis van de fotografie. 

Marcel van der Steen

Anseltaler party-Express 
stookt de sfeer op

In Duitsland zullen ook dit jaar weer en-
kele miljoenen mensen de ‘Oktoberfesten’ 
bezoeken, maar ook in Nederland neemt 
het jaarlijkse bierfestival serieuze vormen 
aan. Met de nodige Tirolerklanken gaat de 
sfeer al snel in een stroomversnelling naar 
een hoog niveau wijnfeest-gehalte. De le-
derhose, de Tirolerjurkjes en de laag uitge-
sneden wit-rood geblokte bloesjes zijn ge-
wenst, maar niet verplicht in de polonaise 
rondom de biertafels. 
De band ‘Anseltaler party-Express’ wordt 
afgewisseld door een super party DJ die 
de nodige tirolerrock, schlagermuziek en 
de originele alpenhoornsound niet zal 
overslaan, maar ook de feestmuziek van 
deze tijd hoog op zijn playlist heeft staan. 
Het ‘Oktoberfest’ op 28 oktober bij Zaal 
’t Tramstation begint om 20.30 uur.

Kaarten kosten in de voorverkoop 
€ 10,- per stuk, voorverkoop bij Café-zaal 
’t Tramstation, De Eeterij en DIO/THE 
READ SHOP/PRIMA Nistelrode en deur-
verkoop € 12,50 per kaartje. 

NISTELRODE – Bij Zaal ‘t Tramstation zijn de zalen altijd klaar voor een feest en in de maand oktober 
nemen ze het thema: ‘Oktoberfest’, extra serieus. Met de ‘Anseltaler party-Express’ is het ook altijd 
feest en om sneller in de stemming te komen is gepaste kleding wel gewenst, maar zeker niet verplicht!

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-EXPRESS
'

und eine super party-djGepaste kleding 

wel gewenst, 

niet verplicht!!!

WAARIN WE ONS WANEN 
IN HET VERLEDEN
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OktOberfest
donderdag 12 oktober 2017
Speciaalbieren om te proeven met daarnaast mooie gerechten die 
met bier bereid zijn. Bierarrangement  20,00 Menu  35,00 pp 

Wild avOnd 
woensdag 25 oktober 2017
Ervaren wat er dit seizoen weer voor mooie producten te vinden zijn in het wild. 
Laat je verrassen met een 5 gangen wildproeverij met bijpassend wijnarrangement.

Wijnarrangement  25,00 Menu  42,50 pp   

amuse me / WOlters experience 
donderdag 9 november 2017
7 gangen van het beste wat Wolters te bieden heeft, gecombineerd met een exclusief 
wijnarrangement. Wijnarrangement   30,00 Menu  55,00 pp

Wijn prOeverij 
woensdag 22 november 2017
10 bijzondere wijnen om te proeven met bij elke wijn een passende amuse.  

Per wijn / amuse  8,50

Winter bbq en HeescHe delicatessen markt 
woensdag 13 december 2017, van 18:00 tot 20:00 uur
Barbecueën in de winter met vuur, glühwein en voor de kids warme chocolademelk en 
marshmallows om te roosteren. Daarnaast lekkere producten uit Heesch en omgeving.
€ 30,00 per volwassene 15,00 per kind

kerstdiner 1e en 2e kerstdag 
maandag 25 en dinsdag 26 december 2017
Zoals elk jaar een weergaloos kerstdiner van 5 gangen en een passend 
wijnarrangement. Reserveren van tevoren is aan te raden, we zitten snel vol.
Menuprijs afhankelijk van het aantal gangen dat u kiest, 
wijnarrangement is uiteraard mogelijk.

nieuWjaarsbOrrel 
donderdag 4 januari 2018, van 16:00 tot 18:00 uur
Samen met ons het nieuwe jaar inluiden met een lekker drankje en een hapje. 
Toasten op al het moois wat gaat komen in Wolters.
Gratis! Graag laten weten of je komt.

WOlters travel
woensdag 17 januari 2018
Een avond die volledig in het teken staat van een land of in dit geval werelddeel. 
Dompel u deze avond onder in de oosterse sferen met de Wolters Asia night.

Diverse dranken  20,00 pp Menu  45,00 pp

speciale WOlters avOnden

speciale 
WOlters 
avOnden

Een avond met 
’t Boekels 
Kwartierke

NISTELRODE - Donderdagavond 
5 oktober was met 250 leden ie-
dere plaats in de grote zaal van 
CC Nesterlé weer bezet voor de 
jaarlijkse ontspanningsavond 
van KBO Nistelrode. 

Genoten werd er van een optre-
den van ’t Boekels Kwartierke, 
dat het publiek vermaakte met 
humoristische teksten en her-
kenbare melodietjes. Jan van den 
Elzen, de leider van de groep, 
zorgde voor de interactie met 
de zaal. Met Dora van de We-
tering maakte hij een dansje en 
bij Wim Timmers ontdekte hij 
een verborgen muzikaal talent. 
Na de pauze werd er volop mee-
gezongen, toen de Top 10 uit 
1972 de revue passeerde. Ook 
de inwendige mens kwam niets 
tekort met bij binnenkomst een 
‘Nisseroise Verleiding’ van Bak-

ker Van Mook en snacks van Par-
tycentrum ‘t Maxend tijdens de 
pauze. Het was bijna 23.00 uur 
toen de voorstelling op zijn einde 
liep. Een aantal leden bleef nog 
een uurtje in de foyer gezellig na-
zitten om terug te kijken op een 
zeer geslaagde avond.

Liederentafel 
LOOSBROEK - Op donderdag 
19 oktober organiseert KBO 
Loosbroek weer een liederenta-
fel. Deze zal plaatsvinden in CC 
De Wis. 

De avond begint om 19.30 uur 
en zal ongeveer om 22.00 uur 
ten einde lopen. Anneke van 
Lankveld-Dobbelsteen zal met 
‘Ut bont gezelschap’ garant staan 
voor een gezellige avond. Tijdens 
deze Liederentafel kun je volop 
meezingen met bekende liedjes 
en voor de liefhebbers zetten we 
de tafels aan de kant zodat er ge-
danst kan worden.

Boeken met muziekteksten zullen 
aanwezig zijn dus iedereen kan 
meezingen. Deze uitnodiging is 
voor alle 50-plussers van Loos-
broek en Bernheze en voor alle 
mensen van de Zonnebloem, van 
koren et cetera. De entree is € 2,- 
per persoon en de consumpties 
zijn voor eigen rekening. Zie ook 
www.loosbroek.nu.

Herfstwandeling
HEESCH - De herfst is misschien 
wel de mooiste tijd om te genie-
ten van de natuur. In de omge-
ving van Heesch valt dan veel te 
genieten! Wandelaars kennen de 
mooiste paadjes en plekjes en 
bovendien is het sportief en ge-
zellig om samen een paar uurtjes 
te lopen. Ga er dus met KBO op 
uit en wandel gezellig mee.

Sinds de oprichting in februari 
2004 wandelt de club op iede-
re donderdagmorgen met een 
groepje van tien tot vijftien per-
sonen. Men loopt het liefst in 
de natuur rondom Heesch met 
steeds een andere route. Elke 
derde donderdagmorgen van de 
maand gaan de deelnemers wat 
verder weg wandelen en rijden 
dan bijvoorbeeld naar de Maas-

horst, Herperduin, Bedaf, omge-
ving Nuland, Nistelrode, et cete-
ra.

Om half tien start deze gezellige 
groep altijd bij CC De Pas, wordt 
er ongeveer anderhalf uur ge-
wandeld en is men meestal rond 
11.00 uur weer terug bij het be-
ginpunt. Meestal wordt er ook 
gezellig samen een kopje koffie 
gedronken. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom en kunnen op 
donderdagmorgen, geheel vrij-
blijvend, meelopen om de sfeer 
te proeven. Dus geen verplichtin-
gen maar wel vrijheid en blijheid. 
Blijf je meewandelen? Dan wordt 
er wel verwacht dat je lid bent of 
wordt van KBO. 

Bel voor mee informatie naar 
Theo Cuppen, 0412-452346 of 
Ton Vrijsen, 0412-850101.

Foto: Hans van der Wielen

KBO Bernheze
KBO HEESCH
Genieten van de natuur

Kort nieuws
Country line 
dance middag

LOOSBROEK - The Little 
Village Dancers organise-
ren op zondag 15 oktober 
van 13.30 tot 17.00 uur een 
Country Line dancemiddag. 
Zaal Kerkzicht, Molenhoeven 
43. Entree: € 2,- (leden gratis 
entree). Verzoekjes op cd’s en 
USB-sticks zijn welkom.

Kluscafé  
VORSTENBOSCH - Het 
kluscafe is een ontmoetings-
plaats waar je met hulp van 
handige vrijwilligers je eigen 
spullen kan (laten) maken, 
zoals bijv. huishoudelijke ap-
paraten, speelgoed, kleding, 
tuingereedschap, geluidsap-
paratuur, verlichting enz. De 
reparaties zijn gratis, alleen 
kapotte onderdelen die ver-
vangen moeten worden zijn 
voor eigen kosten.  Vrijdag 13 
oktober van  9.30 tot 11.30 
uur in de Stuik Vorstenbosch.
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Tom van den Berg Uitvaartzorg:
‘Iets betekenen op een moment dat het er echt toe doet’

Vroeger had hij niet gedacht dat 
hij in dit werk zijn grote passie 
zou vinden. Zoekende naar zijn 
carrière liep hij in 2010 stage in 
de uitvaartzorg. “Vanaf het mo-
ment dat ik kennis maakte met 
de uitvaartzorg wist en voelde ik 

dat het bij me paste. Hierin kan je 
namelijk iets voor anderen bete-
kenen op een moment dat het er 
echt toe doet”, vertelt Tom. Hij 
legt uit: “Als uitvaartverzorger is 
het aan mij om na een overlijden 
de familie bij de hand te pakken 
en hen van A tot Z te begelei-
den bij het hele proces en dat op 
dusdanige wijze te doen dat het 

een uitvaart op maat wordt. Een 
waarbij ik, in goed overleg met 
nabestaanden, de praktische zor-
gen over een passend afscheid 
op me neem, maar gelijktijdig 
ook een luisterend oor bied.”

Praktisch, maar gelijktijdig ook 
een luisterend oor
De afgelopen zeven jaar deed 
Tom veel ervaring op. Hij weet 
derhalve: “Geen mens is hetzelf-
de en ook elke uitvaart is uniek.” 
Zijn werk kan met recht omschre-
ven worden als mensenwerk. Dat 
is gelijk waarom het, ondanks het 
verdriet waarmee hij vaak gecon-
fronteerd wordt, toch veel vol-
doening geeft. “Het is elke keer 
mooi om iets te betekenen voor 
mensen en hen bij te staan in 
voor hen zware tijden. Om steun 
en toeverlaat te zijn en te zorgen 
dat alles naar wens verloopt.”

Er is altijd één op één contact
Per 1 oktober is hij Tom van den 
Berg Uitvaartzorg begonnen. Zijn 
doel is om mensen bij te staan en 
met hen een mooi, persoonlijk en 
warm afscheid te regelen. Alle 
tijd voor je te nemen. 

Echt iets voor je te betekenen. 
Tom verwoordt zijn onderschei-
dende factoren als uitvaartver-
zorger. “Er is altijd één op één 

contact. Ik wil er voor Bernheze 
en omgeving zijn; vertrouwd en 
kleinschalig, zodat het afscheid je 
kracht geeft voor de toekomst. Je 
kunt bij mij altijd, geheel koste-
loos en vrijblijvend, terecht voor 
een informatief gesprek. 

Ik vind het fijn om op dit vlak van 
betekenis te zijn voor de mensen. 
Dat geeft mij een voldaan ge-
voel.”

Eikenhoek 45 - Heeswijk-Dinther
0413-749004
info@tomvandenberguitvaartzorg.nl
www.tomvandenberguitvaartzorg.nl.

Tom van den Berg Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER- “In de uitvaartzorg kun je iets betekenen op 
een moment dat het er echt toe doet.” Dat stelt Tom van den Berg 
uit Heeswijk-Dinther. Na jarenlange ervaring als uitvaartverzorger 
weet hij precies waar hij het over heeft. Samen met de  
nabestaanden het verlies van een dierbare draaglijker maken, 
door met persoonlijke begeleiding en advies, in nauw overleg met 
hen, te zorgen voor een mooi en memorabel afscheid op maat, 
is precies wat hij met Tom van den Berg Uitvaartzorg doet.

GEEN MENS IS 
HETZELFDE EN OOK 

ELKE UITVAART IS UNIEK

Meld je nu aan en doe mee aan de enquête die op 19 oktober 
verstuurd gaat worden met als onderwerp:

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018, 
HOE DENK JIJ EROVER?

• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl
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Grenzeloos BERNHEZE

Bon Dia!

“Voor een jaar wonen op een tropisch eiland, deze kans 
krijg je nooit meer!” Deze reactie heb ik, Lidy Donkers 
uit Vorstenbosch, veel mogen horen voor mijn vertrek 
naar Aruba. Als pelotonscommandant is mijn vriend 
Sven van Zutphen werkzaam bij het Korps Mariniers voor 
het Ministerie van Defensie. Hiervoor is hij voor dertien 
maanden uitgezonden naar Aruba. Samen met Sven ben ik 
dit avontuur aangegaan! 

Inmiddels wonen we ruim drie maanden op het eiland en 
het leven hier bevalt goed! De zon schijnt bijna altijd (en 
als het regent vinden we dat niet erg omdat het goed voor 
de planten is), de stranden zijn supermooi en in de grote 
supermarkt kun je Nederlandse producten halen (dit wordt 
dus allemaal geïmporteerd). Aan het verkeer moest ik even 
wennen, rechts heeft bijvoorbeeld geen voorrang. Het is 
grappig dat ze hier gewoon Nederlands praten. Arubanen 
zijn ook echt aardige mensen! Ik voel me hier erg op m’n 
gemak als blanke blondine! 
Je moet wel veel geduld hebben: ‘Tranquilo’ zoals ze hier 
zeggen, alles op het gemakje. Even snel iets regelen zit er 
vaak niet in. 

Voorafgaand aan het vertrek naar Aruba heb ik de opleiding 
tot Docent Power Yoga behaald. Graag wilde ik hier 
yogalessen gaan geven, en dat is gelukt! Ik geef lessen 
Power Yoga op de kazerne aan de partners van de militairen 
en ik vind dit erg leuk om te doen! Hierdoor kan ik mezelf 
ontwikkelen als yogadocent en deze ervaring meenemen 
naar Nederland! Op deze manier heb ik tevens regelmatig 
contact met andere meiden en vrouwen. Na de les drinken 
we nog gezellig een koffietje. Verder steek ik veel tijd in 
het voorbereiden van de yogalessen. Ook geef ik weleens 
een yogales op het strand bij zonsondergang, dat is echt 
prachtig! 

Sinds begin september 2017 hebben we een hondje, 
Buddy. Het is nog een puppy en moet dus nog opgevoed 
worden, daar besteed ik ook veel tijd aan. Buddy is ook 
echt mijn maatje! Sven moet namelijk regelmatig voor zijn 
werk trainingen uitvoeren in het buitenland. In augustus 
en september was hij bijvoorbeeld voor een paar weken 
in Amerika en in november gaat hij voor drie weken naar 
Martinique. Natuurlijk mis ik hem, al moet ik zeggen dat 
ik me in deze setting goed kan vermaken. Ik heb hier fijne 
mensen om me heen waar ik regelmatig mee afspreek om 
bijvoorbeeld samen het mooie Aruba te ontdekken! 

Meer verhalen over mijn leven op Aruba kunnen jullie lezen 
op mijn blog: http://LidyD.webnode.nl. 

Rond augustus 2018 zijn wij weer terug Vorstenbosch, tot 
dan! En wie weet tot ziens in mijn yogalessen?;-).

LUCHTPOST
ARUBA

LUCHTPOST IBIZA
Verliefd op Ibiza

Hoi hoi, ondertussen zit ik, Eliska van der Heijden, 
alweer vier maanden op Ibiza! Sinds 3 juni 
welteverstaan. Wat gaat de tijd snel zeg, als je het 
leuk hebt! Nog anderhalve maand te gaan en ik ben 
weer terug in ons koude kikkerlandje Nederland.

Waarom ik in het mooie Ibiza zit? Natuurlijk niet 
om alleen maar te feesten! Neenee, ik loop een 
entertainment stage in een hotel; Invisa hotel club 
Cala Blanca om precies te zijn. Via mijn studie 
mochten we dit jaar kiezen, stage lopen in Nederland 
op een camping of in Spanje in een hotel! En dat 
laatste klonk mij als muziek in de oren! 
Ik ben eerst door de selectie gegaan en toen kreeg 
ik het verlossende woord! Ik mocht naar Ibiza! Wat 
ik nooit had verwacht, aangezien je meestal naar 
Mallorca of Menorca gestuurd wordt! Snel mijn 
koffers ingepakt, afscheidsfeestjes gehouden, net op 
tijd mijn rijbewijs kunnen halen en daar ging ik dan!
Eenmaal aangekomen op Ibiza was ik meteen 
verliefd, op het eiland en het hotel. De eerste 
paar dagen was alles even uitproberen, en jaja de 
‘miniclub’ werd mijn plekje! Het progamma is voor 
kinderen van drie tot zes jaar oud! Maar iedereen die 
wil komen spelen in de speeltuin is welkom! Overdag 
werk ik in de miniclub, en elke avond natuurlijk bij 
de minidisco! 
Na de minidisco mag ik of de show kijken of naar het 
voetbal gaan voor de maxiclub! Dat zijn kinderen van 
zeven tot twaalf jaar! Aangezien ik Nederlandse ben 
mag ik daar alles uitleggen in het Nederlands en Duits. 
Het is natuurlijk niet alleen werken, ook hebben we dagen vrij! Dan huren we vaak een auto 
om lekker rond te toeren op Ibiza. Er zijn meer dan genoeg strandjes of toeristische plekjes, 
maar soms is het ook fijn om even helemaal niks te doen!

Nog een paar weekjes te gaan en dan zien jullie mij weer terug in het mooie Vorstenbosch!
Ciao, Eliska van der Heijden. 

Expositie ‘Symbolen en Signalen’
Van de Saoedische Kunstenares Mahdia Al Talib

Mahdia is in 1970 geboren in 
Qatif, een stad in het oosten 
van Saoedi-Arabië aan de Perzi-
sche Golf. Al op vierjarige leef-
tijd maakte ze tekeningen op de 
grond, een klein stukje papier of 
op de muur van haar slaapkamer. 
Op de middelbare school zagen 

docenten haar talent en stimu-
leerden haar om dit verder te ont-
wikkelen. Haar eerste expositie 
had ze al op twintigjarige leeftijd.
Zij is continu bezig zichzelf te ont-
wikkelen. Na vele jaren werken in 
de Arabische wereld heeft Mah-
dia drie jaar geleden een nieuwe 

weg ingeslagen. “Ik richt me nu 
meer op Europa. Dat is mijn focus 
voor de komende jaren.”

Op uitnodiging van Moussa Ra-
mou logeert ze nu zes weken in 
Heesch. De oude boerderij en de 
mooie, groene omgeving brach-
ten haar innerlijke rust. Juist die 
stilte gaf haar inspiratie tot het 
maken van nieuwe schilderijen 
voor deze expositie. Het is ver-
rassend hoe zij in haar werk de 
mystieke oosterse wereld samen-
brengt met de moderne westerse 
wereld.

Zij dankt alle Syrische kunste-
naars die zij hier heeft mogen 
ontmoeten, de meesten van hen 
zijn gevlucht uit hun vaderland.

HEESCH - De oosterse en westerse wereld komen samen in de schilderijen van Mahdia Al Talib. Zij 
maakt gebruik van verschillende materialen en technieken. Haar werk is gedurende de hele maand ok-
tober (alleen op zaterdag en zondag) te bezichtigen in Galerie Ramou aan de Zoggelsestraat 68. 

Mahida Al Talib

Juist die stilte gaf 
haar inspiratie
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Jong ontmoet oud 

HEESCH - Een tiental bewoners van Heelwijk aan twee lange tafels te midden van de kinderen van groep 8 van basisschool De Kiem en heel veel boeken; zo zag de Nationale 
Voorleeslunch er in de Heesche bieb op vrijdag 6 oktober uit. Jumbo Wiegmans heeft een heerlijke lunch gesponsord en wethouder Glastra van Loon heeft een verhaal van Vonne 
van de Meer voorgelezen. Er kan teruggekeken worden op een geslaagd evenement. 

De Nationale Voorleeslunch in de Heesche bieb Foto’s: Marcel van der Steen

ZEER DIVERS AANBOD
TIJDENS ZONDAGSE MUZIEK 

De invulling van de eerste Zondagse Muziek van dit seizoen is rond! Tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen 
liefhebbers in gemoedelijke sfeer in de speciaal daarvoor aangeklede theaterzaal genieten van gratis 
optredens door:

The Click
De leden van de band The Click zijn niet in een hokje te stoppen en hebben geen voorkeur voor een bepaal-
de muziekstijl. Ze maken er een sport van om zoveel mogelijk muziekstijlen en instrumenten te gebruiken. 
Variaties van dwarsfluit tot accordeon, van mandoline tot banjo en dobro en van tenorsax tot rhythmgitaar. 
Dit alles zonder drumstel; er is bewust voor gekozen om in plaats daarvan percussie te gebruiken.

Koor Koraal
Van een klein enthousiast groepje is het koor uitgegroeid tot een vol-
waardig popkoor. Op dit moment bestaat het koor uit 35 leden. Vanaf 
het begin (1985) is het koor begeleid door een live-band. In eerste in-
stantie piano, later ook gitaar. De huidige vierkoppige band speelt bas-
gitaar, gitaar, dwarsfluit, saxofoon en keyboard. Het repertoire van het 
koor is vrij divers, maar is vooral popmuziek uit de jaren ‘70 en ‘80 tot 
heden. Alles wordt meerstemmig gezongen waarbij de arrangementen 
gedurende al die jaren veelal van de eigen dirigenten kwamen.

Zondagse Muziek bij CC Nesterlé op 22 oktober – aanvang 15.00 uur
De toegang is gratis.                                       

Voorzitter Theo van Asseldonk 
bracht in zijn toespraak naar vo-
ren: “Mannenkoor De Karawan-
ken graag iemand die het koor po-
sitief uitdraagt op allerlei plaatsen 
die relevant zijn. Iemand die het 
koor adviseert en goede suggesties 

aan de hand doet, tips geeft en op 
kansen wijst, stimuleert om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan en het ni-
veau te verhogen. Iemand van sta-
tuur met een groot netwerk, maar 
vooral een warm hart voor cultuur 
en verenigingsleven. 

Zo iemand hebben we ontmoet in 
de persoon van mevrouw Moor-
man.” Na deze woorden speldde 
Theo haar de bij deze functie ho-
rende speld op.

In haar toespraak zegde Marieke 
Moorman haar bereidwillige me-
dewerking toe, waarop het koor 
haar enthousiast toezong. 

Mannenkoor De Karawanken is 
erg blij met Marieke Moorman, 
die in haar functie als burgemees-
ter van de gemeente Bernheze 
en haar diverse nevenactiviteiten 
heeft laten zien een sociaal bewo-
gen vrouw te zijn met een brede 
belangstelling voor wat er leeft in 
de maatschappij en de wereld.

Nieuwe beschermvrouwe 
voor Mannenkoor
de Karawanken
UDEN/BERNHEZE - Toen de mannen van mannenkoor De Karawan-
ken samen met hun partners na een zeer goed geslaagde koorreis 
eind september naar Twente aan het slotdiner zaten, wachtte hen 
een verrassing. Het bestuur presenteerde de nieuwe beschermvrou-
we: mevrouw Marieke Moorman, de burgemeester van Bernheze. 
Na het overlijden van de vorige beschermvrouwe, mevrouw José 
Huisman-de Bie in 2013, werd deze functie niet meer ingevuld. Na 
enige bedenktijd harerzijds heeft het bestuur van het koor mevrouw 
Moorman bereid gevonden deze (ere)functie op zich te nemen. 

Muziekspektakel Proms 
Vorstenbosch

VORSTENBOSCH  - Op 12, 13 
en 14 oktober organiseert Mu-
ziekvereniging de Notenkrakers 
uit Vorstenbosch een groots 
muziekspektakel Proms.

Het evenement vindt plaats aan 
de Nistelrodensedijk. De jeu de 
bouleshal van het gilde Sint An-
tonius is daarvoor tot theater-
zaal omgebouwd. Drie avonden 

brengen orkest, slagwerkgroep, 
combo en twintig zangers en 
zangeressen uit het dorp, 33 
pop-, rock-, jazz-, meezing- en 
luisterliedjes op het toneel. De 
muzikale leiding is in handen van 
dirigent Marc Thijssen. 

Bijna 100 vrijwilligers hebben 
een jaar gewerkt aan de voorbe-
reiding van dit evenement.   

Het optreden begint om 20.00 
uur. Vanaf 19.00 uur is er een 
voorprogramma. 

Voor donderdag en vrijdag zijn 
nog enkele kaarten beschikbaar; 
de zaterdagvond is uitverkocht. 
Kaarten via www.notenkrakers-
vorstenbosch.nl of bij de Dag-
winkel en bakker van Leur in het 
dorp.

Impressie van Muziekspektakel Notenkrakers in 2015

Liederentafel

HEESCH - Na een bemoedigende start van de nieuwe serie liede-
rentafels, met gastoptredens van zanger en gitarist Jan van der 
Heijden en vakvrouw en podiumartieste Marie Christien, kan er 
deze maand weer in vertrouwde sfeer met Paul, Henk en Hemt 
gezongen en gedanst worden op woensdagavond 18 oktober. 

Ook nu geldt het beproefde recept. De liederentafel wordt gehou-
den in zaal de Misse in CC De Pas met live muziek. Aanvang is om 
20.00 uur maar iedereen is al eerder van harte welkom. De entree 
is € 1,- en iedereen kan zo aanschuiven. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd.

Marieke Moorman

Iemand die het koor adviseert en 
goede suggesties aan de hand doet, 
tips geeft en op kansen wijst
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Kinderopvang Het Beertje 
steunt KIKA

Het boekje vertelt het hartver-
warmende verhaal van Ollie 
die zich met zijn vriendjes inzet 
voor mooie dromen voor de 
kinderen. Het bestaat uit prach-
tige, ambachtelijk geschilderde 
prenten die de verbeelding van 
kinderen prikkelen en mooie, rij-
mende teksten die bijdragen aan 
een goede taalontwikkeling. De 
opbrengst van de verkoop gaat 
naar KIKA.
De actieweken lopen tot 29 no-
vember. Tijdens deze periode kan 

het boek worden besteld. Van 9 
oktober tot en met 23 oktober 
wordt er voorgelezen, gezongen 
en geknutseld met de kinderen. 
De kleurplaten die door de kin-
deren worden ingekleurd krijgen 
een mooie bestemming. 
Ouders, verzorgers, grootou-
ders, familieleden en andere be-
langstellenden kunnen dit boek 
bestellen en daarmee steunen zij 
KIKA. Het boekje is voor € 15,- 
te bestellen. 
Bent u geïnteresseerd in het boek 

en steunt u ook graag KIKA, dan 
kunt u het boek bestellen via on-
derstaande link:
www.dromenmakertjes.nl

HEESCH - Dagopvang Het Beertje. dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, locatie Heesch aan de 
Potbeker, steunt om het jaar een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor KIKA, in samenwerking met 
Stichting Meet and Greet. Er is speciaal voor dit goede doel een boek uitgebracht, dit boek staat centraal 
in deze voorleesweken. Het boek heeft als titel: ‘Daar wonen 1000 Dromenmannetjes.’

Scouting Heesch op pad 
voor ‘Heitje voor een Karweitje’

De scoutingleden zijn duidelijk 
herkenbaar, want zij dragen hun 
uniform als zij voor deze actie op 
pad gaan. Daarnaast hebben zij 
een speciaal boekje bij zich met 
aan de achterzijde een legitima-
tie. Voor een goed verloop van 
de actie, is het de bedoeling dat 
je het boekje na de uitvoering 
van het karweitje even invult. Je 

ontvangt dan ook een strookje 
dat je voor het raam hangt, zo-
dat iedere scout weet dat jij al 
hebt deelgenomen aan de actie.
Jij hebt vast ook wel een kar-
weitje voor hen, zoals bijvoor-
beeld lege flessen wegbrengen, 
stoep vegen, afwassen, stofzui-
gen, boodschappen doen, fiets 
poetsen, auto wassen et cetera.

De actie wordt georganiseerd 
door en staat onder verant-
woordelijkheid van de Vereni-
ging Scouting Heesch. Scouting  
Heesch hoopt, ten behoeve van 
haar jeugdleden, evenals voor-
gaande jaren, op een goede op-
brengst en bedankt je bij deze 
alvast hartelijk voor je medewer-
king.

HEESCH - Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar de alom bekende Scoutingactie ‘Heitje voor een 
Karweitje’ gehouden en wel in de herfstvakantie. Deze periode loopt van zaterdag 14 oktober tot en met 
zaterdag 21 oktober. Tijdens deze dagen komen de Welpen, de Gidsen en de Scouts bij jou aan huis om 
voor jou tegen een geringe vergoeding klusjes en karweitjes op te knappen. 

KINDEREN

BERNHEZE - Doe jij mee aan 
leesmiljonairs? Dan mag jij naar 
het Griezelig Leesmiljonairs-
feest.

Dit feest is de afsluiting van het 
leesmiljonairsproject en wordt 
gehouden op vrijdag 13 oktober 
van 18.30 tot 20.30 uur in CC 
Nesterlé in Nistelrode. Alle deel-
nemers hebben hier via de mail 
bericht over ontvangen. Geen 
bericht gehad? Meld je dan aan 
via www.nobb.nl of kom naar de 
bibliotheek om je aan te melden. 
Het aantal plaatsen is beperkt 
dus meld je snel aan.

De Kinderboekenweek 2017 is 
van woensdag 4 oktober tot en 
met zondag 15 oktober. Dit jaar 
wordt er lekker gegriezeld want 
het thema is: GRUWELIJK ENG! 
Kinderboeken met griezelige 
hoofdpersonen zoals monsters, 
heksen en spoken staan centraal.

Griezelseries als De Griezelbus 
(Paul van Loon), Kippenvel (R.L. 
Stine) en de boeken over Harry 
Potter zijn erg populair bij kinde-
ren. Maar ook titels als ‘Boy 7’, 

geschreven door Mirjam Mous, 
of ‘Nachtverhaal’ van Paul Biegel 
spreken tot de verbeelding.

De grens tussen wat griezelig 
is en wanneer het echt (te) eng 
wordt ligt voor elk kind anders. 
Wat is fictie? Wat is werkelijk-
heid? Meestal wordt het ‘kwaad’ 
overwonnen en lopen de series 
en verhalen gelukkig goed af.

De kinderboekenweek is een 
mooie reden om naar de biblio-
theek te gaan. De bibliotheken 
zijn natuurlijk omgetoverd in een 
griezelige sfeer en er zijn heel 
veel spannende kinderboeken 
met griezels, engerds, monsters, 
spoken en nachtmerries te leen. 

Verder zijn in de bibliotheek na-
tuurlijk ook de boeken die be-
kroond zijn met een gouden of 
zilveren griffel of penseel te be-
kijken.

Griezelig leesmiljonairs-
feest tijdens de 
Kinderboekenweek

Een mooie reden 
om naar de 

bibliotheek te gaan

NISTELRODE - Zoals altijd in 
de herfstvakantie is de praktijk 
van de poppendokter weer geo-
pend van 10.00 tot 12.00 uur op 
maandag 16 oktober in de Kanz. 

Heeft je lievelingspop buikpijn 
of is het oor van je knuffel ka-
pot? Loop dan binnen op het 
spreekuur waar de doktersassis-
tentes klaar staan om te helpen. 
Zij kunnen je doorsturen naar de 
röntgenafdeling als dat nodig 
is, of naar de gipskamer of de 
operatiekamer waar deskundi-

ge zusters je knuffel weer beter 
kunnen maken. En als er iets met 
de oogjes aan de hand is, dan is 
er ook nog een oogarts.

Natuurlijk krijg je na afloop een 
receptenbriefje dat je in kunt 
leveren bij de apotheekassisten-
tes. Zij geven je de juiste pilletjes 
voor je zieke knuffel of pop mee. 
En weet je, deze pillensnoepjes 
mag je zelf ook opeten, ook al 
ben je niet ziek!

Tot ziens op het spreekuur!

De poppendokter heeft 
weer spreekuur

Leerkrachten proberen tegen beter
weten in alle ballen hoog te houden

Ook bij SKPO Novum bleven 
de schooldeuren gesloten. Maar 
liefst 49 leerkrachten hebben 
van zich laten horen op het Zui-
derpark in Den Haag, maar ook 

lokaal hebben leerkrachten la-
ten zien dat ze onder de huidi-
ge omstandigheden de kwaliteit 
van het onderwijs niet kunnen 
waarborgen. De grote groepen 

en de vele administratieve werk-
zaamheden zorgen ervoor dat 
de focus lang niet altijd meer ligt 
waar die hoort te liggen. 

Deze focus moet weer bij het 
kind komen te liggen en dat kan 
onder andere worden opgelost 
door verlaging van de werkdruk.

VORSTENBOSCH - Op 5 oktober was de landelijke stakingsdag van 
‘PO in actie’. Op deze dag hebben leerkrachten gestaakt tegen de te 
hoge werkdruk en oneerlijke salarissen. 
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B E Z O E K H ET SP ECTACU LA I R E 
OP EN I N GSWE EK END !

L A A R  1  N I S T E L R O D E  I  1 2 5 0  M 2  K I N D E R M O D E  I  D E  C O O L S T E  W I N K E L  V O O R  D E  K L E I N T J E S

B E K I J K  A L L E  F E E S T E L I J K E  A C T I V I T E I T E N  O P :  VA N T I L B U R G . N L / N I S T E L R O D E / D E C O O L S T E K I D S W I N K E L /

OP VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 OKTOBER 
VIEREN WE DE OPENING VAN DE COOLSTE KIDSWINKEL  

VAN NEDERLAND:  VAN TILBURG KIDS! 

N A M E  I T

Leren uitgaan in een veilige omgeving

Een keer per maand mogen alle 
kinderen die in groep 7 en 8 zit-
ten een avondje uit. In BOBZ 
staat iedere maand een ander 
thema centraal, zoals een casino-
avond en het gala. Verschillende 
volwassen- en jeugdvrijwilligers 
zijn verantwoordelijk voor de bar, 
verkoop van consumptiebonne-
tjes (€ 0,80) en de entree (€ 1,-). 
En natuurlijk houden zij ook toe-

zicht om er zo voor te zorgen dat 
iedere bezoeker van BOBZ een 
leuke avond heeft. 

Het zevenkoppig bestuur van 
BOBZ probeert op allerlei manie-
ren de jeugd bezig te houden. Re-
gelmatig steken zij de koppen bij 
elkaar om op zoek te gaan naar 
thema’s die bij kinderen leven en 
hoe zij daar op in kunnen spe-

len. Dit is prijzig, maar daarvoor 
ontvangt BOBZ dan ook subsidie 
van de gemeente en hebben de 
mensen achter de schermen van 
BOBZ zich aangemeld voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Daarvoor kun jij je stem uitbren-
gen zodat zij de thema-avonden 
kunnen blijven organiseren.

Een belangrijk element waar het 

bestuur op in heeft gespeeld, is 
het gebruik van de mobiele tele-
foon. Deze mag binnen namelijk 
niet gebruikt worden, om er zo 
voor te zorgen dat de kinderen 

met elkaar lol hebben in plaats 
van met hun telefoon. De tele-
foons worden ingeleverd bij een 
vrijwilliger en aan het eind van 

de avond weer teruggegeven. In 
geval van een calamiteit kunnen 
de kinderen natuurlijk altijd even 
bellen en BOBZ en haar vrijwilli-
gers zijn ook altijd mobiel bereik-
baar. 

Het bestuur zorgt er samen met 
alle vrijwilligers voor dat de kin-
deren de hele avond onder de 
pannen zijn. BOBZ-avonden be-
ginnen altijd om 19.30 uur en 
eindigen om 22.00 uur. Eerder 
mogen de kinderen ook niet naar 
buiten, om te voorkomen dat ze 

op straat rondhangen. Al met al 
is BOBZ de ideale gelegenheid 
voor kinderen uit groep 7 en 8 
om kennis te maken met zelf-
standigheid en samen met vrien-
den en vriendinnen een avond uit 
te gaan in een veilige omgeving. 

Wil jij ook een avond komen? De 
avonden worden aangekondigd 
via www.bobz-online.nl, via Fa-
cebook en Instagram van BOBZ 
Nistelrode en op basisscholen 
door middel van een poster. 

NISTELRODE - Een plek waar kinderen uit groep 7 en 8 kennis kunnen maken met het uitgaan. Een plek 
waar ze gezellig met elkaar kunnen omgaan, kunnen dansen en samen plezier beleven zonder vastge-
lijmd te zitten aan hun telefoon. BOBZ is hiervoor dé plek waar een keer per maand een discoavond 
plaatsvindt in het Dorpshuis voor kinderen uit groep 7 en 8. 

V.l.n.r.: Antoine van den Broek, Franka van Rooij, Janske Hanenberg, Natasja Kerkhof en Björn Boers 
 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Op zoek naar 
thema’s die bij 
kinderen leven
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GENOMINEERDE ONDERNEMERS
BERNHEZE - Met nog een aantal weken voor de boeg, zijn de zes genomineerden voor de felbegeerde Bernhezer Ondernemersprijs 
(BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) bekend. Na een deskundige beoordeling van de jury en de klankbordgroep is een shortlist sa-
mengesteld door de jury. Op deze pagina’s willen we de bedrijven nog wat dieper voor je uitlichten. De jury van het Bernhezer Business 
Event bestaande uit burgemeester Marieke Moorman, Wim Tolboom en de winnaars van vorig jaar Rob van de Berg en Paul Bouwman, 
gaan de komende weken de genomineerden bedrijven bezoeken en uiteindelijk een JOP en een BOP kiezen.

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Jan Gabriëls
BBE2017

BEVERS INSTALLATIETECHNIEK
NISTELRODE - Mario van Dijk en Patrick Bevers hadden het vermoeden en de hoop dat Bevers Installatie-
techniek eens een nominatie zou krijgen voor de Bernhezer Ondernemers Prijs. “Dat het nu ook gebeurt, 
is natuurlijk een verrassing”, zegt Mario blij. “Ik ben hartstikke gelukkig. Deze nominatie is een mooie 
bekroning van ons werk.”

Bevers Installatietechniek uit Nistelrode doet van alles op het gebied van installatie bij gemeenten, be-
drijven, overheidsinstellingen, woningbouwverenigingen en particulieren. Van het vervangen van de 
keukenkraan tot complexe klimaatbeheersing installaties en Nul-op-de-meter-woningen. “Het gaat echt 
van a tot z”, zegt Patrick, die het milieu hoog in het vaandel heeft staan. “We zijn fanatiek bezig met 
duurzaamheid, want we werken met de nieuwste duurzame technieken. Duurzaamheid zit echt in een 
sneltrein. Gas is eigenlijk een oubollig woord geworden.” 

Het mooie van de duurzame installaties is dat het klanten veel kosten bespaart op de energierekening. 
Vorig jaar is het 25-jarig jubileum van hun onderneming groots gevierd. Patrick en Mario zijn blij met de 
waardering en erkenning voor hun duurzame manier van werken. “Deze nominatie is een bevestiging 
dat duurzaamheid niet onopgemerkt blijft en dat we zo voort kunnen 
zetten. Deze nominatie maakt ons trots.”

Mario van Dijk en Patrick Bevers

www.bevers.net

GREENMAX
HEESWIJK-DINTHER - Voor Eric van Oss van Greenmax uit Heeswijk-Dinther was de nominatie een 
verrassing. “Ik was verbaasd. Ik had een andere onderneming genomineerd voor de prijs. Toen ik gebeld 
werd, dacht ik dat het om die nominatie zou gaan, maar toen hoorde ik dat ik zelf genomineerd was. Een 
leuke erkenning”, zegt Eric blij.

Eric is sinds 2002 eigenaar van GreenMax, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de inrichting van de groei-
plaats van bomen. Met vele verkooppunten in binnen- en buitenland zorgen zij ervoor dat bomen kunnen 
overleven in stedelijke gebieden. Daarbij wordt schade aan infrastructuur voorkomen door onder andere 
boombunkers en boomwortelwering. “Op dit specialisme is Greenmax de grootste in Europa”, vertelt 
Eric. Greenmax werkt met de natuur, dus duurzaamheid is een must. “Ik ben altijd bezig met innovatie en 
probeer onderscheidend te zijn en de toepassingen steeds te verbeteren.”

Ongeveer de helft van de omzet van GreenMax komt uit Nederland, de andere vijftig procent van de 
omzet van Greenmax komt uit het buitenland, waar Eric nog veel meer mogelijkheden ziet. “We staan nu 
aan het begin, want in het buitenland kunnen we nog veel groeien”, zegt hij.

connecting green and infrastructure

Eric van Oss

www.greenmax.eu

HURKMANS AUTOBEDRIJVEN
HEESWIJK-DINTHER - Hurkmans Autobedrijven is in 1969 opgericht door Albert en José Hurkmans in 
Dinther. Tegenwoordig bestaat dit familiebedrijf uit vier vestigingen; Autobedrijf Albert Hurkmans in 
Veghel, Autobedrijf Hurkmans Dinther in Heeswijk-Dinther, AAS Autoschade Nistelrode in Nistelrode en 
De Dames van Hurkmans in Den Bosch. Alhoewel de leiding van deze vier bedrijven in handen is van de 
zussen Mariëlle en Janita, zijn vader Albert, moeder José en broer Bart Hurkmans, die werkzaam is in de 
vestiging in Heeswijk-Dinther, van groot belang voor het bedrijf.

“Deze nominatie is heel bijzonder”, vertellen Mariëlle en Janita Hurkmans, “en we krijgen ook heel veel 
felicitaties binnen van onze klanten, dorpsgenoten en collega’s. Hier worden we heel blij van!” Mariëlle 
en Janita zijn er trots op dat ze samen een goed bedrijf hebben neergezet. Het was voor de twee Dames 
van Hurkmans erg leuk om dit goede nieuws aan hun  medewerkers te vertellen. “We zijn bij alle vier de 
vestigingen langsgegaan met een heerlijke taart om deze nominatie te vieren. Dat was echt genieten!”

De nieuwste aanwinst van Hurkmans Autobedrijven is De Dames van 
Hurkmans, een autoboetiek voor en door vrouwen, maar waar man-
nen natuurlijk ook van harte welkom zijn. De boetiek werd vorig jaar 
geopend en kreeg veel media-aandacht (zelfs uit het buitenland), no-
minaties en prijzen. Die aandacht is natuurlijk leuk, maar voor Mariëlle 
en Janita draait het om de tevredenheid van de klant. 
“Onze klanten zijn belangrijk en we hebben naar hun behoeftes ge-
luisterd. Dat heeft goed gewerkt”, vertelt Mariëlle, die nu ook erg blij 
is met de waardering van buitenaf in de vorm van een nominatie. “We 
genieten echt van deze nominatie!”

Janita en Marielle Hurkmans

www.autobedrijfhurkmans.nlwww.autoschadenistelrode.nl www.ddvh.nl
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GENOMINEERDE JONGE ONDERNEMERS

Ontmoeting, gezelligheid, heerlijk eten en spektakel: dat zijn de 
belangrijkste ingrediënten van het Bernhezer Business Event 2017 

op zaterdag 4 november bij Van Tilburg Mode & Sport in Nistelrode

Facebook.com/BernhezerBusinessEvent  • twitter.com/BBusinessevent • www.bernhezerbusinessevent.nl

LOCATIE: 
VAN TILBURG 
NISTELRODE

VALOR MATERIAL HANDLING
HEESCH - Jan Hulsmann en Gerby Maas begonnen hun onderneming Valor Material Handling begin 
2015. Voordat zij hun onderneming startten, hebben Jan en Gerby samen meer dan vijftig jaar ervaring 
opgedaan in grote en middelgrote bedrijven. “We hebben veel gekeken naar klanten om te zorgen voor 
een goede oplossing”, vertellen Jan en Gerby, die samen op duurzame wijze logistieke winst behalen in 
organisaties. “Alle disciplines van techniek komen hierbij samen.”

De start van hun onderneming noemen Jan en Gerby ‘spannend’, omdat ondernemen een risico is. Zeker 
met een gezin erachter dat gevoed moet worden. Maar al snel merkten Jan en Gerby dat hun concept 
begon te lukken. “We krijgen waardering van onze klanten en het is leuk dat we nu ook van buitenaf 
waardering krijgen. Van deze nominatie worden wij natuurlijk blij”, zeggen Jan en Gerby, die aangenaam 
verrast zijn met de nominatie. De twee ondernemers, die werken op plekken door heel Nederland, willen 
graag benadrukken dat zij er niet alleen voor staan. “Onze gezinnen staan achter ons en we werken veel 
samen met onder andere lokale leveranciers. Ook voor bedrijven in de buurt is het mooi dat we genomi-
neerd zijn”, besluiten Jan en Gerby trots.    

Gerby Maas en Jan Hulsman

www.valor.world

VEBA ELEKTRO
LOOSBROEK - Mark Verstegen en Rob de Backer starten aan het einde van de crisis in oktober 2014 hun 
elektrotechnisch installatiebedrijf VeBa Elektro in Heeswijk-Dinther. “Samen hadden we enige ervaring, 
maar we begonnen weer op nul. Vanaf het begin is het hard gegaan”, vertelt Mark. VeBa Elektro is in drie 
jaar tijd uitgegroeid tot een onderneming waar acht personen werken. Het bedrijf heeft een breed pakket 
op gebied van elektrotechniek en domotica, en als aanvulling daarop alarm- en camerainstallaties. “We 
kunnen een complete invulling geven aan de wensen van de klant en dat is natuurlijk makkelijk.”

Mark en Rob zijn zichzelf en verplaatsen zich in de klant. “Wij zijn 
nuchter. We kunnen ons vinden in iedere setting en luisteren naar 
onze omgeving. Waarschijnlijk dat we daardoor een bepaalde gunfac-
tor hebben gekregen van de klanten. Het gaat van mond tot mond. 
Ons totaalplaatje klopt en daar zijn wij trots op.”

De nominatie van de Jonge Ondernemers Prijs kwam als een verras-
sing. “We zijn hard gegroeid, maar hadden een nominatie niet ver-
wacht. Deze waardering is supermooi. Hier zijn we heel blij mee en de 
nominatie gaan we zeker goed vieren!”

Mark Verstegen en Rob de Backer

www.veba-elektro.nl

SHAKE‘M COCKTAILS
NISTELRODE - Mike van der Walle uit Nistelrode geniet van de horeca. In januari 2015 startte hij zijn 
onderneming Shake’M Cocktails, waarmee hij de horecamarkt niet alleen verbetert maar ook vernieuwt.

De basis van Shake’M Cocktails is cocktailcatering, wat inhoudt dat Mike op locatie cocktails maakt. “Ik 
heb twee maanden als bartender in een cocktailbar gewerkt in Italië, waarna ik nieuwsgierig ben gewor-
den naar de wereld van de cocktails”, zegt Mike, die voordat hij Shake’M Cocktails startte al acht jaar er-
varing had in de horeca. Na enkele maanden dromen, denken en creëren was Shake’M Cocktails een feit, 
mede dankzij Mike’s naaste omgeving waarin personen met een eigen onderneming hem een steuntje in 
de rug boden. Ook het platform voor jonge ondernemers ‘Misfits’ in Uden heeft Mike veel opgeleverd. 
“Contact met andere talentvolle ondernemers die out of the box denken is nooit verkeerd”, aldus Mike.

Momenteel werkt Mike niet alleen als cocktailbartender, maar ook als 
barista waardoor Shake’M breder inzetbaar. Verder kijkt hij ook uit 
naar festivals om daar de catering te verzorgen op het gebied van 
cocktails. “Ik denk dat wat ik doe, ik goed doe en dat het iets toevoegt 
aan de horeca. Ik zet een stapje verder dan dat mensen van mij ver-
wachten. Dat dat mij een nominatie oplevert, is heel tof”, zegt Mike.

CocktailsMike van der Walle

www.shakem-cocktails.nl
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Namens het trotse bestuur en de leden van Ondernemersbelang HD
Wij wensen jullie veel succes op zaterdag 4 november!

BERNHEZER ONDERNEMERS PRIJS
Eric van Oss van Greenmax
Mariëlle en Janita Hurkmans 
van Hurkmans Autobedrijven

JONGE ONDERNEMERS PRIJS
Mark Verstegen en 

Rob de Backer 
van VeBa Elektro

Van harte gefeliciteerd 
met de nominatie van de 

Wij feliciteren onze leden
met de nominatie van

BERNHEZER ONDERNEMERS PRIJS
Mario van Dijk en Patrick Bevers van Bevers Installatietechniek

Janita en Mariëlle Hurkmans van Autoschade Nistelrode

JONGE ONDERNEMERS PRIJS
Mike van der Walle van Shake‘M Cocktails

Jullie nominatie is al een groot compliment. Veel succes op 4 november. 
WWW.ONDERNEMERSVERENIGINGNISTELRODE.NL
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Jouw boodschap verdient ruimte. Denk groot en gebruik een 

spandoek! Wij maken het compleet, inclusief een goed ontwerp.

compleet in 
spandoeken

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

 I  www.complementreclame.nl

Iza en Jill koken in finale van Keukenbazen

In de opleidingskeuken van het 
Koning Willem I College in Den 
Bosch waren de zeventien uit-
gekozen teams druk in de weer 
en om de beurt mochten ze hun 
zelfverzonnen gerecht presente-
ren aan de jury en een korte toe-

lichting hierop geven. De harts-
vriendinnen Iza Bos en Jill Smits 
uit Heesch vonden het wel een 
beetje spannend, al die aandacht 
en aanwezige pers, maar geluk-
kig waren ze erg gemotiveerd 
en goed op elkaar ingespeeld. 

Dankzij een gedegen voorberei-
ding waren ze ruim binnen de 
vastgestelde tijd van 90 minuten 
klaar. 

Met veel passie en goed geko-
zen lokale producten werden de 
‘Magic Balls’, zoals ze zelf hun 
gevulde gehaktballetjes noemen, 
bereid en gepresenteerd als mooi 
herfsttafereel, inclusief beuken-
zwammetjes en paarse bloem-

kool. Elke hulp van chef kok Bern 
van restaurant Bomenpark kon 
een strafpunt opleveren, maar 
dat was gelukkig niet nodig. 

Op de vraag welk keukenbazen-
team er woensdag op het podi-
um naast Albert Verlinden staat 
en of burgemeester Marieke
Moorman zich een jaar lang 
smaakburgemeester van Neder-
land mag noemen, moeten we 

het antwoord nog even schuldig 
blijven. Woensdagavond koken 
professionele koks alle gerechten 
van de teams nog eens, en gaan 
burgemeesters, ouders, gasten 
én de kinderen samen aan tafel. 
Na het eten maakt de vakjury het 
winnende team bekend en dan 
weten we of Iza en Jill er met de 
winst vandoor gaan en zich een 
jaar lang Keukenbazen 2017 mo-
gen noemen.

BERNHEZE - Zaterdag was het zover. De meiden van team Girl’s 
Magic Touch mochten tijdens de mega live kookbattle hun gerecht 
koken voor een professionele vakjury, bestaande uit Jermain de 
Rozario, Jan van Hout en Maaike de Reuver. 

Chef kok Bern van restaurant Bomenpark hoefde gelukkig niet in te grijpen, voor Iza en Jill geen strafpunt Foto’s: Marcel van der Steen

Het bestuur en de leden van 
Ondernemersvereniging Heesch feliciteren

Gerby Maas en Jan Hulsman van 
VALOR MATERIAL HANDLING

met hun nominatie voor de 
‘Jonge Ondernemersprijs’ 
van gemeente Bernheze

www.ondernemersverenigingheesch.nl

Gerby Maas en Jan Hulsman
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+ 2 GRATIS OVERHEMDEN 
+ 2 GRATIS STROPDASSEN*

*Of een gratis 2-pack T-shirts. De kostuumactie
is geldig van 30 september t/m 29 oktober 2017

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

SUIT
UP!
KOSTUUMACTIE

€298,-

Je gewrichten optimaliseren met manuele 
therapie bij Fysio de Groot

Op 1 oktober 2014 opende hij 
zijn eigen praktijk binnen Meer 
Sports. “Ik had de stoute schoe-
nen aangetrokken en gevraagd 
of zij nog een fysiotherapeut 
zochten. En nu, drie jaar later, 
oefen ik hier nog steeds met veel 
plezier mijn vak uit.” Waar hij 

voorheen vooral bezig was met 
een combinatie van reguliere fy-
siotherapie en sporten, biedt Pim 
nu ook manuele therapie aan. 
Bij manuele therapie staan de 
ruggenwervels en gewrichten 
centraal. Er wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar hoe de wervelko-

lom beweegt en of deze naar 
behoren functioneert. Of het nu 
gaat om een vaag pijntje waar je 
al een tijdje mee loopt of een spe-
cifieke klacht, Pim kan je verder 
helpen. Eerst bepaalt hij wat de 
klacht precies is en stelt dan een 
behandelplan op. “Tijdens mijn 

master Manuele Therapie heb ik 
geleerd om mensen nog beter te 
kunnen screenen. Ik kan nu be-
ter bepalen of een probleem op 
te lossen is met fysio- of manuele 
therapie, of dat ik de cliënt moet 
doorverwijzen naar een arts of 
andere discipline.” 

Omdat Pim tijdens zijn studie 
heeft gewerkt als fitness instruc-
teur, combineert hij fysiotherapie 
vaak met sport. “Zo kijk ik bij-
voorbeeld met manuele therapie 
in de behandelruimte hoe ik de 
gewrichten kan optimaliseren en 
of de spieren versterkt moeten 
worden door middel van fitness.” 
Dit doet hij met een brede doel-
groep. “Ik behandel mensen van 
een jaar of 16 tot een jaar of 70. 
Iedereen, jong of oud, kan bij mij 
terecht.” 

Zijn praktijk bevindt zich in Meer 
Sports aan ’t Vijfeiken 14. In een 
aparte ruimte behandelt Pim zijn 
cliënten en in de aansluitende 
fitnessruimte kan hij hen onder-
steunen bij het uitvoeren van de 
oefeningen. Bij Fysio de Groot 
kun je terecht met of zonder 
doorverwijzing van een huisarts. 

Wil je meer weten of wil je een 
afspraak maken? 
Bel 06-34956467, stuur een mail 
naar 
fysio.pa.degroot@outlook.com
of loop eens binnen bij Meer 
Sports.

HEESCH – Nadat hij zo’n drie jaar had gewerkt als fysiotherapeut wist Pim de Groot waarin hij zich 
wilde gaan specialiseren. Na drie jaar flink studeren heeft hij onlangs zijn master Manuele Therapie in 
Amersfoort succesvol afgerond en is hij nog beter in staat om zijn cliënten te helpen.

Pim de Groot aan het werk Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Iedereen, jong of oud, 
kan bij mij terecht
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12 oktober 2017
Ontmoetingsavond 
dementievriendelijk Bernheze
Cultureel Centrum de Pas, 
Heesch
Inloop: 19.00 uur
Start: 19.30 uur

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’

Planning
Vanaf 16 oktober tot en met 22 
januari komen we in alle dorps-
kernen op vaste dagen langs om 
het gevallen blad op te ruimen. 
We nemen ook bladhopen mee 
die u gemaakt heeft. 

In het buitengebied maken we 
aan het einde van het jaar een 
ronde om bladhopen op te halen. 

Bladhopen maken
Als u blad van de gemeentebo-
men in uw tuin heeft of u heeft 
ons geholpen om een gedeelte 
van de stoep of straat vrij te ma-
ken van blad, dan kunt u het blad 
op gemeentegrond op een hoop 
leggen. Deze hoop kunt u het 
beste op een plek leggen waar 
hij uit de wind ligt, maar vanaf de 
weg wel goed bereikbaar is. Wij 

nemen deze bladhopen dan mee 
op de aangegeven dagen. 
Als er ander afval op de hoop 
ligt dan bladeren van de bomen, 

kunnen we de bladhoop helaas 
niet opruimen. Doe ook geen 
bladeren in plastic zakken, want 
dan kunnen we ze niet opzuigen. 

De gemeente Bernheze wil graag 
zoveel mogelijk mantelzorgers 
bedanken voor hun langdurige, 
onbetaalde zorg voor anderen. U 
kunt daarom tot en met 31 ok-
tober uw mantelzorgers aanmel-
den voor de mantelzorgwaarde-
ring.

U kunt kiezen voor:
-  Verwenavond
 Op vrijdag 10 november 

‘s avonds speelt Kurt Defrancq 
de muzikale theatermonoloog 
‘Met de mantel der liefde’. 
Deze avond vindt plaats in 

Cultureel Centrum de Pas in 
Heesch. De mantelzorger mag 
een introducé meenemen. 

- Workshop ontspullen
 Op zaterdag 11 novem-

ber kunt u bij restaurant De 
Leygraaf in Heeswijk-Dinther 
een workshop ‘ontspullen’ bij-
wonen van professional orga-
niser Ingrid v.d. Locht. Vervol-
gens lunchen we met elkaar 
en is er gelegenheid om na te 
praten.

-  Attentie
 Heeft uw mantelzorger geen 

behoefte aan een avondje 

uit of geen trek in een lunch 
met andere mantelzorgers en 
wilt u hem of haar toch in het 
zonnetje zetten? Geef dan de 
gegevens door en wij zorgen 
voor een bedankje.

Jonge mantelzorgers 
Voor mantelzorgers van 18 jaar 
en jonger gaan we begin 2018 
een mooie middag organiseren, 
waarschijnlijk op 27 januari 2018 
vanaf 13.00 uur. Aanmelden kan 
nu al door een e-mail te sturen 
naar mvdberg@mantelzorgmake-
laars.com of door het formulier in 

te vullen op www.bernheze.org. 

Aanmelding
De organisatie is in handen van 
Margo van den Berg, mantel-
zorgmakelaar. U kunt zich aan-
melden via www.bernheze.org 
(zoekterm: mantelzorgwaarde-
ring) of mailen naar 
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com.
Met vragen kunt u bellen naar 
Margo van den Berg, telefoon 
06 48 80 11 27. Ook als u al 
bekend bent bij de Wmo-consu-
lenten of bij Margo moet u uw 
mantelzorger aanmelden.

Gemeente ruimt bladeren op 

Meld u aan voor de Mantelzorgwaardering 2017

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten twee 
parkeerplaatsen in te stellen als 
openbare laadlocatie voor elek-
trische voertuigen nabij Molen-
hoeven 46 in Loosbroek.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan door:
-  Toerwielerclub De Voorsprong 

voor het organiseren van een 
veldtoertocht op 5 november 
2017 van 8.00 tot 12.00 uur, 
waarbij een deel van de rou-
te loopt over grondgebied van 
Bernheze. De toestemming is op 

5 oktober 2017 verzonden.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Sint-Willebrordusgilde Heeswijk, 
Fokkershoek 8a, 5473 VD Hees-
wijk Dinther heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:34B, lid 4 APV 
melding gedaan van een activiteit 
op 4 november 2017. Van deze 
mogelijkheid mag de inrichting 
maximaal 6 keer per jaar gebruik-
maken. Tijdens de activiteit gelden 
er ruimere schenktijden dan nor-
maal. Voor de exacte normen ver-
wijzen 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.

Verleende terrasvergunning
Aan R. de Lorijn is een vergun-
ning verleend om terrasmeubilair 
te plaatsen op het voor publiek 
toegankelijke (verharde) gedeelte 
van de weg, gelegen bij Eetcafé 
’t Pumpke, Raadhuisplein 7, 5388 
GM Nistelrode.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 4 okto-
ber 2017 besloten om voor hore-
cabedrijf Café In d’n Ollie, Hoofd-
straat 28 in Heeswijk-Dinther op 
basis van artikel 2.29 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
(APV) Bernheze 2014 een ont-
heffing van het sluitingsuur op 24 
december 2017 te verlenen.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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

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 winter komt eraan en onze bomen beginnen weer hun blad te 
verliezen. Om het er allemaal netjes uit te laten zien gaan we ook dit 
najaar weer aan de gang om al het blad op te ruimen.

We komen op de volgende dagen het blad opruimen:
Bebouwde kom Heesch: maandag en dinsdag
Bebouwde kom Nistelrode: woensdag en donderdag
Bebouwde kom Loosbroek: donderdag
Bebouwde kom Vorstenbosch: donderdag
Bebouwde kom Heeswijk-Dinther: donderdag en vrijdag
Buitengebied Bernheze: 18 t/m 22 december

In week 52 komen we geen blad opruimen. 

Vragen aan de 
gemeente?

Nu ook via

@bernheze_gem
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Drank- en horecawet

Aan R. de Lorijn is vergunning 
verleend voor het uitoefenen van 
horecabedrijf Eetcafé ’t Pumpke, 
Raadhuisplein 7, 5388 GM Nistel-
rode. De vergunning is verzonden 
op 3 oktober 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding maken uitweg

-  P.G.J.M. Maas, Oude Torenweg 8, 
5388 RE Nistelrode heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, lid 
1 onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van het 
maken van een 2e uitweg naar 
Delst 45 in Nistelrode.

-  M.J.A.M. Jenneskens, Verdi-
laan 21, 5384 CH Heesch heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding 
gedaan van het verbreden van 
een uitweg naar Verdilaan 21 in 
Heesch.

-  E.J.M. Van Cleef-Kwinten, Ber-
kenvenseweg 1b, 5473 NN 
Heeswijk-Dinther heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, 
lid 1 onder a, van de APV Bern-
heze 2014 een melding gedaan 
van het maken van een 2e uit-
weg naar Berkenvenseweg 1b 
in Heeswijk-Dinther.

Deze meldingen zijn op 3 ok-
tober 2017 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 3 oktober 2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Beheersverordeningen centrum 
Nistelrode en Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt de ter-in-
zage-legging bekend van de 
Beheersverordeningen voor het 
centrum van  Nistelrode en het 
centrum van Heeswijk-Dinther.
Inhoud: De beheersverordenin-
gen leggen de bestaande plano-
logische situatie voor beide cen-
tra vast. Het beheer van beide 
gebieden is in overeenstemming 
met het bestaand feitelijke en 
planologisch toelaatbare gebruik 
geregeld. De beheersverordenin-
gen maken geen nieuwe ruimte-
lijke ontwikkelingen mogelijk die 
op basis van het vorige bestem-
mingsplan en beheersverorde-
ning niet waren toegestaan.
Inzage: De vastgestelde beheers-
verordeningen zijn digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BHVCen-
trumHeesDint-vg01 en 
NL.IMRO.1721.BHVcentrum-
Nis-vg01).

Reageren: Er is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.
Het vaststellen van een beheers-
verordening is een besluit tot 
vaststelling van algemeen ver-
bindende voorschriften. Op een 
dergelijk besluit is hoofdstuk 3 
van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) van toepassing. 
Inwerkingtreding: De beheers-
verordeningen treden in werking 
op de dag na deze publicatie.

Vastgesteld bestemmingsplan 
Doolhof ong. Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergade-
ring van 28 september 2017 het 
bestemmingsplan Doolhof ong. 
Nistelrode is vastgesteld.
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
code NL.IMRO.1721.BPDoolho-
fong-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt het realiseren van vier 
ruimte-voor-ruimtewoningen
aan Doolhof ong. in Nistelrode. 
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan 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.
Informatie: Met vragen kunt u 
per mail contact opnemen met 
de heer P. de Wit van het domein 
Beleid, gemeente@bernheze.org.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Tipweg 15 Vorstenbosch
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 28 september 2017 
het bestemmingsplan Tipweg 
15 is vastgesteld. Het plan is te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl onder code NL.IM-
RO.1721.BPtipweg15-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt het omzetten van een 
agrarische bestemming naar een 
paardenhouderijbestemming en 
daarmee het realiseren van een 
paardenhouderij aan de Tipweg 
15 in Vorstenbosch. 
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan 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.
Informatie: Met vragen kunt u 
per mail contact opnemen met 
de heer P. de Wit van het domein 
Beleid, gemeente@bernheze.org.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Jan v.d. Boomstraat 5 en 6, 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 28 september 2017 het be-
stemmingsplan Jan v.d. Boom-
straat 5 en 6 is vastgesteld.
Het plan is te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
code NL.IMRO.1721.BPJanvd-
Boomstr5en6-vg01 en www.
bernheze.org.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt het omzetten van een 
agrarische (IV) bestemming naar 
een bedrijfsbestemming. 
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan 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.
Informatie: Met vragen kunt u 
per mail contact opnemen met 
de heer P. de Wit van het domein 
Beleid, gemeente@bernheze.org
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Eggerlaan 
Vorstenbosch 
Het college van burgemeester 
en wethouders makt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 28 september 2017 
het bestemmingsplan Eggerlaan 
Vorstenbosch gewijzigd is vast-
gesteld.
Het plan is digitaal raadpleeg-
baar en te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1721.BPEggerlaan-vg01).
Inhoud: Het betreft een nieuwe 
gymzaal/maatschappelijke voor-
ziening ter plaatse van Eggerlaan 
4 en maximaal 10 woningen op 
achtergelegen terrein.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan 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.

Ontwerpbestemmingsplan 
Binnenweg ong.  Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de ter-inzage-leg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan Binnenweg 
ong. Heesch, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
Binnenwegong-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 

maakt de bouw van drie ruim-
te-voor-ruimtewoningen ter plaat-
se van Binnenweg ong. mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
-  S.C.P. van den Akker heeft een 

melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het in gebruik 
hebben van een propaan-
gastank op het adres Dop-
heiweg 2a, 5473 VN Hees-
wijk-Dinther.

-  Aannemingsbedrijf v.d. Camp-
Verstegen B.V. heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het oprichten van 
een opslagplaats voor bekis-
tingen en bouwmaterialen en 
het bouwen van een kantoor 
op het adres Bosschebaan 37a, 
5384 VX Heesch.

-  Verhoeven en Zn. Landbouw 
Beheer B.V. heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het uitbreiden van een 
melkrundveehouderij op het 
adres Groenstraat 1, 5473 XW 
Heeswijk-Dinther.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de Wet mili-
eubeheer is ingekomen:
-  Joop Rodenburg Sloopwerken 

en Puinrecycling B.V. heeft een 
melding op grond van het Be-
sluit mobiel breken ingediend. 
De melding richt zich op het 
breken van in totaal 1.000  ton 
steenachtige materialen op 
het adres Hooge Wijststraat 8, 
5384 RC Heesch. De melding 
is geldig van 17 oktober 2017 
tot uiterlijk 17 januari 2018 en 
geldt in deze periode geduren-
de ten hoogste 3 werkdagen. 
De verwachte startdatum is 17 
oktober 2017. Bronsterkte mo-
biele breker is 111 dB(A). 

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
-  Loo 47

Plaatsen woonunit
Datum ontvangst: 01-10-2017

-  Laar 72
Handelen met gevolgen 
beschermde monumenten 
(verbouwen boerderij)
Datum ontvangst: 29-09-2017

Heeswijk-Dinther
-  Justitieweg 2

Herbouwen kraamstal en mili-

euneutraal veranderen
Datum ontvangst: 03-10-2017

-  Justitieweg 2
Herbouwen kraamstal en mili-
euneutraal veranderen
Datum ontvangst: 03-10-2017

Heesch
-  Goorstraat 35

Vervangen buitenblad en aan-
passen gevelopeningen
Datum ontvangst: 04-10-2017

-  Mgr. Van den Hurklaan 20
Bouwen twee-onder-een-kap-
woning en aanleg in-/uitrit
Datum ontvangst: 04-10-2017

-  Bosschebaan ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 02-10-2017

-  Bosbeemd ong. (naast nummer 3)
Oprichten woonhuis/uitrit aan-
leggen of veranderen
Datum ontvangst: 04-10-2017

Loosbroek
-  Dorpsstraat 52a

Bouwen woonhuis, kappen 
bomen, aanleg in-uitrit
Datum ontvangst: 05-10-2017

-  Tussen Loosbroeksestraat en 
Krommedelseweg
Vervangen waterleiding
Datum ontvangst: 06-10-2017

Vorstenbosch
-  Kerkstraat 19

Nieuwbouw garage
Datum ontvangst: 04-10-2017

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
-  Laar 72

Handelen met gevolgen 
beschermde monumenten 
(verbouwen boerderij)
Verzenddatum: 05-10-2017

Heeswijk-Dinther
-  Heibloemsedijk 9a

Verbouw woning
Verzenddatum: 05-10-2017

-  De Dieppoel 1
Verbouwen woning
Verzenddatum: 05-10-2017

Heesch
-  Nieuwe Erven 16

Renoveren en uitbreiden be-
drijfsruimte
Verzenddatum: 06-10-2017

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

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit be-
sluit leidt tot een onomkeerbare 
situatie, treedt deze zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 
Heesch
-  John F. Kennedystraat nabij 

huisnr. 44 en Hadewychstraat, 
t.o. huisnummer 6
Kappen eik, linde en iep (her-
structurering BP Hildebrand-
straat e.o.)
Verzendatum: 09-10-2017

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

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
- Grote Heide 7a

Veranderen pluimveehouderij, 
verlengen mestloods, veran-
deren milieu en handelen met 
gevolgen beschermde natuurge-
bieden

Verzenddatum: 03-10-2017
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 
Tijdelijke Vergunning
Vorstenbosch
-  Peelstraat 11

Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit

   Verzenddatum: 06-10-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Besluiten
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Loosbroek
-  Nistelrodensedijk 1a

Veranderen varkens- en paar-
denhouderij

Verzenddatum: 05-10-2017
-  Hanenbergsestraat 4

Beperkte milieutoets/verande-
ren rundveehouderij
Verzenddatum: 09-10-2017

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

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.

WWW.BERNHEZE.ORG

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Wij zijn op zoek naar een ervaren 

ALL-round CV-monteur
Functie-eisen:

- Relevante werkervaring
- Een opleiding installatietechniek, minimaal Nivo3

- Een geldig VCA certificaat
- In het bezit van een rijbewijs

Wat hebben we te bieden?
- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding

- Opleidingsmogelijkheden vakgebied
-Werkkleding

-Een fulltime baan waar je met trots over praat

Ben je enthousiast geworden van deze baan? 
Mooi! Dat is vast één. 

De tweede stap is nu jouw cv te sturen naar 
info@grinsveninstallatie.nl

Je mag natuurlijk ook altijd even bellen naar 0412-452072.

Hovenier helpt in Heesch 
Hoveniers actief voor landelijke actie ‘Hovenier Helpt’

Ook dit jaar is de landelijke actie 
Hovenier Helpt met als slogan 
‘Groen doen is goed doen!’ ge-
houden. Ruim 350 hoveniers uit 
heel Nederland deden mee. Initi-
ator Tuinkeur is blij met zo’n en-
thousiaste reactie van de ‘groene 
branche’. 
“Nog mooier is het groot aantal 
projecten die zijn aangemeld. 
Uiteindelijk zijn er ruim 250 pro-

jecten bij ons ingediend,”, zegt 
woordvoerder Hendrik Westra. 

Voor Hoveniersbedrijf Joris van 
Roosmalen was het geen moei-
lijke beslissing om deel te nemen 
aan het project. Joris  namens 
het hoveniersbedrijf, vertelt: 
“Toen wij werden benaderd 
voor dit project hebben we niet 
lang hoeven na te denken. Hoe 

mooi is het als je jezelf met je 
team kunt inzetten voor hulpbe-
hoevende mensen?” 
Ook volgend jaar laat Hovenier 
Helpt weer van zich horen en 
hopelijk kunnen er dan nog 
meer deelnemende hoveniers 
enthousiast gemaakt worden 
zodat er nog meer hulpbehoe-
vende mensen een plezier kan 
worden gedaan!

HEESCH – De tuin in Heesch die onlangs een opknapbeurt heeft gehad was totaal overwoekerd en 
bijna niet meer bij te houden. Dit kwam de gezondheid van de bewoners van het huis niet ten goede, 
er kwam namelijk geen zonlicht meer in huis! Hoveniersbedrijf Joris van Roosmalen was de hovenier 
die de verwaarloosde tuin een totale metamorfose heeft gegeven met als resultaat een prachtige tuin. 
Wat een werk is dit geweest! De bewoners en hun familieleden zijn Joris en zijn team nog altijd zeer 
dankbaar dat ze hen zo goed hebben geholpen.
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Tekst?
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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.

GARAGEBOX ±20M2 
Mozartlaan in Heesch
€ 85,- per maand. 
06-53659317.

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.

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

HEESAKKERS LICHTVISIE 
HOUDT T/M 21 OKTOBER 
EEN RESTANTEN-
UITVERKOOP 
waarbij u de laaste lampen
tegen elk aannemelijk bod kunt 
bemachtigen.
Sla uw slag en doe een bod! 
OP=OP
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk Dinther
0413-291826.

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.

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.

GEVRAAGD

Wie kan mij helpen aan 
ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK?
Dick van de Leest 06-55325484.

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 Heesch en steun 
hiermee het goede doel Stich-
ting Opkikker.

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.

LANDBOUWMACHINES: 
o.a ploegen, tractor, frees, 
schudder, hark, maaier, 
mesttank, kieper, weidebloter, 
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoorts, 
06-19076959.

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. 

BALKENBRIJ
500 gram € 2.50. 
SPARE-RIB BELLY
1.000 gram € 4,75. 
ERWTENSOEP 
literbak € 3,30. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss. 
www.slagerijvandinther.nl.

Wegens ziekte DIVERSE 
ROMMELMARKTSPULLEN 
zoals gereedschappen, enz. 
Ophalen in Nistelrode.
06-46657821.

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

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
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Heidi Verwijst uit 
Nistelrode

Winnaar:
Marloes van Kessel
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Zoek: EIKELS, EEKHOORN, EGEL, BLADEREN, DENNENAPPEL, 
SPIN, BOOM, SLAK, PADDENSTOEL, KASTANJE, PARAPLU,  
REGEN, APPEL,  POMPOEN, VOGELTREK, BEUKENNOOTJES, 
MODDER, LAARZEN, BOOMSCHORS, REGENJAS, 
HARK, BLADERHOOP, WIND,  BOOMSTAM, BRAMEN, 
ROZENBOTTELS, UIL.

WOORDZOEKER

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Meld je aan en treed op bij 
Fabriek Magnifique 2018

VEGHEL – Iedereen uit Bernheze 
die zijn of haar kunsten wil laten 
zien tijdens Fabriek Magnifique 
2018 kan zich aanmelden. 

Heb jij een band, een act of een idee voor een project? En wil je 
volgend jaar 6, 7 of 8 juli applaus ontvangen van een groot publiek? 
Meld je dan nu aan via www.fabriekmagnifique.nl.

www.meermaashorst.nl
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Ik ben

Vertrouwen, daar draait ‘t om
John Schouten is geboren en getogen in Loosbroek, getrouwd met 
Anne en samen hebben ze twee dochters, Jonie en Meike. Naast de 
kerk staat het pand waar ze sinds 2001 een supermarkt runnen. De 
eerste tien jaar een Spar en in 2011 werd na een grondige verbouwing 
van de winkel en de woning John & Anne’s Dagwinkel geopend.

“Elke dag opnieuw kijk ik, samen met mijn team, hoe het assortiment 
en de dienstverlening kunnen worden verbeterd om het de klanten 
naar de zin te blijven maken”, vertelt John. “Een eenvoudig concept, 
met wat extra service. Zo brengen we waar nodig boodschappen aan 
huis en helpen we bij een feestje met een gratis koelwagen. Waar 
ondernemen en het leven elkaar altijd vinden is vertrouwen. Daar 
draait het om. Dat is de basis van werken, van normen en waarden en 
gewoon van goed fatsoen. Heel veel zaken in het dorp draaien alleen 
maar met hulp van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren. Je 
hebt elkaar nodig en dat begint met vertrouwen. Dat is broodnodig 
om samen dingen te doen, om samen een bijdrage leveren aan de 
gemeenschap. Open en eerlijk.”

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

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

Wanneer: woensdag 18 oktober
Plaats: Zalencentrum Vivaldi, 
Molenstraat 181, 5341 BC in 
Oss. Tijdstip: 19.30 tot 21.30 
uur.

De zaal is open om 19.00 uur 
en de koffie staat voor je klaar. 
Gratis toegang voor iedereen! 
Ook niet-leden zijn welkom en 
kunnen meeprofiteren van een 
aantrekkelijk aanbod.

Onderwerpen:
- Hoe kan ik digitaal meedoen?
- Hoe maak ik een account?
- Hoe maak ik gebruik van een 

iPad en een e-reader bij het 
lezen van e-books?

- Het gevaar van malware.
- Er is gelegenheid om vragen 

te stellen.

Afspraken maken met Digibuurt 
voor gratis ondersteuning kan 
voor jou als FNV lid. Je kunt deze 
info ook lezen op 
www.lokaalfnv.nl/maasland. 
Graag even doorgeven of je aan-
wezig bent. Bel en spreek in op 
0412-763700.

Digitaal meedoen?
BERNHEZE - FNV/Maasland organiseert een informatieavond op 
woensdag 18 oktober in zalencentrum Vivaldi. Samen met Digi-
buurt geven we informatie hoe en op welke wijze de leden gratis di-
gitaal ondersteund worden. Gastspreker op deze avond is Stichting 
Digibuurt.

Geen eigen bijdrage Wmo
Zoals aangekondigd in 
DeMooiBernhezeKrant van week 
37, kwam de SP met een voor-
stel om de eigen bijdrage in de 
Wmo aan te pakken. Over dat 
voorstel werd 28 september ge-
stemd in de gemeenteraad. Het 
SP voorstel haalde het niet! Ze-
ven stemmen voor (SP en D66) 
de rest tegen. De SP-fractie was 

teleurgesteld. Teleurgesteld om-
dat de SP niets kon doen voor 
de mensen die Wmo-zorg nodig 
hebben. Door de eigen bijdrage 
vermijden mensen noodzakelijke 
zorg. De eigen bijdrage is een 
drempel. Zeker als je portemon-
nee klein is. Zorg mijden is onge-
wenst. Op lange termijn zijn de 
kosten veel hoger. Daarom moet 
de gemeente helemaal geen ei-

gen bijdrage willen hebben. Zon-
der eigen bijdrage ben je sociaal 
en solidair bezig. 
De SP praat niet alleen over 
zorg verlenen, maar blijf actief 
met voorstellen, enquêtes, (eind 
2015 huis-aan-huis) informatie-
avonden (zoals 19 januari).
Op 21 maart 2018 zijn er verkie-
zingen. U kunt dan de SP sterk 
maken in de gemeenteraad.

SP: Wij SP blijven tegen eigen
bijdrage in de Wmo

De SP is teleurgesteld. Een voorstel om de eigen bijdrage in de Wmo te 
verlagen of af te schaffen werd onvoldoende gesteund door de rest van de 
gemeenteraad. Alleen de collega’s van D66 waren het met ons eens. Er moet 
iets gebeuren aan eigen bijdragen in de Wmo. Op 21 maart 2018 (verkie-
zingen voor nieuwe gemeenteraad) kunt u kiezen voor de SP en een samen-
leving zonder eigen bijdragen voor zorg. De SP wil drempelloze toegang tot 
Wmo-verstrekkingen. Een eigen bijdrage past daar niet in!

Cor van Erp, SP Bernheze

• Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

De provincie Brabant heeft ruim 
12 miljoen te besteden vanuit 
het Europees plattelandsontwik-
kelingsprogramma. Een mooie 
gelegenheid voor waterschappen 
en gemeenten om maatrege-
len (mede) te financieren die de 
natuur en de biodiversiteit ver-
sterken. In ons eigen specifieke 
geval gaat dat om plannen voor 
natuurherstel of beekherstel. Wij 
zien daarin mogelijkheden om 

bijvoorbeeld de unieke wijst-
gronden of de beekdalen van Aa 
en Leijgraaf verder te ontwikke-
len. Denk dan bijvoorbeeld aan 
het aanleggen van ecologische 
verbindingszones, waar dieren 
en natuur samen van profiteren. 
En wellicht kan dan meteen een 
andere lang gekoesterde wens in 
vervulling gaan: een mooi wan-
delpad door het Aadal. 
Een andere kans is de proef die 

het rijk wil gaan houden met het 
digitaal aanvragen van rijbewij-
zen. Nu moet je voor het vernieu-
wen van je rijbewijs nog twee 
keer naar het gemeentehuis, één 
keer om het aan te vragen, en 
een week later nog een keer om 
het weer op te halen. Politieke 
partij Blanco vraagt Bernheze om 
zich aan te melden als proefge-
meente. Dienstverlening kan na-
melijk altijd nog beter.

Blanco: Kansen benutten

Het Nederlands elftal weet er alles van; als je de kansen die je krijgt niet 
benut, dan krijg je daar spijt van. Zo is is het ook in gemeenteland. Af en toe 
komen er dingen langs waar je direct op moet inspringen om ervan te kunnen 
profiteren. Vanuit de provincie en het rijk dienen zich nu weer twee kansen 
aan. Politieke Partij Blanco roept Bernheze op om te kijken of wij hiervan 
kunnen profiteren. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

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

www.rhadvocaat.nl

Rijksbouwmeester
Afgelopen week was er voor de 
gemeenteraadsleden een inspira-
tiebijeenkomst georganiseerd met 
sprekers. Mooie diverse verhalen 
over insectenteelt en onderne-
merschap voor kansarme werk-
nemers. Het verhaal van Floris 
Alkema, momenteel rijksbouw-
meester, sprak mij het meeste 
aan. Een rijksbouwmeester is door 
het rijk aangesteld om onder an-
dere over de kwaliteit van de leef-

omgeving te adviseren.

Brabant
Floris had mooie analyses en 
vergelijkingen. Hij toonde hier-
mee aan dat Brabant gezien 
moet worden als onderdeel van 
de Randstad. De economie van 
Eindhoven is bijna de belang-
rijkste economie van Nederland 
door de innovatie die hier plaats-
vindt. Het is belangrijk dat regio 
Noordoost-Brabant onderdeel 

is van het Brabant dat interna-
tionale roem vergaart. Floris re-
fereerde in zijn verhaal aan de 
voorgaande sprekers. Ook daar 
zat innovatie in. Nieuwe vormen 
van eiwitproductie, nieuwe vorm 
voor het inzetten van kansarme 
werknemers in het arbeidsproces. 
U bent voorbereid. In het ver-
kiezingsprogramma van Progres-
sief Bernheze staat innovatie op 
nummer één. Doet u mee? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Innovatie voor het 
verkiezingsprogramma

Eens in de vier jaar maken de politieke partijen een verkiezingsprogramma. 
In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Progressief Bern-
heze is volop bezig de onderwerpen op een rij te zetten. We kijken voor de 
onderwerpen niet alleen naar de dorpen in Bernheze. We kijken ook naar de 
regio en de wereld. De regio is belangrijk omdat inwoners en bedrijven zich 
voor werk, voorzieningen en recreatie niet beperken tot het grondgebied van 
de gemeente. Voor een goed woon-, werk- en leefklimaat in de toekomst zijn 
beslissingen op regionaal niveau nodig en belangrijk. 

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Wat doen we wel
De gemeente Bernheze is tegelij-
kertijd onderdeel van een proef, 
samen met andere gemeenten 
en de provincie, waarbij de in-
tensivering van het toezicht op 
veehouderijbedrijven wordt ge-
test. De proef is gestart in 2016. 
Daarmee is een nieuwe werk-
wijze ontwikkeld, waarbij in 5 
maanden tijd 45 van de 341 vee-

houderijbedrijven van Bernheze 
zijn gecontroleerd. Deze proef 
was succesvol en is in mei 2017 
gerapporteerd. 

Resultaat
Als resultaat van de proef is een 
flink aantal aanbevelingen ge-
daan om het toezicht en hand-
having te verbeteren om de ver-
gunde bedrijfssituaties efficiënter 

te kunnen inspecteren. Dat kan 
bovendien door het schrappen 
van onnodige vragen van de in-
spectielijsten.

CDA Bernheze zal onze colle-
ga’s in Provinciale Staten op de 
hoogte stellen en hen verzoeken 
te bevorderen dat provinciale af-
delingen niet langs elkaar heen 
werken.

CDA: Vraagtekens bij IBC-onderzoek 
van de provincie

Een paar weken geleden kwam de provincie Noord-Brabant met een pers-
bericht over een IBC-onderzoek waarin ook onze gemeente werd genoemd. 
Daarin wordt gesteld dat meer en beter controleren van veehouderijen hard 
nodig is.  Het onderzoek van de provincie betreft het toezicht van de gemeen-
te op veehouderijbedrijven over 2016, waarbij voor Bernheze slechts 2 van 
de 341 veehouderijen zijn gecontroleerd. Uit het bijbehorende rapport is niet 
te herleiden wat er wanneer is gecontroleerd en bij welke bedrijven of wat 
voor soort bedrijven het betreft. De boosheid van het college over dit rapport 
vinden wij dan ook terecht. 

Wim van Lith, fractievoorzitter CDA Bernheze

Open dag
De stoel achter m’n bureau in het gemeentehuis is waarschijnlijk 
nog nooit zo vaak gefotografeerd als afgelopen zaterdag. 
Kinderen in alle soorten en maten, uit verschillende dorpen van 
onze gemeente, konden zich op deze stoel even burgemeester 
wanen. 

Want het was open dag. Het gemeentehuis was opengesteld voor 
iedereen die nieuwsgierig is wat wij, raadsleden, wethouders 
en burgemeester, hier nu eigenlijk doen. De vergaderzaal en 
collegekamer waren te bekijken, met uitleg over hoe besluiten tot 
stand komen, hoe een werkweek eruit ziet en hoe je als inwoner 
een idee of wens kunt inbrengen. 
We daagden bezoekers uit om de portemonnee van Bernheze 
te beheren. Welke onderwerpen vind je belangrijk als de 
wensen groot zijn en het budget klein is? Veiligheid en sociale 
voorzieningen bleken hoog te scoren. 

Ik heb genoten van de gesprekken gedurende de dag: een 
meneer uit Nistelrode met zorgen over zeggenschap bij de 
inrichting van het centrum, een echtpaar uit Heeswijk-Dinther 
dat hoopt dat Bernheze nog lang zelfstandig blijft, een dame uit 
Heesch die zo tevreden is over de wijkagent, een jong stel met 
interesse voor de woningbouwplannen en een Poolse vader met 

zijn zoontje die onlangs een huis heeft gekocht  
om zich met z’n gezin voorgoed hier te 
vestigen. 

We kijken terug op een geslaagde dag. 
U ook? We hopen dat ons huis van de 
democratie voor u nog transparanter 

is geworden. En wie weet, bevindt 
zich onder al die jonge bezoekers 
die trots hun kleurplaten hebben 
ingeleverd, een raadslid, wethouder 
of burgemeester in de dop. 

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

zijn zoontje die onlangs een huis heeft gekocht  
om zich met z’n gezin voorgoed hier te 
vestigen. 

We kijken terug op een geslaagde dag. 
U ook? We hopen dat ons huis van de 
democratie voor u nog transparanter 

‘Ik heb genoten van de gesprekken
gedurende de dag’

Eerste aansluiting glasvezel Nistelrode 

Wethouder Rien Wijdeven, van 
gemeente Bernheze, kwam even 
een kijkje nemen om dit bijzon-
dere moment niet zomaar voor-
bij te laten gaan. Onder toeziend 
oog van Paul van Wanrooij van 
TriNed, zorgde de monteur Ufuk 
voor een helder beeld op de te-
levisie, een goede ontvangst van 

wifi en in een moeite door kon 
er ook weer gebeld worden. Ro-
land van Schijndel is blij met de 
aansluiting en na een grondige 
uitleg, wist ook hij hoe nu verder. 

Het bleek allemaal veel simpeler 
dan gedacht, want met de app 
kunnen ze de zenders  die in 

het abonnement zitten op hun 
mobiel bekijken. Voor sport- of 
filmzenders hebben ze de mo-
gelijkheid om per maand deze 
seizoensfavoriete zenders aan 
te kunnen. Naar verwachting zal 
Bernheze voor de zomer 2018 
helemaal voorzien zijn van een 
glasvezelnetwerk.

NISTELRODE - Deze morgen kwam bij de eerste gebruiker van glasvezel de monteur aan de deur. De 
familie van Schijndel op het Kerkveld in Nistelrode kreeg naast de monteur extra bezoek bij deze bijzon-
dere aansluiting. Na een succesvolle aansluiting was ook glasvezel voor Nistelrode een feit.

V.l.n.r.: Wethouder Rien Wijdeven, Roland van Schijndel en Paul van Wanrooij

DE IJZERSTERKE PUNTEN VAN TRINED
KIJK NU 12 MAANDEN GRATIS NAAR 

Zie voorwaarden op de website

FOX SPORT EREDIVISIE
OF HET PLUSPAKKET
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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

www.vansantvoort.nl
Paterslaan 2a - Helmond - 0492-525552 
monique@vansantvoort.nl

In het buitengebied van Heesch, aan de rand van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, gelegen vrijstaande bungalow 
met aanpandige garage diverse multifunctionele ruimtes en 
een vrijstaande veldschuur. 
De multifunctionele ruimtes zijn uitermate geschikt voor het 
inrichten van een bed & breakfast/gastenverblijf of een 
praktijk/kantoor aan huis. Het geheel is gelegen op een 
perceel van 1.700 m². De centra van Heesch en Nistelrode, 
met alle dagelijkse voorzieningen, zijn op fietsafstand 
gelegen. 
Goede bereikbaarheid vanwege de ligging nabij de snelwegen 
A50 en A59.

Richtprijs:     € 325.000,-- k.k.  

Loosbroeksestraat 6, Heesch

TE KOOP PER INSCHRIJVING!

                                    Kijkdagen: 
zaterdag 14 oktober a.s.  van 11.00 tot 12.00 uur
maandag 23 oktober a.s. van 17.00 tot 18.00 uur

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

De rente is nu nog laag, maar zal een keer omhoog gaan.
Nu is dus een goed moment om een hypotheek af te
sluiten of over te sluiten. En het liefst voor een lange 
periode vast te zetten. Maar denk daarbij ook alvast na 
over je vaste lasten nà die periode. 
Ingewikkeld?
Gelukkig weten wij er alles van.

VAL NIET
IN EEN GAT

Tips om je huis 
te verkopen

1. Bepaal de juiste actuele 
prijs

2. Bepaal de juiste vraagprijs

3. Zorg dat je woning er 
fraai en neutraal uitziet

4. Zoek een flexibele 
makelaar

5. Controleer de presentatie 
van de makelaar

6. Bel geïnteresseerden na

7. Zorg voor een complete, 
kwalitatief goede 
advertentie op Funda

8. Houdt de advertentie op 
Funda up-to-date

9. Voeg gimmicks toe aan je 
Funda-profiel

10. Doe mee aan de open-
huizen-dag

11. Zet je woning op social 
media

Bron: www.wegwijs.nl

Reünie SAM examenklas 1983
HEESCH - De organisatie kwam 
al in oktober van 2016 bij elkaar 
om een leuke reünie te organi-
seren, in oktober 2017, voor de 
oud-leerlingen die allemaal Abra-
ham en Sara zouden zien dit jaar. 

De 163 namen van de examen-
klas 1983 waren bekend. De 
grootste klus moest nog komen: 
de adressen te achterhalen, want 
een emailadres of het woonadres 
was nodig om een uitnodiging 
te kunnen sturen. We hebben 
niet iedereen kunnen traceren, 
maar gelukkig zijn de meeste 
leerlingen gevonden en hebben 
maar liefst 87 oud-leerlingen zich 

aangemeld voor deze avond. 
Het werd een gezellige avond 
van bijkletsen en spelen van een 
mooie kwis. Directeur van der 
Steeg, die inmiddels de 80 jaar 
gepasseerd is, is ook geweest, en 
nog drie leraren wisten de reünie 
te bezoeken. 
Al met al een succesvolle avond! In zaal ‘t Tunneke was het een feest van herkenning
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Spreekt de manier van bouwen in het project Samen 
Bouwen in Heeswijk-Dinther, Abdijstraat u aan en wilt u 
ook samen met uw toekomstige buren uw droomhuis 
ontwikkelen en (laten) bouwen?  
 
Of weet u een locatie en wilt u een initiatief starten, 
maar bent u nog op zoek naar medebouwers en weet u 
niet waar en hoe te beginnen?  
 
Neem dan contact met ons op! 
 
Stichting SAMENBOUWEN.IN helpt als consumenten- 
platform al diverse jaren groepen consumenten bij het 
ontwikkelen en bouwen van hun woonwens. Wij zorgen 
in samenwerking met preferente partners dat het proces 
overzichtelijk verloopt, zodat u alleen keuzes hoeft te 
maken die van uw toekomstige huis uw thuis maken.  
 

 040 242 32 23  •  info@samenbouwen.in  
www.samenbouwen.in  

BERNHEZE BOUWT
Bewoners leggen eerste steen 
Project Abdijstraat

Op donderdagmiddag kwamen 
de nieuwe bewoners en de be-
trokken partijen bij elkaar voor 
de bouwhandeling. Donkere 
wolken pakten zich samen bo-
ven de Abdijstraat, maar na een 
kort openingswoordje van Jordy 
Drieman konden de nieuwe be-
woners nog voor de bui de eer-
ste steen leggen. Blij en tevreden 

schoten zij confetti de lucht in om 
de start van de bouw te vieren.

Bouwbedrijf Gebroeders Van 
Herpen, dat veel ervaring heeft 
met de bouw van seniorenwo-
ningen, neemt de uitvoering van 
het bouwproject op zich. De zes 
woningen zijn allemaal verschil-
lend, want samen met architect 
De Bie en De Bie hebben de be-
woners de woningen uitgewerkt.
Na de steenlegging feliciteerde 
Van Boekel de nieuwe bewo-
ners met hun woning en wenste 
hij hen veel plezier. Vastgoedre-
gisseur Paul Verhoeven noem-
de de eerste steenlegging “een 
moment waar naartoe was ge-
leefd.” Hij hoopt dat de gemeen-
te Bernheze dit soort projecten 
blijft steunen, omdat het aantal 
senioren binnen de gemeente 
stijgt.

Ambassadeur Ton Linders kreeg 
uit de handen van Drieman een 
presentje voor zijn inzet voor het 
project. Ook de bewoners kre-
gen uit handen van Verhoeven 

een kleinigheidje voor hun moed 
om mee te doen aan het project. 

Twee jaar geleden toen de eerste 
bijeenkomst over het bouwpro-
ject plaatsvond, zag de huizen-
markt er per slot van rekening 
minder rooskleurig uit. 

“Ik wil de deelnemers bedanken. 
Jullie zijn een uitdaging aange-
gaan en we gaan er een mooi 
project van maken”, besluit hij.

HEESWIJK-DINTHER - De zes nieuwe bewoners hebben afgelopen donderdag de eerste steen gelegd 
van hun aanstaande seniorenwoning in de Abdijstraat. In het officiële gedeelte van de bouwhandeling 
na de steenlegging, noemden wethouder Peter van Boekel en vastgoedregisseur Paul Verhoeven het 
project ‘bijzonder’.

Ton Linders die een presentje in ontvangst neemt Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

Peter van Boekel

Torenstraat 32 - 5473 EL  Heeswijk-Dinther
0413-291218 - info@roseendebie.nl

www.roseendebie.nl

RED
BARCHITECTS

URBANISTS
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Wederom Cultuurcafé De Mus

Allereerst komen er twee men-
sen van Regiofilmproducties iets 
vertellen over de film die ze ge-
maakt hebben en die binnenkort 
in première gaat. Ze laten na-
tuurlijk iets zien van hun film en 
uiteraard kun je ook meteen een 
kaartje kopen voor de première! 
Kijk alvast op 
www.regiofilmproducties.nl. 

De tweede gasten zijn muzikan-
ten; een heuse Klezemerband 
die de aanwezigen zal gaan ver-
maken met hun muziek

Als derde gast wordt Desiree van 
Rooij van de bieb in Heesch wel-
kom geheten. Zij zal een Boek 
en Babbel geven zodat men ge-

inspireerd wordt om eens een 
keer wat anders te lezen dan we 
gewend zijn. 

Natuurlijk zullen Danny en Mar-
lijn niet ontbreken als heuse 
HuisMusikanten!
www.marlijnvandijk.nl. 

We vragen een kleine vergoe-
ding voor de consumpties (€ 5,-) 
en het zou heel fijn zijn als je 
even van tevoren wil reserveren 
via www.de-mus.nl/heesch. 
Dan weet Thea namelijk hoeveel 
mensen zij kan verwachten.
Hopelijk komt de keuken hele-
maal vol deze keer! De inloop is 
vanaf 14.00 uur, het programma 
begint om 14.30 uur en zal tot 

ongeveer 16.30 uur duren. 

P.S. Wil je graag op de hoog-
te blijven van De Mus Heesch? 
Stuur dan even een mailtje naar 
dijk59@gmail.com.

HEESCH - Het is weer zover: op 29 oktober komt de volgende editie van De Mus in Heesch! In de keuken 
van Thea van Dijk (Vinkelsestraat 59) wordt een culturele middag georganiseerd. Het is gelukt om drie 
gasten te vinden die het cultuurcafé De Mus Heesch weer bijzonder interessant en leuk zullen maken.

Internationaal Accordeonfestival 

Dit festival, dat al 30 jaar een 
succes is, wordt georganiseerd 
door het Bernhezer Gehandicap-
ten Bal (BGB). Deze organisatie 
organiseert diverse evenemen-
ten om geld in te zamelen voor 
het Groot Bernhezer Verkleedbal 
dat op de eerste zondag in no-

vember gehouden wordt. 
Het programma is gevarieerd en 
interessant voor iedereen die van 
accordeonmuziek en het bespe-
len van accordeons houdt. Het 
is een gezellig evenement, met 
spelers uit België, Duitsland en 
natuurlijk Nederland. Ook zijn 

er enkele plaatselijke beroemd-
heden die hun kunsten komen 
vertonen. Het festival heeft 
twee podia. Op het hoofdpodi-
um zorgt een vakkundig drum-
mer voor de begeleiding en het 
tweede podium is een open po-
dium, waar iedereen zijn of haar 
klanken ten gehore kan brengen. 
Ook zal er een verkoopstand van 
accordeons en trekzakharmonica 
zijn.

Onder het genot van een hap-
je en drankje zullen diverse ar-
tiesten optreden en er zal zeker 
plaats op de dansvloer zijn voor 
een dansje. Er is een leuke loterij 
waar prachtige prijzen te winnen 
zijn.

Om 10.00 uur gaat de deur 
open, de entree bedraagt € 2,- 
wat geheel ten goede komt aan 
het BGB. Om 11.00 uur zal ge-
start worden met het program-
ma. Voor info mail naar info@
bernhezergehandicaptenbal.
nl of bel naar Partycentrum ’t 
Maxend via 0412-611251.

NISTELRODE - Op 22 oktober wordt voor de 30ste keer het Inter-
nationaal Accordeonfestival gehouden. Dan zullen de grote kop-
stukken uit de accordeonwereld elkaar ontmoeten bij Partycentrum 
’t Maxend.

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 13 oktober een mailtje naar info@de-pas.nl

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

Maandag 16 en 
dinsdag 17 oktober
20.00 uur. € 5,-.

VERWACHT: FILMHUIS DE PAS:
THE MAN WHO KNEW INFINITY en SING

THE MAN WHO KNEW INFINITY

Srinivasa is opgegroeid in de arme 
omgeving van Madras in India. 
Hij heeft een uitzonderlijk wis-
kundig talent en wordt toegelaten 
tot de universiteit van Cambridge. 
Het leven in Engeland valt niet mee: als buitenstaander wordt hij met 
gemengde gevoelens ontvangen en door velen tegengewerkt. Onder 
begeleiding van zijn professor groeit Srinivasa uit tot een pionier op 
het gebied van wiskundige theorieën. Vele hiervan worden ook nu 
nog steeds toegepast. 

SING kinderfilm

In een stad die bewoond wordt 
door dieren, wordt een talenten-
jacht georganiseerd door de koala 
Buster Moon. Hij is de trotse eige-
naar van een prachtig theater, dat 
vroeger heel succesvol was, maar 
nu oud en vervallen is geworden. 
Buster organiseert een talenten-
jacht als laatste kans om zijn ge-
liefde theater te redden. Vijf fina-
listen staan in de spotlight: een 
muis die liegt en bedriegt, maar 
prachtig kan zingen; een verlegen 
tiener-olifant met plankenkoorts; 
een oververmoeide moeder van 25 biggetjes; een jonge gangster-go-
rilla die afstand wil nemen van zijn criminele familie en een punkrock 
stekelvarken die niet langer in de schaduw wil staan van haar arro-
gante vriendje. Al deze dieren doen auditie in het theater van Buster 
en delen de droom die hun leven kan veranderen.

Dinsdag 17 en 
woensdag 18 oktober
13.30 uur. € 4,-.

Op dit moment hebben dieren 
en mensen, en dan vooral vrou-
wen uit verschillende culturen in 
vrolijke kleuren, mijn voorkeur, 
maar alles blijft in ontwikkeling. 
De doeken die nu in CC Nesterlé 
te zien zijn, zijn werken die ik zo-
wel tijdens de les als thuis op mijn 
zolderkamer gemaakt heb. Ik vind 
het heel spannend om dit allemaal 
te laten zien, buiten mijn naaste 
omgeving, en zie dit dan ook als 
een mooie stap in mijn persoon-
lijke groei. En ik hoop hiermee 
andere mensen te kunnen inspi-
reren, die net als ik twijfelen. Ga 
het doen, het brengt zoveel ple-
zier. Want zoals Carla zegt: het 
kan nooit niks worden, het is altijd 
iets! De expositie is nog tot en met 
eind november te bezoeken bij CC 
Nesterlé tijdens openingstijden.

Expositie Marja van 
Thiel bij CC Nesterlé
NISTELRODE - Ik ben Marja van Thiel en ik woon nu bijna 23 jaar 
in Nistelrode. Met heel veel plezier start ik deze oktober mijn vierde 
schilderseizoen bij Carla van Lieshout, ook in Nistelrode. Heel lang 
was dat een wens van me, maar ik twijfelde of ik wel zou kunnen 
schilderen. Ik had wel getekend in mijn kinderjaren, maar ben toen 
de creatieve kant van stoffen, kleuren, materialen mixen en kleding 
maken opgegaan. Ik leer bij Carla schilderen met acrylverf en te 
ontdekken wat bij mij past.

Thézinda sprookjestheater 

Alle kinderen die de basisschool-
leeftijd hebben (vier tot twaalf 
jaar) mogen meedoen. Er wordt 

geoefend op vijf zondagochten-
den in januari, februari en maart 
en op zondagmiddag 11 maart 

2018 wordt er weer een prach-
tige sprookjesvoorstelling ge-
geven, ook in CC De Pas. Deze 
keer is het sprookje ‘Zwaan kleef 
aan’ (oftewel ‘De Gouden gans’) 
aan de beurt.
Heb je zin om mee te doen? Er is 
nog plaats dus meld je snel aan 
via info@thezinda.nl. 

HEESCH – Hou je van sprookjes en vind je het leuk om te dansen, 
zingen en toneel te spelen? Dan is de musicalgroep van Thézinda 
echt iets voor jou! Al vele jaren brengt Thézinda een sprookje ten 
tonele in CC De Pas. Met behulp van een verteller wordt er een 
sprookje uitgebeeld met muziek, dans, zang én spel.

Ridders op Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 15 oktober slaan ridders hun 
kamp op bij Kasteel Heeswijk. 

De living history groep Hospi-
taalridders oefenen hun vecht-
kunsten, poetsen hun harnas, 
koken een middeleeuws potje 
en informeren het publiek over 
het leven als ridder omstreeks 
1200. Zo brengen zij de tijd tot 

leven waarin het kasteel is ont-
staan. De deelnemers hebben 
zich verdiept in de geschiedenis 
van deze ridderorde. De Hos-
pitaalridders tonen zondag een 
middeleeuws kampement in de 
kasteeltuin. 
De kasteelbezoekers kunnen hun 
vechtoefeningen bekijken en zelf 
ook een harnas en zwaard uit-
proberen.

Openingstijden: 10.00 tot 17.00 
uur. Entree: € 10,- volwassenen, 
€ 6,- kinderen. Meer info: 
www.kasteelheeswijk.com.
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Auto & Motor NIEUWS

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 

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 Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Opel Astra 1.4 turbo station 2012

Opel Astra 1.6 turbo station 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Corsa 1.4 cosmo clima 43.000 km 2015
Renault Megane Scenic 1.6 16v airco 2003
Seat Leon station 2015
Seat Mii 33.000 km 2015
Suzuki Swift 1.6 sport 2007
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

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

Zorgeloos op wintersport met huurbanden 
van Van der Pas Banden en Accu’s

Van der Pas Banden en Accu’s 
heeft een groot assortiment aan 
banden. Niet alleen voor de ver-
koop, maar ook voor verhuur. 
Voor wie niet vaak op winter-
sport gaat, kan het huren van 
winterbanden een voordelige 
optie zijn. 
Het kost geen moeite om uit te 
zoeken welke winterbanden je 
auto nodig heeft, want Van der 
Pas Banden en Accu’s zoekt de 
perfecte winterbanden voor jouw 
auto. De winterband die jij nodig 
hebt is altijd beschikbaar want 
Van der Pas Banden en Accu’s 
heeft meer dan 1.500 banden op 
voorraad!

Hoe je het ook wendt of keert, 
winterbanden zijn in wintersport-
gebieden verplicht en dus moeten 
de zomerbanden tijdelijk verwis-

seld worden voor winterbanden. 
“Een winterband zorgt voor een 
goede grip”, vertelt Joost van der 
Pas. Met zomerbanden heb je 
op sneeuw een remweg die ge-
middeld 31 meter langer is dan 

een remweg met winterbanden. 
Kortom; winterbanden zorgen 
voor meer veiligheid op de weg.
Niet alleen verhuurt Van der Pas 
Banden en Accu’s winterbanden 
voor personenauto’s, maar ook 
voor bussen en campers. Vlak 
voor je vakantie worden de win-
terbanden met velgen op je auto 
gemonteerd en na je vakantie 
worden de zomerbanden weer 
op je auto gezet.

Bij Van der Pas Banden en Ac-
cu’s huur je voor een voordelige 
prijs vier winterbanden en een 
sneeuwketting. Op de gewenste 
momenten voor en na de winter-
sport kun je bij Van der Pas Ban-
den en Accu’s terecht voor het 
verwisselen van banden. Terwijl 
de banden worden verwisseld, 
staat de koffie voor je klaar!

Naast winterbanden is Van der 
Pas Banden ook het juiste adres 
voor onder andere levering van 
banden voor trucks en landbouw.

HEESWIJK-DINTHER - Heel langzaamaan komt de winter er weer aan. In Nederland zijn winterbanden 
niet verplicht, maar in de wintersportgebieden wel. Eigen winterbanden aanschaffen voor de winter-
sport is niet altijd nodig, want bij Van der Pas Banden en Accu’s huur je voor de vakantieperiode je 
winterbanden. Terwijl de winterbanden op je auto worden gezet, staat de koffie voor je klaar!

Joost van der Pas met links 
een winterband en rechts een 
zomerband

Tekst en foto: Matthijs van Lierop
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777

info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert
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TERWIJL DE BANDEN 
WORDEN VERWISSELD, 

STAAT DE KOFFIE
VOOR JE KLAAR!

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Ford Transit custum DC L2 125pk vol optie’s 83.000 km 2013

Nissan Note ecc.  trekhaak 5 drs 97.000 km 2006

Peugeot 206 quiksilver ecc. 3 drs 74.000 km 2005

Toyota Aygo nav airco LMV zwart 5 drs 47.000 km 2011

VW polo 1.2 TSI nav airco 5 drs alarm 44.000 km 2014

Volkswagen Move-up nav airco lmv  68.000 km 2014
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Citroen C2 2006 € 3499,-
Citroën C3   1.1 Ambiance 123 Dkm 2003 € 2750,-
Citroën C3   1.6 exclusieve 2004 € 2499,-
Citroen C3 1.6 EHDi, 60D km 2012 € 8950,-
Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-
Citroën Xsara 1.6i Berline 1999 € 799,-
Daewoo Lanos 1.5 sx 1999 € 650,-
Fiat Panda airco 2004 € 3450,-
Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3499,-
Hyundai Atos Spirit 2000 € 1500,-
Hyundai Matrix 2001 € 1450,-
Kia Picanto 1.0 lx  110 Dkm 2004 € 2250,-
Kia Rio 1.3 Ls 2002 € 999,-
Mercedes C180 Station 1.8i 2006 € 8900,-
Opel Agila 1.2 Color edition 2001 € 1750,-
Peugeot 106 2003 € 1999,-
Peugeot 307 1.6-16V 2003 € 2250,-

Peugeot 307 SW 1.6-16V 2003 € 2450,-
Peugeot 307 AUTOMAAT 2003 € 2900,-
Toyota Aygo 5 drs zwart airco 2010 € 4600,-

Cabriolet:
BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-
Ford Street Ka 2004 € 3499,-
Peugeot 206 CC 2005 € 5950,-
Vw Golf TDI 1998 € 1250,-

Motoren:
Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 1999,-

Bedrijfswagens excl. btw:
Citroën Berlingo 1.6 HDI 2007 € 3250,-
Fiat Doblo Cargo 1.9D 2004 € 1950,-
Opel Combo 1.3 CDTi 2004 € 1499,-

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

JOS VAN BOXTEL 
HOLDING

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)
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Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl
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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

Jos van Boxtel  
Middelrode, Haff ertsestraat 21, 073-5032911   |   ’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073-6496633   |   Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355

www.josvanboxtel.nl

Brandstofverbruik (EC 2015/45W of EC216/646W) varieert van 3,3-4,8 L /100km (20,8-30,3 km/L); CO₂ 75-109 gr/km.

*  Deze tijdelijke actie loopt van 25 september t/m 31 oktober 2017, uiterste registratiedatum 31 december 2017 • Afgebeeld AYGO x-cite rijklaar vanaf € 14.995,- en Yaris 1.5 Hybride Bi-tone automaat rijklaar vanaf € 23.995,- • Wijzigingen voorbehouden. Importeur: 
Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Doe nu de check op toyota.nl!

Profi teer nu van 
maximaal inruilvoordeel

Zin in een nieuwe Toyota? This is the moment… Want Toyota heeft tijdelijk heel veel voordeel op heel veel modellen. Of je nu voor de AYGO, de nieuwe Yaris, de Auris, 
de Toyota C-HR, de Prius of de RAV4 kiest: je krijgt nu een extra hoge inruilprijs voor je huidige auto. Benieuwd naar je persoonlijke voordeel? Doe nu de kentekencheck 
op toyota.nl of kom bij ons langs! Let’s go!

Rijden in 
het donker
Het kan zijn dat je natuurlijk 
gewoon goed ziet, maar uit on-
derzoek is gebleken dat 42% 
van de Nederlanders moei-
te heeft met het kijken in het 
donker. Belangrijk dus om extra 
oplettend te zijn in het donker. 

Lees hieronder de beste tips 
voor rijden in het donker:
• Let goed op de auto 

voor je, dit is een goed 
referentiepunt om het 
verloop van de weg te 
volgen.

• Focus je op je eigen 
weghelft.

• Gebruik de 
referentiepunten op en 
naast de weg, zoals; 
markeringen, reflectoren 
en verkeersborden.

• Rem af en rijdt rustig door 
als je niet goed kan zien 
hoe de bocht of afrit loopt.

• Laat je verlichting op tijd 
controleren bij de garage.

Bron: www.allsecur.nl
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Hoe bereid je je voor op de herfst?
Een goede voorbereiding is in dit geval echt het halve werk. Dit voorkomt ook ongevallen en schade aan 
uw auto. De volgende tips kunnen daarbij helpen:
• Zorg dat de lampen van je auto 

goed werken en dat ze goed 
schoon zijn.

• Zet je verlichting niet alleen aan 
als het donker is. Ook bij laag-
staande zon of mist vergroot 
het je zichtbaarheid.

• Zorg ervoor dat je niet ver-
moeid in de auto zit en dit niet 
sterker maakt door de verwar-
ming, of te veel eten. Oplet-
tendheid verkleint de kans op 
ongevallen, zeker bij slecht 
weer. Belangrijk, omdat zeker 
15% van de ongevallen hier-
door veroorzaakt wordt.

• Controleer alle onderdelen van 
je auto. Laten je ruitenwissers 
bijvoorbeeld strepen na? Ver-
vang ze dan.

Bron: www.allsecur.nl

Joost: “Een winterband zorgt voor een goede grip”

www.autobedrijflangens.nl

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

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

•	 Mini		850	de	Luxe, gerestaureerd lichtmetalen 
wielen 1975

•	 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

komt	binnen

verkocht

komt	binnen

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!

Tijdens deze campagne mogen 
leden van Rabobank Oss Bern-
heze hun stem uitbrengen op de 
vereniging(en) of stichting(en) 
die zij een warm hart toedragen. 
Dat is optimale ledeninvloed 
zoals het hoort bij een coöpera-
tieve bank. De stemmen van de 
leden zijn geld waard. Hoe meer 
stemmen er op een vereniging 
of stichting uitgebracht worden, 
des te meer geld deze vereniging 
of stichting krijgt.

603 Verenigingen en stichtin-
gen doen mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. Zij dingen 
met hun project mee naar een 
bijdrage uit de totale prijzen-

pot van € 300.000,-. Tijdens de 
finaleavond, die plaatsvindt op 
donderdag 2 november, wordt 
bekend gemaakt welk bedrag zij 
ontvangen. De uitreiking vindt 
plaats tijdens de Week van de Co-
operatie bij De Rusheuvel in Oss.

Leden van Rabobank Oss Bern-
heze kunnen tussen 9 en 23 ok-
tober hun stem uitbrengen. Zij 
hebben hiervoor een persoon-
lijke stemcode ontvangen. Ieder 

lid mag vijf stemmen uitbrengen 
waarvan maximaal twee op de-
zelfde vereniging. Hiermee helpt 
de Rabobank de clubs om hun 
doelen te bereiken. Meer infor-
matie lees je op 
www.rabobank.nl/ossbernheze.

Rabobank Clubkas Campagne 2017: 
Kom in actie voor jouw club!
BERNHEZE - Rabobank Oss Bernheze steunt het verenigingsleven met de Rabobank Clubkas Campag-
ne. Met de Clubkas Campagne laat de bank een deel van de winst terugvloeien in de maatschappij. 

603 VERENIGINGEN 
EN STICHTINGEN
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Uitleg over dementie
in Alzheimercafé

Dementie
Er zijn verschillende ziektebeel-
den, die onder het begrip de-
mentie vallen; de ziekte van 
Alzheimer is daarvan het be-
kendste. Mascha Kuijpers–de 
Vries, klinisch geriater, en Lyan 
de Roos, specialist ouderenge-
neeskunde, geven informatie 
over de verschillende vormen en 
leggen uit hoe de symptomen 
herkend kunnen worden. Zij leg-
gen ook uit hoe men vaststelt 
of er sprake is van dementie en 
wat het verschil is met normale 
vergeetachtigheid. Na de inlei-
dingen is er volop gelegenheid 
om vragen te stellen. Aanwezi-

ge hulpverleners zullen ingaan 
op alle vragen en opmerkingen 
rond dementie die aan de orde 
komen. Voor het Alzheimercafé 
hoef je je niet vooraf aan te mel-
den. 

Ontspannen sfeer
In het Alzheimercafé komen 
iedere maand enkele tiental-
len bezoekers. Daarnaast zijn 
er steeds vrijwilligers en enkele 
beroepskrachten aanwezig. De 
maandelijkse avonden verlopen 
in een bijzondere, ontspannen 
en warme sfeer. Dit initiatief van 
Alzheimer Nederland, afdeling 
Oss/Uden/Veghel, GGZ Oost 

Brabant, BrabantZorg en ONS 
welzijn is bedoeld voor alle ge-
interesseerden uit de gemeen-
ten Boekel, Uden, Veghel en 
Bernheze en de verre omtrek. 
Wie meer wil weten kan tevoren 
contact opnemen met José de 
Boer van Alzheimer Nederland 
afdeling Oss/Uden/Veghel via 
06-26923444.

BERNHEZE - Omdat het een vraag is van heel veel mensen, wijdt het Alzheimercafé in Veghel ieder 
jaar aan het begin van het seizoen een thema-avond aan de vraag: “Wat is dementie?” Dit jaar is dat 
op dinsdag 17 oktober in het Pieter BrueghelHuis op Middegaal 25 in Veghel. Iedereen die iets heeft 
met dementie is vanaf 19.00 uur van harte welkom. In een informele sfeer geven deze keer twee des-
kundigen informatie en er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De 
toegang is zoals altijd gratis. 

Na de koffie was er een film 
met uitleg over de smokkelrou-
te, op ludieke wijze verteld door 
Wiel Peerlings. Daarna volgde 
een heerlijke lunch met lekkere 
broodjes. Om 13.30 uur vertrok-
ken de bussen om de smokkel-
route te gaan rijden en was er 
een uitleg van een gids die de 
aanwezigen vertelde over de 
wijze waarop men in vroegere 
jaren de grens overging; erg in-
teressant om te horen.

Om 15.00 uur keerden de bus-
sen weer terug bij het partycen-
trum. Daar had zich muzikant 
Gerard van Kol klaargemaakt om 
iedereen te vermaken met zijn 

Nederlandse liedjes uit vroegere 
tijd, die iedereen wel mee kon 
zingen en waar ook op gedanst 
kon worden. Tot verrassing van 
iedereen kwam om 16.00 uur 
Wiel Peerlings een buut brengen, 
waar kostelijk om gelachen is. 
Om 17.00 uur was de inwendi-
ge mens weer aan de beurt. Het 
diner werd geserveerd, iedereen 
liet het zich goed smaken.

Rond de klok van 19.00 uur was 
het mooi geweest en maakte 
iedereen zich op voor de tocht 
huiswaarts om een uurtje later 
in Heesch te arriveren. Ieder-
een kon terugkijken op een heel 
mooie en gezellige dag.

Busreis naar Soerendonck
met Horizon

HEESCH - Dit jaar stond de ‘Smokkeltocht naar Soerendonck’ op het 
programma bij de jaarlijkse busreis, georganiseerd door Ziekenver-
eniging Horizon. Op zaterdag 30 september vertrok een stoet van 
maar liefst drie bussen om 9.30 uur vanaf het kerkplein richting 
Soerendonck. Het was een mooie route, door Eindhoven, langs het 
PSV-stadion. Om ongeveer 11.00 uur kwamen de deelnemers aan 
bij Partycentrum Antoine waar koffie/thee met een heerlijk plakje 
cake klaar stond. 

Kaartavond Zonnebloemafdeling HDLV
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Op vrijdag 20 oktober is er een kaartavond met 
rikken en jokeren in CC Servaes in Dinther. Belangstellenden kunnen inschrijven vanaf 19.00 uur. Het 
kaarten begint om 19.30 uur. Het inschrijfgeld is € 5,-, inclusief twee consumpties.

Tijdens de pauze worden er loten verkocht en na het kaarten volgt de loterij. De opbrengst is voor de ac-
tiviteiten en het bezoekwerk van de Zonnebloemafdeling HDLV. De Zonnebloem zet zich in voor mensen 
met een lichamelijke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. We hopen op veel kaarters 
voor dit goede doel.

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!!!

Op vrijdag maakten de scou-
tingleden kennis met  het kam-
peren en zette zij na een korte 
instructie hun eigen ploegtenten 
op. Het bleek geen eenvoudige 
klusje om de tenten herfststorm-
bestendig op te zetten. Na het 
buitenwerk werd het programma 
binnen voortgezet met het spel 
Weerwolven. Een groepsspel dat 
voor veel suspense zorgde. 

Pionieren
Zaterdagochtend kwam knoop-
deskundige Marcel Attevelt om 
te tonen hoe allerlei knopen ge-
legd moeten worden. In een rap 
tempo maakte men kennis met 
onder andere de schootsteek, 
mastworp en diverse sjorringen. 
Knopen die vervolgens in praktijk 
werden gebracht bij het pionie-
ren van keukens. Dat is het ma-
ken van constructies met rond-
hout en touwverbindingen. Om 
te voorkomen dat bouwwerken 
instorten moeten de knopen op 
een juiste wijze worden gelegd. 
Menig knoop moest dan ook 
losgemaakt en opnieuw gelegd 
worden, dus: leren door doen. 

Tochttechnieken
Het middagprogramma bestond 

uit zeven workshops over aller-
lei activiteiten. Zo ontdekten de 
scouts hoe een striptocht werkt, 
hoe je een kompas kunt hante-
ren en wat je met een oleaat-
route moet doen. Ook werd er 
aandacht geschonken aan veilig-
heid en hygiëne tijdens het kam-
peren. Vervolgens mochten de 
scouts zelf een maaltijd vaststel-
len en inkopen doen. Het wer-
den geen culinaire hoogstandjes 
maar het smaakte! 

Programmeren
Tijdens de avond verdienden 
scouts via een kwis punten 
waarmee ze activiteiten kon-
den ‘kopen’ voor een scoutsbij-
eenkomst. De zondag werd in 
beslag genomen door een uit-
dagende tocht met routetech-
nieken waarmee men de vorige 
dag kennis had gemaakt.

Nieuwe Heesche scouts 
verwelkomt
HEESCH - De oprichter van de internationale Scoutingorganisatie, 
Lord Baden Powell, bedacht als motto: ‘Learning by doing’. Dat le-
ren door te doen was ook de rode draad voor het Nieuwelingen-
weekend van de Heesche Gidsen en Scouts. Om zo snel mogelijk 
als scout volwaardig mee te kunnen doen wordt er voor de nieuwe 
leden een speciaal weekend georganiseerd.
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Benefietavond voor nieuwe 
pakken Raad van 11 Heesch

Deze avond zullen de ‘Picadillys’ 
zich van hun beste kant laten 
zien; een belofte die voorkomt 
uit de veiling tijdens de boeren-
bruiloft op carnavalsmaandag. 
DJ Menno zal de pauzes opvul-
len met de nodige feestnum-
mers.

Ook is er nog een gastoptreden 
van Mick van Haaren, bekend 
van ‘The Basement’ en momen-
teel van ‘The Velvet Roses’.

Allemaal tot ziens op vrijdag-
avond 13 oktober in een hopelijk 
bomvolle zaal van ’t Tunneke.

HEESCH - Vrijdag 13 oktober aanstaande is er een benefietavond 
georganiseerd in Café ’t Tunneke en wel voor nieuwe pakken voor 
de Raad van 11 van Krullendonk. De entree bedraagt slechts € 5,- 
en dit bedrag komt geheel ten goede aan de nieuwe pakken voor de 
Raad van 11.

Raad van 11

De inspiratieavond, die gehou-
den wordt in CC Servaes, heeft 
het doel om deelnemers aan de 
pronkzitting te inspireren, mo-
tiveren en activeren. Landelijk 
bekende experts en minder be-
kende experts nemen de deelne-
mers bij de hand en geven tips 
om je nog beter te maken. 

De avond is niet alleen voor de 
deelnemers aan eerdere pronk-
zittingen, maar ook voor hen die 
altijd al op het podium hebben 
willen staan. Dus ben jij een ton-
proater, danser of heb je een an-
dere act? Dan is dit het moment 
om je aan te melden!

De inspiratieavond begint om 
19.30 uur. Graag aanmelden via 
pronkzitting@snevelbokkenland.nl
voor 18 oktober en vermeld 
daarbij met hoeveel personen je 
komt.

Stichting Carnaval HDL 
organiseert inspiratie-
avond pronkzitting
HEESWIJK-DINTHER / LOOSBROEK - Stichting Carnaval HDL orga-
niseert op woensdag 1 november een inspiratieavond voor deelne-
mers van de pronkzitting. Ook nieuw talent is van harte welkom om 
zich te laten inspireren. Snevelbokken, Snevelgeiten en Zandkruiers 
worden door bekende Nederlanders geïnspireerd voor een hoog-
staande act op de pronkzitting. 

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

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

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,-

Spaar bij Coop voor 
Zwilling keukenmessen

Tijdens de spaaractie ontvangen 
klanten van Coop bij besteding 
van € 5,- aan boodschappen 
één spaarzegel, een ‘mespunt’ 
genoemd. Bij twintig zegels is 
de spaarkaart vol en kunnen 
klanten tegen een bijbetaling 
een keuze maken uit zeven ver-
schillende messen, een schaar 
en een messenblok van Zwilling. 
De spaaractie loopt tot en met 
zondag 21 januari 2018. Volle 
spaarkaarten kunnen tot en met 
zondag 4 februari 2018 worden 
ingeleverd. 
Met meer dan 280 jaar kennis 
en ervaring is Zwilling expert 

én marktleider op het gebied 
van keukenmessen. De messen 
hebben een betrouwbaar Duits 
ontwerp en zijn geproduceerd 
volgens de hoogste kwaliteits-
normen. 

Een ergonomisch en functioneel 
design wordt gecombineerd 
met innovatieve technologieën 
en materialen. Tot slot hebben 
de messen een optimale mes-
scherpte en zijn ze corrosiebe-
stendig. Kortom: de perfecte 
messen voor elk gerecht! 
Voor meer informatie: 
www.coop.nl/zwilling

HEESWIJK-DINTHER - Een nieuwe aantrekkelijke spaaractie bij 
Coop Heeswijk-Dinther! De komende maanden sparen klanten van 
de supermarkt voor ZWILLING keukenmessen, een messenblok 
en keukenschaar. Robin Jansen, supermarktmanager Coop Hees-
wijk-Dinther: “Zwilling messen combineren een hoge kwaliteit met 
een prachtig design. De messen zijn een prachtig cadeau tijdens 
sinterklaasavond of onder de kerstboom.” 

Ook Nol Havens, die haar met 
gitaar en zang begeleidt, krijgt 
er van langs. Doorlopend brengt 
ze hem in verlegenheid. Nol is de 

leadzanger van VOF de Kunst en 
zijn stem en stijl herken je daar 
onmiddellijk van. Nol vormt het 
rustpunt in de tomeloos ener-
gieke voorstelling. Karin Bruers 
daagt uit, provoceert maar laat 

toch ook haar onzekerheid een 
klein beetje zien, al bedekt ze die 
onmiddellijk met grove anekdo-
tes en grappen. Dit laatste is mis-
schien wel jammer. 

Er zou meer evenwicht geweest 
zijn als ze haar kwetsbaarheid 
wat meer ruimte had gegeven. 
Ze doet dit wel met het verhaal 
over haar dementerende moe-
der en een brief van een verla-
ten vrouw van een hoerenloper. 
Ze kan dit absoluut meer uitbui-
ten zodat haar voorstelling meer 
evenwicht en vooral meer rust 
krijgt.

Ik gun Nol een paar mooie liedjes 
in de voorstelling. Overigens doet 
Karin zelf een goede versie van 
Edith Piaf en die mag ook blijven. 
Wat absoluut moet blijven is haar 
feministische inslag. Ik heb haar 

geschiedenis er niet op nagesla-
gen maar het feminisme dringt 
onmiskenbaar in alles door. Het 
belooft een mooie voorstelling te 
worden die natuurlijk nog verre 
van af is maar daar zijn de try-
outs of werkvoorstellingen ook 
voor. Na het zien van deze werk-
voorstelling vraag je je af hoe 
de voorstelling er uiteindelijk uit 
gaat zien. Ik neem me voor deze 
te gaan kijken.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl/albums. 

Tekst: Hans van Uden
Foto’s: Marcel van der Steen

Theaterseizoen CC Nesterlé
opent met try-out 
voorstelling van Karin Bruers
NISTELRODE - Haar nieuwe voorstelling krijgt de titel ‘Bruers haalt uit’ en dat deed ze. Met tomeloze 
energie haalde ze uit naar van alles en nog wat. Verontwaardigd, ad rem en snel. Een gevaarlijke vrouw 
die vooral naar de man, het klootjesvolk en het alledaagse uithaalt. Ze ontziet niets en niemand, zelfs 
haar stokoude moeder niet...

Wat absoluut moet blijven
is haar feministische inslag



  
Woensdag 11 oktober 201736



Woensdag 11 oktober 2017 37
  

BERNHEZE SPORTIEF

Bami - of nasi goreng,
spaghetti of macaroni

400 gram

Welten
Normaal 2,99

Belgische frieten
2 kilogram

Lutosa

Naturel, PiriPiri, Zigeuner, 
Japans of Spaans

Kiphaasjes
500 gram

Streekpoelier

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 11 oktober t/m dinsdag 17 oktober 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
spaarkaart

artikel

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Ambachtelijke

Chinese tomatensoep
1liter

Diepvriesspecialist

€ 3,79

2,99

€ 2,99

2,19

Broodje frikandel
8 stuks

Diepvriesspecialist

Mini 
loempia’s

36 stuks

Dorada

€ 3,99

2,99

Rundvlees, stoofvlees, 
goulash of kipsaté 

Kroketten
5 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 2,99 / 3,29 / 3,49

Kiphaasjes

Chinese tomatensoep

Diepvriesspecialist

Broodje frikandel

Diepvriesspecialist

Belgische frieten

Normaal 2,

€ 0,50 

per stuk

1,99

Normaal

5,00

2 schalen 
voor 4,00

2 schalen 
voor

€ 6,99

3,99

Tijdens de rust leek HVCH-trainer Maar-
ten van Vugt zijn mannen de sleutel te 
hebben aangereikt om de forcing te ma-
ken. HVCH was oppermachtig en onder 
aanvoering van aanvoerder Roy Vissers 
kwam Oirschot onder steeds grotere 
druk te staan en was het wachten op het 

eerste Heesche doelpunt. Dat viel ook in 
de 64e minuut uit een prima aanval met 
uitstekende voorzet van Joey Vissers op 
de inkomende Lars van Lee die de bal in 
het doel liet glijden. De scheidsrechter 
ging echter in op het vlagsignaal van de 
grensrechter van de thuisploeg en annu-
leerde alsnog de treffer. HVCH ging niet 
bij de pakken neerzitten en bleef jagen 
op de zegetreffer. Het gevaar op een 
doelpunt van de tegenstander blijft dan 
altijd aanwezig. 

Dat leek, geheel tegen de verhouding in, 
in de 87e minuut te gebeuren toen de 
balvaardige spits Dennie Banda zich goed 
vrij speelde en Mike van Nuland met een 
prima reflex moest redden. Dat voor-
kwam dat HVCH met geheel lege han-
den naar Heesch zou moeten afreizen.

HVCH krijgt te weinig in Oirschot
OIRSCHOT/HEESCH - Een vooral in de tweede helft uitstekend spelend HVCH kwam 
bij Oirschot Vooruit niet verder dan een gelijkspel: 0-0. In de eerste helft had Oir-
schot nog een klein overwicht en was het voor de Heesche defensie soms alle hens 
aan dek, vooral aan de linkerkant waar regelmatig de behendige Bram Meeuwis en 
Joris Swaanen door kwamen. Een bijna foutloos keepende HVCH-doelman Mike van 
Nuland was echter op zijn post. Voor HVCH waren er mogelijkheden om te scoren 
voor Robin Knapp en Lars van Lee maar Oirschot-keeper Menno Kuulkers was op zijn 
post of de afwerking was niet zuiver genoeg. 

Robin Knapp passert de Oirschot 
Vooruit-verdediger Foto: Rudo Romijnders

voetbal

VINKEL/NISTELRODE - Net als vorige week 
behaalde Prinses Irene een 0-0 gelijkspel. 
Dit keer in de uitwedstrijd tegen EVVC. 

Voor de tweede zondag op rij troffen de 
Vinkelnaren scheidsrechter Vereijken als 
leidsman. Toch bijzonder van de KNVB, 
als je kunt putten uit een groot arse-
naal aan scheidsrechters. De Vinkenaren 
wisten waarschijnlijk dat de man niet te 
flauw fluit, want het randje wat betreft 
hardheid in de duels werd regelmatig op-
gezocht. In de eerste helft domineerde 
EVVC nadrukkelijk en was het doelman 
Stef van Venrooij die twee keer goed red-
de toen er een Bosschenaar voor hem op-

dook. De beste kans was op slag van rust 
voor Bart van Griensven, die van dichtbij 
tegen de lat schoot.
Prinses Irene kwam goed uit het theelo-
kaal. In de 48e minuut had het zo maar 
0-1 kunnen staan maar een scherpe voor-
zet van Jeroen Bekkers ging net voorbij de 
instormende Tim van der Heijden. Net als 
in de eerste helft waren er weinig uitge-
speelde mogelijkheden aan beide kanten. 
In de 78e minuut was er de beste kans 
voor Prinses Irene. Via Robin Walk kwam 
de bal bij Van Rooij, die Soetekouw alleen 
op het Vinkelse doel afstuurde. Van den 
Bogaard redde prachtig ten koste van 
een corner. In de 85e minuut werd een 
vrije trap snel genomen aan Vinkelse zij-
de en dat zorgde voor een scrimmage op 
zo’n een meter voor het doel van Prinses 
Irene, maar gescoord werd er niet. Het 
slotakkoord was wederom voor de goed 
ingevallen Soetekouw. Hij kreeg in bles-
suretijd nog een mogelijkheid maar kon 
die niet omzetten in een doelpunt, waar-
door de wedstrijd dus eindigde zoals deze 
was begonnen.

Derby eindigt met brilstand
voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene liet 
in eigen huis Be Quick over zich 
heen lopen. Be Quick opende de 
score, maar Prinses Irene kwam 
via Laura van de Ven nog op ge-
lijke hoogte. 

Dit was ook meteen de laatste 
keer dat dit lukte in de wedstrijd. 
Be Quick scoorde drie keer ach-
ter elkaar, waarna Esther van 
Venrooij, vanuit een slimme kans 
onder de korf, haar doelpuntje 
meepikte. Ook Linda van Tilburg 
gooide de bal binnen, na goed 
voorwerk van Hilde Pittens. Hoe-
wel Prinses Irene bleef werken, 
kwam ze nog wat tekort op het 

spel van Be Quick waardoor die 
opnieuw drie keer achter elkaar 
kon scoren. Linda van Tilburg 
scoorde net voor rust nog van 
afstand, waardoor de rust in ge-
gaan werd met een 4-8 stand. 
Meteen na rust scoorde Be Quick 
weer twee keer, wat het verschil 
op zes doelpunten bracht. Linda 
van Tilburg schoot opnieuw van 
afstand raak, en ook Hilde Pittens 
schoot een mooi uitgespeelde 
kans binnen. Daarna wist Prinses 
Irene tien minuten de korf niet te 
vinden, waardoor Be Quick het 
geslagen gat nog verder kon uit-
breiden door ontspannen de bes-
te kansen te zoeken. Laura van 

de Ven nam vanuit Prinses Irene 
weer het initiatief en schoot van 
afstand raak. Daarna scoorden Be 
Quick en Prinses Irene nog twee 
keer om en om: Linda van Tilburg 
en Laura van de Ven deden dit 
voor Prinses Irene.

Korfbalsters onderuit tegen koploper

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

SINT HUBERT/LOOSBROEK - In 
de 3e wedstrijd van het seizoen 
heeft WHV een moeizame 0-1 
overwinning geboekt op een 
zeer jeugdig Sint Hubert. 

Het was in de eerste helft voor 
de vele meegereisde Loosbroek-
se supporters niet te zien dat 
Sint Hubert onderaan stond. Het 
elftal voetbalde met veel en-
thousiasme tegen WHV en die 
wist daar niet echt raad mee. De 
beste kansen waren voor Sint 
Hubert en WHV voetbalde meer 
tegen zichzelf dan tegen de 
thuisploeg en echt uitgespeelde 
kansen kreeg het niet. Na rust 
veranderde dat en WHV liet zien 
dat het wel degelijk kan voetbal-
len. En al snel was het raak. In 
de 53e minuut was het Ramon 

Kezer die met een bekeken schot 
de 0-1 scoorde op aangeven van 
Tim Buunen. Maar net als vorige 
week kon men niet doordruk-
ken. De 0-2  kwam er maar niet, 
ondanks goede kansen voor 
Thijs en Roel Lunenburg en Yo-
rick van de Rakt. De beste kans 
was nog voor Martijn Driessen, 
maar zijn goede kopbal werd 
door de keeper keurig uit de be-
nedenhoek geranseld. Hierdoor 
bleef Sint Hubert in de wedstrijd 
en het was keeper Bram van 
de Pas die een goede wedstrijd 
bekroonde met een belangrijke 
redding op de lijn, een minuut of 
10 voor tijd. Gelukkig voor WHV 
bleef het bij deze 0-1 overwin-
ning, waardoor WHV bovenin 
meegaat in de race om promotie 
naar de 4e klasse.

WHV wintvoetbal
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DE OPLOSSING

Op het onderdeel tuls werden de 
volgende prijzen behaald:
Een derde plaats was er voor 
Bjorn van Krieken en Romy Staal. 
Op het onderdeel sparring be-
haalde Danique Boelhouwer een 
derde plaats.
Benthe Matthieu, Imke van der 
Zande en Romy Staal behaalden 

een mooie tweede plek. 
Bjorn van Krieken uit Nistelrode 
en Niek Landman behaalden een 
knappe eerste plek.

In totaal werd er drie keer een 
derde plaats, drie keer een twee-
de plaats en twee keer een eer-
ste behaald.

Tweede 
succesvolle toernooi Taekyon
ZEEWOLDE/BERGHEM - Zaterdag 7 oktober vond in Zeewolde de 
vierde Flevo Taekwondo Cup plaats. Dit toernooi, met deelnemers 
vanuit het hele land, was een erg leuk toernooi. Er kon gestreden 
worden op de onderdelen tuls en sparren. Vanuit Taekyon Berghem 
deden ook een aantal deelnemers mee aan dit toernooi en zij boek-
ten goede resultaten. 

budo

Podiumplaatsen tijdens 
Open Zeeuwse judokampioenschappen
VLISSINGEN/BERNHEZE - Afgelopen zaterdag zijn de judoka’s van 
Van Buel Sports uit Oss, Berghem, Uden en Heesch afgereisd naar 
Vlissingen om daar deel te nemen aan de jaarlijkse Open Zeeuwse 
kampioenschappen. 

Mika Kemps en Bente van Vugt wisten het toernooi op naam te zet-
ten en grepen het goud! Brons was er voor Lizz Sieliakus, Recay Yil-
maz, Nick de Groot en Lola Kemps.

budo

Mika Kemps (eerste plaats)

Nieuwe jacks voor Heeswijk 6

HEESWIJK-DINTHER - Het 6e seniorenteam van Voetbalvereniging Heeswijk ontving onlangs prachtige 
nieuwe jacks. Dit dankzij vier sponsors die hun bijdrage hieraan hebben geleverd. Afgelopen zondag 
werden de jacks in ontvangst genomen en gepresenteerd. 

Heesakkers Beton, Houthandel Jacobs, Buijs Metselwerken en Mebin Betoncentrale zijn de vier sponsors 
die de mannen in het nieuw hebben gestoken. Zij werden met waardering toegesproken voor deze schen-
king. Niet alleen de financiële steun, maar ook de betrokkenheid wordt door de vereniging en het team 
zeer gewaardeerd. Om in welbekende termen van de sponsors te spreken: “Fijn dat we op sponsors als 
jullie kunnen bouwen!” Alle sponsors kregen een sjaal en een bos bloemen.

Korfbalvereniging Altior arbitrageproof

De afgelopen jaren heeft Altior 
gewerkt om een beleidsplan te 
realiseren om in aanmerking 
te komen voor de arbitrage- 
proof-certificering. Het certificaat 
houdt in dat Altior voldoet aan 
de eisen van de korfbalbond om 

de vereniging bewust te maken 
van thema’s als veiligheid, spor-
tiviteit en respect. 
Tijdens de ledenvergadering op 
maandag 18 september nam 
Toos het certificaat in ontvangst 
van de korfbalbond.

De eisen van de bond zijn on-
der andere dat de ‘10 gouden 
gedragsregels’ binnen de club 
worden nageleefd en dat leden 
spelregelkennis opdoen zodat zij 
wedstrijden kunnen fluiten. Het 
certificaat, dat in de kantine van 

Altior hangt, is een bewijs dat de 
vereniging fairplay hoog in het 
vaandel heeft staan. “Daar zijn 
we trots op”, zegt Toos, die naast 
voorzitter ook in de scheidsrech-
terscommissie zit.

De komende jaren gaat Altior zijn 
best doen om het beleidsplan zo 
goed mogelijk uit te voeren. Een 
van de doelen is om meer leden 
wedstrijden te laten fluiten. De 
club telt momentele negentien 
scheidsrechters en dat aantal 
ziet de vereniging graag stij-

gen. Volgens Toos zorgen meer 
scheidsrechters voor een lagere 
drempel om wedstrijden te lei-
den. Momenteel fluiten sommige 
leden wel eens twee wedstrijden 
per weekend. Als de club meer 
scheidsrechters heeft, hoeft elke 
scheidsrechter minder te fluiten.  

Juist nu in de Week van de Scheids-
rechter, waarin de arbitrage cen-
traal staat, wordt onderstreept 
hoe onmisbaar een scheidsrech-
ter is. Zonder scheidsrechter is er 
tenslotte geen wedstrijd.  Ook bij 
Altior krijgt de scheidsrechter ex-
tra aandacht. Vorig weekend en 
aankomend weekend worden de 
leden die fluiten bij Altior in het 
zonnetje gezet. Zij krijgen als be-
dankje chocolade.

HEESWIJK-DINTHER - Sinds 18 september mag korfbalvereniging Altior uit Heeswijk-Dinther zich ar-
bitrageproof noemen, een erkenning van de korfbalbond dat de club veiligheid, respect en sportiviteit 
uitstraalt. “We zijn trots op deze certificering”, zegt voorzitter Toos van der Pas van Altior.

Toos van der Pas en Hendrik-Jan Brandsma van de KNKV (Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond) 
 Tekst: Matthijs van Lierop OM MEER LEDEN 

WEDSTRIJDEN TE 
LATEN FLUITEN
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BERNHEZE SPORTIEF

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

Zaterdag 14 oktober
Op deze dag komen de klassen 
jeugd, Kids and Sidecars en Vrije 
Klasse aan de start. De trainin-
gen beginnen deze dag om 9.00 
uur en de wedstrijden om 11.30 
uur. Op deze dag zal er geen en-
treegeld worden geheven. 

Zondag 15 oktober
Op deze dag komen de volgen-
de klassen aan de start:
- MX Open Inters meetellend 

voor het Nederlands kampi-
oenschap

-  MX2 Inters meetellend voor 
het Nederlands kampioen-
schap

- MX Open Senioren meetel-
lend voor het kampioenschap

- MX2 Senioren meetellend 
voor het kampioenschap

- MX Open Junioren meetellend 
voor het kampioenschap

- Quad Junioren + Senioren 
meetellend voor het kampi-
oenschap.

De entree bedraagt € 7,50 voor 
volwassenen en € 4,- voor kin-
deren van twaalf tot zestien jaar. 
Onder de twaalf jaar is de toe-
gang gratis. 

Zondag 22 oktober
Op deze dag komen de volgen-
de klassen aan de start:
- Quad Inters en Nationalen 

meetellend voor het Neder-
lands kampioenschap

- Zijspannen meetellend voor het 
Nederlands kampioenschap

- MX2 Nationalen meetellend 
voor het kampioenschap

- MX2 Junioren meetellend voor 
het kampioenschap

- Dames meetellend voor het 
kampioenschap

- Veteranen meetellend voor 
het kampioenschap

De entree bedraagt € 7,50 voor 
volwassenen en € 4,- voor kin-
deren van twaalf tot zestien jaar. 

Onder de twaalf jaar is de toe-
gang gratis. 

Circuit Stanserhorn
De totale lengte van het zand-
circuit is circa 1.450 meter. In de 
baan zijn diverse springschansen 
waaronder een zogenaamde 
tafelberg met een hoogte van 
maar liefst 4 meter. Op deze ta-
felberg springen de deelnemers 
soms wel 20 meter door de lucht 
om vervolgens weer op de ach-
terkant van de tafelberg te lan-
den. Het startterrein is circa 100 
meter lang en 40 meter breed. 
Het is een spectaculair circuit dat 
als een snelle baan bestempeld 
mag worden. De afgelopen jaren 
zijn door MC Heeswijk kosten 
noch moeite gespaard om van 
dit circuit een veilig circuit te ma-
ken. Het circuit is gelegen aan de 
Heibloemsedijk 7, tegenover ca-
fe-restaurant Stanserhorn. Tijdens 
de wedstrijddagen wordt de weg 
naar het circuit vanuit alle invals-
wegen met pijlen aangegeven. 

Motorclub MC Heeswijk
MC Heeswijk is opgericht in 
1974. De club wordt gesteund 
door een groot ledental, waar-
van het overgrote deel actief is. 
Zie ook de Facebookpagina MC 
Heeswijk.

Motorcrosswedstrijden

HEESWIJK-DINTHER - Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, spon-
sors, de gemeente Bernheze en zeker niet te vergeten de buurt-
bewoners, kan MC Heeswijk dit jaar voor het 43ste jaar wedstrij-
den organiseren. Deze wedstrijden worden georganiseerd onder  
auspiciën van Motorsport Organisatie Nederland (MON). 

Open dag schietsportvereniging Hedilo

Onder begeleiding van des-
kundige instructeurs kun je zelf 
ondervinden hoe het is om met 
de allermodernste luchtgeweren 

of een luchtpistool te schieten. 
Iedereen kan meedoen met het 
Teilerschieten waarbij het de be-
doeling is om de perfecte tien 

te schieten. Met de moderne 
kaartlezer kan op een duizendste 
millimeter nauwkeurig de positie 
van het schot bepaald worden. 

Ook wordt er door de ‘blinde’ 
schutter Patrick Schuurmans elk 
half uur een demonstratie gege-
ven hoe hij, zonder iets te zien, 
hele goede resultaten behaalt. 
Hij werd dit jaar tweede op het 
NK. Patrick richt niet met z’n 
ogen, maar met z’n oren. Speci-
aal voor jou ligt er een geweer 
voor visueel gehandicapten zo-
dat je zelf eens kunt ervaren wat 
het betekent om met je ‘oren’ te 
schieten.

Loop gerust vrijblijvend binnen 
en onze mensen zullen jou graag 
alle informatie geven.

Van 11.00 tot 17.00 uur is ieder-
een van harte welkom. Graag 
tot dan.

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 15 oktober is er een Open dag bij 
schietsportvereniging Hedilo in het Willibrordcentrum in Heeswijk. 
Belangstellenden kunnen dan kennis maken met de verschillende 
facetten van de (lucht)schietsport.

Kantelpunt beslissend
bij Volharding - Heeswijk
V I E R L I N G S B E E K / H E E S -
WIJK-DINTHER - Op bezoek bij 
Volharding in Vierlingsbeek liep 
het Heeswijk van coach Marc 
van de Ven tegen de eerste ne-
derlaag van het seizoen aan. 

Het kantelpunt in deze wedstrijd 
lag rond een uur spelen, want 
beide partijen gingen redelijk 
gelijk op. Wouter van Dijke (ma-
ker van de 0-1) schoot vrij voor 
doelman Vullings op de binnen-
kant van de paal en in plaats van 
0-2 was het twee minuten later 
1-1 door een vrije trap die via de 
muur achter Niek van Zutphen 
verdween. 
In het vervolg van de partij wist 

de thuisploeg het opgebouwde 
overwicht ook in doelpunten om 

te zetten, waardoor 3-1 de eind-
stand werd.

voetbal

Arjen Haast wint zijn kopduel  Foto: Hans Heesakkers

Altior treft een lastige tegenstander
HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 8 oktober speelde Altior 
wederom een thuiswedstrijd en 
kwam Stormvogels op bezoek.
 
De gasten uit Luyksgestel zijn in 
het verleden een lastige tegen-
stander voor Altior geweest, dus 
het beloofde weer een spannen-
de ontmoeting te gaan worden. 
De pupil van de week, Lotte Bis-
sels, zag een eerste helft waarin 
de beide teams moeilijk tot sco-
ren kwamen en waar Stormvo-
gels toch met de rust een kleine 
voorsprong had genomen; rust-
stand 4-6. Na rust leek het op 
een gegeven moment dat Altior 
toch weer kon aanhaken maar 
Stormvogels gaf de voorsprong 
niet meer weg en liet Altior, in 

hun laatste competitie thuiswed-
strijd voordat de zaalcompetitie 
weer van start gaat, met lege 
handen staan en ging met de 
twee punten huiswaarts. 

Altior 2-Rosolo 2: 7-20
Altior 3-BMC 2: 12-9
Altior 4-TOG 2: 5-6
Altior R1-Klick’15/Miko’76 R1: 
3-2
Klimroos A1-Altior A1: 9-4
Altior A2-Flamingo’s A1: 2-3
Swift B1-Altior B1: 6-8
Prinses Irene B1-Altior B2: 12-2
Altior B3-Celeritas B: 6-5
Rosolo C1-Altior C1: 3-9
Altior C2-Corridor C1: 4-5
Altior C3-JES C1: 8-5
Altior D1-Be Quick D1: 5-3
Altior D2-Tovido D1: 2-4

Altior E1-Rooi E1: 8-6
De Korfrakkers E3-Altior E2: 
12-1
Prinses Irene E2-Altior E3: 4-11
Klick’15/Miko’76 E1-Altior E4: 
1-3
Be Quick F2-Altior F1: 1-10.

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

Lotte Bissels

Op deze tafelberg springen 
de deelnemers soms wel twintig 

meter door de lucht

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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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 12 OKTOBER

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Centrum MAIA: 
Workshop Honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode

Najaarsworkshops 
in ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Nationale Restaurantweek
Het Sentiment 
Heeswijk-Dinther

De Notenkrakers: Proms
Nistelrodesedijk 2 Vorstenbosch
PAGINA 11

Informatieavond Bernheze 
dementievriendelijk
CC De Pas Heesch

Film: Hell or high water
Filmhuis De Pas Heesch

Lezing Gezondheid
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

VRIJDAG 13 OKTOBER

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace 
Heeswijk-Dinther

Opening van Tilburg KIDS
Laar 1 Nistelrode
PAGINA 13

Op de Koffie bij Nellie
Palmenweg 5 Nistelrode

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8

Centrum MAIA: Reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

Najaarsworkshops 
’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden/Slabroek

Nationale Restaurantweek
Het Sentiment 
Heeswijk-Dinther

Griezelig 
Leesmiljonairsfeest
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 12

De Notenkrakers: Proms
Nistelrodesedijk 2 Vorstenbosch
PAGINA 11

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Loosbroek draait door
Antoniuskerk Loosbroek

Benefietavond voor nieuwe 
pakken Raad van 11
‘t Tunneke Heesch
PAGINA 35

ZATERDAG 14 OKTOBER

Start Scoutingactie: 
Heitje voor een Karweitje
Heesch
PAGINA 11

Opening van Tilburg KIDS
Laar 1 Nistelrode
PAGINA 13

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace 
Heeswijk-Dinther

Motorcrosswedstrijden 
MC-Heeswijk
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 39

Hulliewien speurtocht &
kids DJ Tim
Hullie Uden

Najaarsworkshops 
’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden/Slabroek

Open dag wisenten-
begrazingsgebied
Maashorst Nistelrode
PAGINA 6

Expositie: 
Symbolen en Signalen
Galerie Ramou Heesch
PAGINA 10

Dorpsplein Heesch 
fietstocht
Start: Narcislaan 2 Heesch

Workshop Skincare 
& Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Nationale Restaurantweek
Het Sentiment 
Heeswijk-Dinther

De Notenkrakers: Proms
Nistelrodesedijk 2 Vorstenbosch
PAGINA 11

PubQuizz
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Tonproatersavond
CC De Pas Heesch

ZONDAG 15 OKTOBER

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace 
Heeswijk-Dinther

Motorcrosswedstrijden 
MC-Heeswijk
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 39

Live: one dollar quartet 
+ hulliewien speurtocht
Hullie Uden

Ridderkamp
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Expositie: Symbolen 
en Signalen
Galerie Ramou Heesch
PAGINA 10

Open Dag schietsport-
vereniging Hedilo
Heilarensestraat 24 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 39

Country line dance middag
Zaal Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 8

Open dag CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Matineeconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Nationale Restaurantweek
Het Sentiment 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 16 OKTOBER

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace 
Heeswijk-Dinther

Hulliewien schmink- 
& verkleedpartij
Hullie Uden

Spreekuur: 
De poppendokter
De Kanz Nistelrode
PAGINA 12

Film: The man who 
knew infinity
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 28

DINSDAG 17 OKTOBER

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace 
Heeswijk-Dinther

Hullie verjaardag & 
magische goochelaar
Hullie Uden

Film: Sing
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 28

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Alzheimer Café
Middegaal 25 Veghel
PAGINA 34

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: The man who 
knew infinity
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 28

WOENSDAG 18 OKTOBER

FNV: digitaal meedoen
Vivaldi Oss
PAGINA 24

KBO Bernheze bezoekt 
museum Religieuze Kunst
Uden

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace 
Heeswijk-Dinther

Brabantse Voetbaldagen
Droevendaal 6 
Heeswijk-Dinther

Hulliewien schmink- 
& verkleedpartij
Hullie Uden

Film: Sing
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 28

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 11

Lezing: Wonderen 
in het Zonlicht
Heemschuur Heesch
PAGINA 3

DONDERDAG 19 OKTOBER

Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace 
Heeswijk-Dinther

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Hulliewien schmink- 
& verkleedpartij
Hullie Uden

Filmmiddag jeugd: Vaiana
CC Nesterlé Nistelrode

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Disco voor mensen 
met een beperking
Lunenburg Loosbroek

Liederentafel
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 8

Blik op fotografie: 
De geschiedenis 
van de fotografie
Bibliotheek Heesch
PAGINA 7

VRIJDAG 20 OKTOBER

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace 
Heeswijk-Dinther

Op de Koffie bij Nellie
Palmenweg 5 Nistelrode

Expositie van 
schilderwerken en beelden
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Hulliewien schmink- 
& verkleedpartij
Hullie Uden

Zonnebloem HDLV 
kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 34


