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Heitje voor een karweitje bij
Scouting Heesch; de overwinning
HEESCH - Scouting Heesch is op weg naar een jubileumjaar: in 2017 bestaat de vereniging 70 jaar. Al geruime tijd zijn de stafleden van
de actieve scoutinggroep voorbereidingen aan het treffen voor het jubileum. Hoogtepunt zal het zomerkamp worden; alle leeftijdsgroepen
gaan dan op één locatie op kamp, met één thema en diverse gezamenlijke programma’s. Door middel van zelfwerkzaamheid, hoopt de
leiding de onderneming te kunnen bekostigen.

Zelf in
actie komen
ken de stafleden de handen ook
uit de mouwen. Zij deden dat
met een oproep aan de klussende
scouts, om ervoor te zorgen dat
de jeugdleden gemiddeld per lid
meer zouden verdienen dan de
stafleden. Zo ontstond een spannende strijd tussen de jeugdleden
en hun leiding.
De stafleden lieten zich met raad
en daad bijstaan door schoonmaakicoon Mr. Poets (themarol
van een leider). Die regelde dat
wethouder Wijdeven op donderdag 27 oktober het eerste klusje
gunde aan Mr. Poets. Het vullen
van de koffiemachine was voor
de leiding het startschot van de
actie, die voor de jeugdleden al
eerder begonnen was.

De stafleden hebben de handen uit de mouwen gestoken

Heitje voor een karweitje
Jaarlijks houdt de groep de bekende actie ‘Heitje voor een
karweitje’. Deze actie ontstond
in 1952. Het woord heitje komt
oorspronkelijk uit de dieventaal;
heitje is een verkorting van heitbas (vijf stuivers).
Een heitje was in het Nederlandse guldentijdperk dus een kwartje (25 cent). In 1952 waaide de
actie over uit Engeland naar Nederland.

Vanaf dat jaar trekken scoutingleden eropuit om bij mensen aan
te bellen en te vragen of ze - in
ruil voor geld - een klusje mogen
doen. Scouting Heesch zet deze
traditie ieder jaar voort.

vorming van de jeugdleden. De
scouts ervaren namelijk, dat het
waardevol is om zelf in actie te
komen voor zaken die belangrijk
zijn. Het komende jaar: hun jubileumkamp.

Zelfwerkzaamheid vormt
De groep organiseert de actie
omdat de scouts daarmee zelf
geld verdienen voor de kosten
van hun eigen activiteiten.
Die eigen inzet draagt bij aan de

Wethouder Wijdeven
geeft startschot
De leiding van de scouts (jongens
van 12 tot 15 jaar), heeft bij deze
actie besloten om hun jeugdleden uit te dagen. Daarvoor sta-

Scouts winnaar
Een van de stafleden heeft in uniform op zijn werk geklust voor
de actie. In teamverband sloeg
de leiding op zaterdag aan het
klussen, onder andere bij diverse
Heesche bedrijven. Naar verluidt,
zullen de jeugdleden de uitdaging winnen van hun stafleden.
Een ingewikkelde correctiefactor zal hiervoor zorgen, omdat
bij scouting de jeugdleden altijd
winnaar zijn.
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vorige viel
de krant
meer
maaShorSt
in de BuS niet
gehad?
Laat het ons weten via
info@meermaashorst.nl.
www.meermaashorst.nl

Wethouder Wijdeven en Mr. Poets
Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zie pagina 29

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Zie pagina 25

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Drukke novembermaand voor filmmakers
Eerste opnamedagen oorlogsfilm en start
crowdfunding-actie
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HEESWIJK-DINTHER/BERLICUM - “Ik ben blij dat ik dit mee mag
maken. Wat begon met een bezetting van vijftien mensen, is uitgegroeid naar een team van over de honderd mensen”, zegt voorzitter
Ton Lunenburg. Initiatiefnemer Henny van der Burgt glimt van trots,
“Fantastisch dat we dit al gerealiseerd hebben, ik verheug me op
het vervolg.”
Eerste opnames in november
Dat vervolg is al snel. De eerste
opnames gaan op 19 november
van start op locaties in Heeswijk-Dinther (ochtend) en Den
Dungen (middag). Regiofilmproducties werkt aan twee producties.
Een speelfilm ‘De ondergrondse vergeet niet…’ (1944/45 en
1960/65) en de documentaire
‘De Schakel’, waarin mensen uit
de regio vertellen over die tijd.
De gezamenlijke première is op
18 november 2017. Tussentijds
worden geïnteresseerden op
www.regiofilmproducties.nl en
via Facebook op de hoogte gehouden van het verloop, door
interviews, sfeerbeelden en ‘the
making of’.

Crowdfunding volgende stap in
financiering
Een professionele productie als
deze speelfilm en documentaire
kost natuurlijk veel geld.
De voorbereidingen en het eerste deel van de film kunnen
gerealiseerd worden met hulp
van sponsoring door plaatselijke
ondernemers en financiële middelen van particulieren. Om het
vervolg en de afwerking van de
film te bekostigen, is op 30 oktober een crowdfunding-actie opgestart via www.voordekunst.nl.
Hier kan iedereen met een klein
of groter bedrag aan meedoen.
Regiofilmproducties heeft daar
een passende tegenprestatie
voor over. Doe je ook mee?
De link naar de actie is
www.voordekunst.nl/
projecten/5044.

Surf & Turf

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

Column
Marita
Happy Pumpkin
We kunnen er nu echt niet meer
omheen; het is herfst. Als de mist
`s morgens is opgetrokken en het
belooft een heldere dag te worden,
dan valt er van alles te genieten om
ons heen. Ongelooflijk hoe de herfst
de allermooiste kleuren tovert aan
de bomen. En op de grond een prachtig gekleurd kleed van
bladeren.
Dit jaargetijde doet ons tegelijkertijd beseffen dat het nu toch
ook echt een keer winter gaat worden. Afgelopen weekend is de
klok een uurtje teruggezet en zien we toch steeds wat minder
daglicht. Dat brengt ons er tegelijkertijd toe om het binnenshuis
gezellig, warm en vrolijk te maken. Daarvoor vinden we steeds
meer excuses, lijkt het wel. De laatste jaren worden er feesten
gevierd die we voorheen toch niet in Nederland tegenkwamen.
Raakt Valentijnsdag al aardig ingeburgerd, datzelfde lijkt ook te
gebeuren met de oktoberfeesten, die de afgelopen maanden
her en der in de regio opdoken. En niet te vergeten Halloween,
dat officieel op 31 oktober valt, maar in deze regio vooral
afgelopen weekend werd gevierd. Halloween is een feest dat
is overgewaaid uit Engelstalige landen als Ierland, Engeland,
Canada en de Verenigde Staten. Het feest is oorspronkelijk
bedoeld als vooravond aan het feest van Allerheiligen.
Dit jaar viel het me op dat er echt veel huizen en tuinen waren
versierd in de geest van Halloween. Behalve natuurlijk versierde
en uitgeholde pompoenen, waren er ook veel griezelfiguren
en versierde spinnenwebben te bespeuren. Opmerkelijk dat
zo’n traditie zo snel zijn opmars maakt in Nederland. Kennelijk
hebben we toch met z’n allen veel behoefte aan feesten. Wat
dat betreft, mag er voor mij persoonlijk best ook een andere
gewoonte uit Amerika overwaaien: Thanksgiving. Het feit dat
er op de vierde donderdag van november gedankt wordt voor
de oogst en samen met familie en vrienden een maaltijd (met
kalkoen, want dat hoort bij Thanksgiving) wordt gebruikt,
spreekt mij wat meer aan dan de overige overgewaaide
gewoontes. Nu is voor mij rond Halloween niet zozeer het
griezelen een feest, als wel het koken met pompoen. Deze
van oorsprong Amerikaanse vrucht is in Nederland en zelfs
zo ongeveer in onze achtertuin toch ook volop te vinden. En
behalve dat je ze kunt uithollen en er een gezichtje uit kunt
steken met een kaarsje erin, zijn ze prima voor consumptie.
Super gezond, vezelrijk, met caroteen - dus net als worteltjes,
goed voor de oogjes - en prima van smaak om moes, salade of
soep van te maken. Bij ‘t Pumpke vindt u de
Pumpkin regelmatig terug in de soep in deze
tijd van ‘t jaar!
Met vriendelijke groet,
Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

5 november:
Proeverij
8 gangen
0413-293016, info@leygraaf.nl,
www.leygraaf.nl

Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

Kunst- en cultuuragenda:
Zaterdag 5 november: Meditatieve ontspanningsmiddag door het
gehele team van yoga en meditatie. Van 13.00 tot 16.30 uur,
kosten € 10,-.
Zondag 6 november: Concert
Feuilles volantes, Chansons de
poètes, door Gildas Delaporte,
zang/contrabas en Bert van de
Brink, piano/accordeon. Gildas
is stadsbeiaardier van Oudewater, Geldrop en Schijndel. Bert is
verantwoordelijk voor de arrangementen en begeleidt op piano
en accordeon. Een optreden doet

prijs. Aanvang 15.00 uur, kosten
€ 5,-.
Donderdag 10 november: Meditatieavond door Ton Roumen:
Zoeken naar zingeving door meditatieoefeningen. Van 20.00 tot
©Gildas Delaporte en Bert van de Brink 21.15 uur. Kosten € 10,-.
Zie www.bezinnen.com.
denken aan de klank van tradi- Zaterdag 12 en zondag 13 notionele Franse chansons door de vember: Expositie Textiele vorinstrumentatie en de taal, terwijl men door Alexandra Drenth. Van
alle composities nieuw zijn.
11.00 tot 17.00 uur. Toegang
Bert is een cum laude afgestu- gratis. Aanmelden:
deerd klassiek pianist. In 2007 info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
kreeg hij de VPRO/Boy Edgar- of bij aankomst aan de zaal.

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

Houtstraat 3 - 5341 GG Oss - 0412-623008

Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Wist u dat:
* je bij ons heerlijk
kunt lunchen en
High Tea’en?
* je bij ons een
feestje kunt geven
in een huiselijke
sfeer?
* wij 2 avonden per
maand pop-up
restaurant zijn?
* er dan steeds
volgens een
bepaald thema
gekookt wordt?

Kijk op onze website voor meer informatie
www.hofhoutstraatoss.nl
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een gevel van ongekende
schoonheid in ere hersteld

Column
D’n BLieKer
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse
herkenbare belevenissen.

FunDamentalisme
Tijdens de zaterdagavond-visite in mijn ouderlijk huis, die ik
gedeeltelijk moest bijwonen in mijn kindertijd, viel het me altijd
al op. Het tweede bakje koffie was nog niet eens ingeschonken en
de beruchte vraag ‘weet je wie er dood is?’ kwam al uit een mond
van één van de volwassenen. Ik was altijd benieuwd of de andere
volwassenen deze semi-spontane quiz meteen zouden afsluiten door
het juiste antwoord te geven, maar dat gebeurde nooit. Sterker nog:
het antwoord op de vraag werd altijd gegeven door diegene die de
vraag stelde, inclusief bijbehorende informatie over hoe de overledene
aan zijn eind was gekomen. Alsof je als quizmaster bonuspunten kreeg
voor argumentatie.

De panelen stellen korenaren voor en een energie-gevende zon Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Heemschuur, het thuis van heemkundekring De Elf Rotten heeft een prachtige nieuwe bezienswaardigheid in de tuin. De gevelpanelen van het voormalige Rabobankgebouw werden op 30
oktober in aanwezigheid van genodigden en geïnteresseerden onthuld.

Ik betrapte mijn leeftijdsgenoten er pas op dat zij exact hetzelfde doen,
maar dan in een andere categorie. Het spelletje ‘weet je wie zijn huis
te koop heeft staan’ is een heel populair tijdverdrijf op verjaardagen,
babyborrels, kroegavonden en feestjes. In dit spelletje krijgen de
deelnemers het antwoord ook altijd cadeau van de quizmaster.
Het enige verschil is dat de aanvullende informatie nu kan worden

Weet je wie zijn huis
te koop heeft staan?

Frans van de Akker die met zijn
vele vrijwilligers het hele project
heeft uitgevoerd

Voorzitter Ger Fransen neemt de felicitaties in ontvangst van Wim Bens en
wethouder Peter van Boekel

Voorzitter van De Elf Rotten, Ger
Fransen, was verguld met de grote opkomst van geïnteresseerden voor de onthulling van de
compleet gerestaureerde gevelpanelen van het voormalig Rabobankgebouw in Heesch. Zijn
woord van dank ging uit naar
de bedrijven en mensen die het
mogelijk maakten deze bijzondere panelen aan de vergetelheid
te onttrekken, in het bijzonder
vermeldde hij de leden van De
Elf Rotten die de klus klaarden,
met name Frans van den Akker,
die de complete restauratie verzorgde, geen klein klusje!
Wethouder Peter van Boekel
had zich verdiept in de betekenis van de zeven aren die op de
panelen te zien zijn. Genesis 41
gaf inzicht. De zeven vette jaren, afgewisseld met de zeven
magere jaren, die aansporen tot
spaarzaamheid voor mindere tijden, hebben ongetwijfeld te ma-

ken met de basisprincipes van de
toenmalige Boerenleenbank. Jaren was hij aan de gevel voorbij-

maat liep, maar ook niet in de
jaren dat hij directeur was van
de Rabobank Heesch. Wel wist
hij dat Rabobank voortkomt uit
de Boerenleenbank, waarvan
het bestuur nog bestond uit
boeren. De 200 balpoints die bij
de opening aan de jeugd weg-

‘bĲZondErE PanELEn dIE aan dE
vErGETELHEId onTTrokkEn ZĲn’
gereden, zonder de gevel opgemerkt te hebben. Daar komt het
belang van de heemkundekring
om de hoek kijken. Zonder hen
was dit prachtige beeld uit het
verleden in de vergetelheid geraakt. Nu pas zien we de waarde
van het geheel. Maar, wat zou
toch die ene ontbrekende aar
betekenen?
Ook Wim Bens, voormalig directeur Rabobank Heesch, kon
hier geen antwoord op geven.
Hij erkende, net als Van Boekel,
dat hem de gevelpanelen nooit
waren opgevallen, niet in de jaren dat hij naar de betaalauto-

gegeven werden, veroorzaakten
een stormloop. De panelen met
de korenaren die op 30 oktober,
prachtig gerestaureerd, onthuld
werden, waren ongetwijfeld het
beeldmerk van een bank die
door en voor boeren werd opgericht. Bens is dankbaar dat,
dankzij Heemkundekring De
Elf Rotten, de Rabobank (Boerenleenbank) toch weer een
prachtige plek in Heesch krijgt.
Maar niet alleen daarvoor is een
heemkundekring belangrijk, ook
voor het bewaren van cultureel
erfgoed, als anker van je roots,
waar je vandaan komt, ondertussen voorwaarts gaand.

opgezocht op Funda en niet door een overlijdensadvertentie juist te
interpreteren. Het spelletje ‘weet je wie zijn huis heeft verkocht’ is een
wat makkelijkere variant op bovenstaande, die een paar maanden later
door hetzelfde gezelschap moet worden gespeeld.
Ik heb al met het idee gelopen om een fabrikant voor gezelschapsspellen te benaderen om het spel ‘weet je wie zijn huis te koop heeft
staan’ uit te brengen. De naam van het spel bekt natuurlijk niet zo
lekker, dus ik dacht in samenwerking met een beroemde huizensite
aan Fundamentalisme. Speciaal gericht op dorpen met een hoge sociale
controle en veel contactmomenten. Ideaal om te spelen tijdens feestjes,
zodat je nooit meer een ongemakkelijke stilte hebt. En bovenal:
zodat je gezellig en competitief, ongegeneerd kunt praten over je
dorpsgenoten.

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
Loop eens
neem
binnen of
contact op

HEESCH - De vrijwilligers van Filmhuis De Pas zijn weer druk bezig met het uitzoeken van nieuwe
films voor de komende periode (januari tot en met juli 2017). Eind van dit jaar zal het nieuwe filmseizoen bekend zijn. Er komt een nieuwe folder en ook de flyers zullen weer worden uitgereikt tijdens de
filmavonden.
Verkrijgbaar bij CC De Pas:
- abonnementen: negen films voor € 32,- cadeaubonnen
Tijdens de film mag je een drankje mee de zaal innemen. In het café van CC De Pas is het
gezellig zitten voor een kopje koffie voor de voorstelling of om wat te drinken erna. Het
vrijwilligersteam van Filmhuis De Pas ontmoet je graag bij de filmavonden.
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Filmhuis De Pas: seizoen eerste helft 2017

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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SamSam Bernheze
voor elkaar
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Iedereen heeft
weleens een
vraag of iets
aan te bieden.
Iets doen voor
elkaar en met
elkaar. Dit kan
van alles zijn: koken, gezelschap, de hond uitlaten,
vervoer naar ‘t ziekenhuis, een klusje in huis. Heb
je hulp nodig? Of heb je wellicht hulp te bieden?
Zet het op Samsambernheze.nl, een website met
vraag en aanbod voor en door buren. Bij SamSam
gaat het om diensten die je voor elkaar kunt doen.
SamSam is voor iedereen en voor alle leeftijden.
Klushelden, oppasmoeders, kooktalenten, sportmaatjes. Bijvoorbeeld voor iemand die tijdelijk hulp
nodig heeft bij het onderhoud van de tuin. Ouderen die niet stil willen zitten en hun kennis willen
delen als huiswerkbegeleider. Je kunt iets vragen,
maar je kunt ook iets aanbieden. Iemand helpen
met de computer of zoeken naar een fietsmaatje.
Hoe werkt SamSam?
Inwoners van de gemeente Bernheze kunnen zich
registreren en inloggen om een advertentie te
plaatsen of te reageren op de website
www.samsambernheze.nl. Inwoners die geen internet hebben of hulp willen bij het opstellen van
een advertentie, kunnen terecht bij Graag Gedaan!
Vrijwilligersdienst: 0412-653248 op werkdagen
tussen 10.00-12.00 uur.

Zorgmarkt: ‘Nu en Later’
Samen Sterk

voor welzijn en zorg in HDL

HEESWIJK-DINTHER – Zorgmarkt op zaterdag 5 november van 14.00 tot 17.00
uur, Gymnasium Bernrode. Officiële opening om 14.30 uur, gratis toegang.
Zorgcafé, onder leiding van Annemieke van der Aa, met afvaardigingen van
onder andere de gemeente, huisartsen,
zorginstellingen, technisch adviseurs van
het bestuur en van jullie: ouderen en ver-

zorgers! Doorlopend te bezoeken zijn de
Zorgpleinen:
Welzijn: dagbesteding, linnen-was-service, maaltijdservice en meer.
Gezondheid: hulpmiddelen, ergotherapeut/pedicure/schoonheidsspecialiste
aan huis, thuiszorg en meer.
Technologie: beveiliging, domotica, gemak/comfort in en om huis en meer.
Jij wilt toch ook - nu en later - goede zorg?

Informatieavond: Aromatherapie
is meer dan genieten van geuren
BERNHEZE - De Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden en omstreken organiseert
een informatiebijeenkomst op donderdag 17 november, van 19.30 tot ± 21.45 uur in
het dienstencentrum van de Peppelhof, Wilgenstraat 15 in Veghel.
Mevrouw Els Verdonk verzorgt een lezing
met het thema ‘Aromatherapie is meer
dan genieten van geuren’. Els wil zich
graag voorstellen. Zij heeft sinds 2003
een natuurgeneeskundige praktijk met
als specialisatie Aromatherapie. Voor haar
hbo-diploma is zij in 2010 afgestudeerd,

Zonnebloem Nistelrode:
Tien vrijwilligers geslaagd
voor reanimatiecursus

met als afstudeeropdracht ‘Spondilylitis
ankylopoetica (ziekte van Bechterew) en
de effecten van aromatherapie op pijnstilling en vermoeidheid’. Wij hopen dat het
een interessante avond wordt. Iedereen
die belangstelling heeft, is van harte welkom. De toegang is gratis.

Gezellige feestavond
Soos Zonder Naam
HEESCH - De feestavond was een zeer geslaagde avond met een gezellig borreluurtje en daarna een overheerlijke Brabantse koffietafel.
Een van de mede oprichters Bertha Ceelen genoot dansend op haar
97ste samen met Anneke van de Wijdeven (86 jaar). Samen opende ze de gezellige feestavond. Deze feestavond werd gevierd in het
thuishonk van de Soos Zonder Naam: de Pas. Bij CC De Pas wordt
op maandag en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur gezellig
gekaart, gebuurt en gebiljart. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Huize Heelwijk
Mozartlaan 2, Heesch
Kamer 0.044 bgg
Tel: 06-5703 5671 of 0412-785871
Iedereen is op afspraak welkom
Website: www.peduca.nl

E-mail: info@peduca.nl

Behandeling van alle voetproblemen

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

Soprano Ice

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!

Nistelrode - Na twee avonden intensieve training behaalden tien Zonnebloemvrijwilligers het AED-diploma.
“Dankzij een bijdrage van de
Charity Cup werden wij in staat
gesteld om deze cursus te volgen. EHBO-vereniging Nistelrode verzorgde de cursus onder
leiding van Antoinette van der
Cammen.

Zij leerde ons het stappenplan,
wat te doen als iemand bewusteloos is en/of niet meer ademt.
Reanimatie, gebruik van de
AED, stabiele zijligging en nog
veel meer kennis werd ons bijgebracht.
Een Lotusslachtoffer, Toine van
Dijk, demonstreerde zeer realistisch enkele noodsituaties.
Diverse bestuursleden van de
EHBO-vereniging waren aan-

wezig om ervaringen met ons te
delen en te helpen.
Dankzij de combinatie beeldmateriaal, kennis, praktijk en oefening was de cursus zeer leerzaam en compleet.
Een aanrader voor iedereen, met
dank aan de EHBO-vereniging
en de Charity Cup”, aldus Rosemarie van Ark, voorzitter van
Zonnebloem Nistelrode.

Een nieuw tijdperk van definitief ontharen is
aangebroken. Met betere en snellere resultaten
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in
de zomer, zelfs op een gebruinde huid.

voor
D�� advertenti� i� goe�
va� d� oksel�
éé� grati� behandelin�

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

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

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL
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ehbo-vereniging Joh’s roncalli
heesch bestaat 60 jaar
HEESCH - Op 18 december 1956 is de EHBO-vereniging opgericht door de heer Harrie Ceelen met een
tijdelijk bestuur. In december 1957 vond de eerste jaarvergadering plaats en werd een definitief bestuur
gekozen. In het begin was het gewoon ‘EHBO-vereniging Heesch’, maar na ongeveer twee jaar moest er
een naam aan de vereniging gegeven worden. Dit werd Joh’s Roncalli, naar Paus Johannes XXIII, wiens
echte naam Angelo Roncalli was.

60
JAAR

Naast de EHBO-ers
hebben vele mensen een
certificaat voor reanimatie/
AED-bediener behaald. Zij zijn
mede belangrijk bij het halen
van ons doel: voldoende AED’s
24-uur bereikbaar in woonwijken, zodat er meer levens gered
kunnen worden. Naast deze
AED’s zijn er ook veel mensen
nodig die ze kunnen bedienen. Om hun kennis op peil te
houden, komen ze een à twee
keer per jaar oefenen op onze

‘Er gebeuren overal ongelukken
en ze gebeuren altijd onverwacht’
en ze gebeuren altijd onverwacht. Thuis valt iemand van de
trap, er wordt iemand aangereden, een kind staat op het punt
te verdrinken. Die ongevallen
gebeuren. Een hartstilstand... en
er zijn miljoenen Nederlanders
die niet weten wat ze moeten
doen.
Het eerste bestuur werd gevormd door de heer A.P. van
Hulst (voorzitter), mevrouw M.
van Rosmalen (secretaresse),
de heer A.L. de Jong (penningmeester) en overige bestuursleden de heer H. Ceelen en mevrouw E. van de Elzen. De heer
H. Ceelen was tevens instructeur
en dokter R.P.H. van der Giessen
was docent.
Gradje van Herpen was een
van de eerste leden van de
EHBO-vereniging en was later jarenlang voorzitter. Op
dit moment is hij nog steeds
ere-voorzitter van onze vereni-

bij ons
is het

ging en is hij nog regelmatig
aanwezig op de ledenvergaderingen.

reanimatie-poppen en onze oefen-AED’s.

In de afgelopen 60 jaar zijn binnen de vereniging ongeveer 600
eerste-hulpverleners opgeleid.
Allen moesten ze een theoretische/praktische studie en toets
doen om zich bevoegd EHBO-er
te mogen noemen. Daarnaast is
een permanente bijscholing nodig, zodat je diploma geldig blijft.

Bij allerlei publieke evenementen is de aanwezigheid van
EHBO-ers verplicht, voor de vereniging betekent dit wel meer
dan tien keer per jaar. Hiervoor
hebben we veel enthousiaste
vrijwilligers, die zich voor de medemens in willen zetten.
Er gebeuren overal ongelukken

Dan is het goed als er een
EHBO-er in de buurt is. Hij/
zij heeft immers geleerd eerste
hulp te verlenen. Want nog voor
de komst van een arts kan een
EHBO-er al de eerste helpende hand bieden. Het is daarom
goed dat er EHBO-ers bestaan.
Op 12 november 2016 zal er stil
gestaan worden bij het 60-jarig
bestaan van de vereniging met
een receptie van 15.00 tot 17.00
uur in ’t Tunneke te Heesch, een
kerkdienst van 19.00 tot 20.00
uur in de Petrus-Emmaus kerk
en daarna nog een feest voor de
leden.

elke dag kersfeest

Want vanaf nu bakken we elke dag
verse 1-persoons kersenkruimeltaartjes

de bakkers Lamers

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

akkers

tips van de b

2 broden:
Bij aankoop van

4 waldkorenbollen

1,50

Zoals altijd gebruiken we hele kersen
die we verwerken tot ’n heerlijke vulling.
Dagelijks vers gebakken. De krokante
bodem, lauwwarm…er is niets lekkerder.
Komt u gewoon proeven in onze winkels.
En neemt u ze mee... thuis even in de oven,
gegarandeerd succes!

Kerseneltaartjes
krsouonim
s
1-per

2 stuks
normaal 3,70

2,

95

geldig t/m 08-11-2016
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spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BeRNheZe
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
ThuisZORg PANTeiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
heesCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heesWijK-DiNTheR
huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-381848
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NisTeLRODe / VORsTeNBOsCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOsBROeK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Wat is Allerzielen?
Allerzielen wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen.
Op deze dag worden overledenen herdacht. Nabestaanden leggen
bloemen op het graf en er wordt een requiemmis opgedragen. In
veel parochies wordt tijdens een begrafenis in de kerk een kruisje
opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen neemt de familie van de overledene het kruisje
in ontvangst.
De traditie om de doden op 2 november te herdenken stamt uit het
benedictijnerklooster van Cluny, waar abt Odilo dit in 998 voor het
eerst liet vieren. Hij bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters
op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische
wijze moesten herdenken. In de 13e eeuw kreeg deze herdenkingsdag de naam Allerzielen. In de 14de eeuw werd Allerzielen algemeen
in de Rooms-Katholieke Kerk.
Bronnen: Wikipedia en www.allerzielen.nl

Allerzielen
Wilma Heerkens woont in Heeswijk-Dinther, op de grens met Loosbroek. Zij is al vele jaren vrijwilliger in de parochie Loosbroek, met
name als lector, voorganger in woord- en communievieringen en
avondwake:

Lezing: Als je jong bent
“Eind jaren negentig verzorgde
het toenmalige dekenaat Veghel
een cursus rouwbegeleiding. Ikzelf was hevig op zoek naar alles wat te maken had met dood,
rouw en vooral hoe dan verder,
vanwege een persoonlijke, ingrijpende verlieservaring. Deze
bijeenkomsten waren zeer waardevol en bepalend voor mijn verdere leven.
Met een aantal medecursisten
zijn we daarna het Steunpunt
Rouw gestart. Sinds vorig jaar
neemt Wendy Wetzels, uit Nistelrode, hier ook aan deel. Zij
heeft de prachtige flyer voor de
aanstaande lezing ontworpen:
‘Samen rouwen’.
In een tiental bijeenkomsten
praten we over het verlies van
een dierbare. Naast steun en bemoediging worden er handreikingen aangeboden. Relevante
onderwerpen zijn aan bod gekomen tijdens lezingen op thema-avonden.”
Lezing van Riet FiddelaersJaspers: ‘Als je jong bent’
Riet Fiddelaers-Jaspers, deskundige op het gebied van verlies,
rouw en trauma, gaat op 9 november in op wat het betekent
als je als jongere, jong volwassene of jonge ouder een ingrijpend
verlies meemaakt. Hoe kun je
zorgen dat je niet in de ‘overle-

ONTZORGT BIJ
OVERLIJDEN
LEVATIO wordt gevormd door
een team van mensen die
via een zeer persoonlijke
benadering, een sterke
betrokkenheid en een sterk
inlevingsvermogen zorgen
voor een persoonlijk
afscheid van uw dierbare.

Onze handen zijn:
Ook indien u elders
verzekerd bent.
Hoogstraat 108, Berlicum
06 - 83 53 07 40
06 - 51 41 91 67
info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

vingsstand’ blijft, maar het leven
weer oppakt en betekenis geeft
aan wat je overkomen is?
Ze staat bekend om de gewone
manier waarop ze over bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen
kan spreken. Ze is verbonden
aan het Expertisecentrum Omgaan met Verlies te Heeze en
zelfstandig gevestigd rouwtherapeut. Ze heeft veel boeken geschreven, zoals ‘Mijn troostende
ik’ (over verlies bij jongeren) en
de bestseller ‘Met mijn ziel onder
de arm. Tussen welkom heten en
afscheid nemen’.
Je bent van harte welkom op
deze inloop met koffie/thee
vanaf 19.30 uur, in de Heilig
Hartkerk, in de Vondelstraat 9 in
Veghel.

Een waardig
afscheid…

TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND VERZACHTEND - BEGELEIDEND LOSLATEND - PERSOONLIJK

Wij staan dag en nacht voor u klaar!
Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch -

PAROChieNIEUWS
herinnering inschrijven
communie Nistelrode
NISTELRODE - Inschrijfformulieren voor de communie op 2 april
2017 kunnen nog ingeleverd worden tot en met 1 november bij
Hong van der Heijden, Baansteen 40.
Mocht u nog geen inschrijfformulier hebben, dan kunt u contact opnemen voor de Beekgraaf met Rian van Nuland tel. 613383, of voor
‘t Maxend met Brendy Uijlen tel. 613226. Ouders van kinderen die
buiten Nistelrode naar school gaan, kunnen ook met Brendy Uijlen
contact opnemen.

oogstdankdienst
protestantse kerk
HEESWIJK-DINTHER – In de
Protestantse kerk zal zondag
6 november weer de jaarlijkse oogstdankdienst gehouden
worden.
Thema: Een liefdevol(le) blik. We
brengen (conserven)blikken mee
voor de voedselbank, die daar
dringend behoefte aan heeft.
De viering begint om 10.00 uur.
Voorganger: Pastor Pieter Mo-

lenaar. Protestantse kerk, Kerkstraat 2 in Heeswijk-Dinther.
Iedereen van harte welkom!
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Natuurwerkdag Bernheze
Een stukje gezonde ontspanning en gezelligheid
BERNHEZE – De werkgroep Vrijwillig Educatief Natuur- En Landschapsbeheer, oftewel VENEL trapt het
seizoen af op zaterdag 5 november om 8.45 uur bij Kasteel Heeswijk voor het onderhoud van kleine
landschapselementen tijdens de landelijke Natuurwerkdag. Zij nodigen jong en oud uit om hen een
handje te komen helpen en samen aan de slag te gaan. Er is (hand)gereedschap aanwezig, er wordt
gewerkt in groepjes en een kopje koffie/thee en ter afsluiting een lunch, als ook een stukje gezonde
ontspanning en gezelligheid zijn inbegrepen.

Aanbiedingen
t/m9 24
juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van 18
3 t/m
november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

HUTSPOT 500 gram € 0.75
LIMOENEN 5 stuks € 1.00
APPELS/PEREN 1 kilo v.a. € 0.75

Kist à 12 kilo € 7.50

Biologisch groente/fruitpakket
op bestelling inclusief recepten
Seppe en Mariken zagen bij de WOB 

Jaarlijks wordt de eerste zaterdag van november aangegrepen
om met de Natuurwerkdag de
grootste landelijke vrijwilligersactie in het groen te houden.
Ook de werkgroep VENEL, die
deel uitmaakt van het Instituut
voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) afdeling Bernheze, haakt hierop in en grijpt de
gelegenheid aan om jong en oud
te motiveren een ochtend met
hen de handen uit de mouwen
te steken.
Aftrap seizoen
“Onze werkgroep bestaat uit
25 vrijwilligers, die vanaf begin november tot eind maart in
heel Bernheze, mits het weer
het toelaat, elke zaterdagochtend wilgen knotten en snoeiwerkzaamheden verrichten. De
Natuurwerkdag is voor ons de
aftrap van het seizoen en we
hopen ook dit jaar weer nieuwe mensen te begroeten die het

Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Peter Kriele

leuk vinden om met ons enkele
uurtjes in de natuur doende te
zijn”, vertelt VENEL coördinator
Harry van der Pas uit Dinther.
Van der Pas doelt op zaterdag
5 november, waar bij Kasteel
Heeswijk de Natuurwerkdag van
8.45 tot 12.00 uur plaatsvindt.
Meedoen
Om mee te doen is niet meer
nodig dan interesse voor de natuur en motivatie om, onder leiding van deskundigen, een paar
uur met aanwezig handgereedschap, de handjes te laten wapperen. Het is daarbij belangrijk
te melden dat ‘de zweep er niet
over gaat’ maar alle werkzaamheden juist in een relaxte sfeer
gebeuren. “Natuurlijk is er tijd
voor een praatje en op tijd een
kop koffie of thee”, verteld Van
der Pas.
De ochtend wordt omstreeks
12.00 uur afgesloten met een ge-

zamenlijke lunch. Van der Pas en
zijn collega’s verwelkomen iedereen hartelijk en laten weten dat
deelname aan de ochtend niet
betekent dat mensen gelijk het
hele seizoen ingedeeld worden.
Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel op gehoopt wordt
dat de liefde die de VENELgroep heeft voor de natuur en
de onderlinge vriendschap die
er is, tijdens de Natuurwerkdag
overwaait op anderen en dat
er mensen zijn die het zo leuk
vinden dat zij zich, ook ná deze
dag, aansluiten. Van der Pas:
“We bieden een stukje gezonde
ontspanning en we doen tot slot
ook nog eens goed werk.”
In verband met de lunch
is het nodig om aan te melden
via www.natuurwerkdag.nl
(Kasteel Heeswijk).
Voor meer informatie:
ahmvanderpas@planet.nl
of 06-52317518.

CADEAU-TIP

Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

VLOOIENMARKT

Omdat schoonmaken een vak is

VAN 09:00 TOT 16:00u

• Huishoudelijke hulp
• Eenmalige schoonmaak
• Strijkservice
• Voor meer informatie bezoek onze
website www.hd-hh.nl of bel 06-30463741

CLUBHUIS LANDMANS UNIE
SCHIJNDEL

achter het Avanti terrein
(overdekt en verwarmd)

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

Vorstenbosch
0413-363645

Video Design
Lunenburg

ZONDA
ZONDAG 6 NOVEMBER

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

Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther

Nistelrode
0412-611282

Kipcordonbleu

Rundergehakt

4 + 1 gratis

100 gr.

Varkenshaas
saté met saus

Zeeuwsspek
Heerlijk bij
de erwtensoep

Per stuk

100 gr.

€ 3,20

€ 0,79

€ 1,10

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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JUBILEUM
Bezorger

KBO Bernheze
KBO Heesch met
de Plus Bus naar
de Hermitage

Ome Jan

Chapeau!

Toen mijn oomzegster vijf jaar geleden vertelde dat
ze samen met een vriendin een nieuwe krant ging
beginnen, dacht ik ‘als ze het goed doen, is er zeker
behoefte aan.’
Ze vroeg me ook nog of ik elke woensdag wat
kranten wilde bezorgen op afhaaladressen, zoals
supermarkten, bibliotheken en dergelijke. Omdat
het een van mijn favoriete oomzegsters is, heb ik
toegestemd. Nu zijn we vijf jaar en 250 kranten
verder. En ik moet zeggen, ze hebben er een succes
van gemaakt en zijn ook nog met een tweede krant
begonnen, chapeau! Nu hebben ze weer gevraagd
of iedereen een stukje wil schrijven vanwege dat
jubileum en dat valt nog niet mee.

‘Als klap op de vuurpijl, is het
ook nog eens zo, dat iedereen
bij de krant mij intussen
ome Jan noemt

AMSTERDAM/HEESCH – Een
groep KBO-leden ging dinsdag
25 oktober met De Museum Plus
Bus naar de Hermitage in Amsterdam. Een reisje speciaal bedoeld voor de oudere en minder
valide leden. Deze busreis werd
aangeboden door de BankGiro
Loterij.
De Museum Plus Bus is een initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke dag een
groep senioren van 70 jaar en
ouder naar een van de twaalf
deelnemende musea. Het gaat
om senioren die echt niet meer
zelfstandig een museum kunnen
bezoeken. Zonder de bus geen
Rembrandt of Van Gogh meer
voor deze mensen en dat zou
jammer zijn.
Catharina de Grootste
We vertrokken om negen uur
vanaf De Misse met 43 personen.
Na een ontspannen rit kwamen
wij tegen elven aan bij de Hermitage. Meteen werd een kop koffie of thee aangeboden. Daarna
werden we in drie groepen verdeeld en kregen we een rondleiding door een gedeelte van het
museum; deze keer was het doel
van de bezichtiging vooral de

schilderijen van de tentoonstelling Catharina, de Grootste.
Na een lekkere lunch was er gelegenheid zelf rond te kijken,
waarvan dankbaar gebruik werd
gemaakt Ook de souvenirshop
werd niet vergeten.
Tegen drieën reed de bus weer
voor. Na een rustige rit, zonder
fileleed, arriveerden wij rond half
vijf weer op De Misse. Iedereen
kan terugkijken op een geslaagde, interessante dag.
Organisatie Museum Plus Bus en
KBO Heesch bedankt; schrijf ons
maar weer in voor volgend jaar.

Geslaagd
jaarfeest

HEESWIJK-DINTHER - Bijna
tweehonderd leden van KBO
Dinther waren op woensdag 19
oktober in De Toren voor het
jaarfeest. Zoals gebruikelijk,
werd er een identiek programma
geboden op de middag en op de
avond.
De voorzitter, Willy van der Steijn
opende de feestelijke bijeenkomst met enkele mededelingen. Vervolgens nodigde hij de
gasten uit voor een uitgebreide
en gevarieerde broodmaaltijd
met verschillende soorten brood
en warm vlees. ’s Middags werd
het aan tafel uitgeserveerd en

’s avonds was er een buffet.
Daarna traden Frans Bevers en
Ton Brekelmans van Buuut Vrij
op als onbeholpen kleuter, veedierendokter, treinconducteur en
gemeentewerker.
Iedereen heeft genoten. Fijn dat
je er was!

Programma
bijeenkomst
Laudato Si’
BRABANT - Op dinsdag 22 november 2016 organiseert de
werkgroep Identiteit en zingeving van KBO-Brabant een
bijeenkomst over Laudato Si’.
Monseigneur Gerard de Korte,
de bisschop van ’s-Hertogenbosch, houdt een inleiding over
deze encycliek van Paus Franciscus.
Hierin staat de zorg die wij hebben voor onze aarde, voor ons
gemeenschappelijk huis en voor
onze medewereldburgers centraal. De Paus ziet de mens niet
langer als heerser van de schepping, maar als dienaar ervan. De
mens heeft, juist omdat hij toegerust is met bewustzijn, verantwoordelijkheid ten opzichte van
al wat leeft.
De bijeenkomst op 22 november
van 13.30 uur tot 16.00 uur is in
Cultureel Centrum Jan van Besouw te Goirle.
Aanmelden kan tot 15 november
via www.kbo-brabant.nl, via een
e-mail naar info@kbo-brabant.nl
of door te bellen naar KBO-Brabant, 073-64 44 066.
Deelname is gratis.

Herfstdrive groot succes
HEESCH – De herfstdrive van De Heesche Bridge Club op maandag
24 oktober was weer een groot succes. Met 46 paren werd er hard
gestreden om de hoogste plaatsen. De opzet van de drive was, zoals
ook vorig jaar, een top-integraal over 24 spellen waarbij C-spelers
11% en B-spelers 4% voorsprong kregen op de A-spelers.

Wat mij opvalt, is dat iedereen nog net zo gemotiveerd
is om iedere week maar weer die krant te maken als
vijf jaar geleden. Ikzelf breng nog met heel veel plezier
de kranten naar mijn adressen in heel Bernheze, de
meeste mensen ken ik nu wel en het is iedere week:
“Hé, daar is de mooiste weer!”
Ook vond ik het heel leuk dat iedereen van de krant zo
meeleefde toen ik met mijn tocht naar Santiago bezig
was.
En als klap op de vuurpijl, is het ook nog eens zo,
dat iedereen bij de krant mij ‘Ome Jan’ noemt.
Veel meer spannends heb ik niet meegemaakt.
Dames, ik wens jullie heel veel succes met de volgende
vijf jaren en volgende 250 kranten.
Groet, ‘ome’ Jan Wijnen

De drie lijnen waren zo evenwichtig mogelijk samengesteld;
A-, B-, en C-spelers werden
gelijkelijk over de drie lijnen
verdeeld. Hierdoor kon je ook
tegenspelers krijgen die je in de
competitie nooit tegenkomt. Dat
levert altijd boeiende ontmoetingen op. We speelden in de grote
zaal (B) van CC De Pas, dus er
was voldoende ruimte. De ontvangst was vanaf 19.00 uur met
koffie/thee. Tijdens het spelen
werden hapjes aangeboden.

Om 23.00 uur werd de uitslag
bekendgemaakt. Er was een prijs
voor de vijf hoogst geëindigde
paren: een doosje met paddenstoelen, die in dit geval wel van
chocolade waren gemaakt. De
winnaars waren Tiny Vos en Peter Peters. Zij kregen tevens een
fles wijn. Als A-spelers wonnen
zij dus, ondanks de voorsprong
voor de B- en C-spelers.
De volledige uitslag is te vinden
op onze site.

Deze drive is alleen voor leden,
maar zoals door de voorzitter
werd toegelicht, werd er één uitzondering gemaakt: Koosje Stevens werd met haar bridgepartner Frans uitgenodigd door het
bestuur om ook mee te spelen.
Zij heeft besloten in Oss te gaan
bridgen, maar het bestuur wilde
haar nog eens flink bedanken
voor alle inspanningen die zij
voor onze club heeft geleverd.
Volgend jaar weer een herfstdrive.

Heerkens Groente en Fruit van harte gefeliciteerd...
...met het behalen
van de FSSC 22.000
certificering
Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg
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DE JEUGD heeft de toekomst
#MuZieK #giTAAR sPeLeN #TALeNT

Remco Kuijs

Singer-songwriter doet het liefst zijn eigen ding
enthousiasme van weleer is er,
zoveel jaar na dato, nog steeds.
De 16-jarige vierdeklasser van
het Fioretti College speelt al vanaf het eerste jaar in de school-

um avonden/middagen en singer-songwriter wedstrijden. Onlangs nog in Arnhem en tijdens
de Kruisherenkapel-wedstrijd in
Uden.

‘Ik doe het liefst mijn eigen ding, dan kan ik
het helemaal neerzetten zoals ik het zelf wil’
band, maar pakt bij voorkeur uit
als singer-songwriter. “Ik doe het
liefste mijn eigen ding, want dan
kan ik het helemaal neerzetten
zoals ik het zelf wil. Dat vind ik
het mooiste om te doen.”

Remco Kuijs besmet met het muziekvirus

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK–DINTHER - Al jaren timmert Remco Kuijs muzikaal aan de weg als gitarist/singer-songwriter.
Intussen bespeelt hij feilloos zijn akoestische en elektrische gitaar, heeft zangles, maakt ook onderdeel
uit van een schoolband en betreedt hij lokaal, regionaal en over de provinciegrenzen heen menig podium. Als een van de winnaars van de Kruisherenkapel-wedstrijd pakt hij muzikaal uit tijdens Singer
Songwriter Sunday op zondag 6 november vanaf 16.30 uur in De Pul in Uden, net als Lea Kliphuis,
Flemming en Middas.
Een Queenconcert en dan vooral het gitaarwerk van Brian May,
maakte op de destijds 5-jarige

Remco Kuijs een dusdanige indruk, dat hij besmet raakte met
het muziekvirus en ‘dat’ ook wil-

de. Er kwam een gitaar, er volgden lessen en Remco ontwikkelde zijn kunsten jaar na jaar. Het

OPEN
DAG

Eigen nummers
Remco schreef in de loop der jaren veel eigen nummers. Hij is er
eerlijk in als hij meldt dat het niet
allemaal wereldhits zijn, maar:
“Ik heb er een stuk of tien geschreven die echt goed zijn.” Een
goed nummer begint volgens de
jonge zanger wat zachter, bouwt
langzaam op en moet pakkend
zijn. Die ‘bij de strot’-nummers
vertolkt hij met liefde tijdens
optredens her en der. Inmiddels
heeft de jongeman een aardig cv
met podia die hij links en rechts
beklom. In horecagelegenheden
en op evenementen en hij nam
en neemt deel aan Open podi-

Singer Songwriter Sunday
Laatstgenoemde maakt dat hij
op zondag 6 november gevraagd
is deel te nemen aan de Singer
Songwriter Sunday in De Pul. Iets
waar hij zich op verheugt. “Ik ga
uiteraard mijn eigen werk vertolken en ik zing een cover die ik in
een ander jasje heb gestoken”,
vertelt hij. Remco wil zich graag
laten horen, wil vooral optreden
en hoopt stiekem ontdekt te worden. Het is niet het enige waar
stilletjes van gedroomd wordt.
Op zijn wensenlijstje staan nog
wel een aantal zaken. “Ik zou
graag nog een keer optreden in
café De Zwaan in Heeswijk, in de
toekomst een eigen album opnemen en een replica van een Brian
May gitaar is ook iets wat ik aan
de sint ga vragen.” Dan: “Ik concentreer me nu echter op mijn
optreden in Uden.”

optreden jeugdgroepen
fanfare st. Lambertus

VRIJDAG
18 NOVEMBER
VAN 15.00 TOT 20.00 UUR
Tijdens de Open Dag maak je zelf mee hoe het is om op De Leijgraaf te zitten.
Wij laten graag een aantal nieuwe onderdelen zien. Zo kun je kennis maken met
de nieuwe opleiding FOOD, waar je alles leert over koken en de zakelijke kant ervan.
Of internationalisering. Wist je bijvoorbeeld dat De Leijgraaf veel partners en projecten
in het buitenland heeft? Zij zijn in Nederland op zoek naar talentvolle leerlingen
die internationale ervaring op willen doen. En wat denk je van Team Niveau2Plus?
Een dikke plus voor niveau 2 leerlingen waardoor zij op de arbeidsmarkt nog betere
kansen hebben of makkelijker kunnen doorstromen.
Meer weten?
Vergeet niet onze website leijgraaf.nl/opendag
te checken! Daar vind je ál onze locaties in de regio
en informatie over rondleidingen en workshops.

NISTELRODE - Jeugdorkest Happy Fiep en de jeugdslagwerkgroepen Opstap en The
Rockers van Fanfare St. Lambertus spelen zondag 6 november voor de bewoners van
zorgcentrum Laarstede. Het programma duurt van 10.30 tot 11.30 uur, inclusief een
kleine pauze. De entree is gratis.
De muzikanten hebben hard gerepeteerd
om een aantal mooie muziekstukken ten
gehore te brengen. Het is een gevarieerd
programma, waarin muziekstukken met
slagwerk en blaasinstrumenten gespeeld
zullen gaan worden.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
We zijn erg blij dat er op dit moment zoveel
jeugdmuzikanten bij onze vereniging spelen, die hopelijk later ook aan zullen sluiten
bij Fanfare St. Lambertus Nistelrode.
Zo kan de fanfare blijven bestaan en mu-

ziek ten gehore brengen als marsen en
serenades, maar denk vooral ook aan de
mooie concerten die zij organiseren, zoals themaconcerten, nieuwjaarsconcerten
en de Night of the music! Natuurlijk zijn
nieuwe muzikantjes van harte welkom bij
onze vereniging.
Wij vinden het fijn dat we met onze
jeugdgroepen bij zorgcentrum Laarstede
mogen optreden. Het is voor het orkest
en de slagwerkgroep fijn om voor een
groot publiek te mogen spelen, dus iedereen is van harte welkom!”
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VERBRUGGEN MEGASTORE • KEUKENS • SLAPEN • WONEN

BEKIJK
NU ONZE

NIEUWE

E
meu igenti
topk belen jdse
wal van
iteit
!

COLLECTIE

Pomasi hoekbank. Stof Jumbo 24-mink. Zoals opgesteld,
van € 1099, - voor € 899,- Meubels van het woon programma Macon.

ALTIJD DE

BESTE

DEALS

e
d
t
c
e
r
i rijs
d
il jd ste p
t
A be

Keuken Rodez/Luanda.
Kleur beton/leisteengrijs € 5.699,-

ALTIJD DE

Slaapka
laagste mers met
prijsgar
antie

BESTE

KWALITEIT

Preston boxspring vlak. Kleur antraciet. Compleet incl. luxe comforttopper.
In meerdere kleuren leverbaar. Van € 1195,- voor € 795,-

5000m2 Oss Woonboulevard
Frankenweg 27, Oss
T 0412 - 62 36 98
www.verbruggen-megastore.nl

Openingstijden
Ma:
Di, wo, vr:
Do:
Za:
Zo:

Gesloten
10:00 tot 18:00 u
10:00 tot 21:00 u
10:00 tot 17:00 u
12.00 tot 17.00 u
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Van Herpen Haar & Bijoux:

twee volwaardige zaken in één pand
HEESCH - Het pand van Van Herpen Haar & Bijoux was een van de eerste
blikvangers die hebben bijgedragen aan de metamorfose van het centrum
van Heesch. 31 Oktober is het vijf jaar geleden dat Hetty en Mark van Herpen hun nieuwe pand betrokken. tijd om de balans op te maken.

bijvoorbeeld dat een visagist in
onze zaak komt. Aandacht voor
de klant staat bij ons altijd voorop. Dat is via social media goed
te zien aan de mooie resultaten
bij onze klanten!
twee ingangen
We hebben bij de bouw van dit
pand voor twee ingangen naast
elkaar gekozen. Zo kunnen mensen vrijer binnenlopen bij alleen
de kapsalon of alleen de sieradenwinkel. Onze sieradencollectie is enorm uitgebreid en ook de
prijsklasse is verruimd. Je vindt
bijvoorbeeld horloges tot € 500,maar ook al trendy armbandjes
voor € 5,-. Ons aanbod bevat
bekende merken, zoals Melano,
Zinzi, Diesel en Karma. Daar ko-

Mark in de kapsalon
Mark en Hetty

Kwaliteitsslag
Hetty: “2011 was voor ons een
topjaar. In mei 2011 heb ik de
Coiffure Award gewonnen en in
oktober konden we het nieuwe
pand betrekken. We zijn toen
een nieuwe weg ingeslagen met
een professionelere aanpak op
elk gebied. Zo hebben we een
omslag gemaakt om de zaak, die
al bijna zestig jaar bestond, aan

te laten sluiten bij de huidige tijd.
Onze missie is ‘Professionaliteit
voor een betaalbare prijs’. Dat
moet overal in terug komen.
trends en vakgebied
bijhouden
We houden zowel ontwikkelingen in trends als in het vakgebied
bij. Die zijn allebei volop in beweging. Via trainingen en evene-

menten, zelfs wereldwijd, maken
we kennis met nieuwe kleuren,
producten en modetrends. Vervolgens maken we zelf de vertaalslag naar wat voor onze klanten draagbaar is. Dat geldt voor
kapsels, kleuren en sieraden. We
bieden daarbij ook een stukje adviesservice. Daarnaast zijn er uitgebreidere arrangementen. Als
mensen dat willen, regelen we

VORSTENBOSCH - De jaarlijkse rommelmarkt van EHBO vereniging Sint Lucas wordt op zondag 6 november gehouden. Het is een markt met curiosa, speelgoed, kleding en allerlei leuke snuisterijen. De
rommelmarkt is van 10.00 tot 15.30 uur in De Stuik. Het is een markt waar ruim veertig kramen staan en
ieder jaar ongeveer 500 bezoekers komen. Er zijn brede paden voor rolstoel en kinderwagen.

heerlijk heesch: Culinair
genieten op 20 en 21 mei 2017
HEESCH - Na het daverende succes van 2016, is besloten om het
culinaire evenement Heerlijk Heesch ook in 2017 te organiseren.
Met trots kijkt de organisatie nog steeds terug op alle positieve en
leuke reacties die ze mocht ontvangen.

Door de uitstekende kwaliteit
van de deelnemende restaurateurs, is er ook in 2017 een
mooie variëteit van culinaire lek-

De laatste jaren weten ook voor
de kapsalon klanten van steeds
verder weg ons te vinden, dus
ook daarvoor vervullen we een
regiofunctie. Dan is het handig
dat je bij ons online afspraken
kunt maken, via onze vernieuwde site
www.haarmode-byouxvanherpen.nl,
onze app of barberbooking.com.
Vanwege het vijfjarig bestaan
van het pand, ontvangt elke klant
in deze week een leuke attentie.”

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

rommelmarkt ehbo vorstenbosch

Heerlijk Heesch zal in 2017
plaatsvinden op zaterdag 20 en
zondag 21 mei. Op De Misse
zullen verschillende restaurateurs uit Heesch en omgeving
hun bijzondere gerechten in een
sfeervolle ambiance presenteren.
Elke restaurateur heeft een eigen
paviljoen met keuken, waar de
bezoeker kan genieten van de
ter plekke bereide heerlijke gerechten.

men niet alleen jongeren op af,
maar ook ouderen, die op zoek
zijn naar iets duurzaams. Mensen
zeggen dat er hier meer keuze is
dan in de stad!

kernijen. Het wordt een evenement in een ontspannen sfeer,
waar gezelligheid, ontmoeten
en genieten centraal staan. Er
is gelegenheid om in een informele ambiance te netwerken,
ontdekken, proeven en ervaren.
Natuurlijk gecombineerd met
volop gezelligheid, muziek en
entertainment.
Heerlijk Heesch is gratis toegankelijk. De gerechten en drankjes
worden betaald met de zogenaamde ‘heerlijkheidjes’, deze
munten zijn ter plekke te koop.
De munten van Heerlijk Hee-

sch 2016 zijn ook geldig tijdens
Heerlijk Heesch 2017.
Houd onze social media en website in de gaten om op de hoogte
te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Noteer 20 en 21 mei 2017 alvast
in je agenda. Wij hebben er weer
zin in! Jij ook?

Van Herpen Haar & Bijoux
t Dorp 68, 5384 MC Heesch - www.haarmode-byouxvanherpen.nl
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De Hisse Kwis is in zicht Geef je al vast op voor Sinterklaas
HEESCH - Nog even en dan is het weer tijd voor De Hisse Kwis! Op bij de Meierijsche Museumboerderij
29 december barst de strijd weer los. Zoals eerder vermeld, zal de

HEESWIJK-DINTHER - Sinterklaas, zijn Zwarte Pieten en Americo, zijn paard ontwaken op zaterdag 19
november weer in de nostalgische Meierijsche Museumboerderij aan de Meerstraat 28. Americo slaapt
daar op stal en de sint in de bedstee in ‘den herd’.

kwis dit jaar nóg uitdagender zijn doordat er enkele nieuwe categorieën geïntroduceerd zullen worden. Welke dat zijn, blijft nog even
geheim. Houd hiervoor en voor alle ins en outs de social media en
de website goed in de gaten.

Gelovige kinderen,
papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s
mogen helpen
Inschrijven voor de kwis is weer
mogelijk vanaf 1 november tot
en met 28 december, via onze
website www.dehissekwis.nl.
De kosten voor deelname zijn
€ 10,-. Inschrijven op 29 december is alleen mogelijk nadat
de kwisboekjes zijn uitgereikt,
tegen een contante betaling van
€ 12,50.
De kwisboekjes zijn dinsdag 29
december op te halen tussen
18.00 en 18.30 uur en in te leveren tussen 23.00 en 23.30 uur in

CC De Pas. Ook dit jaar wordt er
weer een after party in het Cultuurcafé georganiseerd.

Daar brandt een knapperend
open haardvuur. Bij het opstaan wil de sint graag geholpen worden; zijn mantel moet
om, sokken en handschoenen
aan, de mijter en staf worden
aangereikt. Dan eet de sint een
licht ontbijtje. Gelovige kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s mogen helpen. Naast het
wekken van de sint is er nog
veel meer te doen. Op stal mag
Americo verwend worden met
wortels. In de oude bakoven van

Om jullie alvast een beetje in
de stemming te brengen, dagen
we jullie graag uit met de voorbeeldvraag, weergegeven in de
afbeelding. Het antwoord zullen
we volgende week op de social
media en onze website delen.
De organisatie van De Hisse
Kwis wenst iedereen alvast veel
succes met de voorbereidingen.
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het museum wordt pepernotenbrood gebakken en er zijn super
lekkere boerderijpannenkoeken.
In het POC (Pieten Opleidingscentrum) kan elk kind een ‘pietendiploma’ halen. Elk kind mag
verkleed komen.
Omdat wij bewust met kleinere
groepjes werken en niet willen
dat kinderen lang moeten wachten, vragen wij iedereen van tevoren, via e-mail in te schrijven.
Kijk daarvoor op de speciale sin-

terklaaspagina van de website:
www.museumboerderij.nl. Daar
staan ook de wektijden vermeld.
De entreeprijs, voor iedereen die
ouder is dan een jaar, bedraagt
€ 4,-.
Naast het mooie programma
krijgt elke volwassene daarvoor
ook nog een gratis kopje koffie/
thee met speculaas en elk kind
een glas ranja, een snoepzak en
een pietendiploma. Schrijf je snel
in, want vol=vol!

SPECULAAS 6.95
TAARTJE
PT!

CE
VERNIEUWD RE

SPELT
BOL

2.00

Pistache
taartje

10.95
Acties zijn geldig van 1 tot en met 30 november 2016.
Bestel nu gemakkelijk en online via www.bakkerijvandoorn.nl
Schijndel • Boschweg 119 • 073-549 35 86
Boxtel • Breukelsestraat 59 • 0411-21 08 96
Heeswijk-Dinther • Hoofdstraat 74 • 0413-29 21 18
Sint-Michielsgestel • Rietzanger 1 • 073-551 22 46
Sint-Michielsgestel • Campanulastraat 11 • 073-551 77 01
's-Hertogenbosch • Graafseweg 179-181 • 073-822 33 15
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Wintertijd bij Ontmoetingsplek De Nistel
Genieten van het winterseizoen met thema’s op derde zondag van de maand
Nistelrode - De wintertijd is ingegaan en daarmee sluit het Koffiehuis van De Nistel een prachtig eerste zomerseizoen af. Maar ook
de komende maanden is er genoeg te doen en te beleven op deze ontmoetingsplek voor jong en oud! Het koffiehuis, de Landwinkel met
biologische streekproducten, de beleeftuin en de speeltuin die in fases gereed worden gemaakt bieden voor elk wat wils. Daarnaast kan er
ook vergaderd worden in een mooie, groene omgeving.

Nistel op zondag gesloten, behalve elke derde zondag van de
maand. Dan staan de deuren
open voor het publiek en kan er
genoten worden van elke keer
weer een ander thema. De thema’s en juiste data maken wij
steeds via onze Facebookpagina
en onze website bekend en ook
in DeMooiBernhezeKrant zal hier
aandacht aan besteed worden.
Kom ook eens naar de Nistel en
geniet van de gemoedelijke en
gezellige sfeer. Graag tot ziens!

Edwin Koenen in het koffiehuis

Het terras in een prachtige groene omgeving 

Paul Rademaker, Kim Rademaker
en Paul Eijkelkamp waren al drie
jaar bezig met de dagbesteding
op maat voor mensen met een
verstandelijke beperking en/of
een afstand tot de arbeidsmarkt,
toen een jaar geleden in september Koffiehuis De Nistel haar

Tekst: ©DMBK Foto’s: Wim Roefs

deuren opende. De medewerkers
verrichten hier met veel plezier
horeca- werkzaamheden voor de
bezoekers van De Nistel.
Kim: “We hebben een fantastisch
eerste seizoen gehad, waarin we
heel veel enthousiaste gasten
mochten ontvangen. Een deel van

hen mogen we inmiddels zelfs tot
onze vaste klanten rekenen, en
hier zijn we bijzonder trots op!”
Paul: “Er zijn het afgelopen seizoen een heleboel samenwerkingen ontstaan, waarbij het
versterken van elkaars producten

en/of aanbod de verbindende
factor is. Echt super leuk! Voor
Van Mook, de Echte Bakker zijn
we bijvoorbeeld momenteel volop bezig houten ‘Nistel-kratjes’
te maken. En binnenkort ben je
bij De Nistel ook op het juiste
adres voor informatie uit de regio, als VVV-agentschap.”
Wintertijd
Nu de klok weer is verzet past
ook De Nistel haar openingstijden aan. In de winterperiode (november t/m maart) is de

Piet Geersdijk 2
5388 VA Nistelrode
0412 48 00 63
info@de-nistel.nl
www.de-nistel.nl
Openingstijden
woensdag t/m vrijdag
11.00-16.30 uur.

Lezing: De grote grazers van
De Maashorst
bernheze – Joep van Lieshout, voorzitter van IVN Uden, geeft op maandagavond 7 november een
lezing in de Bibliotheek van Nistelrode over de ontwikkelingen in De Maashorst. In het eerste deel van
de lezing gaat Van Lieshout in op de ontwikkelingen in De Maashorst, na de pauze vertelt hij over de
grote grazers.

www.meermaashorst.nl

Hartje Maashorst
Grote grazers

‘Een groter natuurlijk hart, met
meer ruimte voor natuurlijke
processen en een wildere natuur’. Met dit plaatje in het
hoofd, hebben de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer, het Waterschap en ARK
Natuurontwikkeling afspraken
gemaakt over de inrichting en
het beheer van De Maashorst.
Dit betekende onder andere dat
een grote kudde Schotse hooglanders plaats moest maken voor
wisenten, Exmoor pony’s en tau-

4 november
Meditatie-avond • 20.00-22.30 uur

Foto: Martien van Dooren

rossen. Deze drie soorten grazers
grazen sinds dit jaar in dit gebied
en in veel lagere aantallen dan
voorheen de hooglanders. Het
gevolg van de lagere aantallen
grazers is opvallend.
In grote delen van De Maashorst
bloeien veel meer grassen en
bloemen en daarvan profiteren
tal van soorten insecten. Joep
van Lieshout vertelt de luisteraars in geuren en kleuren over
dit schitterende stukje natuur;
De Maashorst en haar grote grazers.

5 november
Workshop ‘Gevoelige kinderen’ • 10.00 -16.00 uur

Kaarten voor de lezing van Joep
van Lieshout zijn te koop via de
website www.bibliotheekbernheze.nl of aan de klantenservicebalie in de bibliotheken van
Bernheze.
Datum: maandag 7 november
Aanvang: 20.00 uur.
Kosten: € 7,- (in voorverkoop
voor bibliotheekleden € 5,-)
Locatie: Bibliotheek Nistelrode,
Parkstraat 2

6 november
Drumcirkel • 10.00-12.30 uur
19 november
Tarot- jaarkalender maken • 10.00-16.00 uur
24 november
Tarotavond • 20.00-22.30 uur

Graag aanmelden.
info@nellietimmers.nl
0412-611577
info@natuurlijkbehandelen.nl
06-16654708

Centrum Timmers
Bed en Breakfast De Maashorst - Losdoorhetbos.nl
Centrum Maia - Mandalart - Natuurlijk Behandelen
Nellie Timmers Den Dekker Natuurgeneeskundige
VERBINDEN EN DIENSTBAAR AAN DE MAASHORST
Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode, www.hartje-maashorst.nl, 0412-611577
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Rituals
THE RITUALS OF DAO
+ GRATIS showerfoam
36,50 nú

28.00

50%
KORTING
op elk 2 skincare product
e

*

Rituals
THE RITUALS OF SAKURA
+ GRATIS mini bodyscrub
31,75 nú

* Vraag naar de voorwaarden.

Gillette Fusion Proglide Power
met 6 mesjes
normaal 37,95

NU VOOR 24,95

34%

KORTING

24.00

Vitis Whitening
Bijvoorbeeld: Vitis tandpasta
normaal 7,99

NU VOOR 6,39

20%

KORTING

‘t Dorp 64
5384 MC Heesch
0412-457086

* goedkoopste product 50% korting. Vraag naar de voorwaarden.
Actie is geldig t/m 12 november 2016
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Night Music
of the

Passion meets Music 2016

NIGHT OF THE MUSIC:
Een onvergetelijke editie!
NISTELRODE – Wat een onvergetelijke avond: The Night of the Music, dat afgelopen weekend plaats vond in sporthal de Overbeek. Het publiek ging uit zijn dak op de
muziek van Fanfare St. Lambertus en met de verrassingen die ze in petto hadden. Er is aan alles gedacht.

van Armin van Buuren. Gedurende de avond is het prachtig om te
zien hoe de fanfare zo goed aansluit op alle gastoptredens van

Kyra met op de achtergrond Laura van Acrobatic Wheel Sensation

Tekst: Bart Geurts Foto’s: Ad Ploegmakers

René Habraken

Erik Bomers en Marga van den Broek

Dirigent Jos de Kleijn

Voorzitter Jan Timmers opent de
avond met een introductie. Niet
snel daarna gaat het licht uit en
start er een video met beelden
van de repetitie waarmee het publiek wordt opgewarmd. Door de
speakers klinkt spannende muziek waarna de lichten langzaam
uit gaan. De zaal kijkt ademloos
toe hoe vervolgens de fanfare
begint te spelen. Een spectaculaire opening met lazerlampen en
rookmachines die de adrenaline
door het lijf laat lopen.
De sporthal, omgetoverd met de
mooie lichten, werd een feestzaal
en het geluid klonk fantastisch,
zowel voor het publiek op de eerste rij als achter in de zaal.

van Marga van den Broek die als
eerste solist de eerste paar zinnen
laat klinken van het nummer ‘Ill
Carry You’. Drie andere zangeressen, Kyra Haerkens, Petra
Clauwens en Kirsten Habraken,
komen een voor een op.

zien. Ook DJ Mayzo geeft een
prachtig optreden weg op het
nummer ‘This is what it feels like’

Hoog niveau
De dansers van Balletstudio Hanneke van der Stappen maken
hun entree. Dan klinkt de stem

Maurice de Greef volgt de dames
op met een hele lekkere solo van
het nummer ‘What a Woman’ en
Rene Habraken zingt het swingende nummer ‘The Opera’. De
stemming zit er dan goed in. Het
publiek wordt verrast met spectaculaire vlammenwerpers, die
vanaf de vloer het vuur omhoog
blazen. Ook de slagwerkgroep
brengt een verrassend optreden
met lichtgevende stokken en water op de trommels. Het blauwe
licht dat uit de trommels schijnt
laat - bij het slaan op de trommels - het opspattende water

de solisten. Uit het publiek klinkt
in de pauze ook veel lof over
Acrobatic Wheel Sensation tijdens het nummer ‘This is what it

‘Prachtig om te zien hoe de
fanfare zo goed aansluit op
alle gastoptredens’
bovengenoemden, maar ook met
Erik Bomers, Luuk Nederkoorn,
gitarist Robbert van den Hanenberg en het Con Fuoco koor.
Dirigent Jos de Kleijn en Paul van
Lokven kunnen trots zijn op het
resultaat, dat zij samen met alle
partijen neergezet hebben.
Wat de avond zo onvergetelijk
maakt: er is aan alles gedacht;
variatie in de muziekkeuze en
de nummers sluiten heel mooi
op elkaar aan. De verschillende
nummers en muziek passen heel
goed bij de persoonlijkheid van

feels like’, maar ook na de pauze
kwam deze act terug, met Boy en
Laura. Het publiek werd meegenomen in de nummers, zoals ‘Stil
in Mij’ van Dikhout, Andre Hazes
medley en de vele andere nummers, waarna een eind aan de
avond kwam met een grandioze
finale.
Kortom, de organisatie van de
Night of the Music kan terugkijken op een spectaculaire avond
met veel verrassingen, een groot
succes.
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sprookjestheater
speelplaats van en voor de
Thézinda
kinderen van basisschool De Kiem

HEESCH – Houd je van sprookjes en vind je het leuk om te dansen,
zingen en toneel te spelen? Dan is de musicalgroep van Thézinda
echt iets voor jou! Al vele jaren brengt Thézinda een sprookje ten
tonele in CC De Pas. Met behulp van een verteller wordt er een
sprookje uitgebeeld met muziek, dans, zang én spel.
Alle kinderen die de basisschoolleeftijd hebben (4 -12 jaar) mogen meedoen. We oefenen op
vijf zondagochtenden in februari
en maart en op zondagochtend
9 april 2017 gaan we weer een
prachtige sprookjesvoorstelling
geven.
Heb je zin om mee te doen? Er

is nog plaats, dus meld je zo snel
mogelijk aan bij info@thezinda.nl.
Op de website van Thézinda www.thezinda.nl - kun je zien
hoe de voorstellingen waren van
voorgaande jaren.
Wij, Thea en Marlijn van Dijk,
heten je van harte welkom.

grote kinderkleding- en
speelgoedbeurs
HEESCH – In CC De Pas wordt zondag 6 november wederom een
grote, gezellige baby- en kinderbeurs georganiseerd. Na vele jaren
is deze beurs uitgegroeid tot een waar begrip in de regio en wordt
deze dan ook zeer druk bezocht. Vanaf 10.00 uur worden zowel
tweedehandse als nieuwe baby- en kinderartikelen aangeboden.

Wethouder Rein van Moorselaar knipt het lint door met assistentie van twee leerlingen, terwijl enkele
confettikanonnen worden afgeschoten.
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Alle kinderen en een flink aantal ouders zijn verzameld op de speelplaats van basisschool De
Kiem. Vandaag - 31 oktober - wordt de nieuwe speelplaats officieel in gebruik genomen. De kinderen
hebben hun ouders aangezet tot het sparen van zegeltjes bij de Jumbo en de moeders Maaike, Karin en
Suzanne flink laten werken om de ingezamelde statiegeldflessen in te leveren voor deze fraaie nieuwe
speelplaats.
Directeur Thea van Heck staat
even stil bij alle hulp die BS De
Kiem heeft gehad bij het realiseren van deze super fijne speelplaats. Niet alleen heeft Pieter
Ten Wolde van Gympoint adviezen gegeven, ook hebben Bouw-

voor sfeervolle aankleding met
plantenbakken en vogelvoederhuisjes.
De kinderen
De kinderen van BS De Kiem
hebben deze mooie speelplaats

‘Duizendmiljoen flessen
bleken er 1475 te zijn’
bedrijf Gebroeders Van Herpen
en Nooijen Terreininrichting in
de vakantie keihard gewerkt om
tegels te leggen en alle speeltoestellen te plaatsen.
Ook de kinderen zelf hebben
hard gewerkt, door na te denken
over hun wensen voor de speelplaats en een plattegrond te maken. De moeders Maaike, Karin
en Suzanne hebben gezorgd

helemaal zelf verdiend. De zegels
van Jumbo leverden maar liefst
€ 475,- op, zoals de cheque die
Anke Wiegmans overhandigde
liet zien.
De duizendmiljoen statiegeldflessen, bleken er 1475 te zijn,
goed voor € 368,75. De flessen
werden zelfs geïmporteerd uit
Duitsland of Italië, niet geschikt
voor statiegeld, maar wel voor

Denk hierbij aan (merk)kleding,
speelgoed, boeken, films, wandelwagens, maxi-cosi’s, autostoeltjes, fietsjes, computerspelletjes, meubeltjes en meer. Alles
natuurlijk van goede kwaliteit.
Telkens weer blijkt dat duur
speelgoed en dure kleding vaak
maar een korte tijd gebruikt of
gedragen wordt.
De materialen zijn dan nog in
zeer goede staat. Het is zeker de
moeite waard om te komen kijken voor leuk, goedkoop, kwalitatief goed speelgoed en kleding.
Dit geldt niet alleen voor (aanstaande) ouders, maar ook zeker
voor opa´s en oma´s, oppasgele-

genheden, peuterspeelzalen en
andere geïnteresseerden.
Kijk ook op onze Facebookpagina Baby- en Kinderbeurs.
We hebben hele leuke deel &
winacties!
Voor info:
kinderbeursheesch@hotmail.com
of kijk op
www.baby-kinderbeurs.nl.
De zaal is open van 10.00 tot
13.00 uur en de entree bedraagt
€ 2,- (kinderen gratis).
Voor CC De Pas is er voldoende,
gratis parkeergelegenheid.
De eerstvolgende beurs is op 12
maart 2017.

het maken van voederplaatsen
voor de vogels. Groep 1-2 had
wel heel erg veel flessen ingeleverd en kreeg als extra beloning
een bak voor de bladeren en
mooie bezems om ze bij elkaar
te vegen.
Ingebruikname
Toen was het moment daar:
Wethouder Rein van Moorselaar
mocht met Amber en Isayah het
lint van de buitenklas doorknippen en daarbij dwarrelde confetti neer.
De spin, favoriet speeltoestel, de
buitenklas en alle andere speelmogelijkheden waren supersnel
in beslag genomen door spelende en jubelende kinderen.

Welterusten allemaal / Chris Haughton
‘Welterusten allemaal’ is een prachtig prentenboek van Chris Haughton,
bekend van ‘Mama kwijt’ (Prentenboek van het jaar in 2012).
De zon gaat onder en alle dieren in het bos zijn moe: de muizen, de hazen
en de hertjes. Maar één is er nog lang niet moe en dat is de kleine beer.
“Wil je spelen?” vraagt hij aan alle dieren. Maar nee, daar hebben ze echt
geen puf voor. Is kleine beer stiekem niet toch wat slaperiger dan hij denkt?
Zijn oogjes vallen steeds verder dicht totdat… de maan hoog aan de hemel
staat. En raad eens wie we dan tussen de sterren zien?
De tekst laat de peuter actief meedoen, want de dieren snurken en zuchten
dat het een lieve lust is. De illustraties hebben een opvallende stijl, vooral de kleuren zijn bijzonder. Een heerlijk prentenboek vol herhalingen om
voor te lezen voor het slapengaan.

Groepstrainingen
START in de week van 7 november 2016 (week 45)

Meld uw zoon of dochter nu aan!
• Begeleiding lezen en spellen
• Begeleiding rekenen
• Studievaardighedentraining
• Concentratietraining
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangstreductietraining
• Brugklastraining

Meer informatie en aanmelden

www.opdidakt.nl

Opdidakt Heesch| Schoonstraat 23 | 0412 450 228
heesch@opdidakt.nl
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(FOTO: TON VRIJSEN)

LEKKER
CREATIEF
BEZIG
MEVROUW DUITS IN OPPERSTE
CONCENTRATIE TIJDENS EEN SCHILDERSESSIE

BINNENKORT VAN START!
MELD JE AAN!
Bloemschikken voor Kerstmis (inclusief materialen) | 2 lessen
Heesch | wo 7 dec. | 20.00-22.00u | € 49,50
Heeswĳk | ma 12 dec. | 20.00-22.00u | € 49,50

GESPOT

Workshop “decoratieve Kerststandaard” | 1 les
Heesch | do 8 dec. | 14.00-16.00u | € 29,00
Maak je eigen Kerststuk | 1 les
Heesch | do 15 dec. | 14.00-16.00u | € 27,00
Aan de slag met je Android tablet | 4 lessen
Heesch | ma 21 nov. | 19.00-21.00u | € 56,00

gemaakt bij de
cursus culinair
koken voor
mannen

DOCENT BIJ DE EIJNDERIC:
“IK GEEF ZE HANDVATTEN OM TOT
BETERE FOTO’S TE KOMEN.”
BEKIJK MEER FOTO’S OP WWW.FACEBOOK.COM/EIJNDERIC

Mario van Zeeland en Sylvy van Bochove geven
beiden een cursus fotograferen met

OP ZOEK NAAR EEN
ORIGINEELCADEAU? GEEF EEN
EIJNDERIC CADEAUBON!

Sjaal beschilderen (wol of zĳde) | 1 les
Heesch | ma 14 nov. | 19.00-21.30u | € 20,00 excl. materiaalkosten
Heesch | do 8 dec. | 13.30-16.00u | € 20,00 excl. materiaalkosten
Basiscursus haken | 2 lessen
Heeswĳk | ma 21 nov. | 20.00-22.00u | € 25,50
Wassen beeld maken | 1 les
Heesch | do 10 nov. | 19.00-21.30u | € 29,00

de spiegelreﬂexcamera.
Mario:

Sylvy:

Al ruim 30 jaar verzorg ik

Voor mĳ is de Eĳnderic

Sieraden van glas | 1 les
Nistelrode | ma 19 dec. | 19.30-22.00u | € 31,00

fotograﬁe. In die tĳd werd ik

ga ik een van de docenten

Vrĳ Schilderen | 8 lessen
Nistelrode | wo 02 nov. | 19.30-22.00u | € 110,50

paar weken vervangen.

Een viergangen diner bereiden zonder stress | 2 lessen
Heesch | ma 14 nov. | 19.00-22.00u | € 72,50

met een cursus tekenen en

Vlaamse klassiekers | 1 les
Heesch | ma 21 nov. | 19.00-22.00u | € 37,50

bĳ de Eĳnderic lessen in

benaderd door Jos Sweep.
Ik had een fotobedrĳfje in
Heesch en fotograﬁe was,

en is nog steeds, mĳn grote
hobby.

helemaal nieuw. Binnenkort
tekenen/schilderen een
En in november start ik

schilderen in Nistelrode.

Lee s het hel e ver haa l van
sylvy en mar io op
ww w.e ijn der ic.n l

r v ie w
L e e s h e t in t e o p
m e t M ie k e .n l
w w w.e ij n d e r ic

Kennismaken met Windows 10 | 4 lessen
Heesch | do 24 nov. | 09.30-11.30u | € 51,00

Spaanse gerechten | 1 les
Heesch | wo 23 nov. | 19.00-22.00u | € 38,50
Griekse specialiteiten | 2 lessen
Heeswĳk | vr 25 nov. | 19.00-22.00u | € 68,50
Worsten-, saucĳzenbroodjes en witte bolletjes bakken | 1 les
Heesch | do 1 dec. | 19.00-22.00u | € 31,50
Gezonde voeding met de schĳf van vĳf | 1 les
Heesch | do 8 dec. | 19.00-22.00u | € 37,00

CURSIST AAN HET WOORD
Veel cursisten volgen cursussen en workshops bĳ de Eĳnderic. Mieke

Driessen-Gloudemans komt al heel wat jaren bĳ de Eĳnderic en volgt
wekelĳks de cursussen Engels conversatie en Tai Chi.

“HET BRENGT JE ALTIJD MEER DAN JE DENKT.”

Inspiratie voor het Kerstdiner | 1 les
Heeswĳk | ma 12 dec. | 19.00-22.30u | € 35,50
Heesch | wo 14 dec. | 19.00-22.00u | € 40,50
Portproeverĳ | 1 les
Heesch | do 1 dec. | 20.15-22.45u | € 25,00
Ontspullen - Schep orde, ervaar rust, ontvang ruimte | Lezing
Heesch | do 10 nov. | 19.30-21.30u | € 11,50
Natuurlĳk natuurlĳk | 3 lessen
Heesch | ma 14 nov. | 20.00-22.00u | € 49,50

LEKKER (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
LEERZAAM open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk

Workshop Persoonlĳke Uitstraling | 1 les
Nistelrode | di 22 nov. | 19.30-21.30 | € 14,50
Kleur/stĳl/make-up advies | 3 lessen
Nistelrode | di 29 nov. | 19.30-22.00u | € 50,00

Schrijf je in via www.eijn deric.nl of 0412 45 45 45
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restaurant-Zalen De Waard
beleef de veelzijdige gastvrijheid
Vergaderzaal
boven

Kerkstraat 3, Heesch
Telefoon: 0412 – 45 17 55
info@restaurantdewaard.nl
www.restaurantdewaard.nl

Voor kleine gezelschappen tot max 60 personen biedt deze compleet
vernieuwde ruimte veel mogelijkheden. Nu als introductieaanbieding
een All-in avond, te boeken voor de maanden november en december
voor € 23,95 per persoon. Ook een geschikte ruimte voor vergaderingen
of diners. Voorzien van stoellift en airco.
Lekkers win

StAMPPOtt

ters, een

ENBuF

FEt.
Nu ook op lo
catie
verzorgd van
af
20 personen
voor € 14,50
p.p.

KERSTBRUNCH EN DINER

Gewoon lekker Brabants, met mooi gedekte
tafels en persoonlijke aandacht. Onze
hoofdgerechten kennen een vaste prijs, dus
inclusief warme groenten, friet, aardappelen
en sausjes. Alles ademt aandacht. Ieder seizoen
weer nieuwe gerechten op de kaart, nu de
wildkaart, dan de winterkaart en vanaf april
de aspergekaart. Wij zijn lid van het Brabants
aspergegenootschap en genomineerd voor het
lekkerste aspergerestaurant van 2016. Het
restaurant is geopend van woensdag tot en
met zaterdag vanaf 17.00 uur en zondag vanaf
15.00 uur. Overige tijden op afspraak.

Ook dit jaar biedt De Waard een uitgebreid programma voor
een gezellige Kerst in een sfeervolle omgeving:
EERSTE KERSTDAG:

• Om 11.30 uur de bekende uitgebreide BRUNCH, waar voor de
kinderen de Kerstman langs komt: € 23,50 voor volwassenen.
Kinderen 8 t/m 12 jaar € 15,-, 4 t/m 7 jaar € 10,en t/m 3 jaar gratis

t
Restauran

• Om 18.00 uur start het traditionele KERSTDINER: € 38,50
TWEEDE KERSTDAG:

• Om 11.30 uur BRUNCH: € 23,50 per volwassene.
• Om 17.00 uur een GRAND BUFFET, met een zeer uitgebreide

keuze aan voorgerechten, hoofdgerechten en toetjes: € 31,00 per
volwassene.

• Om 19.00 Luxe diner in het restaurant, 4 gangen: € 39,50

en 5 gangen € 47,00 per volwassene.
(Voor kinderen zijn er beide dagen speciale menu’s en prijzen)

den

Zaal bene

Kijk voor de
gerechten op
www.restau
rantdewaard
.nl/kerst

Nu aanbieding: een
compleet verzorgde
middag of avond vanaf
€ 25,00 p.p. Ook voor
koffietafels, diners of
buffetten.

Uniek zijn onze
draaitafels. Voor 4 tot
40 personen verzorgen
wij een viergangen diner
in de vorm van kleine
hapjes op een draaiend
plateau, dat op tafel ligt.
Er is een ruime variëteit
van gerechtjes, voor
ieders wat wils en elk
bezoek is anders. Nu ook
in high tea vorm. Kijk op
www.draaitafelheesch.nl.

Ook voor cadeaubonnen kunt u bij ons
terecht, verkrijgbaar
voor ieder gewenst
bedrag. Leuk om te
geven, nog leuker om
te krijgen!
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Veel meer dan loon alleen
VEGHEL - Administratie- en belastingadvieskantoor Van Schayk is al zo’n 25 jaar een
begrip in de regio. In de loop van de jaren is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een team
van specialisten, met elk hun eigen vakgebied. Bij Van Schayk vind je de administrateur
die tevens je jaarstukken verzorgt, de fiscaal deskundige die je aangiftes verzorgt, de
personeelsadviseur die de loonadministratie voert en de vertrouwenspersoon die je adviseert bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

Onze
professionals
functioneren
dan als een
flexibele
personeelsmanager

Oprichter Kees van Schayk vertelt: “Onze klanten verwachten
een snelle service en persoonlijke aandacht tegen een goede
prijs-kwaliteitverhouding. En dat
kunnen wij bieden; de kwaliteit
van onze dienstverlening staat
hoog in het vaandel. Onze professionals bieden maatoplossingen, rekening houdend met de
specifieke omstandigheden van
de klant. Bovendien houden we
graag persoonlijk contact met
onze klanten en investeren we
in een gezonde en duurzame samenwerking.”
Personeelszaken
“Zo functioneren onze adviseurs
bijvoorbeeld als de ‘afdeling
personeelszaken’ van je bedrijf.
Immers, elke ondernemer zoekt
bekwaam personeel; goede vakmensen zijn immers essentieel
voor de kwaliteit van je bedrijf.

dienstverlening op maat

En als ondernemer ben je trots op
je medewerkers, daar ben je zuinig op en daar wil je goed voor
zorgen. Daar komt nog heel wat
bij kijken; een goede arbeids-

Daarbij valt te denken aan begeleiding bij arbeidsconflicten, ondersteuning bij de werving van
nieuw personeel of ontslagprocedures, het opstellen van functieomschrijvingen of het invoeren
van periodieke functionerings- of
beoordelingsgesprekken.
Salarisadministratie
Je wilt je werknemers graag op
tijd het juiste loon uitbetalen. Je
kunt er als ondernemer voor kiezen dit zelf uit te voeren, maar
dit vraagt structureel elke maand

‘Ieder bedrijf is uniek en elke ondernemer
vraagt dan ook om zijn eigen specifieke
uitvoering van het personeelsbeleid’
overeenkomst,
marktconform
loon, de juiste toepassing van het
arbeidsrecht, naleving van de cao
en elke maand een correcte (digitale) salarisstrook.”

nogal wat tijd. Bovendien moet
je ook nog beschikken over specifieke kennis, denk bijvoorbeeld
aan de berekening van de loonbelasting en werknemersver-

naturel of honing-mosterd
per kilo 5.90

1.00
1.10

Onze professionals functioneren
dan als een flexibele personeelsmanager”, zegt Kees van Schayk.

Grolsch bier
krat 16/24 flesjes à 300/450 ml
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Wil je meer weten over de
dienstverlening, tarieven of achtergrond van Administratie- en
belastingadvieskantoor
Van
Schayk?
Neem vrijblijvend contact op om
te kijken wat Van Schayk voor
jouw bedrijf kan betekenen.

Pater van den Elsenlaan 21 | 5462 GG Veghel
Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl
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bijv. mix voor macaroni en spaghetti
2 pakken à 40 gram

2.28

2 pakjes naar keuze

Coop gesneden kaas
jong, jong belegen of belegen
pakje 400 gram

1.

14

Alle Honig soep of maaltijdmixen

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 31 oktober t/m zondag 6 november 2016. Week 44. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

He
Heeswijk-Dinther
eeswijk-Dinther
eswijk-Dinther

Ieder bedrijf is uniek en elke ondernemer vraagt dan ook om zijn
eigen specifieke uitvoering van
het personeelsbeleid. De adviseurs van Van Schayk bieden je
advies op maat!

Strategisch of operationeel
“Onze klanten vragen regelmatig ons advies voor strategische
of operationele vragen op het
gebied van personeelsmanagement.

M
100 GRA
Beenham

zekeringen, toepassing van de
werkkostenregeling, de auto en
de telefoon van de zaak, sectorpremies of benutting premiekortingen en subsidies. De wetgeving en cao’s veranderen jaarlijks
en het is belangrijk dat je dit goed
toepast om tot een correcte salarisbetaling te komen. “Kortom”,
stelt Kees van Schayk, “Allemaal
redenen om dit over te laten aan
onze experts.”

3.19
3.76

2.

49
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Heeft u ook zoveel moeite om een
geschikt én ongeparfumeerd product
voor uw gevoelige huid te vinden?
Laat ons u helpen met een advies:
100% parfumvrije, dermatologische
huidverzorging van Louis Widmer.
Op vertoon van deze
advertentie ontvangt u
enkele, op uw huidtype
afgestemde proefjes

MADE IN SWITZERLAND.

GRATIS!

ONGEPARFUMEERDE HUIDVERZORGING?
GEEN PROBLEEM!

Donderdag
3 november

Voor meer informatie bel (0183) 646600, info.nl@louis-widmer.com, www.louis-widmer.nl
Louis Widmer is partner van het Nationaal Huidfonds. (www.huidfonds.nl)

18.00 tot 21.00 uur

Adv_Ongeparfumeerd/Proefsetje_A5.indd 1

10-02-16 13:20

LADIES
NIGHT

GRATIS
TOEGANG

pure moments of happiness

2de artikel 50% korting bij inlevering van deze advertentie t/m 16 november
31-10-16 10:23
D.I.O. The Read Shop Prima Sparkling - Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

JA 16-22 Advertentie 264x182mm-20161031.indd 1
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Carnavalsnieuws
CV De Eikenhoek luidt de noodklok
‘WE WILLEN GRAAG GROOT BLIJVEN BOUWEN’
HEESWIJK-DINTHER - Een verwarmde schuur, materialen en gereedschappen om mee te werken en het
idee en de tekeningen hoe het moet worden. Het is er allemaal. Het enige wat ontbreekt zijn voldoende
mensen om te helpen met het bouwen van de grote praalwagen van carnavalsvereniging De Eikenhoek
uit Dinther voor de carnavalsoptocht van 2017.

Bouwers van De Eikenhoek

Carnavalsvereniging De Eikenhoek luidt de noodklok. Zij is
dringend op zoek naar handige
mannen en vrouwen die helpen
met het bouwen van de grote
praalwagen waarmee jaarlijks

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

aan de optocht wordt deelgenomen. Niet dat het hier een kleine
clubje betreft.
“We hebben 38 leden, maar het
overgrote deel daarvan zijn (te
kleine) kinderen. We hebben te

weinig volwassenen die kunnen
en/of tijd hebben om te bouwen”, vertellen bestuursleden en
bouwers Daniëlle van Bergen en
Jos Geene uit Dinther. Momenteel
bestaat de harde kern bouwers uit

zeven mensen die op dinsdag- en
donderdagavond van 19.00 uur
tot circa 22.00-22.30 uur en op
zaterdagochtend vanaf 9.00 uur
tot circa 13.00 uur te vinden zijn
in de grote verwarmde schuur
van Willy Ketelaars. “We prijzen
ons daar gelukkig mee. We staan
warm, droog en krijgen van Willy alle hulp en medewerking. We
kunnen er altijd terecht en we
hebben voldoende materialen en
gereedschappen. Het enige wat
ontbreekt zijn extra handjes om
de plannen voor het komende
jaar te realiseren”, aldus Daniëlle
en Jos. De afgelopen jaren eindigde CV De Eikenhoek steevast
in de top 3. Iets wat ze ook het
komende jaar nastreven.
“We willen graag groot blijven
bouwen, maar dat is niet haalbaar
met het huidige aantal bouwers”,
zo wordt verzucht. Hoewel er
twee bouwavonden en een ochtend vast staan, is niemand verplicht om er ook altijd te zijn. Ook
nieuwe mensen niet. Tevens worden potentiële liefhebbers niet
verplicht om de optocht mee te
lopen. Wel dienen zij lid te worden en contributie van € 30,- per

jaar te betalen. Iets waar de club
niet onderuit komt.
“We hebben contributie betalende leden die bouwen en de optocht ook niet lopen. Die stoppen
acuut met contributie betalen als
we een uitzondering maken voor
nieuwe bouwers.
De contributie is bewust heel laag
om toegankelijk te zijn voor iedereen en is verder natuurlijk ook
hard nodig om een aantal kosten
te dekken”, leggen Daniëlle en
Jos uit. Maar helaas worden niet
alle kosten hiermee gedekt. Gelukkig is er een aantal sponsoren
en zamelt de club met een aantal
activiteiten zoals een paasmarkt
en de jaarlijks oliebollenactie, geld
in om het financiële gat helemaal
te dichten. Daniëlle en Jos hopen
oprecht dat er zich mensen gaan
melden: “Alleen enthousiasme is
nodig. De rest leren we wel. We
maken met weinig middelen iets
moois en doen dat in een gezellige sfeer.” Dan resoluut: “Voor
€ 30,- hedde een half jaar leut.”
Voor meer informatie of aanmelden bestuur@cveikenhoek.nl.

	
  
	
  

	
  

ALUMINIUMBOUW BV SCHIJNDEL

Eijkemans Aluminiumbouw BV is op zoek naar een:

MONTEUR BUITENDIENST (38 uur)
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een gemotiveerde
KOZIJNMONTEUR met ervaring.
Wij bieden
- zeer afwisselend en zelfstandig werk in kleinschalige projecten.
- werken in een jong en dynamisch team.
- een 38-urige werkweek.
- per direct een aanstelling met uitzicht op een vast contract.
- passende salariëring en secondaire voorwaarden volgens CAO kleinmetaal.
Wij zoeken
-minimaal VMBO-niveau.
- ervaring in kozijnmontage, interieurbouw of timmerwerk.
- een flexibel, technisch en nauwkeurig monteur.
- een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.

PRODUCTIEMEDEWERKER /
MONTEUR BINNENDIENST (38 uur)
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een gemotiveerde
PRODUCTIEMEDEWERKER met ervaring.
Wij bieden
- eigen werkplek met uitgebreid machinepark voor productie
van aluminium kozijnen.
- productie van A t/m Z, dus zeer afwisselende dagen.
- werken in een jong en dynamisch team.
- een 38-urige werkweek.
- per direct een aanstelling met uitzicht op een vast contract.
- passende salariëring en secondaire voorwaarden volgens CAO kleinmetaal.
Wij zoeken
- minimaal VMBO-niveau.
- ervaring met aluminium kozijnen.
- een flexibel, technisch en nauwkeurig monteur.
- een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar:
msmits@eijkemans-alubouw.nl
Of naar:
Eijkemans Aluminiumbouw BV
Tnv. Maikel Smits
Molendijk-zuid 20b, 5482 WZ Schijndel
www.eijkemans-alubouw.nl
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Carnavalsnieuws
Zandkruiers weten
datum bonte avond,
maar niemand praat
LOOSBROEK – De Zandkruiers weten wanneer de bonte avonden
2017 plaatsvinden, maar zeggen het niet en daarom heerst er grote
onrust in Bernheze.
De datums zijn tijdens de openingsvergadering van De
Zandkruiers vastgesteld, maar worden
niet naar buiten
gebracht. Dat alles
ter ontsteltenis van
de gemeente: “We
kunnen de gemeentekalender zo toch
niet maken”, aldus
een woedende beleidsmedewerker.
“Meerdere
leden
hebben de datums
reeds in hun agenda staan, maar laten
niets los.”
Een
bezorgde
35-jarige inwoner
van Loosbroek zegt
over deze onrustwekkende
zaak:
“Dat de datums
bekend worden is
toch voor hun eigen
bestwil, ze zullen toch kaarten moeten verkopen! Ik ga al jaren naar
de bonte avond en dan zou ik nu niet kunnen gaan, omdat niet bekend gemaakt wordt wanneer deze zijn. Belachelijk!”
Een andere, geïrriteerde inwoner van Loosbroek twitterde onlangs
het volgende:
“Frustratie 1: Enkele weken geleden werden de datums voor de bonte avonden 2017 geprikt. Ondanks onderzoek bij onder andere De
Zandkruiers, wordt niet duidelijk wanneer deze zijn.” En “Frustratie
2: Niemand van De Zandkruiers is bereid om mee te werken. Ook
niet anoniem, maar ik ben hier niet van geschrokken. Dit soort praktijken maak ik wel vaker mee in Loosbroek.” Ook deze twitterende
inwoner weet precies wanneer de avonden zijn, maar kan daar niets
mee zolang hij geen medewerking krijgt.
In Heeswijk-Dinther wordt er laconieker op gereageerd. “Die hele
bonte avond is toch een grote 1 aprilgrap.” Volgens de wedkantoren
wordt er veel ingezet op datums na carnaval. De populairste datums
zijn 31 maart, 1 april en 7 april.
Weet je meer? Neem dan contact op met de Zandkruiers!

20%

stichting Carnavalsviering
heesch duikt bij prinsonthulling de ‘hIstorie’ in
HEESCH - De opening van het nieuwe carnavalsseizoen staat weer voor de deur: het 11-11 bal in Krullendonk op zaterdagavond 12 november. Dit jaar zal alles uit de kast worden gehaald voor een spectaculaire en verrassende prinsonthulling.
cus Battle’, die voorafgaand aan
de onthulling plaats zal vinden.
Inschrijven voor deze wedstrijd
kan op de avond zelf.
Jeugdprins en adjudant
Niet alleen prins Porcus XLVI
en zijn adjudant zullen op deze
avond bekend worden gemaakt.
Om 18.30 uur start de avond,
die uiteindelijk leidt tot de onthulling van jeugdprins Porcellus
XL en zijn adjudant.
Op zaterdagavond 12 november
worden prins Porcus XLVI en zijn
adjudant onthuld en zullen we
weten wie ons het komende carnavalsseizoen voorgaan.
DJ Peet van Remote Rental zal
dit jaar, samen met entertainer
Franky Stardust, zorgen voor de
juiste sfeer en een hoog entertainmentgehalte.
Hints
Uiteraard zal ook dit jaar middels

hints duidelijk gemaakt worden
wie de prins en adjudant zijn.
Deze hints vind je de komende
tijd op www.krullendonk.nl en
de facebookpagina van Stichting
Carnavalsviering Heesch. Daarnaast kan het winkelend publiek
ook hints tegenkomen. Kijk de
komende weken dus goed rond
of je een houten Krullendonkladder met hints ziet staan.
Onthoud deze hints goed, deze
zouden weleens van pas kunnen komen in de nieuwe ‘Por-

* M.u.v. lopende (kortings) acties en aanbiedingen.
Zie voorwaarden in de winkel. Deze actie is alleen geldig bij
Intratuin Veghel t/m 9 november 2016. Maximaal 1 bon per klant.

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

Noteer 12 november al vast in
jouw agenda! We zien je dan
graag terug in onze residentie
CC De Pas.

Carnavalsstichting De Wevers
ziet Abraham met 50ste prins
NISTELRODE - Voor Carnavalsstichting De Wevers een speciaal jaar
- ware het niet dat men in het carnaval tientallen niet als jubilea
erkent - maar CS De Wevers ziet Abraham! Het seizoen 2016-2017
is het 50ste seizoen en wat zeker is, het enthousiasme en de inzet
is er met de jaren zeker niet minder op geworden: We hebben er
weer zin in!

Rekt?
Voor wie door de bomen het bos
niet meer ziet, nogmaals de aanwijzingen:
Dit jaar weinig wit
Net geen Abraham
We houden het dicht bij huis
Ze schieten met scherp
Hij komt overal
Hij doet dik niks
De onthullingsgroep staat te
trappelen om de nieuwe prins op
zaterdag 5 november in de zaal
van onze residentie, ’t Tramstation te onthullen. De aanvang is
om 20.30 uur, zorg dat je erbij
bent en ben de eerste die het
weet!

t/m woensdag 9 november bij Intratuin Veghel

korting op 1 artikel naar keuze*

Maar zij zullen niet onthuld worden, voordat diverse teams de
strijd aan zijn gegaan in de welbekende ‘Porcellus Battle’! DJ
La Merz zal hierbij zorgen voor
de muzikale omlijsting. Houd de
website www.krullendonk.nl in
de gaten voor informatie over
de battle.

Prinsenonthulling Martijn d’n Urste in 2015

Al voor de bouwvak is de geheimraad op zoek gegaan naar
een geschikte opvolger voor
prins Martijn d’n Urste, die van
het 49ste jaar een speciaal jaar
gemaakt heeft. De berichten van
de geheimraad zijn zeer positief:
We hebben er weer een, en wat
voor een!

Een zeer enthousiaste prins staat
klaar om op 5 november in de
residentie, ’t Tramstation het
stokje (of de scepter) van prins
Martijn d’n Urste over te nemen.
Maar wie o wie is deze 50ste baron van ’t Kentje tot Geenend,
zich uitstrekkende van Donsel
tot Meijnsel, van de Loo tot de

Gelegenheid om de nieuwe prins,
zijn adjudant, hun durskes en de
carnavalsstichting te feliciteren
is er zeker ook. Op zondag 13
november staat de prins met zijn
gevolg klaar om alle felicitaties
in ontvangst te nemen. De prinsenreceptie is ook in de zaal van
onze residentie, ’t Tramstation,
vanaf 13.30 uur.
Voor de laatste hints, brieven
en bekendmakingen rondom
de nieuwe Prins der Wevers kun
je terecht op onze vernieuwde
website www.de-wevers.com.
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Carnavalsnieuws
Ingezonden door de toekomstige heerser van het Weversrijk

beste hoogheid,
prins Martijn d’n Urste

Jetzt geht’s wieder Losss-broek
De Kreuge kleurt Loosbroek groen ter promotie van het 11-11 bal

NISTELRODE - Bijna is het moment aangebroken dat ik de scepter
zal overnemen van je. Wat is het toch moeilijk om daar je mond
over dicht te houden. Elk jaar hoor je de nieuwe prins weer zeggen
dat het moeilijk is om niks te zeggen, maar ik heb het zelf mogen ervaren. Je wilt zo graag een extra hint of een extra tip geven,
maar gelukkig heb ik dat niet gedaan. 5 November mag iedereen
het weten en zal ik vol trots zeggen dat ik de mooiste, de skônste en
belangrijkste mens van ’t Weversrijk ben. Tot die tijd houd ik mijn
lippen stijf op elkaar.
Ik heb van dichtbij gezien hoe
jij daar stond te genieten. Dat
hoop ik ook zeker te gaan doen.
Ik geniet nu al van al je mooie
verhalen en de ervaringen die jij
hebt opgedaan. Wat was je een
mooie en skônne prins. Je was
een goede heerser en ik heb nu
al elke dag van je kunnen leren.
In je brief geef je me een paar
goede tips mee. Die tips ga ik
dan ook zeker gebruiken.
Je gaf me het advies om ervan
te genieten, omdat het zo weer
voorbij is. Dat ga ik ook zeker
doen. Ik ga deze tip gebruiken
en ik zal van ieder moment optimaal genieten. Mijn adjudant en
ik beseffen dan ook, dat we dit

voortraject hebben we al veel
plezier gehad en ik las in jouw
brief hoe de rest van het carnavalsseizoen is geweest. Ik weet
zeker dat wij ook een heel mooi
jaar tegemoet gaan.
De schoenen zijn gepoetst, de
blouse is gestreken en het kos-

‘Schoenen gepoetst, blouse
gestreken, kostuum hangt klaar
jaar een heel speciaal jaar gaan
meemaken met jou en de rest
van Carnavalsstichting de Wevers, Muziekkapel De Durzakkers en het hele Weversrijk.
Daarnaast zal ik zorgen dat mijn
kleding in orde is, de liederen geoefend zijn en dat ik de zenuwen
onder controle houd.
Beste ex-prins Martijn:
Ik, als 50ste prins van het Weversrijk, en aanstaande baron
van ’t Kentje tot Geenend, zich
uitstrekkende van Donsel tot
Meijnsel, van de Loo tot de Rakt,
zal genieten, meemaken, vieren
en beleven. Samen met mijn adjudant en onze durskes gaan we
dit nu al nooit vergeten. In het

tuum hangt klaar. De steek is
gepast en de polonaise is al
gelopen. Ik, als nieuwe prins,
ben er helemaal klaar voor. Het
wachten heeft nu lang genoeg
geduurd en ik wil het van de daken kunnen schreeuwen.
Wij zijn er helemaal klaar voor.
Vol verwachting klopt ons hart
op wat komen gaat.
Wij gaan samen met de geheimraad nog een spannende week
tegemoet. Wij zijn nu al aan het
genieten en we gaan dat nog
veel meer doen.
Met vriendelijk groet,
Toekomstig prins van het
Weversrijk en aanstaande baron
van ’t Kentje tot Geenend.

Diverse
showroomaanbiedingen

k e u k e n a r c h i t e c t u u r

LOOSBROEK - Traditiegetrouw wordt het carnavalsseizoen in Loosbroek afgetrapt met het 11-11 bal.
Om dit feest te promoten, werden alle fietsen, die afgelopen weekend geparkeerd stonden in Loosbroek, voorzien van een groen Kreuge-zadelhoesje en een flyer van het 11-11 bal. Vorig jaar kreeg het
11-11 bal het thema ‘Jetzt geht’s Losss-broek’ mee. Op dit bierfest kreeg De Kreuge zoveel enthousiaste reacties, dat een vervolg niet uit kon blijven. Op 12 november organiseert De Kreuge daarom het
11-11 bal 2016: ‘Jeztz geht’s wieder Losss-broek’.
Café-Zaal Kerkzicht wordt omgebouwd tot een Deutsche Bierstube, waar de gasten zich volledig onderdompelen in Deutsche
Gemütlichkeit. Uiteraard zijn de
grote pullen bier, de lange Duitse
tafels en de borrelhut weer aanwezig, maar er zijn ook meer dan
genoeg verrassingen. Zo wordt
er op dit moment hard gewerkt
aan een nieuwe, ludieke entree
en de feestelijke aankleding van
de Bierstube. Ook ging de Kreuge op zoek naar de meest ‘lustige’ schlagerartiesten. DJ Derrick

Tappert, Die Geile Mädeln en
Feest DJ Drace zetten café-zaal
Kerkzicht op zijn kop met onvervalste schlagertoppers en skihut
jetsers. De Loosbroekse Rob en
Sieg maken de avond compleet
met hun hilarische cabaret-act.
Stamtafel reserveren
De Kreuge biedt de mogelijkheid
om een stamtafel te reserveren
voor je hele vriendenclub. Reserveren is mogelijk door een e-mail
te sturen naar info@dekreuge.nl.
Geen tafel gereserveerd? Geen

B r u g s t r a a t 18 A V i n k e l
tel
( 073) 532428 0
f a x ( 073) 5325487

nood, er staan voldoende statafels in de zaal.
Zaterdag 12 november,
zaal open 20.11 uur
Café-Zaal Kerkzicht.
Kaartverkoop
Voorverkoop: € 7,50.
Aan de deur € 9,99, incl. Kreuge Schnaps, gadget en een consumptie. Verkrijgbaar bij Café
Kerkzicht en Dagwinkel Schouten in Loosbroek, Paperpoint in
Heeswijk-Dinther.

w o e n d o 0 9. 3 0 -18 . 0 0 u u r
v r 0 9. 3 0 - 2 0 . 0 0 u u r
z a 10 . 0 0 -16 . 0 0 u u r

w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

10 R
A
JA
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Betrokken, eerlijk en altijd met persoonlijke aandacht:

Van Heck Assurantiën in Heesch, al twintig
jaar lang een vertrouwd adres

‘We brengen
onze kennis
naar de klant
én fungeren als
gesprekspartner
voor de
verzekeraar’

V.l.n.r.: Frank van Heck, Henriëtte Hanegraaf en Kim van Zutphen

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Beatriz van Lent van Fotolente

HEESCH - Frank van Heck weet wat hij wil. En ook wat hij niét wil. Dat vormt dan ook meteen de basis
en de balans in zijn dagelijkse werkomgeving. Als anchorman binnen Van Heck Assurantiën vormt hij
samen met zijn medewerkers Henriëtte en Kim een ijzersterk team. Hun kracht zit in het kleinschalige,
de persoonlijke touch en individuele aandacht voor iedere klant. Bij Van Heck is de klant nog echt klant
en eigenlijk gewoon nog koning. De klik moet dan wel van twee kanten komen: vertrouwen vanuit de
klant, maar ook vertrouwen naar de klant toe. Openheid, transparantie en eerlijkheid zijn waarden die
Van Heck hoog in het vaandel draagt.
No-nonsense
Frank van Heck is een open boek.
Je ziet wat je krijgt, je krijgt wat
je ziet. Naar zijn klanten toe is
hij recht door zee en open in
wat ze kunnen verwachten. Of
dat nu gaat om de verschillende
verzekeringen, hulp bij schade of
bankzaken; bij Van Heck weet je
waar je aan toe bent. Een eerlijk
advies, meedenken met de klant
en samen tot de meest ideale oplossing komen is voor Van Heck
een tweede natuur.
Zijn
no-nonsensementaliteit
komt hem daarbij goed van pas.
Frank: “De toegevoegde waarde
zit hem in overleg, zowel met de
verzekeraar als met onze klant.
In dit tweerichtingsverkeer vormen wij de verbindende factor:
we brengen onze kennis naar de
klant én fungeren als gesprekspartner voor de verzekeraar. We
kiezen daarbij bewust voor de

kleinere, betrouwbare verzekeraars. Want voor ons geldt: we
willen onze klant kennen, maar
óók onze verzekeraars. Geheel in

die zich verbonden voelt met de
buurt en de omgeving. Een bank
die de tijd neemt voor je financiële vragen en mogelijkheden.

Jubileum! 1000 euro
voor Goede Doelen
Op 1 november is het precies
twintig jaar geleden dat Frank van

tal weet Frank hoe het voelt om
zich belangeloos in te zetten voor
zo’n doel. Net zoals de afgelopen
jaren zal de band ook in februari
2017 weer optreden bij Nothing
Else Matters in CC De Pas, met
als goede doel dit keer de KinderLoop voor Hoop in Heesch.
Frank: “Ik heb iets met Goede
Doelen. Het is belangrijk om ze
een hart onder de riem te steken. Daarom verdelen we met
ons jubileum 1000 euro over vier
Goede Doelen. Iedereen mag
zijn Goede Doel voordragen, ik
kies uiteindelijk welke vier doelen
ieder op 250 euro kunnen rekenen.”
Weet jij een goede bestemming
voor deze donatie? Je kunt jouw
Goede Doel aandragen tot eind
november. In december maakt
Van Heck de vier winnaars bekend.
Welkom
En voor de rest blijft Frank Van
Heck gewoon zichzelf. Met bezieling voor zijn vak en met hart
voor zijn klant. En altijd vanuit
die persoonlijke benadering. Heb
jij verzekerings- en/of bankvragen of wil je overstappen? Kom
gerust langs voor de mogelijkheden. Welkom!

lijn met onze kijk op verzekeren
en bankzaken.”
Regiobank
Ook die bank sluit naadloos aan
bij de filosofie van Van Heck.
Een bank die zijn klanten kent,

De Regiobank in Heesch, met
Frank van Heck als zelfstandig
adviseur aan het roer, is die betrouwbare partner voor ál je financiële kwesties. Betalen of sparen: je regelt het samen met de
Regiobank.

Heck in 1996 de zaak in Heesch
opstartte. Uiteraard moet dat
gevierd worden. Frank kiest niet
voor een feest of receptie, maar
voor iets wat écht bij hem past:
aandacht voor Goede Doelen.
Als lid van de band Co-inciden-

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124 Heesch
0412-452003
www.vanheckassurantien.nl
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Herfstboeket
Per stuk

Waterval wijnen
Alle soorten
Alle combinaties mogelijk
m.u.v. Silver Edition

Pickwick Spices- of Groene thee
Alle soorten

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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prAKTIsChe INforMATIe
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Verpakkingen van
plastic, blik en
drankkartons
in dezelfde zak

Woensdag 2 november 2016

openstelling nieuwe ontsluitingsweg heeswijk–Dinther
(hulsakker)
Zondag 6 november mogelijkheid om tracé te bekijken
Na een drukke tijd van voorbereiding en uitvoering is de
Hulsakker in Heeswijk-Dinther
zo ver klaar dat deze opengesteld wordt voor het verkeer.
Op maandag 7 november a.s.
opent wethouder Rien Wijdeven
de Hulsakker officieel. Voorafgaand aan de officiële opening
bestaat voor u als inwoner van

Heeswijk-Dinther de mogelijkheid om het wegtracé en de
brug op 6 november a.s. te voet
te bekijken. De definitieve bewegwijzering en het aanplanten
van groen en bomen op diverse locaties, vindt plaats na de
openstelling voor het verkeer.
De windboom die energie opwekt voor de openbare verlich-

ting wordt begin 2017 geplaatst
op de rotonde Laverdonk.
De mogelijkheid om het wegtracé te bekijken is op eigen initiatief. Let u erop dat de rotondes
Laag Beugt en Laverdonk op dit
moment al in gebruik zijn door
het verkeer.

maakt met financiële steun van
de provincie Noord-Brabant.

Dit project is mede mogelijk ge-

samen werken aan een verantwoorde afvalwaterketen
in de watersamenwerking As50+
werken sinds 2011 de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd,
Oss, schijndel, uden, Veghel
en het waterschap Aa en Maas
samen. samen werken de organisaties aan een efficiënte en
doelmatige afvalwaterketen in
onze regio.
De opdracht aan deze organisaties is om met minder kosten
een beter functionerende afvalwaterketen te realiseren. “Hierbij
kijken we specifiek naar de afvalwaterzuivering en het transport
van afvalwater”, legt verantwoordelijk wethouder Rein van
Moorselaar uit. “Behoud van
kwaliteit staat voor alle partijen
voorop. We onderzoeken hoe
we het transport van afvalwater
kunnen verbeteren en hoe we de

hoeveelheid afvalwater kunnen
verminderen.”
Lage lasten voor inwoners
De afgelopen jaren heeft de samenwerking al positieve effecten
gehad. Zo is de tariefstijging zoals we die in 2013 hadden voorzien, intussen met € 100,- afgenomen. Deze ontwikkeling blijft
aanhouden, waardoor het tarief
zich in de toekomst verder zal
stabiliseren. “We willen immers
voor inwoners zo laag mogelijke
lasten. Daar blijven we aan werken”, zegt Rein van Moorselaar.
Veranderend klimaat
Inwoners gaan steeds bewuster
om met afval, zoals het scheiden
van afval. Voor het afvalwater
is hierin nog terrein te winnen.
We zien bijvoorbeeld dat er nog

Informatieavonden glasvezel
E-Fiber is bijna zover om de glasvezel in onze gemeente te gaan aanleggen. Ze kunnen pas starten
wanneer 40% van de huishoudens in Bernheze gaat deelnemen. Zodra die 40% is bereikt, sluiten ze
iedereen kosteloos aan, ook in de buitengebieden.

Uitgebreide informatie over de
opties en pakketten vindt u op
www.trined.nl/bernheze.

Wethouder Rien Wijdeven sloot deze zomer een overeenkomst met
E-Fiber, een investeerder in glasvezelnetwerken. Rien Wijdeven: “Ik hoop
van harte dat we snel kunnen starten met de aanleg van glasvezel in
de hele gemeente, zodat inwoners en ondernemers binnenkort gebruik
kunnen maken van een snel en betrouwbaar netwerk voor internet,
televisie en telefonie.”

Omdat u misschien vragen heeft,
of precies wilt weten wat de
voordelen van glasvezel zijn,
zijn er nog informatieavonden in
Loosbroek, Heeswijk-Dinther en
Heesch:
- 7 november 2016:
De Wis, Loosbroek
- 8 november 2016:
Cultureel Centrum Servaes,
Heeswijk-Dinther
- 9 november 2016:
De Pas, Heesch
De presentaties starten om 19.30
uur. De zaal is om 19.00 uur
open.
Meer informatie: www.e-fiber.nl.

teveel producten zoals medicijnresten en vet in ons afvalwater
terechtkomen. Het verwijderen
van deze stoffen op de waterzuivering kost enorm veel geld.
Deze afvalproducten kunnen
ook worden ingeleverd bij bijvoorbeeld de Milieustraat. Daarnaast gaat het veranderende
klimaat een steeds belangrijkere
rol spelen, denk aan grote hoeveelheden neerslag in korte tijd
of juist droogte gedurende lange tijd. Het is zaak dat we onze
omgeving hierop aanpassen door
ruimte te geven aan (hemel)water, want we weten al dat je water het beste kunt vasthouden op
de plaats waar het valt. Dit kan
door het aanleggen van wadi’s
of waterpartijen aan de rand van
de dorpen. Daarnaast richten we
steeds meer wegen watergericht

in. Zo zijn holle bermen in de
weg beter om het water te laten
wegstromen dan bolle bermen.
steentje eruit, plantje erin
Maar inwoners kunnen zelf ook
maatregelen nemen. Dan gaat
het vooral om het vergroenen
van je leefruimte, denk aan groene daken of groene gevels. Voor
het afvoeren van overtollig water
is groen immers veel effectiever
dan steen. Dus ‘steentje eruit,
plantje erin’! De gemeente en
het waterschap hebben hiervoor
subsidies beschikbaar gesteld.
Meer informatie is te vinden op
www.samenwerkenaanwater.nl
of op www.aaenmaas.nl/pagina/
over-aa-en-maas/beleid/klimaat.
html.

Aanmelden bernhezer
sportkampioenen jeugd 2016
Op zondag 29 januari 2017 huldigen wij de sportkampioenen
jeugd. Tijdens deze bijeenkomst
maken wij ook de sportman,
sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger van 2016 bekend.
Alle individuele sporters en teams
die een kampioenschap hebben
behaald tussen 1 januari 2016 en
1 januari 2017 en voldoen aan
de criteria, komen in aanmerking
voor de huldiging.
Nominaties
Als u iemand wilt nomineren
voor sportman, sportvrouw,
sportploeg of sportvrijwilliger
van 2016, kunt u een formulier
invullen. U vindt het op
www.bernheze.org
(zoekterm
‘sportkampioen’).
Het is belangrijk dat u als vereniging achter de motivatie staat
en duidelijk in het formulier aangeeft waarom u vindt dat hij of zij
hiervoor in aanmerking komt. Dit
geldt ook voor aanmelding sport-

vrijwilliger van het jaar. De formulieren voor deze nominatie vindt
u ook op www.bernheze.org.
Individuele kampioenen die geen
lid zijn van een Bernhezer sportvereniging en in Bernheze wonen, kunnen zich ook aanmelden.
De formulieren moeten vóór
1 december a.s. zijn ingediend.
Sporters die na die datum nog
kampioen worden, kunt u natuurlijk daarna nog aanmelden.
Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met mevrouw
L. van Herpen, telefoon 14 0412,
e-mail:
l.van.herpen@bernheze.org.
We hebben de sportverenigingen in Bernheze geïnformeerd
met een e-mail of brief.
Als u geen brief of e-mail hebt
gekregen, neem dan contact op
met mevrouw L. van Herpen.
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Inzameling snoeihout
Op woensdag 9 november 2016 haalt de gemeente binnen de bebouwde kom snoeihout op. Als u daar gebruik van wilt
maken, kunt u zich tot 7 november, 12.00 uur aanmelden bij de gemeente, telefoon 14 0412 of via www.bernheze.org.
De kosten zijn € 13,90. Bundel het snoeihout in pakketten van 100 x 50 x 50 cm en leg het ’s morgens voor 7.30 uur aan
de voorkant van de woning. U mag maximaal 3 m3 per keer aanbieden. We halen het snoeihout voor 19.00 uur op.

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

Voornemen tot uitschrijving
Op grond van artikel 2.38, 2.39,
2.43 of 2.47 wet BRP, is iedereen
verplicht een adreswijziging of
vertrek naar het buitenland aan
de gemeente door te geven.
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de
persoonsgegevens van de volgende personen niet meer bij te
houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- A. Zarzycka,
geboren 15-11-1973
- K.R. Kuc,
geboren 26-11-2001
- P. Barten,
geboren 29-05-1985
- L. Steinbach,
geboren 22-04-1986
- P.A.J. Jansen,
geboren 29-03-1958
Dit voorgenomen besluit kan
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor
de betrokkenen. Bent u op de
hoogte van het huidige adres
van genoemde personen, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene plaatselijke
verordening (Apv)
Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 25 oktober
2016 besloten een incidentele
standplaatsvergunning te verlenen aan Van de Marel VOF, Oudeweg 68, 6067 CA Linne voor
het verkopen van oliebollen op
de parkeerplaats voor Jumbo in
Nistelrode van 3 tot en met 31
december 2016.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
F.M.M. Dortmans, Raadhuisplein
20 in Heeswijk-Dinther heeft in
overeenstemming met artikel
2:12, lid 1 onder a, van de APV
Bernheze 2014 een melding gedaan van het maken van een 2e
uitweg naar Raadhuisplein 20.
De melding is op 26 oktober
2016 geaccepteerd. Verzenddatum: 26 oktober 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerp wijzigingsplan
Bosschebaan 37 heesch
Het college van burgemeester en wethouders maakt de

terinzagelegging bekend van het
ontwerp wijzigingsplan Bosschebaan 37 Heesch (artikel 3.9a
Wet ruimtelijke ordening). Het
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met code
NL.IMRO.1721WPBosschebaan37-ow01.
inhoud: Het plan betreft het oprichten van een kantoor en twee
open loodsen ten behoeve van
een aannemingsbedrijf aan Bosschebaan 37 in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

steenachtige materialen op het
adres Langstraat 13, 5388 VS
Nistelrode. De melding is geldig
van 14 november 2016 tot 14
februari 2017 en geldt in deze
periode gedurende ten hoogste vijf werkdagen. Bronsterkte
mobiele breker is 110 dB(A).
Tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet milieubeheer

Reguliere procedure

Algemene maatregel van bestuur

Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Vorstenbosch
- Rietdijk 18
Bouwen woonhuis
Datum ontvangst: 25-10-2016
Nistelrode
- Maxend 52
Aanpassing dak
Datum ontvangst: 25-10-2016
heesch
- Broekhoek 44b
Nieuwbouw woonhuis
Datum ontvangst: 26-10-2016
- Hoefstraat 23
Kappen schietwilg
(dode boom)
Nistelrode
- Weijen 82
Uitbreiding woning
Datum ontvangst: 26-10-2016
Loosbroek
- Houtstraat 3
Herbouw bijgebouw
Datum ontvangst: 29-10-2016
Procedure 6 is van toepassing.

De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Karwei Heesch heeft een melding activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van
de inrichting op het adres Cereslaan 9, 5484 VT Heesch
- Mts. Van Kessel heeft een melding activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van
een veehouderij op het adres
Oude Beemdseweg 3, 5473 NJ
Heeswijk-Dinther.
De volgende melding als bedoeld in artikel 10.52 van de Wet
milieubeheer is ingekomen:
- Gebroeders Van den Brand en
Van Oort B.V. heeft een melding op grond van het besluit
mobiel breken ingediend. De
melding richt op het mobiel
breken van in totaal 3.000 ton

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Hondstraat 5
Bouwen verbindingsgang
en handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 25-10-2016
heesch
- ’t Dorp ong.
Oprichten kantoor met
2 appartementen (2e fase
bouwvergunning)
Verzenddatum: 27-10-2016
- Hildebrandstraat e.o.
Oprichten 24 huurwoningen,
fase 3
Verzenddatum: 26-10-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Vorstenbosch
- Kerkstraat 2
Plaatsen antenne-installatie
voor mobiele telecommunicatie
Verzenddatum: 24-10-2016
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.
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Politiek Café BRUG met
Lilian Marijnissen
BERNHEZE - Lilian Marijnissen is op 27 november de hoofdgast in
politiek café BRUG. Het politiek café is een initiatief van de SP afdeling Bernheze. Drie keer per winterseizoen is er een politieke BRUG.
Iedereen is uiteraard welkom in CC De Pas te Heesch.
zodoende een van de prominente SP-ers op de kieslijst. Een plek
in de Tweede Kamer voor de
landelijke SP is haar ambitie. Zij
is verder vooral bekend om haar
acties aangaande de zorg. Als
medewerkster van de FNV leidde zij menige actie om de kwaliteit van de zorg te garanderen.

een actieve
vakbondsvrouw
Foto: Nynke Vissia

Lilian Marijnissen
Lilian Marijnissen woont nog in
Oss. Zij is een dochter van Jan
Marijnissen, die jaren voor de SP
in de Tweede Kamer actief was.
Zij bezette tot voor kort een van
de negen raadszetels van de lokale afdeling Oss van de SP. Die
raadszetel heeft Lian inmiddels
ingeleverd. Dit voor een derde
plaats op de landelijke kieslijst
van de SP. In maart 2017 is zij

Maar ook de belangen van de
zorgmedewerkers stonden vaak
centraal in de acties. Een actieve
vakbondsvrouw, die haar sporen
meer dan verdiend heeft. Bij de
FNV is zij nu ook gestopt vanwege de voorbereidingen op de
Kamerverkiezingen van maart
2017. In het politiek café is ze
de hoofdgast van het programma op 27 november. Het politiek
café begint om 16.00 uur in CC
De Pas. De toegang is gratis.

Addertje onder
het kunstgras
Blanco:

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
In de gemeenteraad heb je regelmatig te
maken met dikke onderzoeksrapporten.
Wanneer er ergens nieuwe plannen voor
gemaakt worden, is dat ook vaak een vereiste vanuit de gemeente: toon met een
onderzoek aan dat het plan geen gevolgen
heeft voor de omgeving of voor de gezondheid, voor flora en fauna. Rapporten die
eigenlijk altijd aantonen dat het plan past.
De kranten staan ook regelmatig
bol van de onderzoeken. Kankerverwekkende rubberkorrels
op het kunstgrasveld, scharrelkippen zorgen voor meer fijnstof
dan batterijkippen, hardrijden is
niet gevaarlijker, één glaasje wijn
per dag is goed voor je. Maar
vrijwel even zo vaak, zijn er onderzoeken die het tegenovergestelde aantonen.
Het lijkt dan neer te komen op
de oude zegswijze: wie betaalt,
bepaalt. We mogen niets meer
opstoken in verband met de
uitstoot van gevaarlijke gassen,
maar als er ergens iets in brand
staat, hoor je steevast dat er
geen gevaarlijke stoffen zijn vrij-

gekomen en er geen risico is voor
de volksgezondheid.
Hoe ga je als overheid of als gemeente om met al dat soort onderzoeken, welk advies moet je
opvolgen, dat van onderzoek A
of dat van onderzoek B? Onderzoeken die gedaan zijn door - of
in opdracht van - de partij die er
zelf baat bij heeft, zijn die per definitie onbetrouwbaar?
Soms moet je maar gewoon je
boerenverstand gebruiken en
met sommige zaken geen risico’s nemen, ook al is (nog) niet
onomstotelijk bewezen dat het
kwaad kan. Wie zoekt vindt redenen vóór, maar wie anders
zoekt vindt redenen tegen.

rectificatie
Sinds vijf jaar mogen de politieke partijen hun visie delen met de inwoners van Bernheze op de pagina
Informatie voor de kernen. Daaraan is één regel gekoppeld: er wordt geen podium geboden voor kritiek
op collega-partijen, ga uit van je eigen kracht. Tegen deze regel in, heeft de redactie van DeMooiBernhezeKrant vorige week de column van Politieke partij Blanco wel geplaatst. Daarom krijgt Wethouder
van Moorselaar deze week de kans om te reageren.
Wethouder Rein van Moorselaar reageert op de column van politieke partij Blanco over het wegbeheer,
onder andere wat betreft de Torenstraat in Heeswijk-Dinther. Het gaat volgens hem helemaal niet om
gladstrijken en opvullen van de grootste kuilen: “Als we het doen, dan doen we het goed.”

De Torenstraat in Heeswijk-Dinther
Vorige week stond in deze krant
een stukje van politieke partij
Blanco over onder andere de Torenstraat in Heeswijk-Dinther. Ik
wil daar graag op reageren, om
wat meer duidelijkheid te verschaffen.
Met adaptief wegbeheer zijn we
in staat sneller en efficiënter om
te gaan met ons geld voor dit
wegbeheer.
Over hele grote en zeer dure
projecten wordt door de gemeenteraad beslist. Denk aan
de Willibrordstraat in Heeswijk-Dinther, het plein 1969 in
Heeswijk-Dinther, de Gouverneursweg in Heeswijk-Dinther
en in 2018 het aanpakken van de
Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther.
Daarnaast hebben we een grote
pot geld (ongeveer € 500.000,-)

voor onderhoud en de wat kleinere projecten. Het is dan ook
goed nieuws dat we in 2017 de
Torenstraat gaan aanpakken en
dat is niet gladstrijken en opvullen van de grootste kuilen, zoals
Blanco schrijft. Als we het doen,
dan doen we het goed.
En over de rol van de inwoners
en aanwonenden: die worden
standaard betrokken bij de uitvoering van de plannen omdat
het ook hun straat is. Dat is de
gebruikelijke werkwijze, zoals we
dat ook bij de Willibrordstraat en
het plein 1969 doen.
En wat de Kampweg tussen
Loosbroek en Vorstenbosch betreft kan ik melden dat we daar
een proef gaan doen om de verkeersveiligheid te vergroten. Als

politieke partij Blanco die proef
niet ziet zitten, hadden ze in de
Gemeenteraad tegen moeten
stemmen.
Rein van Moorselaar
wethouder

16.00 uur CC De Pas
‘27 november
Politiek Café BRUG’
Lokaal: Afschaffing monumentenaftrek

betekent verschraling van cultureel erfgoed
Hans Vos
Nederland kent rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten. Al sinds
1985 is de monumentenzorg in ons land gedecentraliseerd. De gemeente
is in veel gevallen het aanspreekpunt op het gebied van regelgeving. Onlangs - op Prinsjesdag - maakte mevrouw Bussemaker bekend de ‘monumentenaftrek’ af te schaffen.
De aftrekpost voor onderhoudskosten aan rijksmonumenten in
particulier bezit kostte de overheid 57 miljoen euro en de voorgestelde overgangsregeling heeft
slechts een jaarlijks budget van
32 miljoen. Vooral voor particuliere monumentenbezitters zal dit
een forse beperking inhouden op
mogelijkheden tot steun van de
overheid.
De aftrekpost was immers bedoeld om de particulier tegemoet
te komen in de hogere kosten die
hij heeft om een monumenten-

pand te onderhouden, mede in
het belang van het Nederlandse
erfgoed.
Agrarisch Erfgoed Nederland
spreekt zijn zorg uit over de fiscale maatregel. Omdat veel eigenaren van de monumentale
boerderijen en andere agrarische
gebouwen - vooral boeren - het
al niet breed hebben, dreigt het
gevaar dat noodzakelijke restauratiewerkzaamheden worden
stilgelegd. Federatie particulier
grondbezit spreekt over beeldbepalende monumenten in het
buitengebied, die in gevaar ko-

men als deze bezuiniging wordt
doorgezet.
Ze doen daarom een dringend
beroep op alle partijen die politieke invloed kunnen uitoefenen, om de invoering van deze
maatregelen tegen te houden en
de regering te dwingen tot een
zorgvuldige berekening van de
effecten. Ook dringen zij aan op
overleg met de sector. Hebben
we in Bernheze inzicht in onze
monumenten en de eventuele
gevolgen van de aangekondigde
maatregelen op dit monumentenbestand?

informatie voor de kernen
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betaalbare huurwoningen
binnen bereik
CDA:

Zoveel plussen, een
minnetje ertussen

Jan Sengers, burgerlid CDA Bernheze
Wonen betaalbaar maken is een belangrijk aandachtspunt voor CDA Bernheze. Grote beleggers en corporaties zouden graag het tekort aan huurwoningen willen wegwerken. De overheid ligt echter dwars, door hoge grondprijzen en knellende regelgeving. Verlaag eerst eens de sociale huurgrens, die
nu € 711,- is, naar € 586,-. Dan gaat er substantieel bijgebouwd worden,
doordat je als woningbelegger dan de huurregulering kwijt bent en ook geen
last hebt van de verhuurderheffing.

Meer aanbod
Laat
woningbouwcorporaties

bouwen voor de laagste inkomens, dan kunnen beleggers
bouwen voor de middeninkomens, is de gedachtegang van
CDA Bernheze. Dat er onvoldoende wordt gebouwd, komt
mede door de te hoge grondprijzen die de gemeente in rekening
brengt. Willen we komen tot
voldoende woningbouw, dan zal
er een andere strategie gevolgd
moeten worden.
CDA Bernheze kiest ook voor het

Progressief Bernheze:

bouwen op particuliere gronden.
Nu wordt nog te strak vastgehouden aan: eigen gemeentegrond eerst.
Aan de ene kant levert dit op
korte termijn minder op voor de
gemeente, maar aan de andere
kant trekken we de marktvraag
eerder vlot. Dit levert op langere termijn dan wel weer voordeel op voor de gemeente. CDA
Bernheze is bereid om die keuze
te maken.

Alle kinderen een kans

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in armoede. Nog steeds
komen daar elke dag een aantal kinderen bij. Kinderen die opgroeien in een
gezin met weinig geld, staan daardoor ook vaker aan de zijlijn. Zij zitten
minder vaak op sport of muziekles dan hun leeftijdsgenoten uit rijkere gezinnen, mijden verjaardagsfeestjes omdat ze geen cadeautje kunnen meenemen,
kunnen niet mee op schoolreisje of beschikken niet over een winterjas of een
fiets.
Dat zorgt bij veel van die kinderen voor een vervelend gevoel.
Een gevoel dat niet bijdraagt aan
een goede ontwikkeling van het
kind en een belangrijke oorzaak
kan zijn van achterstand en sociale uitsluiting. Daarnaast krijgt
het kind niet alle kansen die het
nodig heeft om zijn talenten
te ontdekken en ontwikkelen,
waardoor ook de maatschappij
deze talenten later niet optimaal
kan benutten.

‘

Er is actie nodig, vindt ook Den
Haag. Daarom krijgt iedere gemeente, waaronder Bernheze,
extra geld voor de bestrijding van
kinderarmoede.
Geld dat niet ‘ouderwets’ in enveloppen verdeeld wordt onder
de arme gezinnen, maar geld dat
in natura ten goede moet komen
aan de kinderen: bijvoorbeeld
door het betalen van zwemlessen, een badmintonracket of een

fiets. Het is van belang dat de
gemeente de verdeling van die
gelden goed aanpakt, zodat het
er echt voor gaat zorgen dat kinderen uit arme gezinnen de kansen kunnen pakken die zij, net als
ieder ander kind, verdienen. Dat
moet samen met mensen uit de
praktijk. Daar roepen wij donderdag, bij de gemeenteraad toe op.
Reageren?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

JESSE: In Nederland groeien meer dan
400.000 kinderen op in armoede

’

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl

Telefoontje. Aspirant glasvezelklant. “Mooie kaart, vorige week
in deze krant*, maar er is dus iets met e-mail? Leg eens uit. Ik ben
vast niet de enige die daar duidelijkheid over wil.”
E-maildiep
Op de kaart* hadden we het al aangegeven: e-maildiep. Want hier
zit bij glasvezel inderdaad een minpuntje. Als je overstapt naar glasvezel, krijg je voor je tv pakweg dezelfde zenders in je pakket. En
anders kies je ze erbij. Voor je telefoon is er nummerbehoud. Daar
dus ook geen gedoe. En voor je mail stap je ook zonder sores over.
Als je tenminste een vrij mailadres hebt, zoals g-mail of outlook.
Provider
Maar… als je een gebonden mailadres hebt, van KPN of van Ziggo, dan zit je vast aan je provider. Dat is niet zo slim. Want dan
kun je nooit van provider wisselen. Terwijl je dat best weleens zou
willen. Als je nu overstapt naar glasvezel, kun je natuurlijk ook kiezen voor zo’n vast mailadres bij TriNed.nl. Krijg je zo. Kost je niets.
Inclusief gratis overstapservice.
Vrijheid
Maar ik zou kiezen voor vrijheid. Voor een onafhankelijk mailadres. Evengoed gratis. Bij g-mail of bij outlook. Of helemaal van
jezelf: zoals info@jeeigennaam.nl. Je hebt nu een jaar de tijd om
je overstap te regelen. Bovendien gaan wij je als stichting daarbij
begeleiden.
*Kaart gemist? Kijk op www.demooibernhezekrant.nl - week 43,
pagina 9
Reactie? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl
Bestel nu je pakket bij TriNed: www.TriNed.nl

Altijd geholpen door
iemand die u kent
Ook voor hulp bij overstappen

cadeau
b
onze be ij
taalrekenin
g*

gelijke kansen
Mary Oosterwijk uit heesch heeft de opleiding tot verpleegkundige
en docent gevolgd en werkt als stageconsulent gezondheidszorg bij
het Koning Willem 1 College in ’s-hertogenbosch. Ze is vrijwilliger bij
Filmhuis De Pas, waar zij onder andere medeverantwoordelijk is voor
de programmering.

ar
Winna A
CCDN 016
2
rd
Awa ken’
‘ban

“Zorg en onderwijs zijn onderwerpen die mij bezighouden.
ik geloof in solidariteit en onderlinge zorg.
D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk
blijft. D66 wil de zorguitgaven daarom minder hard laten groeien,
door het kostenbewustzijn te vergroten. Doen we dat niet, dan
wordt gezondheidszorg onbetaalbaar.
D66 vindt dat iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond
gelijke kansen verdient voor de toekomst en dat beter
onderwijs de beste manier is om dit te bereiken. Dat
betekent investeren in beter beroepsonderwijs door
nauwere aansluiting op de arbeidsmarkt en van het mbo
op het hbo. het is belangrijk dat je een leven lang kunt
leren, dat er mogelijkheden zijn om bij of om te scholen.
Voor mij genoeg redenen om partij te kiezen; ik ben D66.”

Ik ben

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

rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
& risicobeheer
5384 MD Heesch
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
T 0412 - 45 20088
03 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl

* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Vooral de bouw van middeldure
huurwoningen is tegenwoordig
problematisch. Een jongere bijvoorbeeld, die net klaar is met
zijn mbo-studie, verdient te weinig voor een koopwoning en
moet zich dus inschrijven voor
een huurwoning. Maar als hij die
eindelijk krijgt, is hij al geen jongere meer. Hier zou het aanbod
op afgestemd moeten worden.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te huur
Bedrijfs- of
opslagruimte
280 m2 plus eventueel 125 m2
kantoorruimte Heesch,
0412-452582.
Kamers te huur
in Dinther, voor info bellen
onder kantoortijd naar
0413-294155 of 06-31576383.

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Mark Baltussen
uit Nistelrode

Winnaar:
Marion van Erp
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Woordzoeker
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te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Boerenmetworst
ring € 8,95 per kilo.
Biefstuk zijlende
€ 16,98 per kilo.
Slagerij Bert van Dinther
heistraat 8 Oss.
De mooiste lampen
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht
meenemen, is voor ons geen
probleem. Wij hebben altijd
leuke aanbiedingen en anders
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
Diverse soorten
VIOLEN, HEIDE, enz.
Libert van Boxtel
Groenstraat 31, Berlicum
06-22381999.

personeel
OPPAS
Vrouw, oud-verpleegkundige,
ervaring met kinderen; biedt

Zoek: vijf, vijftien, vijfentwintig, vijfendertig, vijfenveertig,
vijfenvijftig, vijfenzestig, vijfenzeventig, vijfentachtig,
vijfennegentig, vijfhonderd, vijfduizend

BEN JIJ DIE SLECHTE
WIFI OOK ZO BEU?

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

gevraagd
Bouwschuur voor
carnavalsgroep uit
Heesch met 17 leden allemaal
rond de 17, 18, 19 jaar. We
hebben al twee jaar met plezier
meegedaan en zouden het heel
jammer vinden dit jaar niet mee
te kunnen doen omdat er geen
schuur is. Meer informatie:
Dirk van Kronenburg via
cvoandekant@gmail.com.
Bouwlocatie HeeswijkDinther/Loosbroek
Wij zijn een jonge
carnavalsvereniging uit HDL
met een gemiddelde leeftijd van
20 jaar. En wij zijn dringend op
zoek naar een bouwlocatie om
een carnavalswagen te bouwen.
Ben jij of ken jij iemand die een
loods/schuur ter beschikking
heeft in de regio dan horen wij
dat graag. CV Goedzat.
06-38333272.
kevin.buermans@hotmail.com
Klassieke auto’s
gezocht
Heeft u een oldtimer staan die
u wilt verkopen, dan kunt u mij
bellen op 06-10315896 of mail
oldtimerinkoop@hotmail.com.
Bidprentjes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
Gebruikte/oude
wenskaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0413-355008.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
FRIETKRAAM Voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Geef kleur aan dit
donkere, grijze
jaargetijde
Laat mij bepalen welke kleur u
het beste past.
Maak een afspraak voor een
kleuranalyse met gratis make up
advies.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.
Per woensdagochtend
9 november ga ik
yogalessen aanbieden
in cc Servaes.
De lestijden zijn van 9.15
tot 10.30 uur. Voor verder
informatie en aanmelding:
Sjan Adam 06-41681112.
Is uw tafel te groot of te klein?
Kringen of schade op uw meubel? Of op zoek naar iets nieuws?
WWW.UWMEUBELMAKER.NL
Tel. 06-14711999.

WALNOTEN Ik haal ze bij u op,
betaal per kg en contant!
Bel 06-53584742.
www.tokonoot.nl.

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

van feest naar feest
Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.

zich aan om op te passen en
evt. huishoudelijk werk te doen,
jagera@iae.nl.

Zie oplossing pagina 50
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Specialist in chocoladeworkshops
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IJzersterk in
metaalrecycling

IJzersterk in
metaalrecycling
U kUnt hIer Uw koper, zInk,

alUmInIUm, lood, rvs en
oUd IJzer brengen

koper, zInk,
UmInIUm, lood, rvs en
oUd IJzer brengen

Unt hIer Uw

INGANG

BEKIJK DIRECT
ALLE PRIJZEN:

BEKIJK DIRECT
ALLE PRIJZEN:

Zoggelsestraat 7 5384 LL Heesch (0412) 451695 www.vanmunster.com

Zoggelsestraat 7 5384 LL Heesch (0412) 451695 www.vanmunster.com
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COLUMN EEN KIJKJE IN DE BIEB
In het kader van het Jaar van het boek 2016 vertelt een
keer per maand een medewerker van de bibliotheken
Bernheze over haar werk in de bieb. Deze maand is Astrid
van Berkom aan het woord. Ze werkt sinds oktober 2015
als locatiemanager van de bibliotheken in Bernheze.
“Ik ben ondertussen alweer een jaar aan het werk als locatiemanager van de bibliotheken in Bernheze, dus dit is
een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar.
De afgelopen periode heb ik kennisgemaakt met bestaande
en nieuwe samenwerkingspartners en hieruit zijn mooie
ideeën geboren. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is ‘Heesch Presenteert’, waarbij de bibliotheek en CC
De Pas, de Eijnderic en Depot, een cultuurplein hebben
ingericht, met mooie activiteiten voor verschillende doelgroepen. Zo werd er voorgelezen in een schitterende voorleesjurk en konden kinderen een toverboek maken. Door samen te werken bereik je meer en
versterk je elkaar.

Astrid van Berkom

De bibliotheek doet veel meer dan alleen
het uitlenen van boeken
Ik ben ook met regelmaat in de bibliotheken te zien. Tijdens gesprekken met bezoekers praat ik
onder andere over de vernieuwde bibliotheek die digitale vaardigheden stimuleert, kennis deelt
door lezingen en workshops te organiseren en waar rustig lezen, leren of werken ook tot de mogelijkheden behoren. Dat de bibliotheek veel meer doet dan alleen het uitlenen van boeken, is
lang niet bij iedereen bekend. Dat mag nog wel wat meer aandacht krijgen. Als bibliotheekteam
Bernheze gaan wij ons best doen om verbreding en verdieping in de programmering aan te brengen en een diversiteit aan activiteiten en lezingen op het programma te zetten voor iedereen.
Wil je op de hoogte blijven van ons programma en de verschillende activiteiten die de bibliotheek
organiseert?
Houd onze site www.bibliothekenbernheze.nl dan
in de gaten, abonneer je op onze digitale nieuwsbrief en word vriend van Bibliothekenbernheze op
Facebook.”

Hallo, Ik ben Mickey. Een knap poesje van twee jaar oud. Ik ben
een lief en bescheiden meisje. In het asiel heb ik echt even
moeten wennen, nieuwe situaties maken me wat angstig.
Maar nu heb ik mijn draai gevonden hoor. Als ik je eenmaal
goed ken, ben ik echt een enorme knuffelkont en dol op
aandacht. Ik zie er een beetje apart uit, mijn koppie staat
namelijk scheef. Waarschijnlijk heb ik in het verleden een
oorontsteking gehad die nooit behandeld is. Gelukkig heb
ik er geen last van en volgens mijn verzorgers staat het
stiekem ook wel lekker eigenwijs. Met andere katten, mits
sociaal, heb ik geen problemen. Ik wil wel heel graag een
rustig thuis, dus geen kleine kinderen.
Kom je mij snel bezoeken? Ik sta ook op www.dierenasiels.com
en www.facebook.com/hokazo.

JUBILEUM
Administratief
medewerkster

wendy van Grunsven

‘Als de
dag van
giﬆeren’
“Dan kom je toch bij mij werken”, waren de woorden
die zeven jaar geleden gezegd werden. En zo
geschiedde. Rian en ik samen in ons ‘hokje’, Edwin
Evers op de radio aan en de kachel hoog. Wat een fijne
tijd en wat mooi om te zien dat dromen en ideeën echt
uit kunnen komen.
Niet vanzelf, want daar zitten onophoudelijke
gedrevenheid en heel veel uren in.

‘Mooi om te zien
dat dromen en ideeën
echt uit kunnen komen’
“Ik zie ons nog zitten aan het bureau, met de eerste
ideeën voor de krant.” En toen dat moment... als de
dag van gisteren. Rian en Heidi waren samen wezen
luisteren en waren heel enthousiast. Heidi zei haar
baan op, om samen met Rian deze uitdaging aan te
gaan.
Het team werd steeds groter en wat was het
spannend. Toen naar een andere locatie, wat een
verademing... ruimte. We pasten niet meer in ons
knusse ‘hokje’.

Dierenopvangcentrum HoKaZo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden
0413-260546 - admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl.

Winnaar budget Woning styling is bekend
Nu is ‘t vijf jaar geleden dat de eerste krant is
uitgekomen. Rian en Heidi, ik heb heel veel respect
voor wat jullie hebben neergezet. En al het werk
wat jullie met enthousiasme en gedrevenheid voor
elkaar hebben gebokst. Ik ben blij dat ik daar deel van
uitmaak, samen met onze fijne collega’s!
Op naar de volgende vijf jaar!

HEESWIJK-DINTHER – De lezersactie van Budget Woning
Styling van Saskia van Beek uit
DeMooiBernhezeKrant van 10
oktober was een groot succes.
Saskia: “Ik heb een aantal leuke
reacties gehad op mijn artikel en
de actie die eraan gekoppeld is.
De namen van de deelnemers
aan de actie heb ik op briefjes
gezet en in een pot door elkaar
gehusseld. Mijn dochter Romy
had de eer om hieruit de winnaar
te grabbelen. Ook dat was een
mooi moment.
Carola van den Berg-Kuijs uit
Heeswijk-Dinther heeft inmiddels bericht ontvangen dat zij
een waardebon van € 350,-

heeft gewonnen voor de styling
van haar huis. Nadat Carola haar
gewonnen prijs heeft verzilverd
zal in DeMooiBernhezeKrant een
impressie worden gepubliceerd
over de styling.
Ook de deelnemers die niet ge-

wonnen hebben, hebben van mij
persoonlijk bericht ontvangen.
Zij ontvingen een aanbieding per
mail voor een korting van 50%
op een styling. Deze korting kunnen zij inzetten tot eind 2016.”
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bernheze bouwt
GROEP BV
BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK
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Service en Onderhoud bv

S

Service en Onderhoud bv

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl

‘Met BECO kunnen we samen iets
realiseren’
BI

Foto: bv
Jan Gabriëls
Installatietechniek

Installatietechniek bv

SS

Een kernwoord bij Centrum MAIA
is ‘Samen’. “Dat is ook wat BECO
bijzonder maakt” zegt Maja: “samen zijn we sterk, samen kunnen
we iets realiseren.” Maja is er
groot voorstander van om ge-

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

bruik te maken van de grootste
krachtbron die er is, de zon. Haar
wens is dan ook dat er een samenwerking met Woonmaatschappij
Maasland en de bewoners mag
ontstaan om ook huurwoningen
te voorzien van zonnepanelen.
“Voor mijn gevoel is BECO goed
op weg. Hopelijk blijven er ook in
de toekomst mooie initiatieven
ontstaan. Dit zou er een van kunnen zijn”, zegt ze tot besluit.

ServiceService
en Onderhoud
bv
en Onderhoud
bv

Ontwerpen,
installeren en
onderhouden
bv
BI Installatietechniek
is ons vak

Energie Coöperatie. Destijds was ze het 100ste lid van BECO. Enkele jaren geleden is ze gestart met het
Centrum MAIA, waarbij bewustwording van hoe je in het leven staat en hoe je daarmee omgaat centraal
staat. De link ligt voor de hand: “Hoe ga je om met energie en kijk je ook naar de wijze waarop energie
verkregen wordt?” Dat is ook de reden dat Maja duurzame, 100% groene energie van BECO afneemt.
ben.” Haar kinderen, een zoon
en dochter, waarvan de zoon nog
thuis woont, probeert ze ook mee
te geven om bewust met energie
om te gaan, zodat ze ook leren
een steentje bij te dragen.

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

WWW.RW-GROEP.NL

BI
nistelrode - Het was voor Maja van Houting niet zo moeilijk om lid te worden van BECO, de Bernhezer

In het Centrum MAIA werkt Maja
van Houting met een heel team
en zijn ze bezig met een divers
aanbod aan uiteenlopende trainingen, lessen en workshops,
maar ook energetisch werk en
reizen naar Engeland en Ierland.
“Bij alles staat bewustwording
centraal”, zegt Maja. “We zullen
met zijn allen beter moeten zorgen voor de aarde en het mooie
is, dat onze natuur alles biedt
wat we daar voor nodig heb-

WAT DOEN WE?

BI

Met open Met open
vizier de vizier de
toekomst in
toekomst in

S

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Installatietechniek bv

• Professionele werkvoorbereiding
in de tekenkamer
• Advies, ontwerp en realisatie
is in dezelfde handen
• Grote knowhow op één toegankelijke
Met
plek open
vizierkwaliteitscontrole
de
• Interne
in
•toekomst
Bewaking en controle
op afstand
• Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling

MetWaardsestraat
open30
5388 PP Nistelrode
S Service en Onderhoudvizier
21 06
de
bv (0412) 61
service@bevers.net
Service en Onderhoud bv
S
toekomst
in
www.bevers-installatietechniek.nl
Service en Onderhoud bv

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

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

BI

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl

ik ga verhuizen S
en ik neem mee…
BI

Installatietechniek bv

BI

Installatietechniek bv

Installatietechniek bv

mijn hypotheek!

Het kan gunstiger zijn om je hypotheek
met ’rentevaste periode’ mee te verhuizen.
je moet dan wel voldoen aan bepaalde regels.
Één van die regels is dat dit binnen 6 maanden
na verkoop van je oude huis gebeurt.
Hoe dit precies in elkaar steekt?
Daar weten wij gelukkig alles van…

BI

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

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

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

Service en Onderhou

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

Installatietech
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Op zaterdag 5 november
en zondag 6 november 2016

20%

*Actievoorwaarden: Deze kortingsactie is alleen geldig bij KARWEI Heesch op zaterdag 5
en zondag 6 november 2016. Korting geldt niet op aanbiedingen (incl. Superstuntartikelen),
Vast Laag-artikelen, OKlabel- en Best Budget Buyartikelen, betaalde diensten, de KadoKaart
van KARWEI, PostNL diensten en producten, restantuitverkoopartikelen, levend goed en
artikelen die buiten de looptijd van deze actie zijn besteld en verhuurd. De korting is niet
geldig in de webshop van KARWEI. De korting wordt verrekend aan de kassa.

KARWEI Heesch
Cereslaan 9
5384 VT Heesch
Tel.: 0412-47 48 18

9-9

Openingstijden:
Elke werkdag van
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur
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bernheze bouwt
Een eeuwenoud gebouw
geeft zich bloot

Column
onno
De (nieuwe)
Omgevingswet;
Het omgevingsplan

HEESWIJK-DINTHER - Zo’n 400
tot 450 jaar geleden stond er
aan de huidige Meerstraat 28
al een boerderij en werd er op
die plek geboerd. In de loop van
honderden jaren veranderde de
boerderij veelvuldig van eigenaar.
Ook werd het gebouw nogal eens verbouwd, maar de
oorspronkelijke (eiken)houten
constructie bleef gespaard. Momenteel staat er op die plek een
prachtig gerestaureerd rijksmonument, in gebruik als Meierijsche Museumboerderij. Ten behoeve van de laatste restauratie
in 2004/2005, werd er onder
andere door bouwkundige Cor
van Gemert, onderzoek naar
de eeuwenoude constructie gedaan.
Hij ontdekte daar bijzondere zaken, die door hem op honderden
foto’s werden vastgelegd. Met
behulp van een zelfgemaakte,
zeer informatieve PowerPointpresentatie vertelt hij over zijn
bevindingen.

U hebt er al veel over kunnen horen
en lezen in de media: De (nieuwe)
Omgevingswet. De komst van de
onno truschel is
Omgevingswet betekent dat er veel
zelfstandig adviseur op het
verandert. De Omgevingswet bundelt
gebied van ruimtelijke
straks 26 bestaande wetten op het
ordening en eigenaar van
gebied van onder andere bouwen,
RO Connect in Heesch.
milieu, water, ruimtelijke ordening en
natuur. Met de Omgevingswet zal er dus nog maar één wet zijn voor
de hele leefomgeving.

Voor iedereen die ‘in het vak’ zit
of voor iedereen die met eigen
ogen wil zien hoe er vroeger
gebouwd werd, is deze avond
een echte aanrader. Kom op
donderdag 10 november van
19.00 tot 21.00 uur naar de ontvangstruimte (de schob) van de
Meierijsche
Museumboerderij

aan de Meerstraat 28. Toegang
is gratis, consumpties moeten
worden betaald.
Meer informatie over de Meierijsche Museumboerderij vind je
op www.museumboerderij.nl.
Daar vind je ook onze Twittergegevens.

Eerste ‘Dag van de Isolatie’

Overheid wil uitstelgedrag energiebesparing eigen woning doorbreken
NEDERLAND - De eerste Dag
van de Isolatie is op zaterdag 5
november. Op deze dag isoleren
specialistische bedrijven in heel
Nederland meer dan honderd
huizen en bieden op die manier
huiseigenaren de mogelijkheid
om met eigen ogen te zien wat
dat in de praktijk betekent.
Het isoleren van een woning
is relatief eenvoudig, verdient
zichzelf snel terug en levert meer
wooncomfort op. Toch gebeurt
dit nog relatief weinig. Van alle

woningeigenaren in ons land
heeft 25% plannen om de woning te verduurzamen.
Dit zijn 1 tot 1,5 miljoen huiseigenaren. Daarom is de overheid

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

in oktober de drie jaar durende
campagne ‘Energie besparen
doe je nu’ gestart, om huiseigenaren te stimuleren hun dak,
vloer, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren.

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

Kortinge
tot wel 10 n
%

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

Maar er verandert meer:
Met de invoering van de Omgevingswet, zal ook het vertrouwde
bestemmingsplan vervangen worden door het omgevingsplan. Het
omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen
die nu van kracht zijn. Ook verordeningen die betrekking hebben
op de fysieke leefomgeving, gaan straks deel uitmaken van dat
Omgevingsplan. Hiermee komen alle regels voor de fysieke
leefomgeving in één overzichtelijk document.

IN HET OMGEVINGSPLAN GAAT HET
OM EEN VEILIGE EN GEZONDE FYSIEKE
LEEFOMGEVING
Hoe ziet zo’n omgevingsplan er straks uit?
In het omgevingsplan kunnen meer onderwerpen worden geregeld
dan nu mogelijk is in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan
regelt kort gezegd bouwen en gebruik van gronden. Het
bestemmingsplan bevat dus regels ten behoeve van ‘een goede
ruimtelijke ordening’.
Dit soort regels zullen straks ook weer terugkomen in het
omgevingsplan. Maar het omgevingsplan is niet beperkt tot regels
voor ‘een goede ruimtelijke ordening’.
Het omgevingsplan kan alle aspecten van de veilige en gezonde
fysieke leefomgeving omvatten. Dus ruimtelijke ordening, natuur en
milieu.
Het omgevingsplan biedt verder de mogelijkheid om een flexibeler
kader op te nemen. Simpel gezegd dus meer directe toestemmingen
onder voorwaarden (‘ja mits’) in plaats van een vergunningenstelsel
(‘nee, tenzij’).
Ruimtelijke initiatieven zullen dus meer op grond van kwalitatieve
normen beoordeeld (kunnen) gaan worden.
Niet meer alleen of iets ‘onder’ of ‘boven’ de norm valt. Dit betekent
een andere manier van denken en afstemming met belanghebbenden
en de inhoudelijke specialisten.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

HANSANHANSAN
BOUWMACHINES
B.V.
BOUWMACHINES B.V.
HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Verkoop
nieuween
en gebruikte
gebruikte
Verkoop
nieuwe
wielladers,graafmachines,
graafmachines,
wielladers,
minigravers, overslagmachines etc.
minigravers,
overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
Tevens
slangenservice,
keuring
en onderdelenonderhoud,
voor alle
keuring en onderdelen
voor alle
merken
merken

Verkoop nieuwe en gebruikte
Middelste
Groes 5 Heesch
- tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
wielladers,
graafmachines,
Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
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KOZIJNEN & DEUREN

NU MET 10% KORTING

*

*Informeer naar de voorwaarden

Van
14 november
november 2016
Van 11 oktober
oktobert.e.m.
t/m 14
2016

Hendrik Biegs ©

Deskundig advies op maat binnen uw budget?
BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 0412453630
Bel voor een afspraak: 0412 - 45 36 30

Kozijnen en
en overkappingen
overkappingen
Kozijnen
Strien Heesch bv

Kruishoekstraat 29A
Kruishoekstraat
29A
5384
TK Heesch

5384 TK Heesch
www.strienheesch.nl
www.strienheesch.nl

S
STRIEN
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bernheze BOuWt
Nieuwe weg naar kanaal
GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN
Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

HEESWIJK-DINTHER - Luchtfoto van de nieuwe weg naar het kanaal. Geheel nieuw en nog autovrij.
Intussen zal deze wel open zijn of binnenkort opengaan. De foto van M. Manders geeft een mooi overzichtsplaatje van de nieuwe weg.

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

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Schildersbedrijf Theo Wijnen

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98

Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973
het vertrouwde adres voor het vakkundig
Al sinds 1973 het vertrouwde adres
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!
voor het
vakkundig
leveren
van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

ie
Akt
d
vAn

em

Damixa Douche

thermostaat + glijstangset

d
AAn

€ 145,00

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237
vervennebv@outlook.com

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur
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Rolluiken maken wij
maar in één kwaliteit...
De allerbeste.

Heeft u al rolluiken aan uw huis?

De superstille
Somfy RS100 io
motor nu ook
leverbaar!

De winter is in aantocht! Tijd om te denken
aan rolluiken dus...
Onze heroal rolluiken bieden optimale
bescherming tegen alle weersinvloeden,
weren zowel de kou als de warmte, werken
privacy verhogend en houden ongenode
gasten buiten. Kies voor de Duitse
degelijkheid van heroal!

ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOFKOZIJNEN

Zoggelsestraat 21a T 0412-453113
F 0412-473537
5384 LL Heesch

E info@akker-zonwering.nl
I www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN • TERRASSCHERMEN • SCREENS • HORREN
MARKIEZEN • BINNENZONWERING • TERRAS OVERKAPPINGEN
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Van Tuyl Metaalrecycling
‘oudijzerbrengen.nl’ in Oss

Twan en Ferry gaan voor de uitgebreide mogelijkheden in Oss

Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH/OSS – De groeiende vraag naar mogelijkheden om metaal te recyclen, zorgde ervoor dat Van
Tuyl Metaalrecycling vanaf 1 november te vinden is in Oss. Aan de Lekstraat 18 kunt u terecht voor het
inleveren van alle soorten metalen, maar Van Tuyl Metaalrecycling levert ook graag een container voor
het inzamelen van metaal, die bij u wordt afgeleverd en weer opgehaald; helemaal gratis.
De nieuwe vestiging van Van Tuyl
Metaalrecycling heeft voldoende
capaciteit voor de inname van
metalen van particulieren en bedrijven. Garages, boerenbedrijven die stallen renoveren en andere bedrijven waar metaal een
afvalproduct is, geven Van Tuyl
de mogelijkheid om het milieu te
sparen en tegelijkertijd zijn passie voor metaal in te zetten voor
zijn levensonderhoud. Het bedrijfsterrein is ruim genoeg voor
vrachtwagens die een container
willen afleveren en de kraan met
grijper hapt zich bekwaam door
de container met metaalafval.
Open en eerlijk
De benodigde vergunningen
NIWO en VIHB zijn aanwezig.
De weegbrug voor wagens en
de kleinere weegschaal voor particulieren en kleinere hoeveelheden metaal zijn geijkt. Een eerlijke prijs, conform de dagprijs voor
metaal en contante betaling zijn

‘De
gemoedelijke
omgang
behouden’

vanzelfsprekend, zonder discussie. Discussiëren willen Ferry van
Tuyl en compagnon Twan van
der Heiden wel, maar dan bij een
kop koffie, die ook helemaal gratis is. De gemoedelijke omgang
met hun klanten willen Ferry en

Grote projecten
Bij grote sloop- en bouwprojecten komt Van Tuyl Metaalrecycling het metaal gratis ophalen.
Nóg gemakkelijker en efficiënter
is het natuurlijk om een container
voor metaal door Van Tuyl te la-

‘Het nieuwe terrein van
de metaalrecycling is
een grote vooruitgang
voor opslag en
sortering van de
diverse metalen’
Ferry van Tuyl

Twan van der Heiden

Twan graag houden zoals die
was in de Nieuwstraat in Heesch.

ten neerzetten en na afloop van
het project weer te laten ophalen. Deze service is helemaal gratis. Voor advies en het maken van
een afspraak, kijk op
www.oudijzerbrengen.nl.

Betrouwbaar
Samenwerking voor het verder
verwerken van de ingezamelde en gesorteerde metalen doet
Van Tuyl met ISO-9001 en ISO14001 gecertificeerde bedrijven.
Deze samenwerking zorgt voor
een voor het milieu zo gunstig
mogelijk hergebruik van uw oude
metalen. Wasmachines, tv’s,
kabels, koperen leidingen en andere toepassingen waarin diverse
metalen verwerkt zijn, worden
eerst gedemonteerd, vervolgens
gesorteerd en uiteindelijk hergebruikt.

Van Tuyl en recycling
Ferry van Tuyl wilde altijd al in de
metaal werken. Met name het
sorteren van de diverse soorten
metaal en het recyclen hadden
voor Ferry grote aantrekkingskracht. Vooral omdat het recyclen
van metaal, naast economisch
belang, ook van belang is voor
een duurzame leefomgeving.
Naast Ferry, vindt u op het bedrijf
aan de Lekstraat 18 Twan van der

Heiden. Twan heeft als chauffeur en planner in de transport
een goede kijk op het logistieke
deel van de bedrijfsvoering. Het
nieuwe terrein van de metaalrecycling is een grote vooruitgang
volgens Twan, niet alleen vanwe-

ge de mogelijkheden in het pand,
maar vooral vanwege de uitgebreide mogelijkheden voor opslag en sortering van de diverse
metalen. Let op: Voor de handel
in koper en koperlegeringen is de
legitimatieplicht van toepassing.

VAN TUYL
METAALRECYCLING
Van Tuyl Metaalrecycling
www.oudijzerbrengen.nl
Lekstraat 18 - 5347 KV Oss - tel. 06-46326467
info@oudijzerbrengen.nl

OUDIJZERBRENGEN.NL: VAN IJZER WORD JE WIJZER
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Complete woninginrichting
Al meer dan 25 jaar
een familiebedrĳf in Heesch
We hebben in de koude november- en decembermaanden een karpettenactie:

DE NIEUWSTE COLLECTIE KLEDEN/KARPETTEN
VOOR AANTREKKELĲKE PRĲZEN.
OOK OP MAAT GEMAAKT EN OUTDOOR.
BĲ AANKOOP VAN TAPĲT OF
KARPET EEN LEUKE VERRASSING!

Openingstĳden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrĳdag 9.00 t/m 12.00 uur
en 13.00 t/m 17.00 uur (tussen 12.00 en 13.00 gesloten)
Woensdag: 9.00 t/m 12:00 uur en zaterdag: 10.00 t/m 15.00 uur

U bent van harte welk
o in
onze gerestylde winkm
el

www.festontapijtenheesch.nl
Broekhoek 52 5384 Heesch • tel. 0412-451394
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JUBILEUM

Just do it!

Schrijfster

BERNHEZE - Voor een workshop Personal Branding was ik op zoek naar een filmpje van een sterk merk. Zo
kwam ik ook bij filmpjes van Nike terecht. Na diverse reclames bleef er een gevoel van onbegrensdheid hangen. Nike gebruikt bekende sporters om te laten zien dat alles mogelijk is, als je er maar in gelooft en er voor
gaat. Succes-stories zijn mooi om naar te verwijzen. Maar kan elk verhaal er ook een zijn van succes?

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach
en eigenaar van Influsso in Heesch

Tegenspoed
Als er sprake is van tegenspoed,
dan kun je het gevoel hebben dat
de situatie je overkomt, dat je het
niet kunt veranderen. Ieder mens
krijgt te maken met zulke situaties. Denk maar aan verlies van een
baan, ziekte of overlijden van een
dierbare. De situatie veranderen is
niet mogelijk. Wat we wel zelf in de
hand hebben, is het kiezen van je
houding, hoe je reageert en omgaat

met het probleem. Hoe je omgaat
met tegenspoed maakt of je slachtoffer of persoonlijk leider bent van
de situatie. Hoogstwaarschijnlijk
heeft dat laatste je voorkeur. Want
wie wil nu niet het gevoel hebben
dat je situaties zelf in de hand hebt?
Successen
Een kleine stap die je kunt zetten
om beter opgewassen te zijn tegen tegenspoed, is het benoemen
van drie goede dingen van de dag.
Door elke dag stil te staan bij momenten waarop je trots bent, waar
je tevreden op terugkijkt of die je
een goed gevoel bezorgen, ga je
positiever kijken. En je ziet eerder
mogelijkheden. Onderzoek heeft
uitgewezen dat mensen die dit dagelijks opschrijven, gezonder zijn,
beter slapen en minder stress voelen.

Hieke stek

Kies ook voor jouw grenzeloze toekomst en onbegrensde mogelijkheden. Zet een eerste stap.
Just do it!
Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

Na de oproep voor vrijwilligers, hebben zich weer nieuwe medewerkers aangemeld
om voor onze dieren te zorgen en zijn we met veel energie bezig geweest. In de
herfstvakantie was het extra druk met bezoek van ouders met kinderen en konden
deze ook zelf bij de dieren komen om ze te voeren, wat elke keer weer een leuke
belevenis was. Sommige mensen weten misschien nog niet dat - als er een vrijwilliger aanwezig is - je altijd binnen mag lopen, om te voederen of vragen te stellen
over de dieren, zoals ‘wat eten ze?’ of ‘hoe heten ze?’.
En misschien kan je nog namen bedenken voor de dieren die nog geen naam hebben. Natuurlijk kan je dan ook de konijnen die binnen zitten zien en ook aaien. We
hopen jullie allemaal snel te kunnen begroeten.
Dierenparkje heelwijk - Verdilaan - 5384 Ch heesch

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

Lezing
Kartuizers

Pater van den Elsenlaan 21 | 5462 GG Veghel | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen
bespaart u veel rompslomp.
Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Ik blijf
het
bijzonder
vinden!

Wil jij ook ervaren hoe je minder
stress en spanning voelt? Begin
vandaag nog met het dagelijks opschrijven van je successen en waarom je het als positief hebt ervaren.
Elk succes is er één; een complimentje, een lekker taartje, lachen
met collega’s, een succes bij een
klant. Groot of klein, maakt niet uit.

HEESCH – Heemkundekring De
Elf Rotten houdt op woensdagavond 9 november een lezing
over de kartuizers.
Dr. Jan Sanders uit Den Dungen, rijksarchivaris in de provincie
Noord-Brabant en werkzaam bij
het BHIC, zal op uitnodiging van
de heemkundekring ingaan op de
geschiedenis van deze orde in het
land van de Dommel. De lezing
wordt gehouden in De Heemschuur en begint om 20.00 uur. De
entree voor niet-leden bedraagt
€ 4,- inclusief koffie of thee.

Al ruim twintig jaar schrijf ik over Bernheze en nu,
sinds vijf jaar voor de mooiste, leukste en gezelligste
krant! Daar ben ik stiekem wel een beetje trots op.
Het vertrouwen dat mensen je geven als je gaat
interviewen; de openheid van de gesprekken en de
waardevolle contacten die hieruit ontstaan; de mooie

‘De terugkoppeling
die ik dan krijg, daar
word ik warm van’
initiatieven die inwoners verzinnen en uitvoeren;
ondernemers die enthousiast vertellen over hun
bedrijf... ik blijf het bijzonder vinden. Elke keer weer.
Alle mensen die geïnterviewd worden, krijgen de tekst
voor plaatsing te lezen om te kijken of alles correct
is. De terugkoppeling die ik dan krijg, daar word ik
warm van. Ze zijn blij met mijn tekst! En daar doe ik
het uiteindelijk voor. Plus natuurlijk het feit, dat ik
schrijven heel leuk vind.
Elke week, nu al
vijf jaar lang, valt
DeMooiBernhezeKrant op de mat.
Een hele klus toch
elke keer om alles in
een mooie uitgave
te vangen: Kleurrijk,
illustratief, informatief,
prettig leesbaar en
prachtig vormgegeven.
Tenminste, dat vind
ik. Zodra hij binnen is,
zet ik een kopje koffie
en ga er eens lekker
voor zitten om over
Bernheze te lezen. En ik hoop oprecht dat jullie, lezers,
er met evenveel plezier in lezen, als dat ik erin schrijf.
Hieke Stek
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EXTRA VEEL VOORDEEL

EXCLUSIEF BIJ JOS VAN BOXTEL!

NISSAN NOTE

NISSAN MICRA

GEHEEL RIJKLAAR V.A. € 13.950**

GEHEEL RIJKLAAR V.A. € 12.750**

Voorzien van o.a.:
• Handbediende airconditioning
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• Radio/CD-speler met 4 luidsprekers
• Handsfree Bluetooth® systeem

Voorzien van o.a.:
• Handbediende airconditioning
• Radio/CD-speler met 4 luidsprekers
• Handsfree Bluetooth® systeem
• Bediening via het stuurwiel (audio, Bluetooth®)
• USB-aansluiting

ACENTA

VISIA PACK

Inclusief € 3.663 contante korting*

Inclusief € 2.193 contante korting*

Autostad Festival Weekend bij Jos van Boxtel in ’s-Hertogenbosch op zaterdag 5
én koopzondag 6 november. Bij aankoop van een nieuwe Nissan doen wij u de
eerstvolgende onderhoudsbeurt cadeau!
CHT • DIRECT WEGRIJDEN • GROOT INGEKOCHT • DIRECT WEGRIJDEN • GROOT INGEKOCHT • DIR

Autobedrijf Jos van Boxtel
Afrikalaan 16
5232 BD ‘s-Hertogenbosch
Tel: (073) 642 58 40

Autobedrijf Jos van Boxtel Oss
Longobardenweg 21
5342 PL Oss
Tel: (0412) 643 355

www.josvanboxtel.nl
*De contante korting is geldig t/m 30-11-2016. Alleen geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Niet geldig voor fleet- en leaseorders, niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie met andere acties.
**Genoemde consumentenadviesprijzen zijn op basis van de meest recente prijslijst en volledig rijklaar, incl. BTW, BPM, kosten rijklaar maken, recyclingbijdrage, metallic lak en eventuele toepasbare kortingen. Getoonde afbeeldingen
kunnen afwijken van de standaardspecificaties. Vraag uw verkoopadviseur naar de beschikbaarheid.
Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan-gamma gecombineerd: 4,1-7,4 l/100km, resp. 24,2-13,5 km/ltr. CO2 -uitstoot variërend van 0 tot 169 gr/km.
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Maaslands senioren orkest
HEESCH/OSS - Het Hooghuys De Ruivert opende ook dit jaar de
deuren voor een spetterend optreden van het Maaslands Senioren
Orkest, in samenwerking met ziekenvereniging Horizon Heesch. We
maakten een muzikale reis door allerlei landen en wij, de honderd
aanwezige muziekliefhebbers, genoten van een prachtig programma.

Tekst: Mardon

Om 14.00 uur opende de heer
Van de Biezen deze middag,
die begon met een mars, gevolgd door ‘hits van toen’, zoals:
‘Breng eens een zonnetje...’ De
stemming zat er meteen goed in.
We luisterden naar een medley
van Freddy Quinn en reisden via
Italië naar Spanje met El Tulipán:

Tulpen uit Amsterdam. Gevolgd
door de mars Americana.
Veel mensen deinden en zongen
mee met de bekende melodieën.
Na de koffie met een speculaasje
was er een loterij, met prachtige
prijzen van de Jumbo en van Dio
uit Heesch, met veel gelukkige
prijswinnaars: Dank hiervoor!

Hierna nam Peter van Helvoort
zijn plaats op de bok weer in. Hij
genoot zichtbaar van de muziek
en het enthousiasme van de orkestleden! We hoorden ‘O Vitinho’ en daarna ‘Tango souvenirs’.
Je zou zo mee gaan dansen!
Gentlemen of music, Tom Jones
en Neil Diamond kwamen voorbij met allemaal bekende melodieën. We waren weer even
jong! Toen een van mijn favorieten: ‘Hallelujah’, een kippenvelmoment. Blij werden we van
James Last met ‘Happy Music’.
Schlager Party deel 1 werd gevolgd (op verzoek) door Schlager Party deel 2.
Na groot applaus voor orkestleden en dirigent, overhandigde
Rieky Vermeulen bloemen aan
de dirigent en aan conciërge
Marijn, die op zijn vakantiedag
alles in orde maakte.
Natuurlijk werden ook vrijwilligers en orkestleden in het zonnetje gezet.
Ik zeg: “Tot volgend jaar”.

berne Abdijconcert door Capella
Monteverde
Concert onder leiding van Reinier Wakelkamp, met organist Hugo Bakker
HEESWIJK-DINTHER – Het zesde concert in de 65ste cyclus Berne-Abdijconcerten is op zondag 6 november. Het concert wordt
gegeven door Capella Monteverde onder leiding van Reinier Wakelkamp. Organist is Hugo Bakker uit Zaltbommel. Er worden werken uitgevoerd van Olivier Messiaen, Sebastian Aquilera de Heredia-Ensalada, Francisco Correa de Arauxo, Francisco de Penalosa.
Reinier Wakelkamp studeerde
viool en koordirectie aan het
Utrechts Conservatorium. Vele
jaren doceerde hij koordirectie
aan het Nederlands Instituut
voor Kerkmuziek en het Utrechts
Conservatorium. Hij studeerde
zang bij Harry Geraerts en treedt
regelmatig op als violist. Reinier Wakelkamp was oprichter
van het renaissancekoor Hortus
Musicus, dat hij tot eind 2006
als vaste dirigent dirigeerde en
sindsdien op projectbasis. Hij is
vaste dirigent van Pur Sang en
van 1968 tot 1996 leidde hij het

Brabants Kamerkoor. In 1978
was hij oprichter van het Brabantse Barokensemble (thans:
Brabant Consort).
Hij exposeerde enkele malen als
kunstschilder en deed in 1996
zijn doctoraalexamen kunstgeschiedenis. In 1987 ontving hij
de Mr. Albert Swaneprijs van de
stad Den Bosch wegens zijn verdiensten voor het culturele leven
in Den Bosch en omgeving.
Hugo Bakker (1985) studeerde
geschiedenis, orgel, kerkmuziek
en klavecimbel aan de Universiteit van Leiden, het Rotter-

dams Conservatorium en het
Lemmensinstituut te Leuven.
Zijn docenten waren Bernard
Winsemius, Reitze Smits en Luc
Ponet. Klavecimbel en continuo
studeerde hij bij Kris Verhelst. Hij
volgde Masterclasses bij onder
andere Olivier Latry, Zsigmond
Szatmáry, Lorenzo Ghielmi, Thomas Trotter en Harald Vogel.
Prijzen won hij op concoursen in
Maasluis en Pistoia (Italië). Daarnaast werd hem de prestigieuze
Sweelinck-Müllerprijs 2014 toegekend. Hugo is als organist verbonden aan de St. Maartenskerk
te Zaltbommel en is daarmee
de vaste bespeler van het monumentale Wolfferts-/Heyneman-orgel uit 1783. Daarnaast
geeft hij concerten, geeft hij
les en schrijft hij muziekwetenschappelijke artikelen.

JUBILEUM
Fotograaf

Michel roefs

Leuke
co�ega’s
Als fotograaf vertel je het verhaal in beeld dat de
tekstschrijver in woorden vertelt. Als ik met iemand
van de redactie meega en bij een interview luister
naar hetgeen er verteld wordt, geniet ik van de
mensen die met passie praten over hun leven, hun
werk of hun hobby. Of die hobby nu het verzamelen

‘Het is voor mij dan een
uitdaging om de mensen toch
te laten ‘poseren’, op een
ontspannen manier’
van beelden van heiligen is, het maken van nieuwe
dingen uit afval of het maken van een praalwagen voor
carnaval, allemaal zijn de mensen bezig met iets dat ze
enthousiast maakt. Er zijn beroepen waar ik niets van
wist, tot voor kort. En er zijn plekken die ik niet kende,
tot voor kort.
Zo kom ik op veel plaatsen; bij bedrijven of bij mensen
thuis, waar ik anders niet zou komen. En soms maak ik
dan dingen mee die me aan ’t denken zetten.

Uitwisselingsconcert muziekvereniging Concordia bij CC Nesterlé
NISTELRODE - Regelmatig organiseert muziekvereniging Concordia
uitwisselingsconcerten met collega muziekverenigingen uit de regio. Concordia heeft ditmaal Fanfare ULTO uit het land van Maas en
Waal benaderd om invulling aan dit initiatief te geven en er is voor
gekozen om dit concert in CC Nesterlé te houden.
De muzikanten hebben er zin
in en voor Concordia maakt
het deel uit van een reeks concerten ter voorbereiding op het
concours later in november. Het
concert op 6 november vangt
aan om 11.00 uur.

en staat sinds september 2001
onder leiding van dirigent Jos de
Kleijn. Eens in de vijf jaar wordt
deelgenomen aan een landelijk
concours. Er worden dan twee
werken uitgevoerd die worden
beoordeeld door een jury.

Muziekvereniging Concordia
Muziekvereniging Concordia is
opgericht op 22 november 1910
als fanfareorkest. Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum is
een drumband opgericht, welke
in 2002 overging in het slagwerkorkest. Het fanfareorkest
bestaat uit vijftig muzikanten

Fanfare ULTO
Muzikanten uit de twee dorpen
Winssen en Ewijk uit het Land
van Maas en Waal gingen samen in Fanfare ULTO (Uit Lust
Tot Oefening). Het eerste optreden vond plaats op 28 april 1878
in een schoollokaal te Ewijk. De
ongeveer zestig leden tellende

vereniging is verdeeld over een
majoretteteam, jeugdslagwerkensemble, jeugdorkest, fanfareorkest en een afdeling muziekonderwijs, welke regelmatig
te horen en te zien zijn tijdens
verschillende buitenoptredens.
Iedereen is van harte uitgenodigd om op zondag 6 november
dit uitwisselingsconcert bij te
wonen bij CC Nesterlé. Toegang
is gratis!

Niet iedereen staat te popelen om op de foto te gaan.
Het is voor mij dan een uitdaging om de mensen toch
te laten ‘poseren’, op een ontspannen manier. Het
moet voor iedereen leuk blijven. Wat het dan extra
leuk maakt, is als ik achteraf hoor: “Wat een leuk
artikel in de krant en wat is de foto mooi geworden.”
Dan ben ik best wel trots op de krant en op mijn foto.
Het feit dat ik leuke collega’s heb, waar ik goed mee
kan werken en waar ik af en toe een praatje mee kan
maken, is mooi meegenomen. Op deze manier ga ik
fluitend weer vijf jaar door.
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Bromfietsen & Scooters

November

ACTIE

BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE
KYMCO SCOOTER OF BROMFIETS:
* GRATIS helm + ART 4* kettingslot
OF
* GRATIS Kymco windscherm + ART 4* kettingslot
* GRATIS rijklaar maken i.p.v. € 199,* 1 jaar lang gratis ANWB pechservice
* 1e beurt gratis
* 24 maanden garantie
* U kunt ook van deze actie profiteren als u deze
maand bestelt en in 2017 te naam laat stellen.
Voor alle A-merken scooters en bromfietsen, nieuw en gebruikt.
Wij hebben ook veel gebruikte onderdelen op voorraad. Ook voor schadetaxatie en
schadeherstel aan uw scooter, bromfiets en motor kunt u bij ons terecht.

OLIE ACTIE:
CASTROL POWER RS 2T OLIE (CASTROL TTS) VOL SYNTHETISCH
NU € 9,50 PER LITER/FLES
PUTOLINE NANO TECH 10W50 EN 10W60
VOL SYNTHETISCH GESCHIKT VOOR CROSS,
OFF ROAD EN ROAD MOTOREN
NU € 11,50 PER LITER/FLES
ALLE PUTOLINE OLIE EN ONDERHOUDSPRODUCTEN
4 HALEN - 3 BETALEN
OA GP10, TTX, TT-SCOOTER, MX5, MX7, DX11, 5W/40, 10W/30, 10W/40

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en vrijdag
9.00 - 20.30 uur

(wij eten van 12.00 - 13.00 uur en van
17.00 -18.00 uur)

Woensdag gesloten
Donderdag 9.00 - 17.00 uur
(wij eten van 12.00 - 13.00 uur)

zaterdag 9.00 - 16.00 uur
(wij eten van 12.00 - 13.00 uur)

Retselseweg 5 • 5473 HC Heeswijk-Dinther • 0413-786063 • www.hvamotoren.nl

bernheze sportief
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Vrienden heb je nooit genoeg
sen, die samen met Nico van den
Braak, Jeroen van den Broek,
Mike Strik en Richard Bosch, de
commissie vormen van ‘Vrienden
van Avesteyn’.
Twee projecten
Elk jaar wordt door genoemden bekeken waar de club mee
gebaat is. Tijdens het jaarlijkse
Vriendenfeestje wordt getoond
waar de financiële steun voor is
gebruikt en tegelijk een volgend
project uit de doeken gedaan.
Voor het nieuwe plan zijn er eigenlijk twee projecten die in el-

Werkzaamheden
Omdat het een twee-in-één project is, loopt het hele gebeuren in
de papieren. “Het huidige hekwerk, dat nu de ingang vormt,
dient verplaatst te worden, er
moet een betonnen wand gemaakt worden, die uiteraard
stevig verankerd moet zijn in de
grond, er moet kunstgras komen

‘De trapwand komt er speciaal
voor de jeugd’
Dirk Dekkers en Jehan Langenhuijssen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Voetbalvereniging Avesteyn mag zich niet alleen verheugen in veel leden en
vrijwilligers, maar telt ook nog eens een grote ‘Vriendenclub’, die de vereniging financieel een steuntje
in de rug geeft bij het faciliteren van zaken. Voor het realiseren van de nieuwe trapwand en vernieuwde ingang, zou het echter fijn zijn als de vriendengroep uitgebreid werd. Voor slechts € 35,- per jaar
ondersteun je de club en ben je van harte welkom op de feestmiddag, samen met alle andere vrienden.
Circa
tien jaarhockey
geleden werd
door basketbal
verder ontwikkelt.
Involleybal
de loop van
hen kwam er zelfs een compleet
voetbal
tennis
turnen
handbal
voetbalvereniging Avesteyn een het bestaan werd - dankzij deze nieuwe tribune. “We realiseren
eigen ‘Vriendenclub’ opgericht. vrienden - onder andere een elk jaar iets dat de club ten goeDoelstelling was en is om middels panna knock-out veld, een speel- de komt. Zaken die verouderd
financiële steun projecten te rea- toestel, AED, printer, hesjes en of kapot zijn of waar dringend
liseren, die ervoor zorgen dat de een geluidsinstallatie gerealiseerd behoefte aan is”, vertellen Dirk
club
orde houdt
en zich zwemmen
dan welwaterpolo
aangeschaft.
Dankzij
Dekkers en Jehan Langenhuijbeugelenalles op boksen
badminton
handboogschieten
tafeltennis

Verdiende overwinning
vrouwen Prinses Irene
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

“We vinden de uitstraling van
ons sportpark belangrijk. We willen graag dat het er netjes uitziet.
De achterzijde van de trapwand
zou meteen ook onderdeel zijn
van de entree”, leggen de heren
uit, om eraan toe te voegen: “De
trapwand komt er speciaal voor
onze jeugd, want je techniek verbetert door oefening op een dergelijke muur.”

en ook rond de trapwand moet
’n hekwerk komen”, sommen
de mannen op. Vrienden heb je
nooit genoeg. Er wordt gezocht
naar nog meer ‘Vrienden van
Avesteyn’, lees: financiële steun,
om dit voor elkaar te boksen.
Wie ook zonder ‘vriendschap’ de
club financieel wil ondersteunen,
is natuurlijk welkom om zich te
melden. Dat kan via het contactformulier op de site
www.avesteyn.nl of, zo melden
Jehan en Dirk: “Kom gezellig aan
en meld je bij de bar.”

biljarten

korfbal
korfbal

kaar overlopen. De bedoeling is
namelijk een trapwand te maken,
die geïntegreerd is in een vernieuwde hoofdingang.

wielrennen

darten

golf

Peter Verhagen
biljartkampioen Libre in Bernheze
BERNHEZE - Tijdens de herfstvakantie zijn 85 deelnemers de strijd met elkaar aangegaan voor wie zich
biljartkampioen mag noemen in de spelsoort libre van 2016. Na negen dagen van voorrondes bleven
64 deelnemers over. De beste acht mochten afgelopen zondag aantreden voor de finaleronde. Peter
Verhagen uit Heeswijk is uiteindelijk de winnaar geworden van de wisseltrofee.

VENRAY/NISTELRODE - Door een doelpunt van Eline Ploegmakers
wonnen de vrouwen van Prinses Irene met 0-1 in en tegen Venray.
biljarten
duivensport
vissen
skien
Het
was een
verdiendejudo
overwinning,
die veel hoger
hadsnowboarden
kunnen uit-kano
vallen ales alle kansen waren benut. Er was dus maar één ploeg die We kunnen terugkijken op een
aanspraak mocht maken op de overwinning en dat was Prinses Irene. bijzonder geslaagd en gezellig
toernooi. Volgend jaar tijdens
Gedurende de hele wedstrijd
de herfstvakantie wordt het
was de ploeg feller in de duels
achtste Open Bernheze Kampien lieten de vrouwen van Venoenschap Libre wederom georschaken
kaarten/bridgen
ray
zien dat fysiek een
niet onganiseerd door biljartvereniging
dammen
belangrijk onderdeel is van het
Royal Events Palace. Het toervoetbal. Vanaf het begin werd
nooi wordt gehouden in Royal
het doel van de tegenstander
Event Palace aan de Meerstraat
gezocht en was
30b in Heeswijk-Dinther.
1cm b de 0 - 1 voorsprong een logisch gevolg. Na
goed doorzetten van Renske
Uitslagen:
1,2 cm
b
van de Brand
aan
de linkerkant
1 Peter Verhagen
kwam de bal voor de goal en
2 Peter van Erp
via een kluts voor de voeten van
3 Jan van Grunsven
Eline Ploegmakers. Die wist hier
4 Jan van de Vorle
1,4cm b
wel raad mee.
5 Tonnie van Boxtel
6 Jen Blommers
Daarna was het vooral aan de
7 Henk Donkers
autosport van Venray te karten
motorsport
keepster
danken,
8 Rien van Eertwegh
dat haar ploeg niet op grotere achterstand kwam. Daarom Ellen Ploegmakers
bleef de ruststand 0 - 1.
Schadewijkstraat 6
er voor gezorgd, dat keepster
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
Na de rust eenzelfde beeld. Eileen Rengers een zeer rustige
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu
Prinses Irene drong aan. Venray middag had. Uit de vele aanzocht wel meer de aanval, maar vallen van Prinses Irene werd te
de verdediging bestaande uit weinig rendement gehaald. Met
Nikki van Wijk, Meggy Wijnen, wat meer overleg en rust aan de
Marit van der Lee en onder lei- bal had Prinses Irene uit moeten
ding van de weer geweldig spe- lopen naar een grotere voorlende Suwi Nunmuan, gaf geen sprong.
kansen weg. Mede met de op Echt spannend werd het echter
het middenveld zeer sterk spe- niet meer en de drie belangrijke
De persoonlijkste zwemles voor uw kind!
lende Malissa Scheepers werd punten waren binnen.

V.l.n.r.: Peter Verhagen, Ria van de Ven en namens de organisatie Jan van Vorle

Bij de dames:
1 Ria v.d. Ven
2 Erica van Boxtel

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER
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Korloo midweek en recreanten in het nieuw
LOOSBROEK - Korloo heeft afgelopen week de laatste wedstrijden gespeeld van het eerste deel van de
veldcompetitie. Naast de zaterdag en zondag is ook de woensdagavond een vaste korfbalavond. Korloo
3 (midweek) en Korloo 4 (recreanten) spelen dan hun competitiewedstrijden.

voetbal

prinses Irene vloert koploper

In de zaal
goedmaken

Korloo 3 Midweek

Korloo 3 werd dit jaar in het
nieuw gestoken door Verstegen
Houthandel BV uit Heesch. Dit
midweekteam maakt zich inmiddels op voor de zaalcompetitie,
die in november van start gaat.
Op het veld werd soms onnodig
verloren, dat gaan de midweekdames in de zaal vast goedmaken!
Het recreantenteam Korloo 4
verwelkomde dit seizoen een
aantal nieuwe speelsters. Inmiddels heeft het vernieuwde team
al behoorlijk wat wedstrijdritme
opgedaan. De recreanten kwamen daarbij heel mooi voor de
dag in hun nieuwe tenues, gesponsord door Vobra Special
Petfoods, gevestigd in Veghel.

Korloo 4 Recreanten

Korloo bedankt de sponsoren
voor de mooie outfits en wenst
Korloo 3 en 4 veel succes in de
zaal.

Foto: T. Bevers

NISTELRODE - Niet op het vertrouwde kunstgras van het hoofdveld,
maar op het natuurgras van veld 1, versloegen de mannen van Van
Tilburg Mode & Sport koploper Helvoirt met 3-2.
In een aantrekkelijk duel, met een uitstekende, pas 19-jarige scheidsrechter Martens uit Vlissingen, scoorden voor Prinses Irene, de plaaggeest voor de Helvoirtse verdediging, Martijn van Vught twee keer
en Tim v.d. Brand. Rico de Laat deed dat twee keer namens Helvoirt.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

DE LEUKSTE
KERSTSPULLEN

KERSTBALLEN, -STALLETJES, -BEELDJES, -PLATEN,
-CD’S, -BOEKEN, KUNSTKERSTBOMEN, SERVIES,
BESTEK, FEESTKLEDING EN NOG VEEL MEER VOOR
EEN PRACHTIGE KERST. TEGEN DE SCHERPSTE
PRIJZEN. VANAF ZATERDAG 5 NOVEMBER!

Goederen zelf aﬂeveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrijfoss.nl
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Aannemersbedrijf hans van der velden geeft
Jo15-1 nieuwe shirts
turnen

volleybal
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JUBILEUM
Schrijfster

handbal

nina Mulder
waterpolo

wielrennen

handboogschieten

darten

tafeltennis

‘Mijn eerste
journaliﬆieke
baantje’

golf

VORSTENBOSCH – Nieuwe shirts waren er op zaterdag 29 oktober voor de spelers en speelster van Vorstenbossche Boys JO15-1. Deze shirts zijn geschonken door Hans van der Velden. Na ruim 25 jaar ervaring in de bouw, werd Aannemersbedrijf Hans van der Velden ruim 9 jaar geleden opgericht. Het bedrijf
staat voor kwaliteit, service en vakmanschap. Van voorbereiding tot en met de oplevering spreekt Hans
skien
snowboarden
alles met u door,
zodat u opkano
de hoogte blijft en hij samen met u, een gewenst resultaat bereikt.
Sinds Hans gestopt is met zelf
te voetballen, is zijn bedrijf
shirtsponsor bij het 7e team van
Vorstenbosch. Dat was in 2007.
Toen zijn zoon Cas in 2009 begon met voetballen, werd Hans
daar leider. Aannemersbedrijf
kaarten/bridgen
Hans van der Velden heeft de
eerste shirts gesponsord bij de
jeugd van Vorstenbossche Boys.

Hoewel Hans na enkele jaren
het stokje doorgaf aan andere
leiders, heeft Hans dit jaar het
leiderschap weer opgepakt, omdat hij het miste. En hij doet het
weer met heel veel plezier. Dit
was ook een mooie gelegenheid
om voor de JO15-1, waarin inmiddels zoon Cas speelt en Hans
leider is, nieuwe shirtjes te spon-

soren. Hans is dus iemand waar
we als club op kunnen bouwen.
Hans en Lianne, namens Jo15-1
en het jeugdbestuur hartelijk bedankt voor het sponsoren van
de shirts. De shirts zullen de komende jaren met trots gedragen
worden door de jongens van de
Vorstenbossche Boys.

motorcross

Mike tweede in eerste
wedstrijd frans zandkampioenschap
DUINKERKEN/HEESCH - Mike van Grinsven is zaterdag in de eerste
wedstrijd om het Franse zandkampioenschap in Duinkerken op het
podium geëindigd. Van Grinsven reed op zijn nieuwe CRQF machine lang aan de leiding en wist na twee pitstops uiteindelijk op een
mooie tweede plaats over de finish te komen.
Mike kwam aan de start met het
nummer 26 en dit betekende
motorsport
dat hij vanaf de tweede startrij
moest starten. In de beginfase
kon hij in de drukte goed naar
voren komen en het rijden op
de CRQF ging heel soepel. Lang
reed hij aan de leiding, maar na
een uur en veertig minuten in de

wedstrijd, moest hij nog twee
pitstops maken. Dit is verplicht
in deze wedstrijden en daardoor
zakte hij terug naar een derde
plaats.
Het ritme zat er meteen weer
goed in en dit zorgde ervoor dat
hij - met nog tien minuten te

rijden - de tweede plaats in de
wedstrijd terug in handen wist te
nemen. De kopman was te ver
om nog te achterhalen, waardoor hij de wedstrijd afsloot op
een mooie tweede plaats.

Schoenmakerĳ
Heesch
• Schoen en
lederreparatie
• Sleutelservice en
autosleutels met
transponder

• Stomerijservice
• Onderhoudsproducten
• Groot assortiment
inlegzolen
• Riemen etc.

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

‘t Dorp 60a - 5384 MC Heesch
0412-484587 - info@schoenmakerijheesch.nl

www.bernhezemedia.nl

Vijf jaar en 250 kranten verder. Dat betekent dat het
ook al weer meer dan vier jaar geleden is dat ik Heidi
met klamme handjes opbelde, om te vragen of ik
misschien, voorbereidend op mijn studie journalistiek,
kon komen helpen bij de krant. Toen was dat niet
nodig, maar wat was ik blij toen ik een paar maanden
later, samen met Rob Aarts werd uitgenodigd om
langs te komen op kantoor.
Inmiddels ben ik
bijna afgestudeerd
en kijk ik met
veel plezier terug
op mijn eerste
journalistieke
baantje bij
DeMooiBernhezeKrant. De mensen
die ik heb ontmoet
en hun verhalen
zal ik niet snel
vergeten.
Direct denk ik aan
het interview met
Henri en AnneMarie van den
Hurk, met hun
Paul Rademaker en dochter Meis
bijzondere verhaal
over Stichting
Bloom. Aan de eerste keer dat ik Paul Rademaker
sprak en ik alle tijd kreeg om vragen te stellen en foto’s
te maken van hem en zijn dochter Meis.

‘Ik belde met klamme handjes op, om te
vragen, of ik misschien, als voorbereidend
op mijn studie journalistiek, kon komen
helpen bij de krant’
Ook denk ik aan Gerrit van Eenbergen wiens droom
was uitgekomen toen hij een macro 3D camera had
ontwikkeld in zijn schuurtje, waarmee hij een buizerd
perfect in beeld had weten te brengen. Ik vertel nog
vaak over de nuchtere ‘vogelgekke’ Gerrit.
Heidi en Rian, hartstikke bedankt voor het vertrouwen
in mij als beginnend journalistje, voor al jullie hulp en
begeleiding en alle contacten die ik via jullie heb op
mogen doen. Jullie hebben jezelf onmisbaar gemaakt
in Bernheze, blijf doorgaan met waar jullie zo goed in
zijn en op naar de volgende vijf(tig) jaar!
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Brabants mooiste veldtoertocht
NISTELRODE/HEESCH - Toerwielerclub (TWC) De Voorsprong uit Heesch organiseert op zondag 6 november haar jaarlijkse veldtoertocht in Nistelrode. Deelnemers kunnen kiezen uit een afstand van 35, 45
of 55 kilometer. De routes gaan over mooie bospaden en goed begaanbare landwegen in het prachtige
gebied van De Maashorst, Bedaf en Slabroek. In elke afstand is een pauze opgenomen waar iedere deelnemer thee en een versnapering krijgt aangeboden. Na afloop is er gelegenheid om de fiets af te spuiten.
De starttijd is van 8.30 tot 9.30
uur.
Op de website van de TWC De
Voorsprong,
www.twcdevoorsprong.nl, staat
meer info over deze mooie veldtoertocht die ieder jaar vele enthousiaste deelnemers trekt.
TWC De Voorsprong uit Heesch
is een toerwielerclub en biedt
iedereen met een racefiets de
mogelijkheid om in het wegseizoen in groepsverband tochten
te fietsen.
De inschrijflocatie is Achter den
Berg 16 (scouting). Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)-leden
krijgen € 1,- korting. Onder de

16 jaar is deelname gratis. NTFU-leden kunnen met hun pas
inschrijven via Scan & Go,
www.ntfu.nl/Producten/
ScanGo.

Op dit moment kent de club zes
fietsgroepen, waaronder twee
damesgroepen. Iedere groep
fietst met een eigen afstand en
snelheid, zodat eenieder op een
passend niveau kan fietsen.

voetbal

Eerste
overwinning voor WHV
LOOSBROEK - WHV mocht
vandaag voor het eerst in haar
bestaan aantreden tegen het bezoekende SCI.
De
voormalige
club
van
WHV-trainer Leon van Wanrooij
komt al voor het zesde jaar op
rij uit in de 4e klasse, maar heeft
het dit jaar, net zoals WHV, erg
lastig.
Na een zeer spannende strijd
eindigde deze 6-puntenwedstrijd in het voordeel van WHV:
3-2, waardoor beide ploegen nu
op een gedeelde laatste plaats
staan.

Yorick van de Rakt Foto: Jan Gabriëls

Gymfeest Sine-Cura een
groot succes

tennis

Kampioensteam TV de
Balledonk jongens tot en met 17 jaar
HEESWIJK-DINTHER - Aan de
najaar-competitie van de KNLTB
hebben vier jeugdteams deelgenomen van Tennisvereniging
de Balledonk. Op zeven achtereenvolgende zondagen worden
vier singles en twee dubbels gespeeld per team.
Alle teams haalden ereplaatsen
in de eindstand en één team
werd afgelopen zondag kampioen: het jongensteam t/m 17
jaar. Dit team bestaat uit Wim
Hendriks, Tom van der Heijden,
Ruben van de Weijer, Thijn van
Kessel en Koen van Sijes.
Het kampioenschap in deze
competitie werd pas in de laatste
drie weken beslist, toen de top
vier teams tegen elkaar speel-

HEESWIJK-DINTHER - De turners en turnsters van Sine-Cura konden zich op zondag 30 oktober, met een vriendje of vriendinnetje,
in sportzaal Bernrode naar hartenlust uitleven. Ter afsluiting van het
40-jarig bestaan van de vereniging, was de Gym2move aanhanger
van de Koninklijke Gymnastiek Unie gehuurd.
den. Na 4-2 winst, tegen zowel
Meerhoven als Rosmalen, waren
in de laatste wedstrijd drie punten genoeg om onbedreigd eer-

ste te worden. En dit lukte, door
Eindhoven met 5-1 te verslaan.
Daarna volgde een huldiging
met champagne.

voetbal

HVCH boekt eerste thuiszege
HEESCH - HVCH heeft de eerste thuiszege van het seizoen binnen en bezorgde daarmee de jarige trainer
Harry Blokhuis een extra mooie dag. Deze wedstrijd stond eigenlijk in Nijmegen tegen de NEC amateurs
gepland, maar was vanwege de kunstgrasdiscussie verplaatst naar Heesch.
Vooral in de eerste helft was
HVCH oppermachtig en legde
goed voetbal op de grasmat.
NEC kwam er eigenlijk helemaal
niet aan te pas en al in de 12e minuut werd het 1-0. Een vrije trap
van Jordy Veld werd door Roy
Vissers nog met de voet beroerd
en verdween achter NEC-doelman in de touwen. HVCH bleef
verzorgd spelen en kon zo de
nodige kansen creëren wat in de
31e minuut een fraai doelpunt
opleverde van Jordy Veld, hij had
een paar fraaie kapbewegingen
in huis en schoot de bal onhoudbaar raak: 2-0. Voor het rustsignaal werd het zelfs nog 3-0 toen
Tom Hekerman middenvelder
Joey Vissers op maat bediende
en deze met veel gevoel de bal
binnen schoot.

Na rust kwam een getergd NEC
het veld in om toch nog wat
recht te zetten op deze zonnige
middag. De Nijmegenaren zetten veel druk en dat leidde in de
49e minuut al tot een doelpunt
van Younes Corty: 3-1. Even
leek HVCH te wankelen, maar
de Heeschenaren herpakten zich

op tijd en kregen een paar goede
mogelijkheden om de score uit
te bouwen, vooral de kans van
Jordy van Horrik had er wel in
gemogen.
HVCH deed goede zaken en
klom met deze zege naar de derde plek op de ranglijst.

De zaal stond vol met bekende
en ‘nieuwe’ gehuurde toestellen. Ruim zestig kinderen hebben genoten van de verschillende activiteiten als turnen, acro,
airtrackspringen en springen
op een grote trampoline. Wij
kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend. Speciale dank
voor Henk van de Ven, die de
aanhanger gehaald en gebracht
heeft in Beekbergen!

De oplossing
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tennis

handbal

eenvoudige zege dames Dos’80
HEESCH - Zaterdagavond wisten de Heesche handbaldames,
in sporthal ’t Vijfeiken, tegen
Taxandria uit Oisterwijk de volle winst te pakken. De heren
hadden een vrij weekend.
Matige start
De Heesche thuisploeg moest
het opnemen tegen Taxandria.
Bij winst van de ploeg uit Oisterwijk zou deze op gelijke hoogte
kunnen komen met de dames
van DOS’80. Taxandria nam
aanvankelijk het voortouw door
na tien minuten een voorsprong
te nemen van 1-4. DOS’80 legde een te laag tempo op de vloer
en er werden drie 7-meters gemist. Toch wist DOS’80 zich na
deze matige start te herpakken.
Met nog negen minuten te gaan
in de eerste helft, kwam het

tempo nog enkele doelpunten.
Ruststand: 10-5.

Evi Hoeks

Foto: Ruud Schobbers

Heesche team op gelijke hoogte
door een uitstekende score vanaf de opbouw door Evi Hoeks,
4-4. Daarna volgden er in rap

Eenvoudig
De tweede helft probeerde
Taxandria nog het tij te keren.
Zij kwamen terug tot 11-8. Dat
had mede te maken met het
missen van enkele grote kansen
aan Heesche zijde. Hierna volgde er een foutenfestival over en
weer en beide ploegen kwamen
maar niet tot scoren. Nadat Sabine van Nistelrooij, na ruim een
kwartier, het net weer wist te
vinden, leek dat het startsein te
zijn voor een sterk eindschot van
de thuisploeg. DOS’80 liep heel
eenvoudig uit naar 17-9. Het
verzet van Taxandria was gebroken en zo gingen de punten op
eenvoudige wijze naar DOS’80.
Eindstand: 19-12.

budo

opnieuw goud voor judoka uit heesch!

Clubkampioenschappen
jeugd Tvv’82

VORSTENBOSCH - In de herfstvakantie hebben de jeugdleden
van TVV’82 weer meegedaan
aan de clubkampioenschappen.
Na twee dagen met sportieve,
fanatieke wedstrijden, veel plezier en gezelligheid zijn de finales gespeeld en zijn de volgende
kinderen op het podium beland:
Rood:
1. Tijn Wonders

SINT OEDENRODE/HEESCH - Judoka Senn van Buel (8) is er afgelopen zaterdag opnieuw in geslaagd goud te veroveren. In Sint Oedenrode wist hij 4 partijen op rij te winnen en mocht hij - net als een
week eerder - plaatsnemen op de hoogste trede van het erepodium.
Ziggy Horsten stond op de mat
in Lommel voor de Flanders Cup
en was na een week van trainen
in Georgië in uitstekende vorm.
Maar liefst zes partijen werden
op rij gewonnen en ook Horsten
mocht goud in ontvangst nemen. Voor Laurens Wilms begon
het toernooi in Lommel enigszins
stroef, maar hij wist zich gedurende het toernooi te herpakken
en kwam tot de halve finale,

welke hij nipt uit handen gaf. In
de strijd om het brons liet Wilms
er geen twijfel over bestaan en
pakte de winst.
Tot slot wist Duane van Helvoirt in Nijmegen, tijdens het
Dutch Open Brazilian Jiu Jitsu,
een mooie bronzen medaille te
pakken. Een druk weekend voor
de Van Buel Sporters met mooie
nationale en internationale resultaten.

250 g

2 kilo

Per bos

SUGAR
SNAPS OF
PEULEN

1.29

BOSPEEN

3 stuks

PAPRIKAMIX

0.99

Per kilo

van 1.29

0.89

van 2.49

van 1.39

van 1.79
KOELING

overtuigende zege levert
heeswijk periodewinst op
HEESWIJK-DINTHER - Het beste
nieuws kwam deze middag rond
half vijf uit Nistelrode, waar
Prinses Irene zich wederom een
uitstekend buurman voor Heeswijk toonde door van Helvoirt te
winnen.

2. Giel van Asseldonk
Oranje:
1. Luuk Sanderse
2. Ries van der Wijst
Groen:
1. Niels Dortmans
2. Dani Nooijen
Geel:
1. Thomas Hoevenberg
2. Ralf van Asseldonk

Maandag
31-10 t/m
zondag
06-11

voetbal

Omdat de Heeswijkers zich middels een prima wedstrijd zelf al
vrij snel verzekerden van een
overwinning, kon de eerste periode uitbundig gevierd worden
in de goed gevulde kantine op
sportpark De Ballendonk. Voor
rust waren Wouter van Dijke
(2x), Stef Adank en Bryan van
Deursen de doelpuntenmakers.
Na rust kopte Van Dijke er nog
eentje in voor de 5-0 eindstand.
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1.79

HANDSINAASAPPELEN

Heel

van 6.99
RUNDERSAUCIJZEN*

4.99

370 - 405 g

van 1.59

1.19

BATAVEN
ZONNEBLOEMPIT

1 kilo

DIEPVRIES

Actie!

1.99
Wouter van Dijke belangrijk met assist en 3 doelpunten
Foto: Hans Heesakkers

2x
110 g

Actie!

Vrijdag
04-11 t/m
zondag
06-11

2.99

HALFOM-HALF
GEHAKT*

400 g

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Actie!

1.39

N atuurlijk
Aldi!

Actie!

SOEPGROENTEN*

0.69

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * Uit de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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donderdag 3 novemBer
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
oud papier
Dorp Vorstenbosch
centrum maia:
Start dierencommunicatie
gevorderden
Palmenweg 5 Nistelrode
informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
centrum maia:
Start elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
ladies night –
Beauty, fun & health
DIO/The Read Shop/
Prima Sparkling Nistelrode
PAGINA 20
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

publieksavond
Sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
zaterdag 5 novemBer
workshop
‘gevoelige kinderen’
centrum timmers
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 13
dag van de isolatie
PAGINA 37
esmeralda’s passion iii
CC De Pas Heesch
meditatieve
ontspanningsmiddag
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
zorgmarkt: nu en later
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 4
zwetsavond
De Toren Heeswijk-Dinther
11-11-bal
cS de wevers
Residentie ’t Tramstation
Nistelrode
PAGINA 22

theatercollege:
eddy planckaert
CC De Pas Heesch
leo fijen in gesprek met
mgr. gerard de korte
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
vrijdag 4 novemBer
meditatie-avond
centrum timmers
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 13
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
koffie-inloop voor
weduwen en weduwnaars
Sint-Petrus Banden kerk
Heesch
kaartavond kBo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
dansvoorstelling:
zie de mens
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
høken en hakselen
2016 / 18+
Lunenburg Loosbroek

oogstdankdienst
Protestantse kerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

dinSdag 8 novemBer

optreden jeugdgroepen
fanfare St. lambertus
Laarstede Nistelrode
PAGINA 9

inloopspreekuur
fysio Steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch

drumcirkel
centrum timmers
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 13

alv ondernemersvereniging nistelrode
Van Mook De Echte Bakker
Nistelrode

volleybal recreanten
zondag competitie
Sporthal De Zaert
Heeswijk-Dinther

Bijeenkomst glasvezel
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 34

rommelmarkt ehBo
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 11

centrum maia: reiki 3a
Palmenweg 5 Nistelrode
jeugdfilmmiddag
CC Nesterlé Nistelrode

herhalingsles reanimatie
+ aed
Laar 50 Nistelrode

lezing over
therese Schwartze
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Sinterklaasintocht
Nistelrode

woenSdag 9 novemBer

receptie ehBo heesch
‘t Tunneke Heesch
PAGINA 5

concert feuilles volantes
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

film: publieke werken
Filmhuis De Pas Heesch

Baby- en kinderbeurs
CC De Pas Heesch
PAGINA 16

meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

verkleedbal 2016
Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode

zondag 6 novemBer

uitwisselingsconcert
muziekvereniging
concordia
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 45

vrijdag 11 novemBer

workshop werken
met de Biotensor
Centrum MAIA, Palmenweg 5
Nistelrode

fanclubdag herrie
davidson Band
Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther

Brabants mooiste
veldtoertocht
Achter Den Berg 16 te
Nistelrode
PAGINA 50

centrum maia: Start
herinner je wie jij bent...
Palmenweg 5 Nistelrode

open zondag:
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

natuurwerkdag Bernheze
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

concert capella
monteverde
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 45

zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
maandag 7 novemBer

kaartmiddag kBo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Bijeenkomst glasvezel
CC De Pas Heesch
PAGINA 34
herhalingsles reanimatie
+ aed
Laar 50 Nistelrode
lezing: kartuizers in het
land van de dommel
Heemschuur Heesch
PAGINA 43

Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode

lezing; als je jong bent
Heilig Hart kerk Veghel
PAGINA 6

Bijeenkomst glasvezel
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 34

inzameling snoeihout
Gemeente Bernheze
PAGINA 27

herhalingsles reanimatie
+ aed
Laar 50 Nistelrode

donderdag 10 novemBer

informatieavond
eerste communie
Kerkstraat 2 Heesch
lezing: de grote grazers
van de maashorst
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 13

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
lezing: cor van gemert
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther

kaartavond zonnebloem
De Stuik Vorstenbosch
BoBz casino avond
Dorpshuis Nistelrode
zaterdag 12 novemBer

expositie textiele vormen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Samenspeeldag
houten blaasinstrument
Muziekschool Zieso Heesch
prinsenonthulling heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 22
jetzt geht’s wieder
losss-broek
Café-Zaal Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 23
zondag 13 novemBer
Sinterklaasintocht
Heeswijk-Dinther, Heesch
Vorstenbosch
open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
open zondag:
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
expositie textiele vormen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

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

www.mooibernheze.nl

