
  

De geheimraad zorgt ieder jaar 
voor een nieuwe prins en gevolg. 
Dit jaar bestond deze geheime 

raad uit voorzitter Hertwin van der 
Wijst en de vorst Mario van Dijk 
met hun durskes, aangevuld met 

ex-prins Mark en zijn persoonlijke 
adjudant Geert. Deze mensen le-
verden als geheimraad weer een 
waardige opvolger. 
Het was vriendenclub De Vinger-
hoedjes die de onthulling voor 
zijn rekening nam. Dit is de vrien-
denclub van het heerserspaar van 
2012.  Met een striptease die leid-
de tot een prinses stonden plotse-
ling de 3 broers van de familie van 
der Linde op het podium. Zou één 
van hen de nieuwe heerser van het 
Weversrijk worden… ?
Om 22.11 uur was het echt tijd 
om de nieuwe prins, zijn adjudant 
en natuurlijk hun durskes bekend 
te maken.  Na de enthousiaste act 
van de vriendenclub was het zo-
ver: Henk en Theo kwamen naar 
voren om hun plek op te eisen. 

Prins Carnaval 2013
Prins Henk D’n Urste, in het da-
gelijks leven bekend als Henk van 
Grunsven getrouwd met zijn Fran-
ca. Ook de kinderen; Hedy, Lotte 
en Anouk waren snel ter plekke 
om het goede nieuws mee te vie-

ren.  Persoonlijk Adjudant Theo zal 
de prins terzijde staan. Theo van 
Roosmalen en zijn Gerrie hoefden 
er niet lang over na te denken of 
zij dit jaar carnaval eens van een 
andere kant wilden bekijken. Een 
mooie verrassing voor de kinderen; 
Timo, Dennis en Cindy. 
De twee nieuwe leden van de CS 
De Wevers leerden elkaar kennen 

als buren in de Meentstraat, waar-
uit een goede vriendschap groeide. 
Deze duurde voort toen het gezin 
van Grunsven ging verhuizen naar 
de Gildeweg. Deze vriendschap zal 
er dit jaar een unieke herinnering 
bij krijgen. 

De Prinsenreceptie zal zondagmid-
dag 11-11-2012 gevierd worden 
bij Feesterij de Hoefslag. 
Meer info: www.de-wevers.com
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Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

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

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Nieuwe openingstijden zaterdag op de Misse
 in Heesch van 10.00 tot 15.00 uur

VenrooyVis_109x53_wk44.indd   1 25-10-2012   21:33:58

OOK VERKOOP WINTERBANDEN!
Alanenweg 12, Oss  Tel. 0412 - 48 07 33

www.winterbandenhoteloss.nl

OPSLAG WINTERBANDEN
Heeft u gebrek aan ruimte of simpelweg wilt u

niet de banden bij u thuis?

Wij slaan graag de banden voor u op, voor slechts
50.00 per wissel/montage incl. 6 maanden opslag.

NIEUW IN OSS

actietas 
van Mook de echte bakker
Nistelrode, Loosbroek, Vorstenbosch en 
gedeelte Heesch

Nieuwe voorzitter OVH

pag. 7

Boerenbruiloft

pag. 9

De gildekoning

pag.14

Mooi op leeftijd

pag. 17

Prins henk d’n Urste en adjudant theo:
“Wij houden de vaart erin”

V.l.n.r. Adjudant Theo en Gerrie en Franca en Prins Henk D’n Urste 
Foto: Edwin Verkuijlen

NiSTELRODE - CarNaVaLsstiCHtiNg Cs De WeVers PreseN-
teerDe ONDer tOezieND OOg VaN eeN grOOt PuBLiek: 
PriNs HeNk D’N urste eN aDJuDaNt tHeO aLs De Heersers 
VaN Het WeVersriJk VOOr Het CarNaVaLsJaar 2013. 

Fred Lennings heeft de legen-
de van Kasteel Heeswijk in een 
sprookje omgebogen en heeft dat 
ook aan de kleuters voorgelezen. 
Hij is tevens de verteller op de uit-
voering. Kleuterjuf Karlien Verhoe-
ven: “Het is een spannend script. 
Alle 35 kleuters spelen mee en 
dat hebben we kunnen realiseren, 
omdat op elke locatie een andere 
groep kleuters de rollen speelt. Dat 
betekent dat we voor elke perso-
nage dus 5 ‘acteurs’ hebben. Na 
elke acte wordt de speelgroep ‘be-
vroren’ en wordt het publiek naar 
het volgende speelgedeelte geleid. 
Het begint op het podium in de 
aula. De speelzolder verbeeldt Kas-

teel Heeswijk. De teamkamer is de 
kasteeleetzaal waar de tafel stijlvol 
is gedekt. Op het grasveld buiten 
krijgt prinses Popelientje een vloek 
over zich uitgesproken en op de 
laatste locatie vindt de bruiloft 
plaats tussen Popelientje en haar 
Prins Driekus.”

“Het oefenen bij de kleintjes is 
meestal maar een kwestie van een 
kwartiertje, want dan verliezen ze 
hun aandacht.” Joost van Pagée 
(Theatermaker van Sally&Molly) 
begeleidt alle deelnemende scho-
len). “Misschien is het dan goed  

kindertheater Festival repetities in volle gang 
Ook bij de kleuters!

De PrinsenrecePtie zal 
zonDagmiDDag 11-11-2012 
gehouDen worDen

Tekst en foto: Hieke Stek

heeswijk-dinther – Bij de kleuters van Bs de Bolderik in Heeswijk-
Dinther wordt serieus en druk geoefend voor het kindertheater Fes-
tival ‘Hallo Bernheze’. De rode draad van het kindertheater Festival 
is locatietheater en die speelse vorm heeft iets bijzonders. sommige 
deelnemende scholen zoeken hun locaties buiten de school, maar de 
kleuters van de Bolderik blijven in hun eigen schoolgebouw. ze verhui-
zen van het podium in de aula naar hun speelzolder die omgebouwd 
gaat worden tot kasteel Heeswijk, want dat speelt een belangrijke rol 
in hun sprookje.

Lees VerDer OP PagiNa 9
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COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode,
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
offi ce@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy

Acquisitie:
rian van schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Marcel van der steen
rian van schijndel

Inlevertijden
kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
offi ce@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.

Culinair

GEZELLIGETEN BIJ‘T TUNNEKE3-GANGENMENU SLECHTS €18,50
ELKE 
DONDERDAG
VRIJDAG

ZATERDAG
 ZONDAG

VAN 16.00 UUR

TOT 20.00 UUR

’t Dorp 148, Heesch • T 0412-451181 • www.tunneke-heesch.nl •  facebook.com/tunneke •  @tunneke

► Limousin rund- en kalfsvlees
► Porc plein air varkensvlees
► Label rouge kipproducten

► Hollands lamsvlees
► Wild en gevogelte
► Biologisch groente/fruit/zuivel

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573
www.rinescocatering.nl

Rini van Esch_109x109mm_wk45.indd   1 29-10-2012   16:00:22

voor 4 personen

Surinaamse 
pindasoep

Boodschappenlijstje 

1 prei
2 grote aardappels

1 klein rood pepertje (optioneel)

1 liter kippenbouillon

7 eetlepels pindakaas

2 eetlepels ketjap manis

zout/peper
margarina
100 gram gare kipfilet

bereidinG
Snij het witte en lichtgroene deel van de prei in smalle ringen en 
de aardappelen in kleine blokjes. Als u van pittig houdt kunt u de 
peper kleinsnijden, nadat deze van zijn zaadjes is ontdaan. Verwarm 
de  margarine in een grote pan en fruit hierin de preiringen en 
aardappelblokjes. Roer af en toe. Voeg het kleingesneden pepertje 
toe, schenk de bouillon erbij. Breng de vloeistof aan de kook en laat 
de soep zachtjes in 20 minuten koken. Snijd intussen de stukjes kip in 
kleine stukjes en roer ze vervolgens door de soep. Roer de pindakaas en 
de ketjap erdoor en breng op smaak met zout, peper en evt. nog wat 
sambal. Laat de soep door en door warm worden. 

Eet Smakelijk

in 2011 werden tijdens de voed-
selactie 53.000 voedselpakketten 
ingezameld. Dit jaar streven we er-
naar om 55.000 voedselpakketten 
in te zamelen. Het is de bedoeling 
dat de eerste 20.000 voedselpak-
ketten voor Kerst op de plaats van 
bestemming terechtkomen.

supermarkten en kerken
Meer dan 600 supermarkten ver-
lenen hun medewerking aan de 
voedselactie. Dorcas-vrijwilligers 
delen voedsellijstjes uit aan het 
winkelende publiek. Op deze lijst-
jes staan producten die in de voed-
selpakketten worden gestopt. De 
klanten kunnen één of meerdere 
producten van het lijstje kopen en 
afgeven aan de vrijwilligers.

in Heeswijk-Dinther wordt op vrij-
dag 9 en zaterdag 10 november de 

Dorcas Voedselactie gehouden bij 
de COOP op Plein 1969.
Meer informatie: 
www.dorcasvoedselactie.nl.

dorcas voedselactie
Voedselinzameling voor Oost-Europa

HEESWiJK-DiNTHER – Dit jaar wordt in de week van 4 t/m 
11 november voor de 17e keer de Dorcas Voedselactie ge-
houden. Op meer dan duizend locaties in Nederland wordt 
voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij 
deze actie zijn meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en 
ruim 6.000 vrijwilligers betrokken. 

1 klein rood pepertje (optioneel)

Snij het witte en lichtgroene deel van de prei in smalle ringen en 
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Eet Smakelijk

nieUW

Weijen 86
5388 Hr Nistelrode
tel. 06-27506280
tel. 0412-612927
Fax 0412-631970

de eerste Waterontharder 
die Met U Meedenkt

Milieubesparend
Zuinig met spoelwater en zoutverbruik

info@goverswaterservices.nl
www.goverswaterservices.nl

Water treatment systems

dUUrZaaMheid
houterig welkom voor bernhoven
Cadeau ‘Tafel-van-de-buurt’ van en voor iedereen

Wat wil rik ruigrok dan? 
Voor de grote entreehal van het 
ziekenhuis waar iedereen binnen-
komt, wil hij een enorme tafel gaan 
maken waaraan elke bewoner uit 
Uden, Oss of een van de omlig-
gende dorpen kan meehelpen. 
Herso, de meubelmakerij  is gespe-
cialiseerd in het maken van meu-
bels die gemaakt zijn uit afvalhout. 
inmiddels hebben Ed van Holland 
Vormgevers en Simone van Ruig 
Design gratis hun medewerking 
toegezegd om de speciale tafel 

voor de entreehal van het zieken-
huis te ontwerpen. 
Nu nog het basismateriaal, afval-
hout dus. De Loosbroekse meubel-
maker roept iedereen in de regio 
op om dit idee gestalte te geven. 
Hebt u in de schuur dus een oude 
balk liggen, staat er nog ergens een 
gammele houten kast in de weg of 
weet u niet wat u aan moet met 
een stapeltje vloerdelen, lever het 
dan gewoon in bij de Loosbroekse 
werkplaats de komende zaterdag-
ochtenden. 

Ook Jan Gabriëls, de fotograaf 
heeft zijn medewerking verleend 
aan dit duurzame idee. Wie afval-
hout komt brengen, loopt grote 
kans door de fotograaf -met het 
oude hout dat hij of zij komt bren-
gen- in de werkplaats op de foto 
gezet. Zodat straks niet alleen de 
‘tafel-van-de-buurt’ het nieuwe 
ziekenhuis zal sieren maar ook de 
foto’s van alle gulle gevers! 

Rik en Esther Ruigrok heten u van 
harte welkom.

HEESWiJK-DiNTHER - kijk, dat is nog eens een leuk idee! als straks het nieuwe ziekenpaleis in uden ge-
opend wordt, zullen ongetwijfeld tal van bloemstukken de hal worden binnengedragen. Op langere termijn 
is het spijtig genoeg zo dat bloemen verwelken en verdwijnen in de vuilnisbak. De Loosbroekse rik ruigrok 
heeft een beter idee voor een origineler, goedkoper en ook een blijvend geschenk van de bewoners uit het 
verzorgingsgebied van het nieuwe Bernhoven ziekenhuis. 

een grote taFel oPgeBouwD uit stukJes van Úw ouDe taFel, 
Úw geschieDenis uit De streek samengeBracht in een taFel 
in Úw ziekenhuis

inleveren/bezorgen:
Alleen tafels uit 
massief hout, dus 
geen fineer, mdf 
of spaanplaten.

Molenhoeve 3, 
Loosbroek, 
0413 - 29 2090
November, december en januari 2012/2013 
op zaterdag van 9-13.00 uur 

De tekening van de tafel wordt (belangeloos) gemaakt
door Simone Ruig van <Ruig vormgeving>
en Ed van Veldhoven  van <Holland vormgevers> 

Uw oude tafels kunt u inleveren/bezorgen 
op ons adres in Loosbroek Molenhoeve 3, telefoon 0413 - 29 2090
November, december en januari 2012/13 op zaterdag van 9 - 13 uur

Attentie! we vragen alleen tafels uit massief hout, 
dus geen fineer, mdf of spaanplaten. 

Voor het ziekenhuis Bernhoven hebben we een grote, ovale tafel in  gedachten, 

gemaakt van allerlei oude meubels uit alle omliggende dorpen, welke gebruik 

gaan maken van het ziekenhuis.

Al die oude meubelen hebben een eigen verhaal en gaan in hun nieuwe vorm 

weer heel veel verhalen aanhoren. Leuke, droevige,  geweldige, misschien wel 

saaie, maar ook ontroerende en heerlijke verheugende verhalen .

 

Van alle mensen, van alle leeftijden en soorten en uit alle windrichtingen en uit 

ieder gehucht, en dat zie je terug in de kleurschakeringen en patronen van de 

tafel. De grote onopvallende vlakken en juist ook weer die kleine prachtig

gekleurde, of verlijmde stukjes, kunstig ineengebed.  

Kortom een machtig mooi, centraal punt  van rust in

een bijenkorf van  werkende, bezoekende en

verblijvende mensen.

Rik en Esther Ruigrok

www.herso.nl | meubels van 100% afvalhout

een grote tafel 
voor het ziekenhuis
groot en ovaal
opgebouwd
uit stukjes
van úw oude tafel
úw geschiedenis
uit de streek
samengebracht
in een tafel 
in úw ziekenhuis
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dick rakhorst: “Duurzaamheid, een kwestie van samenwerken”

Dick Rakhorst vindt het vooral 
boeiend om mensen met elkaar te 
verbinden. Mensen die elkaar iets 
te bieden hebben, en dan vooral 
natuurlijk in duurzaamheid. Of dit 
nu gaat om biologisch tuinieren, 
het recyclen van ‘afval’ of het op-
wekken van energie op een duur-
zame wijze. De tijd is voorbij dat 
de duurzaamheidsgedachte was 
voorbehouden aan de zonderlin-

gen. De kloof tussen de voorlopers 
die de praktische ervaring misten 
en de ondernemers die zich enkel 
bekommerden om winst is gedicht.

De ontwikkelingen in duurzaam-
heid gaan razendsnel. Steeds meer 
vooraanstaande mensen in poli-
tiek en het bedrijfsleven staan voor 
het behoud van de natuurlijke 
bronnen. Zo zijn er steden waar 

mensen gestimuleerd worden om 
braakliggende terreinen te exploi-
teren als (groente)tuin, en kunnen 
ondertussen de Lithium-ion batte-
rijen die afgeschreven zijn voor het 
gebruik in elektrische auto’s (bij 
20% capaciteitsverlies) gebruikt 
worden voor opslag van elektrici-
teit, die dan weer opgewekt wordt 
door bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Een van de voorlopers is Renault 

heeswijk-dinther – Duurzaamheid is veel meer dan alleen maar ‘groene energie’. Natuurlijk is dat een van 
de meest in het oog springende zaken, maar overal is de bewustwording over de kansen die duurzaamheid 
biedt zichtbaar. Dick rakhorst, interart Beeldentuin en galerie, weet hoe belangrijk samenwerking is als het 
gaat om duurzaamheid.

Dick Rakhorst bij de waterzuivering Foto: Marcel van der Steen

met het wisselaccu programma. 
Veel initiatieven komen voort uit 
samenwerking tussen mensen die 
vanuit verschillende invalshoeken 
met een vraagstuk bezig zijn. “Als 
zij elkaar vinden, is het gewoon 
een kwestie van uitwisseling van 
energie”, aldus Dick Rakhorst. “De 
mooiste dingen ontstaan doordat 
mensen openstaan voor elkaars 
ideeën en er samen mee aan de 
slag gaan.” Zelf is hij een groot-
gebruiker van de nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van ener-
giebeperking en recycling. Met zijn 
Smart Grid systeem (BeNext.eu) 
bewaakt hij het energieverbruik in 

huis, maar ook in de bekende in-
terart Galerie. in de tuin is het zo-
genaamde Helofytenfiltersysteem, 
verantwoordelijk voor de water-
zuivering. Zo gebruikt Rakhorst 
liefst 97% minder leidingwater 
en de elektrische auto zorgt voor 
schone mobiliteit met lage kosten. 

Ook dochter Anne-Marie, direc-
teur van Search, bewijst dat duur-
zaamheid economische groei sti-
muleert. Haar nieuwste boek, De 
kracht van duurzaam veranderen, 
laat daar talloze voorbeelden van 
zien. Zie www.duurzaamheid.nl. 

• “De mooiste dingen ontstaan doordat mensen openstaan voor elkaars 
ideeën en er samen mee aan de slag gaan.”

• Zo gebruikt Rakhorst liefst 97% minder leidingwater en de elektrische 
auto zorgt voor schone mobiliteit met lage kosten. 
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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

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
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
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
tel.: 0412-465500

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 Veghel
tel.: 0413-381848.
BerneZorg 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
BerneZorg 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
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020

LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in heeswijk 
& nistelrode.
de huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.

Beauty, health & Care

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

Wassen, knippen 
& kleuren
& Design Pulse glansspray, 
75 ml t.w.v. Ä9.95 CADEAU

ACTIE op dinsdag, woensdag en donderdag: 
* Heren knippen €13,95  
* Kind knippen €10,95

Ä50,45
Nu

Laar 23, 
5388 HB Nistelrode, 
(0412) 61 14 55

Kapsalon van Zutphen_109x109_wk45.indd   1 6-11-2012   7:56:47
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G E W I C H T S C O N S U L E N T E

www.angelagewichtsconsulente.nl                    info@angelagewichtsconsulente.nl
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Leuk om te geven voor de
aankomende feestdagen:
Sieraden van Mi Moneda,
dyrberg/Kern en iKKi
of MaaK ieMand blij Met 
onze cadeaubon!

Sandwich | anna Scott | icHi | Mac | Summum | Vila |
YaYa | circle of Trust | Sisterpoint

van vechtscheiding naar stiefgezinnen 

Men had mijn hulp gevraagd van-
wege mijn specialisatie (stiefgezin-
nen). in het eerste gesprek met de 
gescheiden ouders benoemde ik 
mijn wens om met beide stellen af-
zonderlijk (met Jan en zijn partner 
èn met Babette en haar partner) 
een gesprek te hebben over hun 
beider nieuwe gezin. 
Beiden stemden in. De vriendin 

van vader was eveneens geschei-
den (met kinderen) en was ach-
teraf dubbelblij met dit gesprek. 
Stiefvader had grotere kinderen, 
maar besefte aan het einde van het 
gesprek ook de waarde ervan. 
Alle denkbare foute aannames 
die stiefouders vaak hebben wa-
ren gedaan, met de bijbehorende 
teleurstellingen. De natuurlijke 

ouders waren uitgeput door hun 
scheidingsconflicten èn door de 
stiefgezinssituatie. 
Jan had de opvoeding teveel over-
gelaten aan zijn nieuwe vriendin. 
Ook kleine kinderen accepteren dit 
uiteindelijk niet.
Babette ging het conflict met stief-
moeder aan i.p.v. met Jan.  
Na het gesprek met beide paren 
waren er nog twee gesprekken 
nodig om de communicatie tussen 
Jan en Babette vlot te trekken.

Advertorial

VeGheL – Jan en Babette waren gescheiden. Overleg was problema-
tisch. De nieuwe relatie die beiden inmiddels hadden, was een compli-
cerende factor. Babette vond dat Jan’s nieuwe vriendin zich opdrong. 

Mw. N. timmermans-
van de kamp, interpunctie
Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé (0413-310795) of 
06-21592435 www.stief-gezin.nl 

Een knappe prestatie voor ie-
mand die 3 jaar geleden haar ei-
gen salon opende. in de categorie 
Mani-Q behaalde ze een tweede 
plaats. En door het zetten van een 
perfect paar acryl French Nails 
mocht ze hier zelfs de eerste prijs 
voor in ontvangst nemen. 
Ramona Janssen is eigenaresse van 
Angel Nails Uden. Ze heeft een 
luxe nagelsalon, een groothandel 
voor de professionele markt en 
tevens verzorgt ze opleidingen en 
perfectietrainingen. 
Wilt u meer informatie of een af-
spraak maken? U bent altijd wel-
kom om kennis te komen maken. 

ramona Janssen, 
eigenaresse angel nails
Prijs Nationale Nagelcompetitie 2012

UDEN - Onlangs vond in rotterdam de Nationale Nagelcompetitie 
plaats. ramona, die onlangs al haar ‘award of excellence’ (vakkun-
digheid) én haar certificaat als ‘international Master educator’ (lesbe-
voegdheid master niveau) behaalde, deed dit jaar voor het eerst mee. in 
twee categorieën behaalde ze een podiumplaats!  

Tijdens het ochtendgedeelte ver-
kennen de deelnemers door middel 
van dans de chakra’s en de bijbe-
horende gebieden in het lichaam. 
in de middag krijgen de chakra’s 
vorm door het tekenen van een 
mandala. De dag wordt afgesloten 
met een chakrameditatie.
Opgave en informatie: Annemieke 
Brinkman (dans en lichaamsge-
richte oefeningen), 06-10298944, 
www.commovare.nl;
Willemien Geurts (docente/be-
geleider mandalatekenen), 0412-
612022, www.mandalart.nl.

chakra’s in dans en mandala
Workshop op 23 november in Nistelrode

NiSTELRODE - ‘Chakra’s in dans en mandala’ is het thema van de af-
wisselende workshop die Willemien geurts en annemieke Brinkman op 
vrijdag 23 november geven op een mooie locatie aan de Palmenweg in 
Nistelrode. 

angel Nails uden
Oostwijk 1b, 5406 XT Uden, tel: 06-53610709                                                      
www.angelnailsuden.nl, info@angelnailsuden.nl

Metamorfose
kapsalon van Zutphen

Zie pagina
10
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse leven.

WIntERSPORt

‘Heerlijk ontspannen is het. Zoevend met je snowboard van een 
Oostenrijkse berg glijden en verder helemaal nergens aan denken. 
Beetje uitkijken voor gebroken benen bij het klasje met hulpeloze 
kinderen met die foute skileraar, maar verder optimaal genieten. 
Zeker daarna in de kroeg om de sportdag goed af te sluiten met pullen 
bier en heerlijke glühwein. Als je eenmaal met het virus besmet bent, 
wil je elk jaar weer terug.’

Elk jaar rond deze tijd hoor ik deze wervelende reclameteksten aan. 
Je zou haast zeggen dat wintersporters door de Alpenlanden elk 
jaar worden teruggestuurd met dozen vol folders om de onwetende 
Nederlanders op te voeden. Het wintersportvirus moet verspreid 
worden. Mund-auf-mund reclame in optima forma.

Ik ben normaal best gevoelig voor reclame en sociale groepsdruk, 
maar in dit geval totaal niet. Ik wil me niet als een kluns naar 
beneden storten en hopen dat ik niet mijn nek breek. Ik wil geen kou 
opzoeken terwijl ik de winter in Nederland al veel te lang vind duren. 
Ik wil niet in een angstzweetskipak in de kroeg staan tussen ervaren 
wintersportgangers. De hoeveelheden alcohol die ik weg moet 
drinken om onbevreesd de berg af te gaan zijn niet goed voor mijn 
gezondheid.

De reclamemakers moeten beseffen dat de winter voor mij (en 
misschien vele anderen) een verloren jaargetijde is. Zo snel mogelijk 
moet die kou het land uit. Een witte kerst is voor mij helemaal niet 
noodzakelijk. Vrieskou zoek ik wel op als ik mijn hamburgers uit hun 
doosje uit de vrieskist ga bevrijden. 

‘De winter is toch knus’, zeggen ze dan. Knus kan het ook zijn als het 
rond de vijfentwintig graden is en je met je medewinterhaters aan het 
BBQ-en bent. 

Column
De Bliekers

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.

Kies voor 
uw voordeel

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

Ons voordeel is ook 
uw voordeel!

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:

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

Loop eens 
even binnen 

of neem 
contact op

AssurAnti
ekAnto

or

Zelf
stA

ndig
 in

te
rm

ediA
ir

sns r
egio

bAnk

Herman Kalfsterman over Whiplash Stichting Nederland Foto: Marcel van der Steen

Whiplash stichting nederland 
Vraagt steun met campagne

Herman Kalfsterman is bestuurslid 
van Whiplash Stichting Nederland 
en spreekt uit ervaring. Enkele ja-
ren geleden liep zijn dochter Jo-
anne een whiplash op bij het skiën. 
Sindsdien is haar leven en dat van 
de mensen om haar heen danig 
gewijzigd. Haar studie tolk ge-
barentaal heeft eerst stilgelegen, 
maar met wilskracht, goede plan-
ning en steun vanuit de omgeving, 
heeft ze die weer opgepakt. Wel 
met vertraging en een aangepast 
schema, dankzij samenwerking 
met de school. 
Zij moet continue keuzes maken: 
wat doe ik wel, wat doe ik later 
en welk wisselgeld moet ik betalen 
voor de gemaakte keuze. 

gevaar
Binnen de medische wereld wordt 
whiplash vaak afgedaan met psy-
chische oorzaken, “ga maar naar 
de psycholoog.” iets wat niet ge-
zien wordt, bestaat kennelijk niet. 
Joanne en partners lieten zich niet 
wegsturen, maar hoeveel mensen 
met whiplashproblemen – direct of 
indirect – zijn mondig genoeg om 

het heft in handen te nemen en 
verder op zoek te gaan naar ant-
woorden? Het gevaar ligt constant 
op de loer om bij de pakken neer 
te zitten. Maar een neerwaartse 
spiraal ombuigen kost meer ener-
gie dan actief blijven waar kan, en 
rust nemen waar moet. Een open 
en eerlijke communicatie met col-
lega’s en vrienden helpt om hier-
voor ruimte te krijgen. 

WsN
De whiplash stichting heeft 2.300 
leden en vele vrijwilligers. Er wordt 
een magazine uitgegeven met 
daarin diverse artikelen van specia-
listen en ervaringsdeskundigen, er 
is een telefonische en e-mail help-
desk, een letselschade-helpdesk en 
een pijn- en energiemeter. 
De organisatie zet zich in om 
(h)erkenning van whiplash te ver-
krijgen. Zij zoekt de dialoog met 
belanghebbenden zoals hulpver-
leners, verzekeraars, overheden en 
huisartsen. Die laatste groep is de 
eerste drempel voor whiplashpati-
enten. Daar is de poort naar een 
hersteltraject; of dat nu een zelf-

standig opererende behandelaar is 
óf een multidisciplinair hulpverle-
ningsteam.

Campagne
Op 9 november start de WSN 
campagne met de overhandiging 
van het 1e exemplaar van ‘Whip-
lash Magazine Special’ aan Nelli 
Cooman, ex-topatlete en whip-
lashpatiënte. Daarbij zijn leden van 
de Tweede Kamer met de desbe-
treffende portefeuille uitgenodigd 
en overige beïnvloeders op politiek 
en medisch gebied. Na deze lan-
delijke aftrap zal de campagne een 
regionaal vervolg krijgen met pos-
ters, social media en pers. Dit alles 
om beter begrip, positief gedrag, 
effectieve behandeling, bredere 
steun en snellere afhandeling van 
letselschade te bewerkstelligen. 
Op dat laatste vlak zijn al stappen 
gezet met het besluit uit 2010 be-
treffende de deelgeschillenproce-
dure.

HEESWiJK-DiNTHER - Whiplash ontstaat door een slingerbeweging van de ruggenwervel bij een ongeval 
of andere onverwacht heftige beweging. Meestal zijn de klachten van tijdelijke aard. Maar bij 100.000 Ne-
derlanders zijn ze chronisch. De beschadiging is meestal niet zichtbaar, ook niet met de huidige technieken, 
maar is wel een drastische beperking voor een normaal leven.

www.whiplashstichting.nl
T 030-6565000
E info@whiplashstichting.nl

HEESCH – Op maandag 12 no-
vember is er een thema-avond 
georganiseerd door stichting ge-
zondheidsvoorlichting Heesch 
over orgaan- en weefseldonatie. 

De stichting heeft Karen Schippe-
ren bereid gevonden deze avond 
te leiden. Zij is verbonden aan de 
Nederlandse Transplantatie Stich-
ting (NTS). 
Op deze avond komt aan bod:
• Uitleg over donatie en transplan-
tatie.
• Hoe gaat het eraan toe als je 
doneert.
• Stukje persoonlijk verhaal.

• De wachtlijsten, nabestaanden.
Dit thema is een mooie aansluiting 
op de nationale Donorweek 2012 
die van 22 t/m 28 oktober in Ne-
derland heeft plaatsgevonden.

Belangstellenden, geïnteresseer-
den en betrokkenen die zelf of een 
verwant iemand hebben, die op de 
wachtlijst staat om getransplan-
teerd te worden en/of die donor 
willen zijn, zullen zeker een inte-
ressante avond hebben. Er kunnen 
vragen gesteld worden. antwoor-
den worden - waar mogelijk - ge-
geven.
Wij hopen op een grote opkomst! 

iedereen is welkom in CC De Pas 
in Heesch. Het programma is van 
20.00 tot 22.00 uur. Entree gratis!

thema avond orgaan- en weefseldonatie

munD-auF-munD reclame in 
oPtima Forma
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kapperij Wir War: ‘Nieuwe start voor ervaren kapster’
Zaterdag 10 november open dag voor al uw hippe knipwerk

De onderneemster heeft al 20 jaar 
ervaring in het kappersvak en ook 
in Landhorst had ze al 12,5 jaar 
haar kapperij aan huis. Een aantal 
klanten zijn ondanks de afstand 
meegekomen, maar natuurlijk 
hoopt ze ook hier in Nistelrode 
weer op nieuwe klanten. ‘Voor al 
uw hippe knipwerk’ zegt ze en-
thousiast, maar ze heeft natuurlijk 
veel meer kappersaanbod op haar 
prijslijst staan. 

Wassen, knippen, föhnen, kleuren, 
opsteken maar ook realiseert ze 
voor u een mooie metamorfose. 

interessante open dag 
Zaterdag 10 november kunt u ter 
kennismaking bij Jacqueline bin-
nenlopen. De kapster is enthousi-
ast over haar nieuwe kapsalon en 

kan niet wachten om te beginnen: 
“Je zou het ook een opening kun-
nen noemen, maar we doen niets 
officieels. De enige echte Coffee 
Queen is aanwezig om de gasten 
te voorzien van een heerlijk kopje 
koffie.

ik vind het gezelliger als de men-
sen gewoon even binnen kunnen 
lopen.” Om het nog interessanter 
te maken gaf ze meteen ruimte 
aan een kunstenaar om een kleine 
expositie te houden. Tjeerd Zwin-
kels heeft een mooie reeks schil-
derwerken van hem hangen in de 
ruime kapsalon. 

Openingswaardebon
De klanten in haar salon zullen elke 
keer weer genoeg te zien hebben. 
Creatief ondernemen is Jacqueline 

niet vreemd. Ze heeft nog vele 
ideeën maar is voor nu blij dat de 
kapsalon klaar is en ze weer aan 
het werk kan. Na het weekend van 
de open dag kunt u de waardebon 
met de mooie aanbieding gebrui-
ken die op deze pagina staat. Zo 
kunt u voordelig de kapperskwali-
teiten van Jacqueline leren kennen. 

U bent van harte welkom, de kof-
fie staat klaar. Delst 2 Nistelrode.

Advertorial

NiSTELRODE - Jacqueline Bontrup woont sinds augustus, samen met haar man Evert en hun 
drie kinderen, in Nistelrode. Vanuit Landhorst verhuisden ze naar het dorp en namen niet 
alleen het gezin mee. Ze verhuisden ook de kapsalon mee. in het huis op Delst konden zij in 
een voormalig naaiatelier een prachtige kapsalon inrichten.

✃

Delst 2 - Nistelrode - 0412-769091

Naam

Adres

Telefoonnummer

€ 5,00 
kOrtiNg 

op een behandeling naar keuze 
Geldig t/m 10 december 2012

FASE 1: 11 HOEK- EN TUSSENWONINGEN 

OPDRACHTGEVER

Jansen Bouwontwikkeling B.V.

T (024) 642 17 46

www.jansenbouwontwikkeling.nl

VERKOOPBEMIDDELING 

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 24 38 18

www.bernheze.nl

KOM LANGS OP ONZE INLOOPAVOND OP WOENSDAG 21 NOVEMBER VAN 19.00-20.30 UUR, BITSWIJK 10 UDEN

VERKOCHT

start bouw 

fase 1 

november 

2012

De bouw van de eerste fase van deze eigentijdse hoek- en tussenwoningen in Centrumplan Achterstraat start 

nog in november 2012! Met persoonlijke keuzes voor indeling en afwerking maakt u uw woning uniek. Koop 

één van de nog beschikbare woningen vóór 1 januari 2013 en profi teer van de aangepaste prijs, de huidige 

gunstige fi nanciële voorwaarden en een extra korting van maar liefst E 2.500,-!

TEVENS AANBOD VAN O.A. 

APPARTEMENTEN, VRIJSTAANDE 

WONINGEN EN BOUWKAVELS

PRIJZEN VANAF
E 191.000,- V.O.N.

Weergaloos wonen 
in Nistelrode! 
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d.I.O. drogisterij | parfumerie en the Read 
Shop vormen de nieuwste winkelaanwinsten 
in Sparrenweide. 
daarvoor willen wij in contact komen met 
een ondernemend persoon - of echtpaar - die 
altijd al een eigen winkel heeft willen hebben.

In Sparrenweide wordt je de buurman van 
de nieuwe Jumbo supermarkt en van het 
Rabobankloket. Zo profiteer je van extra 
aantrekkingskracht en lift je mee op het 
succes van een bewezen winkelformule.

aarzel niet en neem vandaag nog contact op 
met Maarten de Lorijn.

e-mail: belor@home.nl - tel.: 06 - 54308489

D.I.O. en The Read Shop zoeken een ondernemende starter voor de 
combinatie D.I.O. drogisterij/The Read Shop in Nistelrode.

De locatie is gevestigd in het commercieel centrum van Nistelrode bij Jumbo en de Rabobank.

De D.I.O. winkelformule is ideaal voor jonge/startende ondernemers die voor het eerst een eigen 
drogisterij willen beginnen. Als je als startende ondernemer begint, dan helpt D.I.O. je met het 
opstarten van de winkel en na opening wordt je begeleid door een winkelaccountmanager. 
Vanzelfsprekend heb je alle vrijheid om lokaal te ondernemen. Het grote voordeel van franchisen bij 
D.I.O. is dat je nog écht baas in eigen winkel bent, maar dan wel onder de paraplu van een formule.

The Read Shop is een laagdrempelige tabak speciaalzaak met een ruim en uitgebalanceerd 
assortiment tabak, tijdschriften en dagbladen, een groeiend aantal A-boeken, wenskaarten, 
stripalbums, papier- en schrijfwaren, kantoor- en cadeauartikelen en uiteraard alle loterijen. The Read 
Shop Express is een sterk groeiende franchiseformule met een duidelijke visie. Door het moderne 
interieur geeft The Read Shop Express de tabak speciaalzaak een eigentijdse uitstraling. The Read 
Shop Express biedt een solide basis voor een succesvolle samenwerking door speciale 
leveringscondities en transparante afspraken met onze hofleveranciers. The Read Shop Express is 
hiermee dé tabak speciaalzaak voor de toekomst

Heb je altijd al een eigen onderneming willen starten, kom dan nu naar D.I.O. en The Read Shop.

Neem voor meer informatie contact op met Halima Zemmouri
• email: hzemmouri@diodrogist.nl
• telefoon:  020-6002180 
• www.diodrogist.nl/ondernemen

                  

Start nu met je eigen 
D.I.O. drogisterij | parfumerie

en The Read Shop 
in Sparrenweide

- Hét winkelcentrum van Nistelrode -

D.I.O. DROGISTERIJ | PARFUMERIE is een snel 
groeiende en eigentijdse winkelformule.
Schoonheid, gezondheid en verzorging zijn het hart 
van iedere D.I.O. drogisterij, waar de consument op 
één staat.

THE READ SHOP is een laagdrempelige tabaks- 
speciaalzaak met tevens een ruim aanbod aan
tijdschriften en dagbladen, een groeiend aantal 
boeken, wenskaarten, papier- en schrijfwaren, en alle 
loterijen.

ondernemer worden?
Grijp nu je kans!

Interesse?

nieuwe voorzitter ondernemers-
vereniging heesch (ovh)
Pascale van Heugten: Dienstbaar aan het belang van ondernemers

Pascale van Heugten
Pascale van Heugten is vanaf 1995 
mede-eigenaar van Van Heugten 
Verzekerd en vanaf 2007 eigenaar 
van financieel planningsbureau La 
Confiante. La Confiante adviseert 
(en bemiddelt), op basis van een 
financiële planning, over hypothe-
ken, ziekte/arbeidsongeschiktheid, 
overlijdensrisico, oudedag/lijfrente 
e.d. Met haar 46 jaar is zij gedreven 
en vindt ze het primair van belang 
dat de belangen van de onderne-

mers goed worden vertegenwoor-
digd. “6 van de 10 belangrijke – in 
termen van ‘banen’-  bedrijven uit 
Bernheze, zitten in Heesch. Zij bie-
den werkgelegenheid en activiteit 
in Heesch, en dat moet zo blijven,” 
aldus Pascale. “ Het is van cruciaal 
belang dat wij als bestuur weten 
wat er speelt op economisch en 
politiek gebied, dat wij een visie 
hebben voor de korte, en langere 
termijn en dat wij bovendien bij 
de juiste partijen aan tafel zitten 
om de belangen van onze leden te 
vertegenwoordigen. Als voorzitter 
wil ik me inzetten om de Onderne-
mingsvereniging Heesch hierin te 
ondersteunen.”

Plannen
Als vice-voorzitter had Pascale al 
wel inzicht in de taken van de voor-
zitter, maar toch moeten er nog 
enkele hiaten worden ingevuld. 
“Eigenlijk”, zegt ze “kom ik in een 
gespreid bedje. Harold was zeer 
betrokken, professioneel, onderne-
mer pur sang, heeft heel veel ken-
nis over de Heesche ondernemers 
en is bovendien een fijn mens. Het 

is dus ook een uitdaging om hem 
op te volgen.” De eerste taken van 
de nieuwe voorzitter zijn verweven 
met de speerpunten die vanuit de 
SOB worden vastgesteld. Daarvan 
zijn bedrijventerreinen w.o Heesch-
West, bestemmingsplan, uitbrei-
dingsmogelijkheden bedrijven die 
uit hun jasje groeien, lokale las-
ten, wetgeving, beleid en de toe-
komst van de gemeente Bernheze 
de meest voor de hand liggende. 
Daarnaast wordt alles in het werk 

gesteld om de economische be-
drijvigheid zo sterk mogelijk op de 
agenda te houden. De economie 
verdient structurele aandacht om 
de huidige en komende uitdagin-
gen het hoofd te kunnen bieden. 

reclamebelasting, mogelijkheid 
voor Centrummanagement 
Het Centrummanagement heeft 
als doelstelling de samenwerking 
in het centrum te verbeteren en 
het centrum economisch sterker 
te maken. Samenwerking hiervoor 
is gezocht en gevonden bij onder-
nemers, gemeente, vastgoedeige-
naren en bewoners. Vorige week 
heeft de gemeenteraad besloten 
om de reclamebelasting door te 
voeren in het centrum van Heesch. 
Deze belasting houdt in dat de de-
taillisten in het centrum een heffing 
krijgen die gerelateerd is aan de 
WOZ waarden van het pand. Deze 
heffing wordt, na aftrek van de ge-
meentelijke kosten, via de Stichting 
Centrummanagement in een on-
dernemersfonds gestopt. Voor het 
Centrummanagement van Heesch 
geeft dit de mogelijkheid om het 

centrum aantrekkelijker te maken. 
Door de vrijwillige bijdrage voor 
activiteiten uit het verleden was het 
budget steeds beperkt. Pascale is 
blij met deze beslissing van de raad.

Bestemmingsplannen
“Ook al is het ondernemersklimaat 
in Heesch goed, er zijn toch een 
aantal zwakke punten. Een daar-
van is het feit dat enkele groeiende 
ondernemingen geen uitbreidings-
kansen hebben en bv vanuit ver-
schillende locaties opereren. Bo-
vendien worden vanuit elders zeer 
aantrekkelijke vestigingsvoorwaar-
den geboden. Toch is het zaak om 
onze ondernemers binnen de gele-
deren te hebben en houden,” al-
dus Pascale. “Het is dan ook super 
belangrijk om slagkracht te hebben 
en zelf de lijn naar de toekomst uit 
te zetten. De discussie over dit on-
derwerp is een van onze prioritei-
ten.” 

Pascale van Heugten heeft zin in 
de nieuwe functie. Zij voelt zich 
thuis binnen de Ondernemersver-
eniging en het Bestuur en wil nog 
lang actief blijven. Het netwerken, 
de samenwerking tussen de onder-
nemers en de belangenbehartiging 
zijn oh zo belangrijk. Harold van 
Munster heeft als voorzitter hierin 
heel veel betekend voor de OVH 
en Pascale hoopt dat hij nog heel 
lang actief blijft binnen de OVH.

Harold van Munster en Pascale van Heugten Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH – 5 November werd in de algemene Ledenvergadering Pascale van Heugten geïnstalleerd als nieu-
we voorzitter van de Ondernemersvereniging Heesch. zij volgt Harold van Munster op die deze functie met 
veel inzet en toewijding vanaf 5.11.2004 tot nu heeft uitgevoerd. De 113 leden van de ondernemersvereni-
ging uit Heesch (met de secties detail, dienstverlening, industrie en horeca) worden bij de behartiging van 
hun belangen vertegenwoordigd in de samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (sOB), die op 
haar beurt weer de belangen behartigt bij o.a. de overheid en - via een onderdeel van de sOB – bij de centrale 
inkoop van energie, afvalverwerking, etc. 

‘eIGenLij K KoM IK In een GesPReID BeDje’
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OPEN ZONDAG lipsGroen
Opheffingsuitverkoop met sfeervolle kerstshow!

Ook maken de enthousiaste mede-
werkers van LipsGroen kerststuk-
ken op; op glaswerk, met foam 
en zijdebloemen, fleurige kerst-
boompjes en andere sfeerstukken. 
LipsGroen heeft de hoge kwaliteit 
potten van Capi (tal) in de uitver-
koop. Wilt u in het voorjaar mooie 
potten op uw terras, sla dan nu uw 
slag. Dit geldt overigens ook voor 
de Nesling schaduwdoeken. 

sint- en kerstcadeaUs  
Het is nu extra leuk winkelen voor 
Sintsurprises of kerstcadeaus. Loop 
eens binnen, voor ‘de prijs’ hoeft u 
het niet te laten. in de eerste week 
van december komen er verse 
kerstbomen binnen, om de vaste 
klanten van LipsGroen van dienst 
te kunnen zijn.
Het is nu de tijd om bomen en 
beukenhagen te planten. in de 
herfst geplant, kunnen deze voor 

de winter nog goed doorwortelen. 
Ook heide, violen en planten met 
mooi gekleurde bladeren of bessen 
staan leuk in bakken of tuin. 

Deze planten blijven we geleverd 
krijgen, aangezien de hoveniersaf-
deling deze ook gebruikt.

slUiten
Op 22 december gaan de deuren  
van het tuincentrum echt op slot, 
en  stoppen alle tuincentrumactivi-
teiten.
LipsGroen gaat zich helemaal rich-
ten op het ontwerpen en aanleg-
gen van tuinen, met als specialiteit 
de energetische tuin oftewel de 
FeelGood Garden, waarin ook les 
wordt gegeven. Dit alles op dezelf-
de locatie in Nistelrode.
U bent van harte welkom bij tuin-
centrum LipsGroen tot 22 decem-
ber van maandag t/m vrijdag tussen 

9.00-18.00 uur en op zaterdag van 
8.00-17.00 uur. En natuurlijk a.s. 
zondag 11 november tussen 11.00 
-17.00 uur. Er is voldoende par-
keerruimte en de koffie is gratis.

NiSTELRODE - zondag 11 november bent u van harte welkom bij Lipsgroen in Nistelrode. er is weliswaar 
een grote opheffingsuitverkoop gaande, maar toch blijft de altijd gezellige sfeer aanwezig. alle kerst- en 
sfeerartikelen zijn al in maart besteld en de laatste leveringen komen deze week nog binnen. Op 22 decem-
ber sluiten de deuren van tuincentrum Lipsgroen daarom gaan deze laatste leveringen, net binnen, nu al in 
de uitverkoop! 

Advertorial

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM  Nistelrode, www.lipsgroen.nl

Openingstijden:  ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur, 
 za  8.00 -17.00 uur

Leegverkoop van alle 
kerstartikelen, woonaccessoires, potterie, kamerplanten, 
gereedschap, bestrijding- en voedingsmiddelen, 

bloembollen, zaden, rieten manden, tuinmeubels, 

vijver en tuinartikelen, Capi potten en Nesling doek.

LipsGroen Hoveniers en FeelGoodgarden blijven 
op hetzelfde adres doorgaan.

Voor meer info zie www.lipsgroen.nl

Open zondag
11 november 11.00 -17.00 uur

Opheffings-

uitVerkOOp

Lipstuincentrum_109x109_wk45.indd   1 2-11-2012   19:30:30

Zoals waarschijnlijk bekend, is de 
kringloopwinkel medio april 2011 
geopend aan de Lindelaan 18 in 
Vinkel. Doelstelling van de stich-
ting is om het project de Vinkelse 
molen te herbouwen, onder de 
aandacht te houden en daarvoor 
geld te genereren. 

Ruim anderhalf jaar verder kan 
men vaststellen dat er al enorm 
aan de weg getimmerd is. “Vele 
vrijwilligers hebben zich spontaan 
aangemeld”, vertelt voorzitter 
Nancy van Orsouw, “en dankzij 
de inzet van vele vrijwilligers heeft 
‘de Meule’ een fantastische omzet 
gedraaid.”
Tijdens de bijeenkomst afgelopen 

week werd dat duidelijk gemaakt. 
Een schenking van € 20.000,-   
werd middels een symbolische 
cheque aan voorzitter Tonny van 
der Lee van de Stichting de Vin-
kelse molen overhandigd door 
Nancy van Orsouw, de voorzitter 
van Stichting Kringloopwinkel ‘De 
Meule’. Tonny van der Lee was 
zeer aangenaam verrast en prees 
de vele vrijwilligers voor hun inzet 
en het warme hart dat ze aan het 
“molenproject” toedragen. 

U kunt uw spullen aanbieden via: 
06-27597745 of 
kringloopwinkelvinkel@gmail.com 
Kringloopwinkel ‘de Meule’, 
Lindelaan 18, 5381 GK te Vinkel 

vinkelse molen ontvangt 
€ 20.000,00
Geld voor herbouw van molen ‘De Zwaan’

In het woud van (fiscale) wet- en regelgeving volgen wijzigingen elkaar in hoog tempo op!
Deze wijzigingen kunnen grote financiële en/of fiscale gevolgen hebben voor u, uw bedrijf
en personeel.

Brabant Accountants en Belastingadviseurs nodigt u uit om uw kennis te verbreden tijdens
een informele bijeenkomst.

Taalkunstenaar/columnist Wim Daniëls (bekend van radio en tv) zal de avond een luchtig
en ludiek karakter geven.

Wanneer: Woensdag 14 november a.s.

Waar: Theater De Schalm, Meiveld 3, Veldhoven

Aanvang: 19.30 uur

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven (0413-334633) of via e-mail:
h.vanroosmalen@brabantaccountants.nl.

Bent u als ondernemer
voldoende op de hoogte

van recente ontwikkelingen in
de fiscale wet- en regelgeving?

uitnodiging
Bent u als ondernemer

voldoende op de hoogte van
 recente ontwikkelingen in 

de fiscale wet- en regelgeving?

In het woud van (fiscale) wet- en regelgevingen volgen wijzigingen elkaar 
in hoog tempo op! Deze wijzigingen kunnen grote financiële en/of fiscale 
gevolgen hebben voor u, uw bedrijf en personeel.

Brabant Accountants en Belastingadviseurs nodigt u uit om uw kennis te 
verbreden tijdens een informele bijeenkomst. 

Taalkunstenaar/columnist Wim Daniëls (bekend van radio en tv) zal de 
avond een luchtig en ludiek karakter geven.

 Wanneer: Dinsdag 13 november a.s.
 Waar: Cultureel Centrum de Pas, De misse 4, Heesch
 Aanvang: 19.30 uur 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u kunt zich telefonisch opgeven 
(0413-334633) of via de e-mail h.vanroosmalen@brabantaccountants.nl. 

 11 november
11.00 -17.00 uur

ViNKEL - Op 3 november was er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers 
van stichting kringloopwinkel ‘De Meule’ Vinkel in diezelfde kring-
loopwinkel. tijdens deze bijeenkomst werden de vrijwilligers door het 
bestuur bijgepraat over de lopende zaken en de resultaten die er be-
haald zijn.  

Nancy van Orsouw en Tonny van der Lee
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boerenbruidspaar neemt huwelijk serieus
“As ge regelt dat we echt kunnen trouwen, dan is het goed!”

Het boerenbedrijf met de melk-
koeien heeft Pieter met veel en-
thousiasme van zijn vader Piet 
overgenomen. Natasja heeft het 
ook goed naar haar zin op ’t Loo 
en heeft er een waar kinderpaleis 
opgezet. Daar runt ze, als moe-
der van Antje en Drieck, hun twee 
kinderen, naast het gezin ook haar 
kinderopvang ‘Kinderpaleis ’t Loo’.

De vraag
Gerrit Janssen, Jan van den Hurk, 
Wim van den Brand, Noud van 
Hoorn en Peter van den Akker 
waren voorbereid als commis-
sie ‘Boerenbruiloft’ toen ze Wim 
op pad stuurden met de grote 
vraag. Toen Wim het verwachte 
antwoord kreeg van Pieter: ‘As ge 
kunt regelen dat we echt kunnen 
trouwen, dan mogen jullie terug-
komme.’, kon Wim meteen beves-
tigen: “Mooi dat is geregeld dus 
bereid je maar voor op 9 februari 
2013.” En dat hebben ze gedaan. 
Enkele weken geleden gingen ze in 
ondertrouw. Pieter van Piet van 

Hannes Drieke Piete & Natasja 
van Mientje van Anna van Nel-
leke van Ay de Vos zullen om 
14.30 uur geschiedenis schrijven: 
het eerste echtpaar dat echt in de 
echt verbonden wordt als boeren-
bruidspaar. Pieter, zoon van Piet en 
Riek van der Heijden en Natasja, 
dochter van Gerrit van Dinther en 
Mientje Den Dekker (†) en Nelly 
van Dinther- van de Boogaart zul-
len elkaar in de grote zaal van het 
partycentrum hun Ja-woord ge-
ven. 

De getuigen van de bruidegom 
zijn: ine van Dijk en José Wijger-
gangs. Broer en zus; Ralf van Din-
ther en Nieltje van Dinther zullen 
getuigen zijn van de bruid. Zus 
Ruby wordt de ceremoniemeester 
op 24 mei 2013, de dag dat ze el-
kaar het jawoord gaan geven in de 
Sint-Antoniuskerk in Loosbroek. in 
haar jonge jaren droomde Nata-
sja ieder zondag in deze kerk van 
Loosbroek dat ze ooit als prinses in 
deze kerk zou trouwen. 

U bent van harte uitgenodigd alle 
feestelijkheden bij te wonen.

NiSTELRODE – Op 9 februari zal het boerenbruidspaar Pieter van Piet van Hannes Drieke Piete & Natasja van Mientje van anna van Nelleke van 
aY de Vos bij Partycentrum ’t Maxend in het huwelijk treden. Wethouder rien Wijdeven zal de taak van ambtenaar van de burgerlijke stand op 
zich nemen. Pieter van der Heijden en Natasja van Dinther wonen sinds 5 jaar samen op de plek waar het ouderlijk huis van Pieter staat. 

Pieter en Natasja bij hun eigen schouw 

Het boerenbedrijf met de melk-
koeien heeft Pieter met veel en-
thousiasme van zijn vader Piet 
overgenomen. Natasja heeft het 
ook goed naar haar zin op ’t Loo 
en heeft er een waar kinderpaleis 
opgezet. Daar runt ze, als moe-
der van Antje en Drieck, hun twee 
kinderen, naast het gezin ook haar 
kinderopvang ‘Kinderpaleis ’t Loo’.

De vraag

zich nemen. Pieter van der Heijden en Natasja van Dinther wonen sinds 5 jaar samen op de plek waar het ouderlijk huis van Pieter staat. 

om met kleine groepjes te gaan oe-
fenen. En probeer zo snel mogelijk 
de kostumering klaar te hebben. 
Dan voelen kinderen zich meteen 
hun personage, omdat ze heel vi-
sueel ingesteld zijn. Die kleintjes 
zijn heerlijk verfrissend en open 
in hun spel. Heel speels en het is 
belangrijk om dat allemaal ruimte 
te geven. De manier van aanpak is 

leuk. Het is wel belangrijk dat alle 
‘Popelientjes en Prins Driekussen 
herkenbaar zijn, anders raakt het 
publiek in de war.” 

Dian Langenhuijzen, coördinator 
van Cube Bernheze is enthousiast 
over het KinderTheater Festival 
‘Hallo Bernheze’ waarmee het cul-
turele schooljaar geopend wordt. 

“De professionele begeleiding van 
Sally&Molly geeft écht een meer-
waarde aan de theaterbeleving 
van kinderen. Het is leuk dat elke 
school een eigen aanpak heeft. 
iedereen is welkom om op 28 
november op de scholen te gaan 
kijken. Voor meer informatie over 
speeltijden per school: 
www.cubebernheze.nl”

Vervolg van voorpagina

kindertheater Festival repetities in volle gang

Ugly sweater Party in vorstenbosch
VORSTENBOSCH – Feesten in je 
allerlelijkste trui. Op het eerste 
gezicht een vreemde combinatie, 
maar voor deze ene keer is het ge-
oorloofd. Op 10 november wordt 
namelijk in Bar de ketel in Vorsten-
bosch de ugly sweater Party gehou-
den. De entree is gratis.
Het is de bedoeling dat de gasten 

een zo lelijk mogelijke trui aantrek-
ken. Om degene met de lelijkste trui 
aan te wijzen zal de organisatie, een 
Vorstenbossche vriendengroep, een 
heuse Trui-athlon houden. Vijf be-
zoekers strijden daarbij om een prijs 
van drie meter drank naar keuze. 
Daarnaast is er een speciale borrel-
bar aanwezig. Daar zullen borrels 

als ‘De Bolletjestrui’ en ‘De Sweater’ 
geschonken worden. De jongens be-
loven dat het een klassiek, modern 
feestje zal worden met een knipoog 
naar de hedendaagse mode. Het 
feest zal de aftrap zijn voor een reeks 
van vier feesten. Even zoveel groe-
pen rivaliseren namelijk onderling 
om ‘Het beste idee van De Ketel’. 
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Facelift voor kapsalon van Zutphen

De zeer ervaren haarstylistes, inge, 
Daisy en Pleun zorgen ervoor dat u 
volgens de laatste trends geknipt, 
gekleurd en gestyled wordt. Te-
vens behoort permanenten, het 
plaatsen van extensions en het 
verzorgen van bruidskapsels tot de 
mogelijkheden. 

Onze stylistes volgen met regel-
maat workshops, cursussen en trai-
ningen om op de hoogte te blijven 
van de nieuwste technieken die tot 
uiting komen in de laatste trends 
op het gebied van haarverzorging. 
Kapsalon van Zutphen werkt met 
SOCOLOR.beauty en Color SYNC, 

de prachtige kleurproducten van 
Matrix. Dankzij het uitgebreide pa-
let van meer dan 100 kleuren is er 
voor elke gewenste look de juiste 
kleur met 100% grijsdekking. 
De kleurproducten van Matrix 
zorgen voor een egaal, natuur-
lijk eindresultaat met een ultieme 

glans, zonder het haar te bescha-
digen. ideaal om de eerste grijze 
haren te bedekken, uw natuurlijke 
haarkleur te versterken of wanneer 
u compleet van kleur wilt verande-
ren. 
Daarnaast zijn vele producten ook 
milieuvriendelijk geproduceerd en 

zijn de ingrediënten ook zoveel 
mogelijk ‘groen’.

actie
Om u kennis te laten maken met 
onze nieuwe herfst- en winterkleu-
ren, hebben wij in de maand no-
vember een speciale actie voor u. 
Bij een volledige knip- en kleurbe-
handeling ontvangt u een gratis 
glansspray t.w.v. € 9,95. Voor de 
heren en kinderen is er een actie 
op dinsdag, woensdag en donder-
dag: Heren knippen € 13,95
Kind knippen € 10,95.

Advertorial

NiSTELRODE - Al ruim 10 jaar is Kapsalon Van Zutphen aan Laar 23 in Nistelrode gevestigd. in 
de loop der jaren is een vast klantenbestand opgebouwd. Onlangs hebben wij de uitstraling 
van de salon aangepast. Naast de buitenkant van het pand, is ook het interieur met mooie 
grijstinten gecombineerd  met ‘in het oog’ springende kleuren vernieuwd. Het nieuwe logo 
is strakker en moderner en opvallend aangebracht op de gevel en is nu in één lijn met de 
uitstraling van de vestiging in Boekel die in 2011 geheel vernieuwd is.

team kapsalon Van zutphen
Laar 23. Nistelrode 
Tel. 0412-611455
info@kapsalonvanzutphen.nl
www.kapsalonvanzuthpen.nl

Wij verwelkomen u 
graag in onze salon!

BOVAG heeft daarom de BOVAG-
cadeaubon ontwikkeld die ver-
strekt wordt bij BOVAG fietsbe-
drijf Jack Martens Tweewielers te 
Nistelrode en Van Esch Tweewie-
lers te Heeswijk-Dinther.

Met deze cadeaubon richten Jack 
Martens Tweewielers en Van Esch 
Tweewielers zich op (groot)ouders 
en verzorgers die hun (klein)kinde-
ren graag goed zichtbaar rond zien 
fietsen. Middels de cadeaubon 
kunnen ze reparatie of vernieu-
wing van fietsverlichting cadeau 
geven, de waarde is zelf te bepa-
len. Tijdens de actieperiode (tot 31 
december 2012) is het arbeidsloon 
gratis en wordt alleen betaald voor 
de onderdelen. 

Campagne voor jongeren, 
door jongeren
Met social media acties, adverten-
ties op populaire jongerenweb-
sites, opvallende straatacties en 
buitenreclame worden de jongeren 
geprikkeld om verlicht te fietsen. 

Vanaf 27 oktober is de website 
www.ikwiljezien.nl online. Via een 
speciaal ontwikkelde app op Face-
book kunnen jongeren ikwiljezien-
boodschappen doorsturen en vele 
prijzen winnen, zoals fietsverlich-
ting, maar ook bioscoopbonnen en 
een Van Mooffiets. 

De campagne en de actie met de 
BOVAG-cadeaubon is een mooie 
kans om aan de consument te la-

ten zien waarom ze bij BOVAG 
fietsbedrijven zoals Jack Martens 
Tweewielers en Van Esch Tweewie-
lers  het beste af zijn. 

Bij ons Ben je 
verzekerD van 
kwaliteit, service 
en garantie!.

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode
tel.: (0412) 61 12 31

info@jackmartens.nl - www.jackmartens.nl

NiSTELRODE/HEESWiJK-DiNTHER - Begin november is de  nieuwe fietsverlichtingscampagne van start ge-
gaan met als thema ‘ik Wil Je zien’. BOVag werkt ook dit jaar weer samen met partners om met name jon-
geren tussen de 13 en 25 jaar te stimuleren fietsverlichting te gebruiken. 

abdijstraat 28 - 5473 ae  Heeswijk-Dinther
tel.: (0413) 29 30 54

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

bovaG-cadeaubon
voor gratis maken

U betaalt alleen de onderdelen 

fietsverlichting
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Restaurant De Waard 15 jaar
Aftrap feestelijkheden: 23 november met 15 gerechten voor 15 jaar

EEN DROOM
Vijftien jaar menu’s bedenken en 
bereiden! Kunt u zich voorstel-

len hoeveel creativiteit daarin zit? 
Voor Hans geen probleem. Hij was 
9 jaar chef-kok bij een restaurant 

en zijn jongensdroom werd wer-
kelijkheid toen hij op 1 december 
‘97 zijn Restaurant en zalen De 

Waard kon openen. Op 5 decem-
ber startte hij met een surprisedi-
ner dat klonk als een klok.  Dit jaar 
in herhaling!

Maar eerst gaat Hans op 23 no-
vember zijn creativiteit helemaal 
uitleven. Maar liefst 15 gangen 
krijgen de gasten van die avond 
voorgeschoteld vanaf 18.30 uur. 
Het is wel aan te raden om te re-
serveren en tijdig aanwezig te zijn, 
want waar elders krijg je zoveel 
lekkere dingen voor € 75,-- p.p. 
excl. (wijnarrangement € 17,50 
extra).

VERRASSINGEN
Op de andere dagen van novem-
ber en december kunt u natuurlijk 
à la carte bestellen in dit typische 
Brabantse restaurant, maar wat is 
nu leuker dan tijdens deze jubile-
ummaanden u ook eens te laten 
verrassen door de koks van Res-
taurant De Waard en het jubileu-
marrangement te bestellen? Daar-
bij krijgt u een heerlijk 4-gangen 
menu voor € 27,50, waarbij u een 
mooi wijnarrangement kunt be-
stellen voor € 15,00 p.p. extra.

Hans en Anja hebben nog meer 
surprises in petto. Na de pakjes-
avond willen Sint en Piet ook wel-
eens verwend worden. Verras ze 

met een uitnodiging voor de surpri-
seavond bij Restaurant De Waard 
op 7 december. Succes verzekerd! 
U kunt kiezen uit een 3-gangen- 
en een 4-gangenmenu. Natuurlijk 
kunt u ook een van de zalen huren 

om het ‘heerlijk avondje’ met fami-
lie, vrienden of collega’s te vieren, 
waarbij u ervan verzekerd kunt zijn 
dat de verzorging ‘TOP’ is en dat 
u voor de drankjes en versnape-
ringen een mooie aanbieding kunt 
verwachten tegen een prijs all-in.

Als klap op de vuurpijl – om maar 
bij de decemberfeesten te blijven 
– kunt u zich op zondag 2 de-
cember van 14.00-18.00 uur zelf 
overtuigen van de lage drempels 
bij De Waard en komen genieten 
van presentaties van leveranciers 
hapjes van Hans, De Bakkers La-
mers, Heerkens groenten en fruit, 
Koman’s vishandel, Hanos Horeca 
groothandel, een wijnproeverij van 
wijnhandel Kwast,  en de gastvrij-
heid van Anja. U kunt dan meteen 
Hans en Anja feliciteren met dit 3e 
lustrum. 

HEESCH - Op 23 november is het feest bij Restaurant De Waard aan de Kerkstraat. Hans en 
Anja Rombouts serveren op die dag al 15 jaar voortreffelijke menu’s aan hun gasten. Daar-
om zal er op die dag een 15 gangen menu geserveerd worden. Elke gang wordt – naar be-
lieven – begeleid door een bijpassend wijnarrangement. Maar een andere keuze aan drank 
is natuurlijk ook mogelijk. U krijgt een keur van gerechten gepresenteerd en kunt verzekerd 
zijn van Brabantse gemoedelijkheid bij een lekker menu. 

De Waardse draaitafel voor 8-10 personen is een van de vele mogelijkheden bij De Waard Foto: Marcel vd Steen

Kijk eens op www.restaurantdewaard.nl voor de mogelijkheden tijdens 
de kerstdagen, of beter nog, loop eens binnen aan de Kerkstraat 3.
T 0412-45 17 55
Open: woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur en zondag vanaf 
15.00 uur.

‘BRABANTSE 
GEMOEDELĲ KHEID BĲ  
EEN LEKKER MENU’

www.humstijl.nl

‘Ton-praten op z’n Best’
In de prachtige nieuwe zaal aan 
het Tramplein zullen gevarieerde 
thema’s worden gebracht door lu-
diek uitgedoste ton-praters. Deze 
avond gaan zij de sfeer bepalen. 
‘Ton-praten op z’n Best’ met o.a. 
de ‘niet zo goed Nederlands spre-
kende Ali Osram, de Opperklets-
majoor 2012 bij het Keiebijters 
Kletstoernooi: Kitty Goverde. Ook 
publiekstrekkers zoals een tonpra-
ter die u moeiteloos 20 minuten 
kan boeien met tekstuele vond-
sten:   in 2006 de winnaar van De 
zilveren Narrekap Keiebijters Hel-
mond: Rob Schepers, Rien Bekkers 
en de uit Maarheeze afkomstige 

Erik Mulder. Ook in Bernheze kun-
nen we de Vorstenbosche Freddy 
van de Elzen bij de grote namen 
voegen. Hij werd 2e bij de Bra-
bantse Parel op het toernooi van 
tonpraters in Heeze. Een mooie 
avond gepresenteerd door de 
Nisseroise Pieter Meulendijks die 
ook zelf jaren in de ton ervaring 
opdeed. 

Kaartverkoop: Café ‘t Tramstation/ 
Venwico/ Bon Fromage
Entree: € 9,-

D’n bolle Tiny Circus directeur 
uit België

Fotograaf: Liesbeth van Asseldonk

Zaal ’t Tramstation 
NISTELRODE - Zaal ‘t Tramstation heeft 17 november aanstaande hoog bezoek uitgenodigd voor een avond 
live genieten. Heeft u altijd rond carnavalstijd de regionale tv-zenders aanstaan om van de vele tonpraoters 
te genieten? Dan is deze avond iets voor u! Een indrukwekkende line-up van artiesten voor een plezierige 
avond in de mooie zaal van ’t Tramstation. 

Zaterdag 17 november 
13.00 - 20.00

Zondag 18 november 
11.00 - 17.00 

Laat u inspireren. 

“T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20

Kerstshow 2012 Kerstshow 2012 

De Rank_109x53_wk45.indd   1 2-11-2012   22:00:07

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?

Heeft u de krant niet 
of niet op tijd gehad?

 Laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955
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in bedrijf

* bar
* bowling
* eethuys
* ijssalon
* zalen
* complete arrangementen

Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland

T.: (0412) 617 042
post@rainbowcentre.nl

bar   bowling    eethuys    ijssalon    zalen

WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39 
E. wve.schilderwerk@home.nl

mooi & in bedrijf

HET GEMAK 
VAN EEN 

ADVISEUR 
DICHT BIJ 

HUIS

Gladheidsbestrijding voor bedrijven en levering van strooizout

van ravensteijn assurantie 
Groep is voortaan rivez

Volmachtbedrijf en 
schaalgrootte
Rivez Assurantiën en Risicobe-
heer B.V. is een zelfstandig, on-

afhankelijk, regionaal gevestigd 
en landelijk werkend assurantie-
bedrijf met vestigingen in Hel-
mond en Venray. Rivez adviseert 

zowel particulieren als bedrijven. 
Rivez maakt deel uit van het lan-
delijk samenwerkingsverband 
Noordeloos Groep en is tevens 
aangesloten bij Adfiz. Expertise 
en kwaliteit op het hoogste ni-
veau is hiermee gegarandeerd.

Rivez beschikt over een ei-
gen volmachtbedrijf. Hierdoor 
maakt Rivez veelal zelfstandig 
polissen op voor de particuliere 
of MKB relaties, incasseert pre-
mies en behandelt rechtstreeks 
en zelfstandig schades (in de 
transportsector gaat dat norma-
liter via een verzekeraar). 

Directeur Groot: “Dankzij een 
jarenlange beheerste en gestage 
groei mogen wij ons momenteel 
tot de belangrijkste financiële 
dienstverleners in Noord-Bra-
bant en Noord en Midden Lim-
burg rekenen. Wij staan dicht bij 
onze klanten en geven deskun-
dig en persoonlijk advies.“ 

Met Van Ravensteijn heeft Rivez 
het specialisme transportverze-
keringen toegevoegd. 

Rivez kan premiebesparing bie-
den en heeft voor de wat gro-
tere bedrijven ook ingangen op 
de assurantiebeurs.

actueel: Meedenken over 
risico’s en clausules
Momenteel is men druk bezig 
om klanten te wijzen op het 
belang van clausules die in hun 
verzekeringspolis zijn opgeno-
men. immers, wie niet aan die 
voorwaarden voldoet, krijgt 
schades niet of maar ten dele 
betaald. Laat u informeren, Ri-
vez kan ‘t verschil maken.

nisteLrOde – De klanten zijn allemaal op de hoogte en het pand 
is aangepast met de nieuwe naam op de gevel. Dankzij de schaal-
vergroting kan de dienstverlening bij het assurantiekantoor op 
hetzelfde niveau worden gehandhaafd en is de continuïteit van 
Van ravensteijn assurantie groep B.V. voor de toekomst veilig-
gesteld. “We stellen groot belang in lokale aanwezigheid”, stelt 
een van de eigenaren, gerard groot.

voordelen riveZ
• Goede , snelle en 
persoonlijke service 

• Zelfstandige en deskundige 
schade-afhandeling 

• Maatwerk in de vorm van 
eigen producten 

• Scherpe premie en 
uitstekende voorwaarden

• Regionaal gevestigd

het aanbod van riveZ
• Alle zakelijke verzekeringen

• Inkomens en zorgverzekeringen
• Pensioenen

• Specialisten voor MKB en 
grootbedrijf, transportbedrijven, 
woningcorporaties, vastgoed-
beheerders, VvE’s en overheid. 
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Tafels  •  Keukens  •  TV-meubels  •  badkamermeubels  •  kamer en suite  

i n t e r i e u r s  o p  m a a t

MEUBEL & AMBACHT

FRANS VD HEIJDEN   Pastoor Boelensstraat 1, 5384 GR  Heesch  •  06 - 22 49 67 54 

info@meubelenambacht.nl  •  www.meubelenambacht.nl

Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

DIENSTVERLENING OP MAAT

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming 
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer 
van uw financiële administratie.

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening  en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. 
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming 
alsook privé. 

Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie 
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. 

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

COLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant 
 d’n Bonte wever
• de kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus hoeve
• Los door het bos
• heische tip

• Vishandel Venrooy
• kaas van Van den herik
• het wafelhoekje
• de kaaskoning

• Beauté totale didi
• Van der heijden
 dakkappellen
• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• rainbow Center
• Beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• wVe schilderwerk
• trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• etagereshop.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

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.

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

T. (0413) 229040
E. info@uweigenbeautytheek.nl
I. www.uweigenbeautytheek.nl

Wij verzorgen de advisering 
en verkoop van een groot 
assortiment van beautypro-
ducten en voedingssupple-
menten.

Vraag een gratis demo aan
via onze website of door 
contact op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

*  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

25 jaar kleur bekennen
Van Berloo Glas & Schilderwerken

Kleur geven aan kozijnen, deuren 
en alles wat in en om huis kleur 

moet hebben is belangrijk, vin-
den Mari en Maria en ook zoon 

Jurgen van Berloo. Daarom zijn 
er veel kleuren verf leverbaar, 
dankzij de verfmengmachine. En 
tijdens het schilderen wordt – in 
overleg - meteen ook het kozijn 
gerenoveerd, waar nodig. Hier-
voor worden professionele, ei-
gentijdse en steeds duurzamere 
producten gebruikt.

Het personeel van Van Berloo 
Glas & Schilderwerken is al even 
trouw als hun klanten. 
Addo Cleerdin werkt er al 20 jaar 
en Adriaan van der Doelen al-
weer bijna 12,5 jaar. Zoon Jurgen 
assisteert ondertussen 14 jaar in 
het bedrijf en zal te zijner tijd het 
bedrijf overnemen.

Schildersbedrijf Van Berloo Glas 
& Schilderwerken vof is AF-er-
kend, wat zoveel betekent als 
‘vakmanschap erkend’. De klan-
ten krijgen, bij oplevering, een 
vragenlijst in het kader van een 
klanttevredenheidsonderzoek. 
De resultaten zijn online te zien 
op www.af-erkend.nl
Kijk meteen ook eens op 
www.vofvanberloo.nl

HEESWiJK-DiNTHER – toen in 1987 het schildersbedrijf Van Berloo 
glas & schilderwerken vof werd opgericht door Mari en Maria van 
Berloo, konden ze niet bedenken dat ze na 25 jaar zo’n trouwe klan-
tenkring zouden hebben. Het leveren van kwaliteit is ondertussen 
bekend bij vele particulieren, maar ook bouwbedrijven en verenigin-
gen van eigenaren hebben de weg naar Van Berloo gevonden.

Vlnr. Mari van Berloo, Maria van Berloo, Adriaan van der Doelen, 
Jurgen van Berloo en Addo Cleerdin

Om het 
25-JariG JUbileUM 

te vieren is er deze winter 
een speciale 

JUbileUMactie

tot 1 maart krijgen 
particulieren voor 

binnenschilderWerk 
25% kortinG 
op het uurloon 
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KoRTmaar KRACHTIG In gesprek over de toekomst van Bernheze
Op 22 november wordt door het CDA in Bernheze in de WIS in Loosbroek een discussieavond georganiseerd over de toekomst van de regio en meer 
in het bijzonder over de toekomst van Bernheze. Vanaf 20.30 uur is, naast de eigen leden, iedereen van harte welkom die het CDA een warm hart 
toedraagt. Praat mee over ‘de toekomst van Bernheze’! 

Na het stranden van het fusie-proces met Maasdonk en het verschijnen van het rapport ‘Veerkrachtig bestuur in Noord-Oost Brabant’ over de 
toekomst van de Brabantse gemeenten (dit rapport kunt u trouwens vinden op onze website www.cdabernheze.nl) komt er een groot aantal vragen 
op ons af. Willen we zelfstandig blijven, groter worden of zelfs eventueel opsplitsen? Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse opties? En het 
belangrijkste, wat is het belang van onze inwoners hierbij? De Fractie van het CDA in Bernheze gaat graag met u in discussie over de toekomst van 
onze mooie gemeente. 

Margriet, Jolanda, Ruud, 
Wim Antoon, Peter
Meer informatie: 
www.cdabernheze.nl

ik ben Vera Lammers, en ben ja-
renlang in de kledingmode als ad-
viseuse werkzaam geweest, ik wil 
nu op een meer persoonlijke wijze 
mijn beroep in praktijk brengen.

Waar kunt u zoal aan denken
- Samen gaan winkelen. U hebt 

een persoonlijke adviseuse en 
als het nodig is vermaak ik de 
kleding op maat.

- ik ga voor u winkelen. ik breng 
de kleding voor u op zicht mee 
en u kunt thuis passen.

- ik kijk samen met u uw kleding-
kast geregeld na en breng zo-
nodig spullen naar de stomerij 
en zorg dat kleding wordt her-
steld en/of aangevuld. Ook een 
klein wasje of strijk kan ik voor 
u doen. Kortom alles waar be-
hoefte aan is op het gebied van 
kleding en linnenkast.

- Een abonnement voor een vaste 
dag, iedere week of maand, be-
staat tot de mogelijkheden. Te-

gen een gereduceerde prijs een 
kast- en verstelinspectie, inclu-
sief het hele pakket. 

- Voor een mantelzorger is het 
fijn als dingen uit handen wor-
den genomen. Dit kan een zorg 

minder voor u zijn. Deze service 
is laagdrempelig. 

De kosten zijn door het recht-
streekse contact beperkt. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
0412-455499 of 06-29243480. 
Email: vera_lammers@hotmail.com

kleding en kast
Mag ik me even voorstellen.
Ik ben Vera Lammers en 
jarenlang in de mode als 
adviseuse werkzaam geweest 
en wil nu graag zorg
dragen voor uw garderobe 
of kledingkast.

Dit zijn de mogelijkheden

Ik ga winkelen 
voor u en u kunt 
in alle rust thuis 
kleding passen

Het in orde 
brengen en 
onderhouden van 
uw kledingkast.

Samen een dag of 
dagdeel winkelen

bel 0412-455499/06-29243480
vera_lammers@hotmail.com

Voor inlichtingen 
of een afspraak

Advertorial

De categorie Cadeau, kende even-
als vorig jaar vier genomineerden. 
De verschillen tussen de vier geno-
mineerden waren uiterst klein. 

De Wereldwinkel wist de titel bin-
nen te halen door de uitstekende 
prestaties op klantvriendelijk per-
soneel en service. Een groot com-
pliment voor alle medewerkers in 
de winkel!

Deze prijs is de beloning voor het 
vele werk dat het afgelopen jaar is 
verzet. De consument heeft door 
het toekennen van deze prijs laten 

zien dat al dit werk niet onopge-
merkt is gebleven. De Wereldwin-
kel is niet voor niets dé fairtrade 
cadeauwinkel van Nederland met 
alle ingrediënten om het verschil te 
maken voor hun producenten!

Nog geen kennis gemaakt met het 
fairtrade assortiment van de We-
reldwinkel? 
Loop vrijblijvend eens binnen in de 
Wereldwinkel in Heesch, Nistel-
rode of Heeswijk-Dinther of surf 
eens rond op www.heesch.wereld-
winkel.nl of www.heeswijkdinther.
wereldwinkel.nl.

Wereldwinkel gaat voor 
titel: ‘Beste Winkelketen 2012’
BernheZe – Maar liefst 213.000 consumenten hebben in de voorronde 
hun stem uitgebracht. Dit leverde de Wereldwinkel een 1ste prijs op 
in de categorie ‘Cadeau’. in totaal zijn er 27 categoriewinaars. allen 
dingen nu meer naar de overall hoofdprijs: de iNg retail Jaarprijs Pu-
blieksprijs Beste Winkelketen 2012. Voor het bepalen van de uitein-
delijke winnaar kunt u tot en met 12 november uw stem uitbrengen. 
ga naar www.bestewinkelketen.nl en maak de Wereldwinkel de Beste 
Winkelketen van Nederland.

Voor de pauze: De twintigste eeuw 
als eeuw van het levensverhaal.    
Waarom verdienen herinneringen 
of brieven van gewone mensen 
het om in een boek te worden uit-
gegeven? Wat is het historische 
belang van de documentatie van 
het leven van gewone mensen in 
het recente verleden? Deze vragen 
staan centraal in deze lezing. 

De traditionele geschiedschrijving 
verschaft   inzicht in de verande-
ringprocessen van de twintigste 
eeuw, maar laat niet zien wat deze 
betekenden voor het dagelijks 
leven van mensen van vlees en 
bloed. 

Na de pauze: Een plek geven aan 
herinnering, tijd en identiteit: een 
struikelsteen voor Bertram Polak.
Op 29 april 2011 werd voor zijn 
ouderlijk huis in de Prof. Donders-
straat in Tilburg een zogenoemde 
struikelsteen gelegd voor Bertram 
Polak (1918-1942), één van de zes 
miljoen slachtoffers van de Holo-
caust. Hiermee kreeg hij een fysiek 
gedenkteken en zijn nabestaan-
den gaven zo letterlijk een plek 
aan hun herinneringen. Bovendien 
maant de struikelsteen, ondanks 
zijn nietige afmetingen, iedere pas-
sant tot bezinning.  in deze lezing 
vertelt dhr. Bijsterveld het verhaal 
van Bertram Polak en de zoektocht 

die voorafging aan het leggen van 
de struikelsteen. Het belooft een 
interessante avond met tevens een 
persoonlijk verhaal van de heer 
Bijsterveld.

iedereen is van harte welkom. 
Voor leden is de avond gratis, van 
niet-leden vragen we € 2,-.

levensverhalen en struikelstenen
Lezing door A.J.A. van Bijsterveld   

HEESWiJK-DiNTHER - Heemkundekring De Wojstap heeft op dinsdag 
13 november 2012 een lezing met als onderwerp: Levensverhalen en 
struikelstenen. De lezing is in de Heemkamer, raadhuisplein 21a te 
Dinther  en begint om 20.00 uur.

koning van het Gilde
Gijs de Visser

Heeswijk-Dinther - afgelopen 
weekend was het gijs de Visser 
die het beslissende  schot lever-
de en zich hiermee een jaar lang 
koning van het sint Willebrordus 
gilde mag noemen. Wilma Bre-
kelmans is als koning afgetreden 
en heeft het stokje overdragen aan 
gijs de Visser. Het feest rondom 
de nieuwe koning is in het gilde 
uitgebreid gevierd.

Gijs de Visser uit Loosbroek is al 
jarenlang lid van het Gilde. Vroe-
ger had hij een bestuursfunctie, te-
genwoordig is hij verantwoordelijk 
voor de PR.

Namens www.mooihdl.nl en 
DeMooiBernhezeKrant
gefeliciteerd

aCtueLe iNFOrMatie OVer De kerNeN iN BerNHeze:
www.mooiheesch.nl  www.mooinisseroi.nl  www.mooihdl.nl  www.vorstenbosch-info.nl
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Column
aD

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente 
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan 
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt 
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl Gepubliceerde columns 
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

EEn takkEnbEndE

Omdat ze nog geen 16 zijn mochten Janick en Quinten uit Heeswijk-
Dinther hun ideeën niet zelf aan de gemeenteraad voorleggen vorige 
week donderdag. Een van de ouders las de brief voor met een pleidooi 
voor interessantere speelplekken in - vooral -  Heeswijk-Dinther.
Deze jongeren legden dit verzoek als burgerinitiatief voor aan de 
gemeenteraad. Dat deden ze op advies van burgemeester Jan. Hij 
was op uitnodiging van de jongeren eens komen kijken in Heeswijk-
Dinther.

Hij had beter kunnen zeggen dat hij het meteen zou aanpakken met 
zijn ambtenaren. Het is immers geen zaak voor een burgerinitiatief 
omdat het over bestaand beleid gaat en de jongeren mogen zelf nog 
geen burgerinitiatief indienen. Maar ja, een tussenpaus kan ook niet 
alles weten. Heel attent dat hij ging kijken en de jongeren aanspoorde 
om verdere actie te ondernemen. 
Dat het eigenlijk anders had gemoeten durfde geen van de raadslieden 
te zeggen. Allen spraken hun lof uit over de actie. Maar als iets in 
de politieke molen moet worden opgelost zou de actie wel eens wat 
langer op zich kunnen laten wachten. Dat had raadslid Margriet wel 
door “dat we er niet te lang over moeten doen voordat we besluiten 
nemen” was haar advies.

Wethouder Rein was wel zo wijs om de oplossing te zoeken in de 
bestaande regeling speeltuinen. Hij zegde toe via de commissie snel 
met een reactie te komen. Daarmee gaf hij impliciet aan dat wat hem 
betreft het signaal ook beter rechtstreeks naar het ambtelijk apparaat 
had kunnen komen of naar hem als verantwoordelijk bestuurder. 

De aandacht van de jongeren op buitenspelen is prima. Dat 
buitenspelen goed is voor de ontwikkeling en gezondheid van jonge 
mensen is al voldoende bewezen. Natuurlijk en ontdekkend spelen 
verdient daarbij de voorkeur boven fantasieloze speelplekken. 
“Weg met de wipkip” zou ik zeggen “en ruimte voor hutten, slootje 
springen, bomen klimmen en voetballen”. Daar hoeven inwoners en 
jongeren meer specifiek eigenlijk helemaal niet voor bij de gemeente 
aan te kloppen. Doe het gewoon en gebruik de openbare ruimte. 
Ouders kunnen er op toezien dat het geen rommeltje wordt en zorgen 
mee voor het dagelijks onderhoud.

Meer durf om weer bezit te nemen van de openbare ruimte is prima. 
De gemeente is er niet voor alles en de openbare ruimte in de eigen 
buurt is in principe het collectieve bezit van die buurt. Voor bewoners 
betekent dit durf tonen en initiatief nemen. Voor de gemeente 
betekent dit durven los te laten en ruimte geven. In samenwerking 
moeten daar mooie dingen uit kunnen komen. Wie vertrouwen geeft 
kan ook vertrouwen verwachten. Geen lange termijn zaken met 
praten en veel papier, maar korte termijn daadkracht en handen en uit 
de mouwen. 

Wie durft een takkenbende te organiseren?

Met groet, Ad

Financiën
Meer nog dan in het verleden 
wordt het gemeentefonds aange-
slagen voor peuterspeelzaalwerk 
en onderwijshuisvesting. De rijks-
overheid neemt al een financieel 
voorschot op de schaalvergroting 
van de gemeenten. Dat merken 
we rechtstreeks, doordat er voor 
2013 € 670.000,-- minder be-
schikbaar is. En dat is niet alles. 

Bernheze moet, als alle andere 430 
gemeenten in ons land, verplicht 
gaan ‘schatkist-bankieren’. Wat 
betekent dat? De gemeente wordt 
dan verplicht om haar spaargeld in 
de schatkist te storten. 

De rente is veel lager dan op de 
kapitaalmarkt. Gevolg: Verlies aan 
inkomsten. Gewoon minder geld 
voor de inwoners. Verder wordt het 

BTW fonds afgeschaft. Andermaal 
minder inkomsten voor Bernheze. 
Deze maatregelen werken contra-
productief op de dienstverlening. 
Verder worden investeringen on-
mogelijk gemaakt. investeringen 
die zo belangrijk zijn voor ons al-
lemaal. De SP heeft de Tweede 
Kamerfractie van de SP gevraagd 
krachtig te protesteren tegen dit 
beleid van Rutte/Samsom.

SP: bernheze in 2013

BERNHEZE - uit het gepresenteerde regeerakkoord blijkt dat op gemeenten ex-
tra wordt gekort. De neoliberale weg gaat ook met de Pvda erbij gewoon door. 
Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de dienstverlening dichtbij de inwoners. 
Met name de inzet op schaalvergroting (gemeenten minimaal 100.000 inwo-
ners) baart de sP Bernheze zorgen. zo wordt alles anoniemer en een ‘ver van 
mijn bed show’. De sP Bernheze wil de inwoners juist betrekken bij besluiten. 
Mensen mee laten denken over de inrichting van de eigen woonomgeving. Met 
de pilot in de Componistenwijk te Heesch wordt ervaring opgedaan. Waarde-
volle informatie komt zo beschikbaar.

Theo van der Heijden, Fractievoorzitter SP

Natuurlijke speeltuin “De Takkenbende” in Deventer

Beleving, comfort, kwaliteit
Door de opkomst van het webwin-
kelen en het succes van reuzewin-
kel-formules moeten kleinschaliger 
winkelgebieden - zoals het cen-
trum van Heesch - creatief zijn om 
voldoende en koopkrachtige klan-
ten te blijven trekken. 
Beleving, comfort en kwaliteit zijn 
dan sleutelwoorden. En winkeliers 
weten zelf het beste wat dat bete-
kent. Maar voor niets gaat alleen 
de zon op, er is geld en inzet no-
dig. En dat willen de winkeliers in 

Heesch nu actiever gaan aanpak-
ken.

uitstekend initiatief
Een uitstekend initiatief. Maar is 
daar een belasting voor nodig? 
Het is niet meer vanzelfsprekend 
dat alle winkels lid zijn van de 
plaatselijke winkeliersvereniging 
en meebetalen aan de kerstverlich-
ting. Niet alleen in Heesch, dat is 
in heel veel plaatsen zo. Overal in 
het land lopen winkeliers zich het 
vuur uit de sloffen om collega’s te 

bewegen actief mee te doen. Vaak 
met beperkt succes. En dat is geen 
goede ontwikkeling, omdat een 
goed winkelgebied zo belangrijk is 
voor een leefbaar en aantrekkelijk 
dorp. 

Het centrum van Heesch wil nu 
een landelijke trend volgen, met 
een nieuwe manier om samenwer-
king en betrokkenheid te organise-
ren. Zeker in het licht van de cen-
trumplannen van Heesch een actie 
die steun verdient.

Progressief Bernheze: 
actieve winkeliers in heesch

BERNHEZE - Ondernemers die vragen meer belasting te mogen betalen. Het 
moet niet gekker worden… toch is dat wat er in Heesch gebeurt: winkeliers in 
het centrum willen dat de gemeente reclamebelasting invoert. Met de opbrengst 
kunnen ze dan extra activiteiten organiseren om het winkelgebied te versterken.

Jeroen Bos, voorzitter Progressief Bernheze

De wegwijsdag, wordt één keer in 
de twee jaar georganiseerd. Dit is 
een dag waarin scholieren van het 
voortgezet onderwijs in Bernheze 
(Het Hooghuis Lyceum en Gymna-
sium Bernrode) kennismaken met 
de politiek van Bernheze. Op deze 
dag wordt door middel van work-
shops door verschillende groepen 
voorstellen voor projecten voor-
bereid die de scholieren in de ge-
meente Bernheze uitgevoerd wil-

len zien. Voor de uitvoering van het 
project is een bedrag beschikbaar 
van € 2.500,--. Als afsluiting van 
deze wegwijsdag wordt ‘s avonds 
in de raadszaal door de scholieren 
gedebatteerd over de verschillende 
projecten en gestemd welk project 
daadwerkelijk uitgevoerd wordt. 
Wij vinden dat dit een leuke, crea-
tieve en interactieve manier is om 
de jeugd te betrekken bij de poli-
tiek en besluitvorming in Bernheze. 

Daarnaast zijn wij als groot voor-
stander van de burgerparticipatie 
van mening dat, met het in stand 
houden van de ‘wegwijsdag’ al op 
vroege leeftijd de burgerparticipa-
tie wordt gestimuleerd. 

Wat ons betreft is de volgende uit-
spraak van toepassing: “De jeugd 
heeft de toekomst en ook in de 
toekomst heeft Bernheze de weg-
wijsdag”.

Bernheze Solidair: 
einde van de Wegwijsdag?!

BERNHEZE - De jeugd heeft de toekomst! Dat is een gevleugelde uitspraak. in januari 
heb ik deze uitspraak zelfs als titel gebruikt in relatie tot de woningmarkt in Bernheze 
voor jongeren. in dit artikel wil ik deze uitspraak herhalen voor een ander item. Op 
donderdag 8 november 2012 wordt de begroting behandeld. Één van de besparings-
voorstellen is om de wegwijsdag niet langer op te nemen in de programmabegroting. 

Gerjo van Kessel (raadslid)

To B Me fashion
Schoonstraat 24 - 5384 AP Heesch

www.tobme.nl

Laat de winter maar komen!
Vesten in allerlei stijlen 

nu 10 dagen lang met 
30% KORTING bij 
TO B ME fashion. 

(van 7-11 t/m 17-11-2012)

Schoonstraat 24 - 5384 

(van 7-11 t/m 17-11-2012)
Tot ziens bij:

ToBME_109x53_wk45.indd   1 4-11-2012   20:26:33

hdl.nl

www.mooihdl.nl
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Rondje koud
Carpaccio 

Wrap gerookte zalm

Salade gerookte kip 

Garnalencocktail 

Wrap gerookte kip 

Kipcocktail

Huzarenslaatje

Pasteitje van kip 

Pastasalade

Gebakken champignons op toast

Rondje soep

Rondje warm

Rondje na
Bastognekoekjesparfait 

Dame blanche 

Brownie

Kaneelijs

Bananensplit 

Yoghurt framboos triangel 

Flensje met vanille-ijs

Tomatensoep 

Uiensoep

Mosterdsoep met zalm 

Spare rib

Runderpuntjes

Saté van het huis

Bourgondische rib met pepersaus 

Vegetarische loempia’s 

Puntzak friet 

Puntzak wedges 

Biefstuk champignonsaus 

Varkenshaassaté

Kipdipper 

Vispannetje 

Pangafilet met dillesaus  

Varkenshaas met brie

Broodje hamburger 

Gehaktballetjes in pepersaus 

Amerikaanse pancakes

Gemarineerd kipspiesje

Zalmfilet met dillesaus

Het ‘Rondje door de Keuken’ is uitsluitend per tafel te bestellen.
De Rondjes koud en warm zijn tot 22:00u en het Rondje na tot 22:30u te bestellen.

Onbeperkt genieten van de bourgondische smaak van Eetcafé 
‘t Pumpke! U mag zo vaak u wilt en in gangen van maximaal 2   
gerechten bestellen. Alle gerechtjes zijn klein in uitvoering, zodat 
u de vele smaken proeft die de keuken van ‘t Pumpke rijk is.

Per persoon: € 24,75

Rondje door de keuken

Eetcafé ‘t Pumpke ~ Raadhuisplein 7 ~ 5388 GM Nistelrode ~ 0412 61 29 56 ~ info@eetcafetpumpke.nl ~ www.eetcafetpumpke.nl

BP SPAARACTIE

* Bij 3 stempels van ‘t Pumpke tot 
75% korting op een wasprogramma 

bij Van Duijnhoven in Nistelrode.
*Bij 3 stempels van 

BP Van Duijnhoven in Nistelrode 
en Heesch (vanaf 20ltr) een gratis 

hoofdgerecht bij ‘t Pumpke.
* Bij 2 hoofdgerechten is het 
goedkoopste gerecht gratis.

* Actie is geldig van 
1 oktober t/m 31 januari 2013.

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m zondag
11.00 t/m 21.00 uur
Woensdag rustdag

FACEBOOK

Bij elke 500 likers verloten we voor  
Sinterklaasavond 5 december 2012 

2 personen gratis
‘Rondje door de Keuken’KERST OP HET MENU 

Een 3-gangen keuzemenu  
voor € 29,75
U kunt kiezen uit:

5 voorgerechten 
5 hoofdgerechten

5 nagerechten
 1e & 2e  kerstdag open

14.00 uur eerste zit - 
19.00 uur tweede zit. 

Kom, neem de tijd en geniet
van een 3-gangen keuzekerstmenu

bij Eetcafé ’t Pumpke.

RONDJE DOOR 
DE KEUKEN

Het ‘Rondje door 
de Keuken’ 

is uitsluitend per tafel 
te bestellen. De ‘Rondjes 

koud en warm’ zijn tot 22.00 
uur en het ‘Rondje na’ tot 

22.30 uur te bestellen.

‘Rondje door de Keuken’ 
is alleen op reservering.

Per persoon € 24,75
Afhalen is niet mogelijk

Het team van Eetcafé 
‘t Pumpke heeft een druk 
programma. Met de decem-
bermaand in het vooruitzicht 
staan er weer heel veel activi-
teiten op de agenda. Behalve 
de vele acties en aanbiedingen 
die u hier op de pagina vindt, 
kunt u uw agenda er nog even 
bijhouden. 
 
Want wat dacht u van de pizza-
workshops, een hele avond met 
uw vrienden en familie onbe-
perkt pizza maken, pizza bakken 
en heerlijke pizza eten. 
Voor groepen van minimaal 
10 personen bent u van harte 
welkom. Vraag naar de mogelijk-
heden. Iedere laatste vrijdag van 
de maand kunt u ook terecht 
voor ‘t Pumpke caféavond 
vanaf 21.00 uur. 
Kijk volgende week voor de 
grote MooiBernhezeKrant 
Kindersinterklaasactie waar 
Eetcafé ’t Pumpke natuurlijk 
ook aan meedoet. Wij wensen u 
sfeervolle, huiselijke winteravon-
den toe bij eetcafé ‘t Pumpke

Mark Verwijst & ’t Pumpke Team

Facebook.com/EetcafetPumpke 
Twitter@tpumpke

www.eetcafetpumpke.nl

Stem voor het Leukste restaurant 

van Bernheze

www.restaurantverkiezing.nl/bernheze

BP SPAARACTIE

Alle gerechten ook af te halen.Zaterdag en zondag
 GRATIS 
thuisbezorgd!!
(alleen in Nistelrode)
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op leeftijd

Reizigersoverleg Brabant komt ons 
alles vertellen over het reizen met 
de bus in Brabant.
Tijdens deze bijeenkomst komen 
zaken aan de orde als reisinforma-
tie, toegankelijkheid, dynamische 
reisinformatie en het lijnennet, of-
wel hoe rijden de bussen bij u, en 
ook weer alle vragen met betrek-
king tot de OV-chipkaart.

Reizigersoverleg Brabant zet zich 
in voor een goed en eigentijds 
openbaar vervoer in Noord-Bra-
bant. Reizigersoverleg Brabant is 
een platform dat bestaat uit een 
groot aantal consumenten- en be-
langenorganisaties, waaronder de 

Brabantse Milieufederatie, de Fiet-
sersbond Brabant, de Katholieke 
Vrouwenorganisatie en de oude-
renbonden. 

themamiddag ‘reizen 
met de bus in brabant’
Dinsdag 13 november in Gasterij Laarstede 

NiSTELRODE - kBO Nistelrode organiseert in samenwerking met de 
gemeente Bernheze een themamiddag in gasterij Laarstede. De middag 
begint om 14.00 uur. De entree en de koffie zijn gratis. De uitnodiging 
geldt niet alleen voor kBO-leden, iedereen is van harte welkom. 

kbo biedt podium aan cultuur

Programma kBO Cultureel
Het spits wordt afgebeten door 
het Seniorenkoor Cantando uit 
Dinther, o.l.v. dirigente Marie-
Astrid Zeinstra. Ad van Schijndel 
zal hierna enkele gedichten voor-
dragen. Vervolgens treden achter-
eenvolgens op de Volksdansgroep 
Kujawiak, een onderdeel van de 
KVO uit Vorstenbosch, de Dinthe-
rse troubadour Henk Habraken, 
Cabaretgroep De Lachspiegel uit 
Heeswijk, het Loosbroekse zang-
duo Jan den Dekker en Wout van 
Venrooij, de in Heeswijk wonende 
Dintherse verhalenverteller Toon 
Konings en tot slot wordt de mid-
dag afgesloten door het Bernhezer 
Senioren Orkest, met muzikanten 
uit de hele regio, o.l.v. dirigent Leo 
Boeijen.

Ook lid worden?
Als u na het zien en horen van zo-
veel enthousiasme óók zin heeft 
om op een of andere manier ac-
tief te zijn op cultureel gebied, dan 
kunt u op deze middag daar volop 
informatie over krijgen. Ook kunt 
u dan ter plekke lid worden van de 
betreffende groep of vereniging.

Graag treffen wij u daarom op za-
terdag 10 november, ergens tussen 
13.30 en 17.30 uur, in CC Servaes. 
De toegang gratis.

HEESWiJK-DiNTHER/LOOSBROEK – aanstaande zaterdag wordt in CC servaes in Dinther kBO Cultureel 
gepresenteerd. rondom het Dintherse seniorenkoor Cantando wordt een veelheid aan mogelijkheden ge-
boden die ouderen kunnen inspireren om op een of andere manier ook op cultureel gebied actief te zijn of 
te worden. iedereen en vooral de (aankomende) senioren uit Dinther, Heeswijk en Loosbroek, zijn van harte 
welkom om te genieten van een vol en afwisselend programma. Natuurlijk is de toegang gratis.

Zaterdag 10 november 2012  
vanaf 13.30 uur in CC Servaes, Dinther

Met medewerking van
.................................................................................

Cantando Seniorenkoor
Kujawiak Volksdansen
De Lachspiegel Cabaret
Bernhezer Senioren Orkest
Ad van Schijndel Dicht
Henk Habraken Zingt
Toon Konings Leest voor
Wout van Venrooij en 
Jan den Dekker Zingen
.................................................................................

Gratis toegang
tot dan!  

KBO-Dinther Veelzijdig actief

www.kbo-dinther.nl

Laat je 10 november inspireren en 
neem op cultureel gebied ook actief 
deel aan de maatschappij van alledag. 

.............................
KBO Cultureel
 Een culturele middag voor alle senioren in Dinther, Heeswijk en Loosbroek.............................

Concept & layout: JanP, een creatief bureau. 

HEESCH -  Op zondag 11 novem-
ber a.s. wordt er in de dagkerk van 
de Petrus-emmaüsparochie   aan 
de kerkstraat te Heesch een grote 
verkoopbeurs gehouden. 

Van 11.00 uur tot 17.00 uur is daar 
iedereen van harte welkom om één 
of meer van de prachtige artikelen 
te kopen die de vrijwilligers van de 
handwerkgroep van Ziekenvereni-
ging Horizon uit Heesch in de loop 
van het afgelopen jaar hebben ge-
maakt. Zoals in vele voorgaande 
edities staat de koffie klaar en be-
looft het bovenal  een gezellig sa-
menzijn te worden. 

De gehele opbrengst komt na-
tuurlijk weer ten goede   aan de 
Horizon. Deze ziekenvereniging, al 
vele jaren een begrip bij de gehele 
Heesche bevolking, verwacht dat 

er veel mensen hun betrokkenheid 
laten blijken, zodat zij  haar mooie 
werk voor de mensen met een 
beperking en de   langdurig zieke 
en   eenzame Heeschenaren kan 
blijven verrichten.

verkoopbeurs handwerkgroep

NiSTELRODE - De handwerkgroep 
van de KBO heeft weer een hele-
boel mooie werkstukken klaar. Op 
zondag 11 november van 10.00 
uur tot 14.00 uur worden deze te-

gen aantrekkelijke prijzen te koop 
aangeboden. iedereen is uitgeno-
digd om een kijkje te komen ne-
men in het paviljoen aan de We-
vershof. De koffie staat klaar!

Verkoop handwerkstukken op 11 november 
in Paviljoen ‘De Wevershof’

Volgens Van den Broek hebben de 
verschillende kristallen ieder hun 
eigen energetische waarde. Daar-
door kan elk kristal een andere in-
vloed hebben op ons lichamelijke 
en geestelijke welzijn. Het Onder-
onsje in Heeswijk is elke tweede 
dinsdag van de maand open en 

gratis toegankelijk voor alle Hees-
wijkse mensen van 55 jaar en ou-
der. Twee vrijwilligers zorgen voor 
een gastvrije ontvangst en de goe-
de gang van zaken. De toegang is 
gratis, bezoekers betalen hun ei-
gen consumpties..

HEESWiJK-DiNTHER - in het maandelijkse Onderonsje in Heeswijk ver-
schijnt regelmatig een gast, die iets komt vertellen over zijn werk of zijn 
hobby. Op dinsdag 13 november komt gijs van den Broek uitleg geven 
over kristallen. Van 14.00 tot 15.30 uur kunnen 55+-ers uit Heeswijk- 
Dinther in CC Bernrode onder het genot van een kop koffie of thee 
komen luisteren naar zijn verhaal en erover meepraten. 

onderonsje heeswijk-dinther

VORSTENBOSCH - De handwerkclub van de k.B.O. houdt op zondag 18 november, een tentoonstelling 
en verkoop van vele verschillende handwerken, warme sokken, mooie sjaaltjes en dassen en handge-
maakte kaarten.

Met de opbrengst kunnen wij weer nieuwe materialen kopen. Onze verkoop is in gemeenschapshuis ‘De 
Stuik’, Schoolstraat 14 Zaal ‘De Rogge’ in Vorstenbosch. De verkoop is van 14.00 tot 16.00 uur. Er is ook 
de mogelijkheid om elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur bij ons binnen te lopen.

kbo vorstenbosch
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sUdokU

MOOIBERNHEZERTJE

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

Zoekt U hUishoUdeliJke 
hUlP? Slechts € 12,95 uur, 
zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-14826000 of mail 
y.kroef@hulpstudent.nl. 

reünie 6e klas Mariaschool 1973/1974

Lia van Santvoort is de enige klas-
genoot die in het buitenland woont 
nl. in Denemarken, helaas kon zij 
niet aanwezig zijn, ze had kaartjes 
voor Jan Smit in....Nederland! 

Verder zijn er klasgenoten uitge-
vlogen naar Maastricht, Deventer, 
Megen, Heesch, Uden, Vorsten-
bosch, Heeswijk-Dinther, Peuflijk, 
Erp, Maria-Heide, Oss, Beek en 

Donk, Alphen en Oploo. Leuk om 
te vermelden is dat 4 klasgenoten 
al oma zijn.

De organisatie had aan iedereen 
gevraagd om hun levensverhaal op 
papier te zetten en hoe ze hun 50e 
verjaardag gevierd/beleefd had-
den. iedereen heeft op haar eigen 
creatieve manier haar levensloop 
op papier gezet. Hiervan is een 

prachtig boekje gemaakt wat ie-
dereen kon bestellen. 

Bij de 1e reünie in 1999 waren er 
helaas al 4 klasgenoten overleden; 
Ellen van Grunsven (17), Anita van 
de Laar (21), Jacqueline van der 
Rijt (22), Mariëlle van Zeeland (34) 
en in 2001 is er afscheid genomen 
van Leny Vogels (39). Omdat zij 
er ook bij horen heeft de organi-
satie met de familieleden van de 
overledenen contact gezocht en 
ook gevraagd een mooi verhaal op 
te sturen voor in het boekje. Een 
moeilijke opgave, maar heel mooi 
en de moeite waard. 
Marja van de Wetering en Anja 
Cuijpers hadden, verkleed als Sa-
rah, nog een lachwekkend stukje 
opgevoerd waarin ze met een 
liedje de 50-plussers lieten weten 
wat ze te wachten staat zoals de 
TenaLady’s, een leesbril, veel rim-
pels etc. etc. Hierna bracht Conny 
van de Wetering nog enkele ge-
beurtenissen uit de 6e klas op een 
ludieke manier onder de aandacht. 
Ze hadden allen de lachers op de 
hand.
De volgende reünie is daarom niet 
over 13 jaar, maar over 5 jaar! 

NiSTELRODE - in 1999 was de eerste reünie omdat ze toen 25 jaar 
van school af waren. De organisatie beloofde weer een reünie te orga-
niseren als iedereen 50 jaar zou zijn en is in het voorjaar aan de slag 
gegaan. zaterdag 27 oktober was het zover en de opkomst was groot.

De viering vindt plaats in de kerk in 
Heeswijk. Om 10.45 uur beginnen 
we met het maken van de lampi-
onnen in het Parochiebureau en 
om 11.00 uur start de viering. 
Tijdens deze viering lezen we het 
verhaal van “ik loop hier met mijn 

lantaren”. De liedjes en versjes 
staan in het teken van het thema 
‘Sint Maarten’. En zoals altijd is er 
een DOE-activiteit voor de kinde-
ren. Dit keer een heuse lampion-
nenoptocht!
Graag tot zondag!

lampionnenoptocht in 
heeswijkse kerk 

HEESWiJK-DiNTHER – in samenwerking met de gezinsviering, vindt er 
op zondag 11 november as. een regenboogviering plaats. ‘sint Maar-
ten’ is het thema van deze viering. een regenboogviering is een korte 
viering, voor kleuters en kinderen van de onder- en middenbouw met 
hun familie. 

HEESWiJK-DiNTHER – De afge-
lopen maanden zijn er door vele 
vrijwilligers duizenden boeken 
verzameld. Het aanbod is fantas-
tisch en veelzijdig. kom dus op 
zondag 11 november ook naar de 
india Book Party.
 
Bij de meeste boekenmarkten 
gaat het alleen om boeken, maar 
bij deze party wordt er veel meer 
gedaan. Rondom de boeken wordt 
een gezellige sfeer gecreëerd voor 
het hele gezin. iemand zal voor-
lezen, en uit de kookboeken zijn 
al wat recepten gemaakt zodat u 
deze kunt proeven.
Vanuit diverse scholen is er een 
verzameling atlassen verkregen en 
er is een workshop waarbij je met 
knippen en plakken je eigen wereld 
kunt creëren. Ook kun je deze dag 
boekleggers en kaarten maken. 

Boekbinder Jos van de Berg zal de 
hele dag workshops geven en wie 
wil kan een boekje inbinden. Voor 
de diverse activiteiten vragen we 
een kleine bijdrage.
ieder uur is er een veiling om extra 
geld in te zamelen. Er kan gebo-
den worden op o.a. een kunstwerk 
gemaakt van oude boeken, een 
speciale wijnencyclopedie en bij-
zondere oude boeken.
De opbrengst van deze dag gaat 
naar de Stichting Solidair met india 
en we zullen deze dag ook films en 
foto’s van de stichting vertonen.
Komt u ook? En helpt u mee zodat 
we een mooi bedrag kunnen over-
handigen aan de Stichting Solidair 
met india?

zondag 11 november
Willibrordcentrum (naast de kerk 
in Heeswijk), 10.00 – 19.00 uur

india book Party

Meer informatie:
Henriëtte van Schijndel, 
06-52336775, 
henriettevanschijndel@
hotmail.com
Rina Hezemans, 06-13766300, 
dehezen@home.nl

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht

  

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe
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hou’t simpel reikt 500e kazoo uit
Wie krijgt de gouden kazoo?

De formatie Hou ’t Simpel timmert 
al wat jaren aan de weg met folk en 
rockcovers en maken van elk op-
treden een waar feest. Doorgaans 
enthousiaste bezoekers gaan dan 
ook volledig op in het muzikale 
gebeuren van de zeskoppige band. 
Het feest wordt compleet ge-
maakt door de aanwezigheid van 
de zogenaamde percussieboom. 
Deze neemt een prominente plek 
in op het podium en als het mu-
ziekgezelschap de bezoekers reeds 
in vervoering heeft gebracht dan 
worden de percussieinstrumenten 
uitgereikt aan het publiek. De me-

nigte laat dan van zich horen door 
met de muziek mee te slaan op 
tambourijn of koeienbel en schud 
met sambaballen of krast op een 
wasbord. Nog gekker wordt het 
als de kazoo voor de dag komt. Dit 
grappig klinkende blaasinstrument 
is gemakkelijk door iedereen te be-
spelen en vrijwel alle aanwezigen 
krijgen er dan eentje om mee te 
spelen.

Dit zorgt voor een hilarische feest-
stemming en maken ieder optre-
den van Hou’t Simpel tot een waar 
feest. Daar waar de gedachten aan 

de economische crisis of ander-
soortige malaise ophouden, begint 
Hou’t Simpel. Wars van jubilea of 
andere zelfverheerlijking zet Hou’t 
Simpel iemand van het publiek in 
het zonnetje door de uitreiking 
van de 500e kazoo. Wie dit zal zijn 
weet nog niemand maar wat wel 
bekend is dat deze persoon een 
gouden kazoo zal ontvangen. Dus 
kom op 10 november vanaf 20.00 
naar Cafè De Zwaan alwaar ook 
de entreekaartjes te koop zijn. De 
entree bedraagt slechts 5 euro in 
de voorverkoop (dagkassa 7,50) of 
kijk op www.dezwaanlive.nl 

HEESWiJK-DiNTHER - De folk/rockband Hou ’t simpel uit Heeswijk Dinther weet een publiek als geen ander 
te bespelen. tijdens hun optredens laten zij ook het publiek meespelen met diverse percussieinstrumenten. 
Ook worden er kazoo’s uitgedeeld waardoor het publiek een vrolijk deuntje kan meeblazen. Vele kazoo’s zijn 
er in de loop der jaren uitgereikt aan het publiek en tijdens hun optreden op 10 november in Café De zwaan 
in Heeswijk Dinther zal de 500e kazoo uitgereikt worden; de gouden kazoo.

dubbelslag voor de koninklijke 
Fanfare sint Willibrord

De Jumbo-cup is een muziekfesti-
val voor harmonieën, fanfares en 
slagwerkgroepen voor de kring 
Veghel en is dit jaar voor de 28e 
keer georganiseerd. De kring Veg-
hel heeft 16 leden. Van deze leden 
hebben op zaterdag 11 slagwerk-
groepen deelgenomen en op zon-
dag 12 orkesten.
De slagwerkers van Sint Willi-
brord, onder leiding van Wim van 
Zutphen, hebben op zaterdag 

gespeeld in het fraai verbouwde 
klooster in Zijtaart. Onze slagwer-
kers hadden wat te verdedigen, 
want ook afgelopen jaar waren 
zij reeds eerste in hun categorie 
en ook winnaar van de wissel-
trofee. Geen geringe prestatie en 
een mooie blijk van waardering 
voor de inzet en het enthousiasme 
waarmee Wim en zijn muzikanten 
de afgelopen jaren werken.
Voor het orkest van Sint Willi-

brord is het de eerste keer dat de 
Jumbo-cup wordt veroverd. Onder 
leiding van dirigent Mari van Gils 
werden op zondag de drie stukken 
gespeeld waarop sinds de zomer-
vakantie wordt geoefend. Dit in 
verband met het concours in Etten 
Leur waaraan binnenkort zal wor-
den deelgenomen. De nummers 
‘Where eagles soar’ ‘Het ministerie 
van fanfare’ en tot slot ‘Gullivers 
travels’. Dat veel en intensief oefe-
nen loont, is zondag wel weer dui-
delijk geworden. Een fantastische 
prestatie van het orkest waarin 
sinds een paar maanden maar liefst 
zes nieuwe jeugdige muzikanten 
zijn opgenomen. 

HEESWiJK-DiNTHER - De slagwerkgroep en het orkest van de ko-
ninklijke Fanfare sint Willibrord hebben uitstekend gepresteerd bij de 
jaarlijkse Jumbo-cup in zijtaart. Beide orkesten hebben de eerste prijs 
behaald in hun eigen groep en ook de wisselbeker die wordt uitgereikt 
aan het orkest met de hoogste score in de verschillende categorieën. 

Voor de slagwerkers onder leiding 
van Tonn van de Veerdonk was het 
de eerste concertwedstrijd sinds zij 
in december 2010 promoveerden 
naar de hoogste slagwerkdivisie. 
Hoewel de repetities van de laatste 
periode dit niet deden verwachten, 
klopte op het podium afgelopen 
zaterdag bijna alles. Met 84,07 
punt werd een prima prestatie ge-
leverd en werd een mooie eerste 
prijs behaald met een dito beker. 
Het harmonieorkest onder leiding 
van Eric Swiggers kwam op zon-
dag op het podium. Het prachtige 
Pinnochio van Alex Poelman kostte 
de nodige inspanning om dit vlek-
keloos voor het voetlicht te bren-
gen. Daarentegen vervoerde het 
prachtige ‘Overture to a New Age’ 
van Jan de Haan het talrijk opge-
komen publiek tot grote hoogte. 
Groot was dan ook de verrassing 
toen bij de prijsuitreiking bleek dat 

harmonie Sint Servaes van de vijf 
deelnemende korpsen in de hoog-
ste groep met 84,63 punten het 
hoogste gemiddelde had behaald. 
Met gemengde gevoelens zagen 
we even daarna de Albert van 
Zutphen wisselbeker naar onze 
collega’s in Heeswijk gaan. Langs 
deze weg proficiat met jullie mooie 
prestaties dit weekend, we gunnen 
het jullie! 

Tot slot willen we nog even stil-
staan bij de grote inspirator van de 
Muziekkring Veghel in het alge-
meen en het Jumbo Muziek Fes-
tival in het bijzonder: Albert van 
Zutphen. Veel te vroeg overleed hij 
op 3 mei jl. na een kort ziekbed op 
64-jarige leeftijd. We willen hem 
bedanken voor alles wat hij voor 
ons gedaan heeft en zullen in zijn 
geest ons blijven inzetten om met 
elkaar mooie muziek te maken.

twee eerste prijzen 
harmonie sint servaes
HEESWiJK-DiNTHER - Harmonie sint servaes deed dit weekend goede 
zaken tijdens het Jumbo Muziek Festival in zijtaart. De slagwerkgroep 
speelde op zaterdag voor het eerst als eerste divisie-orkest mee in de 
hoogste divisie en wist hier meteen als beste orkest te presteren. een 
dag later speelde het harmonieorkest als 2e divisie-orkest in de hoogste 
groep met eerste en tweede divisie-orkesten. Voor de vierde keer in vijf 
jaar werd de 1e prijs gewonnen. een prachtige resultaat! 

Dat laatste had de jury goed opge-
merkt. Het jeugdorkest van Aurora 
is een gezellige groep. Dat is best 
bijzonder als je kijkt naar bijvoor-
beeld het verschil in leeftijd. De af-
gelopen  jaren heeft dirigent Fred 
van Toor samen met de jeugdcom-
missie hard geïnvesteerd in het sa-
menspel, zowel tijdens als voor en 
na de repetities. Elke vrijdagavond 
wordt van zes tot zeven flink ge-
oefend op de muziekpartijen. Door 

‘andere’ activiteiten zoals een Sin-
terklaasavond en een weekendje 
weg  is gewerkt aan een goede 
sfeer. Dat deze er is, blijkt wel uit 
het juryrapport waarin de enthou-
siaste uitstraling ook genoemd 
werd als basis voor het succes.
Als je ook zin hebt om muziek te 
maken binnen een vereniging, dan 
ben je van harte welkom bij Au-
rora! Voor meer informatie: 
www.fanfare-aurora.nl.

succesvol optreden 
jeugdorkest aurora

HEESCH - aurora heeft de toekomst! tijdens het Festival voor Jeugd- 
en Opleidingsorkesten in ammerzoden afgelopen zaterdag, sleepte het 
jeugdorkest van aurora de eerste prijs alsook de ‘arie van en Oord-
wisselbokaal’ in de wacht. De 24 jeugdige blazers en slagwerkers uit 
Heesch lieten het publiek en de twaalf andere orkesten onder meer ge-
nieten van de filmmuziek van Happy Feet. De jury roemde  de uitvoe-
ring van  Chester’s Chase om de fraaie klank en de spelvreugde.
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A.s. zondag
11 november 

open
van 12.00 tot 

17.00 uur

elf-elf bal – the kreuge crew 
‘At your service!’
LOOsBrOek – De crew van vliegmaatschappij De kreuge heet jullie van harte welkom op de eerste carnava-
leske vlucht op vrijdag 9 november met eindbestemming...? the gate is open at 19.30 uur. Vroegboekkorting 
voor de boarding pass € 9,99. Op de dag zelf bij de douanepost op airport kreugezicht kost de boardingpass 
€ 15,00. Vlieg mee om het carnavalsseizoen in te luiden! get ready for departure!

Tekst en foto: Hieke Stek

Café Kerkzicht wordt de 9e no-
vember omgetoverd tot Airport 
Kreugezicht waar de crew jul-
lie van harte welkom heet. Zij 
zullen om 11 minuten over 8 
alle passagiers op ludieke ma-
nier van harte welkom heten, 
waarna tonproater Rob Schee-
pers uit Sterksel het overneemt. 
De jongens van REP zorgen voor 
de nodige turbulentie met inter-
actief, muzikaal entertainment.
“Mocht het je allemaal te veel 
worden? Kotszakjes zijn gra-
tis verkrijgbaar. Vanzelfsprekend
 zorgen wij als crew voor een zach-
te landing en leveren we de pas-
sagiers met een flinke jetlag weer 
af in Loosbroek. 
Tijdens de vlucht zullen de stewar-
dessen van vliegmaatschappij De 
Kreuge langskomen met tax-free-
shopping-artikelen. Het beloofd 
een bijzondere vlucht te worden, 
dus vlieg met ‘De Kreuge mee de 
wirreld rond!’ aldus enkele crew-

leden Bert Vermeltfoort, ilse Bie-
mans en Bart Hoezen.  
Het thema van het Loosbroekse 
Elf-Elf bal is natuurlijk passend in 
het HDL thema van dit jaar ‘Car-
naval ’t is wirrelds’. Deze vlucht 
is een voorproefje van het carna-

valsprogramma, want dan gaan 
we met alle carnavalsvierders in 4 
dagen de wereld rond. Het Elf-Elf 
bal organiseren we als Stichting de 
Kreuge dit jaar voor de derde keer 
én met veel enthousiasme, want 
de voorgaande twee jaren waren 
een groot succes. Het idee om 
Loosbroek een nieuw carnavalsle-
ven in te blazen werd ‘op de eier’ 
na de onthulling van Prins Bert 
Vermeltfoort, weer geheel nuchter 
aan de bar van de Wis geopperd: 

Stichting de Kreuge was geboren 
met een heus bestuur. Er werd een 
werkgroep Elf-Elf bal samenge-
steld en zo’n kleine 60 vrijwilligers 
dragen de Loosbroekse carnavals-
activiteiten een warm hart toe. De 
lichtjesoptocht is inmiddels al in 

de regio bekend en het is super 
om te zien dat wagenbouwers al 
rekening houden met het bouwen 
van hun wagen om bij ons verlicht 
mee te doen! 9 februari 2013 is 
het weer zover. 
Om in carnavalsstemming te ko-
men is deze vlucht een must!” 
besluit het drietal. De boarding 
tickets zijn te koop bij Restaria Re-
vival, de Dagwinkel, Sportpark de 
Hoef, Ad van Lieshout en bij Café 
Kerkzicht.

HeT BeLooFD een Bij ZonDeRe VLUCHT Te 
WoRDen, DUs VLIeG MeT ‘De KReUGe’ Mee

Eigen ontwerp gekoppeld aan kleinschalige productie 

geeft een meubel van Heerkens Interieurs een uniek 

karakter. Wij bieden u de mogelijkheid om een meubel 

te vervaardigen dat voldoet aan uw wensen en ideeën. 

Daarnaast zijn de kleurmogelijkheden onbeperkt. 

Kortom alles is bespreekbaar
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Tuincentrum
Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, 0412 40 70 30

heesch@heesch.lifeandgarden.nl

Bolbomen o.a. Bolcatalpa 
en Bolesdoorn

Leibomen o.a.Leicarpinus 
(haagbeuk) Leieik en Leilinde

Dakbomen o.a. Dakmoerbei 
en Dakplataan  

Glamour 
Night

RESERVEER NU 
De avond van 21 November

Kom nu kijken 
als u in 

november een of 
meerdere bomen 

wilt planten.

Lifeandgarden_278x191_wk45.indd   1 6-11-2012   7:53:18

energetische, psychische en lichamelijke therapie
Ivette-Marie van Ierlant, Natuurgeneeskundige

kinderen
Bij Energetische (psycho)therapie 
werkt de therapeut met energie; 
dat zie je niet, maar voelt het wel 

degelijk. ivette-marie van ierlant 
vertelt: “Hier komen veel kinderen 
en pubers die niet begrepen wor-
den en daardoor ‘vastlopen’ omdat 

ze niet met bepaalde energieën, 
vooral een teveel aan drukte, kun-
nen omgaan. Kinderen die (hoog)
sensitief of paranormaal begaafd 

zijn en de prikkels van buiten niet 
kunnen verwerken, krijgen te ma-
ken met concentratieproblemen, 
waardoor leerstoornissen kunnen 
ontstaan. Samenwerking met leer-
krachten en begeleiders zou enorm 
kunnen helpen om deze kinderen 
te leren de prikkels van buitenaf te 
verwerken.” 

Volwassenen en bedrijven
Veel volwassenen en bedrijven 
hebben de weg naar ivette-marie 
gevonden. Via het UWV voor re-
integratie bij burn-out of via het 
bedrijf, zoals de Rabobank die 
mensen doorverwijst die vastlo-
pen en ziek dreigen te worden. 
“Het zijn soms werk-gerelateerde 
problemen, maar ook relatiepro-
blemen” weet ivette-marie. “Met 
name voor kinderen is het belang-
rijk dat er een brug geslagen wordt 
tussen ouders bij problemen. Dat 
betekent soms hereniging, maar 
vaak ook loslaten! Als een relatie 
niet meer werkt en man en vrouw 
kunnen elkaar en bezittingen los-
laten, komt er ruimte om weer te 
genieten, ook voor de kinderen.” 

aanpak
De behandeling bestaat niet alleen 
uit gesprekken en ‘n energetisch 
gedeelte. ivette werkt met cogni-
tieve gedragstherapie bij o.a. faal-
angst en onzekerheid, maar heeft 
nog veel meer in huis! Tijdens het 
energetische gedeelte wordt een 
tekort aan energie aangevuld of 
een teveel afgevoerd. De lichame-

lijk en/of psychische aandoeningen 
waarvoor u terecht kunt bij ivette-
marie zijn talrijk, energieverlies, 
longen en luchtwegen, spieren 
en gewrichten, zenuwstelsel, im-
muunsysteem, spijsvertering, psy-
chische emotionele zaken, etc.

eigen ervaring
ivette-marie van ierlant spreekt 
gepassioneerd over haar beroep. 
Al jong merkte ze haar begaafd-
heid, maar dat voelde als normaal 
en passend bij iedereen. Toen zij op 
haar 40e een omwenteling in haar 
leven meemaakte, kwam de HBO 
opleiding energetisch therapie/na-
tuurgeneeskundige op haar pad. 
De opleiding was zwaar, maar te-
gelijk ook een feest van herkenning 
‘het thuiskomen’. Een openbaring 
tijdens de opleiding was hoeveel 
deelnemers met verschillende 
beroepen de opleiding volgden. 
Haar paranormale gave is nu ge-
kanaliseerd en wordt aangewend 
om mensen te helpen thuiskomen 
bij zichzelf. “Mijn uitgangspunt is 
dat elk mens kwaliteiten heeft”, 
meent ivette “als men die herkent 
en erkent staat de mens stevig in 
de schoenen. Dit geldt voor kinde-
ren, volwassenen en voor relaties in 
conflictsituaties zowel privé als be-
drijfsmatig.” Bijna alle verzekerin-
gen vergoeden de behandelingen 
gedeeltelijk, zelfs vanuit de basis-
verzekering, dankzij haar lidmaat-
schap aan Het Verbond en het feit 
dat zij natuurgeneeskundige met 
een registratie van het RBNG is.

HEESCH – energetische therapie en genezing werkt vanuit het energetische veld dat het fysieke lichaam 
omgeeft. ze gaat ervan uit dat cellulaire groeiprocessen – psychisch en lichamelijk – worden gedirigeerd 
vanaf een energetisch niveau. Dat (subtiele) energetisch niveau bevat informatie over organismen en hun 
functioneren. een afwijking van het energetisch niveau heeft een negatieve invloed op het fysieke lichaam. 
experimenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunt die overtuiging. 

Foto: Marcel van der Steen

www.energetischepsychotherapie.nl
’t Dorp 103a, 5384 MB Heesch, 
T 06 61567469
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005

Citroen C3 nw model  2010

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007

Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004 

Ford Ka 2002

Ford C-Max 2007

Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001

Hyundai Getz 30.000 km airco 2007

Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008 

Mini Cooper 2007

Mini Cooper 1.6 16V 2008

Opel Corsa 1,4 5 drs 70.000 km 2008

Opel Zafira 2.0 DTH 2003 

Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 2011

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006

Peugeot 206 hdi 2001

Renault Megane Stationcar 2001

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006

Renault Clio 1.6 16V airco 2003

Volvo XC70 5-drs automaat 2005

Volvo c30 2.0d 2007

Volkswagen passat 1.9 tdi station 2007

Motor BMW K1200 RS 1999

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

ook
VERHUUR

PERSONENAUTO’S  
Audi A3 Sportback 5drs. 2.0 TDI Pro Line 2007 € 13.950
Citroën C1 5 Drs., Airco, CV, Elek. Ramen, W.B. vrij! Grijs. Met.  2008 €  5.500
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi, Airco, Elek. Ramen, CV 2006  €  6.750
Kia Picanto Bling 1.1 Airco, CV, Elek. Pakket  2008 € 5.750
Kia Rio 1.6 Cvvt X-ecutive, Climate, Park.sen.  2008 € 5.950
Mercedes-Benz E200 Kompressor Aut. Climate  2005 € 11.750
Nissan Quashqai 2.0 Premium, Navi, Keyless etc.  2007 € 15.595
Peugeot 307 1.6 XSI, Leer, Airco, Trekhaak, CV  2003 € 5.250
Peugeot 207 1.6 Hdi X-line 5drs., Airco, CV, Elek rame 10.800km.  2008 € 6.950
Opel Zafi ra 1.8 Executive, 7Pers., Clima, Navi, 87.000km 2008 € 12.850
Opel Corsa Aut. Airco, 63.000 km 2003   
Volkwagen Golf 2.0 GTi TFSI, Airco, 200PK! 2008 € 15.950
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI Highline, Leer, Navi  2009 € 17.850
Volvo S60 2.5 Turbo 210PK! Luxury Line, Navi, Climate, Leer, Lm Velg.  2008 €  16.950

BEDRIJFSAUTO’S 
Ford Transit Connect T230HL 1.8 TDCI Boekjes erbij 2004  Excl. BTW € 3.950
Ford Transit Connect 1.8 TDCi, Blauw, 94000Km  2004  Excl. BTW €  3.500
Opel Vivaro 1.9 Dcti Zwart. Met., Airco, CV, elek. Ramen, 96.000km 2004  Excl. BTW €  6.000 

 1.8 Executive, 7Pers., Clima, Navi, 87.000km 2008 € 12.850

2.0 GTi TFSI, Airco, 200PK! 2008 € 15.950
VERKOCHT

(06 ) 53 21 39 23 / (0412 ) 48 34 40, Vinkelsestraat 5b, 5384 SB Heesch

WWW.PEPERSAUTOS.NL
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Hoe vaak gebeurt het dat u on-
verwacht moet remmen? Vooral 
nu de wegen nat zijn en bedekt 
met bladeren, bij lage temperatu-
ren, loopt u het risico dat u verder 
doorglijdt dan u heeft ingeschat. 
Tijd voor winterbanden!

Voordeel 
Bij winterbanden is de remweg be-
duidend korter bij temperaturen 
beneden de 7°C dan bij zomer-
banden. De dwarslamellen in het 
profiel van de winterbanden fun-
geren als klauwtjes op het wegdek 
en de samenstelling van het rubber 
zorgt ervoor dat de banden soepel 
blijven, ook bij lage temperaturen. 
Tests hebben uitgewezen dat u met 
zomerbanden en lage temperatu-

ren 20% meer kans hebt op een 
ongeval dan met winterbanden. 
De kosten van de winterbanden 
hoeven geen obstakel te zijn. Bij 
Van der Pas vindt u winterbanden 
(ook eigen merk) in verschillende 
prijsklassen voor personenwagens 
en bedrijfswagens. Uw zomerban-
den slijten niet in de opslag en het 
risico op autoschade met de daar-
bij behorende no-claim verminde-
ring wordt aanzienlijk kleiner. 

service
Voor kleinbehuisden heeft Van der 
Pas als extra service opslag van de 
banden die niet gebruikt worden. 
Van der Pas is een goede vriend bij 
winterse omstandigheden. U vindt 
er ook accu’s en sneeuwkettin-

gen. En www.pasbanden.nl biedt 
informatie over landen waar win-
terbanden verplicht zijn. Misschien 
tijd voor een praatje.

tiJd is veiliGheid
bij van der Pas banden en accu’s

HEESWiJK-DiNTHER - “een slipcursus is leuk, maar beter is voorkomen dat u slipt.” aldus Joost van der Pas, 
Van der Pas Banden en accu’s. slippen of doorschuiven bij remmen is niet voorbehouden aan sneeuw en 
ijzel. Ook bij droog weer onder de 7°C is de slip-kans groter. en als het wegdek nat is en bedekt met bladeren 
hebt u heel snel een extra kostenpost.

Van der Pas Banden en accu’s
Abdijstraat 38a
5473 AG Heeswijk-Dinther
Tel.: 0413 - 29 17 77

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag:
8.00 t/m 12.00 uur 
en 13.00 t/m 18.00 uur
Zaterdag:
8.00 t/m 14.00 uur en op 
afspraak

Joost van der Pas
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Audi A3 1.9TDI 77KW 3D Ambition  2006 139.024 km € 11.950
Citroen Berlingo 1.6HDI 75 600    2007  49.346 km  € 5.950
Ford Transit Connect 1.8TTDI 2006       203.000 km €  5.500

Merc.-Benz E-Kl. E 320CDI Avtgrd Combi AUT5  2004    203.935 km € 14.500
Seat Arosa 1.4 44KW 3D Stella   2003 31.184 km  €  4.750
Ford KA 1300 44KW Collection   2008     11.585 km   € 5.750

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

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

WWW.autobedrijfronnieheesakkers.NL

Audi A3 1.9TDI 77KW 3D Ambition  2006 139.024 km € 11.950 Merc.-Benz E-Kl. E 320CDI Avtgrd Combi AUT5

HEESCH

AUTOBEDRIJF

RONNIE HEESAKKERS

Audi A3 1.9TDI 77KW 3D Ambition  2006 139.024 km € 11.950Audi A3 1.9TDI 77KW 3D Ambition  2006 139.024 km € 11.950

Een greep uit onze voorraad

Ben van de Wijgert

www.deukendokter.com

Ben van de Wijgert

www.deukendokter.com

Restylen 
vanaf 

€ 55,00
Zoggelsestraat 60 - 5384 VE Heesch - Tel.: 06-24459601

info@deukendokter.com - www.deukendokter.com 

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 5-11-2012   19:31:22

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Spaaractie:
* Bij 3 stempels van Eetcafe ‘t Pumpke tot 
 75% KORTING op een wasprogramma bij 

BP Servicestation van Duijnhoven 

* Bij 3 stempels van Servicestation BP in 
 Nistelrode of Heesch (vanaf 20ltr) een 
 GRATIS hoofdgerecht bij Eetcafe ‘t Pumpke
Actie is geldig van 1 oktober t/m 31 januari 2013 

BP_109x53_wk44.indd   1 29-10-2012   19:54:31

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Chevrolet Matiz 5 drs  2007  € 3.450,-

Citroën C5 2.0 HDI  2004  € 2.750,-

Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  € 4.750,-

Citroën C3 Difference  2004  € 4.950,-

2 x Citroën Xara 1.4 vanaf  1999  € 1.500,-

2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  € 5.750,-

Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-

Daihatsu Yong YRV zwart  2002  € 2.750,-

Fiat Panda  2005  € 3.950,-

Fiat Scudo 8 persoonsbus 1997 excl. btw € 2.999,- 

Een greep uit voorraad 

Ford Fiesta stuurbekr blauw  2001  €  1.600,-

Ford Focus Stationcar 16 16v  2002  €  3.499,-

Ford Transit con.1.8 grijskent. 2004 excl. btw € 3.250,-

Ford Focus Stationcar zwart  2002 € 2.750,-

Mercedes Vito 109 CDI DL  2006 excl. btw €  9.750,-

Mercedes 220 diesel gr. met. 1998  €  2.950,-

Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-

Peugeot 206 CC Cabrio  2006  €  6.950,-

Peugeot 308 1.6-16V 2007 Bord.met. € 8.950,-

Peugeot expert rolstoel verv. 1997 excl. btw  € 2.999,-

Peugeot 106 1.1  106dKm   2000  € 1.750,-

Renault Clio airco elektr rm etc.  2004  €  3.500.-     

Renault Megane 19 dci gr.knt 2003 excl. btw  € 2.499,-

Renault Megane Classic   1998  € 1.450,-

Rover 2.5  2002  €  3.450,-

VW Golf 1,4 5 drs  2001  €  2.750,-

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

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

Autobedrijf Minnaar_109x109_wk45.indd   1 5-11-2012   19:28:34

spaanse aPk voor nederlandse 
voertuigen

spaanse keuringsbedrijven
Nederlandse voertuigen en aan-
hangers mogen vanaf 1 november 
2012 bij een aantal Spaanse keu-
ringsbedrijven gekeurd worden. 
De betreffende bedrijven zijn te 
herkennen aan het RDW erken-
ningsschild, zoals dat ook bij Ne-
derlandse bedrijven hangt. Goed-

gekeurde voertuigen krijgen een 
Nederlands keuringsrapport. De 
Spaanse keurmeester meldt het 
gekeurde voertuig af in het Neder-
landse voertuigregister.

Looptijd experiment
Het Spaanse experiment heeft een 
looptijd van maximaal 6 jaar. Na 

de eerste twee jaar vindt een tus-
senevaluatie plaats. Als blijkt dat 
het experiment succesvol is, bekijkt 
het ministerie van infrastructuur en 
Milieu of ook in andere Europese 
landen Nederlandse voertuigen 
een APK kunnen ondergaan.

PLAAts – eigenaren van Nederlandse voertuigen en aanhangers mogen vanaf 1 november 2012 hun voer-
tuigen in spanje aPk laten keuren. Het betreft een proef van het ministerie van infrastructuur en Milieu 
waaraan een aantal spaanse bedrijven mee doet.De mogelijkheid om een aPk-keuring in spanje te laten 
uitvoeren, bespaart Nederlandse burgers en bedrijven een retourreis naar Nederland. Het is niet langer nodig 
jaarlijks terug te rijden voor de aPk-keuring of boetes te betalen wegens het niet voldoen aan de aPk-plicht.
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Mixed hockeyclub heesch
Jongens B1 flitst over het veld

De lol die ze met elkaar hebben 
geldt niet alleen het hockey. Ook 
buiten het hockeyveld doen ze veel 
met elkaar. Er zijn activiteiten met 
sinterklaas, kerst, oud/nieuw en er 

wordt door het team zelf soms een 
uitstapje georganiseerd. 
Eenmaal per jaar gaan ze een lang 
weekend op hockeykamp. Het 
doel is om te hockeyen, maar er 

wordt ook veel lol gemaakt. 
De belangrijkste drijfveer is natuur-
lijk toch wel het hockeyspel. Daar-
in zijn ze serieus. Als er gewonnen 
wordt, doen ze dat als team, maar 

ook als er verloren wordt. Geen
rancune over een verkeerde be-
weging. Daarop worden ze uitste-
kend getraind en gecoacht door 
Frank van den Broek. De visie van 

de trainer en MHC is dat teamsport 
een heel goede voorbereiding is op 
het samenwerken met collega’s in 
het latere bedrijfsleven. De jon-
gens van B1 zijn daar niet echt 
mee bezig, maar willen wel graag 
aanwas van hun team. Ze spelen 
keigoed, in de 2e klasse, maar mis-
sen af en toe wel de mogelijkheid 
om te kunnen wisselen tijdens het 
spelen.

Meldt je aan
Heb je zin om een keer mee te 
trainen of wil je meer informatie? 
Franca van Venrooij, TC junioren 
jongens is te bereiken via tcjunio-
ren@mhcheesch.nl. 

Wil je meteen meetrainen met dit 
team, geef je dan op via www.
mhcheesch.nl. Trainingstijden zijn 
maandag 20.00-21.30 uur en don-
derdag 19.00-20.30 uur.

HEESCH - Het team jongens B1 van MHC Heesch vormt een hecht team, maar met ruimte voor nieuwe aanwas. Met hun 
15/16 jaar zijn ze keien met de hockeystick en rennen over het veld of hun leven ervan afhangt. Niet verwonderlijk. Een 
hockeystick dwingt je om snel en alert te zijn en als team met elkaar samen te werken.

Het jongensteam heeft er zin in Foto: Ad Ploegmakers

Lid worden van Golfclub 
de Schoot in Sint-Oedenrode ???

kijk op www.golfbaandeschoot.nl

Lid worden van Golfclub 

iPadiPad Het Hooghuis Heesch         Schooljaar 2013-2014Het Hooghuis Heesch         Schooljaar 2013-2014

HET HOOGHUIS 
HEESCH

SchoonStraat 34

InternetMailHooghuis

HET HOOGHUIS 

INFORMATIEAVOND
ouders/verzorgers groep 7 en 8

OKOOOOKKKKOK

Maandag 12 NOVEMBER 2012MMMaaannddddaaaggg 111122222 NNNNNOOOOOVVVVVEEEEEMMMMMBBBBBEEEEERRRR 2222000011222Maandag 12 NOVEMBER 2012
Aanvang 19.30 uurAanvang 19.30 uur
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Bernheze sportief

Evi en Caitlyn lieten bij de keuze-
oefening voor het eerst een oe-
fening met twee salto’s zien en 
inge en Anne sprongen voor het 
eerst een Barani in hun oefening. 
Overall werden de meiden na twee 
wedstrijden 3e. Daarmee werd het 

eerste gedeelte van het wedstrijd-
seizoen positief afgesloten en kun-
nen de meiden zich opmaken voor 
de individuele wedstrijden begin 
2013. Tijdens de plaatsingswed-
strijden voor teams was er ook de 
mogelijkheid om met recreatie-

groepen deel te nemen. Namens 
Gympoint Nistelrode namen deel; 
Nienke Poll, Floor van der Wie-
len, Rosalie Damen, Lisa van der 
Pas en Sanne van Roosmalen. De 
verplichte reeks ging uitmuntend. 
individueel lieten de meiden hier 
en daar kleine steekjes vallen maar 
omdat het een teamwedstrijd be-
trof kon dat worden opgevangen 
door de andere meiden. Na afloop 
was trainer Pieter ten Wolde dan 
ook heel tevreden met het debuut 
van deze meiden. “Ze hebben alles 
gesprongen wat ze konden. in een 
eerste wedstrijd in een ambiance 
waarin ook Nederlands Kampioe-
nen deelnemen in de A-, B en C 
categorie is dat een verdienstelijke 
prestatie. Ook deze meiden zijn 
klaar voor individuele wedstrijden” 
aldus Pieter. Enorm verrast waren 
de meiden toen bleek dat ze met 
196,660 zilver hadden gewonnen 
met slechts 7,8 punt achterstand 
op Turnoss uit Oss. 

twee keer tweede plaats voor 
Gympoint nistelrode
Ook recreanten laten zich van hun goede kant zien

gym

NiSTELRODE - tijdens de 2e plaatsingswedstrijden voor teams in Oss 
heeft gympoint Nistelrode zich van een goede kant laten zien. Het team 
bestaande uit anne Poels, Caitlyn Jacobs, evi van Dinther en inge ex-
ters hebben de verplichte sprongseries als de keuzeoefeningen allemaal 
doorgesprongen. 

Lynn van Grinsven, Yara Schets, 
Virginia Heljanan, Sharona Vissers, 
Anouk van der Heijden, Sabijn van 
den Brink, Miranda Westerhout 
en (de helaas nu geblesseerde) 
Arantxa Amukwaman trainen nu 
ruim een jaar samen in het team 
Energetic. 

Voor de wedstrijd van Shell We 
Dance, had Lisa weer een super-
dans in elkaar gezet waar verschil-
lende stijlen in terugkomen; old 
skool, new skool, locking, pop-
ping, tutting, lyrical en nog vele 
andere. Er deden bij dit event 33 
teams mee in de middagshow, die 
in het teken stond van Streetdance 
en Hip-Hop, waarin Energetic uit-

kwam in categorie 4B (18 +). Deze 
categorie stond aan het einde van 
de middag gepland, dus na lang 
wachten mochten de meiden hun 
dans aan het publiek laten zien. 
Gelukkig waren de meiden hun 
zenuwen de baas, waardoor ze 
hebben geknald! Zelfs hebben ze, 
ondanks het feit dat ze geen sup-
porters mee hadden genomen, het 
publiek aan het juichen gekregen. 
En niet onterecht, want bij de prijs-
uitreiking bleek dat Team Energetic 
de eerste prijs in ontvangst mocht 
nemen. Dit hebben ze met z’n al-
len gevierd. Maar nu moeten ze 
weer hard aan de bak om de vol-
gende wedstrijd weer een spette-
rende show neer te kunnen zetten. 

hip hop team 
energetic uit eerste in vught

dansen

HEESCH/NiSTELRODE - Het Hip hop team energetic uit Heesch was 
zondag 28 oktober deelnemer bij de danswedstrijd van ‘shell We 
Dance’ in Vught. energetic bestaat uit 8 fanatieke meiden uit Heesch en 
Nistelrode, die samen met hun trainster en coach Lisa sarken bij Meer 
sports Heesch (www.meersports.nl) trainen. 

Alles wat aandacht krijgt, groeit. 
Focus dus vooral op datgene wat 
goed gaat tijdens de hockeytrai-
ning en wedstrijd. Als coach en trai-
ner kun je hieraan actief bijdragen 
en spelers lekker laten hockeyen. 
Belangrijk is dat spelers zich veilig 
voelen en betrokken zijn. Daarmee 
vorm je een team dat met plezier 
samenspeelt en steeds beter gaat 
hockeyen. Tips:
• Houd individuele gesprekjes.
• Communiceer kort, positief en 
helder.
• Geef aandacht aan inzet en 

proces.
• Geef complimenten aan al je 
spelers als coach en zorg dat 
spelers elkaar ook complimenten 
geven.
• Ga voor verbondenheid.
• Geef jezelf ook eens een time-
out. 
Henk de Visser is coach van hoc-
keyteam Jongens B2 en geeft via 
Fides coaching en training aan kin-
deren, ouders en leerkrachten op 
het gebied zelfvertrouwen, weer-
baarheid en teambuilding. 
Meer info: www.fides-wbt.com

Positief trainen 
en coachen bij hockeyclub hdl

HEESWiJK-DiNTHER   -   Winnen is heerlijk, maar goed verliezen kun 
je ook leren. Niet de kop laten hangen halverwege de wedstrijd, maar 
doorgaan en er uit halen wat er in zit. Met een interactieve presentatie 
gaf Henk de Visser op donderdagavond 1 november zijn visie op Posi-
tief trainen en Coachen binnen Hockeyclub HDL. Heel herkenbaar, dus 
er kwamen veel reacties, voorbeelden en vragen uit het publiek. 

hockey

Het was voor beide teams een per-
fecte manier om te weten hoe men 

er voor staat, een week voordat het 
‘echt’ begint! Ze weten nu waar ze 
nog aan moeten werken om nog 
beter en sterker te worden! Altior 2 
wist wederom dit toernooi te win-
nen en Altior 1 moest genoegen 
nemen met een 3e plaats. Het zal 
voor de dames van Altior 1, die in 
de zaal ook spelen in de Topklasse, 
een spannende competitie gaan 
worden. Ook voor Altior 2 die uit-
komt in de reserve-hoofdklasse zal 
het weer een uitdaging worden 
om zich in deze klasse te kunnen 

handhaven. 
Ook de andere 20 teams, van Al-
tior 3 tot aan onze welpenteams, 
zullen weer gaan strijden om het 
kampioenschap van de zaalcom-
petitie 2012-2013.
Zoals bij het voetbal soms de 
12e man heel belangrijk is …of 
kan zijn, zo is dat bij het korfbal-
len eigenlijk hetzelfde, dus vanaf 
zaterdag 10 november is het pu-
bliek welkom in sporthal De Zaert, 
tijdens de wedstrijden omge-
doopt tot het Altiortheater, voor 
de wedstrijden van onze meiden. 
Zie voor het complete progamma  
www.altior-korfbal.nl dan zien 
we jullie hopelijk bij een van onze 
wedstrijden! Tot ziens en meiden 
….veel succes!

Zaalcompetitie van start altior
HEESWiJK-DiNTHER - De afgelopen weken is er door de verschillende 
teams volop getraind in de zaal en zijn er door sommige teams oefen-
wedstrijden geweest om weer te wennen aan de zaal. als voorbereiding 
op de zaalcompetitie hebben de senioren 1 en 2 het afgelopen weekend 
meegedaan met het zaaltoernooi bij zigo in tilburg. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Jeu de boules- en schiettoernooi

Maar liefst 35 leden van de jeu de 
boulesclub en 18 leden van het 
Gilde hadden zich aangemeld.
De teams waren geheel willekeurig 
samengesteld zodat er een men-
geling van jeu de boulesleden en 
gildeleden met elkaar de sportieve 
‘strijd’ aangingen. in totaal moes-
ten alle deelnemers 3 rondes jeu 
de boules en 2 x schieten met het 

geweer op de schutsboom. Zowel 
voor het jeu de boules als voor het 
schieten konden maximaal 6 pun-
ten worden behaald en telden dus 
even zwaar mee.
Unaniem werd door alle deelne-
mers aangegeven dat dit toernooi 
zeker voor herhaling vatbaar was. 
Ruud dankte de organisatie van 
deze dag en gaf aan dat het toer-

nooi volledig aan de doelstelling 
van deze dag ‘een gezellig toer-
nooi met gilde en jeu de boules-
club’ had beantwoord.

Prijsuitreiking
1e plaats Jan Broeksteeg 
(Gilde) 8,5 punt 
2e plaats Peter Ludwig 
(Jeu de boulesclub) 8,5 punt 
3e plaats Theo Vogels 
(Jeu de boulesclub) 7,5 punt
4e plaats Rien Verstegen 
(Jeu de boulesclub) 6,0 punt 
5e plaats Betsy den Brok 
(Gilde) 6,0 punt 

jeu de boules

NiSTELRODE – afgelopen zondag vond voor de eerste keer een ge-
combineerd jeu de boules- en schiettoernooi plaats op De gildenhof te 
Nistelrode, waaraan zowel leden van het gilde st. anthonius abt – st. 
Catharina als van jeu de boulesclub Die Lé deelnamen. Het werd een 
zeer geslaagd en gezellig evenement.
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Bernheze sportief

NiSTELRODE - Vogelvereniging 
Vogelvreugd, aangesloten bij de 
algemene Nederlandse Bond van 
vogelhouders, organiseert ko-
mend weekeinde een onderlinge 
vogeltentoonstelling.

Door 20 leden van VV Vogel-
vreugd zijn er in totaal 277 vo-
gels ingeschreven die op vrijdag 9 
november door een viertal keur-
meesters worden beoordeeld. Het 
merendeel van de vogels bestaat 
uit kleurkanaries maar er zijn ook 
postuurkanaries, Europese cul-
tuurvogels en tropische vogels te 
bewonderen. Naast de tentoon-
stellingsvogels zijn er ook een 
aantal ‘showkooien’ met vogels 
te bezichtigen welke naar een 
thema zijn ingericht. Tevens is er 
een kleine verkoopklasse aanwe-
zig waar vogels te koop worden 
aangeboden. Zaterdagmiddag bij 
de officiële opening zullen naast 
de reguliere prijzen de winnaar(s) 
van de  ‘Algemene Kampioen’ en 
van ‘De drie beste vogels’ bekend 

worden gemaakt. in het algemeen 
is het houden van vogels een af-
nemende hobby daarom is Vogel-
vreugd extra trots om deze mooie 
collectie vogels te kunnen tonen. 
U bent van harte welkom op deze 
tentoonstelling. De vogels zijn 
gratis te bezichtigen en de leden 
van vogelvereniging Vogelvreugd 
staan u, indien gewenst, met des-
kundige uitleg terzijde.
Gildenhof, Hoge Akkers 1
Nistelrode
Opening zaterdag 10 november 
16.00 uur, open tot 22.00 uur
Zondag 11 november 
10.00 – 16.00 uur. Entree is gratis.

onderlinge vogeltentoonstelling

vogels

LOOSBROEK - in Olland tegen 
koploper Ollandia werd verdiend 
met 5-2 verloren van een veel fel-
lere koploper. WHV werd vanaf het 
begin vastgezet op eigen helft en 
geholpen door een stomachtige 
wind kwam Ollandia reeds in de 
5e minuut op voorsprong uit een 
scimmige voor de goal 1-0 voor 
Ollandia. 

WHV kon daar niet veel tegenover 
stellen en het was wachten op de 
2-0. Die kwam uiteindelijk in de 
16e minuut. Een steekbal door de 
verdediging van WHV werd op 
waarde geschat door Robert Erven 
die keeper Jaap de Wit kansloos liet 
met een lob over de keeper heen. 
Hierna kwam WHV iets beter in 
de wedstrijd, maar men moest het 
telkens afleggen tegen een feller 
Ollandia wat duidelijk beter was. 
WHV   kreeg in de eerste helft 
een goede kans op de aansluitings-
treffer maar deze kans werd jam-
merlijk gemist. 1 minuut later was 

het Ollandia dat in de 41 minuut 
de 3 - 0 scoorde. Met deze stand 
werden de kleedkamers opgezocht. 
WHV probeerde na rust met meer 
inzet en felheid te spelen waardoor 
het iets meer een wedstrijd werd 
maar tocht was het Ollandia wat de 
4-0 maakte. Een goed uitgespeelde 
aanval werd benut door de spits 
van Ollandia 4-0. Hierna verslapte 
het spel bij Ollandia waardoor ook 
WHV kansen kreeg. in de 62e mi-
nuut kreeg WHV een penalty. Deze 
werd helaas gestopt door de keeper 
van Ollandia. Echter 3 minuten later 
was het wel raak. Thijs Lunenburg 
maakte zijn fout goed 4-1. Hierna 
ging het spel meer op en neer en 
in de 89e minuut was het  Marco 
Lunenburg die de 4-2 scoorde. Het 
slotaccoord van de wedstrijd was 
weer voor Ollandia die in de 90e 
minuut de eindstand op het bord 
bracht 5-2 weer door Stefan Erven. 
WHV was deze week duidelijk een 
maatje te klein voor de verdiende 
koploper Ollandia.

Whv verliest 
van koploper ollandia

voetbal

rood en oranje toernooi 
tennisvereniging de balledonk

Kinderen in de categorie Rood 
zijn maximaal 9 jaar en tennis-
sen op een minibaan met speciale 
rood-gele tennisballen die een stuk 
zachter en iets groter zijn dan nor-
male tennisballen. in de categorie 
Oranje tennissen kinderen t/m 11 
jaar op een half veld waarbij de 

achterlijn een stukje naar voren 
ligt zodat het veld beter te belopen 
valt. En met zachtere oranje/gele 
ballen van normaal formaat.
ieder kind zat in een poule waarin 
ze 4 wedstrijden konden tennissen.
Na veel spannende wedstrijden 
waren de poulewinnaars van de 

7 poules bekend: winnaar Rood 
poule was Owen vd Pas.
De winnaars van de Oranje poules 
waren ilse Wagenaars, Tjeu Baaij-
ens, Evie van Lamoen, Milan Zit-
ter, Sander van de Water en Macy 
Vermeiren.

Tenslotte was de sportiviteitsprijs 
voor Loes Blommers.
Alle kinderen kregen een KNLTB 
medaille en een medaille van de 
organisatie.

tennis

HEESWiJK-DiNTHER - Onder een mooi zonnetje waren afgelopen 
woensdag 35 kinderen van een tiental tennisverenigingen uit de omge-
ving wedstrijdjes aan het tennissen op het 1ste externe rood en Oranje 
toernooi van de Balledonk.

heeswijk boekt zege op directe concurrent

Na de thee werd het veldspel er van 
beide kanten niet veel beter op. in 
de 65e minuut konden de handen 
van het thuispubliek dan eindelijk 

op elkaar. Danny Aarts zette goed 
door en leverde de bal panklaar af 
bij Jordy van Houtum die met links 
doelman Mulders in de korte hoek 

verschalkte. Lang kon de thuis-
ploeg niet genieten van de voor-
sprong. in de 71e minuut werd een 
corner matig verwerkt waarna de 
bal via de kluts en de binnenkant 
van de paal achter doelman Hulsen 
verdween. Heeswijk rechtte de rug 
en zette aan om de eerste overwin-
ning van het seizoen te behalen. in 
de 76e minuut maakte ‘Good old’ 
Frank Dobbelsteen een actie op 
de achterlijn waarna hij binnen de 
16-meterlijnen werd neergehaald. 
De scheidsrechter kon niet anders 
dan een penalty geven. 
Aanvoerder Camiel van Doorn 
bleef koel en schoot de bal strak 
in de linker hoek. in het restant 
van de wedstrijd gebeurde er wei-
nig tot niks meer en na 95 minu-
ten spelen floot de goed leidende 
scheidsrechter Hermus voor de 
laatste maal. De eerste overwin-
ning voor Heeswijk in het huidige 
seizoen was een feit.

voetbal

HEESWiJK-DiNTHER - zwaluw VFC was vandaag de tegenstander. Heeswijk wist het initiatief te pakken 
door middel van vechtlust en goed veldspel. tot echte kansen leidde dit echter nog niet. in het tweede deel 
van de 1e helft speelde de ploeg van ton Berens met meer druk naar voren en dit resulteerde in een paar 
goede mogelijkheden. Net voor de rust kwam Heeswijk tot een scoringskans, waarbij iedereen dacht aan een 
geldig doelpunt, maar Jordy van Houtum werd afgevlagd voor buitenspel.

NiSTELRODE - zaterdag 3 novem-
ber was het weer zover. tornado 
Dames 1 mocht weer een wed-
strijd spelen. Ditmaal thuis in de 
Overbeek. De tegenstanders waren 
de Dames van Ovoco uit Oss die 
op de zesde plaats in de ranglijst 
staan. 

Hoopvol waren de dames van Tor-
nado aan de wedstrijd begonnen. Al 
snel bleek dat er enige tegenstand 
van de dames van Ovoco kwam. 
Opstartproblemen wordt dat ook 
weleens genoemd. Een lastige eer-
ste set maar toch gewonnen door 
Tornado met 25-21. Uiteindelijk 
verliep ook de tweede set niet he-
lemaal zoals gepland. De stand van 
de set, 27-25, laat zien dat de da-

mes van Tornado ervoor hebben 
gestreden om uiteindelijk ook deze 
set binnen te slepen. Met een paar 
prachtballen van ineke Danen ston-
den de dames op 2-0 voorsprong. 
De derde set werd gewonnen door 
de dames van Tornado met 25-23. 
Het was duidelijk te zien dat ze niet 
op hun best waren in de eerste drie 
sets, maar dat hebben ze goedge-
maakt met de vierde set door deze 
te winnen met 25-12. Uiteinde-
lijk is de wedstrijd dus gewonnen 
door Tornado Dames 1 met 4-0 en 
ze  hopen dat deze reeks overwin-
ningen doorgezet kan worden. Met 
deze vijfde overwinning hebben de 
dames van Tornado laten zien dat 
wanneer ze niet op het gewenste 
niveau spelen, toch kunnen winnen. 

tornado dames 
1 zet overwinningen door

volleybal

Prinses irene gelijk tegen koning

Het initiatief lag bij de oranjehem-
den. Wilhelmina loerde vooral op 
de counter en was daarmee ver-
schillende keren gevaarlijk. De rust 
ging in met een 0-1 stand, omdat 
in de 15e minuut aanvoerder Nick 
Bronzwaer, op fantastische wijze 
raak schoot. in de 2e helft zorgde 
Tim van de Brand op aangeven 

van Jevaro ikanubun voor de ge-
lijkmaker. in de 73e minuut keek 
Prinses irene opnieuw tegen een 
achterstand aan door matig ver-
dedigen bij een vrije trap. Vanuit 
de aftrap scoorde Jeroen Bekkers, 
na een mooie individuele actie, de 
2-2. Hoewel Prinses irene het ini-
tiatief had in deze wedstrijd, was 

het mede aan doelman Timmers 
te danken dat men in de wedstrijd 
bleef. Zowel in de eerste, als in de 
tweede helft redde hij prachtig, 
toen een speler alleen voor hem 
opdook.

voetbal

NiSTELRODE - zo’n 350 toeschouwers, 95% uit Nistelrode, zagen de 
wedstrijd tussen Prinses irene en het Weertse Wilhelmina’08, in een 
2-2 gelijkspel eindigen Het was voor Wilhelmina het zesde gelijke spel 
op rij. in de stromende regen begonnen de twee ploegen onder leiding 
van de, voortreffelijk fluitende, jonge scheidsrechter Jordy de goeij aan 
de wedstrijd. 
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Bernheze sportief

De linkerhoek van PSV zorgde voor 
de 2-1. DOS’80 ging door met hun 
eigen snelle spel en wist via Jaimy 
1x en Moniek 2x weer de keepster 
van PSV te verschalken. Hierna 
kwam de routine van PSV boven-
drijven en wisten zij de stand weer 
gelijk te trekken. De strijd ging in 
het verdere verloop van de eerste 
helft gelijk op en de rust werd be-
reikt met een 11-11 stand. 
Na de pauze was het steeds DOS’80 
dat een gaatje wist te slaan en on-
danks de mandekking op Sabine 
Maas steeds een kleine voorsprong 
kon behouden. Keepster Lieke 
Reinders kreeg steeds beter grip op 
de schoten van de linkerhoek van 
PSV en met een 17-15 stand had-
den de dames een verdiende over-
winning binnengehaald. 
Scores voor DOS’80 Sabine Maas 
6, Sabine van Nistelrooij 1, Jaimy 
van Orsouw 2, Steffie Kant 3, Mo-

niek vd Kamp 3, Kim van Erp 1.

De heren van DOS’80 kregen de 
koploper Aristos op bezoek. De 
eerste minuten was het nog even 
aftasten waarna Aristos de score 
opende. Ben Woolfitt gaf in de 
daarop volgende aanval meteen 
zijn visitekaartje af en scoorde met 
een snoeihard schot vanuit de rech-
terhoek. Hierna bleef het spannend 
en gaven de beide teams elkaar 
niks cadeau. Het scoreverloop ging 
gelijk op tot 11-11. Toen wist Aris-
tos een klein gaatje te slaan naar 
11-13. De heren van DOS’80 ga-
ven niet op en knokten zich terug 
naar 12-13. Hierna hadden ze de 
pech dat de scheidsrechter 2 zuive-
re DOS’80 doelpunten niet had ge-
zien en bereikte Aristos met 13-14 
de rust. Na de pauze ging de strijd 
onverminderd door en halverwege 
de tweede helft stond DOS’80 zelfs 
met 20-19 voor. Nu knokte Aristos 
zich weer terug en wisten zij te 
profiteren van enkele keren onno-
dig balverlies bij DOS’80. Met 26-
28 behaalden de heren van Aristos 
een zwaar bevochten zege. 
Scores voor DOS’80; Ben Wool-
fitt 7, Dennis Gloudemans 5, Joost 
Verhoeven 4, Bart vd Kamp 3, Ste-
ven Dalderop 2, Wouter Engelen, 
Niek Lubbersen, Denny vd Akker, 
Paul Verhoeven 1.

verlies heren 
en overwinning dames
HEESCH - De dames van DOs’80 waren vandaag de gastvrouwen voor 
de ervaren dames van PsV uit eindhoven. Het fysieke en in leeftijd veel 
jongere team van de thuisploeg begon voortvarend aan de wedstrijd. 
keepster Nicole Maas begon meteen met een prima redding en sabine 
Maas wist met twee afstandsschoten de voorsprong te brengen.

handbal

HEESWiJK-DiNTHER - trainer 
ton Berens en voetbalvereniging 
Heeswijk gaan na het seizoen 
2012/2013 niet samen verder. Dit 
maakte voorzitter Peer Verkuijlen 
bekend op ledenvergadering van 
de club. Hoofdtrainer Berens heeft 
te kennen gegeven dat hij na 4 
seizoenen uit wil kijken naar een 
nieuwe club. 

Zowel de spelersgroep, de begelei-
ding, het bestuur van Heeswijk als 
Ton Berens zijn positief over het-
geen is gepresteerd de afgelopen 
seizoenen. Op alle fronten is er een 
uitstekende samenwerking en in-
zet van alle betrokkenen. Ondanks 
dat maakt het 1e team van Hees-
wijk op dit moment een moeilijke 
periode door. Een zware competi-
tie in Zuid i van de 2e klasse KNVB 
geeft nog onvoldoende positieve 
resultaten. Dit neemt niet weg dat 

iedereen positief is gestemd om er 
dit seizoen er zeker nog het beste 
van te maken. Ook Berens ziet 
nog voldoende uitdaging en per-
spectief om er deze periode nog 
volop voor te gaan en progres-
sie te maken met de mooie jonge 
spelersgroep van Heeswijk. Voor 
het nieuwe seizoen is in ieder ge-
val duidelijk dat Heeswijk op zoek 
gaat naar een nieuwe trainer.

ton berens verlaat vv heeswijk

voetbal

vorstenbossche boys - eli
Zwaarbevochten 2-3 winst voor ELI

Het spel ging op en neer waarbij 
de keepers aan beide kanten er 

niet voor niets stonden. in de 45e 
minuut net voor de rust kreeg ELi 

een vrije trap, de bal werd voorge-
geven en de verdediging van Vor-
stenbosch vergat mee te springen 
zodat Patrick Scheepers binnen 
kon koppen. 1-2 ruststand.

Na de rust werd er door beide 
teams hard gevochten en veel 
strijd geleverd. Maar als je zelf de 
kansen  mist dan scoort de tegen-
partij. Een goed genomen vrije trap 
van Ronald Bijl belandde snoeihard 
op de lat. Een paar minuten la-
ter  stond de keeper verkeerd op-
gesteld en kon Aaron Steenbak-
kers de bal over de keeper plaatsen 
en zo de 1-3 aantekenen. 
Goed voetbal was er bij beide 
teams niet maar werklust des te 
meer. in de 75e minuut werd er 
door ELi rommelig verdedigd en 
belandde een kaats voor de voe-
ten van Mark van Heeswijk die de 
2-3 binnenschoot. Zowel Vorsten-
bosch als ELi bleven knokken maar 
ELi bleek de gelukkige.

voetbal

VORSTENBOSCH - Vorstenbosch begon fel en kwam al snel op 1-0 
door ronald Bijl die een genomen vrije trap in kon koppen. in de 16e 
minuut kreeg eLi een kans doordat een speler pingelde met de bal. Deze 
verloor de bal en en Jacky vd enden schoot genadeloos in de goal 1-1. 

herstellend hvch krijgt niets 
cadeau bij Wittenhorst

Echt makkelijk gaat het nog niet 
bij HVCH. Op het zware veld te-
gen Wittenhorst waren er wel kan-
sen, maar geen daarvan belandde 

in het net. Wittenhorst-doelman 
Sjors Witt had een goede middag. 
De ballen die wel binnen de palen 
kwamen werden een prooi voor 

hem. Achterin bij HVCH stond de 
jonge Willem Roefs laatste man en 
Johan v.d. Pas was weer terug op 
het middenveld. in de 21e minuut 
had Wittenhorst een goede kans. 
Doelman Nick Leijten was al ge-
passeerd, maar hij kreeg hulp van 
linksachter Jouke Vos. 

in de tweede helft begon HVCH 
met dezelfde elf man en de Hee-
schenaren namen het initiatief. Na 
een klein kwartier viel dan toch de 
1-0. Tim Hattu wist Bram Rubie te 
vinden en die had de hoek voor het 
uitkiezen. HVCH kreeg nog wel 
kansen, waarbij de solo van Tim 
Govers wel de beste was. Hij werd 
pas gestuit door de Wittenhorst-
doelman. De laatste tien minuten 
moest Wittenhorst met tien man 
verder. HVCH kreeg in die fase nog 
wel een goede kans, maar de stand 
bleef onveranderd in het voordeel 
van Wittenhorst. 
HVCH vertrok zo weer, na een nat-
te middag, met lege handen naar 
Heesch. Volgende week HVCH 
thuis tegen GSV ’28

HEESCH – in de eerste helft ging de wedstrijd tegen Wittenhorst gelijk 
op en hadden beide teams wat kansjes. in de tweede helft was HVCH 
weliswaar de bovenliggende partij, maar wist alleen Wittenhorst te 
scoren. De eindstand werd 1-0 en daarmee kreeg HVCH minder dan 
het had verdiend.

voetbal

herstel avesteyn tegen v.o.W.voetbal

HEESWiJK-DiNTHER - Na de zeperd vorige week 
in Boekel heeft avesteyn zich knap hersteld thuis 
tegen V.O.W. De ruime zege in Dinther maakte 
een beetje goed wat er bij Boekel sport mis ging. 
Op de grote overwinning was afgelopen zondag 
niets af te dingen. in de 13e minuut kreeg Nick 
v.d. Heijden veel ruimte in het vijandelijke straf-
schopgebied en scoorde knap. (1-0).

Avesteyn bleef de bovenliggende partij. Uit een 
corner wisten respectievelijk Roel v.d. Leest en 
Nick van der Heijden te scoren (2–0 en 3-0). Ook 
in de tweede helft nam Avesteyn het initiatief, 
zeker toen V.O.W. met 10 man kwam te staan. 
Dries Heerkens was de maker van de vierde en 
vijfde treffer in de 54e en 65e minuut. Met over-
macht werd V.O.W. in de verdediging gedrukt en 
werd het stil in het Zijtaartse kamp. Drie minu-
ten voor het laatste fluitsignaal van scheidsrech-
ter Theunisz uit Uden werd het zelfs 6-0, toen de 
opkomende verdediger Rolf Lenssinck zijn schot 
achter doelman Vincent Hokke zag verdwijnen.

NiSTELRODE - Wie anders dan 
goalgetter Wendy Tiemes van FC 
Gelre bezegelde in de slotfase het 
lot van de dappere Prinses irene 
vrouwen. Een zwaar gehavend 
Prinses irene verweerde zich, on-
danks het ontbreken van een half 
dozijn vaste krachten, dapper, 
maar trok met 1-0 aan het kortste 

eind. Het toch al gehavende team 
verloor na 25 minuten ook nog 
sterkhouder Leonie Haagmans, 
die met een kuitblessure uitviel.   
Meggy Wijnen was haar vervang-
ster. Toen iedereen al dacht aan 
een verdiend gelijkspel, was het 
goalgetter Tiemes   die alsnog de 
genadeklap uitdeelde.

dapper 
Prinses irene verliest nipt

voetbal
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BERNHEZE
8 NOVEMBER 
Het Geheugen van Bernheze
Locatie: Café/zaal ‘t tramstation, 
nistelrode 

12 NOVEMBER 
Informatieavond Hooghuis
Locatie: schoonstraat 24, heesch
Zie pagina 24

16 NOVEMBER 
Presentatie-avond 
Dancing Kids
Locatie: CC de Pas, heesch 

HEESCH
8, 15 & 22 NOVEMBER 
Handwerken voor leden 
KBO Heesch
Locatie: CC de Pas, zaal d’n herd 

10 NOVEMBER 
Elf-Elf bal 
Locatie: CC de Pas
 
Housebeatz
Locatie: ‘t tunneke 

11 NOVEMBER 
Handwerkverkoop van 
Ziekenvereniging De Horizon
Locatie: Petrus-emmauskerk
Zie pagina 17 

Inloopmiddag bij 
popkoor d’Accord
Locatie: de krinkelhoek 
aan de Oijenseweg 3 in Oss 

12 NOVEMBER 
Thema avond over orgaan 
en weefseldonatie
Locatie: CC de Pas 
Zie pagina 5

13 NOVEMBER 
Informatiebijeenkomst Fiscale 
wet- en regelgeving
Locatie: CC de Pas
Zie pagina 8

13, 20 & 27 NOVEMBER 
Vrije inloop Avondsoos 
KBO Heesch
Locatie: CC de Pas 

14 NOVEMBER 
Lezing: Heb hart voor het 
vrouwenhart
Locatie: ‘t tunneke  

15 NOVEMBER 
Howard Komproe is terug 
en hoe!
Locatie: CC de Pas 

16 NOVEMBER 
Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: halleyweg 1 

17 NOVEMBER 
Jeugddisco Remix
Locatie: CC de Pas 

Peter Beense en 
Henk Bernard i.s.m. Tilt
Locatie: ‘t tunneke 
 
NISTELRODE
T/M 15 DECEMBER 
Start Inschrijving 
Nisseroise Kwis

T/M 15 NOVEMBER 
Aanmelden nieuwe 
jeugdprins of prinses

9 NOVEMBER 
Themaworkshop: 
Oriëntaalse Mandala
Locatie: Palmenweg
 
10 & 11 NOVEMBER 
Vogeltentoonstelling 
Vogelvreugd
Locatie: Gildenhof 

10 NOVEMBER 
Spookavond MiraCeti
Locatie: Achter de Berg
 
11 NOVEMBER 
Verkoop handwerkstukken
Locatie: Paviljoen de wevershof
Zie pagina 17 

Open zondag LipsGroen
Locatie: tuincentrum LipsGroen
Zie pagina 8
 
Prinsenreceptie
Locatie: Zaal de hoefslag
Zie pagina 1 

13 NOVEMBER 
Reizen met de bus
Locatie: Gasterij de Laarstede
Zie pagina 17 

16 NOVEMBER 
Workshop lippenbalsem 
en handcrème
Locatie: Praktijk Marianne van Lith 
 
17 NOVEMBER 
C.V. De Hossende Wevers: 
Elf-Elf-bal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 

Tonpraoten op z’n best
Locatie: Zaal ‘t tramstation
Zie pagina 11

LOOSBROEK
8 NOVEMBER 
Onderonsje Loosbroek over 
gezonde voeding
Locatie: steunpunt d’n hoek 

9 NOVEMBER 
11-11 bal met tonprater 
Rob Scheepers
Locatie: Zaal kerkzicht 

10 NOVEMBER 
2de Hands kinderkleding 
en speelgoed beurs!
Locatie: de wis

HEESWIJK-DINTHER
T/M 7 DECEMBER
Expositie Liesbeth 
van Beekveld 
Locatie: Cunera/de Bongerd  

8 NOVEMBER 
WMO ochtend
Locatie: CC servaes 

9 NOVEMBER 
Mental Theo en Paul Elstak 
Locatie: Café zaal jan van erp 

10 NOVEMBER 
KBO Cultureel
Locatie: CC servaes 
Zie pagina 17

Fanclubavond 
Herrie Davidson Band 
Locatie: de Zwaan 

Folk/feest/rockband Hou’t 
simpel reikt 500e kazoo uit
Locatie: Café de Zwaan 
Zie pagina 19

Aftrap battle in the pub: 
Groeten uit de rimboe!
Locatie: Café Zaal de toren 

30e zwetsavond 
CV de Juinders
Locatie: Café de toren
 
Pater Moeskroen 
Locatie: Café zaal jan van erp 

11 NOVEMBER 
India Book Party
Locatie: willibrordcentrum 
Zie pagina 18

Open zondag
Locatie: heerkens interieurs 
en hedi Meubelen
Zie pagina 20

Regenboogviering
Locatie: kerk heeswijk
Zie pagina 18

11, 18 & 25 NOVEMBER 
Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 

13 NOVEMBER 
Kennismaken met kristallen in 
Onderonsje Heeswijk
Locatie: CC Bernrode 
Zie pagina 18

17 NOVEMBER 
Concert ‘In the Spirit of 
Rutter’ door kamerkoor 
Mi Canto
Locatie: Abdij van Berne

17 NOVEMBER 
Pizza Quick Band
Locatie: Café Zaal de toren
 
VORSTENBOSCH
13, 20 & 27 NOVEMBER
Vraagbaak
Locatie: de stuik 

8 NOVEMBER
Lezing: Leven met een 
beminde
Locatie: kloosterkapel

10 NOVEMBER
Ugly sweater party
Locatie: Bar de ketel
Zie: Pagina 9

10 & 11 NOVEMBER
Expositie Jan van Tilburg
Locatie: kloosterkapel


