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Niet alleen Prins Porcus XLIII en 

zijn Adjudant zullen die avond be-

kend worden gemaakt. Om  18.30 

uur start de avond, muzikaal on-

dersteund door Jeugdhofkapel 

“De Vlegels” en DJ Sjoerd Lamers. 

Jeugdteams zullen strijden in de 

Porcellus Battle die uiteindelijk leidt 

tot de onthulling van Jeugdprins 

Porcellus XXXVII en zijn Adjudant. 

Meld je nu aan via het contactfor-

mulier op www.krullendonk.nl. 

Na deze onthulling kunnen de aan-

wezigen proberen de identiteit van 

Prins Porcus XLIII en zijn Adjudant 

te achterhalen in de welbekende 

Porquizzz.. Houd de komende tijd 

de hints op de nieuwe website van 

Stichting Carnavalsviering Heesch, 

www.krullendonk.nl en de face-

book pagina van Stichting Carna-

valsviering Heesch in de gaten!

De Porquizzz start rond 21.00 

uur maar u bent al welkom vanaf  

20.30 uur. U heeft dan alvast de 

kans de ‘Porcusopties’ met elkaar 

te delen. Meld je vast aan met een 

team van minimaal 5 personen 

www.krullendonk.nl.

Onder de klanken van Prinselijke 

Hofkapel De Dors(t)vlegels zal om-

streeks 21.49 uur gestart worden 

met de onthulling. Na het offici-

ele gedeelte kunnen Prins Porcus 

XLIII en zijn Adjudant de felicitaties 

in ontvangst nemen, waarna de 

7-koppige coverband Giddy Limit 

ervoor zal zorgen dat het feest tot 

in de klein uurtjes zal duren. Noteer 

9 november alvast in uw agenda! 

We zien u dan graag terug in onze 

Residentie De Pas in Heesch.

Spectaculaire Prinsenonthulling 

Krullendonk tijdens 11-11 bal

HEESCH - Het is weer bijna zover, de opening van het nieuwe carna-

valsseizoen. Op zaterdagavond 9 november worden Prins Porcus XLIII 

en zijn Adjudant onthuld en zullen we weten wie ons voorgaan in het 

komende carnavalsseizoen.

31ste Zwetsavond van de Juinders

Lokaal, eigen talent op zaterdag 16 november in Café-zaal De Toren

Dat er genoeg talent van eigen 

bodem is op tonproatersgebied 

bewijst de deelnamelijst wel. Elke 

tonproater vult de ton met z’n ei-

gen unieke gezwets. 

Ook Henk Habraken draagt zijn 

steentje bij. “Ik zing niet alleen 

‘zwetsliedjes’, maar dit jaar zwets 

ik ook wat in de ton. Ik heb mijn 

ton-debuut al een keer gehad,” 

lacht hij, “één keertje serieus en de 

andere keer ben ik er naar toe ge-

kropen en weer terug, omdat Jan 

Linders altijd riep ‘Ooit kruip jij een 

keertje in de ton’. 

Maar toen ik twee jaar geleden 

er als tonproater in stond kreeg ik 

veel leuke reacties en door die wis-

selwerking met het publiek, vond 

ik het zelf ook leuk. 

Dus probeer ik het dit jaar maar 

weer. Als een typetje, want dat 

moet, zeggen ze van de Juinders.” 

Vanaf 1987 is Henk een trouwe 

deelnemer aan de zwetsavond. 

Soms alleen, maar meestal met 

Rico en René. 

Niet wat, maar hoe!

In de HaDeejer schrijft Henk weke-

lijks zijn column. Met spitsvondige 

humor in een actueel jasje. 

“Maar lezen of luisteren is wel 

anders. Voorbereiden past niet zo 

bij mij, ik laat het maar een beetje 

gebeuren. Bij ‘zwetsen’ gaat het 

niet om de inhoud, maar hoe je 

het brengt: onnozel zijn en onver-

wacht. Het kan zo simpel zijn: de 

interactie met de zaal, die is be-

langrijk, en daarop inspelen. 

Actualiteit verpakken in slappe 

klets. De knuppel in het Hadee-

hoenderhok gooien. 

Da’s mooi om te doen. Niet te 

moeilijk maken. Mensen komen 

om te lachen en niet om te den-

ken! 

Ach, een échte tonproater zal ik 

nooit worden. Ik blèf gewoon m’n 

eige!”

Henk Habraken 

 Tekst en fotogra� e Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER – Ze gaan het weer doen. Dit jaar in Café-zaal De Toren. En allemaal eigen talent. Met 

één debutant Rick Dekkers en ‘ouwe rotten in ’t vak’ zoals Peter van Daal, Peter Plouvier, René vd Veerdonk 

én Henk Habraken in de ton. Naast de buuts is er ook muzikaal vertier van Henk en zijn twee trouwe muzi-

kanten, Rico van Hooren en René Habraken. Voor de totale muzikale omlijsting zijn de Juinders zelf verant-

woordelijk. Kaarten kosten € 10,- en zijn vanaf zaterdag 2 november te koop bij Paperpoint.

Het ondernemer zijn in Heesch 

bevalt vanaf de eerste dag uit-

stekend. Een groot aantal men-

sen is vaste gast bij de brasserie. 

Vanwege de toegankelijke kaart 

én de hartelijkheid. De gasten zijn 

zeer gevarieerd in leeftijd, achter-

grond en keuze van gerechten. 

Zo gevarieerd als de gasten zijn, 

zo gevarieerd zijn ook de keuze-

mogelijkheden. 

November jubileummaand!

November is ieder jaar weer de 

jubileummaand. In die maand 

vieren we het jarig zijn van de 

brasserie. Zo hebben we heel de 

maand november een aantrekke-

lijk 3-gangen keuzemenu. Maan-

dag t/m donderdag € 16,50 excl. 

drankjes (3-gangen keuzemenu in 

‘t weekend € 19,50). En wist u dat 

Brasserie ’t oude Raadhuis ook 

cadeaubonnen heeft? Leuk voor 

Sint en Kerstman. 

Kerst
Op 2e kerstdag is ’t oude Raad-

huis ook geopend voor een heer-

lijk kerstdiner vanaf 14.00 uur. 

Reserveer of informeer naar de 

mogelijkheden. 

Brasserie ’t oude Raadhuis: 

Dé plek voor lunch, diner, high tea of koffie met iets lekkers

HEESCH - Brasserie ’t oude Raadhuis aan ’t Dorp 61 in Heesch is inmiddels 6 jaar een begrip in de regio. 

Klanten vinden gemakkelijk de weg naar deze gezellige brasserie van Fred en Bianca Schel. De sjieke gevel 

van dit prachtige historische pand herbergt een huiselijk interieur en bij mooi weer is het goed toeven op 

het ruime terras. 

Openingstijden: dinsdag t/m 

zaterdag vanaf 12.00 uur, 

zondag vanaf 16.00 uur

0412 473079

www.ouderaadhuisheesch.nl.

“Een echte tonproater zal ik nooit worden. 

Ik blèf gewoon m’n eige”

47e Prins van het Weversrijk?

Correspondentie tussen huidige 

en toekomstige prins

Aan:  De 47e prins van 

‘t Weversrijk

Van: Prins Henk d’n Urste, 

de 46e Prins van ‘t Weversrijk

Geachte aanstaande dorstlustige 

hoogheid.
Voor mij zit het prins-zijn er bijna 

op, voor jou moet alles nog begin-

nen. Je mag niemand iets vertellen, 

ook al is dit moeilijk, weet ik uit er-

varing. De tijd tot 2 november kruipt 

voorbij en dan wordt het 2 novem-

ber 2013, D-day voor jou en een he-

leboel nieuwsgierige mensen.

Wanneer je zaterdag 2 november 

onthuld zult worden en de titel Ba-

ron van ’t Kentje tot Geenend, zich 

uitstrekkende van Donsel tot Me-

ijnzel en van de Loo tot de Rekt in 

ontvangst zult nemen, zal je leven 

en dat van jouw persoonlijk adju-

dant samen met jullie partners, dan 

durskes, volledig op de kop staan...

Lees meer: www.mooinisseroi.nl

Aan: Prins Henk d’n Urste, 

de  46e Prins van ‘t Weversrijk

Van: De 47e Prins van ‘t 

Weversrijk

Zijne dorstlustige hoogheid, mooi-

ste, schônste mens van heel ‘t We-

versrijk.
Bedankt voor deze opbeurende, 

bemoedigende en ook ‘lekker ma-

kende’ brief. Het is alsof een vader 

spreekt tot zijn zoon voordat ie de 

wijde wereld in trekt, iets wat qua 

leeftijd dan ook wel weer aardig 

klopt. Inderdaad is het een erg las-

tig iets, als je dolgraag wilt vertellen 

dat je Prins van ‘t Weversrijk wordt 

maar dit nog tegen niemand mag 

zeggen. Enthousiast als ik ben geeft 

dat af en toe wat uitdagingen om 

mijn mond niet voorbij te praten… 

Maar het is me gelukt (tot nu toe)...

Lees meer: www.mooinisseroi.nl

NISTELRODE - Na een geweldig seizoen, waarin Prins Henk de scepter 

heeft gezwaaid, staat het nieuwe carnavalsseizoen vol ongeduld op de 

deur te kloppen. Aanstaande zaterdag is de officiële opening van het 

carnavalsseizoen. Dit jaar voor het eerst in ‘t Tramstation. Wie o wie is 

toch de 47e prins van het Weversrijk? 

Voor wie het heeft gemist hierbij wat hints: * We dréijèn ut nou ‘s nie 

um * Hij houdt van Nederland * Oh God, we goan ut schip in * Veilig-

heid voor alles * Wie de bal kaatst is ‘m kwijt * Hij werkt niet achter de 

schermen.

Maxend 22a     0412-611251     Nistelrode

www.partycentrummaxend.nl     info@partycentrummaxend.nl

• Feesten/partijen

• Partyverhuur

• Catering

• Vergaderingen

• BBQ-Service

3-gangen 
keuze menu

K e u z e  u i t  d i v e r s e 

voor-, hoofd- en nagerechten

Dinsdag t/m Donderdag 

€ 16,50 p.p.

Vrijdag t/m Zondag 

€ 19,50 p.p.

Brasserie ’t oude Raadhuis, ’t Dorp 61, 5384 MB Heesch | Telefoon 0412 - 473079

ACTIE

NOVEMBER

Mooi & in de Streek 
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Winnaar Bernhezer JCK 2013: tv De Balledonk
BERNHEZE - Elk jaar in oktober vinden de Bernhezer Jeugdclubkampioenschappen plaats. Wedstrijden tussen jeugd van de tennisclubs in Bern-
heze, die bij de eigen vereniging hoog geëindigd zijn bij de clubkampioenschappen. De inzet hierbij is, welke club wint de meeste finales en 
wordt daarmee Bernhezer kampioen.

Dit jaar werd het toernooi gehouden bij Tennisvereniging de Broekhoek in Heesch. Tot en met de finaledag werd gestreden om de titel. Het was net 
als vorig jaar weer spannend wie met de clubtitel ging strijken. 
De complete uitslagen kun je lezen op WWW.MOOIHDL.NL, WWW.MOOIHEESCH.NL en WWW.MOOINISSErOI.NL.

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Deze sites voorzien 
Bernheze van actuele 

informatie

Informeert, boeIt 
en Interesseert

‘Leer nieuwe dingen en laat je inspireren’
MOttO vAn JUF FRAnKA BAKKER

Franka Bakker heeft zin in haar 
pensioen. Toch heeft ze altijd met 
plezier gewerkt. Eerst voor de klas 
en later als IB (interne begeleiding) 
en coach. Ze weet: “Je moet het 
spel spelen met de kinderen. Praat 
met ze en kijk naar wat een kind 
kan en nodig heeft. 
Neem daarbij de ouders mee in het 
proces, want als de kring thuis/
school/kind niet rond is, gaat het 
mis. Belangrijk is te weten dat kin-
deren houden van duidelijkheid, 
herhaling en voorspelbaarheid. 
Betrokkenheid met thuis is daarom 
heel belangrijk.”

Duidelijkheid scheppen
Het woordje ‘niet’ mag van Franka 
geschrapt worden. Kinderen ho-
ren enkel het werkwoord en zul-
len steeds geneigd zijn om dat-
gene te doen waar anderen ‘niet’ 

voor gezet hebben. Met zoveel 
jaren ervaring vindt directeur Jo-
ris Dekker het jammer dat Franka 
Bakker vertrekt en daarmee haar 

relativerende vermogen. Gelukkig 
heeft zij haar opvolgster, Maartje 
van Eekeren al in kunnen werken. 
Dat geeft de school continuïteit en 
Franka een mooie afsluiting van 
prachtige jaren. 

Feest
Juf Franka wil dat het afscheid 
feestelijk is en heeft voor de kin-
deren een verrassing in petto. Ze 

zullen die dag met grote verhalen 
thuis komen over een bijzondere 
voorsteling. 

Ook heel bijzonder is dat Franka 
geen cadeaus voor haarzelf hoeft. 
Aan collega’s en vrienden heeft zij 
voor die dag, ook haar verjaardag, 
geld gevraagd voor de Stichting 
Mlambe (=Baobab boom). Deze 
stichting wil mensen in Malawi 
kansen geven zich te ontwikkelen, 
zonder verlies van de identiteit. 
Vrienden van Harrie en Franka 
Bakker proberen het cultureel erf-
goed van Malawi opnieuw leven in 
te blazen, zoals het eeuwenoude 
ambacht weven. Bovendien wordt 
gezorgd voor leermiddelen en 
opleiding aan de universiteit van 
Zomba. Het doel is dat de bevol-
king in eigen land, volgens eigen 
cultuur een waardig leven leiden.

Plannen
Na 31 oktober zal in Niftrik iemand 
zich inzetten voor de sociale activi-
teiten van de 380 inwoners, wordt 
in Wijchen de fundraising voor 
een hospice ondersteund en houdt 
de PcL (Permanente commissie 
Leerlingenzorg) Maas&Waal meer 
mankracht. Franka Bakker zal zich 
na 31 oktober niet vervelen.

‘De kinderen zullen die dag met grote 
verhalen thuis komen’

Franka Bakker vertelt over het afscheid Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEEScH – Na donderdag 31 oktober zal BS Emmaus een beetje leger zijn. Op haar 63e verjaardag neemt juf 
Franka afscheid van de school waar zij 21 jaar gewerkt heeft. Na 40 jaar werken in het onderwijs, vindt zij 
het tijd worden voor andere dingen.

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder

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

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Meditatie-uur
Op woensdag 6 november start de 
Kloosterkapel met een nieuwe acti-
viteit. Het meditatie-uur. 

Van 20.00 tot 21.15 uur zal theo-
loge Emmy Simons dit meditatie-
uur begeleiden. Sinds de 60er jaren 
kunnen mystieke stromingen zich 
in een grote belangstelling verheu-
gen. 
De aandacht was daarbij gericht op 
het oosten, met yoga en Zenboed-
dhisme. De westerse mystiek was 
lange tijd onderbelicht, terwijl ook 

die vorm kan bogen op een lange 
geschiedenis. Deze vorm van me-
ditatie wil zij in dit meditatie-uur 
oefenen.

Emmy Simons heeft Duits en theo-
logie gestudeerd en was als gees-
telijk verzorger werkzaam. Kosten:  
€ 7,50. Opgeven via info@kloos-
terkapelvorstenbosch.nl of via Ger-
ry Rooijakkers: 0413-366032.

Expositie 
Expositie sieraden van Roos te Riet 
op zaterdag en zondag 9 en 10 no-

vember van 11.00-17.00 uur. Toe-
gang gratis.
Roos te Riet noemt zichzelf graag 
Roos Sieraad en maakt al 40 jaar 
sieraden, waarvan de laatste 15 
jaar unica. 

De ontwerpen die zij maakt zijn 
altijd zoektochten naar, afsluitin-
gen van of herinneringen aan. Dat 
geeft de sieraden soms iets drome-
rigs, romantisch, fascinerends. 

Haar inspiratie vindt zij in Lent, in 
de luwte van de stad Nijmegen, 
of in Frankrijk, bijvoorbeeld tijdens 
het repareren van haar auto.

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

Advertorial

PEFC/30-31-421

Bouwen aan 
geluk met 
hennepzaad

Het is en blijft verrassend om te zien 
hoe het assortiment bij Bon Fromage 
wordt bepaald en verder wordt 
uitgebouwd en uitgebreid. Onlangs 
hebben we onze ‘notenhoek’ versterkt 
met de komst van hennepzaad. 

Speciaal geschikt voor 40-plus vrouwen. Laten wij nu gelukkig 
over een aantal medewerkers van deze leeftijd beschikken, dus al 
snel gingen er kleine hoeveelheden mee naar huis voor gebruik bij 

‘t ontbijt en ‘n schepje in de yoghurt, 
om het resultaat aan den lijve te 
ondervinden. 
Hennepzaad is een van de beste 
voedingmiddelen voor vrouwen van 
40+. Het helpt mee je gewrichten, 
hart-en bloedvaten en je geheugen in 
goede conditie te houden.
 
Eén tot twee eetlepels per dag zijn 

voldoende, want het bevat alle acht essentiële aminozuren die 
ons lichaam niet zelf kan aanmaken. Deze aminozuren zijn nodig 
als basis voor andere stoffen die een belangrijke rol hebben in je 
stofwisseling, waaronder het gelukshormoon serotonine. Tussen 
alle informatie, google maar eens op hennepzaad, staat zelfs dat 
je er van kunt gaan huppelen! Uit ervaring kunnen wij wel melden 
dat je je energieker voelt.
Na sojabonen is hennepzaad het rijkst aan eiwitten, maar 
hennepzaad is veel beter verteerbaar. Eitwitten hebben we o.a. 
nodig voor onze spieropbouw, ons uithoudingsvermogen en om 
onze bloedsuikerspiegel in balans te houden. 
De kwaliteit dierlijke eiwitten is fors aan het afnemen door gebruik 
van hormonen, kunstmest, eenzijdige en slechte voeding van 
de dieren. Dus ook voor sporters die een eiwitrijk dieet willen 
volgen om hun spieren en uithoudingsvermogen op te bouwen, is 

hennepzaad een prima aanvulling. 
Hennepzaad is verkrijgbaar voor n  1,98 per zakje en 
drie zakjes voor n 5,- bij Bon Fromage in Heesch en in 
Oss.

Column
ton bens Advertorial

Van 6 t/m 17 november 

5 gangen-
vintage-menu

 b 37,50 p.p.
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

1ste en 2e kerstdag:
 KERSTBUFFET 

(€ 39,50 incl. drankjes)

KERSTDINER 
(parade van amuses en 

5-gangen menu) 

Willibrordusweg 81 - 5342 LG Oss
info@restaurantzaalhetputje.nl - www.restaurantzaalhetputje.nl

3-gangen
najaarsmenu

€ 22,50

Voor meer informatie 
kunt u ons bereiken 

op het nummer 
0412-622821

ZONDAG 3 NOVEMBER
GROTE BABY- EN

KINDERNAJAARSBEURS
De Pas in Heesch

10.00 - 13.00 UUR
De Pas in Heesch

WWW.BABY-KINDERBEURS.NL

Optreden popkoor D’ACCORD
OSS/HEEScH - Sta op zondagmiddag 3 november allemaal op uit je 
luie stoel en kom naar Popkoor d‘Accord. Die houdt dan haar jaar-
lijkse inloopmiddag in soos ‘de Krinkelhoek’ aan de Oijenseweg 3 
in Oss.

Popkoor d’Accord, onder leiding van Maarten van de Hoven met ver-
schillende leden uit Heesch, treedt om 14.30 en 16.30 uur op.
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Wat hebben we toch veel moois in onze mooie 
gemeente! Dat dacht ik afgelopen vrijdag weer 
eens, toen ik als gemeentedichter aanwezig 
was bij de officiële opening van het nieuwe 
bezoekerscentrum van de Kilsdonkse molen. 
Wat een prachtig, uniek complex is dat. Het 
bezoekerscentrum past er helemaal bij en geeft het 
geheel nog meer uitstraling. 

Dat het zo mooi is, komt overigens niet alleen door het 
gebouwencomplex en de prachtige locatie. Het zit hem ook in al die 
vrijwilligers die zich voor dit molencomplex ingezet hebben en blijven 
inzetten. Een bijzonder staaltje van gemeenschapszin, waar we als 
gemeente trots op mogen zijn.  

Voorafgaand aan de inzegening van het bezoekerscentrum door 
pastoor Joost Janssen mocht ik als gemeentedichter wat gedichten 
voordragen. Een van die gedichten neem ik hieronder op. Het is nu eens 
een keer geen sonnet. Ik schreef het, toen ik tijdens het lezen van het 
boek ‘De Kilsdonkse Molen, Een uniek monument aan de Brabantse 
Aa’ onder de indruk raakte van de bijdrage die zo’n molen levert aan 
onze taal. 

de taal van de molen

Luiwerk, vuister, tuimelas
Stiep en stelling, stamperpotten
Wateras en wiekenkruis
Roeden, rollenkrans en rondsels 

Aswiel in de kap met vang
Pensteen, baansteen, molenstenen
Kettingkruiwerk, koningspil 
Askop, kollergang en kammen

Molen op de wind gezet 
Zaadmeel tussen wiggen persen 
Meelpijp, maalbak, zakken meel
Wieg om water aan te drijven

Watervlucht- en oliemolen 
Sluiswerk, olieslagerij 
Molens moeten blijven malen
Ze verrijken onze taal

mooi van hans manders

SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

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

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

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

Diamanten bruidspaar 
WiM En MARtinA vAn BOxtEl-nEElEn

Martina werkte destijds bij de da-
mes Vos in de huishouding en Wim 
werd als dienstplichtig militair uit-
gezonden naar Nederlands-Indië. 
Toen Wim na zijn diensttijd terug-
kwam in Heesch werd er ter ere 
hiervan een groot feest gegeven. 
Wim had als cadeau een splinter-
nieuwe fiets gekregen en die moest 
natuurlijk worden uitgeprobeerd. 

Hoe kun je dat beter doen dan een 
meisje achterop te zetten en haar 
naar huis te brengen. Dat meisje 
was Martina. Na een aantal jaren 
verkering trouwden Martina en 
Wim in 1953 en huurden ze een 
klein huisje aan de Rijksweg in 
Heesch. Dit huisje werd al gauw te 
klein, want Wim en Martina kre-

gen 7 kinderen (4 jongens en 3 
meisjes). Het huis moest dus gron-
dig worden verbouwd om genoeg 
plek te hebben voor het groeiende 
gezin. 
Wim verdiende aanvankelijk de 
kost met een meelhandel aan huis 
en ging daarna werken bij de Ge-
meente Oss. Martina zorgde voor 
de kinderen en het huishouden en 
zorgde ervoor dat thuis alles op 
rolletjes liep.
Vanaf 1986 werd het gezin van 
Wim en Martina uitgebreid met de 
komst van 8 kleinkinderen en heb-
ben ze in 1992 een nieuw huis in 
de achtertuin van hun huis aan de 
Rijksweg (tegenwoordig Bossche-
baan) gebouwd. De 2 jongste zo-
nen zijn in het ouderlijk huis blijven 

wonen, dus Wim en Martina kon-
den vanuit hun eigen achtertuin 
toch een oogje in het zeil blijven 
houden op ‘ons jongens’.

Vanaf 2006 woont het paar in 
Zorgcentrum Heelwijk in Heesch, 
waar Wim veel hand-en-spandien-
sten voor het zorgcentrum ver-
richt. Hij houdt er graag de dames 
voor het lapje, maar helpt ze hof-
felijk als dit nodig is. 
Martina is vanwege haar gezond-
heid minder mobiel, maar samen 
genieten ze van hun dagelijkse 
uitstapjes naar de kinderen voor ‘n 
bekse koffie, ‘n kuukske en soms 
een citroentje. Hopelijk mogen ze 
nog lang genieten van deze dage-
lijkse bezigheden.

HEEScH - Wim van Boxtel (88) en Martina van Boxtel-Neelen (91) vierden op 22 oktober hun 60-jarig huwe-
lijk. Het diamanten paar kende elkaar van twee andere verkeringen in beide families Van Boxtel en Neelen, 
want niet alleen Harrie en Anna maar ook Driek en Mientje hadden al verkering.

Even een momentje samen voor ‘n kop koffie Foto: Marcel van der Steen

Fietsverlichtingsactie Bernheze 2013
Veilig verkeer Nederland afd. Maasland (regio Oss)

Jurriën van der Veer (voorzitter 
VVN afd. Maasland, regio Oss) 
geeft hiervoor het officiële start-
sein in Bernheze door samen met 
belangstellenden de verlichtings-
quiz te maken. Dit alles vindt 
plaats bij ‘FIETSplezier Michel van 
de Wetering’. 

Vanaf 16.00 uur wordt deze actie 
opgeluisterd door X-PLOSION EN-
TERTAINMENT. Een clown op een 
speciale fiets zal in het centrum van 
Bernheze zijn kunsten vertonen.
Helaas komt het te vaak voor dat 
fietsverlichting niet voldoet aan 
de wettelijk gestelde eisen. Ge-
brekkige verlichting kan leiden tot 
gevaarlijke verkeerssituaties en 
ongelukken, soms zelfs met do-
delijke afloop. Reden genoeg voor 

Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Maasland (regio Oss) om de jaar-
lijkse fietsverlichtingsactie te or-
ganiseren. Deze afdeling werkt in 
de regio nauw samen met andere 
partners die zich bezighouden met 
veiligheid op de weg. Zo wordt er 
intensief samengewerkt met o.a. 
politie, rijwielhandelaren en Fiet-
sersbond (afdeling Oss). 

Gratis reparatie fietsverlichting
Medewerkers van ‘FIETSplezier 
Michel van de Wetering’ Heesch, 
vrijwilligers van Veilig Verkeer Ne-
derland afd. Maasland (regio Oss) 
en Fietsersbond (afdeling Oss) ver-
zorgen de reparaties bij deze actie. 
Alleen de materialen worden in re-
kening gebracht. Personen van wie 
de fiets gerepareerd is, krijgen van 
VVN afd. Maasland een leuke at-
tentie. Voor de wachtenden staat 
chocolademelk en erwtensoep 
klaar.

Zie ook pagina 17, voor de ver-
lichtingsactie in andere kernen van 
Bernheze.

BERNHEzE – Gratis reparatie van fietsverlichting bij ‘Fietsplezier Michel 
van de Wetering’, ’t Dorp 108 in Heesch, op vrijdag 1 november a.s. 
van 16.00 tot 20.00 uur.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Health, Beauty, care

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

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

Voor behandelingen met resultaat
Hyperpigmentatie behandeling

Benieuwd naar onze mogelijkheden?

Samen met experts op het gebied 
van afslanken en figuurcorrectie 
gaan de kandidaten de strijd aan 
tegen het overtollige vet. Hoe kun 
je simpel en snel plaatselijk je vet 
kwijt raken en dus vele centimeters 
minder omvang krijgen. Wat is je 
metabolische (je echte) leeftijd? 
Hoe zit het met het buikvet en het 
gevaarlijke viscerale vet? We laten 
zien hoe onze kandidaten medisch 
jonger worden in een aantal we-
ken.

Samen met voedingsdeskundigen 
wordt er gekeken naar een gezond 
voedingspatroon om zo nog snel-

ler resultaat te behalen en uitein-
delijk ook te behouden. 

Medi Spa Annelies
Medi Spa Annelies kan je begelei-
den naar een slanker en gezonder 
lichaam op een manier die bij jou 
past, volgens de laatste inzichten. 
En nog belangrijker, wij begeleiden 
je daarna om het nieuw aangeleer-
de voedingspatroon en gewicht 
vast te houden! 

Heb je overgewicht of plaatselijk 
vet dat je stoort? Neem dan van-
daag nog contact op voor een gra-
tis advies op maat!

i Want My Figure Back
met Medi Spa Annelies

VORSTENBOScH - De komende weken kun je op zondag 16.30 uur 
het programma ‘I want my figure back’ op SBS6 kijken. Hierin worden 
personen 4 weken lang gevolgd en begeleid naar een beter figuur met 
Lipo 2 cavitatie. Op 3 november is de beurt aan Medi Spa Annelies! 

nieuwe vorm van persoonlijke dienstverlening
Mien Thuis: zorg en gemak aan huis voor iedereen

Mien Thuis is een professionele 
organisatie die zorg en gemak aan 
huis biedt, precies zoals de klant 
dat wil. 

Van koken, poetsen en strijken tot 
en met het opvangen van de kinde-
ren en het maken van een praatje; 
de hulp kan breed worden ingezet. 

De hulpverleners zijn alfakrach-
ten uit de thuiszorg; ervaren en 
betrouwbare zorgverleners, die 
bewust kiezen voor persoonlijke 
dienstverlening.

Jonge gezinnen en ouderen
De hulp is nadrukkelijk voor ie-
dereen bedoeld. Directeur Yvonne 
Althuizen verwacht echter dat met 
name twee doelgroepen er veel ge-
bruik van zullen maken: “Enerzijds 
zijn dat de jonge, drukbezette ge-
zinnen. Door werk, sport, hobby’s 
en een druk sociaal leven heeft het 
huishouden bij hen – logischerwijs 
– niet altijd prioriteit. 
Dan is het handig wanneer ze ie-
mand anders kunnen inschakelen. 
Daarnaast is Mien Thuis een uit-
komst voor ouderen die buiten de 

WMO vallen of een hoge eigen bij-
drage hebben. Zij kunnen nu toch 
op iemand terugvallen, en nog op 
maat ook.”

Structureel, tijdelijk of eenmalig
De hulp kan structureel, tijdelijk 
en zelfs eenmalig zijn. Besluit een 
klant Mien Thuis vaker te laten ko-
men, dan vindt eerst een persoon-
lijke intake plaats, zodat er een 
goede match is tussen de klant en 
de vaste alfakracht. 
Voor incidentele hulp werkt Mien 
Thuis met speciale vouchers, die 
van tevoren ingekocht kunnen 
worden: Mientjes.

Gemaksdiensten
Naast persoonlijke ondersteuning 

biedt Mien Thuis ook diverse ge-
maksdiensten. Op dit moment be-
staat dat uit een persoonlijke maal-
tijdservice (met maaltijden vanaf 
€ 3,40) en de verkoop van prakti-
sche hulpmiddelen (van rollator en 
rolstoel tot en met bloeddrukmeter 
en leesloep). Mogelijk worden deze 
diensten in de toekomst uitgebreid.

Alles over deze nieuwe vorm van 
persoonlijke dienstverlening is te 
vinden op: www.mien-thuis.nl.

BERNHEzE – Een schone badkamer, een gezellig praatje of een smake-
lijke maaltijd: iedereen kan een beroep doen op Mien Thuis. Dankzij 
deze nieuwe vorm van persoonlijke dienstverlening van thuiszorgorga-
nisatie Interzorg is betrouwbare hulp op maat nu eenvoudig te regelen.

informatiebijeenkomst 
thuiswonende cliënten 
laverhof 

HEESWIJK-DINTHER - De cliëntenraad 
van de clusterbehandeling, revalidatie en 
ondersteuning thuis van Laverhof nodigt 
thuiswonende cliënten van Laverhof en be-
langstellenden van harte uit voor de infor-
matiebijeenkomst op 6 november a.s. van 
15.00 tot 16.30 uur. 

De bijeenkomst is in de aula van cunera/De 
Bongerd, Zijlstraat 1, 5473 cJ in Heeswijk. 

Het is de tweede van een serie bijeenkomsten, die elk op een ande-
re locatie in Schijndel en Heeswijk-Dinther plaats zullen vinden. De 
cliëntenraad wil tijdens deze middag graag informatie over de ont-
wikkelingen in de thuiszorg en huishoudelijke zorg met u delen en 
tips en zorgpunten bespreken. 

UDEN – Mensen die borstkanker 
hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 7 november weer har-
telijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis Bernhoven, locatie Uden. 

Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De bijeenkomst wordt gehou-
den in een van de vergaderruim-
tes van Bernhoven van 10.00 tot 

11.30 uur. Aanmelden is niet no-
dig, toegang is gratis. 

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten 

Medi Spa Annelies
Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413 - 343674
info@annelies-aarts.nl - www.annelies-aarts.nl

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

Schoolstraat 22, 5476 KK  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

Advertorial
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Schoolse perikelen – het verhaal
Op een middelbare school wordt 
meegedaan aan een proefproject 
waarbij de leerlingen via het inter-
net de lesstof kunnen bekijken. De 
directrice kan het geld dat hiervoor 

beschikbaar is gesteld goed ge-
bruiken. Er is dringend behoefte 
aan 2 nieuwe docenten en het geld 
van het project kan dan gebruikt 
worden om deze aan te nemen. Zo 
is alles weer onder controle, denkt 

ze. Maar op het moment dat er ie-
mand van het Ministerie van On-
derwijs verschijnt om de voortgang 
van het project te bekijken, is Lei-
den in last. 
Tot overmaat van ramp gaat de 
Arbodienst zich er ook nog eens 
mee bemoeien. Maar wat nu, er 
is geen project, zelfs geen laptop. 
Paniek alom dus. Als er uiteindelijk 
toch een laptop tevoorschijn komt, 
lijkt alles met een sisser af te lopen. 
Maar de programma’s die op de 
laptop worden aangetroffen heb-
ben niets met school te maken. 
Sterker nog, ze kunnen de goede 
naam van de school aantasten.

Locatie: cc Servaes, Raadhuisplein 
24, Heeswijk-Dinther. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Entree: € 7,50. 
Kaarten reserveren: 06-4377 8785.

Deze cursus is voor iedereen 
die een digitale camera heeft of 
graag meer wil weten over digi-
tale fotografie en het bewerken 
van foto’s. 
De cursus wordt gegeven in 9 
lesblokken van 2 uur op dinsdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur, 
en/of maandagochtend van 9.30 
tot 11.30 uur. In overleg kan er 
ook op andere dagen les gegeven 
worden. De cursus wordt gege-
ven in kleine groepjes, waardoor 

er meer individuele aandacht 
gegeven kan worden. Nieuw: 
Voor ouderen worden er speciale 
cursussen fotografie en foto be-
werken gegeven. Kijk voor meer 
informatie over de cursussen op 
www.jolandonkersfotografie.nl 
en download de pdf met infor-
matie. 
Als je vragen hebt kun je me na-
tuurlijk altijd bellen of mailen. 
Jolan Donkers, 06-22064638 of 
donkers.fotografie@hetnet.nl.

Nieuwe cursus: Digitale 
fotografie en fotobewerking 

LooSBRoEK – Binnenkort start er in Loosbroek weer een nieuwe 
basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je meedoen, 
schrijf dan nu in.

Advertorial

Tot Kerst iedere zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis apfelstrüdel*

bij aankoop van koffie of thee

* Geldig tegen inlevering van de 
advertentie bij Intratuin Veghel 
t/m zondag 3 november 2013. 
Maximaal 1 per klant.

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

www.trimsalonbeautydog.nl

Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

06-20 60 36 56

toneelvereniging Anders Als Anders
HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 2 en zondag 3 november speelt toneelvereniging Anders Als Anders uit 
Heeswijk-Dinther het door Jos Schepers geschreven toneelstuk ‘Schoolse perikelen’. Een avondvullend blij-
spel, waarin humor en serieuze momenten elkaar afwisselen. U wordt meegenomen in allerlei verwikkelin-
gen, waarin een directrice en docenten van een middelbare school terechtkomen met lesprogramma, laptops, 
meubilair en zelfs de goede naam van de school. Dit toneelstuk wordt geregisseerd door Anne-Marie Bruin.

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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AANHANGWAGENS
25 JAAR

Verkoop • Verhuur/Lease • Zelfbouw/Speciaalbouw 
• Onderhoud, reparatie en keuring

november feestmaand bij:
2 nOvEMBER
Houthakkersbal - Speciale avond!

9 nOvEMBER
Deejay Frenk-E 
(Oude deejay van de ‘Morgenzon’)
70s - 80s - Early 2000s, 
Dance Classic Party
Met verlichte dansvloer.

16 nOvEMBER
Snor Royalty - met Mike & Colin

23 nOvEMBER
novemberfest
Met het knotsgekke Duo Peter und Heidi

30 nOvEMBER
vervroegd kerstfeest
Ook al zin in die donkere dagen? Wij wel.
Deze vervroegde kerst editie met 
leuke kerst gifts beloofd een waar 
kerstspektakel!

Laar 24 - 5388 HG Nistelrode
0412-610828

Bekend van Tros muziekfeest

mooi voor 
hans manders
Beste Hans,

Na het lezen van het gedicht dat jij 
voor mij gemaakt hebt (hetgeen ik zeer 
waardeer!), kan ik het niet nalaten om 
jou van repliek te dienen, ook in de 
vorm van een gedicht natuurlijk. 
De inhoud ervan wordt nu uiteraard 
net even iets anders, speciaal voor 
Hans Manders! 

hans 
Dat Hans mijn heup onderwerp maakt van een gedicht,
werpt een ander licht, op mijn eens zo soepele gewricht.

Ik geef toe, de tijd is voorbij van draaien en kappen,
van wanhopige verdedigers die het niet meer snappen.
Hans heeft duidelijk de periode niet gekend,
dat ik als jonge vent, boordevol talent,
met heupen als geoliede scharnieren,
de teugels nooit liet vieren.
Tegenstanders op het verkeerde been gezet, murw gebeukt, verbijsterd,
nadat ik hun doel weer eens had geteisterd.

Maar ook voor mij,
gaan de jaren niet ongemerkt voorbij.
Het lijf is stram en niet meer perfect,
mijn ooit befaamde rushes sorteren nauwelijks nog effect.

Toch blijft sport mijn passie, mijn uitlaatklep
en ik doe bewust een stapje terug.
Een aantal treetjes lager greep ik mijn kans
en voetbal nu op niveau Hans.

Chris
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Frank Hanegraaf, Van Soest & Partners:

“Kennis en ondersteuning bieden aan 
de lokale gemeenschap drijft 

ons allemaal. Op die manier versterken
 we elkaars expertise en brengen we 

ondernemers én particulieren 
verder in privé of zakelijke vraagstukken.”verder in privé of zakelijke vraagstukken.”

Gratis inloopspreekuur voor Bernheze en Maasdonk
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KEnniS en
 OnDER StEUninG 
bieden voor lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: ‘’Na-
mens Van Soest en Partners ben ik 
al jaren aanwezig op het spreek-
uur van de KvK om ondernemers 
van raad te voorzien over hun ac-
countancy vragen. Lokaal wil ik nu 
krachten bundelen en samen met 
andere adviseurs uit Bernheze en 
Maasdonk, dringende vragen van 
ondernemers en particulieren uit 
onze omgeving beantwoorden. 
Samen met enkele partijen, waar-

onder Roelofs Advocatuur, Van 
Alphen Advies (bestuursrecht), 
Wedemeijer en Dielissen notaris-
sen, Taxolution (fiscaliteit) en Ra-
bobank Bernheze Maasland staan 
we iedere eerste woensdag van de 
maand van 15.00 tot 18.00 uur, 
voor u ter beschikking tijdens een 
gratis toegankelijk spreekuur op 
ons kantoor in Heesch (cereslaan 
4, naast de Rabobank). Iedereen 
kan hier vrijblijvend binnenlopen 
om vervolgens in gesprek te gaan 

met een van de specialisten, waar-
bij u wordt voorzien van een ba-
sisadvies. Hierna kunnen we ge-
zamenlijk bepalen of een verder 
adviestraject volgt. 

Om te garanderen dat de specia-
list die u wilt spreken voor u be-
schikbaar is, is het aan te bevelen 
om van tevoren telefonisch uw 
afspraak te reserveren via 0412-
459000 (receptie Van Soest & 
Partners).

Frank: “Kennis en onder-
steuning bieden aan de 
lokale gemeenschap drijft 
ons allemaal. Op die manier 
versterken we elkaars expertise 
en brengen we particulieren en 
ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken”  

Ondernemers én particulieren kunnen vanaf oktober in Bernheze en Maasdonk iedere eer-

ste woensdag van de maand van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken 

op de locatie van Van Soest en Partners aan de cereslaan in Heesch. Een team van specialis-

tische, lokale en ervaren adviseurs is dan beschikbaar voor allerlei vragen op juridisch, fiscaal, 

notarieel, bestuursrecht, financieel, dan wel accountancy gebied. 

jouw vriendin
iedereen met haar

Verrast
vlechtbroodjes?

Schaepmanlaan 101, Oss, ’t Dorp 109, Heesch

vlechtbroodjes?vlechtbroodjes?vlechtbroodjes?

Schaepmanlaan 101, Oss, ’t Dorp 109, Heesch

Er zijn 2 categorieën: ’n broodproduct, waaronder gevulde  brood- 
soorten, snacks en bijvoorbeeld hartige taart en ’n  banketproduct 
zoals desserts, gebak en taart.

Inschrijven  kan tot 31-12-2013, De fi nale is op zondag 30 maart 
2014.  Inleveren van uw product kan in januari/februari op een 
nader te bepalen datum. Het reglement staat op de website 
en ligt in onze winkels.

Haal een inschrijfkaart in in één van onze winkels, 
schrijf je in op onze website www.debakkerslamers.nl 
of stuur een mail naar heelossenbernhezebakt@kpnmail.nl.

Winterpret voor groot en klein
Webshop met ‘toonbank’ deze winter bij VanGeffenshop.nl

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om deze mijlpaal zaterdag 2 no-
vember tussen 10 uur en 16 uur 
samen met Jeroen, Mariska en de 
kinderen te komen vieren. Bij een 
feestje hoort een traktatie. Onder 
het genot van een hapje en een 
drankje, kunt u uw ogen de kost 
geven in deze prachtige winkel. 
In het bijzonder is er aan de kinde-
ren gedacht. Er is een leuke kleur-
wedstrijd met fantastische prijzen 
en voor iedere deelnemer staat er 
een kleine verrassing klaar.
De kleurplaten kunnen in de win-
kel worden opgehaald.
Met het winterseizoen voor de 
deur zal de nadruk nu voorna-
melijk liggen op winterartikelen. 
Houten en plastic sleetjes waar-
onder de bestseller; de ‘Babybob’. 
Ook de nieuwste rage voor winter 
2013; de Snowhoover van Nijdam 
is in de meest flitsende kleuren in 
de winkel te bewonderen. Ook 
snowboots, ijshockey- en kunst-
schaatsen, waarbij de doelgroep 
kinderen van 0 tot 12 jaar, centraal 
blijft staan, vindt u in de winkel. 

Wat vindt u nog meer bij 
VanGeffenshop?
Met het oog op de komende feest-
dagen een kleine greep uit het as-
sortiment: waterschoenen, basket-
balringen met bal, voetbalgoaltjes, 
tafeltennis-sets met of zonder net, 

kubb, rugbyballen, stuntvliegers, 
rolschaatsen,  inlineskates, be-
schermsets en valhelmpjes.
 
reguliere openingstijden
Donderdag 10.00-11.45 uur en 
13.30-16.30 uur.
Vrijdag 10.00-11.45 uur, 13.30-
16.30 uur en van 18.00-20.00 uur. 
Zaterdag 10.00-16.00 uur.

Buiten de openingstijden van de 
winkel blijft de webshop bereik-
baar en kan er eventueel op af-
spraak worden afgehaald. Extra 
koopzondagen en vorstkoopavond 
zullen op de website en facebook 
gepubliceerd worden.

NISTELRoDE – Op 2 november opent VanGeffenshop, naast de bekende webwinkel, een fysiek verkooppunt 
in het voormalig winkelpand van Roos aan de Kromstraat 14a te Nistelrode. Sinds 2009 hebben al duizenden 
klanten digitaal hun orders geplaatst, maar de optie ‘toonbank’ wordt daar nu aan toegevoegd. 

www.VanGeffenshop.nl
www.facebook.nl/
VanGeffenshop
0412-612296 / 06-34702272
informatie@vangeffenshop.nl

www.vangeffenshop.nl

Advertorial

Jeroen en Mariska van Geffen

oPenInG 2 noVember

Frank Hanegraaf en Christ-Stan van Daal Foto: Thomas Segers
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

MAANDAG T/M ZATERDAG 

OM 7.00 UUR OPEN

Bosvruchtenvlaai
10-12 personen € 12,95

tips van de bakkers:

Zondag 3 november lopen Erica en Sandra de Marathon in New York voor Hospice 
de Oase in Oss. Met ons Brabander-Hardloop-Goud steunen wij hen en kunt u 

ook hun doel steunen. 20 cent van elk verkocht brood gaat naar de Oase.
Chocoladevlaai melk/wit/puur
 10-12 personen   16,60          € 12,95

Zonnepompoen- 

meergranenbollen
4 stuks     2,00         € 1,60 

Chocoladevlaai melk/wit/puur

1,60 

deze aanbiedingen gelden van 31-10 t/m 6-11-2013

Ons fjordbrood is een echte krachtpatser. Een 
Scandinavisch donker vast meergranenbroodje van 
400 gram wat zorgt voor een goed gevulde maag. 
Zeer eiwitrijk, vol met granen zoals soja,zonnepitten 
en lijnzaad. Erica en Sandra sporten veel en zweren 
bij een gezonde boterham. Brabander–Hardloop-Goud 
is naast Fjord ook een brood wat een lange rijpingstijd 
heeft gehad en daardoor zo’n heerlijke smaak heeft.

HARDLOPERS &
Bij aankoop van2 broden naar keuze

Fjordbrood

1,50
normaal 2,75

Bij aankoop van
broden

normaal 2,75

broden
Fjordbrood

KRACHTPATSERS

Marvy’s Speelwereld
Een wereld voor kinderen

Kinderen willen onderzoeken en 
uitgedaagd worden. Het liefst 
doen ze dat waar ook andere kin-
deren actief zijn, zodat ze samen 
kunnen spelen. 
Op straat, op het speelplein en 

voortaan ook in Marvy’s Speel-
wereld. De kleurige klimrekken, 
speelhuisjes, rodelbaan, indoor 
voetbalveld, basketbalnet en nog 
veel meer, roepen om gebruikt te 
worden. 

De kleinsten
Voor de allerkleinsten is een ei-
gen speelterrein. Daar is alles laag 
bij de grond, met dikke, verende 
vloer. Daar kan gerold, geklom-
men en gerommeld worden, dicht 

bij het horecagedeelte, waar u een 
oogje in het zeil kunt houden. Aan 
de ontspanning van de (verplichte) 
begeleiding is ook gedacht; die 

kan koffie/thee bestellen met iets 
lekkers erbij en ondertussen een 
krantje lezen of de mail bijwerken 
via de gratis WIFI. 

Organisatie
Mark van de Ven en Revy van 
Uden komen uit Heesch. Mark 
heeft aan de Rooi Pannen zijn ho-
reca opleiding gedaan en daarna 
gezorgd voor ‘n gedegen ervaring 
en Revy heeft als activiteitenbege-
leidster o.a. gewerkt bij het logeer-
huis in Heesch. Samen houden ze 

van mensen en vooral van kinde-
ren. Zelf hebben ze twee kleintjes 
en die hebben hun ouders, die 
plannen hadden voor een horeca-
gelegenheid, op het pad van de 
speelwereld gebracht. 
Er is rondgekeken, met collega’s 
gesproken en plannen gemaakt. 
Ideeën zijn bijgewerkt, de bank is 
benaderd en de gemeente Bern-
heze. Er is personeel aangetrokken 
dat de handen uit de mouwen wil 
steken om het iedereen naar de 
zin te maken en er is een geschikte 
locatie gevonden: met voldoende 
parkeerplaatsen. 
Ruim voor de opening waren er al 
10 kinderfeestjes geboekt en had 
de facebook pagina ‘Marvy’s Speel-
wereld’ liefst 1500 volgers. Mark en 
Revy zijn ook niet over één nacht ijs 
gegaan. 

Regelmatig was er overleg met de 
gemeente over regels en wetge-
ving rond de combinatie kinderen 
en horeca, de veiligheid werd geïn-
specteerd en de materialen voor de 
knutsel-/tekenhoek lagen op voor-
raad. Er zijn peutertoiletjes en vol-
wassenen-/invalidentoiletten. Met 
de hulp van familie, deskundigen 
en een enorme inzet van henzelf, 
kunnen uw kinderen 6 dagen per 
week veilig spelen. Er zijn EHBO, 
BHV en Sociale Hygiëne gediplo-
meerden aanwezig.

HEEScH – Aan de Graafsebaan 44 in Heesch, vindt u vanaf nu Marvy’s Speelwereld. Voor kinderen van 0-12 
jaar is er genoeg te doen voor een hele dag plezier. Niet meer thuis rondhangen als het regent, gewoon lek-
ker spelen in een hal met vrolijke kleuren en heel veel speelmogelijkheden. Maak kennis op 2 en 3 novem-
ber; entree is dan gratis tussen 10.00 – 19.00 uur.

Mark van de Ven en Revy van Uden in ‘hun’ speelwereld Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

‘Alles bij MArvy’s 
speelwereld roept 
om gebruikt te 
worden’

Advertorial Marvy’s Speelwereld
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch
0412-450679
info@marvys-speelwereld.nl
www.marvys-speelwereld.nl.
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Niet alleen Prins Porcus XLIII en 
zijn Adjudant zullen die avond be-
kend worden gemaakt. Om  18.30 
uur start de avond, muzikaal on-
dersteund door Jeugdhofkapel 
“De Vlegels” en DJ Sjoerd Lamers. 
Jeugdteams zullen strijden in de 
Porcellus Battle die uiteindelijk leidt 
tot de onthulling van Jeugdprins 
Porcellus XXXVII en zijn Adjudant. 
Meld je nu aan via het contactfor-
mulier op www.krullendonk.nl. 

Na deze onthulling kunnen de aan-
wezigen proberen de identiteit van 
Prins Porcus XLIII en zijn Adjudant 
te achterhalen in de welbekende 
Porquizzz.. Houd de komende tijd 
de hints op de nieuwe website van 
Stichting carnavalsviering Heesch, 
www.krullendonk.nl en de face-
book pagina van Stichting carna-

valsviering Heesch in de gaten!
De Porquizzz start rond 21.00 
uur maar u bent al welkom vanaf  
20.30 uur. U heeft dan alvast de 
kans de ‘Porcusopties’ met elkaar 
te delen. Meld je vast aan met een 
team van minimaal 5 personen 
www.krullendonk.nl.

Onder de klanken van Prinselijke 
Hofkapel De Dors(t)vlegels zal om-
streeks 21.49 uur gestart worden 
met de onthulling. Na het offici-
ele gedeelte kunnen Prins Porcus 
XLIII en zijn Adjudant de felicitaties 
in ontvangst nemen, waarna de 
7-koppige coverband Giddy Limit 
ervoor zal zorgen dat het feest tot 
in de klein uurtjes zal duren. Noteer 
9 november alvast in uw agenda! 
We zien u dan graag terug in onze 
Residentie De Pas in Heesch.

Spectaculaire Prinsenonthulling 
Krullendonk tijdens 11-11 bal

HEEScH - Het is weer bijna zover, de opening van het nieuwe carna-
valsseizoen. Op zaterdagavond 9 november worden Prins Porcus XLIII 
en zijn Adjudant onthuld en zullen we weten wie ons voorgaan in het 
komende carnavalsseizoen.

31ste zwetsavond van de Juinders
Lokaal, eigen talent op zaterdag 16 november in Café-zaal De Toren

Dat er genoeg talent van eigen 
bodem is op tonproatersgebied 
bewijst de deelnamelijst wel. Elke 
tonproater vult de ton met z’n ei-
gen unieke gezwets. 
Ook Henk Habraken draagt zijn 
steentje bij. “Ik zing niet alleen 

‘zwetsliedjes’, maar dit jaar zwets 
ik ook wat in de ton. Ik heb mijn 
ton-debuut al een keer gehad,” 
lacht hij, “één keertje serieus en de 
andere keer ben ik er naar toe ge-
kropen en weer terug, omdat Jan 
Linders altijd riep ‘Ooit kruip jij een 
keertje in de ton’. 

Maar toen ik twee jaar geleden 
er als tonproater in stond kreeg ik 
veel leuke reacties en door die wis-
selwerking met het publiek, vond 
ik het zelf ook leuk. 
Dus probeer ik het dit jaar maar 
weer. Als een typetje, want dat 
moet, zeggen ze van de Juinders.” 
Vanaf 1987 is Henk een trouwe 
deelnemer aan de zwetsavond. 
Soms alleen, maar meestal met 
Rico en René. 

Niet wat, maar hoe!
In de HaDeejer schrijft Henk weke-

lijks zijn column. Met spitsvondige 
humor in een actueel jasje. 

“Maar lezen of luisteren is wel 
anders. Voorbereiden past niet zo 
bij mij, ik laat het maar een beetje 
gebeuren. Bij ‘zwetsen’ gaat het 
niet om de inhoud, maar hoe je 

het brengt: onnozel zijn en onver-
wacht. Het kan zo simpel zijn: de 
interactie met de zaal, die is be-
langrijk, en daarop inspelen. 
Actualiteit verpakken in slappe 
klets. De knuppel in het Hadee-
hoenderhok gooien. 
Da’s mooi om te doen. Niet te 
moeilijk maken. Mensen komen 
om te lachen en niet om te den-
ken! 

Ach, een échte tonproater zal ik 
nooit worden. Ik blèf gewoon m’n 
eige!”

Henk Habraken 
 Tekst en fotografi e Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER – Ze gaan het weer doen. Dit jaar in Café-zaal De Toren. En allemaal eigen talent. Met 
één debutant rick Dekkers en ‘ouwe rotten in ’t vak’ zoals Peter van Daal, Peter Plouvier, rené vd Veerdonk 
én Henk Habraken in de ton. Naast de buuts is er ook muzikaal vertier van Henk en zijn twee trouwe muzi-
kanten, rico van Hooren en rené Habraken. Voor de totale muzikale omlijsting zijn de Juinders zelf verant-
woordelijk. Kaarten kosten € 10,- en zijn vanaf zaterdag 2 november te koop bij Paperpoint.

Het ondernemer zijn in Heesch 
bevalt vanaf de eerste dag uit-
stekend. Een groot aantal men-
sen is vaste gast bij de brasserie. 
Vanwege de toegankelijke kaart 
én de hartelijkheid. De gasten zijn 
zeer gevarieerd in leeftijd, achter-
grond en keuze van gerechten. 
Zo gevarieerd als de gasten zijn, 
zo gevarieerd zijn ook de keuze-
mogelijkheden. 

November jubileummaand!
November is ieder jaar weer de 
jubileummaand. In die maand 
vieren we het jarig zijn van de 

brasserie. Zo hebben we heel de 
maand november een aantrekke-
lijk 3-gangen keuzemenu. Maan-
dag t/m donderdag € 16,50 excl. 
drankjes (3-gangen keuzemenu in 
‘t weekend € 19,50). En wist u dat 
Brasserie ’t oude Raadhuis ook 
cadeaubonnen heeft? Leuk voor 
Sint en Kerstman. 

Kerst
Op 2e kerstdag is ’t oude Raad-
huis ook geopend voor een heer-
lijk kerstdiner vanaf 14.00 uur. 
Reserveer of informeer naar de 
mogelijkheden. 

Brasserie ’t oude Raadhuis: 
Dé plek voor lunch, diner, high tea of koffie met iets lekkers

HEEScH - Brasserie ’t oude raadhuis aan ’t Dorp 61 in Heesch is inmiddels 6 jaar een begrip in de regio. 
Klanten vinden gemakkelijk de weg naar deze gezellige brasserie van Fred en Bianca Schel. De sjieke gevel 
van dit prachtige historische pand herbergt een huiselijk interieur en bij mooi weer is het goed toeven op 
het ruime terras. 

Openingstijden: dinsdag t/m 
zaterdag vanaf 12.00 uur, 
zondag vanaf 16.00 uur
0412 473079
www.ouderaadhuisheesch.nl.

“Een echte tonproater zal ik nooit worden. 
Ik blèf gewoon m’n eige”

47e Prins van het Weversrijk?

Correspondentie tussen huidige 
en toekomstige prins

Aan:  De 47e prins van 
‘t Weversrijk
van: Prins Henk d’n Urste, 
de 46e Prins van ‘t Weversrijk

Geachte aanstaande dorstlustige 
hoogheid.
Voor mij zit het prins-zijn er bijna 
op, voor jou moet alles nog begin-
nen. Je mag niemand iets vertellen, 
ook al is dit moeilijk, weet ik uit er-
varing. De tijd tot 2 november kruipt 
voorbij en dan wordt het 2 novem-
ber 2013, D-day voor jou en een he-
leboel nieuwsgierige mensen.
Wanneer je zaterdag 2 november 
onthuld zult worden en de titel Ba-
ron van ’t Kentje tot Geenend, zich 
uitstrekkende van Donsel tot Me-
ijnzel en van de Loo tot de Rekt in 
ontvangst zult nemen, zal je leven 

en dat van jouw persoonlijk adju-
dant samen met jullie partners, dan 
durskes, volledig op de kop staan...

Lees meer: www.mooinisseroi.nl

Aan: Prins Henk d’n Urste, 
de  46e Prins van ‘t Weversrijk
van: De 47e Prins van ‘t 
Weversrijk

Zijne dorstlustige hoogheid, mooi-
ste, schônste mens van heel ‘t We-
versrijk.
Bedankt voor deze opbeurende, 
bemoedigende en ook ‘lekker ma-
kende’ brief. Het is alsof een vader 
spreekt tot zijn zoon voordat ie de 
wijde wereld in trekt, iets wat qua 
leeftijd dan ook wel weer aardig 
klopt. Inderdaad is het een erg las-
tig iets, als je dolgraag wilt vertellen 
dat je Prins van ‘t Weversrijk wordt 
maar dit nog tegen niemand mag 

zeggen. Enthousiast als ik ben geeft 
dat af en toe wat uitdagingen om 
mijn mond niet voorbij te praten… 
Maar het is me gelukt (tot nu toe)...

Lees meer: www.mooinisseroi.nl

NISTELRODE - Na een geweldig seizoen, waarin Prins Henk de scepter 
heeft gezwaaid, staat het nieuwe carnavalsseizoen vol ongeduld op de 
deur te kloppen. Aanstaande zaterdag is de officiële opening van het 
carnavalsseizoen. Dit jaar voor het eerst in ‘t Tramstation. Wie o wie is 
toch de 47e prins van het Weversrijk? 

Voor wie het heeft gemist hierbij wat hints: * We dréijèn ut nou ‘s nie 
um * Hij houdt van Nederland * Oh God, we goan ut schip in * Veilig-
heid voor alles * Wie de bal kaatst is ‘m kwijt * Hij werkt niet achter de 
schermen.

Maxend 22a     0412-611251     Nistelrode
www.partycentrummaxend.nl     info@partycentrummaxend.nl

• Feesten/partijen
• Partyverhuur
• Catering

• Vergaderingen
• BBQ-Service

3-gangen 
keuze menu

K e u z e  u i t  d i v e r s e 
voor-, hoofd- en nagerechten

Dinsdag t/m Donderdag 

€ 16,50 p.p.

Vrijdag t/m Zondag 

€ 19,50 p.p.

Brasserie ’t oude Raadhuis, ’t Dorp 61, 5384 MB Heesch | Telefoon 0412 - 473079

ACTIE

NOVEMBER
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Uw ogen?   
Kies 

voordelig!voordelig!voordelig!

Goede oogzorg hoeft helemaal niet duur 
te zijn. Bij Alferink Optiek heeft u al een  

complete bril vanaf € 129,- en een zonnebril 
op sterkte vanaf € 78,-. Daarmee bent u  

verzekerd van zorgeloos kijkplezier. Uw ogen 
krijgen bij ons namelijk de uitgebreide  

aandacht die ze verdienen. Uitgevoerd door 
professionals, met behulp van de beste  
apparatuur. Goed en voordelig; welkom  

bij Alferink Optiek!

A L F E R I N K  O p t I E K ;  v I s I O N A I R  I N  O O G z O R G !

...OF 2 wijnglazen
cadeau bij een
gratis oogmeting

nú 2 bijzOndere
wijnen cadeau
bij aankoop van een
complete bril

VermOeide Ogen? Vaak is de oplossing eenvoudig. Laat u adviseren!

nú een iPad
Pen cadeau  
bij een gratis
oogmeting... complete briloogmeting...

www.alferinkoptiek.nl

HEESCH
‘t Dorp 31, 5384 MB
T. 0412 45 10 03

Oogzorg is geen snel tussendoortje. 
Geen discountproduct. Geen wegwerp
artikel. Open uw ogen; kies voor de 
opticien die de ontwikkeling van uw 
oog nauwlettend volgt en die samen 
met u komt tot een persoonlijk oog
zorgplan! Die u daarmee gezond houdt. 
Die opticien is Alferink Optiek!

Al een complete bril  
vanaf e129,- bij  
Alferink Optiek! 
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“Wij ontzorgen de agrariërs op 
het gebied van landbewerking: 

bemesten, inzaaien van gewas-
sen, gewasbescherming, het 

oogsten van grassen en granen, 
verhuur van grondverzetma-

chines, het zaai– en winterklaar 
maken van het land. Dat doen 
we met een betrokken team, 
een uitgebreid machinepark en 
al twee generaties lang. Mijn 
schoonvader kocht in 1957 zijn 
eerste tractor. Eigenlijk voor zich-
zelf, maar al snel werd de tractor 
ingezet om anderen te helpen. 
Dit was de start van het loon-
bedrijf. Er is flink geïnvesteerd 
in het machinepark om met de 
agrariërs mee te kunnen groei-
en,” legt Yvonne Verstegen uit.   

Een kolfje naar onze hand
In de jaren zeventig kwam de 
maïs overgewaaid als nieuw ge-
was. “De hakselaar werd ont-
wikkeld. Een kolfje naar onze 
hand, want deze werkzaamhe-
den pasten prima bij ons bedrijf. 
Deze machine verpulvert de ge-
hele maïsplant tot rundveevoer. 
Het proces van dorsen is veel 
later ontwikkeld (1985), toen de 
vraag kwam uit de varkenshou-
derij om hun dieren gezonder en 
gevarieerder voedsel te kunnen 
aanbieden. 

Tijdens dit proces worden de ma-
ispitten gescheiden van de plant. 
De pitten worden in de hamer-
molen tot poeder gemalen tot 

varkensvoer en de plant-resten 
blijven liggen op het land, als 
groene compost. De zware trac-
torbanden nemen de klei van 
het land mee de weg op. Dat is 
gevaarlijk. Dus zorgen we er, in 
samenwerking met de boer voor 
dat de wegen schoongeveegd 
worden.” 

Ze kookt voor ons allemaal!
Edwin en Yvonne werken inten-
sief samen. “Yvonne is ‘de moe-
der van het bedrijf’. Ze brengt 
koffie en kookt heerlijke maaltij-
den voor al onze mensen buiten. 
Met de bus komt ze ‘s avonds 
het land op, klapt de tafel en de 
stoelen uit en iedereen schuift 
aan. De tractorlichten maken 
midden in het veld dit dagelijkse 
tafereel zichtbaar. Onze jongens 
werken hard voor ons en in deze 
vorm doen we ook iets terug. In 
de korte seizoenen dat we kun-
nen werken, ligt de werkdruk 
hoog. 

Onze jongens werken met groot 
materieel en oververmoeidheid 
mag nooit de veiligheid in ge-
vaar brengen. Dat staat bij ons 
hoog in het vaandel en Yvonne 
bewaakt de werktijden dan ook 
nauwgezet,” aldus Edwin.  

HEEScH – Maïsmeel, cornflakes, maïsbier, pofmaïs (popcorn), maïs als ingrediënt voor whisky, 
maïsolie, suikermaïs, maïs als grondstof voor biobrandstof en als vergistingsproduct om biogas te 
produceren. Maar het zetmeelrijke gewas wordt vooral gebruikt als rund– en varkensvoer. Loonbedrijf 
Verstegen VOF uit Heesch is momenteel dagelijks bezig met het oogsten van maïs.

mooi & in de streek

in de streek

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos

Mmm... maïs!  

Yvonne is de ‘moeder’ van het bedrijf Tekst en foto: Hieke Stek

Streekfonds De Maashorst en Stichting Het Geleer 
Voetveer Landgoed Zwanenburg

IVN Bernheze organiseert al ja-
ren, in samenwerking met Stich-
ting de Kilsdonkse Molen, na-
tuurwandelingen, begeleid door 
IVN-gidsen, door de Ecologische 
Verbindingszone Zwanenburg. 

Bijzondere ervaring
De wandeling door het Beekdal 
van de Aa en langs kasteel Zwa-
nenburg is een bijzondere erva-
ring. Tot nu toe ging de wande-
ling langs de Aa op en neer door 
de Ecologische Verbindingszone 

Zwanenburg. Het voetveer zorgt 
dat bezoekers en gidsen de oude 
Aa-arm bij Landgoed Zwanen-
burg voortaan kunnen overste-
ken. Een bijzondere ervaring en 
bovendien kan vanaf nu rondge-
lopen worden over de Zwanen-
burgseweg. 

Streekfonds De Maashorst
Stichting Streekfonds De Maas-
horst beheert het Streekfonds. 
Rabobank geeft een extra rente 

over Rabo Streekrekeningen 
De Maashorst (internet spaar-
rekening voor bedrijven/orga-
nisaties). Een deel van de rente 
wordt ook geschonken door 
deze rekeninghouders. 

Bovendien ontvangt Stichting 
Streekfonds De Maashorst een 
bedrag aan donaties. Jaarlijks is 
zodoende circa € 40.000,- be-
schikbaar voor projecten die de 
kwaliteit van De Maashorst ver-

sterken, zoals de realisatie van 
het genoemde voetveer. Er is 
nog ruimte voor aanvragen voor 
2013. Zie ook: 
www.streekfondsdemaashorst.nl.

Stichting Het Geleer
Stichting Het Geleer biedt finan-
ciële ondersteuning aan initia-
tieven van verenigingen en or-
ganisaties die de leefbaarheid in 
de kernen Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek bevorderen.

HEESWIJK-DINTHER - Op 2 november om 8.45 uur opent Wethou-
der Hans van der Pas, de 13e Natuurwerkdag op Landgoed Zwa-
nenburg. Hij zal dan ook het nieuwe voetveer in gebruik stellen. 
De realisatie van het voetveer is mogelijk geworden dankzij een 
bijdrage van Stichting Het Geleer en Streekfonds De Maashorst.

Fotofietskorting

D’N 
BOER 
OP

Bij slecht weer gaan we binnen bij 

openhaard gezellig door.
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Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking

Vergaderlocatie • Paardenpension

Derptweg 12 • 5476 VX  Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74zorgboerderijvanderwijst.nl

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• zorgboerderij v.d. Wijst

• BEco
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

• Van Schayk VoF
• orangerie Van Tilburg
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.o.F. Van Berloo
• compufix
• M. Geurts grondwerken
• Financieel centrum Heesch

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

lunch•diner
borrel•terras•feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Aftrap herfstseizoen in de Maashorst

Boeren, natuurliefhebbers en 
jagers leven met de seizoenen. 
Deze nieuwe herfstmarkt mar-
keert het begin van het herfst-
seizoen en toont allerlei aspec-
ten van natuur, jacht, visserij, 
culinair genieten en lifestyle in 

en om De Maashorst. Met, on-
der voorbehoud: natuurwan-
delingen, kookdemonstraties, 
proeverijen, jachthoornblazen 
en nog veel meer unieke moge-
lijkheden om kennis te maken 
met aspecten die al eeuwenlang 

samenhangen met het buiten-
leven. Op de herfstmarkt zijn di-
verse herfstproducten te vinden 
zoals wild in alle soorten en ma-
ten; van gerookte eendenborst, 
hertenpaté en oesterzwammen 
tot bospaddenstoelen. En na-

tuurlijk worden veel producten 
voorzien van bereidingstips en 
leuke recepten.

Op het boerderijterras wordt 
koffie geschonken, Glühwein en 
warme chocolademelk. Voor de 
kinderen rijdt er een treintje en is 
er een luchtkussen en verder zijn 
er  proeverijen en live kook- en 
rookdemonstraties met wildpro-
ducten uit de Maashorstregio. 
Tot slot presenteren een aantal 
restaurants uit de Maashorstre-
gio hun herfstmenu/wildmenu 
aan het publiek.

Wanneer? 
Zondag 3 november 2013
Hoe laat? 
Van 11.00 – 17.00 uur
Waar? De Heische Hoeve, 
Heideweg 1a Loosbroek

MAASHORST - Op zondag 3 november vindt bij De Heische Hoeve in Loosbroek de Herfstmarkt 
2013 plaats: een kleinschalige streekmarkt van boeren, natuurliefhebbers, jagers en ondernemers 
uit de Maashorstregio. De herfstmarkt duurt van 11.00 – 17.00 uur. Het karakter van deze markt is 
kleinschalig en intiem. De toegang is gratis.

HEESWIJK-DINTHER - In Cunera/
De Bongerd wordt een wilddiner 
georganiseerd op vrijdag 15 no-
vember om 18.00 uur in de aula. 
U kunt hiervoor reserveren tot 
en met 1 november bij de recep-
tie, tel. 0413-298100. De kosten 
bedragen € 19,50, exclusief con-
sumpties. 

Arjan van Thiel, kok bij Laverhof: 
“Het aspergediner in het voorjaar 
was een groot succes. Hieraan wil-
len we graag een vervolg geven 
met het wilddiner. In overleg met 
de koks van Laverhof hebben we, 
onder voorbehoud, een menu sa-
mengesteld:

Amuse van wild
***

Wildbouillon
******

Hazenpeper
of

Konijnenbout
***

Gestoofde peertjes
Kastanjepuree/gebakken

krielaardappelen
***

Herfstdessert

Alle liefhebbers van wild zijn van 
harte welkom! Bij voldoende deel-
name, hopen we er weer een heer-
lijke avond van te maken.”

Wilddiner in Cunera/
De Bongerd

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl
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INFORMATIE
 voor de

Kernen

reCht 
dIChtBIJ….

Mijn cliënte is erg overstuur. Bij de tandartsenkliniek zijn volgens 
haar flinke fouten gemaakt. Er zijn gezonde elementen weggeslepen 
en getrokken voor een behandeling die zij niet wilde. Zij begreep niet 
wat er ging gebeuren, er was geen overleg en geen  behandelplan. Haar 
huidige tandarts kon alleen maar redden wat er te redden was. Zij wil 
de kliniek aansprakelijk stellen voor alles wat er fout is gegaan. 
U herkent het wel: medische missers, ze doen zich op elk terrein voor. 

Wat moet er gebeuren als u verhaal wilt halen? Allereerst: open 
het gesprek met de arts of tandarts. Zeg waar u niet tevreden 
over bent. Zorg dat u gehoord wordt. Ziekenhuizen hebben een 
klachtencommissie waar u over de behandeling kunt klagen, als u uw 
verhaal niet voldoende kwijt kunt bij de arts. Als u geen bevredigende 
antwoorden krijgt, kunt u de arts aansprakelijk stellen en om 
schadevergoeding vragen. 
Ook is er nog de weg naar de tuchtrechter, die - collegiaal - oordeelt 
over de handelwijze van de arts. Ik stel meestal beide procedures 
tegelijk in voor een optimale aanpak. Tijdens de procedures wordt 
er vaak nog door onderhandeld, vaak met goede resultaten. Lastige 
materie, laat u goed adviseren.  

rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl
mob: 06 11 72 70 28

Column

www.bernheze.sp.nl
Op de website van de SP kan ie-
dereen suggesties voor het verkie-
zingsprogramma 2014-2018 door-
geven. Wat vinden de inwoners 
van de zorg voor ouderen en men-
sen met een beperking? 
Kan daar nog verder op bezuinigd 
worden? En hoe ziet u dat dan. Wat 
doen we met onderhoud van we-
gen, groen en bomen? Is daar nog 
winst te halen en hoe? Wat doen 

we met minimabeleid? Zorgen we 
goed voor de inwoners die met 
weinig geld moeten rondkomen? 
Wat denkt u over de dienstverle-
ning? Kan daarop bezuinigd wor-
den? Hoe doen we dat? Wat zijn 
de gevolgen?

Supermarktproject
De komende maanden zult u het SP 
supermarktproject ook aantreffen 
bij u in de buurt. Als u boodschap-

pen doet, kunt u kort en bondig 
uw mening geven. De SP-ers staan 
voor u klaar met de formuliertjes. 
Zeg wat u beweegt en help de SP 
op weg naar een beter Nederland, 
te beginnen in Bernheze. 

Uw stem laten horen is altijd be-
langrijk. Dat doet de SP ook. Ver-
kiezingen of geen verkiezingen. 
Het maakt niet uit. De SP treft u 
altijd en overal.

SP: ideeën inwoners voor 
verkiezingsprogramma

BERNHEZE - Op woensdag 14 maart kiest u als inwoner van Bernheze een nieu-
we gemeenteraad. De SP doet wederom mee aan de verkiezingen. Voor de SP 
is de mening van de inwoners van het grootste belang. regelmatig wordt de SP 
al gebeld, gemaild en krijgt de SP post. Bezorgde inwoners geven hun mening. 
Zeer waardevol voor de SP. Waardevolle suggesties worden meegenomen in het 
verkiezingsprogramma. Laat u horen de komende maanden.

Frenky Heurkens, Voorzitter SP Bernheze

Afvalstoffenheffing
Jaarlijks betalen we een behoorlijk 
bedrag voor het verwerken van 
ons afval. De heffing mag alleen 
gebruikt worden voor de kosten 
voor het verwerken van het af-
val. Minder afval loont, de heffing 
kan omlaag. Het Diftar systeem, 
dat in Bernheze al jaren geleden 
is ingevoerd, draagt hieraan bij. 
Verbranding van afval werd nog 
niet zolang geleden gezien als de 

oplossing van het probleem. In 
de toekomst zal afvalverbranding 
steeds minder plaatsvinden.

Kringloop
Voorkomen is beter dan genezen, 
is van toepassing op veel onder-
werpen en zeker bij afvalbeheer. 
Door het kringloop-denken is bij 
de productie al aandacht voor de 
verwerking van het product nadat 
het is afgeschreven. Kringloopwin-

kels en Marktplaats zorgen voor 
hergebruik. Er blijft eigenlijk maar 
weinig over dat geen nieuwe be-
stemming kan krijgen. Progressief 
Bernheze gaat de uitdaging aan de 
afvalstoffenheffing verder te ver-
lagen door afval te voorkomen en 
optimaal te benutten. Zwerfafval 
en afvaldumping is nu en straks 
een eeuwige zonde. Help mee dit 
probleem op te lossen door het 
goede voorbeeld te geven.

Progressief Bernheze: Afval

BERNHEZE - De vuilniswagen komt steeds minder grijze containers op straat 
tegen om te ledigen. Het scheiden van afval is normaal. Het is goed voor het 
milieu en goed voor je portemonnee. Afgelopen week was ik op een minisym-
posium van Attero, een grote afvalverwerker in Nederland. De boodschap van 
de presentaties was helder: afval is steeds vaker een grondstof voor een nieuw 
product . Binnenkort is het mogelijk om bioplastic te maken uit GFT. Een gewel-
dig alternatief voor de plastic verpakkingen.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Uit de ingezonden ontwerpen zul-
len de drie meest geschikte worden 
geselecteerd en gepubliceerd. En 
zoals het LOKAAL betaamt bepalen 
jullie, als inwoners van Bernheze, 
welke van de drie het nieuwe logo 
van jullie partij wordt. En dat doen 
we volgens het basisprincipe van 
de democratie: de meeste stemmen 
gelden! Het winnende ontwerp 

wordt beloond met een cadeaubon 
ter waarde van € 100,-. Met crea-
tieve ondernemers gaan we in ge-
sprek over de ontwikkeling van de 
website van LOKAAL en evt. druk-
werk, tegen betaling.

Stuur jouw ontwerp in!
“Laat je inspireren door de kern-
woorden die bij onze nieuwe partij 

passen: kracht, energiek, in bewe-
ging, deskundig, kleurrijk en na-
tuurlijk LOKAAL. 
Speel met vormen, kleuren en 
lettertypes die bij deze woorden 
passen. Stuur jouw ontwerp voor 
6 november digitaal naar mij via 
lokaalnu@gmail.com of naar mijn 
postadres: Schoonstraat 22a, 5384 
AN Heesch.  

Lokaal: Wordt jouw logo het 
nieuwe logo van lOKAAl? 

BERNHEZE - “Als nieuwe partij willen we herkenbaar zijn in Bernheze. Daar 
hoort onder andere een nieuw logo bij. Vanuit onze visie: denken en werken 
vanuit de kernen, dagen we creatief, betrokken inwoners én ondernemers uit 
Bernheze uit om dat nieuwe logo te ontwerpen. Digitale bestanden en tekenin-
gen die zijn ingescand, zijn welkom!” aldus roel Monteiro, lijsttrekker LOKAAL. 
Wat kun je winnen?

Roel Monteiro, Lokaal

3-gangen 
keuze menu

K e u z e  u i t  d i v e r s e 
voor-, hoofd- en nagerechten

Dinsdag t/m Donderdag 

€ 16,50 p.p.€ 16,50 p.p.

Vrijdag t/m Zondag 

€ 19,50 p.p.

Brasserie ’t oude Raadhuis, ’t Dorp 61, 5384 MB Heesch | Telefoon 0412 - 473079

ACTIEAACACA TIEIE

NOVEMBER

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 19 maart  2014

‘ZorG dAT U GeHoord wordT’
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname 
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor 
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceer-
de columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

IrrItatIe

De gemeente kondigde deze week kennis-
makingsavonden aan in de kernen. 
De nieuwe burgemeester zal zich in 
november voorstellen aan de inwoners 
en omgekeerd. We leerden burgemeester 
Marieke in de afgelopen weken al een beetje 
kennen. Bij haar afscheid in Tilburg beet ze 
fel van zich af richting enkele (ex) raadsleden 
in het Tilburgse. Als politiek bestuurder kan 
dat wel. In haar nieuwe rol in Bernheze zal 

dat niet meer zomaar kunnen. Een burgemeester hoort immers boven de 
partijen te staan en te zorgen voor binding. 

Er zijn er meer die wat geprikkeld in de politiek zitten. VVD-er Adri 
vulde afgelopen week de column op de gemeentepagina. Hij is het 
duidelijk niet eens met de keuze van zijn partij die Jacques als lijsttrekker 
benoemde en niet hem. Hij heeft duidelijk geen zin om er mee te stoppen 
en zijn tijd in andere hobby’s te steken. Hij roept zijn kiezers op om hem 
straks met voorkeurstemmen aan een raadszetel te helpen. 

De kop van een artikel van D66er Willeke ‘D66: Méér dan lokaal’ riep ook 
wat irritatie op. Natuurlijk bij nieuwkomer LOKAAL. Voor lokalo Marko 
“lijkt ’t meer van hetzelfde”, aldus twittert hij. 

Binnenlands bestuur constateert dat met de komende 
gemeenteraadsverkiezingen ongeveer een derde tot de helft niet 
terugkeert. Ze signaleren ook dat de raad daardoor minder belangrijk 
wordt en de macht van colleges sterker. “Die zullen door gemeenteraden 
minder worden uitgedaagd omdat ze eenvoudigweg onvoldoende kennis 
van zaken hebben.” Aldus het bericht.

Nieuw en oud zullen in de Bernhezer raad met serieuze inhoudelijke 
zaken bezig moeten zijn en niet te veel met elkaar en met zichzelf. Als 
volksvertegenwoordiger en controleur bepalen zij immers wat goed 
is voor bijna 30.000 inwoners van Bernheze en of dit ook goed wordt 
uitgevoerd. Laten we hopen dat we de inhoudelijke verschillen de 
komende tijd gaan terugzien en er wat te kiezen valt. 
Burgemeester Marieke, Langs deze weg van harte welkom in Bernheze. 

Met groet Ad

Samenwerken, innovaties 
en verbinden

www.centrumheesch.nl

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Adviseur 
Ruimtelijke Ordening

Past uw 
(bouw)plan 
niet in het 

bestemmingsplan?

van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Laar 16, 5388 HE Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

De gastvrijheid van het Centrum 
Management 

Vertier in het centrum
De dagen van het sinterklaasfeest, 
kerst en nieuwjaar naderen in een 
rap tempo. De werkgroepen Pro-
motie en Ambiance van het cen-
trum Management Heesch buigen 
zich over een leuk, maar vooral ge-
zellig programma om de koopzon-
dagen in de maanden november 
en december te ‘versieren’ en u te 
laten genieten tijdens het winke-
len. Een laatste lekkernij, cadeautje 

of gewoon even gezellig neuzen 
wordt op die manier aangenaam 
en ontspannen. 
Even onthaasten met koffie/thee 
of Glühwein en dan weer huis-
waarts. Parkeren is overigens geen 
probleem: de eerste fase van de 
herinrichting is klaar en achter Res-
taurant Wolters en de Eijnderic ligt 
een groot parkeerterrein op loop-
afstand van alle winkels. Wel zo 
gemakkelijk!

Innoveren
Op 11 november organiseert 
Stichting centrum Management 
Heesch een informatie-avond in 
De Pas voor alle centrumonder-
nemers. In de voorbereiding naar 
deze avond wordt druk gespro-
ken over ‘het nieuwe winkelen’ en 
de zondag-openstelling. Samen-
werken, innovaties en verbinden 
zijn de kernwaarden waarmee de 
Stichting centrum Management 
Heesch het centrum wil ontwikke-
len en promoten. Op deze avond 
wordt hiermee een start gemaakt.
Wij houden u op de hoogte.

HEEScG – Binnenkort wordt u bij binnenkomst in Heesch gastvrij ont-
vangen met de informatieborden van Stichting Centrum Management 
Heesch als u Heesch binnen komt rijden.

Deze term is niet iets van kort-
geleden, de afgelopen decennia 
heeft de term de ‘Kanteling’ zijn 
intrede gedaan. Nederland was 
een echte verzorgingsstaat van 
‘crib-to-cradle’ (geboorte tot over-
lijden) en werd dus echt alles voor 
u geregeld. Nu wordt Nederland 
steeds meer een samenleving van 
zelfredzaamheid. Door de crisis 
waarin wij verke(e)r(d)en is dit 

proces versneld. Het is niet alleen 
iets wat is opgelegd door de over-
heid, maar ook een manier van 
denken welke langzaam erin is ge-
slopen. Burgers zijn veel mondiger 
dan een aantal jaren geleden. Ook 
door het internet en diverse media 
weet de burger steeds meer zelf en 
ziet wanneer iets niet in de haak, 
of onjuist is. We horen nu steeds 
meer van de ‘Kanteling’ aangezien 

de gemeenten deze taken op zich 
moeten nemen en dit steeds vaker 
in het nieuws is. Ik denk zelf dat 
de ‘Kanteling’ een goede gedachte 
is en dat we met z’n allen hier de 
schouders onder moeten zetten. 
De gemeenten hoeven niet ieder-
een te helpen, dat gaat niet, maar 
mensen die echt hulp nodig heb-
ben, kunnen op ons blijven reke-
nen!

Bernheze Solidair: De ‘Kanteling’, 
decentralisatie van overheidstaken 
naar gemeenten

BERNHEZE - Bij de burgers wordt in de toekomst steeds meer een beroep ge-
daan op het zelfredzaam worden. Dit betekent dat u straks steeds meer dingen 
zelf moet regelen in plaats van dat de overheid dit voor u doet. Dit is kort gezegd 
de ‘Kanteling’.

Bas van der Heijden, raadslid

Beste leden van de Afdeling Bernheze,

De FNV wil leden van de bond oproepen voor een betoging op 30 no-
vember in de Jaarbeurs te Utrecht. Het maakt niet uit van welke bond 
je lid bent, Abvakabo, FNV Bondgenoten of FNV Bouw, Afbouw enz. 
als je maar bent aangesloten bij de FNV. Het is tijd om de jarenlange 
koopkrachtdaling te keren, zodat de boodschappentas weer beter ge-
vuld kan worden. Wij willen een normale loonsverhoging van maximaal 
drie procent. Zo krijgt iedereen weer vertrouwen, en komt de economie 
weer op gang! 
Onze boodschap aan werkgevers is: 
Koopkracht en echte banen! Bezuinigen op mensen is geen werk!

En met genoeg deelname wordt er gezorgd voor vervoer, dit krijgen we 
dan vanuit het district 13 toegewezen. Waar en welk tijdstip we moeten 
opstappen, krijgen we nog te horen. We moeten wel genoeg deelnemers 
hebben voor deze demonstratie. Dus leden geef je op! Antwoordstrook 
inleveren voor 16 november 2013.
Kantoor ’t Dorp 142, 5384 ME Heesch, secretaris Piet Strik.
Alleen op de maandagavond te bereiken, via: 06-53466373 van 19.00 
t/m 20.00 uur.

Fnv Bouw
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K Ik doe mee aan deze actie!
Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

www.vorstenbosch-info.nl

Informeert, boeIt 
en Interesseert

voorziet Vorstenbosch, 
gemeente Bernheze van 
actualiteit
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SUDOKU

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,-. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

MEUBElSPUitERiJ
Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat? Bel Spuiterij SIIS 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

iEtS tE viEREn? 
En geen tijd of zin om hapjes 
of een buffet te maken? Wij 
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl 
of bel 06-13431687.

tROUWEn OF zWAnGER 
Gaat u trouwen, of bent u 
zwanger? Vraag nu het 
GRATIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke 
ondernemers met vele leuke 
aanbiedingen!

vAKAntiE
EEn vAKAntiE, WEEKEnD, 
MiDWEEK PlAnnEn? 
Ga naar de Vulkaaneifel, 
fabelachtige landschappen en 
bezienswaardigheden. 
Huur daar een (vakantie)huis!
Kijk op; www.vakantiewoning
vulkaaneifel.nl. Boek op tijd om 
teleurstellingen te voorkomen.
Of bel 0413-29 10 86.

tE KOOP
HOnDEnBEnCH 
Maat 75 x 50 cm
Info: 06-83575352.

AAnGEBODEnwie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

John Schouten
uit Loosbroek

ooGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Lieke Bissels

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

eelen

LUCHtPost
GeroLsteIn

Wij, rien romme (29) en 
Anke van Dijk (24) zijn 
1 januari 2010 vertrokken 
uit het gezellige Brabant, en 
zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

De grote verhuizing!

De laatste keer dat ik jullie geschreven heb was het hoog 
zomer. Aangezien nu de blaadjes beginnen te vallen, is het 
tijd om jullie weer op de hoogte te brengen hoe het hier in 
Gerolstein gaat.

De afgelopen maanden is er ontzettend hard gewerkt om onze 
nieuwe koeienstal en melkstal af te krijgen. Zoals het er nu naar 
uitziet, gaan we deze week de koeien verhuizen en beginnen 
we met melken in onze melkcarrousel. Dat is een spannend 
moment, het is afwachten hoe de koeien gaan reageren in de 
nieuwe stal en op het nieuwe melksysteem. Het is niet alleen 
voor de koeien wennen, ook voor ons gaat er veel veranderen. 

Er is veel meer geautomatiseerd en het zal wel even duren 
voordat we alles onder knie hebben. Op dit moment melken 
we zo´n 240 koeien, aangezien ons huidige melksysteem 
erg verouderd en klein is, duurt het melken van de koeien 
nu 10 uur per dag. Jullie zullen wel snappen dat we blij zijn 
als we de carrousel in gebruik kunnen gaan nemen. Met dit 
systeem kunnen we ongeveer 200 koeien per uur melken. Dit 
bespaart dus per dag ontzettend veel tijd en we kunnen met 1 
medewerker minder melken. We hebben de afgelopen tijd veel 
hulp gehad van familie en vrienden, zonder deze hulp was het 
niet gelukt om nu alles af te hebben. We zijn erg blij met het 
resultaat. Het is een mooie en functionele stal geworden.
Een deel van de nieuwe koeienstal hebben we sinds een paar 
weken in gebruik. Dit was nodig omdat we begin oktober 40 
koeien bijgekocht hebben. Onze oude stal was behoorlijk aan 
de krappe kant, dus hebben we besloten de nieuwe koeien 
meteen na de verhuizing in de nieuwe stal te plaatsen. Ook 
hebben we hier een gedeelte van onze eigen koeien naartoe 
verhuisd. Helaas was op dat moment de nieuwe melkstal nog 
niet klaar en moeten deze koeien 2 keer per dag naar de oude 
melkstal lopen.

Ook hier hebben we een mooi najaar, maar wel met veel 
regen. Dit heeft als nadeel dat het erg nat is op het land. Onze 
maïs moet nog gehakseld worden, maar we wonen aan een 
drukke weg waar erg veel (vracht)verkeer rijdt. Als deze weg 
vol met modder komt te liggen, kunnen er gevaarlijke situaties 
ontstaan. We willen dus wachten met het hakselen tot het 
droger is. Helaas hebben we ook dit jaar weer veel wilde 
zwijnen op bezoek gehad en is een deel van de maïsopbrengst 
weggevreten. Dit wordt elk jaar een groter probleem, omdat 
het erg lastig is voor de jagers om de zwijnen te pakken te 
krijgen. Ze verstoppen zich in het maïsveld en komen er pas uit 
als de maïs gehakseld wordt. Dan is het kwaad al geschied en 
hebben ze de maïsplanten omgewroet en de kolven opgegeten.
Ik hoop jullie de volgende keer te kunnen vertellen hoe het ons 
en de koeien bevalt in de nieuwe stal. Tot de volgende keer!

Groetjes,
Anke van Dijk
www.eifel-vakantie.nl

Kerstmarkt C.v. 
‘De Hossende 
Wevers’
NISTELRODE - c.V. ‘De Hossende 
Wevers’ organiseert op zondag 8 
december een kerstmarkt in par-
tycentrum ’t Maxend in Nistelrode 
van 10.00 tot 16.00 uur. Weet je 
geen raad met de vele waardevolle 
spulletjes die je toch niet zomaar 
kan weggooien, geen nood: huur 
een kraam voor maar € 10,-! 
Voor informatie: dorini@kpnmail.nl 
of: 06-40260673.

www.tikkenklikkenprinten.nl

Zaterdag 2 november 10.00-16.00 
uur. Zondag 3 november 10.00-
15.00 uur. Locatie: de Wis Loos-
broek. Entree: € 1,00 p.p.
De opbrengst van de boekenbeurs 
komt ten goede aan de projecten 
van de stichting in Marasesti (Roe-

menië). U het plezier van fantasti-
sche boeken, wij het plezier dat we 
in Roemenië mensen verder kun-
nen helpen.
Meer informatie: Eugène 
Theunissen 0412-452208 of 
e.theunissen44@ziggo.nl.

Stichting PEP projecten houdt 
weer een boekenbeurs!
BERNHEZE - De stichting PEP projecten Bernheze houdt opnieuw een 
boekenbeurs in Loosbroek. Boeken zoals romans, jeugd-, jaar-, foto-
boeken. En de nodige bijzondere boeken op het terrein van geschiede-
nis, geografie en aardrijkskunde. Ook kunt u een ruime keuze maken uit 
de vele CD’s en grammofoonplaten, in alle muziekgenres!

Denk hierbij aan (merk)kleding, 
(buiten)speelgoed, boeken, wan-
delwagens, maxi-cosi’s, auto-
stoeltjes, fietsjes, meubeltjes, etc. 
Alles natuurlijk van goede kwali-
teit. Telkens weer blijkt dat duur 
speelgoed en kleding vaak maar 
een korte tijd gebruikt of gedra-
gen wordt. De materialen zijn dan 
nog in zeer goede staat. Met het 
oog op 5 december is het zeker 
de moeite waard om te komen 
kijken voor leuk, goedkoop, kwa-
litatief goed speelgoed. Dit geldt 

niet alleen voor (aanstaande) ou-
ders, maar zeker ook voor opa´s en 
oma´s, oppasgelegenheden, peu-
terspeelzalen, enz. 

Er wordt ‘n hoek ingericht voor 
kinderen, waar zij kunnen spelen.
Zaal open; 10.00 – 13.00 uur
Entree: € 2,-

Meer informatie:
0412-482621 of 0412-482403
kinderbeursheesch@hotmail.com
www.baby-kinderbeurs.nl.

Grote baby- en kinder-
najaarsbeurs Heesch
HEEScH - Op zondag 3 november wordt wederom een baby- en kin-
derbeurs georganiseerd in De Pas, Heesch. Ook deze keer staan er 115 
standhouders. Vanaf 10.00 uur worden zowel tweedehandse als nieu-
we baby- en kinderartikelen aangeboden.
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

‘Stagemakelaar’

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

OOgsten tiJdens de 
herfstVaKantie
Herfstvakantie! De oorsprong van deze vakantie ligt in het boerenleven. In 
oktober kregen de kinderen vrij van school, om op het land de aardappels 
te rooien. Omdat we in vroegere tijden nog niet over machines beschikten, 
waren alle handen nodig! In 100 jaar is er echter een boel veranderd. Bij 
kasteel de Berkt was er toch volop bedrijvigheid. 
Misschien tegen traditie in, waren het geen aardappels die gerooid werden, 
maar druiven die geplukt moesten worden! Met maatschappelijke stagiaires 
van het Maasland College en vrijwilligers werden we bij Kasteel De Berkt 
hartelijk ontvangen door Mia en Frans de Laat, eigenaars van het jachtslot, 
natuurbeheerders van het landgoed en zeer bedreven wijnmakers! 

Na een korte introductie stroopten we de mouwen op en begonnen met 
plukken. We verzamelden alle druiven in emmers, om vervolgens in een 

kneuzer de druiven van de 
trossen te scheiden en de 
most (sap + de schillen 
voor de rode kleur) in een 
gistingsvat op te vangen. 
De eerste stap om, met 
behulp van gist, wijn te 
maken. 
Een mooi klusje, waar 
we geconcentreerd aan 
werkten, terwijl we ook de 
ruimte hadden om te pra-

ten over dingen als school, vrije tijd en het Islamitische Offerfeest wat de 
volgende dag zou zijn. Ondertussen genietend van de prachtige omgeving 
en de stilte om ons heen, die alleen door het gefluit van vogels werd ver-
broken. 

Na een lekkere lunch met koekjes, kwam er nog een stukje theorie bij. Frans 
legde uit hoe het volledige proces van wijn maken eruit ziet. Ook liet hij 
zien hoe het suikergehalte en het zuurgehalte van het sap wordt gemeten 
om er de beste wijn van te maken. Er komt bij het maken van wijn een stuk 
meer kijken dan ik dacht. Het sap van de door ons geperste druiven is ge-
proefd en geconcludeerd werd dat deze nog niet echt op smaak is. Nog een 
jaar laten rijpen dus.

Vrijwilliger van de 
toekomst 
HeescH – Als stagemakelaar van de gemeente Bernheze 
is het mijn beurt mezelf voor te stellen. Mijn naam is 
Mieke Volk-Pepers en ik werk zo’n 7 jaar bij Vivaan als 
jongerenwerker in Veghel en sinds 2012 als stagemakelaar 
voor de gemeente Bernheze. 

Als stagemakelaar ben ik de schakel tussen scholen, 
die voor de maatschappelijke stagiaires zorgen en 
de stagebieders. Ook zorg ik dat de vacaturebank op 
www.mas4jou gevuld is zodat de scholieren een leuke, 
interessante stage kunnen vinden. De verplichting voor de 
maatschappelijke stages op scholen gaat vervallen vanaf 
schooljaar 2015-2016. Dit is erg jammer, omdat het naar 
mijn idee belangrijk is dat je op jonge leeftijd in aanraking 
komt met vrijwilligerswerk en daardoor waarschijnlijk op 
latere leeftijd ook vrijwilligerswerk gaat doen. Jongeren 
geven zelf ook aan dat de stages vaak interessant zijn en 
anders dan ze verwacht hadden. 

Ongeveer 15% blijft vrijwilligerswerk doen na de stage! 
De intentie van de scholen in Bernheze is, om door te 
blijven gaan met een vorm van maatschappelijke stage. 
Hoe deze vorm eruit gaat zien, is nog niet bekend. 

Mocht je als vrijwilligersorganisatie tot schooljaar 2015-
2016 nog maatschappelijke stagiaires kunnen gebruiken 
dan hoor ik het graag. 
Contact: Mieke.pepers@vivaan.nl of 06-14342435.

‘Stages zijn vaak interessant’

mieke volk-pepers

Jeugdzorg

Wethouder Rein van Moorselaar 
is het in grote lijnen wel met de 
stellingname eens, maar er is on-
dertussen ook veel minder geld 
beschikbaar voor de uitvoering 
van de Jeugdzorg. Landelijk komt 
dat neer op een bezuiniging van 
450 miljoen euro. Al geruime tijd 
wordt met 20 gemeenten overleg 
gepleegd over de organisatie op 
gemeentelijk niveau van de jeugd-
zorg. Bovendien is een klankbord-
groep samengesteld waarin ook 
WMO adviesraden zitten en ou-

ders van jongeren die binnen de 
jeugdzorg vallen. 

regisseur
“De versnippering van de hulp aan 
jongeren moet worden terugge-
bracht, waarbij een plan voor het 
hele gezin wordt gemaakt. Bij de 
hulp aan een jongere zal daarom 
het hele gezin worden doorge-
licht om te bepalen welke hulp het 
meest adequaat is. 
Dit wordt gedaan door 1 regis-
seur, die toegewezen wordt aan 
dat specifieke gezin en die ver-
antwoordelijk is voor de inschake-
ling van deskundige(n). De regis-
seur blijft verantwoordelijk voor 
te nemen stappen en met minder 
geld zal deze strakke organisatie 
gaan zorgen voor handhaving van 
de huidige kwaliteit,” aldus Van 
Moorselaar.

overgang
“Dat een dergelijke omwenteling 
tijd kost, snapt iedereen. De ge-
meente Bernheze werkt al geruime 
tijd aan de omschakeling. Nieuwe 
cliënten worden al begeleid vol-
gens dit nieuwe draaiboek, maar 
cliënten die een contract hebben 
met zorgverleners, zullen volgens 
het bestaande contract hun zorg 
ontvangen. 

De basisovereenkomst over kwa-
liteit en rapportage staat al bijna 
vast voor de 20 samenwerkende 
gemeenten. 
De gemeente overlegt met zorg-
aanbieders of zij aan de gestelde 
voorwaarden voldoen en in aan-
merking komen voor de zorgverle-
ning aan jongeren in het kader van 
de Jeugdwet,” besluit Van Moor-
selaar zijn toelichting.  

HeescH – Het is een feit: op 17 oktober heeft de Tweede kamer ingestemd met het plan van het kabinet om 
de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg per 1 januari 2015 bij de gemeentelijke overheden neer te leggen. 
vanuit de gedachte dat gemeenten dichter bij de betrokkenen staan en daardoor beter maatwerk kunnen 
leveren, wil men voorkomen dat er teveel beroep wordt gedaan op gespecialiseerde hulp.

Nistelrode - ik ben Bas dams (31 jaar), oprichter van stavast, 
een organisatie in Bernheze voor kinderen en (jong)volwassenen met 
een ontwikkelingsstoornis zoals adhd, autisme of een verstandelijke 
beperking. Wij ondersteunen hen in hun weg naar zelfredzaamheid, 
waarbij we uitgaan van iemands eigen kracht. dat kan bijvoorbeeld 
door middel van weekendbegeleiding, thuisbegeleiding of begeleid 
zelfstandig wonen. stavast heb ik opgericht omdat ik vind dat mensen 
beter en persoonlijker ondersteund kunnen worden. 

er staan grote veranderingen binnen het sociaal domein op de 
agenda. Veel ondersteuning en begeleiding, waar nu het rijk voor 
verantwoordelijk is, zal na 1 januari 2015 door de gemeente worden 
georganiseerd. dit betekent een aardverschuiving in het zorgstelsel. 
de voorbereidingstijd is – gezien de complexiteit van de zorg en de 
organisaties die er bij betrokken zijn– zeer kort. ik maak me daar 

zorgen over, maar ik zie ook positieve aspecten. 
reden voor mij om daar in de volgende columns 

in deze krant verder op in te gaan en de 
mensen waar wij mee werken en om wie 

het uiteindelijk gaat, in beeld te brengen.

Column Onze zOrg

www.stavast.nu
info@stavast.nu
0412-795284

Advertorial
Weijen 16  |  5388 HN Nistelrode  |  0412 610071

WORKSHOPS: 
BREIEN VOOR BEGINNERS

Aanmelden: 
info@wolletjes.nl

AANVANG 5 NOVEMBER 2013
www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Vacature

Secretaris Dorpsraad Nistelrode
Stichting Dorpsraad zoekt een secretaris

Meer informatie: www.vivaan.nl
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informatieavond: seniorenreizen 2014
lA COllinE: 7-daagse seniorenreizen naar Drôme, Ardèche en Provence

WOEnSDAG 20 nOvEMBER 
Informatiebijeenkomst cultuur-
café ‘De Pas’ Heesch.
Programma: 
-  19.15 uur koffie/thee bij aan-

komst, foto-presentatie
-  20.30 uur voordracht Hans en 

Marie-José Egelmeer
-  glaasje wijn
-  21.30 uur afsluiting. 

AAnMElDEn inFO AvOnD 
johannes.egelmeer@orange.fr 
De reis voert u langs zonnebloe-

men en lavendel, temidden van 
wijngaarden, olijfaanplant, bijzon-
dere natuurgebieden en adembe-
nemende vergezichten.
Oude kloosters, kerken en kas-
telen, festival, pausenpaleis en 
beroemde brug over de Rhône in 

Avignon, Théâtre Antique en Ro-
meinse Poort in Orange, stoom-
trein ‘Le Mistrou’ door de Ardè-
che.

MOnt vEntOUx
U flaneert door oude stadjes als 
château-Neuf-du-Pape, Nyons, 
Le Poet Laval, Saou met veel ter-
rasjes, Provençaalse markten en 
proeverijen.

U geniet van het theater tussen 
wijnranken, olijfolie en tapenades, 
goed glas wijn, blauwe hemel en 
het getjirp van krekels op de ach-
tergrond.

REiSinFORMAtiE 
Vertrekdata: 20 juli, 3 en 17 au-
gustus 2014.
€ 465,- p.p. met luxe touringcar, 
verblijf op basis van vol pension, 
chambres d’hôtes La colline, ex-
clusief entreegelden. 

Info: www.lacolline.nl.
Hans & Marie-José Egelmeer, 
0033-475904528. 
johannes.egelmeer@orange.fr.

Advertorial

KBO Bernheze
HEESWiJK-DintHER
Cultuur, ontspanning en creativiteit

liederentafel
VORSTENBOScH - Op donder-
dagavond 7 november staat er bij 
de KBO in Vorstenbosch voor de 
eerste keer een liederentafel op 
het programma. Gestreefd wordt 
naar een gezellige bijeenkomst in 
soos ‘de rogge’, waar plezier in 
het zingen voorop staat. 

Anneke van Lankveld uit Odilia-
peel zal met haar accordeon de 
liederentafel begeleiden. De Vor-
stenbossche muzikant Pieter van 
Dommelen zal haar op zijn drum-
stel ondersteunen. 

Het is de bedoeling om op een 
ontspannen en gezellige manier 
liederen te zingen. Het repertoire 
bestaat voornamelijk uit bekende 
Nederlandse liederen, die de mees-
te mensen wel kennen. Hiervoor 
zijn zangbundels aanwezig.

De aanvang van deze meezing-
avond is om 20.00 uur (tot 22.00 
uur, met korte pauze). De zaal is 
open om 19.30 uur. 
De entree is € 1,50, inclusief 1x 
koffie/thee. Deze avond is toegan-
kelijk voor alle ouderen uit Vor-
stenbosch en de regio. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd.

Cultuurpodium
HEESWIJK-DINTHER - Op za-
terdag 16 november van 13.30 - 
17.30 uur wordt in CC Servaes in 
Dinther wederom KBO Cultureel 
gepresenteerd. 

Met optredens van verschillende 
groepen en personen wordt een 
veelheid aan mogelijkheden gebo-
den. Deze kunnen ouderen inspire-
ren om op de een of andere manier 
ook op cultureel gebied actief te 
zijn of te worden. Na de succesvol-
le eerste keer in 2012, toen de zaal 
bomvol zat, zijn de verwachtingen 
voor dit jaar hooggespannen. Na-
tuurlijk is de toegang gratis. U bent 
van harte welkom.

De deelnemers
Seniorenkoor cantando, Ad van 
Schijndel, Volksdansgroep Kujawi-
ak, Henk Habraken, Jan den Dekker 
en Wout van Venrooij, De Oudere 
Garde, Toon Konings, verhalenver-
teller, KBO Linedancegroep en het 
Bernhezer Senioren Orkest zullen 
optredens verzorgen.   

Wilt u ook meedoen?
Als u, na het zien en horen van 
zoveel enthousiasme, óók zin hebt 
om actief te zijn op cultureel ge-

bied, dan kunt u op deze middag 
daar volop informatie over krijgen. 
Ook kunt u dan ter plekke lid wor-
den van de betreffende groep of 
vereniging.

najaarscongres 
KBO-Brabant
HEEScH - Woensdag 23 oktober 
hebben Frans Eijsink en Martien 
van Iersel deelgenomen aan het 
najaarscongres van KBO-Brabant 
met als slogan: ‘55-plussers ma-
ken er werk van’. 

Het aantal geregistreerde 55-plus 
werkzoekenden in Brabant was 
volgens het UWV eind augustus 
al gestegen tot 21.704 personen. 
Van alle groepen die werkloos ra-
ken, blijft de oudere werkzoekende 
gemiddeld het langst zonder baan. 
KBO-Brabant, belangenvereniging 
van senioren, schreef daarom een 
wedstrijd uit om met ideeën te ko-
men om de werkgelegenheid on-
der 55-plussers te stimuleren. De 
deelnemers aan het congres we-
zen uit 6 genomineerde ideeën het 
idee ‘een coöperatie van dienst-
verlening aan huis voor en door 
55-plussers’ als beste aan.
Het idee houdt in dat ‘medioren’ 

(55-plussers) in hun eigen wijk of 
woonkern betaalde diensten verle-
nen aan senioren die daar behoef-
te aan hebben. Door dit werk ‘wit’ 
te maken via coöperaties of invoe-
ring van dienstencheques, zoals al 
in België is gebeurd, ontstaat nieu-
we werkgelegenheid. Regelgeving 
moet worden doorbroken, er moet 
creatiever en onorthodoxer met 
werkgelegenheid worden omge-
gaan. 

Gastsprekers op het najaarscon-
gres van KBO-Brabant waren Ton 
Wilthagen, hoogleraar Arbeids-
markt aan de Universiteit van Til-
burg, Bert Pauli, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Brabant, mon-
diaal topondernemer Kees Koolen 
en Tweede Kamerlid Mona Keijzer. 

Zij wezen op algemene, maar 
feitelijk onjuiste, vooroordelen: 
55-plussers zijn te duur, te vaak 
ziek, niet flexibel, overgekwalifi-
ceerd en/of beschikken over ge-
dateerde kennis en ervaring. Naar 
hun verwachting zal de arbeids-
markt binnen enkele jaren weer 
fors aantrekken. De manier waar-
op we met arbeid omgaan zal ech-
ter wel veranderen. 

Meer info: www.kbo-brabant.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag 
5 november nodigen we u uit voor 
een gezellige middag rikken en 
jokeren in het Willibrord Centrum 
naast de kerk in Heeswijk-Dinther. 

De zaal is open vanaf 13.00 uur. 
Aanvang kaartmiddag 13.30 uur. 
Inschrijfgeld € 2,50. In de pauze 
houden we een loterij t.b.v. de 
K.V.O. Wilt u familie, vrienden en 
kennissen meenemen om te kaar-
ten, deze zijn ook van harte wel-
kom, zelfs als ze géén lid zijn.

Kaartmiddag 
KvO

Assortiment
• kleding
• verzorging
• snacks
• speelgoed
• transport
en nog veel meer

Over den Dries 9 - 5388 EH  Nistelrode - 06-23509224 - info@hondenzaak.nl
www.hondenzaak.nl

Speciale herfstkorting 
10%  korting
Kortingscode: Herfst-Bernheze

In Bernheze extra service: bezorging aan huis!

Nieuwe 
website

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

Kom naar 
Scoutscentrum 
‘Achter de Berg’

NISTELRODE - Op zaterdagmid-
dag 2 november van 12.00-17.00 
uur opent Mira Ceti haar deuren. 
Een mooie gelegenheid om eens 
te komen kijken bij een van de 
grootste verenigingen van Nistel-
rode, op een van de mooiste plek-
ken van Nistelrode.

Iedereen is welkom en er is veel te 
doen. We laten ons zien met aller-
lei leuke activiteiten, waar ieder-
een tussen 4-17 jaar aan mee kan 
doen. Er is een stormbaan, je kunt 
klimmen, abseilen, vuur stoken, di-
verse spellen spelen, er is een cre-
atieve workshop en nog veel meer.
Deelname kost € 2,50, daarvoor 
krijg je ook wat lekkers en een leuk 
aandenken.
Dus als je zin hebt in een leuke 
middag, zien we je dan!
Kijk ook eens op www.miraceti.nl.

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert

Franse flair, tijdloze markten, zonovergoten
terrassen, kunst, cultuur en cuisine
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Controlekaart fietsverlichting
Naam:

VERLICHTING
(een werkend voor- en achterlicht.‘s nachts en overdag bij slecht zicht verplicht)

VOORLICHT WIT(witte reflector, niet verplicht)

ACHTERLICHT ROOD

GOEDGEKEURDE
RODE ACHTERREFLECTOR

ZIJREFLECTIE

TRAPPERS
(voorzien van gele of oranje reflectie)

OPMERKINGEN

Ja Nee

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode
Tel.: (0412) 611231

info@jackmartens.nl - www.jackmartens.nl

Abdijstraat 28 - 5473 AE  Heeswijk-Dinther
Tel.: (0413) 29 30 54

info@vanesch-tweewielers.nl - www.vanesch-biketotaal.nl

’t Dorp 108 - 5384 MD Heesch
Tel.: (0412) 451523

info@fietsplezierheesch.nl - www.fietsplezierheesch.nl

Hoofdstraat 15 - 5473 AN Heeswijk-Dinther 
Tel.: (0413) 291640

info@bikers.nl - www.bikers.nl

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode
Tel.: (0412) 610114

info@fietsplus-rini.nl - www.fietsplus-rini.nl

FIETSVERLICHTING
GRATIS  CONTROLE EN REPARATIE

Vrijdag 1 november
tussen 16 en 20 uur

GRATIS � etsverlichtingscontrole 
èn -reparatie bij 

FIETSplezier Michel van de Wetering, 
‘t Dorp 108, Heesch.

Deze aktie wordt ondersteund door 
Veilig Verkeer Nederland, afd. Maasland (regio Oss) 

en de Fietsersbond.

Fietsverlichting in orde?
dan ontvangt u een leuke attentie!

‘ik wil je zien!’
Gratis fietsverlichtinGs-
controle Én -reparatie

vrijdag 1 november
tussen 16.00 en 20.00 uur
Alleen de materialen worden in rekening gebracht.
Arbeidsuren worden niet berekend

FIETSVERLICHTING
GRATIS  CONTROLE EN REPARATIE

Vrijdag 1 november
tussen 16 en 20 uur

GRATIS � etsverlichtingscontrole 
èn -reparatie bij 

FIETSplezier Michel van de Wetering, 
‘t Dorp 108, Heesch.

Deze aktie wordt ondersteund door 
Veilig Verkeer Nederland, afd. Maasland (regio Oss) 

en de Fietsersbond.

Fietsverlichting in orde?
dan ontvangt u een leuke attentie!
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b o UW t
BERnHEzE UW BOUWPERiKElEn in BERnHEzE BOUWt?

inFO@DEMOOiBERnHEzEKRAnt.nl

Een rondje op de bouw…

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F. 0413-280183
M. 06-10069604

E. info@kerkhofmaatwerk.nl
w. www.kerkhofmaatwerk.nl

Maatwerk in o.a.:
•  Badkamermeubels
• Kasten en schuifkasten

• Kantoorinrichting
• Radiatorombouwen
• Keukens en keukenrenovaties

En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen 
aan uw woning of bedrijfspand

Op- en inruimen voor Kinderdagverblijf Klein Drakenstein

Volgende maandag, 4 november 
zullen de deuren opengaan en 
staat Gaby Moon, als een van de 
vaste medewerkers van de stich-
ting, klaar om de ouders en kinde-
ren vanaf half 8 welkom te heten 
in het nieuwe pand: “Het zal nog 
spannend zijn voor de kinderen. 
Eerder werden de groepssamen-
stellingen al aangepast zodat 
deze extra locatie niet een te gro-
te verandering met zich mee zou 

brengen. Deze laatste week zijn er 
nog een aantal klussen af te wer-
ken,  zodat het een warm welkom 
wordt voor de kinderen volgende 
week.” Ze heeft er duidelijk zin in 
en ze zijn er klaar voor. 

Later dit jaar hebben ze een open 
dag, waarop alle belangstellenden 
kunnen komen kijken hoe het is 
geworden.

HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 25 oktober; uitvoerder Michel Vollebregt van Bouw Muller sluit zijn werk-
plek af. Muller Bouw leverde afgelopen maandag het nieuwe gebouw van Kinderdagverblijf Klein Dra-
kenstein op. De jubilerende Stichting Kinderopvang Humanitas, bestaat dit jaar 30 jaar, heeft afgelopen 
maandag de sleutel gekregen en is deze week druk met de verhuizing. De twee timmerlieden Cor en rens 
van den Akker, beiden wonend in Heeswijk-Dinther, konden hier deze maanden lekker dicht bij huis wer-
ken. Een mooie klus geklaard! 

Naast een frisse uitstraling is het 
doel om de hygiëne en veiligheid 
te vergroten en de bestaande ge-
bouwen praktischer in te delen. 
De verschillende kleine gebou-
wen worden voorzien van één 
dak zodat het een geheel wordt. 
Het gehele gebouw krijgt een 
lichte zeegroene-grijze kleur. De 
toiletten en kleedlokalen worden 
voorzien van vrolijk gekleurde 
toegangsdeurtjes. 

Met deze verbouwing hoopt het 
bestuur van ’t Kuipke de bewo-
ners van Heesch en omgeving 
ook voor de komende jaren weer 
veel zwemrecreatie te kunnen 
bieden. Met de realisatie van dit 
project zijn uiteraard veel kosten 

en inspanning gemoeid. Het be-
stuur van het Kuipke is daarom 
dankbaar voor de bijdragen, die 
al door verschillende Heesche be-
drijven zijn toegezegd. 

’t Kuipke is er voor en door de 
bewoners van Heesch. Ook dit 
jaar hebben meer dan 8.000 be-
zoekers kunnen genieten van de 
gezellige en intieme sfeer in het 
bad. Die belangrijke voorziening 
wil het bestuur van de stichting 
ook in de toekomst veilig stellen. 

Daarvoor is deze verbouwing 
hard nodig. Dat kan het bestuur 
niet alleen, daar hebben we ook 
uw hulp bij nodig. Hebt u ervaring 
met bouwen en heeft u zin en tijd 

om een ochtend te helpen? Meld 
u dan aan via de website van ’t 
Kuipke en geef door wat u kunt. 
Het bouwteam van ‘t Kuipke be-
geleidt de verbouwing.

‘t Kuipke is bezig met de verbouwing
HEEScH - Meteen na afloop van het zwemseizoen is het bestuur 
van ’t Kuipke gestart met de verbouwing van het bad. Het werd tijd 
voor een nieuwe en frisse uitstraling voor het buitenzwembad van 
Heesch. 
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Verbouwen en renoveren

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?

Een dakraam, dakkapel of 
kozijn laten plaatsen?

Dan kunt u contact opnemen 
met Josse timmerwerken.

Wij verzorgen de complete 
uitvoering van uw plannen.

Jos van Helvoirt Jos Pittens
M 0622701637 M 0622731465
T 0412-451369 F 0412-480152
De Ploeg 115 E josse@kpnplanet.nl
5384 HM Heesch I www.jossetimmerwerken.nl

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

Bij aankoop van een dakkapel voor 31-12-201310% korting

De Morgenstond 8, Heeswijk-Dinther
www.houthandeljacobs.nl

NIEUW: Terrasdelen ‘Natur inFORM’
• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters

Eerste steenlegging CPO-project toniesplein

“Intussen weet ik dat cPO, sy-
noniem staat aan geduld heb-
ben.”, begint Gerrit van Dinther 
“De locatie sprak mij vooral aan. 
De locatie midden in het dorp, 
kort bij kerk en kroeg en toch 
rustig wonen. We zijn er voor 
gegaan en inmiddels 2.5 jaar 
verder kan de eerste steen ge-
legd worden.” 
 
Peter Verleg, voorzitter van 

SIR55: “Inmiddels zijn er 200 
gemeenten die met cPO-pro-
jecten werken.. 
Een manier om mensen aan het 
stuur te krijgen.” De consument 
krijgt wat hij wil, dat is wat cPO 
doet. 
 
Wethouder van der Pas, uitte 
zijn dank aan alle partijen. Het 
project is heel vlot verlopen. 
Echt als groep, als cPO-groep 

Toniesplein, zijn ze sinds onge-
veer eind 2011 bezig. Nadat alle 
procedures doorlopen waren 
werd er eigenlijk een voorspoe-
dige start gerealiseerd. Abdelka-
der Barkane, de eerste project-
leider van Ruimtelijke Ordening, 
was de eerste ambtenaar die 
aan de slag ging in de gemeente 
met een cPO-project.
Alle kernen van de gemeente 
Bernheze hebben een cPO-pro-

ject, sommige al bijna klaar en 
andere in de startblokken. 

In het cPO-project Toniesplein 
is er nog één woning (bwnr. 
06) beschikbaar. Eventueel is 
dit voor huur bespreekbaar. Be-
langstellenden kunnen zich rich-
ten tot Rob van Nistelrooij van 
Bouwbedrijf Gebroeders van 
Herpen B.V., telefoonnummer: 
0412-451208.

NISTELRODE - Donderdag 24 maart 2011 was op initiatief van Gerard van Dijk een bijeenkomst in de Kanz. De mogelijkheden voor de 
locatie Toniesplein het Witte-Gele kruisgebouw werden besproken. Mensen van SIr55 kwamen uitleg geven over de mogelijkheden 
voor bouwen in CPO-verband en dat was het begin van de bouw, waar hier de eerste steen gelegd werd door twee toekomstige bewo-
ners van CPO-project Toniesplein, Elly van Asseldonk en Nellie van Dinther. 

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043

info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

H O U T H A N D E L

van der heijden

Profi teer nu 
van onze 

Winterkorting !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

Willy Verstegen werkt al ruim 28 jaar voor Nieuwenhuizen Daandels. 
Arjan Vissers werkt bij Bevers Installatie en René Timmers werkt sinds 
13 jaar bij HET. Alle drie wonen ze in Nistelrode en komen we met 
regelmaat tegen tijdens onze verslaglegging op de bouw aan ’t Laar. 
Sinds begin dit jaar zijn ze hier aan het werk en kunnen ze bijna op de 
fiets naar de bouw, ware het niet dat ze natuurlijk hun gereedschap 
nodig hebben. Het hoogste punt is begin oktober gevierd en nu is de 
afwerking in gang gezet.   

Hoogste punt

Elly van Asseldonk en Nellie van Dinther

Willy Verstegen, Arjan Vissers en René Timmers
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VORSTENBOScH - Enduro-rijder 
Thierry Pittens (17) uit Vorsten-
bosch wordt 1 november achttien 
jaar en is dan gerechtigd om op 
een hoger niveau motorsport te 
beoefenen. Thierry Pittens werd 
Nederlands kampioen, maar hij 
wil meer: ‘‘Ik wil van mijn hobby 
mijn werk maken.’’

Thierry Pittens zit nuchter aan de 
keukentafel met zijn armen over 
elkaar. Ontspannen vertelt hij 
over zijn leven in de endurosport, 
een tak in de motorsport die te 
vergelijken is met de tijdrit in het 
wielrennen. ‘‘Er worden rondes 
gereden op bospaden en op los 
zand en het gaat erom wie de 
snelste tijd aflegt’’, aldus Thierry,  
die 13 oktober Nederlands kam-
pioen werd. Binnenkort wordt de 
Vorstenboschenaar achttien jaar 
en wanneer hij zijn motorrijbe-
wijs in de pocket heeft, mag hij 
meedoen op het hoogste niveau. 
‘‘Ikzelf denk dat ik op dat niveau 
wel kan winnen’’, aldus Thierry, 
die uit een echt motorsport gezin 
komt. Hij traint samen met zijn 
broer Wesley, die al actief is op 
het hoogste niveau. “Motorsport 

is de zwaarste sport die er is. Het 
is niet alleen op een motor zit-
ten. Het leuke van motorsport is 
dat het niet gemakkelijk is’’, aldus 
Thierry, die op wedstrijddagen 

Pittens klaar voor mot  orsport op topniveauGrote belangstelling voor de 
spooktocht Koninklijke Fanfare

De tocht stond dit jaar in het te-
ken van de ‘aliens’ en de route was 
gemarkeerd met wat fluoriserende 
bandjes. Maar verder was het hart-

stikke donker in het bos, wat de 
tocht op zich al spannend maakte. 
Toen daar dan nog blaffende hon-
den, aliens, voetenvoelers en mon-

sters bijkwamen, werd het toch 
wel echt spannend. 

Zeker toen de deelnemers zich on-
der flink gebrul  door een fuik van 
plastic moesten wringen.
Na de tocht konden de deelnemers 
terug in de Vlegelhut bijkomen 
met een lekker hapje en drankje 
om de belevenissen van de tocht 
nog eens door te spreken. 

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag organiseerde de Koninklijke 
Fanfare voor de vierde keer de jaarlijkse spooktocht. Elk jaar met weer 
wat meer deelnemers en dit jaar hadden maar liefst 400 mensen zich 
ingeschreven voor een avond griezelen.  De spooktocht door de Hees-
wijkse bossen vertrok vanuit de Vlegelhut die was versierd met uitge-
sneden pompoenen en spinnenwebben.

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur

www.plazafoodforall.nl

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

Mixed grill Menu

TOP MENU

€ 7,50
Plaza ’t Supertje 

staat in de 
cafetaria top100 

van beste 
cafetaria’s van 
nederland

De heerlijke vleessoorten van de grill, geserveerd met frites en een frisse salade

AANBIEDINGEN GELDIG 
1 T/M 30 NOVEMBER 2013

ACTIE: Snowboots 
in de maten 23 t/m 35

www.vangeffenshop.nlwww.vange� enshop.nl
vanaf 

€16,95

Editie 2013: slimste team en slim-
ste Nisseroise
De Nisseroise Kwis bestaat dit jaar 
uit 110 vragen, verdeeld over 11 
categorieën. Daarnaast zal er, net 
als vorig jaar, een geheime op-
dracht zijn. 

De inhoud van de categorieën blijft 
nog geheim tot 1 december. Om 
alvast een tipje van de sluier op te 
lichten: naast een winnend  team, 
huldigt de Nisseroise Kwis dit jaar 
ook een individuele winnaar!  

Inschrijven vanaf 1 november
Wil jij ook meedoen aan de Nisse-
roise Kwis? Formeer een team en 

schrijf je vanaf 1 november 2013 
om 0.00 uur in op 
www.nisseroisekwis.nl. Na het in-
schrijven ontvangt je team een in-
schrijfnummer. Ook krijg je een uit-
nodiging om mee te spelen in onze 
‘inschrijfkwis’, een opwarmertje 
voor de kwis op 28 december en 
de mogelijkheid om geen inschrijf-
geld te hoeven betalen. Deelname 
aan de Nisseroise Kwis kost € 10,-. 
Hou onze Facebook pagina www.
facebook.com/nisseroisekwis in de 
gaten en maak ook hier kans op 
een gratis deelname. 
 
De Nisseroise Kwis...denk daar 
maar eens over na! 

nisseroise Kwis
NISTELRODE - Na een mooie, lange zomer doet de herfst weer zijn 
intrede. Met het vallen van de bladeren kijken we weer uit naar het 
einde van het jaar waarin, naast alle gebruikelijke feestdagen, op 28 
december ‘het grote kwisfeest’ voor de derde keer losbarst. Ook dit jaar 
daagt de Nisseroise Kwis je uit als team, maar dit jaar ook als individu!

Muzikale ochtend
VORSTENBOScH – Afgelopen maandag kregen de kin-
deren van groep 1 en 2 van Basisschool Op Weg bezoek 
van Fee en haar 2 muzikanten. In de muzikale voorstel-
ling ‘Fee en Muziek’ komen zaken over musiceren en 
het orkest op ‘n heel eenvoudige wijze aan bod: de ver-
schillende instrumenten en hun speelwijze, het principe 
van het samen muziek maken, repeteren en een concert 
geven, wat een orkest is en de rol van de dirigent daarin.
In het voorbereidende lesmateriaal maakten de leerlin-
gen zelf ook een instrument en op het einde van de 
voorstelling mochten ze meespelen.

Pittens in de bocht
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Bernheze sportief

Prinses irene verliest geflatteerd 
Woensdagavond treden ze in 
Zwolle aan tegen PEc Zwolle in de 
KNVB beker. Wie gehoopt had dat 
het elftal daardoor wat voorzichtig 
zou spelen, kwam bedrogen uit. 
Bij Prinses Irene ontbraken beide 
vleugelspitsen, Jeroen Bekkers en 
cobenn Farneubun, evenals Teun 
van Schadewijk, om uiteenlopende 
redenen. Deze laatste twee vielen 
nog in, maar toen was het kwaad 
al geschied. Na een ruststand van 
0-0, besliste Wilhelmina in twaalf 
minuten de wedstrijd door drie 
keer te scoren, via Poell, Bron-
zwaer en Schijven, tussen de 55e 
en 67e minuut. In de 75e minuut 
maakte topscorer Twan Hendricks 
de 4-0. Door de personele proble-
men zagen we zelfs nog even Rik 
van Griensven in actie komen. Hij 
maakte zijn rentree na zo’n 12 jaar 
bij top- en hoofdklassers te hebben 
gespeeld. Hij ondersteunt normaal 
gesproken coach Groenendijk op 
de trainingen. 

NISTELRODE - Prinses Irene verloor in Weert met 4-0 van Wilhelmina 
’08. Op de nederlaag viel weinig af te dingen, al was die wel te groot 
gezien het krachtsverschil. Prinses Irene wist, in tegenstelling tot voor-
gaande wedstrijden, weinig te creëren. Wilhelmina was voor aanvang 
van de wedstrijd al de virtuele leider in deze klasse en is dat nu ook echt.

voetbal

M8E1 van MHC Heesch staat 
er, dankzij Helderr en tip&top, fraai op!

De hockeysters hebben betrokken 
ouders. Moeder Desiree Moens 
coacht het team, moeder Anne-
lou van Noort traint de meiden en 
moeder Sandra Gelderland regelt, 
als lid van de technische commis-
sie, heel veel jeugdzaken binnen 
de club. 
Alsof dat nog niet genoeg is, na-
men Sandra en Annelou het initia-
tief om met hun bedrijven Helderr 
en Tip & Top het team te sponso-
ren.

Helderr, het bedrijf van Sandra 
Gelderland, ontwerpt en produ-
ceert glazen meubels in haar ei-
gen fabriek in Heesch, zowel voor 
de consumentenmarkt als voor 
de projectenmarkt. Annelou van 
Noort houdt zich met haar bedrijf 
Tip & Top bezig met projecten 
rondom financiële educatie en op-
voeding; alles wat er voor kan zor-
gen dat kinderen leren om goed 
met geld om te gaan.

Behalve de sponsornamen zijn alle 
outfits voorzien van de namen van 
de hockeysters zelf. Elke naam 
wordt gelardeerd met knalroze 
sterren. Dat was en is een combi-

natie die glunderende gezichtjes 
opleverde. Om Helderr en Tip & 
Top te bedanken, werden Sandra 
en Annelou uiteraard in de bloe-
metjes gezet.

hockey

HEEScH - Isabel, Eline, Emma, Juliette, Jill, Noor, Kaylee, Jobke, Maud en Judith van de M8E1 staan er sinds 
kort ook voor en na de wedstrijd mooi op. De bedrijven Helderr en Tip & Top schonken de fanatieke hoc-
keysters van de Mixed Hockey Club Heesch een fraaie trainingsoutfit. 

Pittens klaar voor mot  orsport op topniveau

Al snel na rust maakte Luuk van 
Kessel, na een mooie schijnbewe-
ging van Noud Donkers, de 2-0 en 
niets leek erop dat de Boys in de 
problemen zouden komen. Maar 
een fout in de achterhoede zorgde 
ervoor dat WHV op 2-1 kwam. 
WHV durfde nu voor het eerst in 
de wedstrijd te gaan voetballen en 
kreeg daardoor wat kansen.
Ook Vorstenbosch kreeg nog kan-
sen op een doelpunt, maar het zou 
uiteindelijk bij een benauwde 2-1 

blijven, mede omdat Vorstenbosch 
de wedstrijd zou eindigen met 
9 man. De scheidsrechter drukte 
tegen het einde van de wedstrijd 
zijn stempel op de wedstrijd door 
2 rode kaarten en een dubbele 
gele kaart uit te delen aan de Boys, 
waarvan er minstens twee geen 
waren. Dat drukte de stemming 
rond de overwinning wel iets, 
maar de overwinning was een feit 
en daardoor blijft Vorstenbosch 
koploper.

Winst voor de Boys
voetbal

VORSTENBOScH - Al vroeg in de wedstrijd kwamen de Boys op 1-0. 
Nadat een speler van WHV over de ‘s avonds verwijderde stip was ge-
struikeld, kreeg Johan van Malsen de bal. Met een scherpe pass zette 
hij Lee van Kessel vrij, die de bal op zijn broer Luuk gaf, die bij de eerste 
paal de bal intikte. Vorstenbosch kreeg na dit doelpunt nog verschil-
lende kansen om de strijd al vroeg te beslissen, maar enkele reddingen 
van de WHV-keeper verhinderden dat. WHV had tot op dat moment 
nog geen kans gehad en zou dat tot aan de rust ook niet krijgen.

Naast wedstrijden op c-, D- en 
E-niveau mochten trampoline-
clubs ook inschrijven met recrea-
tieteams. In de D-categorie werd 
het Gympoint team, bestaande uit 
Evi van Dinther, Lisa van de Pas en 
Inge Exters 3e met 203.900.
In de E-categorie werd het Gym-
point team, bestaande uit Floor 
van de Wielen, Rosalie Damen, 
Nieke Poll en Ymke Vermeulen 4e 
met 197,375. Noemenswaardig is 
de individuele prestatie van Ymke. 

Met 3 goed uitvoerde sprongseries 
behaalde zij 69,20 punten. 
Bij de recreanten was Gympoint bij 
de eerste wedstrijd met 3 teams 
vertegenwoordigd.
Het team van Gympoint 2 (Inge 
Geurts, Fenne Rooijackers, Sjin 
Jacobs en Florance Waals) kwam 
maar 2,1 punten tekort voor het 
podium. In deze categorie deden 
ook Hannah Visser, Aileen Jacobs 
en Manon van Schijndel mee die 
5e werden. Het jongensteam, be-

staande uit chris Jan van Houtert, 
Sjao Jacobs (publiekslieveling), 
Thymen de Vries en Giel de Graaf 
werd 6e.
Bij de tweede recreantenwedstrijd 
was het zilver voor Gympoint 4. 
Het team, bestaande uit Eline 
van de Leest, Froukje van de Ven, 
Maud van der Wielen en Mirthe 
Pittens werd verrassend 2e. Het 
team, bestaande uit Hanna Rot-
mans, Noelle Waals en Anne Poels 
werd 6e. Anne  maakte een ge-
slaagde comeback.

Complimenten voor 
vrijwilligers Gympoint nistelrode

gym

NISTELRODE – Dat de organisatie van de trampolinewedstrijden in 
goede handen is bij de vrijwilligers van Gympoint Nistelrode, bleek 
ook nu uit een stormvloed aan complimenten voor de organisatie van 
de 2e plaatsingswedstrijden trampolinespringen voor teams. In een 
gezellige en sfeervolle Overbeek werden afgelopen zondag een 3-tal 
trampolinewedstrijden afgewerkt. Inzet? Plaatsing voor de Nederlandse 
Kampioenschappen voor teams op 14 december in Oss.

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

van ’s ochtends vroeg tot laat in 
de middag op de motor zit. ‘‘Dan 
leg je heel wat kilometers af.’’ 
Wedstrijden zijn op zondag, maar 
soms vertrekt hijs op zaterdag al 

naar de locatie. ‘‘Ik steek er veel 
tijd in en laat veel voor de sport.’’ 
Volgend jaar hoopt Thierry het EK 
en WK te rijden. Die kans dat hij 

op deze podia mee gaat draaien is 
reëel, maar dan moet de Vorsten-
bossche enduro-rijder wel in de 
Nederlandse selectie zien te gera-
ken. ‘‘Het zou mooi zijn om voor 
het eigen land uit te komen.’’ 

Het winnen van het Nederlands 
Kampioenschap gaf hem geen 
recht op buitenlandse wedstrijden 
of op een EK, zoals dat in andere 
sporten het geval is. ´´Wel heb ik 
nu een A-status gekregen, zodat 
ik vrij kan krijgen van school’’, al-
dus Pittens, die de opleiding volgt 
om monteur te worden. 

Natuurlijk is hij blij met die status. 
‘‘Ik wil het liefst prof worden en 
van mijn hobby mijn werk ma-
ken.’’

Pittens in de bocht

‘IK wIl vAn Mij n 
Hobby Mij n werK 
MAKen’
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Tijdens de winterperiode
10% KORtinG

op binnenschilderwerk

Geslaagde PlUS-training MHC Heesch

Meer dan 100 jeugdspelers had-
den zich aangemeld voor deze cli-
nic en ze hadden er veel zin in. De 

weergoden waren goed geluimd, 
dus aan niets kon het ontbreken. 
Eerst werd er een warming-up ge-

houden met de complete groep en 
al snel gingen de trainingsjassen en 
truien uit.

Toen iedereen opgewarmd was, 
werd er in groepen een training 
verzorgd, van op het doel slaan, 
slalom met de bal tot het geblind-
doekt elkaar als teamwork begelei-
den naar ’n punt. Tijdens de pauze 
konden de deelnemers genieten 
van heerlijke cakes, gesponsord 

door de bakkers Lamers uit Heesch.
Een geweldig leerzame middag. 
Alle spelers werden aan het einde 
van de middag nog beloond voor 
het harde werken met een lekker 
frietje en een heerlijke snack die ze 
zelf bij de frietkar konden bestel-
len.

hockey

HEEScH - Enige tijd geleden is het Jeugdplan van Mixed Hockey Club Heesch gestart om voor de trainers, 
coaches en jeugdleden de kunde, kennis en het plezier te vergroten. 19 Oktober werd er in dit kader een zeer 
geslaagde PLUS-training georganiseerd op de hockeyvelden van Heesch. TOP hockeyers van clubs uit Den 
Bosch en Tilburg kwamen naar Heesch om de A t/m D spelers van de hockeyclub een clinic te geven.

Wij nodigen alle leden en oud-le-
den van harte uit om op het feest 
te komen bij B.c. Tenderfeet. Op 9 
november 2013 gaat dit feest los!
Voor de jeugd starten we om 
13.00 uur al met een sportieve 

middag, maar in de avond gaat het 
feest pas echt los. Vanaf 20.30 uur 
zijn alle leden en oud-leden vanaf 
16 jaar welkom in het Dinthers 
Eethuis. Iedereen mag 1 introducé 
meebrengen. We starten rustig 
met koffie en thee, maar DJ Stijn 
V zal ervoor zorgen dat het feest 
helemaal los gaat! 
Kom leuke herinneringen ophalen, 
bijkletsen met je oude teamgeno-
ten en proost mee op 30 jaar B.c. 
Tenderfeet! Dit feest mag je niet 
missen! Kijk snel voor meer infor-
matie over kosten en aanmelding 
op de website van B.c. Tenderfeet: 
www.tenderfeet.nl.

lieve (oud-) leden tenderfeet
HEESWIJK-DINTHER - Basketbalclub (B.C.) Tenderfeet bestaat dit jaar 
30 jaar! Dit heeft ons al vele resultaten gebracht waar we trots op zijn, 
mooie herinneringen opgeleverd en een geweldige sfeer binnen de ver-
eniging. Daarom mag deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. 
Het is dus tijd voor een GrOOT feest!

basketbal

Puntendeling 
de beste weergave in zeeland

In de tweede helft was de thuis-
club zich ervan bewust, dat er uit 
een ander vaatje getapt moest 
worden. Nadat Rens van Vugt 
in de 50e minuut zijn ploeg op 
0-2 had kunnen brengen, werd 
het in de 53e minuut toch gelijk. 

Aan deze gelijkmaker zat een fors 
luchtje, omdat het buitenspel leek 
te zijn. Ondanks het protest van 
assistent-scheidsrechter Gerard de 
Laat, keurde de scheidsrechter het 
doelpunt goed (1-1). Het bleef bij 
deze puntendeling.

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn heeft afgelopen zondag de punten ge-
deeld door in Zeeland gelijk te spelen tegen Festilent. In een winde-
rig Zeeland was de eerste periode voor Avesteyn, dat kon het meeste 
aanspraak maken op een treffer. Het venijn zat in die eerste helft in 
de staart. Net voor rust was het raak. De opgekomen verdediger van 
Avesteyn, Joep Konings, gaf een gave pass op de lange Pieter Kuijpers, 
maar de bal werd op de doellijn gepareerd. De bal werd vervolgens uit 
de rebound hard ingekopt door Joost vd Heijden (0-1).

Vervelend voor het team van Joop 
Baltussen was het uitvallen van 
Steffie Kant met een knieblessure. 
Ruststand was 12-10. Na de pau-
ze bleef het spannend, het lukte 
DOS’80 niet om echt van Oktopus 
weg te lopen. Daarvoor was het 
spel te onrustig. In gevaar was de 
overwinning ook niet en met 20-
18 was de eerste zege daar.

Onnodig 
verlies heren
De heren speelden in Etten Leur 
tegen Internos maar het was niet 
best wat de mannen van Frank 
Schellekens deze zondag lieten 
zien. Slechts eenmaal kwamen zij 
op voorsprong maar bij de eerst-

volgende aanval was die alweer 
ongedaan gemaakt. Er werd veel te 
veel onnodig balverlies geleden en 
met een verdiende 22-19 neder-
laag keerden de heren huiswaarts. 
Zaterdag 2 november spelen de 
heren thuis in sporthal ’t Vijfei-
ken tegen Oktopus uit Eindhoven, 
aanvang wedstrijd 19.40 uur.

DOS ‘80
Overwinning dames 
HEEScH - De dames van DOS’80 hebben de eerste twee punten van dit 
seizoen in de eerste klasse binnen. Tegenstander was het studenten-
team van handbalvereniging Oktopus uit Eindhoven. Het was Oktopus 
dat als eerste wist te scoren, Dos ’80 kwam snel langszij en op voor-
sprong. Het verschil was steeds 2 à 3 doelpunten in het voordeel van 
DOS’80. 

handbal

Opnieuw suc-
ces voor van 
Buel Sports

OSS/HEEScH - Afgelopen weekend 
was Van Buel Sports wederom ac-
tief op meerdere toernooien. In St. 
Oedenrode waren de broers Jesse 
en Senn van Buel uit Heesch goed 
voor respectievelijk goud en zilver. 
Ook was er goud voor Sam Grim-
melikhuizen en pakte Raoul van 
Balen het brons. In het Belgische 
Lommel werd Martin Kip vol over-
tuiging kampioen in de klasse -100 
onder 21 jaar. Een knappe 5e plaats 
was er voor Senna van de Veerdonk 
bij de dames - 52 onder 15 jaar.

budo

Senn v Buel, Jesse v Buel, Raoul v Balen

De liefde voor postduiven heeft 
Alfred van zijn vader Willie overge-
nomen. Als duivenmelker kweekt 
hij samen met Hennie v.d. Bogaart 
en cees van Grunsven jonge dui-
ven. Als ze dan oud genoeg zijn 
om getraind te worden, vliegen ze 
elke dag hun rondjes. 

Maar voor een wedstrijd vliegen ze 
800 – 1030 km om thuis te komen, 
vaak vanuit Frankrijk. 

De duiven worden dan op vrijdag 
gelost en op zaterdag staat Alfred 
al vroeg naar ze uit te kijken.

Bij K.E.P.V. Welkom in Uden zijn er 
80 leden, waarvan Alfred er een 
is. Zijn blauwe doffer is daar club-
kampioen geworden. Maar ook in 
Kring Uden, met 300 leden, heb-
ben ze geen snellere duif gevon-
den. 

Zelfs in heel Brabant is de blauwe 
doffer van Alfed kampioen. Alfred 
en zijn duif worden daarom op 2 
november in Deurne gehuldigd als 
Marathon Kampioen Brabant. We 
zijn benieuwd of een van zijn twee 
zoons straks ook met het blauwe 
doffer virus besmet zijn.

Kampioensteam; 
Alfred van leuken en zijn blauwe doffer
NISTELRODE – Autoverkopers houden van snelheid, zo ook Alfred van Leuken op Kerkveld in Nistelrode. Hij 
is autoverkoper in Schaijk en getrouwd met Monique. Het lijkt erop of Alfred ook zijn duiven een injectiemo-
tor heeft bezorgd. Hij is namelijk met zijn duiven meervoudig kampioen geworden.

duivensport

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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HEEScH - De Heesche Bridgeclub 
’81 is begin september gestart 
met het seizoen 2013-2014. Met 
157 leden wordt op maandag-, 
dinsdagavond en donderdagmid-
dag gebridged.

Dinsdagavond 22 oktober werd 
een ‘herfstdrive’ gehouden waar-
aan 84 leden deelnamen in een 
mix van de leden van deze dagen 
en van verschillende niveaus. De 
beste mogelijkheid om elkaar te le-
ren kennen. Veel deelnemers won-
nen een jute zakje met een mix van 
bloembollen. 

Omroep Max komt ook met een 
bridgecursus via tv, gegeven door 

Berry Westra, een topper in het 
bridgen, vanaf 20 november om 
14.40 uur. De hele cursus bestaat 
uit 12 uitzendingen en kan wor-
den teruggekeken op de site van 
Max. Vanzelfsprekend ondersteunt 
de Heesche Bc ’81 elke deelnemer 
aan deze cursus die zich bij de club 
bekendmaakt.
Voor de nieuwsbrief van de Ne-
derlandse Bridge Bond kunt u zich 
aanmelden via tvcursus@bridge.nl.

Mensen die belangstelling hebben 
voor bridgen in verenigingsver-
band of meer willen weten over 
de cursus, kunnen terecht bij Thijs 
Peters 0486-464222 of 
peters.mathijs@hetnet.nl.

Bridge in 
Heesch en op tv

Ine Janssen-Duyghuysen en Erwin van Ballegoij

bridgen

Nu Eveline en christy dit diploma 
gehaald hebben, gaan ze verder 
naar het wedstrijdniveau. Op 10 
november zullen zij hun eerste 
wedstrijd op Age 1 niveau zwem-
men.

Heb jij ook zin om mee te ko-
men zwemmen bij het synchroon 
zwemmen, neem dan contact 
op met Sandra van Eijk, 073-
5479535, ajvaneijk@home.nl of 
kijk op www.neptunus58.nl.

Synchroon zwem-
diploma voor Eveline van den Heuvel

zwemmen

NISTELRoDE – Zaterdag 26 oktober haalden Eveline van den Heuvel uit 
Nistelrode en Christy Schoones uit Gemonde het volgende synchroon 
zwemdiploma. Beide synchroon zwemsters van zwemvereniging Nep-
tunus ‘58 kwamen uit in de categorie ‘Barracuda’. Het examen bestond 
uit zwemslagen, drijfvormen, figuren, bewegingen, eggbeaten, lenig-
heid en een mini-show op muziek.

Eveline van den Heuvel en Christy Schoones

in ondertal moet Heeswijk 
gelijkmaker toestaan 
HEESWIJK-DINTHER - Na een 
week rust trad Heeswijk op het 
eigen sportpark De Balledonk aan 
tegen de Boys uit Venlo.

Venlosche Boys schoot uit de start-
blokken en binnen een minuut had 
topscorer Polman de gasten al op 
voorsprong kunnen schieten, maar 
doelman Lunenburg bracht red-
ding. Na 10 minuten kwam de 
thuisploeg beter in de wedstrijd. 
Danny Aarts schoot, op aange-
ven van Dylan Davies, op de lat 
en daarna dwong Jordy van Hou-
tum de Venlosche goalie tot een 
katachtige redding. Het verzorgde 
voetbal van beide ploegen leverde 
geen doelrijpe kansen meer op, 
waardoor de rust bereikt werd met 
0-0. 

Na de thee bracht Marc vd Ven 
spits Wouter van Dijke op het veld 
om voor Heeswijk een treffer te 
forceren. Eerst werd een vloeiende 

combinatie via Davies, Stef Adank 
en Van Houtum nog overgeschoten 
door laatstgenoemde, maar na een 
uur was het wel raak voor de Hees-
wijkers. Van Dijke brak door over 
links en schoot de bal vanuit een 
moeilijke positie strak in het zijnet. 
Venlo zette aan voor de gelijkma-
ker, maar dit leidde niet tot kansen. 
Na 70 minuten sloeg het noodlot 
toe voor het thuisteam. Sten vd 

Berg kreeg zijn 2e gele kaart van 
scheidsrechter De Vries en daar-
mee kwam Heeswijk in ondertal te 
staan. De gasten voerden de druk 
verder op en 3 minuten voor tijd 
leverde dit de gelijkmaker op. 

Middels dit, enigszins teleurstel-
lende, gelijkspel handhaaft Hees-
wijk zich wel aan de kop van de 
ranglijst.

voetbal

Wisselvalligheid troef bij 
Prinses irene vrouwen
NISTELRODE - De Prinses Ire-
ne vrouwen blijven wisselvallig 
presteren. Na de mooie en ruime 
bekerwinst van afgelopen zon-
dag werd nu, totaal onnodig, van 
Venray verloren. Het werd, na een 
ruststand van 1-2, uiteindelijk 
1-3. Lindy van de Steen, Myrthe 
van der Laar en Elisa van Knippen-
berg scoorden voor Venray, dat 
ook nog in eigen doel schoot. 

De wisselvalligheid van de Nistelro-
dese vrouwen is niet te verklaren. 
Het kan nog alle kanten op deze 
competitie waar veel ploegen, 
waarvan je vooraf had gedacht 
dat ze in de top zouden meedoen 
(Prinses Irene is er daar een van), 
onder de maat presteren. Twee de-

butanten DSE en SSS ’18, waarbij 
van de laatste vorige week in de 

beker nog met 6-1 werd gewon-
nen, delen tot nu toe de lakens uit.

voetbal

Winst voor tornado dames 1

De tweede set werd met een po-
sitieve inzet begonnen. Even werd 
het spannend toen de dames van 
Unitas hun spel leken te herstellen, 
maar Tornado zette door en heeft 
de set kunnen eindigen met 25-
18. Zoals trainer/coach Peter mooi 
verwoordde: “ik ben na deze set 
een paar jaar ouder”.

Voor zowel het team, de coach en 
het publiek, dat weer trouw op de 
tribune zat, was ook de derde set 
spannend. 
Tornado liet zich bijna inpakken 
door Unitas, echter het enthousi-
asme van de dames zorgde ervoor 
dat zij deze set naar hun hand heb-
ben weten te zetten. Deze set werd 
gewonnen met 25-21. 
Lest best, de vierde set. De dames 

van Tornado zaten volledig in de 

winning mood, snel werden er veel 
punten gehaald. Mede door een 

goede en lange service reeks van 

Geertje is deze set gewonnen met 
25-10. 

NISTELRODE - Zaterdag 26 oktober speelde dames 1 van Tornado tegen Unitas dames 2 uit Boekel. De 
eerste set verliep moeizaam, de dames speelden erg gespannen. Snel was er een achterstand van 16-8 voor 
Tornado. Zij herpakten zich te laat, dit mocht niet meer baten en de dames verloren met 21-25 van Unitas. 

volleybal

‘na een uur was 
HeT rAAK voor de 
Heeswij Kers’
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E V E N E M E N T E N
31 oKtober 

fairtrade Week

Workshop Healing bij 
Centrum maia
Locatie: Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther 

Lezing door stefan van 
Dierendonck
Locatie: Bibliotheek Heesch

Aan de slag voor een lach
Locatie: Pannenkoekenhuis 
Heesch 

1 noVember 

fairtrade Week

Aan de slag voor een lach
Locatie: Pannenkoekenhuis 
Heesch 
Pagina 2

bKK de 14e zin van 
bernheze
Locatie: cc de Wis Loosbroek 

sterrenwacht Halley: 
Publieksavond
Locatie: Halleyweg 1 Heesch 

Dubbelcabaret - Harry 
Glotzbach & rayen
Locatie: De Pas Heesch

start Inschrijven 
nisseroise Kwis
Locatie: www.nisseroisekwis.nl 
Pagina 20

Workshop mandalatekenen 
met thema numerologie
Locatie: Palmenweg Nistelrode
 
Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: oovB  Nistelrode 

bobz Disco voor groep 
7 en 8
Locatie: Dorpshuis, Nistelrode

fietsverlichtingsactie
Locatie: Bernheze
Pagina 3 en 17

2 noVember 

fairtrade Week

tV Anders Als Anders
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 5

stichting PeP projecten 
boekenbeurs
Locatie: De Wis Loosbroek 
Pagina 14

sarah- & Abrahamfeest
Locatie: De Toren 
Heeswijk-Dinther 

opening nieuwe voetveer 
Landgoed Zwanenburg
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 10 

open dag nieuwe biggenstal 
familie Kuijpers
Locatie: Vorstenbosseweg 6b 
Heeswijk-Dinther 

4de fanclubavond 
Herrie Davidson band
Locatie: De zwaan 
Heeswijk-Dinther 

Aan de slag voor een lach
Locatie: Pannenkoekenhuis 
Heesch 

Aurora ontmoet 
Locatie: De Pas Heesch 

Diner Live met 
Harrie van Grinsven
Locatie: ‘t Tunneke Heesch 

opening VanGeffenshop 
Locatie: Kromstraat 14a 
Nistelrode 
Pagina 6

open dag scouting mira Ceti
Locatie: Achter de berg 
Nistelrode 
Pagina 16

11-11 bal
Locatie: zaal ’t Tramstation 
Nistelrode 
Pagina 8

Houthakkersbal 
Locatie: café de Snor Nistelrode
Pagina 5 

open dag marvy’s speelwereld
Locatie: Graafsebaan 44 Heesch
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3 noVember 

fairtrade Week

Aan de slag voor een lach
Locatie: Pannenkoekenhuis 
Heesch 

tV Anders Als Anders
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther 
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stichting PeP projecten 
boekenbeurs
Locatie: De Wis Loosbroek 
Pagina 14

Herfstmarkt
Locatie: Heische Hoeve 
Loosbroek 
Pagina 11

matineeconcert door bender
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther 

orgelconcert door 
sophie-Véronique Choplin
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: café zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Verkleedbal stichting 
bernhezer Gehandicaptenbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode 

rommelmarkt eHbo
Locatie: de Stuik Vorstenbosch

baby - en kinderbeurs
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 14

optreden Popkoor D’accord
Locatie: Soos de Krinkelhoek oss
Pagina 2

medi spa Annelies
Locatie: SBS6
Pagina 4

open dag 
marvy’s speelwereld
Locatie: Graafsebaan 44 Heesch
Pagina 7

4 noVember 

Collecte Alzheimer 
nederland

Informatieavond 
eerste H. Communie
Locatie: Parochiezaal Nstelrode 

symposium omgaan met 
buitenbeelden
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther 

rabobank inloopavond 
woningmarkt
Locatie: cereslaan 2 Heesch 

5 noVember 

Collecte Alzheimer 
nederland

Kaartmiddag KVo
Locatie: cc Willibrord
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

Kennismaking met burge-
meester marieke moorman
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Informatieavond eerste 
H. Communie 
Locatie: Petrus Emmaus Parochie 
Heesch 

6 noVember 

Collecte Alzheimer 
nederland

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Pagina 15 

Informatiebijeenkomst 
thuiswonende cliënten 
Laverhof 
Locatie: aula van cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther
Pagina 4

Informatieavond: 
schuif aan bij mee
Locatie: Volkelseweg 2 Uden
 
meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

filmhuis de Pas: De kroko-
dillenbende - Kinderfilm
Locatie: De Pas Heesch 

Informatie-avond Vormsel
Locatie: cc Nesterlé Nistelrode

Gratis inloopspreekuur
privé en zakelijke 
vraagstukken
Locatie: cereslaan 4 Heesch
Pagina 6 

7 noVember 

Collecte Alzheimer 
nederland

silvester - In de lift
Locatie: De Pas Heesch 

Papier dorp
Locatie: Vorstenbosch 

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis Bernhoven 
Uden 
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Liederentafel
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 16

Workshop Intuïtief 
schilderen bij Centrum maia
Locatie: D’n Eekhoorn
Heeswijk-Dinther 

Handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek

8 noVember 

Collecte Alzheimer 
nederland

Cursus Persoonlijke en 
Intuïtieve ontwikkeling 
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
 
Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: oovB Nistelrode 

Voorstelling 
‘Indiaan in de Kast’
Locatie: aula Bernrode 
Heeswijk-Dinther

9 noVember
 
expositie sieraden
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

mantelzorgdag
Locatie: Bernheze 
 
b.C. tenderfeet feest 
30-jarig bestaan
Locatie: Dinthers Eethuis 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 22

bedrijvencompetitie 
Luchtgeweer 2013
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Collecte Alzheimer 
nederland

spectaculaire Prinsen-
onthulling Krullendonk 
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 8

11-11 bal met onthulling 
van de (Jeugd)Prins
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 8

Deejay frenk-e 
Locatie: café de Snor Nistelrode 
Pagina 5


