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OPRUIMING WINTERBANDENSETS

Koninklijke onderscheiding voor ans

Aad van Nuland hield een toepas-
selijke inleiding, waarop hij Van 
Boekel op het ‘matje’ riep. Van 
Boekel had een mooie verras-
sing. “Mevrouw J.G.M. (Ans) van 
Middegaal-van Lieshout”, zo be-
gon de loco-burgemeester, “ont-
vangt de onderscheiding voor haar 
verdiensten sinds 1984 als secre-
taris en bestuurslid voor Stichting 

Jeugdcarnaval Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek. Zij was een belang-
rijke schakel tussen het bestuur 
van de stichting en andere carna-
valsverenigingen, gemeente, ho-
reca, school en de vele vrijwilligers. 
Daarnaast wist zij elk jaar ruim 
honderd vrijwilligers te stimuleren 
en te motiveren. Na 30 jaar heeft 
zij haar functie als secretaris en be-

stuurslid neergelegd.”
“We hadden het van de week nog 
over vrijwilligerswerk en waren het 
erover eens dat je dit gewoon doet 
omdat je het graag doet”, was de 
reactie van Ans op het lintje.

Zwetsavond
Onder de muzikale begeleiding 
van de Juinderskapel, zongen Toos 

en Patries de zaal toe met lekkere 
meezingers. Het werd een gezel-
lige avond, waar de artiesten met 
hun buut de lachers op hun hand 
kregen. Siegbert Roefs en Rob de 

Bakker gaven hun geheimen als 
taxichauffeurs prijs. Sabine van 
Lamoen kwam en haar personage 
snapte niet waarom ze geen lintje 
kreeg. Ze probeerde het nu nog een 
keer als vrijwilliger in de ton, om zo 
het felbegeerde lintje te verkrijgen. 
Tonproaters Peter van Daal jr. en 
René van de Veerdonk werden af-
gewisseld door het trio van Henk 
Habraken met Rico van Hoorn en 
René Habraken. Een geweldige 
avond op deze achtste november, 
die vooral voor Ans en haar fami-
lie als zeer bijzonder in de boeken 
gaat.

HeeSWIJK-DInTHer – Tijdens de Zwetsavond van de juinders werd zaterdag door wethouder Peter van 
boekel het geheim van de avond onthuld. Ans van Middegaal-van Lieshout werd onder, toeziend oog van 
haar kinderen en een volle zaal van De Toren, de versierselen van de koninklijke Onderscheiding opgespeld. 

anS: ‘Dit doe je gewoon omdat je het leuk vindt’

Ans van Middegaal-van Lieshout heeft haar lintje echt verdiend Foto: DMBK

Koninklijke onderscheiding voor ans

Wethouder van Boekel kwam op 
‘het matje’

‘Zij  WIsT jaaRLij Ks 
RUIM 100 VRij WILLIGERs 
TE sTIMULEREN’

Prins Porcus en Adjudant  Foto: Ad Ploegmakers

Clement Stoof is een zoon van Wil-
lie van Chris van Mette van John 
en tien minuten voor zijn twee-
lingbroer geboren tijdens carnaval 
1983, nota bene op de 44e dag 
van het jaar! Hij is opgegroeid in de 
Sweelinckstraat (in het huis waar 
nu Porcus XLIII woont) en woonde 
vervolgens aan de Rijf in Heesch. 
In 2006 leerde de nieuwe prins zijn 
Porca Anita Leeijen kennen tijdens 
een weekendje van de Scouting. 
Genieten van het leven en proberen 

overal bij te zijn ‘als ‘t moar gezellig 
is’, zo zit Porcus in elkaar. 

Zatte Schuppe
Carnaval vieren is een van Porcus’ 
grootste hobby’s. Met vrienden-
groep ‘CV de Zatte Schuppe’ bouwt 
hij vanaf 2001 de mooiste wagens. 
Natuurlijk was deze groep zaterdag 
ook aanwezig om de nieuwe prins 
als één van de eersten te feliciteren.

Clement Stoof (porcus XLIv) nieuwe heerser Krullendonk
KRULLENDONK/HEESCH – clement Stoof en Ferdi van den Dungen 
heersen komend carnavalsseizoen als Porcus XLiv en zijn adjudant over 
krullendonk. De onthulling van het duo vond zaterdag plaats tijdens 
het vernieuwde 11-11-bal in De Pas. 

Lees verder op pagina 10
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschFilm, Sing along en Canta Libre

De inspirerende film ‘Spring, sum-
mer, fall, winter ...and spring’ is 
donderdag 13 november te zien, 
aanvang 20.00 uur, kosten € 5,-. 
Het is een Zuid-Koreaans filoso-
fisch en deels lichtvoetig drama 
over een boeddhistische monnik 
die samen met zijn leerling in een 
drijvend kloostertje woont.

Zondag 23 november is de kloos-
terkapel weer te klein tijdens de 
‘Sing Along’ met heerlijke indi-
sche hapjes, van 14.30 tot 17.30 
uur, entree € 5,-. In samenwerking 

met het Indisch Atelier brengen wij 
een gezellige mix van Indische/In-
donesische liedjes en andere songs. 
Bezoekers worden van harte uitge-
nodigd om mee te zingen met het 
meezingprogramma. Zang en mu-
ziek worden afgewisseld met Indi-
sche verhalen en een korte dans-
workshop Poco Poco. Deze Sing 
Along wordt georganiseerd met 
medewerking van Anne-Mieke 
Post-Smetsers, Joyce Radesey, Inge 
Dumpel, Anny Smith, de Melati 
Singers, Marieke Buiting-Hermsen 
en Anne-Marie van de Laar.

kamerkoor canta Libre verzorgt 
zondag 30 november het con-
cert ‘Met heel mijn hart’, aanvang 
15.00 uur, entree € 8,-. Het kamer-
koor Canta Libre gaat een nieuwe 
uitdaging aan en brengt tijdens het 
concert twee disciplines bij elkaar: 
zangkunst en kunstgeschiedenis. 
De enthousiast vertellende kunst-
historicus Ton Rietbergen zal met 
lichtbeelden bij de liederen pas-
sende kunstwerken laten zien.

Canta Libre is een koor dat voor-
namelijk klassieke muziek zingt. 
Het koor staat onder leiding van 
Esther Barten.

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

Advertorial

LOOSBROEK - De bekende caba-
retier en tonprater Rob Scheepers 
komt op maandag 22 december 
naar cc De wis voor een try-out 
van zijn oudejaarsconference.

Rob Scheepers heeft een solovoor-
stelling van anderhalf uur, waarin 
hij op humoristische, scherpe en 
persoonlijke wijze het jaar 2014 
samenvat. Deze voorstelling heet: 
‘Afgescheept 2014’. Voor de try-
out van deze oudejaarsconference 
komt hij naar De Wis.
Naast zijn vele optredens als ton-
prater en entertainer, onderscheidt 
Rob zich ook buiten het podi-
um door een scherpe blik op het 
nieuws. Op Twitter heeft hij inmid-
dels een kleine 19.000 volgers. Hij 
heeft sinds enige tijd radiocolumns 
voor Radio Veronica, Radio 8FM 
en een geschreven column in het 
Eindhovens stadsmagazine ‘Licht 

op Eindhoven’. Daarnaast heeft 
Rob de afgelopen jaren vier boek-
jes uitgebracht waarin hij zijn co-

lumns en 365 van zijn beste Twit-
ter-grappen van het jaar bundelde.

De voorverkoop van ‘Afgescheept 
2014’ start op maandag 17 no-

vember om 19.00 uur in CC De 
Wis in Loosbroek. Kaarten kosten 
€ 12,50.

Oudejaarsconferance 
rob Scheepers in De Wis

STAGEVERSLAG EN 
KINDERKAAS

Een leuke samenwerking met scholen 
en bedrijven is de ‘snuffelstage’ van 
derdejaars leerlingen van het Hooghuis 
Locatie Heesch. Ze moeten zelf op 
zoek naar een leuke stageplek en daar 
zoveel mogelijk ervaring opdoen. Met 
een beetje geluk wordt er op jouw 

stageplek ook een ‘actiefilm’ gemaakt, die een paar weken later 
wordt vertoond. Jaimy loopt stage bij ons en hij staat open voor 
allerlei tips en doet zijn best om er een leuke tijd van te maken.

‘Wat gaat de tijd snel’ en ‘Ik wist niet dat 
je zoveel moet doen in een kaaswinkel’ zijn 
enkele van zijn opmerkingen! Natuurlijk 
leer je veel in een winkel, zeker bij ons, 
want daar is altijd wel wat te doen. Ook 
de school doet haar uiterste best om deze 
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden 
middels telefonische ondersteuning en 
- zoals gezegd - wordt er ook gefilmd bij 
ons. Een compliment richting de school 
voor de begeleiding is dan ook wel op zijn 
plaats. Maar wat hebben kinderen nog 

meer met kaas..... Op het kinderdagverblijf in Heesch hebben wij 
ook een jonge kaasfan. De begeleiding noemt hem zelfs Dani - 
Kaasie want hij wil alleen maar kaas op zijn boterhammetjes. Wij 
hebben zelfs kinderkaas (SmaaQ zacht gerijpt) in de winkel, die in 
de volksmond gewoon kinderkaas genoemd wordt en ook prima 
geschikt is voor grote mensen.

Maar komend weekend wachten wij ook vol spanning op 
weer een nieuwe fase, want dan komen de Kaaspiet en de 
Stroopwafelpiet richting Nederland. Onze Lisa en Saartje 
(zaterdagmedewerkers) reizen persoonlijk naar Gouda om de Sint 
en zijn Pieten te verwelkomen bij aankomst in Nederland.

En hoe wij u samen met de Sint en Pieten verder gaan 
verrassen, dat kunt u lezen op onze Facebookpagina 
waar we uiteraard een hele speciale Raad je Kaasje 
gaan organiseren! 
Tot ziens in onze winkel(s).

Column
TON bENs Advertorial

MARINA & PHILOMENA
De werkgroep van Filmhuis De Pas is alweer druk aan het werk met het 
filmaanbod voor de komende periode (januari tot mei 2015).
Tot die tijd kunt u de volgende films nog verwachten:
Op zondag 23 november: MarIna
Maandag 1 en dinsdag 2 december: pHILOMEna
Maandag 22 december: JOYEuS nOËL met een inleiding van de heer 
Henk Buijks.

Wij hopen u graag te ontmoeten 
bij Filmhuis De Pas

Entree € 5,-. Bij De Pas is voldoende par-
keergelegenheid. In het café kan voor 
of na de film onder het genot van een 
drankje nog even bijgepraat worden.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl 

voor maandag 12.00 uur. 

winnaar twee gratis kaartjes: 
Marina van Grinsven

Heescheweg 17 Nistelrode
0412 782507

Gratis koffie 
tussen 7.00 en 8.00 uur

Geldig t/m 16 november 2014

Op Twitter heeft hij  inmiddels 
een kleine 19.000 volgers

SLAGERIJ MEAT STORY

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
 0413-289350

Wij heten u van harte welkom 

Cilia, Henk en Mireille Story Vrijdag en zaterdag 
weekendaanbieding 
Schnitzels naar keuze 
5 halen 4 betalen

Elke dinsdag en woensdag
Diverse soorten gehakt en verse worst 
2e pond halve prijs

Donderdag stampotdag 
2e pond halve prijs

Vrijdag spareribdag 
2e pond halve prijs 
+ gratis bakje saus

Elke dag hebben wij dag-aanbiedingen
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980
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Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe 
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst 
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.

Als NIEUWE CZ KLANT van ons kantoor ontvangt u 
een WELKOMSTPREMIE van € 20,-

Loop eens even binnen of neem contact op met:

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.

ELKE DAG OPNIEUW.

U wilt graag een aanspreekpunt 
voor uw CZ-verzekering dicht 
bij u in de buurt?

Dat kan!

Ruim twee jaar geleden overleed mijn moeder. 
De laatste anderhalf jaar van haar leven woonde 
ze op de verpleegafdeling van Cunera, hier in 
Heeswijk-Dinther. Ze had vasculaire dementie. 
Ik heb haar in die periode bijna dagelijks bezocht. 
Het was uiteraard niet de mooiste periode van 
haar leven, maar ik heb veel respect gekregen voor 
de verzorgenden in Cunera en de aandacht en 
zorg waarmee ze mijn moeder omringd hebben.

 Ik herken mij niet in het verhaal over de moeder van staatssecretaris 
Van Rijn, dat deze week in het nieuws kwam. 

Mijn indrukken over de periode dat mijn moeder niet meer thuis kon 
wonen heb ik verwoord in columns en gedichten. Die heb ik na haar 
dood verzameld in een boekje met als titel ‘Weg uit de Waterstraat’. 
De Waterstraat is een straatje in Uden waar ik geboren ben en waar 
mijn ouders ruim 55 jaar samen gewoond hebben.

Mijn moeder zou op de dag dat ik dit schrijf 90 jaar geworden zijn. 
Ik moet vandaag veel aan haar denken. Vanavond is er in de Udense 
Petruskerk een mis voor haar en daarna komen we met de familie bij 
elkaar in het ouderlijk huis. Een tijdje geleden schreef ik na een bezoek 
aan haar graf het onderstaande gedicht. 

STEEN 
Mijn moeder is een zwarte steen geworden
Met witte letters, strak in het gelid. 
Wat zichtbaar van haar overbleef is dit
Sinds dat de bloemen op haar graf verdorden. 

Toch sta ik bij die steen met haar te praten
-Gedachten die verwaaien in de wind-
“Hier ben ik, mam, ik ben nog steeds je kind
Al heb je dan het leven losgelaten.” 

De steen die zwijgt zoals een steen kan zwijgen
Maar na een windvlaag klinkt een soort van zucht,
Voorbij de dood, zo broos, maar ook zo eigen. 

Ik kijk naar boven, naar de zware lucht
Met wolken die met nieuwe regen dreigen.
Voor even is de afstand overbrugd. 

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige bijdragen, stuur 
dan een mail naar jeagmanders@gmail.com

mooI VAn HaNs MaNDERs

Zie voor een plaatselijke Plaza:Zie voor een plaatselijke Plaza:

Top 
menu

8,95

Spareribmenu
Malse spareribs met knapperige frites en frisse salade

Luxe broodje BLT 
met bacon, sla en tomaat

Chickenburger
met curry mango sauce 

3,25 2,50

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476

Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur www.plazafoodforall.nl

Spareribmenu
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Cube verwondert

Het licht dooft, het wordt donker 
in de zaal. Het podium vraagt de 
aandacht, met slechts een enkele 
spot erop. Even is de zaal muisstil. 
Alsof die niet afgeladen vol zit met 
enthousiaste vijfde- en zesdegroe-
pers van de Bernhezer basisscho-
len. De vijf mannen van rockband 
Hippe Gasten betreden het podi-
um. Ze nemen hun plekken in ach-
ter hun instrumenten en even later 
knalt het nummer ‘Beroemd zijn’ 
uit de boxen. En dat is nog maar 
het begin. 
Zanger/verteller Jon neemt de 
kinderen mee in zijn wereld van 
vroeger, toen hij zelf nog kind 
was. Eigenlijk is iedereen bijzonder, 
vertelt hij. Net als Pippi Langkous  
of Tonny Van Tegenover. Het lied 

over Tonny spettert de zaal in, en 
de kinderen doen vol overtuiging 

mee. Klappen, springen, zwaaien, 
zingen, ze hebben nauwelijks aan-
sporing nodig. Eén woord, één be-
weging is voldoende om de hele 
zaal ogenblikkelijk mee te krijgen. 
Nou, kom daar maar eens mee 
in de eigen klas, bedenk ik. Voor 
veel meesters en juffen best nog 
wel een hele taak, maar deze och-
tend in De Pas doen de kinderen 
moeiteloos wat van hen wordt 

verlangd. Er komt nogal het een 
en ander voorbij. Over verliefd zijn 
bijvoorbeeld: laat de zanger nou 
toch verliefd geworden zijn op een 
juf uit de zaal! Gewoon zomaar 
ineens, patsboem. Natuurlijk volgt 
daar een lied op. En over doen wat 
je zelf wil. Of niét doen wat je zelf 
niet wil. 
“Jongens hou toch stil want ik doe 
wat ik wil!”, zingen de kinderen 
luidkeels mee. En over anders zijn. 
Want anders zijn is een groot feest, 
immers: iedereen is anders! In re-
cordtempo leren de kinderen het 
refrein meezingen en verandert De 
Pas in één springende, klappende 
en dansende vrolijke boel. De kin-
deren genieten, zoveel is wel dui-
delijk. En ze kunnen hun energie 
kwijt in deze interactieve show. 
Alweer een pareltje uit het aan-
bod van Cube. Na een klein uurtje 
drommen de kinderen de zaal uit, 
op hun gezichten een grijns van 
oor tot oor. En in mijn hoofd klinkt 
nog lang na: “We zijn aaaallemaal 

anders, van pasgeboren baby tot 
de allerlaatste snik. Aaaaaallemaal 
anders, anders dan jij, anders dan 
ik!” Zo is het maar net. Net zo 
anders als deze voorstelling. Of 
als de mannen van Hippe Gasten. 
Zoals een van de kinderen lachend 
opmerkt: “Zo gaaf, die coole gas-
ten!”

De Cube-verwonderaar

BERNHEZE - cUbE STAAT vOOR cULTUUREDUcATiE bERNHEZE. 
Cube vormt de verbindende factor tussen cultureel aanbod enerzijds 
en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt graag af 
en toe een culturele activiteit voor kinderen. Dit keer: de muziekvoor-
stelling ‘Anders’ van Hippe Gasten.  Foto’s: Marcel van der Steen

Cultuureducatie Bernheze

We zij n aaaallemaal anders, van pasgeboren 
baby tot de allerlaatste snik
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

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

NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de RegioApotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

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

BERNHEZE - De MS collecte gaat 
maandag 17 november weer van 
start. Een bijzonder jaar, omdat de 
MS collecteweek tien jaar gele-
den voor de eerste keer werd ge-
organiseerd met 500 collectanten. 

Dit jaar gaan zo’n 14.000 vrijwil-
ligers in het hele land op pad om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor Multiple Sclerose (MS).
Het is een hele uitdaging voor de 

collectanten om in dit jaargetijde, 
waarin het vroeg donker is en het 
flink kan regenen, langs de deuren 
te gaan.
Elke MS-collectant kan zich legiti-
meren. Het Nationaal MS Fonds is 
te herkennen aan het oranje vlin-
derlogo. Wie de collectant mist, 
kan uiteraard ook een gift overma-
ken op giro 5057. Meer informatie 
of zelf collectant worden? Kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl.

MS Collecteweek 10 jaar 
voor Multiple Sclerose

In Loosbroek werd er met 9 collec-
tanten € 342,32 bijeen gebracht.
In Heeswijk werd er door 14 col-
lectanten € 825,78 verzameld.
In Dinther waren er 18 collectan-
ten die € 932,32 bijeenbrachten.
Totaal in Heeswijk-Dinther-Loos-
broek werd € 2100,42 bijeenge-
bracht. Het Diabetes Fonds kan 
met deze hulp ook komend jaar 
belangrijk wetenschappelijk onder-

zoek financieren om verdere groei 
van diabetes te stoppen en oplos-
singen voor de ziekte te vinden. 
Ook kinderen kunnen diabetes 
(suikerziekte) krijgen. Tot nu toe is 
het een ongeneeslijke aandoening. 

Opbrengst collecteweek 
Diabetes Fonds HDL
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - in de laatste week van oktober zijn 
41 collectanten van het Diabetes Fonds in Heeswijk, Dinther en Loos-
broek met een collectebus langs de deuren gegaan om geld in te zamelen 
voor wetenschappelijk onderzoek om diabetes te wereld uit te helpen.

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Al is op dit moment meer dan de helft 
van Nederland 50-plus, het is een 
allesbehalve grauwe bedoening. Gelukkig 
maar, want het zou het er voor de 
jongeren ook niet leuker op maken als ze 
mopperend achter de geraniums zouden 
zitten. De mentaliteit en de vitaliteit van 
deze mensen is beter dan ooit. Ze staan 
nog midden in het leven, zijn vaak nog 
heel hard nodig in de maatschappij. Er 
staan meer opa’s en oma’s aan school de 
kinderen op te wachten dan vaders of 

moeders. Ze sporten, fietsen en gaan op vakantie. Ze willen niet van 
aftakeling horen, wat een naar woord ook. Toch weet iedereen dat de 
tijd aanbreekt van meer risico op aandoeningen en ziektes. De kleine 
gebreken gaan zich manifesteren en vergen enige aanpassing in de 
leefstijl. De veroudering - of degeneratie met een net woord - is aan 
de buitenkant goed zichtbaar. Bij de een wat eerder dan bij de ander, 
afhankelijk van goede genen, verzorging en de leefstijl, maar vroeg of 
laat slaat dit bij iedereen onherroepelijk toe. De confrontatie dus! En 
mensen die dan zeggen dat dat toch helemaal niet uitmaakt, zijn die 

eerlijk? Waarom verven ze dan hun haar en trekken ze mooie kleren 
aan? Het gaat inderdaad niet om die rimpel meer of minder, maar 
wel om de uitstraling van de huid en de ogen. Hoe minder vlekjes 
en adertjes in een gezicht, hoe jeugdiger een gezicht oogt. Ook een 
lichte glans en veerkracht wordt geassocieerd met gezondheid en 
daar is aan te werken. Waarom niet? Kort geleden kwam een vitale 
dame van 81 jaar voor permanente make-up lijntjes rond haar ogen 
en wenkbrauwen. Prachtig dat ze dat deed, haar ogen gingen weer 
stralen en ze zag er verzorgd uit. Waarom niet? Een man van 72 kwam 
omdat hij zich stoorde aan een dikke buik, en omdat hij wist dat dit 
niet goed was voor zijn gezondheid. Hij onderging behandelingen en 
volgde mijn voedingsadviezen keurig op. Op de golfbaan kreeg hij 
complimenten. Vervolgens kreeg ik een dame van 80 jaar in de stoel die 
een probleemhuid had, waar ze echt last van had. Haar dochter vond 
bovendien niet fijn dat de huid er aangedaan uitzag, maar de dokter 
had haar de deur gewezen met de volgende woorden; “Ach mevrouw, 
voor die paar jaar die u nog op deze aardkorst rondloopt.” Waarom 
deze respectloze woorden woorden dokter? Misschien worden ze wel 
honderd!

Vitale groet,

Leeftijdloos

Medi Spa

OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

• Professionele behandeling van de voet
• Aanmeting en levering van maatwerk, 
 zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
• Instrumentele behandeling, wondverzorging
• Verbanden en tapings
• Advies en voorlichting
• Sportpodotherapie

Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

Ladies Night 19 november 
vanaf 19.30 uur

15% korting tijdens de open avond
*m.u.v. electra en trainingen hierop geven we 10% korting

Bezoek ook onze groothandel voor al uw nagelsalonproducten: 
Saffierborch 4 - 5241 LN - Rosmalen - 073-2210121

Nagelsalon
Groothandel    
Academy

Tegen inlevering van deze bon 
 op artikel naar keuze*

   5% extra kortiNg

Enkele tips voor een 
goede nachtrust 
• Probeer te ontspannen vanaf een uur voor het naar bed gaan; 
 ga in bad, lees een boek, luister naar muziek. 
• Ga niet sporten, huishoudelijke klussen doen, achter de computer 

zitten of lezen in bed vlak voor het slapengaan. 
• Zorg voor goede slaapomstandigheden: een goed bed, in een 

donkere, niet te warme, goed geventileerde slaapkamer. 
• Gebruik oordopjes als u last heeft van omgevingslawaai.
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De Bakkers Lamers hebben nu niet 
alleen een hecht team dat hard 
werkt, maar ook een multicultureel 
team; een afspiegeling van de sa-
menleving. 

Lizzy Lamers is blij met de aanvul-
ling op het team van Abdul, Mar-
garit en Mohammed. 

Abdul
Toen Abdul zijn snuffelstage be-
gon, nam Harm Lamers hem onder 
zijn hoede. Abdul was pas zeven-
tien en moest nog alles leren, ook 
de taal. Toch zag Harm hoeveel 
potentie Abdul heeft en hoeveel 
liefde voor het vak. Na enige tijd 
is dan ook met de jobcoach, Abdul 

en het ROC besproken om hem 
aan te melden voor de leer/werk 
opleiding tot bakker (BBL). Mo-
menteel rondt hij zijn 2e leerjaar 
daar af. 

Margarit
Bijna vijf jaar geleden vluchtte Mar-
garit met haar twee dochtertjes uit 

Armenië. Haar grootste hobby was 
koken en bakken. Om de Neder-
landse taal snel en goed te leren, 

kwam de taalcoach met het idee 
om bij de Bakkers Lamers te vra-
gen of zij daar hand- en spandien-
sten mocht verrichten. Helemaal 
vrijblijvend, maar wel om Neder-
lands te leren. Dat is nu tweeën-
eenhalf jaar geleden. De rust die zij 
uitstraalt en de snelheid waarmee 
zij ondertussen dingen doet, zijn 
een aanwinst in de bakkerij. Haar 
vrolijkheid maakt haar tot een ge-
liefde collega. Margarit is heel trots 
op het arbeidscontract dat ze per 1 
november kreeg. Nu zoekt ze – sa-
men met de Bakkers Lamers – naar 
een opleiding om zich verder in het 
vak te bekwamen.

Mohammed
Mohammed is nu vier jaar in Neder-

land en werkt sedert twee maan-
den in de bakkerij op een werker-
varingsplek én om het Nederlands 

te leren. Zijn kennis van het Neder-
lands is met sprongen vooruitge-
gaan. Niemand spreekt hier immers 
Arabisch; zijn moedertaal! 

Sympathie is leuk, 
een baan is beter
Lizzy Lamers spreekt van een 
aanwinst, maar is zich er tegelij-
kertijd van bewust dat de keuze 
om vluchtelingen in te huren niet 
vanzelfsprekend is. “Door Abdul 
kwam het op ons pad en wij vin-
den dat we deze mensen een kans 
moeten geven. Door ze goed in 
te zetten, kunnen ze ook goed te-
rechtkomen.”

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

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

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449

OPWARMERTJES
Nu het buiten kouder wordt kunnen we wel ’n opwarmertje gebruiken.
Als u onze worstenbroodjes thuis nog even in een voorverwarmde oven opwarmt zijn ze nog lekkerder.
Want wij maken ze van topkwaliteit gehakt dat wij zelf kruiden, van 30% varkensvlees en 70% rundvlees 
in ’n korst van brooddeeg. Niet te dik, niet te dun. We zijn er kampioen mee geworden en aan kampioenen 
moet je niets veranderen. Wij willen u 
in de winkel alvast laten 
voorproeven hoe 
lekker ze zijn. 

€ 5,95Speculaas caketaartje, speculaas cake 

met een dun laagje amandelspijs. Daar kunt u met 6 mensen 

heerlijk van genieten voor maar

bijj aankoop van 2 broden

4 harde broodjes
 naar keuze voor                   €1,00

tips van de bakkers:

geldt van 12-12 t/ m 19-12-2014 Topkwaliteit gehakt…   met zorg in ’n heerlijk brooddeeg gerold…  En dan vers uit de oven…  zo lekker…  je krijgt het warm van!

worsten-
broodjes
4 stuks

4,50 normaal 5,60
Bij Jumbo van Bergen Wolfskooi 

en Vierhoeksingel zijn ze ook verkrijgbaar.U kunt ook bestellen in onze webshop!

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

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

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

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

V.l.n.r. Margarit, Mohammed, Abdul en Lizzy; afspiegeling van de samenleving 
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

De Bakkers Lamers: ‘Onderdeel van de maatschappij’

‘DOOR VLUCHTELINGEN GOED IN TE ZETTEN, 
KUNNEN ZE OOK GOED TERECHTKOMEN’

HEESCH/OSS – De drie vluchtelingen die bij de bakkers Lamers werken zijn trots onderdeel te mogen zijn 
van het team in de bakkerij in Heesch en in Oss. De werkervaringsplek die Abdul uit Ethiopië kwam vragen, 
onder begeleiding van zijn jobcoach van vluchtelingenwerk, was - bijna drie jaar geleden - het startpunt van 
een traject dat leidde tot de vluchtelingenwerk Award 2014. 

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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Winnaars fotomodelmiddag 
Shoeby bekend

HEESCH - bij Shoeby in Heesch 
vond op 15 oktober een spette-
rende ‘Fotomodel voor een mid-
dag’ plaats. 

Er deden 24 kinderen mee, die al-
lemaal kans maakten om als win-
naar uit de bus te komen. De vier 
winnaars werden afgelopen zater-
dag om 15.00 uur bekendgemaakt 
door Bianca de Bekker, eigenaresse 
van Shoeby in Heesch. Dit gebeur-
de door middel van een doek wat 
zij liet zakken en waaronder een 
grote poster tevoorschijn kwam 
met daarop de winnaars. Deze 
poster hangt in de etalage. 
De foto’s zijn gemaakt door Ange-
la van de Loo (Photo by Ang); haar 
en make-up werden verzorgd door 
Maike van Ballegooij van Maini-
fique.

BernHeZefamILIeBerICHten

in onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van 
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel 
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in bernheze 
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooiBernhe-
zeKrant plaatst, wordt deze automatisch door-
geplaatst op onze site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende langere 
tijd op staan en het biedt mensen de mo-
gelijkheid een bericht voor u achter te 
laten op de site. 

U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door 
ons laat maken. U kunt ook een afbeelding aanleveren van een kaart 
die uw familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren over de moge-
lijkheden. T. 0412 795170. 

Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

Moeilijke voeten?

De bijeenkomst zal worden ver-
zorgd door Jonker Speciaal Schoei-
sel v.o.f. uit het Gelderse Waden-
oijen. Deze firma levert al meer dan 
10 jaar schoenen en pantoffels, zo-
wel voor dames als heren, in veel 
verschillende lengte- en wijdtema-
ten. De ideale oplossing voor men-
sen met gevoelige of opgezwollen 
voeten of enkels, steunkousen, 
zwachtels, beugels, steunzolen, 
knobbels, likdoorns, eksterogen, 
hamertenen, diabetes en reumati-
sche aandoeningen. Nieuw is een 
speciale collectie stretch-schoenen 
welke in zijn geheel bestaan uit 
zacht elastisch materiaal, speciaal 
bedoeld voor mensen met (erg) 
gevoelige voeten. Men heeft zich 
toegelegd op brede en zelfs extra 

brede schoenen en pantoffels voor 
mensen met brede of opgezwol-
len voeten, maar daarnaast levert 

men ook de meer courante wijdte-
maten. De toegang is gratis. 
www.jonkerspeciaalschoeisel.nl  

HEESWIJK-DINTHER - in het woonzorgcentrum ‘Laverhof’, Zijlstraat 1 in Heeswijk-Dinther zal op donder-
dagmorgen 13 november een bijeenkomst worden gehouden, speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke 
voeten. in de recreatiezaal wordt van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen gehouden. 

Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61

5384 KT Heesch
06-52643454

arno@puntada.nl
www.puntada.nl

Demi Heidendal

Dirkje van Oosten

Marlou Bijveld
Jeske van de Berg

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

gratis IPL okselbehandeling
25% korting permanente make-up

attentie voor iedereen

Hopveld 33   Heeswijk-Dinther tel. 0413-29 39 13 www.sylk-beauty.nl

BeautySylk
Open Dag 22 november

11.00 tot 17.00 uur
gratis IPL okselbehandeling

25% korting permanente make-up
attentie voor iedereen

tel. 0413-29 39 13 www.sylk-beauty.nl

Advertorial
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 november 2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager

Eigen gemaakte paté

Blinden vinken  4+1 gratis
Nisseroise 
gehaktballen  4+1 gratis
100 gram snijworst € 1,09

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Voor ieder kind een wortel voor het paard van Sint 

Rode kool gesneden 1 kilo  € 1,00
Navelsinaasappels 
                                     (nieuwe oogst) 10+2  gratis
Conference peren 1 kilo vanaf € 0,75

9,99

WELKOM SINT 

(VOORDEEL) JUTEZAK 
GEVULD MET:

• Brood naar keuze

• Roomboter 
amandelstaaf

• Pak speculaas

• 4 Anijskrollen

• Zak pepernoten

Van € 15,- nu voor

De accountant 

in o.a. Heeswijk-Dinther!
Zekerheid voor uzelf en voor uw onderneming

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Al meer dan veertig jaar 
staat onze deur open voor 
iedereen met vragen over 
administratieve, personeels- 
en/of belastingzaken. Wij 
houden de lijnen kort, 
hebben informeel contact 
met onze klanten en in 
samenspraak wordt snel 
ingespeeld op allerlei 
vraagstukken.  Bel of mail 
ons gerust voor het maken 
van een vrijblijvende 
afspraak.

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

T 0412 - 45 90 00
F 0412 - 45 90 01
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

Gratis reparatie fietsverlichting 
FIETSplezier Heesch

Het officiële startsein wordt ge-
geven bij FIETSplezier Michel van 
de Wetering. Vanaf 16.00 uur 
wordt deze actie opgeluisterd door  
X-PLOSION ENTERTAINMENT. 
Een clown op een speciale fiets zal 
in het centrum van Bernheze zijn 
kunsten vertonen.

Helaas komt het te vaak voor dat 
fietsverlichting niet voldoet aan 
de wettelijk gestelde eisen. Ge-
brekkige verlichting kan leiden tot 
gevaarlijke verkeerssituaties en 
ongelukken, soms zelfs met do-
delijke afloop. Reden genoeg voor 
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Maasland (regio Oss) om de jaar-
lijkse fietsverlichtingsactie te or-
ganiseren. Deze afdeling werkt in 

de regio nauw samen met andere 
partners die zich bezighouden met 
veiligheid op de weg. Zo wordt er 
intensief samengewerkt met o.a. 
politie, FIETSplezier Michel van de 
Wetering en Fietsersbond (afde-
ling Oss).

GraTIS rEparaTIE 
FIETSvErLICHTInG
Medewerkers van ‘FIETSplezier 
Michel van de Wetering’ Heesch, 
vrijwilligers van Veilig Verkeer Ne-
derland afd. Maasland (regio Oss) 
en Fietsersbond (afdeling Oss) ver-
zorgen de reparaties bij deze actie. 
Alleen de materialen worden in re-
kening gebracht. Personen van wie 
de fiets gerepareerd is, krijgen van 
VVN afd. Maasland een leuke at-

tentie. Voor de wachtenden staat 
chocolademelk en erwtensoep 
klaar.

HEESCH - Gratis reparatie van fietsverlichting bij FiETSplezier Michel van de wetering, ’t Dorp 108 in Heesch, 
op vrijdag 14 november van 16.00 tot 20.00 uur.

Graag tot ziens op vrijdag 14 
november vanaf 16.00 uur bij 
FiETSplezier Michel van de we-
tering ’t Dorp 108 in Heesch.

Advertorial

Controle fietsverlichting 2013 was niet alleen nuttig, maar ook gezellig Foto: Marcel van der Steen

Wees slim en doe je 
fietsverlichting aan! lAAt JE ZIEn
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KBO Bernheze
BErnHEzE
Feest en plezier

Jubileumjaar voor 
60-jarige KBO 

HEESCH - Het jaar 2014 is bijna 
voorbij. Dat houdt tevens in dat 
de festiviteiten rond de viering 
van 60 jaar kbO-Heesch al heel 
gauw starten. Als de verwachting 
is gewekt dat het 365 dagen feest 
is, dan is dat wat overdreven. 
Maar er gebeurt heel wat.

Er is overlegd met verenigingen en 
individuen uit Heesch, met als re-
sultaat dat door hun bijdragen in 
kennis en menskracht bestaande 
KBO-activiteiten extra groots wor-
den aangepakt en dat daaraan 
eenmalige activiteiten worden toe-
gevoegd. Dit alles om de doelstel-
ling te realiseren om elk lid bij de 
jubileumviering te betrekken.

Het jaarprogramma is door het 
bestuur van KBO-Heesch akkoord 
bevonden en zal in de vorm van 
een overzichtskaart eind december 
bij de leden worden bezorgd.
Daarop vooruitlopend kan nu al 
worden vermeld dat het feestjaar 
wordt geopend op donderdag 8 
januari 2015, voorafgaand aan het 
biljarttoernooi om de Jan Rijkers-

bokaal. Dit toernooi vindt plaats 
in De Pas op 8 en 9 januari. Toe-
schouwers en supporters zijn wel-
kom.
Het voorkomen van eenzaamheid 
onder senioren is nog altijd een 
doelstelling van KBO. Zo’n jubile-
umjaar kan een aanleiding zijn om 
personen die wat eenzaam zijn, te 
betrekken bij de festiviteiten die in 
2015 plaats vinden. Nieuwe leden 
zijn welkom. De contributie be-
draagt nog geen halve euro per 
week.

vorstenbosch kan 
weer vooruit

VORSTENBOSCH – in De Stuik 
in vorstenbosch vond woensdag 
de feestelijke oplevering van het 
nieuwe keukenblok plaats. 

In december 2013 kreeg de KBO 
het nieuws dat ze een cheque 
mochten ontvangen uit het Co-
operatief Dividend van € 2.500-. 
Toevallig was het voormalig keu-
kenblok ook van de Rabobank. De 
vrijwilligers van KBO Vorstenbosch 
zijn maar al te blij met het nieuwe 
keukentje, dat in september in ge-
bruik is genomen.
Om het nieuwe keukentje te kun-
nen plaatsen hebben KBO Vor-
stenbosch en De Stuik zelf ook een 
bijdrage moeten leveren. Piet van 
Kessel zit in het bestuur van De 
Stuik en regelde veel om dit waar 
te kunnen maken.
Corné Roovers - directeur parti-
culieren van de Rabobank - werd 
bedankt door voorzitter van KBO 
Vorstenbosch, Cor Ottenheim. 
Ook werden Sel en Rita Somers, 
die de keuken op maat maakten, 
bedankt. En niet te vergeten Mar-

tin van den Tilaart die de keuken 
heeft geplaatst, werd even in het 
zonnetje gezet. 
De vrijwilligers van de KBO die 
vaak van het keukentje gebruik 
maken geven aan dat het een ech-
te verbetering is. “Het is schoner, 
er is meer opbergruimte, er is een 
hoger keukenblad en het is makke-
lijker schoon te houden”, zegt een 
vrijwilligster.

Sinterklaasviering 
KBO nistelrode 

NISTELRODE - kbO Nistelrode 
houdt dinsdag 25 november een 
Sinterklaasfeest in cc Nesterlé. 
Aanvang 13.30 uur. 

Na het bezoek van Sinterklaas 
volgt een optreden van de Deur-
nese troubadour Tonny Wijnands. 
Al van jongs af aan zit Tonny in 
de muziek. Hij speelde in dansor-
kest The Joy Riders en maakte deel 
uit van de succesvolle Brabantse 
zanggroep Gèr Gedoan. Tegen-
woordig treedt Tonny solo op. Hij 
zingt, speelt gitaar en vertelt tus-
sendoor grappige verhalen. Tijdens 
de pauze is er een loterij, waarbij 
leuke prijzen te winnen zijn. Na-
tuurlijk wordt gezorgd voor een 
drankje en een hapje. De middag is 
om ongeveer 16.30 uur afgelopen.
Leden betalen € 2,-, niet-leden  

€ 7,-. Aanmelden vóór 18 no-
vember door de aanmeldstrook 
in te leveren bij het secretariaat 
Hoogstraat 14 of in de brievenbus 
van CC Nesterlé. Mailen naar kbo.
nistelrode@home.nl.

verkoop hand-
werken en 
wenskaarten
VORSTENBOSCH - De handwerk-
club van de kbO houdt op zondag 
16 november een tentoonstelling 
en verkoop van vele verschillende 
handwerken en handgemaakte 
kaarten in gemeenschapshuis De 
Stuik in vorstenbosch.

Met de opbrengst kan de hand-
werkclub weer nieuwe materialen 
kopen. De tentoonstelling is van 
14.00 tot 16.00 uur. Er is ook de 
mogelijkheid iedere dinsdag van 
14.00 tot 16.00 uur binnen te lo-
pen bij de handwerkclub.

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl

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

SurViValKamp
interview met Sten van rooij door rik van Zoggel

Afgelopen herfstvakantie zijn een aantal jongeren uit Bernheze 
op survivalkamp geweest. Een van de deelnemers is geïnter-
viewd: 

 
Wat voor activiteiten zijn er 
uitgevoerd?
“We hebben een vlot gebouwd van 
plastic vaten, takken en spanban-
den. De vaten kwamen van de Scou-
ting. Ons doel was om over de sloot 
heen te varen, maar we waren al blij 
dat ons vlot bleef drijven! Daarnaast 
hebben we een survivalparcours 
gelopen en hutten gebouwd. Aan 
het einde van de dag zaten we aan 

het kampvuur lekker ons eigen eten klaar te maken. We heb-
ben kip aan een stokje geroosterd en pannenkoeken gebakken. 
Thuis wordt het eten altijd voor me gekookt, nu moest ik zelf het 
initiatief nemen. Daarna hebben we nog gezellig gekletst rond 
het kampvuur. Een vriend van me zei ook: “Normaal ga ik na 10 
minuten al van tafel. Nu zitten we al 2 uur en is het nog steeds 
gezellig!” 

is er door alle gezelligheid ook iets van de activiteiten gekomen?
“Ja, iedereen had goede inzet en er werd goed samengewerkt 
door alle jongens en meisjes die erbij waren. De groep spoorde 
elkaar aan om actief bezig te zijn.”

Waar hebben jullie het survivalkamp gehouden, en waar hebben 
jullie geslapen?
“Het survivalkamp is gehouden in de bossen van Son en Breugel. 
We sliepen in diezelfde bossen in een tipitent, die stond op een 
privéterrein.” 

is dit kamp voor herhaling vatbaar?
“Het kamp was supergezellig en als iedereen nog een keer tijd 
heeft dan zal ik er zeker bij zijn. We willen samen met de jonge-
renwerkers een kano-tocht gaan organiseren.”

van de ouderenadviseur
De kanteling
Mensen willen hun leven zo lang mogelijk zelfstandig inrichten. Naar-
mate iemand ouder wordt, wordt het moeilijker om de dagelijkse din-
gen te doen. Gelukkig is het mogelijk om hulp te krijgen als dat echt 
nodig is. Er is de laatste jaren veel veranderd. Bij de overheid en bij de 
zorg- en welzijnsinstellingen is een kanteling in het denken gekomen, 
om de kosten voor hulp en zorg betaalbaar te houden. Het uitgangspunt 
is dat mensen zelf de verantwoording hebben voor hun eigen welzijn.

Een voorbeeld
Misschien verdwijnt de vergoeding voor huishoudelijke hulp binnenkort 
helemaal uit het voorzieningenpakket. Kom je daardoor in de proble-
men en lukt het niet om zelf een oplossing te vinden, dan kun je de 
gemeente (Wmo-consulent) vragen om mee te denken. Die zal met jou 
bekijken wat je zelf nog kunt en of er huisgenoten of andere mensen in 
je directe omgeving zijn die de gebruikelijke zorg kunnen geven. De ge-
meente kijkt of je zelf hulp kunt betalen en of je misschien al geholpen 
bent als je gebruik maakt van een andere dienst, zoals maaltijdservice of 
een bezorgdienst voor boodschappen.

Je mag nog steeds om hulp vragen als je iets niet zelf meer voor elkaar 
krijgt, maar je krijgt niet zomaar de voorziening of de hulp die je vraagt. 

Er zijn veel vrijwilligers en professionele organisaties die je een steuntje 
in de rug kunnen bieden. Ook technische voorzieningen kunnen er voor 
zorgen dat je langer zonder hulp thuis kunt blijven wonen.

De ouderenadviseurs kunnen ouderen informeren over de mogelijkhe-
den om hulp te krijgen. Voor hun namen en telefoonnummers kunnen 
inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek op werkdagen tussen 
9.00 en 13.00 uur bellen naar Vivaan in Veghel 0413 367309. Inwoners 
van Vorstenbosch, Nistelrode en Heesch kunnen belllen naar Rigom in 
Oss 0412 653232.

‘Er is momenteel zo veel aan het veranderen, dat het zelfs 
voor ons niet meevalt om alles bij te houden. Maar als wij het 
niet weten, gaan we zoeken naar het antwoord, zodat we de 
mensen goed kunnen informeren’

jAN vAN bEUSEkOM
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Alferink Optiek
‘t Dorp 31
Heesch
tel 0412-451003
www.alferinkoptiek.nl

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS 
bij een bril met Varilux glazen

Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien niet altijd meer 
vanzelfsprekend. Om op alle afstanden weer in HD-kwaliteit te zien bieden 
de multifocale glazen van Varilux u een kijkoplossing op maat. Uw 
brillenglazen worden volledig aangepast aan de unieke persoonlijke 
eigenschappen van úw ogen. 

Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van Varilux glazen een cadeau dat net zo 
uniek is als uw ogen, namelijk uw eigen portret gemaakt door de Spaanse 
kunstenaar Sergio Albiac*. Een waardevol kunstwerk van 33x48 cm op basis 
van uw eigen foto. Voor advies over Varilux én deze unieke actie zien wij u 
graag in onze winkel.

ZIE DE WERELD IN HD
MET VARILUX

www.varilux.nl 

Stomerij maakt plaats 
voor privémuseum 
met bidprentjes

De bijzondere hobby van Harrie 
is ontaard in een schat aan goed 
bewaarde intieme gebeden. Liefst 
50.000 bidprentjes, maar ook 
foto’s van overleden mensen en 
oude karakteristieke panden zijn 
het bewijs van de verzamelwoede 
van Harrie Leeijen. Alle prentjes 
zijn gerangschikt op plaats van 
herkomst, alfabet en geslacht.

IEDErEEn GELIJK
De bidprentjes komen overal van-
daan. De oudste zijn van rond 
1840. En er is een prentje bij van 

de verongelukte Koningin Astrid 
van België. Harrie vindt elk mens 
bijzonder en is blij met elk prentje 
dat hij krijgt. Toch zijn er wel speci-
ale dingen bij. Het uitzoeken, sor-
teren en ontdubbelen van de col-
lectie kost heel veel tijd, maar: “als 
ik mijn hobby niet had, zou ik ’t 
niet weten”, zegt Harrie. Dubbele 
exemplaren ruilt hij een paar keer 
per jaar met Anny van de Elzen uit 
Nistelrode.

BIJzOnDEr 
Hoewel de mensen allemaal ge-

lijk zijn, heeft Harrie voor som-
migen toch een zwak. Zoals voor 
Louis Armstrong, waarvan een 
foto in zijn museum prijkt. Maar 
ook voor priester Antoine Bodar. 
Harrie had het bidprentje van de 
vader van Bodar uit 2002 en toen 
diens moeder stierf, wilde hij ook 
haar prentje graag aan de collectie 
toevoegen. Maar hoe kon hij dat 
nu bemachtigen? Een kennis uit 
Den Bosch werd ingeschakeld die 
bij het Brabants Dagblad werkte, 
maar die kon niet helpen. Doch, na 
een paar dagen ontving Harrie het 

email-adres van Bodar en stuurde 
brutaalweg een mail met zijn ver-
zoek. Twee weken later kreeg hij 
keurig een envelop met daarin een 
kort briefje en het bidprentje van 
de moeder van Bodar. 

vrOEGEr En nu
De bidprentjes van vroeger heb-
ben op de voorzijde veelal afbeel-
dingen van heiligen en op de ach-
terzijde staat veel over het geloof 
en slechts een klein stukje over de 

overledene. Dat is nu heel anders; 
een afbeelding van de overledene 
staat op de voorkant en op de ach-
terkant staat een uitgebreide tekst 
over de overledene. Voor het ge-
loof is er maar weinig ruimte. Frap-
pant is de parallel met het onder-
scheid van de plaats van het geloof 
in de maatschappij tussen vroeger 
en nu.
Het museum van Harrie Leeijen 
is te bezoeken na overleg: 0412-
451357 of geha.leeijen@hetnet.nl

Harrie en Gerrie in ‘t privémuseum   Tekst: Martha Daams Foto: Wim Roefs

HarrIE: ‘Als ik mijn hobby niet had, zou ik ’t niet weten’

HEESCH – Tegelijk met het aftreden van Koningin Beatrix en Paus Benedictus XVI in 2013, 
traden Harrie en Gerrie terug van hun werk in de stomerij, na 51 jaar. In de winkel aan de 
Witte Molenweg 39 is nu het privémuseum van Harrie Leeijen gevestigd.

De Passie
 van
 Harrie Leeijen
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Stichting HDL en De Kreuge: 
zij aan zij

Een aantal carnavalsvierders 
was van mening dat carna-
val in Loosbroek een ‘boost’ 

kon gebruiken. Op de oproep 
in de plaatselijke Wiskrant werd 

enthousiast gereageerd en Stich-
ting De Kreuge werd geboren. 
De Kreuge organiseert elk jaar 
vele activiteiten, zoals de ver-

lichte optocht en het 11-11 bal.
“We hebben bewust gekozen 
voor activiteiten die aanvulling 
bieden op het bestaande pro-
gramma van stichting HDL”, 

vertelt mede-oprichter Guido 
van Menzel. “Het eerste wapen-
feit van De Kreuge was het 11-11 
bal in 2010. Bij de ingang wer-
den de gasten onthaald met een 

borreltje en een Kreuge-sjaal. 
Even later werden enkele 
gasten verrast, hun sjaal was 
namelijk voorzien van een 
label. Dit betekende dat zij 
ten strijde mochten trekken 
tijdens de Loosbroekse quiz 
‘Witte gei ût’. Na een span-

nende strijd barstte het feest in alle 
hevigheid los.”

Het borreltje, de Kreuge-gadget 
en het feest bleven in de hierop 
volgende jaren bestaan, de rest 
veranderde. “We proberen steeds 
weer ons programma te vernieu-
wen,” vertelt voorzitter Bert Ver-
meltfoort. 
“Zo bouwden we in 2012 café-
zaal Kerkzicht om tot een vliegveld 
en maakten we met onze gasten 
een wereldreis. Vorig jaar werd de 
zaal omgetoverd tot een Rock ’n 
Rolltempel. De gasten werd een 
Rock ’n Roll hairlook aangeme-
ten en tot in de late uurtjes werd 
er gedanst op de hits uit de jaren 
zestig.” 

SWInGEnD
Dit jaar gooit De Kreuge het weer 
over een totaal andere boeg. Geen 

tonproater zoals tijdens de twee 
vorige edities, maar muzikale op-
tredens van The Young Voices, 
Tom, Mara en Kelly en een dans 
van hiphopformatie Xpose. Sa-
men met DJ Partytime zorgen zij 
voor een swingende avond, waar-
bij alle Snevelbokken, Zandkruiers 
en andere feestvierders van harte 

welkom zijn. Het thema van deze 
avond is ‘The White Edition’. De 
witte start van een kleurrijk carna-
val, onder het motto: ‘De Kreuge 
kleurt de toekomst’. 
Met natuurlijk de verlichte optocht 

op zaterdag, de 11-stratentocht 
en ‘De Kreuge On Tour’. Hierbij 
brengt een bus vol Loosbroekse 
feestvierders een bezoekje aan de 
optocht van de jubilerende stich-
ting HDL. 

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Stichting carnaval HDL viert dit jaar voor de 44ste keer carnaval. vijf 
jaar geleden kreeg de stichting in Loosbroek gezelschap van Stichting De kreuge. 

© 2010 | 

Kapsters van Koppig aan het werk  Foto: Jan Gabriëls

Vervolg van voorpagina

Clement Stoof (Porcus XLIV)
Een van zijn vrienden was zo overtuigd dat Clement prins zou worden 
dat hij zelfs al t-shirts had laten drukken met hierop ‘Prinselijke CV 
de Zatte Schuppe’. 

Adjudant
De Adjudant van Porcus XLIV is Ferdi van den Dungen, geboren in 
1982 in Oss, zoon van Leo en Annie van den Dungen en oudere broer 
van Ilse en Rémon.
Ferdi groeide op in het Oijense Bokkenrijk, maar toen hij naar het Ti-
tus Brandsma Lyceum ging, verhuisde hij naar Krullendonk. Tijdens zijn 
studie op de MTS kwam hij in contact met Porcus XLIV en zijn huidige 
vriendengroep. Naast geld verdienen met zijn krantenwijk, werkte Ferdi 
op zaterdag bij D’n Bever in Nistelrode.
De nieuwe heersers van Krullendonk kunnen gefeliciteerd worden op 
zondag 7 december tijdens de Prinsenreceptie in De Pas.

Jeugdprins David en 
adjudant Bram ‘halen 
alles van stal’ 

HEESCH – Na bijna acht spannen-
de weken was het afgelopen za-
terdag dan zover. David en bram 
werden onthuld als respectievelijk 
jeugdprins Porcellus XXXviii en 
adjudant.

Hun motto is ‘Alles van stal vur een 
schon carnaval’. Bram vertelt dat 
het wel leuk is dat het woord ‘stal’ 

in het motto zit omdat hij vaak op 
de boerderij te vinden is. Ze wisten 
al bijna acht weken dat ze jeug-
prins en adjudant zouden worden 
en konden er alleen met elkaar, 
of met de papa’s en mama’s, over 
praten. Dat vonden de jongens wel 
moeilijk. Ook de onthullling was 
erg spannend, aldus David. In een 
koker stonden ze op het podium, 
en ze konden niet wachten totdat 
ze onthuld werden. De onthul-
ling van het prinselijk duo was een 
feestelijke gebeurtenis met muzi-
kale ondersteuning van DJ Sjoerd 
Lamers.

Jeugdprins Porcellus XXXVIII Da-
vid Kusters is zoon van Peter en 
Mieke Kusters en zit op De Toer-
malijn in groep 8b bij juf Mandy en 
juf Joyce. Als hij niet naar school 
hoeft, speelt hij voetbal bij HVCH, 
is graag buiten of speelt hij Play-
station of kijkt tv. 
Adjudant Bram is een zoon van Je-
roen van den Hurk en Mariëlle van 
Kaathoven en zit bij Porcellus in de 
klas. Naast vissen voetbalt Bram 
ook. Beide heren koken en bakken 
graag.

David en Bram Foto: Ad Ploegmakers

SnEvELBOKKEnBITTEr
Bij elke publicatie in DeMooiBern-
hezeKrant geeft Stichting Carna-
val HDL een fles Snevelbokken-
bitter weg. Winnen? Beantwoord 
dan de volgende vraag: 
Welke Zandkruier was de eerste 
prins van HDL sinds het bestaan 
van Stichting De Kreuge? 

Mail de oplossing naar 
info@demooibernhezekrant.nl. 
Uit de goede inzendingen wordt 
een winnaar geloot.

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

winnaar Snevelbokkenbitter 
week 44: jo van Hemmen
Antwoord: 1972

11-11 bal Hossende Wevers
NISTELRODE - Op zaterdag 15 november om 20.30 uur start bij de Hossende 
wevers het 11-11 bal, waarbij Prins Ron en prinses corrine zullen aftreden als 
prinsenpaar.

Het afscheid van het prinsenpaar vind plaats in de residentie Partycentrum 
’t Maxend, waar iedereen van harte welkom is! Het aftreden wordt verzorgd 
met een prachtige act door de geheimraad en hun helpers. Jeugdprins Joshua zal 
hierdoor alleenheerser worden tot aan het installatiebal van 10 januari 2015. De 
muziek wordt verzorgd door DJ marcel uit Oss.
Zoals gewoonlijk zal er op deze avond een loterij worden gedaan.

Het wordt zeker een avond waarbij gezelligheid en plezier voorop staan!
De leden van de Hossende Wevers heten iedereen van harte welkom op deze avond.
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Karen van Tilburg; een kwart 
eeuw enthousiast op De Kiem

Karen is na vijfentwintig jaar ‘De 
Kiem’ nog steeds enthousiast. 
Voordat ze bij De Kiem kwam gaf 
ze les aan BS de Polderhof (Dalton 
systeem) met meer dan 30 kinde-
ren en later bij BS De Regenboog 
(Freinet systeem) in Malden, waar 
ervaringsgericht werd gewerkt. 
Toen ze daarna op De Kiem startte, 
vond ze wat ze zocht. Methodes 
die beschikbaar waren, maar tege-
lijkertijd de vrijheid om zelfstandig 
en projectgericht te werken. Daar-
bij worden leerlingen op hun eigen 
niveau uitgedaagd om zichzelf te 
ontwikkelen.

in ontwikkeling
Het werk is leuk, vindt Karen; 
soms is het wennen. Als ze van 
groep 8 naar groep 3 verhuist met 
lesgeven bijvoorbeeld. Spijt van 
de verhuizing naar Heesch voor 

de combinatie school en kinderen 
opvoeden, heeft ze nooit gehad. 
“Er wordt altijd iets georganiseerd, 

zoals het Harry Potter Griezelfeest, 
de lustrums van de school en elk 
jaar een afsluitende ‘Kiemdag’. De 
continue ontwikkeling en het open 
en fijne team, dat keihard werkt 
om de school steeds op een hoger 
plan te brengen en de kinderen die 
aandacht te geven die ze verdie-
nen, geven een goed gevoel.”

Lastige momenten 
De betrokkenheid met school uit 
zich ook op lastige momenten. 
Zoals het overlijden van een ou-
der of kind en het begeleiden van 

een kind, dat ernstig ziek is. Ook 
daarin laat De Kiem een grote ver-
bondenheid zien.

voordeel 
De kleine school en het enthou-
siaste team maken veel mogelijk. 
Karen: “Neem nu de ateliers. Dat 
betekent toneel, boetseren, schil-
deren. Daarvoor schakelen we een 
deskundige in die de vaardigheden 
bijbrengt. 

We zijn gestart met de oudere leer-
lingen, nu worden ook de jongere 
leerlingen betrokken, die worden 
geholpen door de oudere leerlin-
gen. Goed voor de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden.”

Karen denkt dat er misschien een feestje komt en is vol verwachting  Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘Elk kind op het eigen niveau uitdagen’

HEESCH – De klas van karen van Tilburg op basisschool De kiem in Heesch is vrolijk. karen vertelt dat zij 
regelmatig een beetje feest hebben. Tijdens de kinderboekenweek was het onderwerp ‘feest’ en mocht karen 
kikker spelen die feest had, omdat ze een beetje wilden vieren dat karen van Tilburg dit jaar 25 jaar aan bS 
De kiem verbonden is. 

Merk  KM Jaar  Prijs  
BMW 320 320d Executive Navi LMV Leder Clima LMV 94.720 km 06/2009    16250,- 
Mazda 5 1.6 CiTD Business 7-pers Climate Cruise LMV 63.211 km 04/2011  14.990,-
“Opel Astra Sports Tourer 1.4T Edition Pdc 6-Bak 17””LMV” 31.126 km 03/2012   14.750,-
Opel Astra 1.6 Cosmo Clima Full map Navi Xenon pdc 45.656 km 01/2011   13.250,-
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 997 4S Navi Leder Xenon 164.322 km 02/2006  44.990,-
Renault Megane 1.6 Business Sport Leder Full map navigatie 42.954 km 11/2009   10.990,-
Renault Megane 1.2 TCe Dynamique Navi Leder/Alcantara 18.916 km 06/2012   17.450,-
Renault Scenic 1.2 TCe Bose Navi Parkcam Leder (Nieuw Model) 16.785 km  12/2012 18.650,-
SEAT Leon 1.2 TSI Ecomotive COPA Climate Cruise LMV 40.781 km 02/2012   12.750,-
Saab 900 Sedan GL Coupé 2.0 Airco APK Oktober 2015 301.701 km 01/1995  850,-
Skoda Roomster 1.6-16V Elegance Clima Cruise Pano-dak Pdc Lmv 70.291 km 12/2009   8.990,-
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs DEALER ONDERHOUDEN! 40.223 km 09/2011   5.600,-

Merk  KM Jaar  Prijs
Suzuki Swift 1.2 Exclusive Eass Clima Cruise Easy-entry 35.514 km 08/2012   9.800,-
Volkswagen Eos 2.0 TDI 140 pk Highline Clima Leder Pdc 59.844 km 06/2007   14.500,-
Volkswagen Golf 1.4-16v Sport Cruise LMV Alcantara 54.318 km  09/2011  11.500,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion-Edition 5drs Navi Cruise Clima 85.726 km 07/2011   14.250,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic Clima Pdc telefoon LMV 35.227 km 02/2010   12.750,-
Volvo C30 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 64.247 km 08/2010  13.250,-
Volvo S40 2.0D 136 pk Summum Leder Clima Xenon 69.012 km 03/2009   14.650,-
Volvo V50 1.6D DRIVe Momentum Clima Leder Cruise 134.281 km 07/2009   10.450,-
Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline 5 drs Clima Cruise S&S 25.341 km 12/2011 13.400,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfl ine BlueMotion 5drs Clima Navigatie 55.492 km 02/2011 14.850,-
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5drs Navi Clima LMV 32.765 km 09/2012 17.250,-
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Comfortline Clima Cruise LMV 74.735 km   06/2010  12.750,-

Opruiming winterbandensets

voor de Alto, Pixo, Aygo, C1 en 107

Jonge hippe auto’s, scherpe internetprijzen

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of de gewenste occasion nog 
beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!  RDW gecerti� ceerdDe Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode

06 17 22 63 92 - www.rsautomobielen.nl

Alle informatie en prijzen zijn onder voorbehoudt van fouten en wijzigingen.

VERWACHT

Vanaf € 300,-

OP=OP!

VERWACHT

VERWACHT

Geen woorden maar daden 
bij Willibrordcentrum 

Voortaan staan elke dinsdag- en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur de deuren voor ieder-
een (ook voor bewoners uit andere 
kernen) gastvrij open om gratis te 
biljarten, te darten, een kaartje te 
leggen of gewoon tegen een wel 
zeer vriendelijke prijsje een con-
sumptie te gebruiken en gezellig 
te buurten. Het Willibrordcentrum 
is een ontmoetingsplek zonder 
drempel. 

De soos is geen club, kent geen 
contributie en voor de aanwezig-
heid geldt ‘vrijheid, blijheid’. De 
renovatie is niet alleen mogelijk 
gemaakt door de inzet van veel 
vrijwilligers, maar het Willbrodcen-
trum is ook veel dank verschuldigd 
aan de gulle gevers: Stg. Het Ge-
leer – MC De Wisperink – ZLTO 
Heeswijk (kledingcontainer) en 
Parochie H. Willibrordus (die als ei-
genaar van het pand instemde met 
het groot onderhoud). 
Ook de bijdrage van bedrijven in 
de vorm van gratis of vriendelijk 
gecalculeerde hulp, mag niet on-

vernoemd blijven: Gebr. Dijkhoff 
Aannemingsbedrijf – Metselbedrijf 
van Grinsven - Bernhezer Installa-
tiebedrijf - Van Berloo Schildersbe-
drijf en Van Zoggel Wonen & Zo.

Ruimte
Het gebruik van de vier zalen is 
in de avonduren al heel intensief, 
maar er is nog wat ruimte. Met 
name overdag in het weekend is 
er nog voldoende gelegenheid 

om zowel vast als incidenteel een 
ruimte te reserveren. 
Het Willibrordcentrum kan zowel 
kleine (tot 12 personen) als mid-
delgrote (tot 40 personen) en grote 
(120 personen) groepen een pas-
sende plek aanbieden. Informatie 
is te verkrijgen via Cees Markus 
0413-291057 of 06-13460497 
dan wel per mail via 
fammarkus@home.nl.                               
Binnenkort wordt een website ge-
lanceerd met nadere informatie 
over de beschikbare zalen, de al-
gemene voorwaarden en de con-
tactpersonen.

HEESWIJK-DINTHER - Zoals aangekondigd bij de recente heropening en 
de in gebruik name het verzinkbaar biljart, zijn de goede voornemens 
van het willibrordcentrum in Heeswijk ook meteen in daden omgezet. 

HET WILLIbRORDCENTRUM KaN ZOWEL 
KLEINE EN GROTE GROEpEN RUIMTE bIEDEN
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duurzaam b o U
DuurzaaM

W E N

Keukenprinses of echte bouwvrouw? 

Bij het ontwerpen van onze woning wisten we al dat de keuken een centrale plek mocht hebben. Een plek waar we met elkaar en met 
vrienden/familie gezellig samen kunnen zijn. We hebben niet lang nagedacht hoe we het wilden hebben: een kookeiland met daarop het 
wassen en koken, een afzuigkap waaraan we ons hoofd niet zouden stoten en een kastenwand met voldoende opbergruimte. Na het opdoen 
van inspiratie in een aantal keukenwinkels stapten we met ons idee binnen bij Van den Berg Keukens uit Heeswijk-Dinther. Een op maat 
gemaakte keuken, dat zagen we wel zitten. Al gauw hadden we een driedimensionale tekening op ons moodboard hangen en was het 
wachten op het moment dat het huis klaar was om de keuken te ontvangen. Anderhalve maand geleden was het dan zover, we konden een 
kijkje nemen in de werkplaats waar ze begonnen waren met het maken van onze kastenwand en kookeiland. Heel bijzonder en leuk om te 
zien hoe er aan onze keuken gewerkt werd. Een paar weken later fietste ik na mijn werkdag met gezonde spanning naar huis. Hoe zou de 
keuken er in onze woning uitzien? Niet te groot, niet te klein? En zou het antraciete werkblad er mooi bij passen? Vanuit de ‘tuin’ kon ik 

door het raam van Sanne’s zonnehoekje al zien dat het helemaal is geworden hoe we het hadden bedacht. Met een enorm blij gevoel liep ik rond door onze keuken en ik 
kan niet wachten om straks in ons nieuwe huis de lekkerste gerechten klaar te maken! 

Maar er is meer gebeurd: alle binnendeuren zijn opgehangen, de pvc vloer is gelegd en de palletkachel staat klaar om aangesloten te worden. Tijdens de afwezigheid van 
vriendlief is de echte bouwvrouwtest geweest: lekkage met daarbij natte vloeren en wanden tot gevolg. Gauw nadenken: waar zit de hoofdkraan van het water? Daarna 
alles droogmaken, de blower aanzetten en elke paar uur een bouwvrouwinspectie. Vol trots vertel ik ronduit aan iedereen hoe ik deze klus geklaard heb en besef ik me 
wat ik in 1,5 jaar allemaal heb geleerd!

Column van een bouwvrouw

De kastenwand en het kookeiland zijn precies hoe we het bedacht hadden

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Zonnepanelen 
Oplaadzuilen
LED-verlichting 
* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

•	 Hoge	opbrengst	
•	 op	maat	gemaakt	
•	 besparen	op	de	energie-

kosten

P r o f e s s i o n e e l  g e w o o n  i n  B e r n h e z e
Gebruik spaar- of ledlampen, 
laat lichten niet onnodig aan

Draai de verwarming uit 
in ruimtes die u niet gebruikt

DuurzaaMHEIDTIp

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

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding
• Bedrijfskleding

• Veiligheidsschoenen

• PBM’s

• Outdoorkleding

• Wandelschoenen

• Winterlaarzen

• Voor iedere Branche

• Zowel Dames als Heren

• Vanaf 1 stuks De Morgenstond 25
5473 HE Heeswijk-Dinther

t 0413 294 035
f 0413 294 145

i  www.vandenbergkeukens.nl
e info@vandenbergkeukens.nl

De Morgenstond 25
5473 HE Heeswijk-Dinther

t 0413 294 035
f 0413 294 145

i  www.vandenbergkeukens.nl
e info@vandenbergkeukens.nl
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duurzaam

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Geld 
verdienen?
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

cOLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BeCO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Technitrexx
• roscobouw
• Leddux

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Car Media
• Thelma kado’s
• Humstijl

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Openingstijden: 
Ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999

info@leddux.nl  | www.leddux.nl

Wat doet u bij
de volgende 
hoge
elektriciteits-
rekening?

RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Martien van der Sluis bij de Tesla voor één weekend Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Erich Vermeulen 

Martien van der Sluis geniet van 
weekend in elektrische auto

Martien had niet direct door 
dat hij de winnaar was van een 
weekendje rijden in een Tesla. 
Samen met Erich Vermeulen zat 
hij ’s avonds te genieten van een 
maaltijd. Eerder die dag hadden 
ze samen in de Brabanthallen in 
’s Hertogenbosch een beurs be-

zocht over energie, genaamd 
Solar Event. De mobiele telefoon 
van Martien rinkelde en verbaasd 
nam hij zijn telefoon op. “Er werd 
gezegd: ‘Meneer Van der Sluis, u 
bent de winnaar geworden van 
een weekend rijden in een Tesla’. 
Ik geloofde er niets van. Toen ik 

geroezemoes hoorde aan de an-
dere kant van de lijn, viel bij mij 
het kwartje. ‘Die man weet niet 
wat hij gewonnen heeft’, hoorde 
ik dat er op de achtergrond ge-
zegd werd”, blikt Martien terug. 

Die middag in de Brabanthallen 

zat Martien met Erich aan de kof-
fie toen hij een aantal vrouwen 
een elektrische auto zag promo-
ten. Met het invullen van een 
kaartje kon men kans maken op 
een weekendje rijden in een Tes-
la. “Als ik op een beurs iets moet 
raden of een kaartje in moet 
vullen, doe ik altijd mee. Maar 
meestal win ik niets natuurlijk”, 
vertelt Martien. Toch is de elektri-
sche auto niet de eerste prijs die 
de beroepsschilder in de wacht 
sleepte. “Eerder mocht ik al eens 
een keer zweefvliegen.” 

Het weekendje rijden in de Tesla 
was door organisator Pure Ener-
gie ‘perfect geregeld’, vond Mar-
tien. “Ik kreeg treinkaartjes voor 
de eerste klasse om de auto in En-
schede op te halen. Het weekend 
was super.” Door het weekend in 
de stoere elektrische auto is Mar-
tien niet meteen enthousiast om 
zelf zo’n auto aan te schaffen. 
Dat is simpelweg te duur. “De 
techniek van zo’n auto vind ik wel 
interessant en de ontwikkeling 
van elektrische auto’s houd ik ze-
ker in de gaten. Ik ben benieuwd 
hoe de politiek gaat inspelen op 
deze auto’s en wat dat zal gaan 
betekenen voor de bijtelling.”

HEESWIJK-DINTHER – Martien van der Sluis uit Heeswijk-Dinther is de gelukkige winnaar van een 
weekend rijden in een elektrische auto. in het eerste weekend van november maakte zijn dieselauto even 
plaats voor een stoere Tesla. “ik vond het super!”

Beco energiekoffer
BECO heeft voor haar leden ener-
giekoffers ontwikkelt waarmee u 
stapsgewijs geholpen wordt, door 
middel van eenvoudige handlei-
dingen, om zelf te ontdekken waar 
en hoeveel energie u verbruikt. Er 

worden u suggesties aangereikt om na te denken of…. en hoe het ook 
met minder kan. Uiteindelijk is het aan u welke besparingen u wilt gaan 
realiseren!

voor meer informatie kijk op: www.bernhezerenergie.nl/
energiekoffers
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ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

www.trimsalonbeautydog.nl

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

•	Trimmen	op	massage-achtige	wijze
•	Feather	extensions	zetten

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Uitnodiging receptie
Op 1 december gaat onze zeer gewaardeerde collega 
Wim Platenburg met pensioen.

Graag nodigen wij alle relaties van Wim, en hen die Wim een warm hart 
toedragen, uit om samen met hem het glas te heffen. Deze receptie vindt 
plaats op vrijdag 28 november a.s. U bent van 16:00 tot 18:00 uur van 
harte welkom in het adviescentrum van Rabobank Bernheze Maasland, 
Cereslaan 2 te Heesch. 

Voor deze bijeenkomst hoeft u zich niet aan te melden. Graag tot ziens!

Directie Rabobank Bernheze Maasland

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Afscheidsreceptie
Wim Platenburg.

Een toast op
zijn pensioen!

nieuw bij BBQenzo.nl, DE pIzzarETTE, 
voor jong en ouder

Heerlijk zelf kokkerellen tijdens een feestje, partijtje 
of gewoon gezellig thuis; met vrienden of fa-
milie. BBQenzo.nl heeft alles in huis om het 
u gemakkelijk te maken. De professionele 

haal- en brengservice garandeert u  de maxi-
male kwaliteit aan verse producten en een mi-

nimum aan eigen werk. BBQenzo.nl brengt uw 
bestelling wanneer u wilt, 365 dagen per jaar en haalt de vuile vaat de volgende 
dag weer op. U hoeft zich dus alleen bezig te houden met de gezelligheid in huis, 
de lekkere gerechten en u kunt genieten van het gezelschap. Naast de vele gour-
met, tapas en (winter)BBQ-mogelijkheden, is er nu ook de pizzarette. 
Uniek in Nederland! Een pizzarette is een handzame tafel-oven die wij bij u afleve-
ren, compleet met deegbolletjes, deegrolletjes, sauzen, vlees, vis en groenten naar 
keuze. Een (kinder)feestje wordt nóg leuker met de pizzarette. Het bakken op de 
steen, zoals het hoort, zorgt voor de authentieke smaak die u gewend bent bij een 
echte pizza. Oer-Hollands, zelf gemaakt, maar met de typische Italiaanse sfeer en 
smaak. De zorgen voor de oven, borden, bestek, versproducten én de afwas blij-
ven bij BBQenzo. Wilt u ook zorgeloos kunnen genieten van uw feestje of tijdens 
de feestdagen. Kijk op de website voor de keuze uit de lekkerste ingrediënten en 
bestel online of bel 0800-2008.

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

365 DAGEN PER JAAR • GEEN AFWAS • GRATIS THUISBEZORGD • VERSE PRODUCTEN • ALLES GEKOELD GELEVERD

Advertorial

Bestel makkelijk en snel op www.BBQenzo.nl

De pizzarette combineert het beste van de Hollandse en Italiaanse keuken

male kwaliteit aan verse producten en een mi-

nieuw bij BBQenzo.nl, 
voor jong en ouder
nieuw bij BBQenzo.nl, 
voor jong en ouder
nieuw bij BBQenzo.nl, 

Heerlijk zelf kokkerellen tijdens een feestje, partijtje 
of gewoon gezellig thuis; met vrienden of fa-
milie. BBQenzo.nl heeft alles in huis om het 
u gemakkelijk te maken. De professionele 

haal- en brengservice garandeert u  de maxi-
male kwaliteit aan verse producten en een mi-

365 DAGEN PER JAAR • GEEN AFWAS • GRATIS THUISBEZORGD • VERSE PRODUCTEN • ALLES GEKOELD GELEVERD
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voor jong en ouder
nieuw bij BBQenzo.nl, 

Heerlijk zelf kokkerellen tijdens een feestje, partijtje 
of gewoon gezellig thuis; met vrienden of fa-

haal- en brengservice garandeert u  de maxi-
male kwaliteit aan verse producten en een mi-

Leuk 
voor 

kinder-
feestjes

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Margo van de Berg helpt man-
telzorgers de weg te vinden in de 
doolhof van instanties, in wet- en 
regelgeving en bij het praktisch 
oplossen van problemen, zoals bij-
voorbeeld het regelen van (huis-
houdelijke) hulp. Omdat zij de 
weg kent naar voorzieningen en 
weet welke instanties te benade-
ren, heet zij mantelzorgmakelaar. 

wanneer
Als mantelzorger; mens die een 
geliefde, kind of ouder, familielid, 
vriend of buur langere tijd verzorgt, 
bent u druk met de dagelijkse zorg. 
Daarbij loopt u vaak tegen – prak-
tische of emotionele - problemen 
aan. Oververmoeidheid of span-
ningen dreigen, maar voor uzelf 
hulp vragen is lastig. Toch kunt u 
alleen goed voor de ander zorgen, 
als u ook goed voor uzelf zorgt. 
Op tijd aan de bel trekken voor-
komt heel veel narigheid voor uzelf 
en voor de zorgvrager. Oplossin-
gen liggen soms dichterbij dan u 
denkt. 

Mantelzorgmakelaar
De gemeente Bernheze stelt de 

onafhankelijke mantelzorgmake-
laar kosteloos beschikbaar, omdat 
zij de waarde en de zwaarte van de 
taak van een mantelzorger kent en 
waardeert. 

U kunt de makelaar bellen voor 
advies of hulp, voor een gesprek 
bij u thuis of elders. Dit kan zijn 
om stoom af te blazen of omdat 
u praktische hulp nodig hebt voor 

het aanvragen van zorg, zorgverlof 
bij uw werkgever, contact met uit-
keringsinstanties of CIZ (Centrum 
Indicatiestelling Zorg), aanvragen 
van een PGB (persoonsgebonden 
budget), regelen van vervoer, op-
vang, woningaanpassingen, etc. 
De mantelzorgmakelaar kan ook 
begeleiden bij gesprekken met in-
stanties, werkgever of een gesprek 
met familieleden. 

Dag van de mantelzorg
Volwassenen, maar ook kinderen 
hebben te maken met aspecten 
van mantelzorg. Voor alle mantel-

zorgers organiseert de gemeente 
Bernheze de ‘Dag van de man-
telzorg’. Voor volwassenen is er 
een verwendag met een high tea, 
waarbij met andere mantelzorgers 
gesproken kan worden. 
Even bijtanken. De gemeente 
Bernheze heeft mantelzorgmake-
laar Margo ingeschakeld om de 
verwendagen in te vullen. Net zo-
als zij haar diensten inhuren voor 

het verlenen van ondersteuning 
aan mantelzorgers, kosteloos! 

jongeren
Jongeren hebben soms een ouder 
of ander familielid waarvoor zorg 
nodig is. Ook zij kunnen daardoor 
in de knel komen. De mantelzorg-
makelaar is er ook voor hen. Ook 
voor hen is er een verwendag. 
Aanmelden voor de verwendagen 
via de site van de gemeente Bern-
heze (www.bernheze.org) 
Margo van den Berg is te bereiken 
op: 073-8505731, 06-48801127
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com

ManTELzOrGDaG BErnHEzE 2014

Mantelzorgers zijn mensen die lan-
gere tijd zorgen voor chronisch zie-
ken of mensen met een beperking 
in hun directe omgeving. Het kan 
gaan om de zorg voor een part-
ner, een ouder, een kind of andere 
dierbare uit de directe omgeving. 
Kenmerkend is de al bestaande 
persoonlijke band tussen de man-
telzorger en zijn of haar naaste. 
Daarbij gaat het om langdurige 
zorg die onbetaald is en niet wordt 
verleend door een professionele 
hulpverlener. 

aanDaCHT vOOr 
ManTELzOrG
Mantelzorgers zijn onmisbaar. 
Mantelzorg is van wezenlijk belang 
voor mensen met een chronische 
ziekte of een lichamelijke of ver-
standelijke beperking. 

De gemeente Bernheze wil graag 
zoveel mogelijk mantelzorgers 
bedanken voor hun langdurige, 
onbetaalde zorg voor anderen. 
Daarom heeft ze Bernhezer Man-
telzorgmakelaar Margo van den 
Berg gevraagd de Dag van de 
Mantelzorg dit jaar te organiseren.
 
HIGH TEa
Het landelijk thema dit jaar voor 
de Dag van de Mantelzorg is ‘al-
lemaal verhalen’. Het lijkt Margo 
leuk om met andere mantelzorgers 
(dus geen zorgvragers) op een 
gezellige manier en onder het ge-
not van lekkere hapjes met elkaar 
in gesprek te gaan en een aantal 
ontspannende uurtjes te beleven. 
De High Tea wordt gehouden op 
zaterdag 22 en 29 november van 
12.30 uur tot circa 15.30 uur bij De 
Leygraaf, Meerstraat 45a in Hees-
wijk-Dinther 

aanMELDInG
Bent of kent u een mantelzorger 
uit Bernheze of een mantelzorger 
die zorgt voor een inwoner van 
Bernheze? Meld deze dan aan via 
onderstaand aanmeldformulier of 
via www.bernheze.org. Op onze 
website vindt u een aanmeldfor-
mulier onder ‘aanmelden mantel-
zorgers’.

U kunt aanmelden tot uiterlijk 
maandag 17 november 2014

vErvanGEnDE
ManTELzOrG
Het kan zijn dat u niet zomaar van 
huis kunt. Wilt u dan aangeven of 
het nodig is dat wij vervangende 

zorg regelen? Hiervoor zoeken we 
dan een vrijwilliger.

Ook als u reeds bekend bent bij 
de Wmo of bij Margo moet u zich 
aanmelden als u de high tea wilt 
bijwonen.

JOnGE ManTELzOrGErS
Voor kinderen die opgroeien in een 
gezin waar iemand langdurig en/
of ernstig ziek is, wordt apart iets 
georganiseerd. 
Denk daarbij aan kinderen met 
zorgtaken voor en zorgen om een 
ouder die ziek, depressief of ver-
slaafd is. Of kinderen die een broer 
of zus met een beperking hebben. 
Misschien herken je jezelf wel in 
deze omschrijving! Ben je tussen 

de 10 en 18 jaar? Meld je via 
e-mail alvast aan bij Margo: 
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com
Let op! vorige week is een fout 
e-mailadres van Margo gepubli-
ceerd. jonge mantelzorgers die al 
gereageerd hebben worden ver-
zocht dat nogmaals te doen. 

Geef aan dat je een jonge mantel-
zorger uit Bernheze bent en geïn-
formeerd wilt worden over de acti-
viteit die voor jonge mantelzorgers 
georganiseerd gaat worden. 

Heeft u vragen dan kunt u con-
tact opnemen met: Margo van den 
Berg, mantelzorgmakelaar,
06-48801127.

Naam mantelzorger: 

Straat en huisnummer: 

Postcode:      woonplaats: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Zorgt voor: 

Gemiddelde zorgtijd per week: ……. uur

voorkeur voor:  n 22 november 2014
 n 29 november 2014
 n kan beide data

Eventuele dieetwensen: 

vervangende zorg nodig: ja / nee

Naam aanmelder: (kan ook de mantelzorger zelf zijn)

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Dit formulier kunt u uitknippen, invullen en opsturen naar gemeente bernheze, Postbus 19, 
5384 ZG Heesch t.a.v. L. van Herpen. U kunt aanmelden tot uiterlijk maandag 17 november 2014.

aanMELDInG

BernHeze – De gemeente bernheze wil alle mantelzorgers die in bernheze wonen graag een ontspannende 
middag bezorgen. U kunt kiezen uit 22 of 29 november.

HET LaNDELijK THEMa 
DIT jaaR VOOR DE DaG 
VaN DE MaNTELZORG Is 
‘aLLEMaaL VERHaLEN’ 

Advertorial

Margo van den Berg weet de weg  
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

DE ManTELzOrGMaKELaar STaaT u KOSTELOOS BIJ
BERNHEZE – De zorg voor een medemens die langdurig hulp nodig heeft, 
heet mantelzorg, mits deze zorg niet beroepsmatig wordt gegeven. in 
brabant is een op de vijf mensen mantelzorger. De weg naar zorgverle-
ners of instanties is ook voor mantelzorgers ingewikkelder geworden.

Mantelzorg: zOrG dat je de weg kent

MarGO: ‘BEL GEWOOn En vraaG HuLp’
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InformatIe
 voor de

KERNEN
Chipknip 
op nul
BERNHEZE - De Chipknip ver-
dwijnt na 31 december 2014. 
Op locaties waar er mee kon 
worden betaald, is de Chipknip 
al vervangen of gaat dat bin-
nenkort gebeuren. Een goed 
moment om de Chipknip op nul 
te zetten. Het Chipknipsaldo 
kan tot 1 januari 2015 eenvou-
dig en snel teruggestort wor-
den op de betaalrekening. Met 
de Random Reader of via het 
oplaadpunt is te zien of er nog 
saldo op de Chipknip staat. 
Ga met je pas naar een oplaad-
punt, druk op 1 en zet het saldo 
op 0.

Groter worden is het adagio met 
als belangrijkste formele reden 
het professionaliseren van het be-
stuursapparaat. De vraag of dat de 
enige en beste manier is om dat 
doel te bereiken, laat ik hier graag 
onbeantwoord. Ik vraag me in ge-
moede wel af of we met een slim-
me vorm van samenwerken dat 
effect wellicht ook zouden kunnen 
bereiken. Dan raken we in ieder 
geval af van fantasie dorpsnamen. 
Weet u waar Leudal, Oldambt of 
Hollandse Kroon liggen? Mijn to-

pografische kennis begint zo lang-
zamerhand tekort te schieten.

Ik geef geen waardeoordeel, zo-
lang bestuurlijk samenvoegen en 
samenwerken maar plaatsvindt 
op rationele gronden. Want het 
valt niet te ontkennen dat het ta-
kenpakket van een gemeente niet 
alleen uitgebreider, maar ook inge-
wikkelder is geworden. Daar moet 
je wat mee als gemeente. De dis-
cussie wordt echter sterk vervuild 
door sterke, vooral emotionele re-

acties. Alsof het bestuurlijk samen-
gaan met een buurgemeente iets 
verandert aan de eigenheid van 
de afzonderlijke leefgemeenschap-
pen. Dat is niet alleen jammer, 
maar ook buitengewoon schadelijk 
voor het beoogde doel.

Fuseren, samenvoegen en samen-
werken behoren op verstandelijke 
gronden plaats te vinden. Dat 
geldt voor gemeenten en evenzeer 
voor politieke partijen.

Lokaal: Samenvoegen en 
samenwerken

BERNHEZE - we leven weer in een periode van fusies en samenvoegingen, of zoals in gemeenteland eu-
femistisch wordt gezegd, herindelingen. Terwijl Den bosch oprukt naar het oosten, worden links en rechts 
liefdesverklaringen uitgedeeld richting nabije of wat verder afgelegen buurgemeenten. Nieuwe dorpsnamen 
ontluiken waarbij sommige dorpen er zich niet voor schamen ‘stad’ in hun nieuwe eigennaam te introduce-
ren. bescheidenheid kent geen grenzen.

Michel van de Linden – LOKAAL 

Velen nemen nu aan, dat de Raad 
van State dus vindt, dat deze re-
gels geschrapt moeten worden uit 
het bestemmingsplan. Volgens mij 
heeft de Raad echter alleen be-
zwaar tegen de onderbouwing en 
niet tegen de regels van onder an-
dere 1000 meter.

Als de gemeenteraad van Bernhe-
ze vindt dat het verstandig is op dit 
moment deze grenzen aan te hou-
den - en dat was zo in 2013 - dan 

zal de Raad van State dit moeten 
accepteren, omdat de gemeente-
raad het recht heeft om hiertoe te 
besluiten. Alleen de onderbouwing 
van het gezondheidsverhaal moet 
beter of anders.

Er vindt op dit moment een on-
derzoek plaats naar de relatie tus-
sen gezondheid en de intensieve 
veehouderij. In 2016 komen re-
sultaten hierover naar buiten. De 
huidige gemeenteraad zou er ver-

standig aan doen om het unaniem 
aangenomen besluit van 2013 te 
herbevestigen. Als er geen risico’s 
voor burgers zijn om zo dicht bij in-
tensieve veehouderijen te wonen, 
dan kan dat besluit alsnog herzien 
worden. Omdraaien van deze re-
denering is niet wenselijk, omdat in 
de tussentijd er aanvragen tot uit-
breiding zullen komen en dit kan 
in 2016 dan natuurlijk niet terug-
gedraaid worden.

Progressief Bernheze: Bestemmigs-
plan buitengebied opnieuw 
ongewijzigd vaststellen

BERNHEZE - Onlangs kwam de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan buitengebied. 
De Raad heeft bezwaar tegen het bestemmingsplan, met name vanwege de regel om binnen 1000 meter 
rondom de dorpen en om 250 meter binnen het bereik van een drietal burgerwoningen uitbreiding van de in-
tensieve veehouderij te verbieden, vanwege het voorzorgbeginsel. Het bestemmingsplan heeft onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd dat dit nodig is om gezondheidsredenen.

Theo van Overbeek, oud-raadslid Progressief Bernheze

Kortmaar KrAChtIgNatuurlijk open, de Maashorst
De Maashorst, een prachtige enclave, ingebed in vier gemeenten. Voor nu en in de toekomst wil het CDABernheze dit natuurgebied open houden 
voor u als bezoeker. Geen slagbomen en opgesloten wild, maar ruim baan om van het gebied te kunnen genieten! Als we samen iets creëren, dan 
hebben we ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit in goede orde gebeurt. Het CDABernheze wil een Maashorst, dat een toeristische 
trekpleister wordt binnen Nederland. Een Maashorst met een keurig beheersplan voor plant en dier, met een natuurlijk evenwicht. Dit alles in 
samenwerking met de Maashorstboeren, een inheemse soort die wij als CDA Bernheze bijzonder koesteren.
Jolanda School, raadslid

CDA; Actief, dichtbij en betrokken!
Zie www.cdabernheze.nl

uitslag 
nationale 
zonnebloem-
loterij 2014
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - De uitslag van de na-
tionale zonnebloemloterij is be-
kend. Hebt u een lot, kijk dan op 
www.mooihdl.nl of u misschien 
het winnende lot hebt.

vragen aan 
de gemeente?
Nu ook via
@bernhezetwit

SNS opent een 
winkel in Heesch

Wij zijn op zoek naar versterking voor ons gedreven team. 
Heb jij interesse om bij een klantgerichte en ambitieuze bank te werken? 
Kijk dan op de Facebookpagina van SNS Oss voor meer informatie!

Alwin van Erp en Kim Dijkhoff
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Informatiepunt gestart 
in de Oude Raadzaal

www.centrumheesch.nl

6.50
Iedere vrijdag op 
de markt in Nistelrode

Kaashandel Cilius Duijster
graskaas

1 kilo 6.50

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

WITTE EN/
OF BRUINE 
ZACHTE PUNTJES
à 10 stuks

€ 3,00

BROOD VAN TOEN
ZONNEMEERGRANEN

€ 5,00

€ 1,00

VRIJDAG 14 NOVEMBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 18 NOVEMBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

GROTE ZAK
PEPERNOTEN

3 voor € 5,50

BROOD VAN DE WEEK

3 zakken

2 voor

ROOMBOTERAMANDEL- 
OF SPECULAASSTAAF

ROOMBOTERAMANDEL- 

PEPERNOTENPEPERNOTENPEPERNOTEN

begroting 2015
In de begroting 2015 zitten on-
vermijdelijke bezuinigingen. De SP 
neemt daar verantwoording voor. 
Bezuinigen is niet leuk. Voor nie-
mand. Maar geld wat we niet heb-
ben kunnen we niet uitgeven. In 
de periode 2010-2014 is al voor 
ruim 3,9 miljoen euro bezuinigd. 
De SP weet wat bezuinigen is. 

Omdat de SP toen de gemeente 
mee bestuurde met een eigen wet-

houder: Rein van Moorselaar. In 
2015 is opnieuw een bezuiniging 
nodig. Van ruim 710.000 euro. 
Die is inmiddels ingevuld. Altijd in 
overleg met betrokkenen. Dat wil 
de SP Bernheze ook. Communica-
tie met de mensen. 
Het gaat immers om de mensen. 
Maar de verenigingen en sport-
clubs met jeugdleden worden ont-
zien. Dat heeft de SP voor deze 
bestuursperiode (2014-2018) af-
gesproken. Voor jeugdleden ont-

vangen de verenigingen en sport-
clubs dus nog steeds subsidie. Als 
geen ander kent de SP het grote 
belang van deelname aan het ver-
enigingsleven. Van groot belang 
voor opgroeiende kinderen. 

Op die manier leren zij wat het is 
om samen dingen te doen. Reke-
ning houden met elkaar. Niet ie-
dereen kan alles even goed. Maar 
we laten wel iedereen meedoen in 
Bernheze.

SP: Subsidie jeugdleden
(sport)clubs blijft!

BERNHEZE - in moeilijke tijden wordt er overal bezuinigd. in heel Nederland en 
ook in bernheze. Maar één afspraak staat voor de SP. Niet bezuinigen op sub-
sidies voor jeugdleden van verenigingen. Op die manier ontzien we de meest 
kwetsbaren in onze samenleving. De kinderen. Zij kunnen onbekommerd deel-
nemen aan sport en cultuur. De gemeente ondersteunt dat door een jaarlijkse 
subsidie per jeugdlid.

Toon van Vugt, Raadslid SP

Helaas is er ook minder goed 
nieuws te melden. Ons voorstel om 
het servicepunt in Heeswijk-Din-
ther nog minstens een jaar open te 
houden werd niet gesteund.

Sluiting van het servicepunt is 
vooral voor ouderen en mensen 
met een beperking een groot ver-
lies. Zij zijn vaak aangewezen op 
het openbaar vervoer en de verbin-
ding met Heesch is ronduit belab-
berd. Graag hadden wij gezien dat 
er een alternatief zou komen voor 

deze mensen, waardoor zij thuis 
of dicht bij huis geholpen kunnen 
worden. Ook ons voorstel om voor 
de komende begroting geld op te 
nemen voor het opknappen van 
het centrum van Heeswijk-Dinther 
werd door de coalitie verworpen.

Subsidiebeleid 
De komende jaren moet er stevig 
bezuinigd worden op het subsidie-
beleid. Verenigingen en instellin-
gen krijgen per 1 januari te maken 
met soms fors lagere subsidies. Om 

te voorkomen dat verenigingen in 
de problemen komen, dienden wij 
een voorstel in om verenigingen 
de tijd te geven om nieuwe in-
komstenbronnen te vinden of het 
uitgavenpatroon aan te passen. 
In een open gesprek zou bekeken 
kunnen worden wat haalbaar is. 
Helaas werd ook dit voorstel niet 
aangenomen. Wel beloofde wet-
houder Glastra van Loon dat ver-
enigingen niet het mes op de keel 
zouden krijgen. Daar zullen wij 
hem aan houden.

Blanco: Goed nieuws voor 
vorstenbosch, slecht nieuws 
voor Heeswijk-Dinther

vorige week zijn bij de begroting een aantal belangrijke zaken besloten. Dankzij 
een voorstel - dat mede door blanco werd ingediend - wordt er geld beschikbaar 
gesteld voor planvorming voor een nieuwe gymzaal in vorstenbosch. Een grote 
wens van dit dorp gaat daarmee in vervulling.

Marko Konings, fractievoorzitter politieke partij Blanco

Het prachtige groen zoals de 
Maashorst en het Aa-dal. Muziek 
en theater, zoals dat bij De Ker-
souwe prachtig in het groen vorm 
krijgt. Ook het diverse onderne-
merschap, de mogelijkheden om 
te bouwen en samenwerkende 
burgers om de hedendaagse pro-
blematiek aan te pakken, zoals 
BECO, zijn indicatoren dat het hier 
goed toeven is.

Klopt, er moet de aankomende pe-
riode bezuinigd gaan worden. In-
derdaad, er staan binnen Bernheze 

ook grote veranderingen voor de 
deur op het gebied van het sociale 
domein, zoals de Wmo. Maar als 
je kijkt met welke gedrevenheid er 
tijdens de verschillende commissies 
aan het begin van het jaar inge-
sproken wordt, hoe burgers samen 
naar betere oplossingen zoeken 
omtrent zorg en wonen, wordt 
voor mij al snel duidelijk dat Bern-
heze een hele kansrijke gemeente 
is. Het is dus van groot belang om 
als politiek de ruimte te geven door 
een vermindering in regeldruk, be-
reikbare dienstverlening en door 

kansen te creëren met een goed 
onderwijssysteem voor jong en 
oud. 
 
Met de focus op de eigen kracht 
van inwoners en met betrokken-
heid voor elkaar, heb ik alle ver-
trouwen in de aankomende peri-
ode!

Voor meer nieuws en berichten 
van D66 Bernheze, kijk op bernhe-
ze.d66.nl. Of volg ons op twitter: 
@D66Bernheze.

D66: Goed leven in Bernheze!

wat ik me steeds meer realiseer, is dat het erg goed leven is in bernheze. Tijdens 
mijn studieperiode - en ook kort daarna - ben ik vooral actief geweest in de 
steden waar ik studeerde en woonde. Nu ik hier ben gaan wonen - samen met 
mijn gezin - en actief lid ben van D66 bernheze, zie ik pas écht wat bernheze 
allemaal te bieden heeft. 

Erik van Santvoort, Raadslid D66 gemeente Bernheze

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Ja, 
u krijgt 

persoonlijk 
advies

Bel vooreen afspraakof kom langs.

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

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

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. Wij, Bernheze 
Media, kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign
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mooIBernHeZertJeS

aanGEBODEn

pEDICurE nISTELrODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

naGELSTYLISTE nISTELrODE
Gaby nails
Voor mooie Gel en Acryl nagels.
Behandeling alleen op afspraak.
Telefefoon 06-33737429.

pEDICurE 
HEESWIJK-DInTHEr
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

Een kast vol kleren en niets om 
aan te trekken, herkent u dit?
Ik kan u helpen met 
prOFESSIOnEEL 
KLEuraDvIES en
de juiste keuzes te maken.
Bel nu voor een afspraak 
06-51110053.
Colorenta professionele 
kleuranalyse en make-upadvies.
Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
Colorenta@ziggo.nl

CurSuS DIGITaLE 
FOTOGraFIE En 
FOTOBEWErKEn 
maandagmorgen van 9.30 tot 
11.30 uur. Start 24 november in 
Loosbroek.
Bel 06-22064638 of kijk op 
www.jolandonkersfotografie.nl.

TE KOOp

prInTpapIEr
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier

80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

BuXuSHaaG lengte 45 meter 
en hoogte 45 cm.
Prijs n.o.t.k. 
Nistelrode 
06-83575352

aLLE STOFzuIGErzaKKEn en 
onderdelen uit voorraad leverbaar. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor 
scheerkoppen, batterijen en alle 
soorten gloeilampen, LED-lampen 
en spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

OOzOO HOrLOGES bij ons 
verkrijgbaar. Voor zowel dames als 
heren is er al vanaf € 29,95
een trendy model in alle denkbare 
kleuren mogelijk. eventueel 
bestellen wij het model van uw 
voorkeur. Oozoo horloges, een 
sieraad voor elke pols.
Parkeren voor de deur.
Dinsdag gesloten.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

HaarDHOuT
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

WILt U EEN ZoEKERtJE PLAAtsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Easy

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

Puzzle #244458

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

BIBa BIJOuTErIE,
nu bij Heesakkers kadoshop 
verkrijgbaar.
Deze week met introductiekorting 
van 10%.
Kom en verwen jezelf of geef een 
BiBa sieraad kado.
Ook de nieuwe collectie 
handtassen is binnen.
Laat je verrassen bij:
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

TE Huur

OpSLaGruIMTE 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

OpSLaGruIMTE
Nieuwstraat Heesch 
175 m2.
Goed geïsoleerd. 
Informatie: 0412-455142

GEvraaGD

Bespeelt u een instrument en 
maakt u graag muziek
DWEILOrKEST nIE TE 
GELEuvE uit Heesch kan nog 
MuzIKanTEn
gebruiken. Interesse of wilt u een 
keer een bezoekje brengen 
aan een repetitie: 
wimvanoss@hotmail.com of 
06-53630850.

OvErIG

GaraGESaLE OF 
EIGEnLIJK STuBESaLE. 
Zondag 23 november van 13.00 
to 16.00 uur.
Voor een prikkie boeken, glazen, 
kleinmeubelen en snuisterijen.
Laar 72 Nistelrode 

Gratis af te halen.
HaaLOvErS nISTELrODE
1998 - 4 stuks, 1999 - 5 stuks
2000 t/m 2007 volledig.
Meer informatie: 0412-612298.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCOnTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Ingrid Hermans
uit nistelrode

winnaar:
Monique Pittens - 

van Dijk
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Portproeverij 
De lange winteravonden lenen zich 
uitstekend voor een heerlijk glaasje 
port. Maar welke type port vindt u 
nu eigenlijk lekker? Na een inleiding 
over de Douro, het gebied waar port 
vandaan komt en een stukje ge-
schiedenis, volgt een proeverij van 
diverse portsoorten. Een eenvou-

dige ruby port, de mooiste vintage 
port, maar ook een fruitige rosé, 
een witte en een heerlijke crusted 
portwijn zullen deze avond de re-
vue passeren. Kortom, vindt u port 
lekker en wilt u op één avond een 
goed overzicht van de diverse soor-
ten hebben, schrijft u zich dan nu in 
voor deze avond.

Sjaal beschilderen 
in uw favoriete 
kleuren
Uw eigen sjaal in uw favoriete kleu-
ren. Dat kan in deze workshop. We 
beschilderen de sjaal van zijde of 
wol met speciale verf, door mid-

del van sprayflesjes en pipetflesjes. 
Daarna wordt de sjaal in folie ge-
pakt en gefixeerd in de magnetron. 

Aan het einde van de workshop 
neemt u een exclusieve eigen sjaal 
mee naar huis. 

Eenvoudig en erg leuk om te doen!

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Advertorial

Heerlijke winteravonden met De Eijnderic

Zaterdag 15 november  
van 13.00 tot 20.00 uur 
Zondag  16 november  
van 11.00 tot 17.00 uur

Kerstshow 2014

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

Zaterdag 15 november  

Zondag  16 november  

Kerstworkshops 
bij de Rank
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Gouden bruidspaar Jan en Miet 
van nuland - van der zanden 

Jan van Nuland (77) is geboren 
op ’t Kantje in Nistelrode en heeft 
daar zijn hele leven gewoond. Hij 
was het vijfde kind uit een gezin 
van tien kinderen, waarvan negen 
jongens. Miet van Nuland – van 
der Zanden (80) is geboren op Ha-
zelberg in Vorstenbosch en was de 
oudste uit een gezin van veertien 

kinderen. Jan heeft eerst als boe-
renknecht gewerkt en is daarna via 
andere banen terechtgekomen bij 
Cehave in Veghel. Daar is hij bij-
na 25 jaar werkzaam geweest als 
amanuensis op het laboratorium. 
Nu geniet hij al twintig jaar van de 
VUT en pensioen. Miet deed voor 
haar trouwen thuis de huishouding 

en ook veel bij familie als er hulp 
noodzakelijk was. Miet heeft ook 
nog in de horeca gewerkt. Onder 
andere in de friettent bij haar oom 
en tante in Vorstenbosch. Daar 
heeft ze Jan leren kennen.
Na hun trouwen kregen ze twee 

zoons, Kees en Mark. Jan en Miet 
hebben twee kleinkinderen, waar 
ze graag op passen en leuke din-
gen mee doen. Verder kaart en 
biljart Jan graag bij de Winning 
Mood, werkt hij graag in hun tuin 
of maakt een tochtje op de fiets. 
Miet zit graag achter de compu-
ter en kaart nog wekelijks met de 
buurvrouwen. Miet is graag en 
veel op de Laarstede, waar ze kof-
fie schenkt, eten serveert en in de 
bewonerscommissie actief is.

Jan en Miet hebben allerlei vrijwil-
ligerswerk verricht in de loop der 
jaren, waarvoor ze allebei gedeco-
reerd zijn met een lintje.

Hun gouden huwelijksfeest heb-
ben zij donderdag 6 november ge-
vierd met alle familie, vrienden en 
de buurt.

NISTELRODE - jan en Miet van Nuland – van der Zanden uit Nistelrode 
waren op donderdag 6 november vijftig jaar getrouwd. Op die datum in 
1964 werd hun kerkelijk huwelijk ingezegend. Op 14 april van dat jaar 
waren ze al voor de wet getrouwd.

 Foto: DMBK

Geboren

Lucas
1 november 2014
zoon en broertje van

Gerjo, Marieke en Anouk 
van Kessel

Eikelkampstraat 7 – Nistelrode

BernHeZefamILIeBerICHten

In onze rubriek ‘familieberichten’ 
plaatsen wij aankondigingen van 
geboorte, overlijden, jubilea, dank-
betuigingen, felicitaties en veel 
meer. Als u een familiebericht in 
de DeMooiBernhezeKrant plaatst, 
wordt deze automatisch doorge-
plaatst op onze site met familiebe-
richten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl.

Laat u eens informeren over de 
mogelijkheden. T. 0412 795170. 

Swingen met veel zang en dans in ‘non actief’ 
DERDE MUSicAL YOUNG vOicES bERNHEZE iN DE bLAUwE kEi iN vEGHEL

Young Voices is een spontane, ge-
zellige groep meiden van 15 tot 22 
jaar uit Bernheze en omgeving. Ze 
hebben allemaal dezelfde passie: 
zingen, dansen en toneelspelen. 
In 2010 is deze club ontstaan, na-
dat enkele meiden te oud waren 
voor het kinderkoor in Loosbroek. 
Nu, bijna vier jaar later, zijn ze aan 
het oefenen voor hun derde mu-
sical ‘Non Actief’ naar het gelijke 

verhaal van Sister Act. Zoals Laure 
van Rijn - zij speelt de hoofdrol van 
Deloris – vertelt: “Het is een leuke, 
swingende musical, die ook nog 
veel humor heeft. 

De lat ligt deze keer ook hoger 
omdat er veel dans in de musical 
aanwezig is, maar ook omdat de 
meeste liedjes 3-stemmig gezon-
gen worden.”

keigaaf
Er wordt dus ook hard geoefend, 

op woensdagavond de zang en 
op zondag het acteren. Dit ge-
beurt afwisselend in CC de Wis in 
Loosbroek of in De Stuik in Vor-
stenbosch. “Daarom heeft het 
ook even geduurd voordat we met 
een uitvoering kwamen, de vorige 
musical ‘Got lose’ was in decem-
ber 2012. Maar we vinden het al-
lemaal ‘kei gaaf’ en kunnen niet 
wachten tot het januari is”, vertelt 
Laure.
‘Non Actief’ vertelt het verhaal 
van Deloris van Cartier, een diva 
met veel noten op haar zang, maar 
zonder succes. Nadat ze per onge-
luk getuige is van een criminele af-
rekening, zoekt ze noodgedwon-

gen haar toevlucht in een klooster 
met weinig stemvaste nonnen en 
een bijzonder strenge Moeder 
Overste. Deloris helpt ‘haar zus-
ters’ hun stem te vinden en her-
ontdekt daarbij ook onverwacht 
haar eigen stem.
Wie ook enthousiast is geworden 
en deze meiden wil zien stralen 
op het podium, kan kaarten re-
serveren. Deze kosten € 10,- per 
persoon (incl. pauzedrankje, excl. 
reserveringskosten van € 3,-). 
Via www.blauwekei.nl of 0413-
342555; of bij Restaria Revival 
in Loosbroek (dan hoeven geen 
reserveringskosten te worden be-
taald).

BERNHEZE – De redactie van DeMooibernhezekrant kreeg enige weken geleden een mail binnen van Nienke 
van der Sangen, voormalig inwoonster van Loosbroek. Hierin werd gevraagd of DMbk aandacht wilde be-
steden aan de uitvoering van de musical ‘Non Actief’ van de Young voices bernheze, die in januari in de 
blauwe kei in veghel opgevoerd gaat worden. Nadat de redactie wat huiswerk had gedaan, werd deze ook 
nieuwsgierig naar de Young voices en ging zondagmiddag 26 oktober op bezoek tijdens de repetitie in De 
Stuik in vorstenbosch.

De lat ligt een stuk hoger dan bij  vorige 
uitvoeringen

DeMooiBernhezeKrant mag twee gratis kaartjes weggeven voor de musical 
Non Actief in De Blauwe Kei in Veghel
Wil jij naar de musical ‘Non Actief’? Mail dan voor 17 november wie jij wilt 
verrassen naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet ben jij de gratis gast in 
januari.

De cast van Non Actief Foto: DMBK

wanneer:
*  zaterdagavond 17 januari 

2015 – aanvang 20.00 uur

*  zondagmiddag 18 januari 
2015 – aanvang 14.00 uur

*  zondagavond 18 januari 
2015 – aanvang 19.00 uur

De Bruidsfabriek
Nu verkoop rechtstreeks aan de bruiden. 
Alle bruiden kunnen wij voorzien van haar 
droomjurk!

Trendy, Romantisch, Klassiek en ook eigen 
ontwerp.

Wij maken uw droom werkelijkheid. Kijk, beleef 
en geniet van onze geweldige creaties. 
Ook voor de (schoon)moeder, getuigen en 
bruidsmeisjes hebben wij een prachtige collectie.
Tevens kunt u zien hoe wij de bruidsjurken 
produceren. U zult versteld staan!

Maak snel een vrijblijvende afpsraak:
0492-371316

Willem de Haasstraat 5 GEMERT
www.bruidsfabriek.nl
www.ilmiocolore.com

jaN EN MIET Zij N 
aLLEbEI GEDECOREERD 
MET EEN LINTjE
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 Zorgt u voor 
de juiste 

stemming?

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Dit jaar zijn 19 verenigingen en stichtingen genomineerd voor een bijdrage uit het 

Coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland. Leden kunnen tot en met 

25 november stemmen op hun favoriete projecten.

Stem via www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Coöperatief   
Dividend 2014 Stem tot en met 25 

november op uw 
favoriete projecten!

vier genomineerde projecten in vorstenbosch 

De genomineerden zijn: 
1. STICHTInG JEuGDBELan-
GEn/KWarT OvEr TWaaLF 
GrOEp voor het van binnen en 
buiten oppimpen van het jeugd-
honk, om activiteiten voor de jeugd 
van 12-17 jaar te kunnen realise-

ren, een groep die overal net buiten 
valt.
2. STICHTInG zOrGvOOrzIE-
nInGEn vOrSTEnBOSCH voor 
een ringleiding in de Foyer van De 
Stuik om het voor mensen met ge-
hoorproblemen aangenamer te ma-

ken aan activiteiten deel te nemen. 
3. KOOr FrappanT voor een 
nieuwe piano ter ondersteuning 
en verbetering van de muzikali-
teit. Om zodoende de mensen nog 
meer van optredens te kunnen la-
ten genieten.

4. STICHTInG GEMEEn-
SCHapSHuIS DE STuIK MET 
HET prOJECT ‘DE STuIK prE-
SEnTEErT’ voor de aanschaf van 
een beamer en projectiescherm om 
op een goede wijze presentaties te 
houden en video’s te presenteren.

Nu we genomineerd zijn, hebben 
we ons einddoel uiteraard nog 
niet bereikt. Het is belangrijk om 
de handen ineen te slaan om ons 
beoogd doel te bereiken, de daad-
werkelijke toekenning van de ge-
vraagde bijdrage. Als dorpelingen 
onderling is het belangrijk om onze 
projecten te steunen. Eenieder die 
lid is van de Rabobank Bernhe-
ze-Maasland mag vijf stemmen 
uitbrengen dus je mag vier keer 
stemmen op de plaatselijke pro-
jecten en dan zou er nog een stem 
overblijven voor een buitendorps 
project. 
In de periode van 10 tot 25 no-
vember kun je de stemmen uit-
brengen. Verdere informatie staat 
in de bijlage van het blad Dichterbij 
van november dat pas verschenen 
is. Eenieder is natuurlijk vrij om op 
projecten van zijn/haar keuze te 
stemmen, al vallen ze niet binnen 
onze kern, maar we zouden het 
zeer waarderen als de keuze op 
onze projecten valt. Evenzogoed 
proberen wij ook in andere dorpen 
onze projecten onder de aandacht 
te brengen. 

De link om te stemmen is: 
www.bernhezemaasland.nl/
stemmen. Als je nog geen lid bent 
van de Rabobank is het nog moge-
lijk dat je dat geheel kosteloos kunt 
worden. Om dan alsnog te kunnen 
stemmen, moet je de aanmelding 
van het lidmaatschap wel voor 15 
november rond hebben. De link 
om lid te worden is: 
www.rabobank.nl/particlieren/
klantenservice/ikwillidworden
vanderabobankformulier.

Voor leden die wel willen stemmen 
maar nog niet goed met de com-
puter overweg kunnen, bieden wij 
ook de mogelijkheid om daarbij te 
helpen. Als je toch niet wilt stem-
men, maar als je het goed vindt 
dat wij dat voor je doen, mag je 
de persoonlijke code ook aan ons 
overdragen, zodat wij voor stem-
ming kunnen zorgen. 
De contactpersoon voor stemhulp 
voor de vier gezamenlijke geno-
mineerden is: Toon van de Ven, 
Watersteeg 5, 5476 KW Vorsten-
bosch, bereikbaar per telefoon 
0413-363710 of 
06-53584061 of per email: 
toonvandeven@hotmail.com
Bij voorbaat bedankt voor uw 
stem.

Met vriendelijke groet,
De samenwerkende genomineer-
den.

VOrSTenBOSCH – vorstenbosch heeft weer een mooi resultaat bereikt. Met in totaal vier projecten zijn we 
genomineerd voor een bijdrage uit het fonds coöperatief Dividend van Rabobank bernheze-Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND BERNHEZE MAASLAND
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wij, Hans en Marie-josé 
Egelmeer, geboren in resp. 
vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met 
La colline, vakantieboerderij 
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Langzaam kleurt het land mauve, goud, geel en oranje. 
Gisteren schuurden krekels hun vleugels nog gekmakend over 
elkaar, lagen de honden versuft op het erf. Vandaag neemt een 
vlagerige Mistralwind alvast een voorschot op de naderende 
herfst. Zwiepende takken, opdwarrelend blad.

Ik houd wel van dit 
jaargetijde. Wolken als 
kathedralen, afgewisseld 
met strakblauw. Tijd 
om nog eens stil te 
staan bij het afgelopen 
seizoen. Genieten van 
het moment. Kleine 
karweitjes. Uitblazen. 
Boel een beetje 
bijschilderen. Er hoeft 

even helemaal niets. ’s Morgens de mist die uit de dalen trekt. 
Gevolgd door eindeloze middagen, halfopen vensters, een goed 
boek, glas koele rosé en altijd zon. Misschien wel de mooiste 
tijd van het jaar. 

Maar eens naar de bakker. Een laatste rekening voldoen en wat 
lekkers halen. Op de hoek van het ernaast gelegen pand - strak 
in de lak, verse olijfgroene luiken - staat een opengevallen 
schildersbusje. Ladders, schragen, emmers, touwen, verf- en 
spuitbussen. Twee jonge gasten, bovenlijf ontbloot, sigaretje 
tussen de lippen, besmuikt gelach, gooien het busje dicht en 
gaan een kopje koffie halen bij de aanpalende Bar Tabac. 
De bakkersvrouw licht op bij het belletje. “Paar dagen niet 
geweest, andere auto (vorige was total loss na aanrijding), 
Garage Vincent, hoop geld.” Ze is nog steeds wat kreukelig. 
“Maar allez, kon slechter en de 15e gaan we op vakantie, 
Cadaqués dit keer,” “Zo is het maar net Rosie, bon courage en 
alvast een fijne vakantie.”
Ik reken af en besluit nog een krantje te gaan halen in het 
nabijgelegen Cléon (van de garage). Dinsdagmorgen. Alle tijd. 

De geel met roestbruin doorspekte kastanjebomen verliezen 
hun blad, boeren halen de maïs binnen, akkers worden 
geploegd, de eerste zonnebloemen geoogst. Het gaat hard. 
Heel hard. Voor café L’Europe zitten enkele gasten druk 
gesticulerend aan een pastis. Een ander haalt een biertje, pakt 
in het voorbijgaan een krant van de bar, zet een asbak buiten 
en komt erbij zitten. “Oui, oui”, “Mais non”. Dat werk. Hun 
handen praten verder. Heel Mediterraan.
Bij de buurman, ‘traiteur, charcuterie, boucherie et volailles’, 
zijn de ‘mouse de canard’ en de ‘filet de poulet citron’ in 
de aanbieding. Opmerkelijk is dat het gevogelte wordt 
aangeprezen door een bordkartonnen varken. Breeduit lachend. 
Menukaart in de hand. Zwierige krul in de staart. 
Ik haal mijn krantje. “Bonjour, allo?” Het is bijna half een, 
maar het lukt nog. “Merci” en “bon après-midi”. Buiten 
zwabbert de mistral de hoek om. Vincent Automobiles is al 
dicht. De bakker evenzeer. Zoals heel Cléon d’Andran op de 
middag tot stilstand lijkt te komen. 

Terug naar huis ligt de middagzon als een gouden deken 
over de geschoren lavendelakkers, snelt een haastige 
automobilist naar zijn ‘repas’, schiet een hagedis, symbool 
van de Drôme, voor me langs en rammelt een sliert verdorde 
zonnebloembladeren over de weg. Het gaat nergens over, er 
gebeurt verder helemaal niets, maar het is heerlijk. Bon après-
midi.

 www.lacolline.nl 

LUCHtPost
DRÔmE fRANKRIJK

Grenzeloos BErnHEzE

Benefietconcert voor Filipijnen 
door afrika-Engakoor 

Het Afrika-Engakoor werd in 
1997 in eerste instantie opgericht 
als gelegenheidskoor. Inmiddels 
heeft het koor 74 (Nederlandse) 
leden, variërend in leeftijd van 19 
tot 89 jaar. Het repertoire is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een 
breed palet van liederen uit diverse 
Afrikaanse landen. In kleurige Afri-
kaanse kledij treedt het koor onge-
veer 25 keer per jaar op, zowel in 
Brabant als daarbuiten.
Stichting van Mens tot Mens is op-
gericht in december 2006 en zet 
zich sindsdien in voor de kansarme 
bevolking van de Filipijnen. Dit 

doet zij door het sturen van aller-
hande goederen; van kleding tot 
knuffels, van keukengerei tot ver-
bandmiddelen. De stichting draait 
geheel op vrijwilligers en donaties 
van particulieren en bedrijven uit 
de regio. Het concert op 14 no-
vember gaat van start om 19.30 
uur en de entree bedraagt € 5,- 
p.p. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de kassa van De Pas in Heesch.
Voor meer informatie over het 
koor: www.afrika-engakoor.nl
Voor meer informatie over de 
stichting kijk op: 
www.vanmenstotmens.com

HEESCH - Het Afrika-Engakoor geeft op vrijdag 14 november een speci-
aal benefietconcert in De Pas in Heesch. De opbrengst komt ten goede 
aan Stichting van Mens tot Mens, die zich al acht jaar lang inzet voor 
de kansarme bevolking van de Filipijnen. 

West-Amerika biedt 
een mooie mix van 
boeiende steden, zo-
als San Francisco, Las 
Vegas, Los Angeles 
en San Diego, afge-
wisseld door de be-
toverende Nationale 
Parken, waaronder 
Yosemite, Death Val-
ley, Grand Canyon, 
Bryce Canyon & Zion 
National Park. Door-
dat ik zelf twee keer 
een fly-drive door het westen van Amerika heb gemaakt, 
kan ik u uit eerste hand een deskundig advies geven over 
deze prachtige bestemming.
Ik stel graag een ‘Reis op maat’ samen die u alle vrijheid 
biedt. Dit kan zelfs voordeliger zijn dan standaard reizen 
uit de reisgidsen of op internet. Zeker wanneer u tijdig de 
vluchten vastlegt, waardoor u geld kunt besparen. Dit is nu 
al mogelijk voor volgend jaar zomer. Tevens ontvangt u bij 
boeking een cadeaubon* van Restaurant Het Bomenpark 
in Heesch. Laat mij u inspireren voor een prachtige reis naar 
deze en andere bestemmingen!

GaBY BOOnSTra
0412-85 69 85 - gaby.boonstra@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/gabyboonstra

*informeer naar de voorwaarden

persoonlijk 
advies 
voor een Reis 
op maat van 
Gaby Boonstra

Wat dacht u van een 
onvergetelijke rondreis 
naar het westen van Amerika?

Advertorial

(H)eerlijk avondje wereldwinkelen 
NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER - wereldwinkel Nistelrode opent dinsdag 18 november van 18.30 tot 
21.30 uur haar deuren voor een (h)eerlijk avondje. De vestiging in Heeswijk-Dinther doet dat op 21 novem-
ber van 18.00 tot 21.00 uur.

De Wereldwinkel wil in de tijd van Sinterklaas 
en Kerst iets extra’s doen. In deze drukke tij-
den willen de winkels klanten rustig de tijd 
geven om eens rond te kijken in de winkels 
met originele ideeën voor cadeaus of iets 
moois om jezelf te verwennen. Deze avon-
den zijn er diverse aantrekkelijke kortingen 
en aanbiedingen. Natuurlijk staat er koffie/
thee en iets lekkers klaar!

 

BENEFIETCONCERT
 

het

AFRIKA-ENGAKOOR

 

Theater DE PAS

HEESCH

vrijdag 14 november 2014

aanvang 19.30 u

 
entree € 5,- 5,-

collecte voor stichtingcollecte voor stichting

VAN MENS TOT MENS
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HEESCH 
Sinterklaas en zijn Pieten komen op zondag 16 
november om 12.30 uur aan bij Huize Heelwijk. 

De Sint zal in een rijtuig de route tot aan ‘t Dorp af-
leggen. Hierna zal Sinterklaas te voet verder gaan 
richting het Oude Raadhuis. Om 13.30 uur wordt de Sint bij ‘t Oude 
Raadhuis welkom geheten en zal hij ook alle kinderen welkom heten. 
Hierna zullen ze naar De Pas gaan voor het grote Sinterklaasfeest waar 
een programma is voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en van 5 t/m 8 jaar.

kiNDERPAGiNA

HEESWIJK-DInTHEr 
‘Hij komt, hij komt’. Sinterklaas komt weer naar Nederland. Natuur-
lijk brengt de goedheiligman ook dit jaar weer een bezoek aan Hees-
wijk-Dinther. 

Dit bezoek zal plaatsvinden op zondag 16 november. Sinterklaas en 
zijn Zwarte Pieten zullen deze zondag om 13.45 uur vertrekken vanaf 
het kerkplein in Dinther. Vanaf daar zal de route als volgt zijn: Toren-
straat, Julianastraat, Donkeren Dijk, Koorstraat, Clemens van den Bergstraat, Zijlstraat, 
het pad tussen Bernezorg en Bernrode, Abdijstraat en Hoofdstraat naar het kerkplein in 
Heeswijk. De Sint zal hier ontvangen worden. We gaan er ook dit jaar vanuit, dat er weer 
veel kinderen langs de route en op het kerkplein in Heeswijk zullen staan om de Sint een 
warm welkom te heten!
Dit jaar wordt na afloop iets anders gedaan. Alle kinderen zijn welkom in het Willibrord-
centrum naast de Heeswijkse kerk. Daar zullen ze door de Sint en zijn Pieten worden 
ontvangen. Hier hebben de kinderen de mogelijkheid om met Sinterklaas en zijn Pieten 
op de foto te gaan. 
Uiteraard zullen zij er voor gaan zorgen dat het ook daar nog een gezellig feestje wordt! 
De intocht van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door de Coop, Ondernemers-
belang HD en Oranje Comité Heeswijk-Dinther. 

straat, Julianastraat, Donkeren Dijk, Koorstraat, Clemens van den Bergstraat, Zijlstraat, 
het pad tussen Bernezorg en Bernrode, Abdijstraat en Hoofdstraat naar het kerkplein in 
Heeswijk. De Sint zal hier ontvangen worden. We gaan er ook dit jaar vanuit, dat er weer 
veel kinderen langs de route en op het kerkplein in Heeswijk zullen staan om de Sint een 

Dit jaar wordt na afloop iets anders gedaan. Alle kinderen zijn welkom in het Willibrord-
centrum naast de Heeswijkse kerk. Daar zullen ze door de Sint en zijn Pieten worden 
ontvangen. Hier hebben de kinderen de mogelijkheid om met Sinterklaas en zijn Pieten 

LOOSBrOEK 
De Sint en een groot aantal Zwarte Pieten komen zon-
dag 16 november naar Loosbroek voor de intocht.

De intocht start om 13.30 uur en gaat via Dorpsstraat-
Schaapsdijk-Molenhoeven-Dorpsplein-CC De Wis. De 
route van de intocht zal op diverse plaatsen versierd 
worden met vlaggetjes en ballonnen.
Het pand van CC De Wis zal met sinterklaasvlaggen 
worden aangekleed en bij de ingang wordt een blauwe 
loper uitgelegd. De Raddreijers (op het Dorpsplein) zul-
len de intocht ondersteunen.

nISTELrODE 
De Sint heeft laten weten dat hij op zaterdag 15 
november zijn intocht zal maken in Nistelrode. 

Sint en zijn Pieten worden om 14.30 uur ver-
wacht op ‘t Tramplein, waar de intocht - georga-
niseerd door Stichting Jeugdbelangen - van start 
zal gaan.
De route is als volgt: Tramstation - Kromstraat- 
Over den Dries - H.vd.Venstraat - Veerstraat - De 
Hoef - Den Hof - Heuvelstraat - Kerkhoflaan - 
Parkstraat - CC Nesterlé.

vOrSTEnBOSCH 
Sinterklaas komt dit jaar wederom met een hele 
grote groep Zwarte Pieten naar vorstenbosch. 
Dat gebeurt op zondag 16 november om 13.00 
uur in Gildebergske. 

Er wonen inmiddels zoveel kinderen dat Sinter-
klaas en zijn Zwarte Pieten hard moeten werken. 
Hoe Sinterklaas dit jaar gaat komen is nog even 
de vraag. Zijn Regelpiet is hier druk mee en ho-
pelijk heeft hij het op tijd geregeld. Komen jul-
lie kijken? De fanfare en het gilde zijn natuurlijk 
weer van de partij. Neem een vlaggetje mee of 
een mooie muts met je naam erop, dan wordt het 
vast een groot feest. 

Zet 
vanaf 

zaterdag 
je schoen

Muzikale ontmoeting

De muzikale ontmoeting tussen 
drie orkesten werd goed bezocht 
en leidde tot een kwalitatief mooie 
prestatie van ongeveer 60 muzi-
kanten. 

Voorzitter Lambert van der Ven 
heette even na 11.00 uur iedereen 
van harte welkom in de repetitie-
ruimte van de Dintherse muziek-
vereniging, die met extra gekleurde 
spots zorgde voor een sfeervolle 
concertruimte. 

De B-selectie van de slagwerkgroep 
van Harmonie Sint Servaes opende 
het concert. Door de afwezigheid 
van hun instructeur Ton van de 
Veerdonk, was het deze ochtend 
slagwerklid Desie Verhoeven die de 

directie over het orkest had. Later 
werd hun optreden afgewisseld 
met het opleidingsorkest van de 
Dintherse harmonie, onder leiding 
van Arian Deckers. Enkele keren 
werd er over en weer gespeeld en 
zo kwam rond 11.45 uur een einde 
aan het eerste deel van deze con-
certochtend.

Tegen 12.00 uur was het de beurt 
aan de Heesche zustervereniging 
Fanfare Aurora, die met haar orkest 
Con Brio, onder leiding van Jeroen 
Kocken, optrad. Het fanfareorkest, 
wat het tweede orkest is van de 
Heesche fanfare, bracht een aan-
tal pakkende nummers ten gehore 
en zorgde voor een goed verzorgd 
tweede deel van dit concert.

HEESWIJK-DINTHER - De jeugdmuzikanten van Harmonie Sint Servaes 
uit Dinther en Fanfare Aurora con brio uit Heesch verzorgden zondag 
een uitwisselingsconcert in de Muziekfabriek in Heeswijk-Dinther.

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

recept  Sinterklaascake

Eet Smakelijk

boodschappenlijstje 

150 gram boter
150 gram basterdsuiker

3 eieren
3 eetlepels water
150 gram bloem
100 gram pepernoten
1 theelepel speculaaskruiden

BErEIDInGSWIJzE
Verwarm de oven voor op 175 graden C. Klop de boter zacht, roer de basterdsuiker 
erdoor. Voeg de eieren, het water en de gezeefde bloem met de speculaaskruiden toe. 
Klop dit tot een glad beslag en spatel de pepernoten erdoor. 
Bakken in ongeveer 60 minuten voor een heerlijk cake.
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Voorgerechten
CarpaCCio van zaCht gegaard wildzwijn
kruidkoek croutons, fijngesneden andijvie en appelstroop dressing 

heldere wildbouillon
met garnituur van paddenstoelen en fijne groenten 

huisgemaakte terrine van haas en konijn
salade van rode kool en appel, pesto van spek en pistache 

hoofdgerechten
gegrilde hertenraCk met Crumble van kastanje
met wildgarnituur, saus van steranijs en five spice 

wilde eendenfilet
met wildgarnituur, saus van bramen en brandewijn

duo van fazant
gevulde fazantenborst, gekonfijt pootje, wildgarnituur, saus van eekhoorntjesbrood

pasta papardelle met wildzwijn stoof
bospaddenstoelen, rucola, truffelolie en parmezaanse kaas

De Stefani cabernet sauvignon 2011

wildkaart wolters

Onze wildwijn !

‘t Dorp 94, Heesch (NB)
+31 (0)412-474083

info@restaurantwolters.nl
www.restaurantwolters.nl

Open 6 dagen per week van 16.00 - 1.00 uur
Zondag vanaf 14.00 uur - Maandag gesloten

Keuken open tot 21.30 uur

Komt deze avond u niet uit? Laat u informeren over de mogelijkheden. 
Bubbles, bites & gifts vindt plaats van zondag 14 tot en met zondag 21 december 2014. 
Graag tot ziens in De Pas, De Misse 4, 5384 BZ Heesch. Voor meer info: astrid@de-pas.nl - 0412-451634.

Voor alle ondernemers ….

       Christmas Party       Gifts 
Woensdag 17 december 
van 19.00 - 22.00 uur

In een sfeervol ingerichte De Pas hebben u en uw medewerk(st)ers een 
gezellige avond met heerlijke drankjes en hapjes, verzorgd door De Pas & Van 
Gruijthuijsen catering. Daarbij shopt u uw kerstgeschenk in de goed gevulde 
kerstshop waar tal van geschenken vragen om te worden uitgekozen.

Of u nu met 2, 4 of 100 werknemers bent… u bent van harte welkom!

Advertorial
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b o UW t
BErnHEzE uW BOuWpErIKELEn In BErnHEzE BOuWT?

InFO@DEMOOIBErnHEzEKranT.nL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

Tijdens de vakanTieperiode gewoon geopend

Open op werkdagen en zaterdagochtend. Dinsdag gesloten.

Column
ONNO

HET VERTROUWENS-
BEGINSEL IN DE 
BESTEMMINGS-
PLANPROCEDURE

In bezwarenprocedures wordt 
vaak een beroep gedaan op het 
vertrouwensbeginsel. Met het 
vertrouwensbeginsel wordt dan bedoeld, 
dat er een toezegging gedaan zou zijn 
voor medewerking aan een bepaald 
initiatief, terwijl uiteindelijk anders 
wordt beslist. 

Ook bij bestemmingsplanprocedures wordt dat nogal eens 
geprobeerd. Heel begrijpelijk, maar zelden met succes. 
Waarom slaagt een beroep op het vertrouwensbeginsel in de 
bestemmingsplanprocedure meestal niet?

In een bestemmingsplanprocedure geldt voor een geslaagd beroep 
op het vertrouwensbeginsel (sorry voor de volgende, onmogelijke 
zin, maar ik gebruik nu even de formulering zoals de rechter die 
meerdere keren heeft gehanteerd) dat er sprake moet zijn van: 
‘aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete ondubbelzinnige 
toezeggingen, gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waaraan 
rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend’.

Een hele mond vol, maar wat betekent dit?
Kort gezegd betekent dit, dat een beroep op het vertrouwensbeginsel 
alleen dan kan slagen, als degene die bevoegd is om een 
bepaald besluit te nemen (in dit geval de vaststelling van een 
bestemmingsplan) de toezeggingen gedaan zou hebben. Verder moet 
de toezegging dan ook nog heel concreet zijn en onweerlegbaar.

Hiermee zeg ik niet dat je in het kader van een 
bestemmingsplanprocedure alleen maar met de gemeenteraad 
zou moeten praten. Integendeel. Maar wel dat je je er van bewust 
moet zijn, dat als ambtenaren en wethouders uitspreken dat ze 
een ruimtelijk initiatief positief willen benaderen, dit geen garantie 
inhoudt. De gemeenteraad is immers het bevoegde gezag en stelt 
bestemmingsplannen vast. Er kan in zo’n situatie hooguit sprake zijn 
van een inspanningsverplichting. Maar zeker geen reden om een 
beroep te doen op het vertrouwensbeginsel.

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

ER MOET spRaKE Zij N VaN CONCRETE 
TOEZEGGINGEN DOOR EEN DaaRTOE 
bEVOEGD pERsOON

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

Vochtvreter

VOCHTVRETER
Bestrĳ dt condens, vocht en muffe 
luchtjes. Brengt de relatieve 
luchtvochtigheid terug tot normale 
waarden. Inhoud 450 gram.
Actie geldig t/m 30 november 2014

INCLUSIEF
NAVULLING

T.W.V. 2,95

5.99
9.19

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl
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 Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

 PAROS

FONTEINSET

CITY TOILETSET
VANAF 79,00

99,00

319,00

TREND

DESIGNRADIATOR

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

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

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

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%
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Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

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

Tekst?

De oplossing van vorige week

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nlPeter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Erkenning voor sociale ondernemers

Wethouder Huib van Olden van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch 
reikte de vouchers uit aan de 
twaalf ondernemers; waaron-
der Gebr. Dijkhoff. Hij bedankte 

de ondernemers voor hun in-
zet: “Het is hartstikke goed dat 
u kartrekker bent in de regio. Ik 
hoop dat u ook als ambassadeur 
van sociaal ondernemen uw stem 
in de regio wilt laten horen. 

Want het hebben van werk gaat 
veel verder dan financiële ontzor-
ging; het creëert voor veel men-
sen het gevoel mee te mogen en 
kunnen doen in onze samenle-

ving en daar zijn we samen ver-
antwoordelijk voor!” 
Met het PSO-certificaat (Presta-
tieladder Socialer Ondernemen) 
maken bedrijven zichtbaar wat 
hun bijdrage is aan de werkge-
legenheid voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Be-
drijven met een PSO-erkenning 
dragen meer dan gemiddeld bij in 
het bieden van kansen voor deze 
doelgroep.

BERNHEZE - ‘NoordOost brabant werkt!’ heeft vrijdag 31 oktober twaalf vouchers van 1000 euro uitge-
reikt aan ondernemers uit de regio. De vouchers bieden een financiële ondersteuning voor het aanvragen 
van een PSO-certificaat. Onder andere Gebr. Dijkhoff uit Heeswijk-Dinther kreeg een voucher. 

Sociale ondernemers in de regio met PSO certifi caat

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

• Dienstverlening, beton, grond en wegenbouw
• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

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

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

TE HUUR:
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In het boek gaat Leo Fijen op be-
zoek bij abdijen in onder meer 
Doetinchem, Velp, Amsterdam, 
Rome en Westvleteren (België). 
Aan de kloosterlingen stelt hij we-
reldse vragen, als: Hoe vinden we 
rust in ons hectische bestaan? Kun 
je je nog kwetsbaar opstellen in 
deze harde tijd? 
Hij ontdekt dat kloosterlingen vaak 
een geheel eigen kijk op zulke on-
derwerpen hebben. Dat levert ver-

rassende en inspirerende antwoor-
den op. ‘Kon ik de stilte maar wat 
harder zetten’ van Leo Fijen is het 
vervolg op het succesvolle ‘De reis 
van je hoofd naar je hart’, waarin 
hij op bezoek gaat bij Nederlandse 
godzoekers op de mooiste plekken 
van Europa en met hen praat over 
eenzaamheid, goed en kwaad in 
een mens, roeping, stilte en God. 

Leo Fijen studeerde geschiedenis 
aan de Universiteit in Leiden. Hij 
was adjunct-perschef van de Ne-
derlandse Bisschoppenconferen-
tie en het R.K. Kerkgenootschap. 
Daarna maakte hij de overstap 
naar de televisie. Inmiddels is hij 
hoofd RKK-zendtijd van de KRO. 
Hij is auteur van veelgelezen boe-
ken over het kloosterleven en al-
ledaagse spiritualiteit.

De lezing vindt plaats in de Nor-
bertuszaal van de Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther. 
Aanvang 15.00 uur (inloop 14.30 
uur). De entree bedraagt € 5,- 
inclusief koffie/thee.
Reserveren via 
administratie@bernemedia.com

Lezing Leo Fijen bij 
Boekhandel Berne
HEESWIJK-DINTHER - boekhandel berne houdt op zaterdag 15 no-
vember een lezing/presentatie met Leo Fijen naar aanleiding van zijn 
nieuwe boek ‘kon ik de stilte maar wat harder zetten’. 

De periode 1648 tot 1795 is ei-
genlijk een ‘vergeten’ periode in 
de geschiedenis van Noord-Bra-
bant. Veel mensen weten wel het 
een en ander over de roemrijke tijd 
van het hertogdom Brabant in de 
middeleeuwen – denk aan hertog 
Jan – en ook nog over de 19de 
en 20ste eeuw, maar weinig over 
de tijd daartussen. De anderhalve 
eeuw tussen 1648 en 1795 wordt 
nog vaak gezien als een duistere 
tijd, de periode dat ‘wij’ onder de 
knoet van de protestanten zaten, 
generaliteitsland waren en uitge-
buit werden.

Deze opvatting is inmiddels ach-
terhaald. Tegenwoordig denken 
we toch wel enigszins genuanceer-
der over Brabant in de 17de en 
18de eeuw. Niet dat het allemaal 
rozengeur en maneschijn was: er 
was veel armoede, er bestond veel 
onveiligheid, er waren oorlogen en 
brandschattingen waren aan de 
orde van de dag. 

Toen Noord-Brabant in 1648 de-
finitief een deel werd van Noord-
Nederland werden de katholieke 
inwoners van Brabant geconfron-
teerd met de calvinistisch protes-
tantse cultuur van het noorden. 

In deze lezing wordt deze geschie-
denis verteld aan de hand van tal-
loze afbeeldingen, gezien vanuit 
het perspectief van de regio Zuid-
oost Noord-Brabant.
Henk Roosenboom is wetenschap-
pelijk medewerker aan het histo-
risch archief in Eindhoven.

De lezing op 20 november begint 
om 20.00 uur in de Heemkamer, 
Raadhuisplein 21a in Dinther.
Voor leden is het gratis, de entree 
voor niet-leden bedraagt € 2,-.

Lezing over een ‘niet zo 
Gouden Eeuw’
HEESWIJK-DINTHER - Henk Roosenboom verzorgt op donderdag 20 
november een lezing bij Heemkundekring de wojstap in de heemkamer 
in Heeswijk-Dinther.

presentatie over het nieuwe 
solliciteren; Maayke Snelting

In de Week van de Mediawijsheid 
vraagt de bibliotheek jaarlijks aan-
dacht voor het belang van media-
wijsheid. 

Solliciteren is, in tegenstelling tot 
wat veel mensen denken, een full-
time baan. Je bent dagelijks bezig 
met onderzoek doen naar diverse 
organisaties, zoeken naar vacatu-
res via Social Media en andere (di-
gitale) kanalen, netwerken en het 
(her)schrijven van een goede sol-
licitatiebrief. Hoe maak je nu het 
best gebruik van de nieuwe tech-
nologie en middelen die voorhan-
den zijn om te zoeken naar een 

nieuwe baan? En, niet onbelang-
rijk, wat zijn de valkuilen van het 
inzetten van Social Media.
In haar presentatie geeft Maayke 
een korte uitleg over de verschil-
lende Social Media platformen en 
zoomt zij in op de belangrijkste 
sollicitatiekanalen en hoe deze 
als werkzoekende in te zetten. Zij 
geeft voorbeelden van succesver-
halen en geeft tips in de vorm van 
interessante boeken en weblinks 
om zelf mee aan de slag te gaan 
na de presentatie.

De presentatie begint om 20.15 
uur en de toegang is gratis. Voor-

af aanmelden kan in de biblio-
theek, 0412-451857, of via 
contactheesch@nobb.nl. 

HEESCH - in het kader van de week van de Mediawijsheid van 21 tot 
en met 28 november, verzorgt Maayke Snelting, communicatieprofes-
sional uit Heesch, op maandag 24 november een presentatie in de 
bibliotheek Heesch met als thema ‘het nieuwe solliciteren’. 

Eten, drinken & uitgaan

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

adv_demooibernheze.indd   1 12-05-14   20:54

Meezingen met de Liederentafel
HEESCH – Er kan weer volop meegezongen met het liederentafelorkest op woensdag 19 november om  
20.00 uur in De Pas in Heesch. 

Live muziek, gebracht door gitarist en ‘leader van de band’ Paul, accordeonist Hent en drummer Henk. Vorige 
maand was bovendien gastzangeres Willemien van de partij. Zij spelen en zingen de liedjes en deze kunnen 
dan meegezongen worden. De tekst staat in het - voor iedereen beschikbaar gestelde - boek. Met een goed 
gevulde zaal was de laatste liederentafel weer gezellig als vanouds. Iedereen kan zo binnenlopen, al is het maar 
om naar de muziek te luisteren. Je gaat vanzelf meezingen. Mocht je zin hebben om in te haken, zelf een liedje 
uit de bundel voor te zingen, een dansje te wagen of een aardigheidje voor de microfoon te brengen, het kan 
allemaal. Leeftijd en muzikale kwaliteiten spelen geen rol. Iedereen is welkom. De avond begint om 20.00 uur 
en de entree bedraagt € 1,-. 

Ontdek de zin van Bernheze
HEESWIJK-DINTHER - De bernhezer kunstkring (bkk) houdt vrijdag 14 novem-
ber de vijftiende Zin van bernheze in Aquarest in Heeswijk-Dinther. 

Organisator de BKK pakt - in samenwerking met de bibliotheken van Bernheze 
- weer flink uit met toppers die niet alleen het publiek aan zich weten te binden, 
maar ook de kunst van het vermaken verstaan.
De deelnemers zijn de Rotterdamse plezierdichter Lars van der Werf, de Turkse 
Brabander Ferhat Yildirim, de poëtische Wen van der Schaaf uit Eindhoven en 
duizendpoot Henk Spaan. De muzikale bijdrage is van Kaylee Rijkers. Presentator 

Mathieu Bosch verbindt de gasten verbaal aan elkaar. Ontdek de Zin van Bernheze in Aquarest, Meerstraat 
30, Heeswijk-Dinther. Aanvang 20.30 uur. Entree € 5,-. Reserveren: info@debkk.nl.

Winnaars 2 gratis kaartjes: Ingeborg Manders en Chris van Helvoirt

HEESCH - Heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ houdt donderdag 20 
november een lezing over volks-
verhalen uit het Maasland. Spre-
ker is historicus Gerard Ulijn uit 
Megen. 

Drs. Gerard Ulijn (Oss, 1942) is 
sociaal pedagoog, docent en po-
liticus. Hij noteerde en vertolkte 
vertelsels uit het Maasland, die hij 
onder meer publiceerde in ‘Van 
vierze’ en ‘Vur erpul en pap’. Ulijn 
woont in Megen en verdiept zich 
al decennialang in de geschiede-
nis van zijn regio: zijn woonplaats 
Megen, de dorpen eromheen en 
zijn geboortestad Oss. Hij heeft 
veel archiefonderzoek gedaan in 
archieven zoals in Oss en ’s-Herto-
genbosch en heeft al diverse his-
torische publicaties op zijn naam 
staan. Naast onderzoeker is hij ook 
schrijver van poëzie, proza en to-

neel en een echte verhalenvertel-
ler. Sinds 1965 publiceert hij zijn 
onderzoeksresultaten, zowel in 
het Nederlands als in het dialect. 
De lezing wordt gehouden in de 
Heemschuur in Heesch en begint 
om 20.00 uur. De entree voor niet-
leden bedraagt € 4,-, inclusief kof-
fie of thee.

Lezing over volksverhalen 
uit het Maasland
Dialectverhalen met humor en ernst

www.mooinisseroi.nl
INfoRmEERt, 
boEIt 
EN INtEREssEERt

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
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Bernheze sportief

OLaT-wandeltocht door Maashorst en 
Herperduin

NISTELRODE - wandelsportver-
eniging OLAT houdt zondag 16 
november haar tweede wandel-
tocht van dit winterseizoen; deze 
keer vanuit Nistelrode. 

Tijdens de wandeling worden 

twee natuurgebieden doorkruist: 
de Maashorst en Herperduin. De 
Maashorst is een rijk vogelge-
bied, waar de overwinteraars uit 
het noorden weer zijn neergestre-
ken. Tijdens de wandeling in het 
landschap zal regelmatig de Peel-
breuklijn gepasseerd worden, met 
de daarbij behorende horsten en 
slenken. Buurtschappen als ‘t Loo, 
Donzel, Mun en Slabroek laten een 
mengeling van natuur, cultuur en 
landbouw zien. 

Startlocatie is Feesterij De Hoef-
slag, De Wan 1a, 5388 HJ Nistel-
rode. Alle afstanden mogen vanaf 
8.00 uur starten. De ervaren wan-
delaars kunnen wandelen op de 
40, 30 of 20 km. Voor degenen die 

minder willen wandelen en voor 
families met kinderen, kan tot ui-
terlijk 12.30 uur ook gestart wor-
den op de 15 of 10 km. Onderweg 
heeft OLAT enkele wagen- en ca-
férustposten ingericht. Op de wa-
genrustplaatsen is de verzorging 
bij het startgeld inbegrepen. 

Er hangen pijlen en deelnemers 
krijgen een routebeschrijving mee, 
waardoor de routes eenvoudig 
zijn te wandelen. De mogelijkheid 
bestaat om de routes op de start-
locatie op de eigen GPS te down-
loaden. Kinderen genieten 50% 
korting op het inschrijfgeld. 

Meer informatie: www.olat.nl of 
via winterserie@olat.nl. 

Tornado 
dames 1 pakt weer punten

NISTELRODE - Na tweemaal op rij 
verlies, pakten de volleybalsters 
van Tornado uit Nistelrode afge-
lopen zaterdag vier punten tegen 
Detac dames 1. 

De eerste set was meteen de meest 
overtuigende. Het leek erop dat 
Tornado inderdaad de spirit heeft 
weten vast te houden van de laat-
ste set van vorige week. Sterke 
servicebeurten en beweeglijk spel 
zorgden namelijk voor de winst 
van de eerste set. De tweede en 
derde set begonnen erg moeizaam. 
Tornado toonde geen soepel spel 
en daardoor kwam het jonge team 
van Detac in het spel. Echter kon 
Tornado in beide sets herstellen, 
terugkomen en de winst pakken. 
De vierde set was de scherpte bij 
Tornado weg en Detac maakt daar 

gretig gebruik van door de laatste 
set te pakken: 3-1. 

Meisjes b
Meisjes B speelde zaterdag te-
gen Particolare/DS meisjes B2 uit 
Den Dungen. De eerste twee sets 
werden vrij gemakkelijk gewon-
nen (25-16 en 25-12), de derde 
set ging wat minder goed en die 
moest Tornado dan ook afgegeven 
(23-25). 

Ondanks het feit dat Tornado vaak 
in drieën speelde, ging het allemaal 
wat moeizaam. De ploeg werd wat 
slordig en maakte daardoor veel 
onnodige fouten. Maar deson-
danks werd de vierde set overtui-
gend gewonnen: 25-9. Volgende 
week staat het duel tegen Were-Di 
in Gemert op het programma.

volleybal

Foto: Wim van Tilburg

nieuwe outfit door nieuwe sponsoren voor 
zaalvoetbalteam Bernheze Media

De sponsoren hopen dat het tenue 
de spelers zal stimuleren tot spor-
tieve en spannende wedstrijden en 
een succesvol seizoen zal opleve-
ren. 
De spelers van het zaalvoetbalteam zijn zeer ingenomen met hun tenue en ho-
pen op een langdurige samenwerking met hun sponsoren. Met een bos bloemen 
werden de sponsoren: Ton Willemsen van Badkamermarkt.nl, Mark Verwijst van 
Eetcafé ’t Pumpke en Rian van Schijndel en Heidi Verwijst van Bernheze Media, 
bedankt voor hun gulle geste.

Dv Dancing Kids voor het eerst in CC nesterlé

Voorheen werd De Pas in Heesch 
hiervoor bezocht, maar dit jaar 
blijven ze dicht bij huis. Er zijn 
in totaal twintig nieuwe dansen 
te bewonderen in verschillende 
leeftijdsklassen: minioren - 5 t/m 
9 jaar, junioren - 9 t/m 12 jaar, 
jeugd - 12 t/m 16 jaar en hoofd-
klasse - 16 jaar en ouder en in zes 

verschillende categorieën; mars, 
garde, solo garde, solo show, 
show modern en show karakter.

Naast het genieten van de mooie, 
afwisselende dansen, hebben be-
zoekers ook dit jaar weer de kans 
om prijzen te winnen. Veel bedrij-
ven zijn bereid gevonden om voor 

de loterij diensten en producten 
beschikbaar stellen, waarvan de 
opbrengst naar de vereniging 
gaat. Tevens zullen er enkele le-
den gehuldigd worden die al 5, 10 
of zelfs 15 jaar lid zijn. 

voorverkoop kaartjes
De kaartjes zijn in de voorverkoop 

NISTELRODE – Dansvereniging Dv Dancing kids verleent met twee voorstellingen; een om 13.00 uur en 
een om 18.00 uur, de mogelijkheid voor belangstellenden om alle nieuwe dansen van dit seizoen te komen 
kijken. De presentatiemiddag en -avond zal zondag 23 november, voor het eerst in cc Nesterlé gehouden 
worden. Zij nodigen u uit voor de voorstellingen om 13.00 uur of om 18.00 uur. 

NISTELRODE - bernheze Media, badkamermarkt.nl en Eetcafé ’t Pumpke hebben zaalvoetbalteam bernheze 
Media uit Nistelrode voorzien van een nieuwe outfit. Op vrijdag 7 november mochten de trotse spelers van 
het Zaalvoetbalteam hun nieuwe tenue in ontvangst nemen bij het Mediahuys in Nistelrode. 

HET GROOTSTE AANBOD SANITAIR
VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Heeft u ook moeite om rond te komen? 
Neem dan contact op met Optimisd, de sociale 
dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel, 
Sint Michielsgestel en Veghel.

Frisselsteinstraat 6, Veghel
telefoon: (0413) 75 03 90
info@optimisd.nl  
www.optimisd.nl  

Dankzij de bijzondere bijstand 

kan onze zoon zijn werk-
stuk op een computer 
afmaken
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Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch

avesteyn blijft thuis ongeslagen
HEESWIJK-DINTHER - Het eerste 
elftal van Avesteyn trad afgelopen 
zondag aan tegen Avanti waarvan 
op voorhand bekend was dat het 
een stugge, moeilijk verslaanbare 
ploeg was. 

Avesteyn trad weer met een jonge 
ploeg aan en speelde met name 
het eerste deel van de wedstrijd 
fris en verzorgd voetbal. De ploeg 
uit Dinther kwam in die periode op 
voorsprong door een toegekende 
penalty. Voor vele toeschouwers 
kwam deze uit de lucht vallen om-
dat er geen zware overtreding aan 
vooraf ging. 

Technisch gezien mocht hij gege-
ven worden en Lars van Lee be-
nutte deze waardoor de 1-0 op 
het scorebord kwam. Vanaf dat 
moment nam Avanti, het initiatief 
over. Avesteyn probeerde van-
uit een collectief te voetballen en 
vooral te voorkomen dat het te-

gendoelpunt viel. 
Net na de rust viel alsnog het te-
gendoelpunt. Na te laconiek op-
treden in een situatie bij de zijlijn, 
werd de bal voorgegeven en in-
gekopt. Vanaf dat moment was 

het helemaal billenknijpen voor de 
Dintherse supporters. 

Uiteindelijk werd er een gelijkspel 
uitgesleept en kon Avesteyn een 
punt bijschrijven.

voetbal

Heeswijk gelijk tegen koploper
WAALWIJK/HEESWIJK-DINTHER 
- Op sportpark Eikendonk in waal-
wijk werd dit weekeinde de topper 
in de 2e klasse F tussen koploper 
wSc en nummer 2 Heeswijk ge-
speeld. 

Het thuisteam liet vanaf het eerste 
fluitsignaal van de prima scheids-
rechter Hesselmans zien waarom 
zij de ranglijst aanvoert. Zoals va-
ker dit seizoen, stond het team van 
trainer Marc van de Ven echter uit-
stekend, waardoor echte kansen 
uitbleven voor de gastheren. Om-
dat de thuisploeg niet door kon 
drukken kreeg Heeswijk steeds 
meer grip op de wedstrijd en ging 
het ook beter voetballen. 

Net voor het half uur resulteerde 
dit in een vrije trap op ongeveer 
20 meter van WSC-doelman Jacky 
den Bol. Specialist Turgay Arslan 
nestelde zich achter het leder en 
krulde de bal via de onderkant van 
de lat prachtig binnen, 0-1, tevens 
ruststand.

Aanvallender
Na de thee verscheen er een nog 

aanvallender WSC op het veld. 
Met vijf aanvallend ingestelde 
spelers en twee opkomende backs 
was het voor Heeswijk alle hens 
aan dek. Opnieuw kwam het 
thuisteam echter niet tot uitge-
speelde kansen, waardoor keeper 
Lunenburg het met name druk had 
met hoge ballen uit de lucht pluk-

ken en achterballen nemen. De 
klok tikte langzaam door in Hees-
wijks-voordeel. In de 88e minuut 
kreeg het thuisteam een corner te 
nemen, die door de ruim 2 meter 
lange aanvoerder Rudy Pelhan bij 
de eerste paal achter de kansloze 
Lunenburg werd gekopt: 1-1. Dit 
was tevens de eindstand.

voetbal

Op de achttien uitstekend gepre-
pareerde holes van golfclub De 
Schwinkelse, werd er door 37 gol-
fers gestreden om de titel ‘Beste 
golfer van HDL-UIT’. 
Dit jaar werd de HDL-Golf-UIT uit 
gewonnen door Hans en Thea de 
Visser. Bij de heren was de wed-
strijd gesplitst in HCP 0-24, met 
als winnaar Hans de Visser en HCP 
24-36, met als winnaar Pierre van 
den Helm.
Na de ontvangst met een kopje 

koffie en een koekje, startten 10 
flights aan de HDL-Golf-UIT. Er 
werd gespeeld over 18-holes met 
een Stableford wedstrijdvorm. Na 
afloop was er natuurlijk gelegen-
heid voor een lekker drankje, ge-
volgd door de prijsuitreiking, met 
als afsluiting een buffet. De derde 
HDL-Golf-UIT werd gesteund door 
Rabobank Bernheze.
De uitslag was als volgt: Dames: 1e 
prijs Thea de Visser, 2e prijs Heidi 
Leliveld, 3e prijs Mia van Emmerik. 
Heren hcp 0-24 1e prijs Hans de 
Visser, 2e prijs Gerrit van Schijndel, 
3e prijs Nico van Heesch. Heren 
hcp 24-36 1e prijs Pierre van den 
Helm, 2e prijs Eric van Gerwen en 
3e prijs Ad van Nistelrooij. Neary: 
dames Marie-Jose Winants, Neary 
heren Ron Bomelijn. Longest bij de 
dames: Heidi Leliveld, longest bij 
de heren Arthur Leliveld.

Derde Golf 
HDL-uIT in Someren

golf

SOMEREN/HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - voor de derde keer 
werd op vrijdag 24 oktober de jaarlijkse HDL-Golf-UiT georganiseerd 
door de stichting Golf HDL. Na bakel en Afferden werd deze keer een 
bezoek gebracht aan Someren. 

Teams DOS’80 halen vier punten binnen

HEESCH - De eerste teams van de 
dames en de heren van handbal-
vereniging DOS’80 haalden een 
maximale score in hun uitwed-
strijden van afgelopen weekend.

In Boekel troffen de Heesche da-
mes hekkensluiter Habo. Aanvan-
kelijk leek er geen vuiltje aan de 

lucht voor de formatie van coach 
Joop Baltussen. Een 2-5 voor-
sprong na een kwart van de wed-
strijd.Toch deelde de thuisploeg 
uit Boekel wat speldenprikken uit, 
maar in gevaar kwam DOS’80 
niet. Ruststand 9-11. 

Habo was na rust een heel stuk 
feller. In 10 minuten tijd kwam de 
ploeg op voorsprong met twee 
goals. Nu liepen de Heesche da-
mes achter de feiten aan. Toch kon 
DOS wat doelpuntjes meepikken 
en 3 minuten voor tijd was het 18-
20. Habo maakt 20-20, maar het 
was Ellen Kenter van die met haar 
vijfde treffer nog eenmaal het net 
wist te vinden: 20-21.

Heren 1
De wedstrijd in Drunen tegen 

Avanti was een stevig en voor 
het publiek onderhoudend duel. 
Dankzij de voortreffelijke scheids-
rechter was het ook een sportieve 
wedstrijd. De heren van DOS’80 
hadden een voortvarende start, 
maar de tegenstander wist het 
gaatje halverwege de eerste helft 
te dichten. Daarna volgde een 
gelijkopgaande strijd, waarbij de 
Heesche dekking veel moeite had 
met de afstandsschoten.

In de tweede helft wisten de he-
ren wat afstand te creëren, mede 
door goed verdedigingswerk van 
Niek Lubbersen en Roy Govers. 
Daardoor kregen ook de andere 
spelers meer grip op hun directe 
tegenstander, waardoor DOS’80 
de wedstrijd redelijk rustig uit kon 
spelen: 21-26.

handbal

HALSTEREN/HEESCH – in west-
brabant speelde HvcH een goede 
wedstrijd tegen Halsteren. 

Met de rust was het 1-0 voor Hal-
steren en de thuisploeg verdub-
belde twee minuten na rust deze 

voorsprong. HVCH kwam knap 
terug tot 2-2 en incasseerde in 
de 89e minuut het derde doel-
punt van Halsteren. Er was toen te 
weinig tijd voor een passend ant-
woord, maar er werd weer goed 
gespeeld en er was volop strijd.

HvCH tegen 
Halsteren toch op verlies

voetbal

Dv Dancing Kids voor het eerst in CC nesterlé te verkrijgen bij schildersbedrijf 
Venwico. De kaartjes kosten in de 
voorverkoop € 2,50 voor volwas-
senen en € 1,50 voor 65+ en kin-
deren tot 12 jaar. 
Op zondag 23 november kunnen 
er ook nog kaartjes worden ge-
kocht, maar dan is de prijs € 3,50 
voor volwassenen en € 2,50 voor 
65+ en kinderen tot 12 jaar. 
Mensen met een fanclubpas kun-
nen hun gratis kaartje tijdens de 
voorverkoop afhalen. 
Op de dag zelf kunnen deze 
kaartjes niet meer opgehaald 
worden! Ook de loterij is er weer
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Reinier van der Heijden is sinds 
2000 een zelfstandige ondernemer 
in de elektrotechniek te Heeswijk-
Dinther. Hij is zeer breed gespe-
cialiseerd in zijn vakgebied. Van 
elektrotechnische installaties tot 
aan beveiligingssystemen en van 

camerasystemen tot aan datanet-
werken. Meer informatie hierover 
is te vinden op zijn website: www.
reiniervanderheijden-elektro.nl.
De voetballers zijn erg blij met hun 
trouwe sponsor en hopen dat zij de 
komende jaren blijft steunen.

zaalvoetbalteam rein van der 
Heijden bestaat 12,5 jaar

HEESWIJK-DINTHER - Zaalvoetbalteam Rein van der Heijden uit Hees-
wijk-Dinther bedankt haar sponsors Reinier en christel van der Heij-
den. Dankzij hen speelt dit team al 12,5 jaar met heel veel plezier in de 
zaalcompetitie van HDL. 

Uit heel Nederland, Duitsland en 
België komen taekwondoka’s van 
alle leeftijden om mee te doen aan 
dit toernooi. Het is een laagdrem-
pelig toernooi, waardoor het niet 
alleen leuk is voor de ervaren deel-
nemers, maar ook voor de begin-
nende taekwondoka’s. 

Deelnemers kunnen meedoen aan 
twee onderdelen: tuls en spar-
ren. Op het onderdeel tuls moe-
ten deelnemers een patroon laten 
zien, een gevecht tegen schijnaan-
vallers. Bij het onderdeel sparren is 

het de bedoeling zoveel mogelijk 
punten te scoren door de tegen-
stander te raken met verschillende 
technieken. 
Uniek aan dit toernooi is dat er 
een herkansingsronde is, zodat 
alle deelnemers minstens twee 
wedstrijden kunnen doen. Publiek 
wordt van harte uitgenodigd om 
te komen kijken: het toernooi start 
om 10.00 uur en zal omstreeks 
16.00 uur afgelopen zijn. Entree is 
voor iedereen vanaf 15 jaar € 4,-, 
kinderen t/m 14 jaar betalen € 1,-. 
Het toernooi vindt plaats in sport-

hal de Rusheuvel, Rusheuvelstraat 
5 in Oss. 
Voor meer informatie: 
www.taekyonberghem.nl 

Open toernooi Taekyon Berghem in Oss
BERGHEM/BERNHEZE - Taekwondovereniging Taekyon berghem - dat 
onder andere veel leden uit bernheze heeft - houdt op zondag 23 no-
vember in Oss voor de twaalfde keer het Open Taekyon toernooi. 

HEESWIJK-DINTHER - Het eerste 
team van Altior pakte dit week-
einde de eerste punten tegen Ajo-
la/De wilma’s. 

Goed nieuws, maar geen verslag 
daarvan deze week, maar van de 
eerste wedstrijd in de zaal voor 
Altior E4 tegen EDN56’51. Altior 
speelde heel goed rond en was fel 
op de bal. Met de rust stond het 
6-2 voor Altior. In de tweede helft 
was de ploeg iets minder fel en 
wilden ze met z’n allen scoren. Dat 
lukte gedeeltelijk, de eindstand 
was 10-3. Een mooi begin van de 
zaalcompetitie. 

Ajola/De Wilma’s – Altior 1: 7-16
Spes 2 – Altior 2: 12-10

Ajola/De Wilma’s – Altior 3: 6-8
Altior 5 – Avanti 3: 7-10
Emos A3 – Altior A2: 1-8
Prinses Irene B1 – Altior B1: 3-3
Altior C1 – TOG C1: 13-3
SCMH C1 – Altior C2: 2-2
Prinses Irene C2 – Altior C3: 3-1

Altior D1 – JES D1: 10-2
Prinses Irene D3 – Altior D2: 2-2
Altior E3 – Avanti E2: 3-6
Altior E5 - Prinses Irene E2: 4-22
Altior F1 – Avanti F1: 3-18
De Korfrakkers W3 – Altior W1: 
14-4.

altior 1 pakt punten korfbal
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afgang voor prinses Irene tegen ODC
NISTELRODE - Met het schaam-
rood op de kaken gingen de 
spelers van Prinses irene zon-
dagmiddag van het veld af na de 
5-0 nederlaag tegen het boxtelse 
ODc. 

Na een 1-0 ruststand, werden de 
elf van coach Meijs totaal weg-
gespeeld. Daar zag het in de eer-
ste helft absoluut niet naar uit, al 
stond er een 1-0 achterstand op 
het scorebord bij het rustsignaal, 
door een doelpunt van Remco 
Schellekens. Net als vorige week 
en bijvoorbeeld ook in de wedstrijd 
tegen Sparta ‘25, ging het meteen 
na rust helemaal fout. Binnen een 
paar minuten stond een 3-0 stand 

op het scorebord, door een eigen 
doelpunt in de 52e minuut en een 
benutte penalty door Tom van de 
Berg in de 53e minuut. In de 68e 

en 76e minuut strooide topscorer 
Bart Dammers nog wat meer zout 
in de wonde door nog tweemaal te 
scoren. 

voetbal

prinses Irene vrouwen nemen 
punt mee uit Tilburg
TILBURG/NISTELRODE - De voet-
balsters van Prinses Irene hebben 
een verdiend punt overgehouden 
aan de wedstrijd tegen ‘t Zand uit 
Tilburg. 

Met een uitstekende wedstrijdin-
stelling werd begonnen tegen een 
tegenstander die veel ervaring en 
scorend vermogen in deze compe-
titie laat zien. 
De wedstrijd eindigde in een bril-
stand. In de tweede helft stopte 
doelvrouw Nadia van Mourik 
(foto) een penalty.

voetbal

NISTELRODE - De eerste wedstrijd 
in de zaal voor de korfbalsters van 
Prinses irene was een thuiswed-
strijd tegen DSv uit Diessen. 

Prinses Irene ging voortvarend van 
start. De eerste helft lag het tempo 
hoog en wisten de Nistelrodese 

vrouwen een ruime voorsprong op 
te bouwen. De tweede helft was 
rommeliger, maar een overwinning 
kwam geen moment in gevaar. Na 
een 8-2 ruststand werd het uitein-
delijk een 14-4 overwinning. Linda 
van Venrooij was goed op schot en 
schoot vijf keer raak.

prinses Irene 
wint eerste zaalwedstrijd

deze Zondag 
is onze betoverende kerstmarkt 

open van 12.00 tot 17.00 uur

Intratuin Veghel Heuvel 11 
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

korfbal
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NISTELRODE – Het einde van het 
jaar nadert, dus het is tijd voor 
het Nisserois Zaalvoetbal kampi-
oenschap (NkZ). 

In samenwerking met Café de 
Snor zal dit prestigieuze zaalvoet-
baltoernooi dit jaar plaatsvinden 

op zondag 28 december van 
10.00 uur tot 16.00 uur in sport-
hal ‘de Overbeek’ in Nistelrode.
Er kan vanaf heden ingeschreven 
worden via:
dennisshota@icloud.com
wilko.smits@home.nl
De kosten per ingeschreven team 
bedragen € 50,-.
Na inschrijving volgt verdere in-
formatie over de betaling en het 
programma van de dag zelf.

Er kan tot 15 december inge-
schreven worden.

Inschrijving nisserois zaalvoet-
bal Kampioenschap van start

We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?

Het kan
weer!
Zilvervloot 
Sparen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

10%premie voor 10 jaar sparen

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Broers pittens 
winnen OnK Enduro in zelhem

VORSTENBOSCH - De broers Thierry en wesley Pittens uit vorstenbosch 
hebben in het eerste weekend van november de zevende wedstrijd om 
het Open Nederlands kampioenschap Enduro in Zelhem gewonnen.

Thierry en Wesley wisten beiden goede tijden neer te zetten in de proe-
ven en slaagden erin om in hun eigen klasse met een grote voorsprong te 
winnen. Wesley reed lang aan de leiding in de scratch van de inters, maar 
zag in de slotfase toch Hans Vogels nog langszij komen. Thierry wist wel 
de scratch van de nationalen op zijn naam te schrijven.

motorsport

Thierry Wesley

nieuwe tenues voor avesteyn C1 en C2 

Chris van Velzen namens van Vel-
zen Aanhangers, nam de sponso-
ring voor de C1 voor zijn rekening, 
terwijl Mari Cooymans (Cooymans 

Montage en Lastechniek) en Thier-
ry Dielissen (Wedemeijer en Dielis-
sen Notarissen) de C2 in het nieuw 
staken. Beide elftallen beschikken 

hiermee over prachtige nieuwe 
tenues. De sponsoren kregen, als 
dank voor deze sponsoring, door 
de aanvoerders bloemen uitge-
reikt. De wedstrijden die daarna 
gespeeld moesten worden, wer-
den overtuigend gewonnen.

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 8 november was een heugelijke dag 
voor de c-teams van R.k.S.v. Avesteyn uit Dinther. Die dag kregen bei-
de teams nieuwe wedstrijdtenues. 

NISTELRODE- Met een laat herfst-
zonnetje in het vooruitzicht, kwa-
men op zondag 9 november de le-
den van Jeu de boulesclub De Lé en 
leden van het Gilde St. Anthonius 
Abt – St. Catharina op De Gilden-
hof bij elkaar om samen - voor de 
derde keer in successie - hun tra-
ditionele jeu de boules- en schiet-
toernooi te houden. Het werd een 
zeer gezellig evenement. Meer info 
en foto’s:www.mooinisseroi.nl

Jeu de boules- 
en schiettoernooi

jeu de boules

De drie winnnaars

LOOSBROEK - wHv heeft de 
belangrijke thuiswedstrijd tegen 
ScMH verloren.

Vooral in de eerste helft was 
SCMH de betere ploeg. Het was 
net of de passie ontbrak bij WHV. 
Elke tweede bal was voor SCMH, 
dat in de eerste helft volop van een 
te slap spelend WHV profiteerde. 
Na een klein kwartier werd het 0-1 
toen een corner van SCMH niet 
goed werd verwerkt en deze via 
een verdediger van WHV achter 
keeper Jaap de Wit verdween. 

Hier kon WHV enkel een goed 
schot van Martijn Driessen tegen-
over stellen dat door de keeper 
van SCMH goed werd verwerkt. 
SCMH rook zijn kans om de wed-
strijd nog voor rust te beslissen en 

in de 40e minuut werd het 0-2 
toen een aanval van SCMH goed 
werd afgerond door aanvoerder 
Carli van Asseldonk. Met deze 0-2 
werd de rust bereikt. 

counter
Na rust kwam er een geheel an-
der WHV het veld op. Er werd 
voor elke bal gestreden en er wa-
ren kansen op de aansluitingstref-
fer. SCMH loerde op de counter 
en was een paar keer dicht bij de 
beslissing maar paal en lat ston-
den succes voor SCMH in de weg. 
Hierdoor bleef WHV in de aanslui-
tingstreffer geloven en 5 minuten 
voor tijd was het invaller Thijs Lu-
nenburg die de 1-2 scoorde. Hier-
na probeerde WHV het nog wel 
maar de tijd was tekort om nog tot 
de gelijkmaker te komen.

WHv thuis 
onderuit tegen SCMH

voetbal

1,5 % rente
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl
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E V E N E M E N T E N
DoNDERDAG 13 NoVEmbER 

Peutermiddag
Locatie: Basisschool Delta Heesch

Informatieavond over 
Q-koorts
Locatie: Berchplaets Berghem

onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Workshop sieraad maken 
van (half)edelstenen
Locatie: CC de Wis Loosbroek

Inspirerende film
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

bijeenkomst moeilijke 
voeten
Locatie: Laverhof
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

VRIJDAG 14 NoVEmbER 

De ‘Zin van bernheze’
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

Herinner je wie jij bent.... 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

benefietconcert 
Afrika-Engakoor
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 21

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Gratis reparatie 
fietsverlichting
Locatie: ‘t Dorp 108 Heesch
Pagina 7

ZAtERDAG 15 NoVEmbER 

Workshop Intuïtieve 
mandala tekenen met 
bertine Donna
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Intocht sinterklaas
Locatie: nistelrode 
Pagina 22

oLAt wandeltocht
Locatie: Start Feesterij 
De Hoefslag nistelrode
Pagina 28

Ruilbeurs vv De oranjewever
Locatie: riethoeve Vorstenbosch

Herfstwandeling
Locatie: natuurcentrum 
De Maashorst nistelrode

Lezing: ‘Kon ik de stilte 
maar harder zetten’
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

11-11 bal 
‘the White Edision’
Locatie: zaal Kerkzicht Loosbroek
Pagina 10

Amsterdamse avond
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

11-11 bal Hossende Wevers
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
nistelrode
Pagina 10

ZoNDAG 16 NoVEmbER 

Intocht sinterklaas
Locatie: Heesch, Vorstenbosch, 
Loosbroek en Heeswijk-Dinther
Pagina 22

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

tentoonstelling 
handwerkclub
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 8

mAANDAG 17 NoVEmbER 

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
Heesch

start ms Collecteweek
Locatie: Bernheze
Pagina 4

stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

DINsDAG 18 NoVEmbER 

Haal meer uit de bibliotheek
Locatie: Bibliotheek nistelrode

Extra koopavond 
Wereldwinkel
Locatie: Wereldwinkel nistelrode
Pagina 21

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Alzheimer Café
Locatie: rooijsestraat Uden

Kaart-avond
Locatie: Gildehuis De Schutters-
hof Heeswijk-Dinther

WoENsDAG 19 NoVEmbER
 
Workshop styLish wonen
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 27

Workshop Lampje pimpen
Locatie: CC De Wis Loosbroek

DoNDERDAG 20 NoVEmbER 

oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied nistelrode

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

toneelstuk ‘Het Dwaallicht’
Locatie: CC nesterle nistelrode

bert Gabriëls
Locatie: De Pas Heesch

Lezing: Volksverhalen uit 
het maasland
Locatie: Heemschuur Heesch
Pagina 27

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Lezing: ‘Een niet zo Gouden 
Eeuw’
Locatie: Heemkamer 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

Kbo sinterklaasviering
Locatie: Vorstenbosch 

Glamournight
Locatie: Tuincentrum
Life & Garden Heesch

VRIJDAG 21 NoVEmbER 

Dag van de plastische 
chirurgie
Locatie: ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Heesch

Vrijdagmiddagborrel 
met Jan en Alleman
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

mWE Indoor festival
Locatie: Lunenburg Loosbroek

ZAtERDAG 22 NoVEmbER 

mantelzorgdag berheze
Pagina 15

tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
nistelrode

Nisseroise 90`s Night
Locatie: zaal `t Tramstation 
nistelrode

sinterklaas slaapt in de 
bedstee
Locatie: Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther

Informatie brandveiligheid 
65+
Locatie: Jonker Speelmanstraat 
8a Heeswijk-Dinther

start voorverkoop: 
oudejaarsconference 
Rob scheepers
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 2

Kbo Dinther cultureel
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

ZoNDAG 23 NoVEmbER 

DV Dancing Kids 
voorstelling
Locatie: CC nesterle nistelrode
Pagina 28

Kinder & babybeurs
Locatie: De Pas Heesch

film: marina
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Politiek café brug
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

sing along 
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

mAANDAG 24 NoVEmbER 

Ladies Night
Locatie: DIO Drogisterij/The 
readshop Sparkling nistelrode

open avond de KanZ
Locatie: De Kanz nistelrode

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
Heesch

‘Het nieuwe solliciteren’
Locatie: Bibliotheek Heesch
Pagina 27

DINsDAG 25 NoVEmbER 

sinterklaasviering 
Kbo Nistelrode 
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 8

Café Koeken
Locatie: CC nesterle nistelrode

Wijn - spijsavond 
Gastronomia Italiana
Locatie: ‘t Dorp 70 Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kasteelconcert
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

WoENsDAG 26 NoVEmbER 

broodje brandweer
Locatie: Heescheweg 37 
nistelrode

Kaartverkoop De Rooie 
tesneuzik 100e uitvoering
Locatie: ‘t Tunneke Heesch

Voorlichtingsavond 
over beroerte
Locatie: De Pas Heesch

open dag tandarts Heeswijk
Locatie: Balledonk 35 
Heeswijk-Dinther

Laverhof informatiebijeen-
komst
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

Workshop sieraad maken 
van (half)edelstenen
Locatie: CC de Wis Loosbroek


