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Wij zijn 20 oktober 
verhuisd, 

ons nieuw adres is
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Thea en Eline van Dijk
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Juul op handen gedragen door politie

Na overleg met de teamchef 
Maasland bureau Oss, Louis Jan-
sen, werd besloten om Juul zijn 
droomwens uit te laten komen en 
zo werd Juul op dinsdag 14 ok-
tober om 13.00 uur op de Mytyl 
Gabriel school in ‘s-Hertogenbosch 
opgehaald door wijkagent Heesch 

Wim Kluessjen; uiteraard in de pol-
tieauto. Juul genoot met volle teu-
gen van zijn ritje in de politieauto 
van ‘s-Hertogenbosch naar Oss. 

In Oss werd hij op het bureau op-
gewacht door ouders, grootouders 
en begeleidster Inge. Diverse col-

lega-agenten van Kluessjen waren 
aanwezig om Juul achterop de po-
litiemotor te helpen en een rondje 
mee te laten rijden. 

Daarna werd hij officieel verwel-
komd door teamchef Louis Jansen. 
Juul’s gezicht straalde van geluk.

NoG MEER DRoMEN
Juul vervolgde daarna zijn ‘droom-
reis’ via een rondleiding door het 
bureau door wijkagent Daan ter 
Mors. Rond 15.00 uur werden hij 
en zijn familie uitgenodigd om in 
de door personeel van de Stich-
ting Dichterbij versierde perso-
neelskantine te genieten van de 
slagroomtaart met politieautologo 
erop. Voor die taart had Bakkerij 
Lamers gezorgd. Juul kon tijdens 
het smullen vragen afvuren op de 
aanwezige agenten. Ook de an-
dere aanwezigen, zijn ouders, opa 
en oma genoten van de blijdschap 
van Juul. 

CaDEaUtJES toE
Teamchef Louis Jansen had nog 
wat extra’s in petto. 

NISTELRODE – Op één van de 
laatste mooie dagen van het jaar 
vierde Aeroclub Nistelrode zater-
dag - samen met buurtgenoten en 
leden - de aanschaf van een nieu-
we lier. 

Sinds een maand heeft de Aero-
club een nieuwe elektrische lier. De 
voordelen zijn dat de nieuwe lier 
nauwelijks geluid maakt, weinig 
onderhoud nodig heeft en minder 

energie gebruikt, dus duurzamer is. 
De vorige lier - één met een diesel-
motor - is vijftig jaar meegegaan. 
Bijna veertig buurtgenoten kwa-
men naar het zweefvliegveld en 
kregen een gratis zweefvlucht. 
Omdat er in het naseizoen weinig 
thermiek is, was de tijd in de lucht 
helaas minimaal.

Buurtgenoot Peter Tibosch van de 
Vorstenbosscheweg ging ook een 

zweefvlucht maken: “Het was heel 
mooi, zelfs Nijmegen en Eindhoven 
hebben we in de verte zien liggen. 
Wel kort maar krachtig.” Ook Cees 
van Wichen van de Dintherseweg 
nam een zweefvlucht.

Thermiek
Een zweefvliegtuig wordt door 
middel van een lier omhoog ge-
trokken tot zo’n 400 á 500 meter, 
waarna de startkabel ontkoppeld 

wordt. Om boven te kunnen blij-
ven en hoogte te winnen, gaat 
de vlieger op zoek naar thermiek. 
Thermiek is opstijgende warme 
lucht, die ontstaat doordat de zon 
het aardoppervlak ongelijkmatig 
opwarmt. Zo kunnen vluchten van 
vele uren en honderden kilometers 
worden gemaakt. 

In Nederland kunnen we hoogtes 
bereiken van ruim 2 kilometer.

Nieuwe lier voor aeroclub Nistelrode

Lezersactie: Wil je een zweefvlucht maken? 
Stuur dan een mail naar: info@demooibernhezekrant.nl en maak kans op één gratis ticket voor een zweefvlucht. 
Deze kun je in 2015 gaan gebruiken, want het seizoen is eind oktober afgelopen.

HEESCH - De droomwens van de 11-jarige Juul van den Brink uit Heesch was om ‘n dag met 
de politie mee te mogen kijken. Dit had Juul, die de spierziekte Myasthenia Gravis en een 
stofwisselingsziekte CDG1J heeft, aan Inge Bezemer – zijn begeleidster in de zomervakantie 
- toevertrouwd. 

Cees van WichenPeter TiboschDe nieuwe lier in werking

Lees verder op pagina 4

Op het politiebureau in Oss werd Juul’s droomwens werkelijkheid Foto’s: Ad Ploegmakers
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Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Advertorial

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

Dus nieuwe ideeën
en artikelen in onze zaak

We zijn weer terug van 
onze ‘werk’vakantie

Blijf op de hoogte door ons 
te volgen op Facebook of

Tevens hebben we de buitenkant weer wat opgeknapt

loop eens gezellig binnen!

LOOSBROEK - Stichting PEP Bern-
heze houdt op zaterdag 1 en zon-
dag 2 november een boekenmarkt 
in De Wis in Loosbroek. 

Op zaterdag 1 november is de 
beurs geopend van 10.00 tot 
16.00 uur, terwijl op zondag 2 
november de beurs om 10.00 uur 
start en eindigt om 15.00 uur. De 
entree bedraagt € 1,-. 
De opbrengst van de boekenver-
koop wordt ingezet om projec-
ten in Roemenië uit te kunnen 
voeren. Voor meer informatie zie  

www.pepbernheze.nl. 
Stichting PEP projecten Bernheze
Secretariaat: Stricklaan 12, 
5384 EK Heesch, 0412-452208,
e.theunissen44@ziggo.nl 

Boekenmarkt voor 
Stichting PEP Bernheze 

NISTELRODE - Warmoes, Brave 
Hendrik en Huttentut. Wie niet 
weet wat dat is, kan donderdag 6 
november in bibliotheek Nistelro-
de komen luisteren naar de lezing 
van Lammert Neervoort van de 
Historische Groentehof uit Beesel. 

In de Historische Groentehof in 
Beesel (Limburg) eren ze de fiere 
helden van vroeger. De Groente-
hof heeft een tuin met ruim 550 
soorten vergeten, bijzondere en 
zeldzame groenten en fruit. Tij-
dens de lezing op 6 november 
toont Neervoort wat er niet meer 
in de schappen van de supermarkt 
en de groenteboer ligt en wat we 
in de afgelopen tientallen of mis-

schien honderden jaren zijn kwijt-
geraakt aan smaak en kleur. De 
presentatie, met beeldmateriaal, 
wordt verluchtigd met anekdotes, 
geschiedenis én een vergeten lek-
kernij.

Kaarten voor de lezing, die om 
20.00 uur begint, zijn te koop via 
de website www.nobb.nl én bij de 
bibliotheken. 
De lezing is een van de activitei-
ten die georganiseerd worden 
rondom de campagne ‘Nederland 
Leest’. 

De toegangsprijs is € 5,- voor bi-
bliotheekleden en € 7,- voor niet-
leden.

Lezing over vergeten 
groenten in bibliotheek De Herfst is Daar, vele lekkernijen 

staan weer voor u klaar!

e Herfst is begonnen! De 
dagen worden korter, bladeren 
beginnen te vallen, dus tijd om 

het binnenshuis extra gezellig te maken 
en heerlijk te kokkerellen. Geniet van 
een (h)eerlijk stukje vlees of één van 
onze kant-en-klare specialiteiten. Vanuit 
mijn ambachtelijk vakmanschap maak 
ik een groot aantal gebraden producten zelf, afkomstig dus uit 
eigen keuken, zoals gehaktballen, onze welbekende spareribs 
en Riny’s oerboutje. Het oerboutje is een echte aanrader; een 
heerlijk stukje varkensvlees, afkomstig uit de achterhiel van het 
varken, het zogenaamde spaakbeentje. Dit wordt nog traditioneel 
gepekeld en gemarineerd, waarna het in de oven op lage 
temperatuur gegaard wordt. Ook vindt u in onze winkel weer de 
lekkerste, huisgemaakte vleeswaren; zoals ons gebraden gehakt, 
boterhamworst en gebraden kipfilet. Tevens is het weer tijd om 

heerlijk te genieten van onze balkenbrij, uit 
eigen keuken, geheel volgens oud-Brabants 
recept. Ook maken we twee varianten 
grill-worst, varkens of kip. Heerlijk op de 
boterham of bij de borrel. Ook het culinaire 
wildseizoen is weer geopend per half oktober, 
dus de komende maanden kunt u weer volop 
genieten van de mooiste wildspecialiteiten. 
Denkt u bijvoorbeeld aan hert- en reebiefstuk, 
wildzwijn, fazant en meer, we bieden een ruim 
assortiment wild en gevogelte, we adviseren u 
graag!
Bakken, grillen, braden, roosteren, stoven; 
wild is geschikt voor alle bereidingswijzen en 
doet het goed met seizoensgroenten als rode 
kool, zuurkool, pompoen, paddenstoelen en 

kastanjes. In onze Eetwinkel bent u van harte welkom voor een 
heerlijk kopje koffie of thee of een sapje/frisdrank. We bieden een 
ruim assortiment aan vers belegde broodjes. Ook kunt u bij ons 
terecht voor een warme lunch, zoals een kop soep, een tosti, een 
panini of een uitsmijter. 
Komt u heerlijk genieten van onze goulashsoep of tomaten-
groentesoep. Nu per kop voor slechts € 3,25.
We begroeten u graag in onze winkel.

D

Spooktocht in Heeswijkse bossen

Deelnemers zijn op zaterdag 25 
oktober vanaf 18.30 uur van 
harte welkom in Blokhut ‘de Vle-

gelhut’ aan de Kaathovensedijk 
4a in Heeswijk. Tussen 19.00 en 
ongeveer 22.30 uur zal elke vijf 
minuten een groep van maximaal 
10 personen starten.

Kosten en reserveren:
De kosten voor deze tocht zijn 
€5,- p.p., inclusief een consump-
tie na afloop. Aanmelden kan via 
internet op 
www.spooktochtheeswijk.nl. Op 
de avond zelf aanmelden bij de 
blokhut kan ook. Heb je inte-
resse om met een groep deel te 
nemen? 
Bel of mail voor de mogelijkhe-
den.

Praktische informatie:
•	 De	spooktocht	gaat	door	in	alle	

weersomstandigheden, be-
halve bij hagel of onweer. Het 
parcours is niet geschikt voor 
kinderwagens. 

•	 Krachtige	zaklampen	bederven	
de sfeer en zijn daarom niet 
toegestaan. Elke groep krijgt 
een lampje mee van Spook-
tocht Heeswijk.

•	 Deelname	is	op	eigen	risico.

Meer informatie via 
info@koninklijkefanfare.nl of bel-
len naar René van der Pas, 
06-25543733 (bij voorkeur in de 
avonduren of weekend).

HEESWIJK-DINTHER - Op veler verzoek en in navolging van het grote succes van de voorgaande jaren 
(vorig jaar 400 deelnemers), organiseert Koninklijke Fanfare Sint Willibrord in het Halloween-weekend, 
op zaterdag 25 oktober, voor de vijfde keer een unieke spooktocht voor jong en oud. Dit jaar staat de 
tocht in het teken van piraten.
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Regenpak 

Ik hou me meestal niet zo bezig met de weersverwachting. Mijn 
smartphone staat ook niet vol met weerapps die me precies kunnen 
vertellen wanneer er een buitje over komt waaien en met welke 
hoeveelheden millimeter regenwater we rekening moeten houden. 
Meestal zit ik toch droog op kantoor of in de auto, dus ik heb het ook 
niet echt nodig. Eén keer per week zou ik echter willen dat ik alle 
regenalarmen die er maar bestaan op mijn telefoon zou kunnen zien. 
Vrijdag is namelijk de dag dat ik me heb voorgenomen om met de 
fiets naar het werk te gaan. Op donderdagavond speur ik dan de 
weersites af om te kijken of het op vrijdagochtend droog is. Elke 
donderdagavond denk ik dan meteen dat ik dat beter niet kan doen, 
want al die sites geven verschillende informatie. Als er een zonnige 
ochtend is voorspeld, ga ik nooit met een gerust hart naar bed, want 
het komt meer dan ooit voor dat ik dan wakker word van de regen 
die tegen mijn slaapkamerraam klettert. En als er code rood wordt 
afgegeven voor de volgende ochtend, fiets ik wel eens in volle zon 
fluitend naar het werk. 

Het is niet zo dat ik bang ben als een verzopen kat op het werk 
aan te komen. De uitspraak ´je bent niet van suiker´ is er bij mij 
goed ingeprent als ik niet naar buiten wilde om te spelen. Van een 
beetje regen ga je niet dood en je droogt wel weer op. Met dat soort 
waarheden ben ik het heel erg eens. 

Maar het is die andere bijkomstigheid van regenfietsen waar ik maar 
niet aan kan wennen, het regenpak. Waarom zijn er alleen maar 
onflatteuze, afzichtelijke, niet-ademende exemplaren op de markt te 
verkrijgen? Het ergste is nog dat bij een stevige bui ze totaal geen enkel 
effect hebben. Je kleding onder dat pak wordt nog kletsnat, ook al zit 
je helemaal ingesnoerd in dat onding. Geen wonder dat pubers ze 
weigeren te dragen. Ze hebben groot gelijk.

Column
D’n Blieker

Besparen op uw 
verzekeringen?
“Bezuinigen op zekerheid wil 
niemand. Daarmee is niet 
gezegd dat zo af en toe
een screening van je 
verzekeringspakket zinloos is. 
Je kunt tientjes en soms veel 
meer besparen.”
ED, maart 2014

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  

Inboedel

Auto 
en 

motor

Woonhuis

Reis- en 
annulering

Buitenhuis-
dekking

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Een vitale geloofsgemeen-
schap heeft toekomst

Rob Cremers, vice-voorzitter van 
het parochiebestuur en lid van de 
fusiestuurgroep: “Hier kwam dui-
delijk in naar voren dat het kerk-
bezoek afnam. Dat betekent ook 
minder inkomsten, maar daar te-
genover staan wel steeds groter 
wordende beheerkosten. In de 
notitie stond ook dat de priester-
groep uitdunt. Op basis van deze 
notitie heeft het bisdom besloten 
dat het aantal parochies terugge-
bracht moest worden van zo’n 260 
naar ongeveer 60. Kortom, de be-

leidsnotitie maakt duidelijk dat we 
in beweging moeten komen.”

Inmiddels hebben de meeste fusies 
al plaatsgevonden. “Daar kunnen 
wij van leren. Om een zuiver fusie-
traject te lopen, moeten een aantal 
zaken worden geregeld: het een-
vormig maken van het secretariaat, 
het goed regelen van financiën, 
het pastorale team invullen, het in 
kaart brengen van de gebouwen 
en andere eigendommen en het 
communicatietraject vormgeven. 

Er is een stuurgroep samengesteld 
en er zijn uitvoerende werkgroe-
pen ingericht. Alle werkgroepen 
uit elke parochie, die enthousiast 
samenwerken. Ze leren niet alleen 
elkaar, maar ook de andere paro-
chieculturen kennen. Op deze ma-
nier groeit een saamhorigheid die, 
mede, de basis vormt voor een ge-
slaagde fusie.” 

Samenwerking
De fusie vindt plaats op bestuurlijk 
niveau om met elkaar de lasten en 
de lusten te kunnen dragen. “Wij 

willen de fusie vormgeven in een 
langzaam groeiproces naar een 
steeds verdergaande samenwer-
king. We zijn van mening dat deze 
manier het beste werkt. De bewo-
ners moeten écht het gevoel heb-
ben dat hun eigen lokale gemeen-
schap blijft voortbestaan. Door te 
fuseren kunnen we de pastorale 
zorg op langere termijn waarbor-
gen én daadwerkelijk gaan inves-
teren in het vitaal houden van de 
eigen gemeenschappen. 
Wat is er mooier dan ‘Met elkaar 
de vlam van het geloof brandend 
te houden én hem door te kunnen 
geven: Aan elkaar en aan onze 
volgende generatie,” besluit Rob 
Cremers. 

Informatieavonden
Iedereen die belangstelling heeft, 
geïnformeerd wil worden of vra-
gen heeft in het kader van dit fu-
sieproces, is van harte welkom op 
de volgende informatieavonden: 
Zondag 26 oktober. Na de eucha-
ristieviering in De Wis in Loosbroek 
om 10.30 uur.
Woensdag 29 oktober. Het Willi-
brordcentrum Heeswijk om 19.30 
uur.
Zondag 2 november. CC Servaes 
Dinther, om 11.30 uur, na de  
eucharistieviering.

HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Middelrode en 
Berlicum zijn pastoraal samenwerkende parochies, maar nog zelfstan-
dig opererend. In 2011 heeft het bisdom Den Bosch de beleidsnotitie 
‘Geloven in groei – groeien in geloof’ ontwikkeld. 

Rob Cremers: “Er moet nog veel geregeld worden” Tekst en foto: Hieke Stek

‘De vlam BranDenD 
houDen en 
Doorgeven’

‘op DonDerDagavonD speur ik De 
weersites af om te kijken of het op 
vrijdagochtend droog is’

NISTELRODE - In CC Nesterlé 
wordt zondag 26 oktober van 
11.00 tot 13.00 uur een uitwisse-
lingsconcert gehouden. 

Stichting HaFa Opleiding Nistelro-
de nodigde Happy Fiep (jeugdor-
kest fanfare St. Lambertus Nistel-
rode), het jeugdorkest van fanfare 

Aurora Heesch en Young O (stu-
dieorkest harmonie ODIO Vinkel) 
uit voor het uitwisselingsconcert. 

De gezelschappen zijn gezamen-
lijk tot een gevarieerd programma 
gekomen. De orkesten zullen ieder 
een aantal nummers ten gehore 
brengen. 

Aan het einde van het programma 
worden de groepen bij elkaar ge-
voegd en gaan zij gezamenlijk nog 
een nummer spelen. 

Dit hebben zij afzonderlijk van el-
kaar gerepeteerd, dus best span-
nend. Ze spelen het deze ochtend 
voor de eerste keer samen.

Jeugdorkesten ontmoeten 
elkaar in CC Nesterlé
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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.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
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Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

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

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland
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Lieke  Bouwens

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

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing         
• E- coaching

De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther 
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf 
• Gewichtsbeheersing op maat 

Peter Beijers, bestuurder van Laver-
hof: “De kracht van het lokale zien 
wij als een belangrijke kernwaarde 
van onze organisatie. In de lokale 
gemeenschap zit veel kracht om 
zelf initiatieven te nemen en zaken 
rondom zorg en ondersteuning zelf 
te organiseren. 

Het is onze kracht als zorgorganisa-
tie dat we deel uitmaken van die ge-
meenschap en aansluiten bij wat er 
lokaal nodig is. Dat bieden we niet 
alleen aan vanuit Cunera/De Bon-
gerd, St. Barbara en het Mgr. Bek-
kershuis, maar overal waar er be-

hoefte is aan ons vakmanschap: 
lokaal, dichtbij en passend bij cliën-
ten en de gemeenschap.” 

Kun je een voorbeeld geven?
“De provincie Noord-Brabant heeft 
op dit moment het grootste aantal 
zorgcoöperaties van Nederland. In 
een zorgcoöperatie nemen burgers 
het initiatief om zelf de zorg te or-
ganiseren, binnen de gemeenschap 
waarin zij leven, in samenwerking 
met vrijwilligers, professionele 
zorgaanbieders en gemeente of 
woningcorporatie. Dat gebeurt op 
basis van wat er nodig is aan zorg, 

dagopvang, activiteiten, maaltij-
den en wonen. Maar het kan ook 
op kleinere schaal, zoals een dag-
opvang in het gemeenschapshuis 
voor thuiswonende dementeren-
den. Niet wij organiseren het, maar 
de burgers doen dat zelf. Dat is een 
vorm van lokale kracht. En Laverhof 
wil dat professioneel ondersteunen 
en daaraan meewerken.”

Is dit nieuw voor Laverhof?
“In St. Barbara in Wijbosch doen 
we dit al met het Dorpscentrum 
dat binnen de muren van het ver-
pleeghuis is gerealiseerd. Dit is een 
initiatief van Dorpsraad Wijbosch, 
dat de gemeente en Laverhof ge-
zamenlijk hebben ondersteund. 
Ook in Loosbroek, Vinkel, Dinther, 
Middelrode en Heeswijk bieden we 
kleinschalig en lokaal dagopvang 
en warme maaltijden aan. Omdat 
wij al zo lang actief zijn binnen de 
gemeenschap en onze medewer-
kers, cliënten en onze vrijwilligers 
hier vandaan komen, kennen we 
elkaar en kunnen we snel verbin-
dingen leggen.”

Welke plannen heeft Laverhof nog 
meer voor de toekomst?
“Naast de zorg die wij altijd al heb-
ben geboden en waar wij goed in 
zijn, ontwikkelen wij een divers 
pakket met producten en diensten 
op het gebied van zorg, welzijn, 
behandeling en wonen, in ver-
schillende prijsklassen en financie-
ringen. Cliënten kunnen logeren, 
herstellen, verzorgd wonen of een 

combinatie maken van producten 
en diensten. Dit bieden wij aan in 
onze locaties of bij mensen thuis. 
Laverhof organiseert dit zo, dat de 
cliënt zo veel mogelijk één pakket 
ervaart, met één loket. Daarnaast 
vervult Laverhof een advies- en 
informatiefunctie voor mensen in 
ons werkgebied die vragen heb-
ben over zorg, welzijn, behandeling 
en wonen. Dat doen we via onze 
Clientservicebureaus in Schijndel en 
Heeswijk.”

Hoe passen de plannen bij de 
hervormingen in de zorg die eraan 
komen? 
“De zorg gaat veranderen, dat 
staat vast. Mensen die zorg nodig 
hebben, willen ook meer zelf kun-
nen bepalen welke zorg zij nodig 
hebben en van wie zij die willen 
ontvangen. Zij maken hierin hun 
eigen keuzes, passend bij hun eigen 
leven. Laverhof wil die eigen kracht 
versterken, op individueel niveau, 
maar ook op het niveau van de ge-
meenschap. Dát is de kracht van 
Laverhof!”

Advertorial

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van Laverhof op 15 oktober is 
het strategisch beleidsplan van Laverhof, met de titel ‘De kracht van het 
lokale’, gepresenteerd aan lokale bestuurders, ouderenorganisaties en 
samenwerkingspartners. Wat is dat, de kracht van het lokale?

Presentatie strategie Peter Beijers

Hij overhandigde Juul cadeautjes 
in speciaal voor Juul gemaakte po-
litieautodozen, die door drukkerij 
Acket Oss in samenwerking met 
Litho Color Oss ontworpen en ge-
doneerd waren. En, als laatste klap 
op de vuurpijl, kon Juul op de bin-
nenplaats nog zien hoe hondenge-
leider Frank van der Kruijssen een 
‘showtje’ weggaf met zijn trouwe 
viervoeter. Het was heel bijzonder 
dat de aanwezige collega’s al het 

werk uit hun handen lieten vallen 
en er alles aan deden om het Juul 
naar zijn zin te maken. De vader 
van Juul vertelde op de valreep dat 
de opa van Juul vroeger nog sa-
men met de (overleden) vader van 
wijkagent Daan ter Mors op de 
surveillanceauto had gezeten. Hoe 
mooi kan zo’n middag zijn? Juul’s 
blije gezicht straalde de hele mid-
dag en ongetwijfeld zal Juul nog 
lang nagenieten van deze middag.

Vervolg van voorpagina

Juul op handen gedragen

De kracht van het lokale

Meer foto’s: www.mooiheesch.nl
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dit is onze herfstvakantiespecial

U kunt ook bestellen in onze webshop!

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

Notengaard, het notenbrood dat overal lekker 

bij is. Vol met walnoten, hazelnoten, cashews 

en zonnepitten. Met een vleugje grof zeezout.  € 2,95

Noten-karamelvlaai, van ’n

heerlijke luchtige mousse, 5 personen.  € 7,50
geldt van 17-10 t/ m 29-10-2014

tips van de bakkers:

Als onze kwarkbolletjes uit de oven komen is Lizzy de eerste die ze komt proeven, maar ze proeft er zo veel dat je je moet haasten.

Bij aankoop van 2 broden 

naar keuze: 

Kwarkbolletjes

4 stuks

1,50
normaal 2,20

In de herfstvakantie bakken we extra veel kwark-
bolletjes, het zoete cakebroodje met rozijnen.

Je eet ze bij de koffi e of thee, zo uit de hand of zoals
Gonny en Lizzy ze het liefst eten. Doorsnijden, even

in de oven en een beetje boter erop… ’n echte
traktatie. Kinderen zijn er ook dol op, voor je het 

weet  is de herfstvakantie weer voorbij.

De 5 kinderen op deze foto zijn de winnaar van
het herfstproefpakket. Deze mag je komen

ophalen in de winkel.

50% KORTING
Bij elke tankbeurt van 20 liter 
of meer krijgt u één stempel.

Tegen inlevering van een volle 
stempelkaart krijgt u 50% korting 

op het tweede hoofdgerecht 
bij eetcafé ‘t Pumpke

Actie is geldig van 1 oktober t/m 28 februari 2015
BP Van Duijnhoven

Maxend 20 te Nistelrode
Eetcafé ‘t Pumpke

Raadhuisplein 7 Nistelrodewww.trimsalonbeautydog.nl

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

•	Trimmen	op	massage-achtige	wijze
•	Feather	extensions	zetten

tonproatersavond WanneKlets in Vorstenbosch

Het zijn de woorden van Fred van 
den Elzen, Jeannette van Loon en 
Frank van Tilburg; het organise-
rend comité van Tonproatersavond 
WanneKlets op zaterdag 1 novem-
ber in Vorstenbosch. 

“In ons humoristische avondvul-
lende programma in De Schaaps-
kooi komen typetjes van verschil-
lend pluimage voorbij: een student, 
een konijnenfokker, een Siamese 
tweeling, een EHBO’er en een ge-
vangenisbewaarder. Dat is alles bij 
elkaar nogal ‘TADAA!’, zeg maar.”

In een grijs verleden heeft het 
drietal eerder iets in deze trend 
georganiseerd. “Dat was leuk om 
te doen en goed ontvangen, dus 

we hebben de handen maar weer 
ineengeslagen om het tonproater-
spodium een nieuw leven in te bla-
zen. Bij ons ontstaan leuke ideeën 
niet aan de bar, maar bij het eten 
van een frietje in de Schaapskooi,” 
lacht Fred. Hij is een ouwe rot in 
het tonproatersvak en een artiest 

van formaat in Limburg en Bra-
bant. “Toch blijft het voor dorpsbe-
woners optreden; bijzonder. Mijn 
nieuwe typetje is geïnspireerd op 
mijn optredens in ‘The long stay’ 
afdeling van de Vughtse gevange-
nis en, moet ik eerlijk bekennen, 
Jeannette en Frank hebben mij 
vanuit hun achtergrond ook infor-
matie gegeven die ik gebruikt heb. 
Zo is ‘Sjaak aan de bak’ gegroeid 
en ik sta te popelen om in de Vor-
stenbossche ton te kruipen.”

NEtWERK
“Fred heeft de lijntjes in het land 
van de lach en de traan goed uit-
staan. Uit zijn netwerk heeft hij 
de leukste acts kunnen boeken 
en omdat hij hen goed kent, pre-

senteert hij de avond ook. Het 
programma staat al een jaar vast, 
want de agenda’s van al die grap-
penmakers zitten bomvol,” aldus 
Frank. 

“Ja, we hebben het neusje van de 
zalm binnen én de primeuract van 

Jonas en Jasmien. Ik heb het volste 
vertrouwen in al mijn collega’s”, 
vult Fred hem aan. 

HEt PRoGRaMMa
“Het wordt een avond vol geva-
rieerde humor met Jonas en Jas-
mien, Rob Scheepers, Freddy van 
den Elzen, Tadaa, Dirk Kouwen-

berg en Berry Knapen. Dus voor 
elk wat wils. Muziekkapel De Pie-
rebloazers zorgt voor wat extra 
vrolijke noten. In de zaal kunnen 
200 mensen en vol is vol. 

Kaartjes zijn te krijgen bij De 
Schaapskooi, of via 0413-363120. V.l.n.r.: Fred, Jeanette en Frank Tekst en foto: Hieke Stek

VORSTENBOSCH - “We organiseren de Tonproatersavond eigenlijk maar met één doel: om 
iedereen weer eens lekker te laten lachen! Er is vandaag de dag niet zoveel om te lachen 
en dat terwijl de ontspanning van de lach juist zo nodig is! WanneKlets denkt u misschien? 
Precies!”

‘In ons humoristische avondvullende programma in De Schaapskooi 
komen typetjes van verschillend pluimage voorbij ’

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Advertorial
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BernhezefamilieBerichten

Wil & Annie 
van den Brand 

uit Heeswijk-Dinther  

55-jaar getrouwd 
op 22 oktober 2014

Fijne dag gewenst door de 
kinderen, kleinkinderen en aanhang.

Zoals de meeste stellen van die tijd 
leerden ze elkaar kennen tijdens 
het dansen. Wim - afkomstig van 
het Kantje in Nistelrode - en Ma-
riet - geboren in de Rakt in Uden - 
gingen na hun huwelijk wonen op 
het Kerkveld, waar Wim zijn eerste 
huis zelf heeft gebouwd. Daar zijn 
ook hun twee zonen Koen en John 
geboren. Na 15 jaar bouwde Wim 
opnieuw een huis, dit keer aan de 
W. van Houtstraat waar ze thans 
nog steeds met veel plezier wonen. 

Wim en Mariet zijn ook de trotse 
grootouders van vier kleinkinde-
ren, waarvoor ze vaak als oppas 
fungeren. Ze doen dit al jaren en 

hebben hier altijd tijd voor vrijge-
maakt, omdat ze dit graag doen. 
Wim heeft ruim 40 jaar in de bouw 
gewerkt als metselaar. Mariet 
heeft vele jaren gewerkt als kraam-
verzorgster, naast de zorg voor het 
gezin.
Wim is vroeger jeugdleider ge-
weest bij Prinses Irene, waar hij 
zowel op het veld als in de zaal zijn 
steentje bijdroeg. Mariet knutselde 
vaak en ging (en gaat) graag win-
kelen in Uden. Tegenwoordig heb-
ben ze hun gezamenlijke hobby’s; 
fietsen, op vakantie gaan met de 
caravan, puzzelen, Duitse en Bra-
bantse muziek luisteren en compu-
teren.

Gouden bruidspaar Wim 
en Mariet van Nuland 

NISTELRODE - Op donderdag 16 oktober was het 50 jaar geleden dat 
Wim van Nuland en Mariet van den Broek in Uden in het huwelijks-
bootje stapten. Ze vierden dit heugelijk feit met hun gezin, familie en 
vrienden. 

Vandalisme 
bij visvijver 
‘De Meuwel’

NISTELRODE - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag hebben van-
dalen bij visvijver ‘De Meuwel’ in 
Nistelrode een aantal bomen om-
gekapt, gezaagd en meerdere bo-
men beschadigd. Iemand die die 
nacht iets gezien of gehoord heeft, 
wordt verzocht contact op te ne-
men met de politie.

Vrijwillige adviseurs Informatiepunt Welzijn HDL

Gezocht wordt naar vrijwilligers 
die bereid en in staat zijn om oudere en kwetsbare 

inwoners informatie te geven over en de weg te 
wijzen naar de diverse mogelijkheden op gebieden 

van welzijn, zorg en wonen.
 

Dit informatiepunt zal geopend zijn op 
de donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact op te 
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3 
Heesch, 0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl 

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Grote hilariteit tijdens Foute Bingo 
LOOSBROEK - Afgelopen vrijdag 
was het zover: Foute Bingo in De 
Wis in Loosbroek. Bep en Connie 
stonden alle gasten bij de deur al 
op te wachten om samen op de 
foto te gaan. 

Al snel liep de zaal helemaal vol en 
kon de bingo beginnen. Er wer-
den prachtige prijzen gewonnen. 
Er was een stoelendans waarmee 
voor de hele tafel iets lekkers was 
te verdienen. En wat te denken 
van een wedstrijd foto plaatsen op 
Facebook? Of liggend peperkoek 
happen? De vele lachsaldo’s in de 
zaal maakten duidelijk dat ieder-
een het enorm naar de zin had. De 
gewonnen prijzen waren met een 

hele grote knipoog en de hoofd-
prijs was de knaller van de avond. 
Mevrouw Van Zoggel ging er met 

deze hoofdprijs vandoor: een heu-
se autobumper en een romantisch 
ijsje voor twee!

Uitvoering jeugdgroep Kantlijn
HEESWIJK-DINTHER - De jeugd-
groep van toneelvereniging Kant-
lijn beleefde vrijdag 10 oktober de 
première van het toneelstuk Hoog 
bezoek in Kneuzel.

Het publiek werd inderdaad als 
hoog bezoek ontvangen door heu-
se lakeien en mocht zelfs over de 
rode loper naar binnen. Eenmaal 
binnen werd de bezoeker verrast 
door een kleurrijk, met humor 
doorspekt spel. Het verhaal speelt 
zich af in het land van koningin 
Klatsjoekinokaat, waar alles op rol-
letjes loopt, behalve in het dorpje 
Kneuzel. De bewoners hebben al-
lemaal een tic: een dame die op al-
les en iedereen verliefd word, een 
achteruitlopende postbode, een 
vieze kokkin en een erg leuke vals 
zingende zangeres. De koningin 

wil het dorpje bij haar paleistuin 
voegen, maar daar is natuurlijk nie-
mand het mee eens. Gelukkig liep 
het ook nu allemaal weer goed af. 
Er was veel kijkgenot, mede door 
het mooie draaibare decor waar-

door als het ware in vier verschil-
lende situaties gespeeld kon wor-
den. De kostuums waren prachtig 
om te zien en de kinderen genoten 
zichtbaar. Het publiek deed dat ze-
ker ook.

Sterkte
  Kracht

Niet onverwacht, toch zijn wij geschrokken 
van het overlijden van onze collega

Hannie van den Heuvel 

Wij wensen Pieter en de familie 
veel sterkte en kracht toe

Personeel Eetcafé Den Heuvel
Nistelrode

condoleance
Samen 100!

Bart 35, Joyce 40, Wesley 10, Nikki 7, Levi 5, Ziggy 3
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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 24 t/m 30 oktober 2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram schouderham € 1,39

Kipvinken 4 +1  gratis 

500 gram hachee 
kant en klaar € 4,95

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

info@ceelengroentefruit.nl

Verse zuivel van de Petrushoeve

Stamppotweek:
Hutspot 500 gram € 0,75
Zuurkool (uit ‘t vat) 500 gram € 0,75
Boerenkool 200 gram € 0,75

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook.echtebakker.nlElke 25e klant die besteld 

via de webshop, ontvangt 

een waardebon t.w.v. ¤25,-
Geldig in mei 2014

Taart zelf samen 
te stellen. Ook fototaart!

Afhalen of
bezorgen

Betalen 
via Ideal

Bestel nu ook via 
              onze webshop

De Echte Bakker
Van Mook

Laar 66, tel 0412 61 12 77, Nistelrode

bĳ  Van Mook, De Echte Bakker, 
zie bĳ gevoegde fl yer 

of kĳ k op onze website

Herfstvoordeel

www.vanmook.echtebakker.nl

Bestel nu ook via
onze webshop

Willibrordcentrum Heeswijk
op ‘futuristische’ wijze geopend

De vrijwilligers hebben hard ge-
werkt om het gebouw weer te la-
ten stralen. 

Een prachtige vloer en een strakke 
lik verf, daarnaast een technische 
update, waardoor het gebouw 
weer klaar is voor de toekomst. 
Marieke Moorman: “En dat al-
lemaal zonder subsidie, dat is om 

ontzettend trots op te zijn!” 

Ze gaf tevens aan dat zij de vraag 
van de voorzitter om volwaardige 
deelnemer van het overleg tussen 
cultureel centra en de gemeente te 
worden, zelf bij het college in zal 
brengen. 

De voorzitter vertelde over de ge-

schiedenis van het gebouw en hoe 
het oorspronkelijke parochiehuis 
van de H. Willibrordus-parochie 
in 1928 gebouwd is. Tot ongeveer 
1980 heeft het een breed scala aan 
gebruikers gehad, variërend van 
allerlei parochiële groepen tot de 
toenmalige Boerenbond en heeft 
het gediend als repetitielokaal voor 
de fanfare.

HEESWIJK-DINTHER – Na een pluim voor de vrijwilligers, gaf voorzitter Harrie van de Berg het woord aan 
burgemeester Marieke Moorman. Aan haar de eer om de gerenoveerde zaal van het Willibrordcentrum met 
een druk op de knop te openen en het biljart volautomatisch uit de vloer te laten oprijzen. De burgemeester 
en de bezoekers waren onder de indruk van de wijze waarop het biljart te voorschijn kwam. “Dit is toch wel 
de meest ‘futuristische’ opening die ik gedaan heb”, gaf de burgemeester aan. Hierna zorgde de plaatselijke 
djembé-groep Sabar muzikaal voor vuurwerk.

Burgemeester Moorman kijkt met verwondering naar het oprijzende biljart

Nog een keer Food, Fashion & Fun

Deze patisserie koning weet met 
zijn heerlijke vertelsel over zijn vak 
menig bezoeker te boeien. Tijdens 
de Food, Fashion & Fun dagen 
heeft u ook nog de mogelijkheid 
om bij een van zijn workshops 
aan te schuiven. Het winkelend 
publiek is de vele adviezen en de 
snelle service natuurlijk al gewend. 
Echter, tijdens deze dagen zijn er 
volop lokale ondernemers die met 
hun specialiteit over voeding, ma-
ke-up, huidverzorging van binnen 
en van buiten en styling in huis en 
voor uw kleding, u vele tips mee 
kunnen geven. 
•	 Bus	 van	 Zus:	 Verse	 bio-wafels,	

gebakken vanuit een oldtimer 
VW bus

•	 Collistar	 make-up:	 Laat	 je	 op-
maken volgens de laatste trends

•	 Jeroen	Goossens:	Workshop	pa-
tisserie

•	 Kapsalon	 Koppig:	 Haren	 stijlen	
en krullen

•	 Lingerie	make-over
•	 Otentic:	Scrapwood	uit	India
•	 D.I.O.	 Drogist:	 Voel	 je	 fit	 en	

energiek door het gebruik van 
superfoods

•	 Twistea:	Dat	is	niet	theedrinken,	
maar thee beleven

•	 Orangerie:	 Verzorgt	 een	 hapje	
en drankje

De derde en laatste sessie van 
de Food, Fashion & Fun dagen is 
vrijdag 24 oktober. Kom, beleef 
en proef van 14.00 tot 19.00 uur 
bij Van Tilburg Mode & Sport in 
Nistelrode.

NISTELRODE – Volop drukte bij de FOOD, FASHION & FUN dagen 
bij Van Tilburg Mode & Sport. Weer vele fantastische extra’s zagen de 
klanten bij de modegigant tijdens het winkelen. Nog één vrijdag wordt 
een bezoek aan Van Tilburg Mode & Sport en Orangerie van Van Tilburg 
nog interessanter met o.a. de workshop met Jeroen Goossens.

Meester Patissier Jeroen Goossens
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Nationale Fairtrade Week 2014
tHaiS FEEStJE BiJ DE WERELDWiNKEL

tHaiS WoKPaKKEt
De Wereldwinkels in Bernheze 
hebben een Thais fairtrade wok-
pakket samengesteld. In het pak-
ket vind je onder andere pandan-
rijst, woksaus en groene curry. Vier 
je eigen Thaise feestje met de in-

houd van het wokpakket. Voor de 
prijs hoef je het niet te laten. Het 
Thaise wokpakket is te koop voor 
€ 14,95. 

tHaiSE VooRRaaDPottEN
In Thailand gebruiken mensen 
ongeglazuurd aardewerk met de 
vorm en naam ‘Cha’. Geïnspireerd 
door de vorm van dit aardewerk 
zijn er nu Cha voorraadpotten 
van keramiek. Wel geglazuurd en 
gemaakt om jaren te gebruiken! 
Wat te denken van: voorraadpot-
ten, een mosterdpot, uienpot of 
een knoflookpot? Om het voor u 
aantrekkelijk te maken hebben de 
Wereldwinkels de voorraadpot-
ten tijdens de fairtrade week in de 
aanbieding. 

FaiRtRaDE PREMiE GoED 
VooR PRoDUCENtEN
Met de aankoop van het aarde-
werk van ‘Cha’ en het fairtrade 
wokpakket help je ook nog eens 

de boeren die deze producten ma-
ken. De rijstboeren volgen dankzij 
jou landbouwcursussen, de ana-
nasboeren hebben nu een onge-
vallenverzekering en ook de soja- 
en gemberboeren ontvangen een 
fairtrade premie. 
Daarmee verbeteren ze hun ver-
bouwmethoden en levensomstan-
digheden.

BERNHEZE - Tijdens de Nationale Fairtrade Week is er in de Wereldwinkel extra aandacht voor 
producten uit Thailand. De achtste editie vindt plaats van 25 oktober tot en met 2 novem-
ber. Een week lang staat alles in het teken van fairtrade en wordt Nederland geprikkeld om 
fairtrade producten op de boodschappenlijst te zetten.

De Wereldwinkel Heesch, 

Nistelrode en Heeswijk-Din-

ther nodigen je van harte uit 

om vrijblijvend eens binnen 

te lopen in de winkel. Het as-

sortiment en de aanbiedingen 

variëren per winkel. Dat maakt 

het zo leuk om eens binnen te 

lopen in een Wereldwinkel in 

een andere kern.

BERNHEZE - De inspanningen van 
de Werkgroep Fairtrade Bernheze 
om de titel Fairtrade Gemeente 
binnen te halen, beginnen zijn 
vruchten af te werpen. 

Na het doen van de 0-meting is 
gebleken dat een aantal super-

markten in Bernheze voldoet aan 
de criteria die gesteld worden om 
een gemeente fairtrade te mogen 
noemen. In de fairtradeweek van 
25 oktober tot 2 november wor-
den de eerste stickers van Fairtrade 
Supermarkt uitgereikt en wethou-
der Jan Glastra van Loon zal deze 
eerste sticker zaterdag 25 oktober 
om 10.30 uur overhandigen aan 
Jumbo in Nistelrode.

Bert Bakker, voorzitter van de 
werkgroep en Jan Burger, be-
stuurslid, zijn tevreden met het 

verloop van de 0-meting. “Om 
een vervolg te geven aan ons be-
zoek gaan we nu stickers uitreiken 
aan supermarkten. Het is erg fijn 
dat er voldoende supermarkten 
meedoen die zich willen inzetten 
om onze gemeente fairtrade te 
maken”, meent Bert Bakker. Jan 
Burger vult aan: “We hebben ook 
de meeste horecagelegenheden in 
onze gemeente inmiddels bezocht 
en ook zij verkopen al tal van fair-
tradeproducten. 
Neem bijvoorbeeld koffie en thee; 
die had je vroeger maar in één 

smaak, nu heb je die in veel meer 
verschillende smaken zodat er al-
tijd wel een koffie of thee tussen 
zit die je lekker vindt. Het is ook 
geweldig dat een aantal horecage-
legenheden binnen onze gemeen-
te meedoet met een fairtrademenu 
tijdens de fairtradeweek.” 

titEL
Daarnaast zet de gemeente zich 
in om de titel binnen te halen. In 
het Bestuursprogramma Bernheze 
2014-2018 is opgenomen dat men 
voor het predikaat Fairtrade Ge-

meente wil gaan. 
Om de werkgroep een hart onder 
de riem te steken, komt wethouder 
Jan Glastra van Loon zaterdag 25 
oktober dan ook de eerste sticker 
uitreiken. Landelijk is er ook een 
Facebookactie, waarin iedereen 
opgeroepen wordt om een foto 
op te sturen van hun fairtrade mo-
ment. 

Winnaars van de tien leukste foto’s 
krijgen een wokpakket met Thaise 
fairtrade producten. Voor meer 
info: www.fairtradegemeenten.nl.

Eerste supermarkt ontvangt fairtrade sticker

BuBBles, Bites & GiFts – rob hoevenaars
“Het is de normaalste zaak van de wereld om dit te promoten 
en de faitrade producten aan te bieden. Voor de mensen moet 
het mogelijk zijn om voor deze producten te kunnen kiezen.”

PannenkoekenHuis HeesCH – Barry pranger
“Wij schenken fairtrade koffie en Mongozo bier. 
Als je ’t verschil wilt maken, moet je bij jezelf beginnen. 
De gasten van ons Pannenkoekenhuis waarderen dit enorm.”

Rina en Maria

Heeswĳ k-Dinther
Jonker Speelmanstraat 10

€ 14,95

Aanbieding Wereldwinkel

Thais Wokpakket
Heesch
De Misse 4

Nistelrode
Raadhuisplein 1-B
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25
Fair Menu

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch • 0412 473074 • info@bomenpark.nl
www.bomenpark.nl

tegen inlevering van deze bon 
krijgt u het

i.p.v. € 27,50 
voor €

Geldig van 25 oktober t/m 2 november

Fair Menu Week

naam

telefoon

e-mail

Schijf uw gegevens op en maak ook nog kans op een fair trade pakket.

flyer_bomenpark_wereldwinkel2014.indd   1 20-10-14   16:44

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

25 oktober  t/m 2 november
Fairtrade menu!

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

Salade met geitenkaas en sinaasappel-chutney
***

Stoofpotje van rundvlees
of

Vispakketje met witte wijnsaus
Geserveerd met rijst, verse groenten en salade

***
Fairtrade Ben & Jerry’s ijs

met koffi e chocolade mousse

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

FAIRTRADE 
MENU 

€ 22,50 p.p.

Van 22 oktober t/m 2 november
serveren wij een 

fantastisch fairtrade 
4-gangenmenu voor € 35,- 

www.hetsentiment.nl

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

25 oktober t/m 2 november

Kom proeven

Op een eenvoudige manier kun je tijdens de Na-
tionale Fairtrade Week kennismaken met fairtrade 
producten. Zo organiseert de Wereldwinkel Nistel-
rode een proeverij op 31 oktober en 1 november. 
Verder kun je in de fairtrade week terecht bij de 
volgende restaurants: REStaURaNt NEGEN en 

REStaURaNt HEt SENtiMENt in Heeswijk-
Dinther, BoMENPaRK EtEN & DRiNKEN in 
Heesch en EEtCaFé ’t PUMPKE in Nistelrode. 
Zij serveren een (h)eerlijk menu. Je zult verrast 
worden door het resultaat en ‘uit eten’ wordt een 
‘beleving’. Tevens maken gasten die gebruik ma-

ken van het fairtrade menu kans op een fairtrade 
pakket. Per locatie wordt er een pakket verloot. 
Dit pakket word je aangeboden door de restau-
ranthouders, in samenwerking met de Wereld-
winkel in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther.

Kom proeven!

miranda Bloemensalon:
“We gebruiken fairtrade rozenvoeding en verkopen fairtrade rozen 
omdat de kleine dingen ervoor zorgen dat de wereld beter wordt.”

tV Balledonk – albert sikkema (bardienst)
“De fairtrade wijn is goed; de mensen vinden het lekker en 
worden daar blij van. Bovendien is het een nobel initiatief.”

restaurant ’t sentiment – Toos en violet
“Hoe fantastisch het fairtrade menu smaakt, moet je proeven.”
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KBO Bernheze

KBo BERNHEzE
In de bres voor 
pensioenrechten

Uitstapje KBo 
Heeswijk naar de 
Kempen

HEESWIJK-DINTHER - Een volle 
bus deelnemers van KBO Hees-
wijk maakte dinsdag 14 oktober 
een uitstapje naar het hart van de 
Brabantse Kempen: Party Centrum 
Antoine in Soerendonk, dicht bij 
het grensgebied van België. 

Zij organiseerden een smokkel- 
arrangement. De omgeving was 
ideaal voor een spannende en leer-
zame dag, vol met smokkelverha-
len, bezichtigingen en - als klap op 
de vuurpijl - de bekende tonprater 
Wiel Peerlings. Door middel van 
film, het vertellen van anekdotes 
en ’s middags een rondrit met de 
bus door het grensgebied, wist hij 
zijn gehoor te boeien. Vooral tij-
dens zijn tonpraten, werd constant 
gelachen. Daarbij was er nog een 
geweldige ontvangst met koffie/
gebak, lunch en diner. De dag kon 
niet meer stuk. Iedereen ging zeer 
tevreden naar huis.

Duofiets 
gepresenteerd

VORSTENBOSCH - Stichting 
Zorgvoorzieningen Vorstenbosch 
heeft woensdag 15 oktober de 
duofiets officieel aan de KBO 
overgedragen.

Met de ondertekening van een 
convenant valt de fiets nu opera-
tioneel onder het beheer van de 
seniorenvereniging. SZvV en de 
KBO hebben vooraf in een nauwe 
samenwerking de aanschaf van 
de duofiets weten te realiseren. 
Hun bestuursleden, Jac de Groot 
en Theo Rooijakkers, zijn er in ge-
slaagd om in een redelijk korte tijd 
dit project financieel en organisa-
torisch, te verwezenlijken.

Dankzij de ondersteuning van de 
fondsen SKANfonds, Stichting RC 
het Maagdenhuis/Stichting Bren-
tano, Fundatie Van den Santheu-
vel, Sobbe en het Fonds NutsOhra 
is dit allemaal mogelijk geworden.
Voor de financiering van de fiet-
senstalling is door de Lionsclub 
Bernheze een geldbedrag beschik-
baar gesteld. SZvV voorzitter Ben 
Cornelissen bedankte alle geld-
schieters en hij overhandigde een 
attentie aan beide bovengenoem-
de initiatiefnemers. De technische 
ondersteuners, Theo van Os en 

Wim Rijkers, wenste hij veel suc-
ces en hij sprak de hoop uit, dat de 
fiets veelvuldig gebruikt zal wor-
den. Bespreken van de duofiets is 
mogelijk via Theo van Os en Wim 
Rijkers. Ook via de website; 
www.vorstenbosch-info.nl is re-
serveren mogelijk. Momenteel zijn 
vrijwilligers beschikbaar om met de 
gebruikers een fietstochtje te gaan 
maken.

ontspannings-
avond KBo Nistel-
rode groot succes
NISTELRODE - Met ruim 300 be-
langstellenden was de theater-
zaal van CC Nesterlé afgelopen 
woensdag afgeladen vol voor een 
optreden van de cabaretgroep ‘De 
Die en Ik’.

Vanwege de beperkte capaciteit 
van de tribune moest een aantal 
aanwezigen plaatsnemen aan de 
zijkanten van het speelvlak. Een 
geslaagde noodgreep, want zo 
kon iedereen het optreden toch 
goed volgen. Naast mooie liederen 
in Brabants dialect, werd genoten 
van de typetjes Lieneke, Mieneke, 
de ‘zoons’ van Mijnheer Pastoor 
en Truijke. Vooral deze laatste act 
leidde tot hilarische taferelen. De 
zeer vitale 89-jarige voerde zelfs 
een paaldansact op. 

Na afloop werd er door velen nog 
gezellig nagepraat in de foyer. 
Een reactie van een lid: ‘Hartelijk 
dank voor de gezellige ontspan-
ningsavond. We hebben geweldig 
genoten. Petje af voor de orga-
nisatoren! Blijf zo doorgaan, wij 
kijken al vooruit naar ons 60-jarig 
bestaansfeest volgend jaar!’ 
Meer foto’s op 
www.kbonistelrode.nl

KBo Bernheze: 
pensioenstelsel
BERNHEZE - ‘Herziening pensi-
oenstelsel: kabinet strooit zand in 
ogen’

Het gaat hierbij onder andere om 
een voorstel met regels die ervoor 
moeten zorgen dat pensioenfond-
sen nu en in de toekomst hun pen-
sioenverplichtingen na kunnen ko-
men. Dat zou jong en oud goed in 
de oren moeten klinken, ware het 
niet dat het kabinet PvdA-VVD er 
eigen cijfers en een eigen agenda 
op nahoudt. Een breed en groei-
end maatschappelijk protest van 
pensioendeskundigen, vakbonden, 
seniorenbonden en zelfs van eigen 
PvdA-coryfeeën als oud-staats-
secretaris Van der Ploeg en oud-

minister Vermeend wordt volstrekt 
genegeerd. Dankzij de steun die 
het kabinet krijgt van gedoogpart-
ners ChristenUnie, SGP en D66 
dreigt er een historische blunder te 
worden begaan.
Daarbij schuwt men er niet voor 
een gehele samenleving te mislei-
den: jongeren met het argument 
dat deze maatregelen nodig zijn 
om hun pensioenen in de toekomst 
veilig te stellen; ouderen met het 
argument dat de pensioenfondsen 
nu minder snel hoeven te korten. 
En als ouderen(bonden) dat argu-
ment niet voor zoete koek slikken, 
dan wordt teruggegrepen op het 
stigmatiserende verwijt dat ‘de 
ouderen’ onvoldoende rekening 
houden met toekomstige gene-
raties. In politiek en media wordt 
te pas en te onpas gesproken over 
een gebrek aan solidariteit tussen 
generaties, een schijnwerkelijkheid 
die een tegenstelling suggereert 
die in de echte werkelijkheid on-
denkbaar is tussen (groot)ouders 
en (klein)kinderen.
We moeten als organisaties van 
ouderen en van jongeren elkaar 
meer opzoeken in de strijd tegen 
dit onzalig wetsvoorstel.
Voor meer informatie over dit be-
richt kunt u contact opnemen met 
Nadzja van der Knaap of Marieke 
Hageman, communicatiemede-
werkers van KBO-Brabant. Tele-
foon 073-644 40 66 of per e-mail: 
nvanderknaap@kbo-brabant.nl en 
mhageman@kbo-brabant.nl.

informatiemiddag 
over ‘Veilig thuis’

NISTELRODE - In het kader van 
de landelijke publiekscampagne 
‘Een veilig thuis: Daar maak je je 
toch sterk voor?’ organiseert KBO 
Nistelrode een informatiemiddag 
in CC Nesterlé. De middag duurt 
van 14.00 tot 16.00 uur. De entree 
en de koffie zijn gratis. Iedereen is 
van harte welkom. 

Het overheidsbeleid is erop gericht 
ouderen zo lang mogelijk thuis te 
laten wonen. Het is daarom juist 
nu van belang te weten wat zij zélf 
kunnen doen om de veiligheid in 
en om het huis te bevorderen.
De bijeenkomst ‘Veilig Thuis’ gaat 
over de volgende onderwerpen:
- inbraakpreventie
- woningoverval
- babbeltruc
- ontspoorde zorg/financiële uit-

buiting

De inleiding wordt verzorgd door 
Marij van Wanroij, projectvoor-
lichter van KBO-Brabant. Ook zal 
wijkagent Michael van Creij aan-
wezig zijn. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Vanaf 13.30 uur staat de koffie 
klaar. Natuurlijk is er volop gele-
genheid om vragen te stellen. Na 
afloop ontvangt de bezoeker infor-
matiemateriaal en een afdruk van 
de presentatie. Deze middag vindt 
plaats in het kader van de WMO-
koffiebijeenkomsten van de ge-
meente Bernheze.

SPECiaLE DiSCoaVoND
DoNDERDaG 23 oKtoBER 

LOOSBROEK - Een swingende discoavond, speciaal voor mensen 
met een verstandelijke beperking van 16 jaar en ouder op donder-
dag 23 oktober. Georganiseerd door uitgaanscentrum Lunenburg 
in Loosbroek, in samenwerking met de regionale zorgorganisatie 
Cello. DJ Olav zorgt door zijn muziekkeuze voor een overbevolkte 
dansvloer. Deze discoavond maakt het mogelijk dat mensen met 
een beperking elkaar ontmoeten en samen een gezellige dans-
avond hebben. Het gaat niet alleen om mensen die door Cello 
begeleid worden, ook andere mensen met een verstandelijke be-
perking zijn van harte welkom! De disco begint om 19.00 uur en 
duurt tot 22.00 uur. Entree is € 5,- (inclusief twee drankjes). Uit-
gangscentrum Lunenburg ligt aan de Dorpsstraat 39 in Loosbroek.

KiNDERKLaS
zoNDaG 26 oKtoBER

HEESCH - Zondag 29 oktober vindt er in Heesch een kinderklas 
plaats. Een kinderklas is een bijeenkomst van kinderen en volwas-
senen waarbij een deugd centraal staat. Dit keer is dat vriendelijk-
heid. ‘Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om je te 
helpen in tijden van nood.’ Spreuken 17:17 Wat is een vriend en 
wat heeft vriendelijkheid daarmee te maken?
De kinderklas is een initiatief vanuit het Bahá’í-geloof.
De kinderklas start om 10.30 uur en eindigt om 12.00 uur
Broekhoek 35, Heesch. Meer informatie: www.bahai.nl.
Geertjevdstappen@gmail.com, 06 44458161 of 0412 475171

BLUESUNDay MEt BLUESaRoUND
zoNDaG 26 oKtoBER 

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 26 oktober kan er genoten worden 
van live bluesmuziek van de band Bluesaround in Pub Maritiem bij 
Aquarest in Heeswijk Dinther. Dit onder de noemer ‘Bluesunday’. 
De organisatie is in handen van Jan van de Vorle, Jeroen de Mol en 
Toon Konings, allen uit Heeswijk Dinther. Dit keer met de veelzij-
dige band Bluesaround. Deze zesmansband varieert in blues, soms 
ingetogen of slepend en dan weer ruw en ruig. Kortom, voor elk 
wat wils. In de pauzes zal DJ Jeroen passende platen draaien.
Pub Maritiem opent zijn deuren aan de Meerstraat 30B te Hees-
wijk-Dinther om 15.00 uur en de entree is gratis. Voor info bel Jan 
van Vorle: 0413-291800, Jeroen de Mol: 06-11256973 of Toon 
Konings: 06-53584742.

DiNSDaG@BERNHoVEN: EtaLaGEBENEN
DiNSDaG 28 oKtoBER 

UDEN - Op dinsdag 28 oktober praten drie doktoren, in Bern-
hoven, over etalagebenen. Bij etalagebenen is de bloedtoevoer 
naar de benen belemmerd door een vernauwing in de slagader. 
De spieren in de benen krijgen te weinig zuurstof. Dat veroorzaakt 
een krampachtige pijn in de benen die minder wordt bij rust. Van-
daar de term ‘etalagebenen’. Mensen met etalagebenen stoppen 
onderweg voortdurend om etalages te bekijken. Zo verschaffen zij 
hun benen wat rust. De medische term voor deze vernauwing van 
de slagaders in de benen is ‘claudatio intermittens’.
De lezing vindt plaats in Bernhoven, Uden van 19.30-21.00 uur. 
Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht, via de mail: 
psb@bernhoven o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en aantal 
personen of door te bellen naar 0413-402900.

LEziNG RUiMtESoNDE RoSEtta
VRiJDaG 31 oKtoBER 

HEESCH - Op vrijdagavond 31 oktober geeft Joe Zender (Joe Zen-
der werkt bij de ESA in Noordwijk aan de missie van de Rosetta 
en Philae) bij Sterrenwacht Halley een lezing over de ruimtesonde 
Rosetta, die in augustus is aangekomen bij de komeet Churyu-
mov-Gerasimenko. De lezing begint om 20.00 uur en de entree 
bedraagt € 3,-. Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1, Heesch/Vinkel 
www.sterrenwachthalley.nl.

VRoUWEN oNtMoEtEN VRoUWEN
VRiJDaG 31 oKtoBER 

BERNHEZE - Op 31 oktober is er weer een meeting van Vrouwen 
Ontmoeten Vrouwen. Borstkanker kan ons allemaal raken, zowel 
man als vrouw. Borstkanker komt vaak voor: ieder jaar krijgen zo’n 
13.000 vrouwen en 100 mannen in Nederland te horen dat ze 
borstkanker hebben. Ieder jaar is de maand oktober de maand van 
de borstkanker. Vrouwen Ontmoeten Vrouwen vindt dit een bij-
zondere aanleiding voor een ontmoeting met chirurg Jan van Bo-
degom, algemeen directeur en oprichter van het Alexander Monro 
Borstkankerziekenhuis, het eerste en enige gespecialiseerde borst-
kankerziekenhuis ter wereld. 
Aanmelden kan nog steeds via www.vovbernheze.
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op leeftijd
Senioren tonen belangstelling 
voor ‘Broodje Brandweer’

Afgelopen donderdag was ieder-
een vanaf 65 jaar van harte wel-
kom voor een gratis lunch bij de 
brandweerkazerne in Heesch. 
Tijdens de lunch kwamen de se-
nioren meer te weten over de 
brandweer in hun wijk en konden 
vragen stellen over het voorkomen 

van brand. Weet u wat u moet 
doen als er brand is? Heeft u een 
rookmelder in uw woning en weet 
u waar u deze het beste op kunt 
hangen? Waarom kan een blusde-
ken handig zijn? 
Weet u hoe u veilig uw woning 
uitkomt? Zou u er ook graag bij 

willen zijn? Op zaterdag 22 no-
vember is iedereen vanaf 65 jaar 
van harte welkom voor een gratis 
lunch bij de brandweerkazerne in 
Heeswijk-Dinther. Aanmelden kan 
via 
www.broodjebrandweer.nl of bel 
met de gemeente: 0412-45 88 88.

BERNHEZE - Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 gewonden tot gevolg. Omdat de le-
vensverwachting en vergrijzing verder toenemen en mensen steeds langer thuis blijven wonen, is de ver-
wachting dat het aantal slachtoffers bij brand de komende jaren stijgt. Daarom was er dit jaar tijdens de 
Nationale Brandpreventieweken in de maand oktober extra aandacht voor de zelfstandig wonende senioren.

Een broodnodig gesprek met de brandweer over brandzaken Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESWIJK-DINTHER - De pelgri-
magetocht van vijf deelnemers uit 
het Dintherse St. Barbaragilde in 
tenue zit er al weer even op. 

Het gezelschap werd geflankeerd 
door tien medereizigers die geen 
deel van het Dintherse gilde uit-
maakten. Ze zijn met zijn allen op 
27 september, in totaal met 180 
personen afgereisd naar Hongarije, 
via Leipzig, Dresden, Boedapest, 
Pécs, Wels, Alttoting, Heilbronn, 

Trier en Luik naar huis. Een reis van 
in totaal 3500 kilometer, door acht 
verschillende landen. Gelukkig 
hoefden zij niet te voet, zoals dat 
heel vroeger het geval was. 
Het hele gezelschap stond op 6 
oktober bij de Dom van Trier, waar 
ook de afscheidsviering plaats-
vond. De deelnemers kijken terug 
op een mooie reis met prachtig 
weer. Reikhalzend kijken ze alweer 
vooruit naar de volgende pelgri-
mage.

Pelgrimagetocht leden 
Sint-Barbaragilde Dinther

Fred van den Berg, Piet van den Akker, Harrie van Zutphen, Jo van Hemmen 
(met standaardvlag) en Ad Meulenbroek

terugblik Horizon in 2014

HEESCH - In 2014 hebben er zes 
maandagochtendritten van De 
Horizon plaatsgevonden. 

De eerste rit was op 14 april. Via 
Schaijk, Reek, Escharen en Grave, 
door het natuurgebied van Keent 
en via de Oude Maasarm naar 
gemeenschapshuis Het Wapen 
van Reek voor de koffie. Met de 
100-jarige Janske Verstegen was 
er ook een bijzondere gast. Het 
was de eerste keer dat zij met de 
ochtendrit meeging en ze had 
het geweldig naar haar zin. Voor 
de Horizon was het een unicum, 

niet eerder was er een eeuweling 
in hun midden. Omdat velen de 
Keent-rit zo mooi vonden, is die 
op 8 september herhaald. 

De rit van 2 juni via Geffen, Nuland 
en Maliskamp naar Loosbroek, 
was zeer afwisselend. Alle ritten 
zijn verreden met mooi, droog 
weer. Genoten werd van twee rit-
ten over de Maasdijk, op 21 juli 
en 18 augustus 2014. Tijdens de 
rit van 6 oktober richting Nistel-
rode, Vorstenbosch en Heeswijk-
Dinther, werden de deelnemers 
verrast door loslopende reeën die 

over het maisstoppelveld liepen. 
Onder het rijden wordt er veel ge-
sproken over allerlei bezienswaar-
digheden, maar tijdens de koffie 
komen de gesprekken pas goed op 
gang en wordt er over van alles en 
nog wat informatie uitgewisseld. 
De Horizon kijkt terug op een ge-
slaagd jaar. Dit kan alleen dankzij 
al onze vrijwilligers: chauffeurs, 
verpleegkundigen en overige per-
sonen die hebben meegewerkt aan 
het slagen van de ritten. De Hori-
zon dankt allen heel hartelijk voor 
hun inzet en hoopt in 2015 weer 
op hen te kunnen rekenen.

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Sprookjestocht
bij Intratuin Veghel

Koopzondag 20 oktober 
open van 12.00 tot 17.00 uur
Sprookjestocht vanaf 12.00 uur met leuke 
activiteiten voor de kinderen (jong en oud) 
o.a. ballonvouwer, schminken.

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

Koopzondag 26 oktober

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

0412-795170
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MOOI BUITEN THUIS LEVEN BELEEF

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

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

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

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Energie uit Bernheze!

BECO heeft momenteel 165 leden 
en voorzitter Verkuijlen nodigt ie-
dereen uit om zich aan te melden. 
“Huishoudens uit Bernheze kun-
nen zich vanaf nu inschrijven. Ze 
hoeven niet direct over te stappen, 
sommige energiecontracten lopen 
immers nog een tijdje door. Ieder-
een die het contract bij een andere 
energiemaatschappij wil opzeg-

gen of omzetten, wordt door ons 
desgewenst daarbij geholpen. Het 
streven is om volgend jaar zo’n 
250 aanmeldingen hebben.” 

BECO gaat voor de levering een 
samenwerking aan met de Duur-
zame Energie Unie (DE Unie). Dat 
bedrijf werkt veel samen met lo-
kale energiebedrijven. Verkuijlen: 

“DE Unie levert honderd procent 
duurzame energie, afkomstig van 
windmolens in Nederland. Daar-
bij, zij hebben de benodigde lan-
delijke vergunning.” Ook stroom 
die is opgewekt door particulieren 
en of bedrijven uit Bernheze zelf, 
bijvoorbeeld via zonnepanelen, 
wordt - waar mogelijk - meegeno-
men in de levering. 

“Hoe meer uit de eigen gemeente 
hoe beter, stroom uit de buurt is 
vier procent goedkoper omdat het 
niet het landelijke traject hoeft af 
te leggen en zo besparen we dus 
op de transportkosten en op uw 
energiekosten.”

BERNHEZE - De Bernhezer Energiecoöperatie (BECO) gaat een eigen elektriciteitsbedrijf oprichten. Vanaf 1 
januari kan de energiecoöperatie groene stroom leveren aan al de inwoners van Bernheze. Dit maakte het 
bestuur van BECO donderdagavond in Kerkzicht in Loosbroek bekend tijdens een Algemene Ledenvergade-
ring en informatieavond over energielevering. 

BERNHEZE – Vorige week is er ge-
start met het opruimen van blad-
afval binnen de bebouwde kom. 
Het bladafval wordt elke week op 
een vaste dag opgeruimd.

Hieronder staan de dagen waarop 
we bij u in de buurt zijn:
•	 maandag	in	Heesch;
•	 dinsdag	in	Nistelrode;
•	 woensdag	in	Vorstenbosch	en	in	

Loosbroek;
•	 donderdag	in	Heeswijk-Dinther.

U kunt zich voorstellen dat het 
niet mogelijk is de straten continu 
bladvrij te houden. Door de straten 
regelmatig te vegen, kunnen we 
ze wel zo schoon mogelijk maken. 
We gaan door tot het einde van 
het jaar.

Bladhopen
De gemeente haalt daarnaast 
bladhopen op. Wanneer u zelf flin-
ke bladhopen heeft gemaakt van 

bladeren van bomen van de ge-
meente dan kunt u dit doorgeven 
aan de gemeente 0412-45 88 88 
of via het formulier op 
www.bernheze.org. Een week na 
uw melding komen we de bladho-
pen opruimen, onvoorziene om-
standigheden daargelaten.
De bladhopen moeten met de 
vrachtauto bereikbaar zijn. Het is 
aan te raden om één of meerdere 
‘verzamelpunten’ in uw buurt te 
maken. Het is niet nodig om één 
bladhoop meerdere keren te mel-
den.

Het is niet de bedoeling dat u bla-
deren uit eigen tuin aanbiedt en u 
mag ook geen bladeren in plastic 
zakken verzamelen. Ander tuin-
afval, zoals snoeihout wordt niet 
meegenomen. Alleen losse blade-
ren worden geruimd. Er worden 
geen zelfgemaakte bladkorven 
geleegd. Wij hopen op uw mede-
werking.

Werkwijze Bladafval in 
Gemeente Bernheze 

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

Tevens uw adres voor slijpwerk en 
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E

tUiNtiPS VooR 
oKtoBER
•	 Bollen	die	kunnen	blijven	

staan, kunnen nog onder 
bladverliezende bomen en 
struiken gepoot worden. 

•	 Snoei	de	hagen	indien	nodig.	
Grootbladige haagplanten 
snoei je bij voorkeur met een 
snoeischaar om half doorge-
knipte bladeren met bruine 
snoeiranden te voorkomen.

•	 Vorstgevoelige	planten	zoals	
Abutilon, Brugmansia, Fuch-
sia, Geranium (Pelargonium), 
Lantana, Solanum, Tibou-
china binnen zetten.

•	 Hark	afgevallen	blad	van	
het gazon en gooi verspreid 
onder de heesters. Dit houdt 
vocht vast en voorkomt on-
kruid.

•	 Haal	bladeren	uit	de	vijver	
voordat ze naar de bodem 
zakken en gaan rotten. Dit 
zal de komende tijd een 
intensieve activiteit worden 
gezien de bladgroei van de 
bomen dit jaar.
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

mooi & online COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Technitrexx
• Roscobouw

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

• 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.

HET GROOTSTE AANBOD JALOEZIEËN,
ROLGORDIJNEN EN VOUWGORDIJNEN!

HET GROOTSTE AANBOD BINNENDEUREN,
VOORDEUREN EN ACHTERDEUREN!

Cursus kennismaken 
met Windows 8 
Bestaat uit 6 lessen van 2 uur en 
start op donderdagmiddag 6 no-
vember van 13.30-16.30 uur. 
De kosten bedragen € 45,- inclu-
sief lesmateriaal.

Workshop kennismaken 
met de iPad 
Bestaat uit 4 lessen van 2 uur en 
start op dinsdagmiddag 11 no-
vember van 13.30-15.30 uur. 
De kosten bedragen € 30,- inclu-
sief lesmateriaal.

Workshop Albelli fotoboek 
maken 
Eén avond van 3 uur die wordt 
gegeven op woensdag 26 no-
vember van 19.00-22.00 uur. 
De kosten bedragen € 39,50. Na 
afloop krijgen cursisten van Al-
belli per email een kortingscode 

ter waarde van € 18,50 die te 
gebruiken is bij de bestelling van 
een fotoboek.

Cursus Internet en E-mail 
Bestaat uit 6 lessen van 2 uur en 
start op donderdagmorgen 25 
september van 9.30-11.30 uur. 
De kosten bedragen € 45,- inclu-
sief lesmateriaal.

Cursus Microsoft 
Word 2007/2010 
Bestaat uit 8 lessen van 2 uur en 
start op dinsdagavond 4 novem-
ber van 19.30-21.30 uur. 
De kosten bedragen € 55,- inclu-
sief lesmateriaal.

Het inschrijfgeld voor deze cur-
sussen en workshops bedraagt 
€ 10,-. 
Dit bedrag zal verrekend worden 
met het cursusgeld.

De cursussen en workshops wor-
den gegeven in het leslokaal bij 
CC Servaes in Heeswijk-Dinther, 
hier zijn ook inschrijfformulieren 
beschikbaar.

Meer informatie en aanmelden: 
Ben Beeftink, Donkerendijk 44, 
5473 CS Heeswijk-Dinther. 
Tel.: 0413-291924.

Computercursussen bij de DoP in Heeswijk-Dinther
Het startpunt voor beginnende en gevorderde senioren

HEESWIJK-DINTHER - In november starten bij DOP in Heeswijk-
Dinther nog diverse cursussen en workshops. Voor de onderstaande 
cursussen en workshops zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Keurmerk Veilig ondernemen 
voor bedrijventerrein Retsel
HEESWIJK-DINTHER - Het be-
drijventerrein Retsel in Heeswijk-
Dinther heeft op donderdag 9 
oktober het ‘Keurmerk Veilig On-
dernemen’ ontvangen. 

Begin 2014 is een afvaardiging van 
de ondernemers op het bedrijven-
terrein Retsel de samenwerking 
met de gemeente Bernheze, politie 
en brandweer aangegaan op weg 
naar het Keurmerk Veilig Onder-
nemen op bestaande bedrijventer-
reinen, KVO-B. 
Een nulmeting door middel van 
een enquête resulteerde in een 
plan van aanpak, opgesteld door 
de geformeerde werkgroep op het 
bedrijventerrein. Op 23 juni is dit 
plan van aanpak beoordeeld en 
heeft er een audit plaatsgevonden 

door Kiwa. Deze is afgesloten met 
een positief resultaat. De uitreiking 
van het bijbehorende certificaat 
vond plaats op 9 oktober.

Keurmerk
Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt 
jaarlijks veel schade door crimina-
liteit en onveiligheid. De overheid 
en het bedrijfsleven willen hieraan 

graag iets doen. Om deze reden 
is het Keurmerk Veilig Onderne-
men (KVO) ontwikkeld. Het KVO 
is een structuur voor het opbou-
wen van samenwerking tussen 
ondernemers, de gemeente, poli-
tie en brandweer. Overlast en cri-
minaliteit worden aangepakt en 
de veiligheid in een gebied wordt 
vergroot. Er is een keurmerk voor 
bedrijventerreinen (KVO-B) en één 
voor winkelgebieden (KVO-W). 

Meer informatie: 
www.kvo-bernheze.nl

Annouchka Verploegen

Borduurstudio Bobine
Wijststraat 33 A
5384 RA Heesch

www.bobinebrabant.nl

bobine@home.nl

tel. 06 28  88  27 64

Machinaal borduren 
voor bedrijven - particulieren

en verenigingen
Bedrijfskleding
Caps
Sportkleding
Geboorte kado’s (uit voorraad leverbaar)

Uitsluitend via telefonische afspraak / mail
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informatie
 voor de

KERNEN

7,5

De gemeente Bernheze krijgt van 
inwoners een 7,5 voor de veiligheid en 
leefbaarheid in de buurt. Dat blijkt uit 
een onderzoek dat is gedaan bij 2.450 
inwoners van Bernheze. Een 7,5 is een 
mooi rapportcijfer. Ruim voldoende, op 
school was ik er vroeger best tevreden 
mee. 

Het cijfer krijgt nog eens extra glans omdat het hoger is dan de 
jaren ervoor. Ook zijn de verschillen tussen de kernen beperkt. De 
leefbaarheid en veiligheid is in alle kernen goed, waarbij Heesch 
en Heeswijk-Dinther wat lager scoren dan gemiddeld. Nistelrode 
laat het meest gemiddelde beeld zien, Vorstenbosch het meest 
positieve. Loosbroek is het meest positief over de sociale kwaliteit 
en de kwaliteit van de woonomgeving. Op andere punten, zoals de 
voorzieningen en woninginbraken, scoren zij juist weer minder dan 
gemiddeld. 

Is er dan helemaal niets meer waar we ons aan ergeren, zorgen over 
maken of kritisch over zijn? Jazeker wel! In elk dorp staat te hard 
rijden bovenaan de lijst met problemen die om aanpak vragen, vaak 
op de voet gevolgd door vervuiling door hondenpoep of rommel op 
straat. 

In eerste instantie leken deze problemen me overzichtelijk. Het 
klinkt toch minder heftig dan woninginbraak of een overval. Maar 
bij nader inzien moest ik toegeven dat te hard rijden en rommel 
op straat hardnekkige ergernissen zijn, die niet zomaar overgaan. 
Hebben we ons er allemaal niet eens (onbewust) schuldig aan 
gemaakt? Zo wijst onderzoek uit dat te-hard-rijders vaak uit de eigen 
buurt komen. En wat rommel betreft: in Bernheze kunnen we op 
allerlei mogelijke manieren gescheiden ons eigen afval kwijt. Toch 
stapelen bijvoorbeeld de plastic zakken zich rondom de ondergrondse 
containers op. Jammer. 

Het aanpakken van deze problemen begint bij eigen gedrag: voet van 
het gaspedaal en eigen rotzooi opruimen. Bovendien helpt ’t als we 
elkaar aanspreken op fout gedrag. Ook de gemeente gaat bekijken 
welke maatregelen we kunnen nemen om de ergernissen terug te 
dringen. Door gezamenlijke inzet kunnen we dan bij het volgende 
onderzoek wellicht een nog mooier cijfer scoren.

Marieke Moorman
Burgemeester van Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

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

Bouwen 
Een nieuwbouwplan aan ’t Dorp 
59-69 te Heesch staat al jaren stil. 
Het staat stil omdat partijen er met 
elkaar niet uitkomen hoe het ver-
der moet na de nieuwbouw. Met 
gezond verstand en redelijk over-
leg kun je ver komen. De SP doet 
daarom nogmaals een beroep op 
partijen om met elkaar te praten. 

De gemeenteraad is daar geen par-
tij in. Het gaat hier om partijen die 
een conflict hebben over huurover-
eenkomsten. Het grote belang van 
de sociale woningbouw wordt on-
derstreept door een bijdrage van de 
gemeente aan dit project. Normaal 
staat de SP daar niet bij te juichen, 
want ondernemen blijft onderne-
men. Dat houdt risico’s in. Maar in 

dit geval worden er woningen ge-
bouwd die niet rendabel zijn. Maar 
ze zijn wel van groot belang! Dat 
geeft namelijk aan 13 gezinnen met 
een smalle beurs de kans op een 
woning die betaalbaar is. In deze 
categorie is het tekort aan huizen 
groot. Met ’t Dorp 59-69 dragen 
we een stukje bij aan de oplossing 
van de woningnood in Bernheze.

SP: Bouwen aan ’t Dorp 59-69 
Heesch

BERNHEZE - Al geruime tijd vertraagt de ontwikkeling van het project ’t Dorp 
59-69 in Heesch. Vooral belangrijk vanwege de sociale huurwoningen die hier 
gebouwd worden. Sociale huurwoningen komen we heel veel tekort. Iedere so-
ciale huurwoning die erbij komt, juicht de SP toe. Jammer dat een plan als ’t 
Dorp 59-69 telkens vertraagd wordt. Daar heeft niemand wat aan. Zeker in een 
tijd van economische crisis zijn ondernemers die hun nek uitsteken van groot 
belang. Werkgelegenheid, in combinatie met sociale woningbouw.

Frenky Heurkens, voorzitter SP Bernheze

CDA Vrouwen tegen verspilling
CDA Vrouwen neemt het stokje 
over van Vrouwen van Nu en wil 
met zo veel mogelijk deelnemers 
meedoen aan de FoodBattle. Bij 
een FoodBattle proberen mensen 
drie weken lang zo min mogelijk 
voedsel te verspillen. Ze krijgen al-
lerlei makkelijk toepasbare tips en 
houden dagelijks bij hoeveel eten 
ze weggooien. Een belangrijke sti-
mulans is dat mensen tegelijk met 

anderen de FoodBattle aangaan. 
Zo kunnen ze hun resultaten ver-
gelijken met die van de groep en 
zien hoe goed ze scoren. 

Doe ook mee
Deelnemers aan de FoodBattle ver-
spilden minder voedsel door onder 
andere het regelmatig checken van 
de voorraad in huis, zowel voor 
vers als lang houdbare producten. 
Door het gebruik van een bood-

schappenlijstje en versproducten 
als vlees en groenten tussendoor te 
halen. De houdbaarheidsdatum op 
producten is niet de belangrijkste 
leidraad, behalve bij vis en vlees. 

Het CDA heeft duurzaamheid als 
centraal thema. Wil jij ook minder 
voedsel verspillen? Ga dan naar 
www.foodbattle.nl, schrijf je in 
voor 23 oktober 18.00 uur en doe 
mee.

CDA: Doe mee met de FoodBattle 

BERNHEZE - Eten… gooi je niet weg! Wist u dat Nederlanders gezamenlijk 800 
miljoen kilo goed eetbaar voedsel weggooien? Dat dit per persoon neerkomt op 
50 kilogram met een waarde van gemiddeld 150 euro per jaar? Dat dit enorm 
veel energie kost? Van 27 oktober tot 16 november organiseren UR Food & Bio-
based Research, het Voedingscentrum en Milieu Centraal de FoodBattle. Deze 
partijen begeleiden de strijd van CDA Vrouwen tegen de voedselverspilling.

Esther van den Bogaart, Raadslid CDA Bernheze, Herkenbaar, Actief en Betrokken

Sluiting van het servicepunt brengt 
een grote groep mensen in de pro-
blemen aangezien er geen goede 
openbaar vervoers verbinding is. 
Een enkele reis van Plein 1969 (ser-
vicepunt) naar het gemeentehuis 
duurt een uur, wanneer je tenmin-
ste goed ter been bent, het laat-
ste stuk moet je namelijk te voet. 
Vooral ouderen en mensen met 
een beperking komen hierdoor in 
de problemen. Er is in het voorstel 

ook geen enkel alternatief opge-
nomen. De sluiting wordt puur 
als een bezuiniging voorgesteld, 
alternatieven zijn duidelijk niet ge-
wenst, want die kosten weer geld. 

Wekelijks wordt het servicepunt 
door een grote groep mensen be-
zocht. Hier zijn namelijk de meest 
voorkomende documenten te ver-
krijgen, zoals paspoorten en rijbe-
wijzen. Documenten die ook niet 

digitaal aangevraagd kunnen wor-
den. Twee bezoeken aan de balie 
zijn hiervoor verplicht, zowel voor 
het aanvragen als het ophalen. 

De coalitie wil dienstverlening en 
service naar de inwoners verbete-
ren, zo staat in het bestuurspro-
gramma. Sluiting van het service-
punt gaat dwars tegen dit streven 
in. Wat Blanco betreft is dit voor-
stel dan ook ontoelaatbaar!

Blanco: Servicepunt Heeswijk-
Dinther moet open blijven

BERNHEZE - De coalitiepartijen hebben in het bestuursprogramma het voor-
nemen opgenomen om het servicepunt in Heeswijk-Dinther met ingang van  
1 januari 2015 te sluiten. Blanco is het hier niet mee eens en zal dan ook met 
een voorstel komen om deze sluiting uit het bestuursprogramma te halen. In het 
recente verleden is al vaker voorgesteld om het punt te sluiten, maar steeds weer 
bleek dat er grote waarde gehecht wordt aan deze vorm van dienstverlening 
waar 2500 mensen per jaar gebruik van maken.

Marko Konings, Lijsttrekker Blanco

‘Het aanpakken van deze problemen 
begint bij eigen gedrag: voet van het 
gaspedaal en eigen rotzooi opruimen’
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Koopzondag op 
21 december 
in kerstsfeer

www.centrumheesch.nl

GROTE ROOMBOTER-
KRENTENBOLLEN

€ 3,50

ACTIES

VOOR

VRIJDAG 24 OKTOBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 28 OKTOBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

€ 5,00
BOERENBONK

BROOD VAN DE WEEK

3 voor 10 voor

Kaashandel Cilius Duijster
Iedere vrijdag op de markt in Nistelrode

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

verse
rookworst

per stuk

2 voor

kunnen in de vriezer

6.50graskaas
1 kilo 6.50

2.502.50
1.501.50

De oude Raadszaal in oude raadhuis 
krijgt nieuwe bestemming

De ‘Rode loper-actie’
Van zaterdag 1 november tot en 
met zondag 21 december wordt 
voor de bezoekers aan het centrum 
de ‘rode loper’ uitgerold. Bij beste-
ding van een X-bedrag – dit wordt 
door de ondernemer in overleg 
met het Centrum Management 
vastgesteld - ontvangt elke klant 
een adreskaart om in te vullen. De 
ingevulde kaarten kunnen worden 
gedeponeerd in inzameltonnen bij 
Lederzaak Verhagen, Haarmode/

Bijoux Van Herpen en C1000.
Op 21 december, de laatste zon-
dag voor kerst, heeft Heesch 
koopzondag. Van 12.00 tot 17.00 
uur kunt u kerstinkopen doen, 
een glas glühwein drinken of een 
nieuwe outfit scoren. Aansluitend 
worden om 17.00 uur de prijswin-
naars van de ‘Rode loper-actie’ 
bekend gemaakt en de prijzen uit-
gereikt bij de Fontein in het cen-
trum. De gezellige kerstsfeer met 
de kerstboom, het kerstkoor, de 

arrensleetocht, de blaaskapel, het 
draaiorgel en de kraam met war-

me chocomelk en glühwein zullen 
u goed bevallen. De kerststal, die 
dit jaar waarschijnlijk bij de fontein 
staat, zal de kerstsfeer in het cen-
trum verder versterken.

‘maak kans op een 
mooie prijs tijdens 
de ‘rode loper-actie’

HEESCH - Stichting Centrum Management Heesch heeft vanaf 7 november een informatiepunt. Daar kunnen 
ondernemers en bewoners van het centrum terecht voor een praatje, een tip, een zorg of een wens. Centrum 
coördinator Marinda Vos zal op elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur aan-
wezig zijn in de Oude Raadszaal aan ‘t Dorp, met een luisterend oor. De Oude Raadszaal wordt daarna ook 
gebruikt voor de presentatie van de herinrichtingsplannen. Gastheer Van Weerdenburg Webworks draagt zo 
actief een steentje bij aan de ontwikkeling van het centrum. 

De voortgang van de ontwikkelin-
gen op de Maashorst die afgelo-
pen week besproken werden, laten 
zien dat het gebied de komende 
jaren een flinke impuls krijgt. Met 
een lijvig jaarplan en dito begro-
ting moet het een toeristische 

poort worden voor de gehele om-
geving. De kwaliteiten daarvoor 
zijn ruimschoots aanwezig. Dat er-
vaar ik zelf maar al te vaak als ik, al 
dan niet bedoeld, eens een ander 
pad kies.
Ik ga er vanuit dat er dit binnen al 

deze mooie plannen een ruimte 
blijft voor de vele inwoners van 
Bernheze die wekelijks er op uit-
trekken op de ATB, om onbelem-
merd te kunnen blijven genieten 
van dit prachtige gebied. Zodat het 
ook voor hen zijn waarde behoudt. 

Lokaal: ontwikkelingen de 
Maashorst

BERNHEZE - Ik denk dat ik komend weekeinde maar weer eens een lekker rondje 
ga fietsen over de Maashorst. Ja, die Maashorst die vorige week aan de orde 
kwam in de vergadering van de commissie ruimtelijke zaken. 
Als mountainbikers zijn we in Bernheze gezegend met vele mogelijkheden rond-
om onze kernen, waar we nog heerlijk onbelemmerd onze heerlijke sport kunnen 
beoefenen. De rust en de pracht die de natuur ons daar bieden, daar geniet ik 
elke keer weer van. 

John van de Akker 

Even terug naar het verkeer. Als de 
verschillende weggebruikers geen 
regels met elkaar afspreken, zal 
chaos volgen. De ene auto zal op 
de andere auto botsen, de weg zal 
zijn glans verliezen en alles zal ho-
peloos vastlopen. De auto’s zullen 
stuk voor stuk stil komen te staan 
en samenwerking en vooruitgang, 
zijn ver te zoeken.

Wanneer wel afspraken gemaakt 
worden, zal het verkeer stukken 
soepeler verlopen. Auto’s zullen, 

wanneer zij de afspraken nako-
men, lekker door kunnen rijden, 
de weg zal zijn glans behouden en 
loopt het toch ergens vast? Dan 
zoek je gezamenlijk naar een goe-
de oplossing. Kilometer na kilome-
ter wordt gereden zonder al teveel 
last, maar met erg veel profijt van 
afspraken die gemaakt zijn. Ieder 
heeft er belang bij.
Goed. Vervang nu het woord 
‘auto’ door ‘gemeente’ en ‘weg’ 
door ‘regio’. Het lijkt zo simpel. 
Waar andere partijen deze niet 

zien, ziet Progressief Bernheze veel 
kansen in de regio en willen wij 
inzetten op meer samenwerking. 
Het is tijd om afspraken te maken 
over wonen, werken en zorg. Het 
is tijd om beleid en uitvoering be-
ter op elkaar af te stemmen, zodat 
we elkaar versterken. Als kleine 
gemeente niet omvergereden wor-
den, maar samen met omliggende 
gemeenten op volle kracht vooruit!
Reageren kan via mail (reactie@
progressiefbernheze.nl) of twitter 
(@JesseJans).

Progressief Bernheze: Gassen maar!

BERNHEZE - Wie niet om zich heen kijkt, heeft de kans omver gereden te wor-
den. Iets waarvan eenieder in het verkeer zegt: ‘goh, dat is logisch’. Toch is die 
vanzelfsprekendheid niet bij eenieder aanwezig wanneer we het over samen-
werken in de regio hebben.

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

Daarom zijn wij als D66 voorstan-
der van een enquête onder de 
inwoners en bedrijven, waardoor 
duidelijk zal worden hoe groot de 
vraag naar glasvezel is en of men 
bereid is om een eigen bijdrage te 
leveren. 

Belangrijk is echter dat men bij die 
enquête duidelijk maakt wat de 
voor- en nadelen zijn van glasve-
zel ten opzichte van breedband. 
Een groot voordeel van glasvezel 
is dat men vrij is in het kiezen van 
verschillende aanbieders voor ver-

schillende diensten en niet afhan-
kelijk is van de regionale provider 
Ziggo. Mensen moeten hun eigen 
keuze kunnen maken. 

Daar is D66 een groot voorstan-
der van. Op korte termijn zijn de 
investeringskosten hoog, maar de 
verwachting is dat deze zich bin-
nen 8 jaar terugverdienen door de 
bezuinigingen op transport, zorg 
en andere diensten. Snel internet 
is tenslotte niet alleen nu, maar 
vooral ook in de toekomst onont-
beerlijk!

D66: Glasvezel 
in Bernheze?

BERNHEZE - De gemeente Bernheze wil 
graag verglaasd worden. Niet alleen in de 
kernen, maar ook in het buitengebied. D66 

is een voorstander van een snel netwerk voor de hele gemeente, zeker 
met het oog op de toekomst. Op allerlei terreinen, bijvoorbeeld op het 
gebied van zorg, zal men gebruik gaan maken van snel internet. Er zijn 
echter nog veel vragen te beantwoorden en de kosten zijn hoog. Voor 
mensen en bedrijven in het buitengebied is de nood natuurlijk hoger 
dan in de dorpskernen.

Paul Aarts, D66 commissielid Bestuur en 
Strategie

Meld sportkampioenen jeugd 
aan voor 1 december 2014
BERNHEZE - Alle jeugdsporters die tussen 1 januari en 31 december 
2014 een kampioenschap hebben behaald dat aan de criteria vol-
doet, worden gehuldigd op 25 januari 2015. 

Ook sporters of teams die een bijzondere prestatie hebben geleverd 
komen in aanmerking voor de huldiging.
De kampioenen worden gehuldigd op zondagmiddag 25 januari 2015 
in Uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek.Tijdens deze middag 
maken wij de sportman, sportvrouw en sportteam jeugd van 2014 be-
kend en ook de sportvrijwilliger 2014. Meer info: www.bernheze.org.

Vragen aan 
de gemeente?
Nu ook via
@bernhezetwit
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mooiBernhezertJe

aaNGEBoDEN
PEDiCURE NiStELRoDE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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.

BERNHEzE RUiLt
Is een marktplaats 
zonder geld. Speciaal 
voor de inwoners 
van Bernheze!

Heb jij iets te ruilen, word dan 
lid van onze facebook groep
Kom naar: 
www.facebook.com/groups/
bernhezeruilt.

PR WoRKSHoP 
BERNHEzE MEDia
Beter communiceren en 
ontmoeten dat is de intentie.
Hoe schrijf je een persbericht? 
Hoe lever je dit aan? En wat te 
doen met foto’s. Het zijn slechts 
een paar vragen waarmee 
diverse instanties worstelen. 
Dat is dan ook de reden dat 
Bernheze Media verenigingen, 
stichtingen en andere 
organisaties tijdens een speciale 
informatieavond een handvat 
wil bieden. 
Meld je aan via: 
info@demooibernhezekrant.nl
Dinsdag 28 oktober 
Zaal de Toren, Torenstraat 4 
Heeswijk-Dinther. 
Aanvang 19.30 uur.
Woensdag 29 oktober 
Zaal ‘t Tramstation, 
Raadhuisplein 5 Nistelrode.
Aanvang 19.30 uur.
De pr-workshop is kosteloos.

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

PRaKtiJK DE WENSBRoN 
GEEFt yoGa in cultureel 
centrum Servaes te Heeswijk 
Dinther:
- Maandagmiddag 16.00-

16.45 uur voor kinderen
- Donderdagavond 20.15-

21.15 uur voor volwassenen
- Vrijdagochtend 9.30-10.30 

uur voor volwassenen.
Heb je interesse in een proefles? 
Kijk op 
www.praktijkdewensbron.nl 
of bel 0413-289712.

tE HUUR/tE KooP

BEDRiJFS – oF 
oPSLaGRUiMtE 
300 of 420 M2

Nieuwe Erven 24 Heesch 
Tel. 0412-452582.

tE HUUR

oPSLaGRUiMtE 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-2 2387287.

oPSLaGRUiMtE
Nieuwstraat Heesch 
175 m2

Informatie: 0412-455142

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.

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 modell 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.

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.

Bespaar op uw energierekening, 
met ENERGiEzUiNiGE LED 
LaMPEN.
Deze week dimbare GU 10 led-
lampjes 5,5w warmwit
van € 9,95 voor € 7,95.
Parkeren voor de deur, dinsdags 
gesloten.
Heesakkers Elektro
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

GEVRaaGD
GREGoRiaaNS KooR 
zoEKt LEDEN
Gregoriaans is een ‘never ending 
story’ en is in ontwikkeling met 
een link naar de toekomst. Bent 
u geïnteresseerd en wilt u van 
hemelse muziek genieten en deze 
beoefenen, neem dan contact 
op met de dirigente van de 
Schola Grote Kerk, Oss. Wilmy 
van den Berg 0412-642949 of 
wilmyvandenberg@hotmail.com.

Wim Lips vertelt vrijdagmiddag 31 
oktober over de mogelijkheden om 
in de tuin te genieten, zonder al te-
veel onderhoud. Hij vertelt graag 
waarom het belangrijk is om een 
omgeving te creëren die zorgt voor 
energie en vitaliteit. Zeker ook bij 
het ouder worden hoeft de omge-
ving geen belasting te vormen en 
kun je met een minimale inspan-
ning toch genieten van je tuin.
Wat zijn je wensen en wat is be-
langrijk om in de tuin toe te passen 
zodat het jou energie geeft? Zeker 
wanneer je meer tijd krijgt om in 
de tuin te zitten is het van belang 
dat er harmonie is waardoor je tot 
rust komt. Aan de hand van voor-

beelden vertelt Wim hierover en 
uiteraard is er ook gelegenheid om 
vragen te stellen.

Programma:
15.30-16.00 uur: inloop met koffie 
of thee
16.00-16.45 uur: deel 1 van de le-
zing
16.45-17.30 uur: pauze 
17.30-18.00 uur: deel 2 van de le-
zing.

De kosten voor deze lezing bedra-
gen € 7,50 per persoon, inclusief 
koffie of thee bij binnenkomst.
Tijdens de pauze is er gelegenheid 
om, tegen een kleine vergoeding, 

een drankje te nuttigen.
Meldt u zich vooraf aan bij de Eijn-
deric. Dit is (t/m 29 oktober) moge-
lijk per e-mail: info@eijnderic.nl of 
telefonisch: 0412-454545.

Kent u geïnteresseerden in uw om-
geving, ook zij zijn van harte wel-
kom! Graag tot dan!

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

Advertorial

lezing over ‘vitaal blijven met je tuin’ 

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

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Mariëlle Hurkmans
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Joop van der Rijt

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

De beurs is een mooie manier om 
zelf een centje terug te verdienen 
met de spullen en tegelijkertijd 

iemand anders blij te maken met 
een koopje. De beurs wordt geor-
ganiseerd door korfbalvereniging 
Korloo en Cultureel Centrum De 
Wis in De Wis, Schaapsdijk 27 in 
Loosbroek. De deuren worden ge-
opend om 20.00 uur en de beurs 
duurt tot 22.00 uur. 
De entree bedraagt € 2,- per per-
soon. Kinderen tot 12 jaar hoeven 
geen entree te betalen. Wie inte-
resse heeft in een marktkraam, 
kan contact opnemen met: steffie.
beurs@gmail.com.

tweedehands kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs
LOOSBROEK - Een kast vol leuke kinderkleding maar zijn de kinderen 
er alweer uitgegroeid? Wordt het speelgoed in een hoek gegooid en 
kijkt niemand er meer naar om? Dan biedt de tweedehands kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs op donderdag 30 oktober in De Wis in Loos-
broek uitkomst. 

SUDoKU
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VOOR MEER INFO GA NAAR WWW.HEILARENBUITEN.NL

Ontwikkeling en Realisatie
Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Informatie en Verkoop
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

SFEERVOLLE WONINGEN MET ROYALE TUIN EN MET UITZICHT 
OP HET BUITENGEBIED aan de rand van het dorp in plan 
Heilaren te HEESWIJK-DINTHER

PRIJS vanaf

NEEM NU CONTACT OP voor een persoonlijk gesprek en 
neem een optie op een woning

€ 173.000,- v.o.n.

ALLERLAATSTE KANS OP EEN BETAALBARE 

WONING OP HEILAREN BUITEN!
DE LAATSTE WONINGEN VAN HET PLAN ZIJN NU IN VERKOOP!

24 oktober 2014 Heeswijk-Dinther
Tijdens de herfstvakantie op de markt

WAAR: 
Plein 1969 

Heeswijk-Dinther

TIJD:
8.30 tot 12.00 uur

24 oktober 2014 Heeswijk-Dinther24 oktober 2014 Heeswijk-Dinther

Iedere kopende 

klant krijgt een 

leuke attentie!

OP=OP

24 oktober 2014 Heeswijk-Dinther24 oktober 2014 Heeswijk-Dinther24 oktober 2014 Heeswijk-Dinther

Acties en meer tijdens Markt Pakt Uit 
Met ruim zestien marktkramen heeft Heeswijk-Dinther trouwe marktkooplieden en een gezellige weekmarkt op vrijdagmorgen. De 
herfstvakantie maken ze graag extra speciaal met mooie passende acties en een overdekte speelwagen voor de kinderen. 

VaN GaaL DaMESMoDE, RoMiJNDERS KiNDERKLEDiNG, GRUiJtERS KaaRtEN, VaN EEUWiJK tEXtiEL, SMitS BEENMoDE, 

VERKUyLEN-V.D. VEN GRoENtEN EN FRUit, VENRooy ViS, SPiERiNGHS SNoEP, DE KaaSKoNiNG, VaN DEN HERiK KaaS, 

DUMa tEXtiEL oNDERGoED & NaCHtKLEDiNG, HiLStER KiP en HEiLiGENBERG SiERaDEN EN MoDE-aCCESoiRES willen de 

gezellige markt van Heeswijk-Dinther tijdens ‘Markt Pakt Uit’ deze vrijdag nog aantrekkelijker maken.

24 oktober staat er een grote overdekte speelwagen voor de kinderen!

VAN GAAL 
DAMES MODE

op alle jeans broeken 

€ 2,50 korting

SMITS BEENMODE

Damessokjes in alle kleuren 
nu 4 paar € 3,50 

(zonder teennaad)

Gezellig naar de markt
De marktkooplieden pakken uit
Kramen recht, zeil erop en kom, kom vooruit! 
In Heeswijk-Dinther op de grens 
Hoe laat het precies begint weet geen mens
Toch komen ze ied’re week, altijd op tijd
Een ‘goedemorgen’, ‘zegt u het maar’ of 
‘t gezicht dat met een blik op de mooie waar verblijdt. 
De weekmarkt komt weer langs, het is er tof
Zo lekker in het eigen dorp, bijna in ‘oewen eigen hof’

Deze aanbiedingen zijn een kleine aanpassing op de actie van de flyer.
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Natuurlijk met de mooiste Tiroler klanken en een pas-
sende Tiroler sfeer. De Verenigde Horeca Heesch heeft 
de handen ineengeslagen en komt met een klinkende 
nieuwe activiteit, die niet misstaat op de Heesche acti-
viteitenkalender. Het programma van het bierfestival is 
voor beide dagen hetzelfde, Ohne Gewahr zal als mu-
zikale hoofdact zorgen voor amusement en spektakel 

van hoog niveau. Hoe de muziek van Ohne Gewahr 
te omschrijven? De kenners noemen hun muziek Bra-
twurstundjodeljubeltroebelheiterkeitband, wat neer-
komt op Tiroler rock, spetterende Oostenrijkse songs, 
Schlager muziek en de originele alpenhoorn sound. De 
band wordt afgewisseld door DJ Der Willie. 

De dresscode spreekt voor zich; Lederhose, Tiroler jurk-
jes en laag uitgesneden wit-rood geblokte bloesjes.

Eerste oktoberfe st op De Misse in Heesch
HEESCH - Het jaarlijkse bierfeest in oktober verplaatst 
zich dit jaar van München naar Heesch! De Misse 
wordt op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober omgeto-
verd tot een Bierstube die bij zal dragen aan een gezel-
lig eerste Oktoberfest in Heesch. 

TIROLER KLANKEN EN PASSENDE 
TIROLER SFEER

Oktoberfest 24 en 25 oktober

Zalmf ilet
zak à 1 kg.
Epic

Normaal 10,95

Mini ragout-,
worsten- of 
pikantbroodje
zak à 10 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 2,99

Pizza salami/
champignons, 
geitenkaas/
paprika of 
kip/spinazi
doos à 365 gr.
Authentieke pizza

Per stuk 2,79

Frites
dik of dun
zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist

Normaal 2,99

1,79
Hoofdgerecht

Beste prijs

Hoofdgerecht Beste prijs

Hoofdgerecht

Mini kip-
loempia’s
doos à 48 stuks
Than Long

Normaal 12,95

Snack

Boltaart
aardbei/ vanille 
of framboos/
mascarpone
doos à 650 gr.
Coppenrath&Wiese

Normaal 7,99

Gebak

Balkan-, 
Europese- of 
broccolimix
zak à 1 kg.
Diepvriesspecialist

Normaal 2,79

Rundvlees-
kroket
doos à 24 stuks
Swinkels

Normaal 10,49

Snack

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 22 okt. t/m dinsdag 4 nov. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

7,99

8,99

5,49

www.adcommunicatie.nl

bak à 1 liter
Ekselence
Normaal 3,49

1,49 1,99

7,99 1,99

Roomijs
diverse luxe soorten

Boltaart
aardbei/ vanille 
of framboos/
mascarpone
doos à 650 gr.
Coppenrath&Wiese

Normaal 7,

5,

nieuw

nieuw

100 gr.
EXTRA 
GROOT

Gebak

Coppenrath&Wiese

Normaal 7,1+1 
Gratis

Zes jubilarissen gehuldigd bij 
Koninklijke Fanfare St. Willibrord

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 19 ok-
tober verzorgde de Koninklijke Fanfare 
St. Willibrord uit Heeswijk een concert 
voor ‘Vrienden van de Fanfare’. 

In een volle muziekaula van gymnasium 
Bernrode, lieten de muzikanten, waar-
onder de nationaal kampioenen van de 

slagwerkgroep, aan de muziekliefheb-
bers horen waar ze toe in staat zijn. Tij-
dens dit concert zijn ook zes jubilarissen 
gehuldigd.
Renate van de Berg en Martijn van de 
Heuvel (beide 12½ jaar lid), Inge van 
Lieshout (25 jaar lid), Hans van de Pas 
(40 jaar lid) en de twee nestors Henk 

van de Pas en Frans van de Voort. Deze 
laatste twee zijn maar liefst 60 jaar lid 
van de fanfare. 
Dat de sinds 1823 bestaande muziek-
vereniging bekend staat als een vereni-
ging waar het goed toeven is, blijkt uit 
de 210 jaar lidmaatschap van deze zes 
muzikanten.

Zondag 2 november 15.30 uur
GRAVITY
GRAVITY met George Clooney en Sandra Bullock, een 
film met lovende recensies!

Dr. Ryan Stone is een briljant medisch ingenieur die sa-
men met veteraan astronaut Matt Kowalsky op haar eer-
ste ruimtemissie gaat. Tijdens een routine controle, slaat 
het noodlot toe. De shuttle wordt vernietigd en Stone en 
Kowalsky blijven volledig alleen achter. Vastgebonden aan 
niets anders dan elkaar zweven zij verder de ruimte in. 
Door de kille stilte realiseren zij zich dat ze ieder contact 

met de aarde zijn ver-
loren en daarbij de 
enige kans om gered 
te worden. 
Langzaam slaat de 
angst om in paniek en 
neemt elke hap naar 
lucht het beetje zuur-
stof weg dat nog over 
is.

Op 2 en 3 november 
draait Filmhuis De Pas 
Hemel op Aarde, een 
Nederlandse film met 
Huub Stapel en Jeroen 
van Koningsbrugge. 
Aanvang 20.00 uur.

Huub Stapel en Jeroen 
van Koningsbrugge. 
Aanvang 20.00 uur.

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

10% KORTING
 ‘t Dorp 22 - 5384 MA Heesch - Telefoon: 0412 475 024 - www.shoeby.nl

OP DE ORIGINELE PRIJS
Alleen geldig op zondag 26 oktober 2014

ZONDAG 26 OKTOBER OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Eerste oktoberfe st op De Misse in Heesch

okt
oberfeesten

Platz  De Misse Heesch
Beginn  19.30

vrijdag 24 en
zaterdag 25 oktober

VVK   € 12.50

GROEPEN  € 10, P.P. VANAF 10 PERSONEN
dresscode

PROGRAMM
OHNE GEWÄHR • DJ DER WILLIE

VVKadressen
Tunneke  Heesch
Restaurant de Waard Heesch
Cultureel Centrum De Pas Heesch
Restaurant Het Oude Raadhuis Heesch
Het Bomenpark  Heesch
Pannenkoekenhuis  Heesch
Boekhandel Ceelen  Heesch

vhhvhhvhh
Verenigd
Horeca
Heesch

vhhvhh
Verenigd
Horeca
Heesch

vhhvhh

vhhvhhvhhvhhvhh
Veren

igd

Horeca

HeeschHeeschHeeschHeeschHeeschvhhHeeschvhhvhhHeeschvhh

Advertorial

C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

C1000 Wiegmans  Schoonstraat 8  •  5384 AN Heesch
www.C1000.nl/Wiegmans

Wiegmans 
Heesch

De aanbiedingen zijn geldig 
op donderdag 23, vrijdag 24,  
zaterdag 25 en zondag 
26 oktober.

3.99
Jägerschnitzels 
(varkens vlees) 500 gram 

van 4.99 voor

  
  

C1000 Bockworst 
Duits recept per pot 6 stuks

van 2.34 voor

2.99Duitse Braadworst 
pak 10 stuks 500 gram van 3.49 voor

oktoberfeesten

Warsteiner bier 
in blik 

500 ml per stuk van 1.06 voor

per tray 24 stuks van 25.46 

van 23.76 voor

5384 AN Heesch

 voor

25.46
20.00

0.99

C1000 Wiegmans Schoonstraat 8

1.99

TOEDELOET 
@zondag bij 53-84 
van 12.00 tot 17.00 uur

OKTOBERFEST
vrijdag,
zaterdag & zondag zaterdag & zondag 

20%
KORTING

OP DE GEHELE COLLECTIE

TOEDELOETDE LEUKSTE DINGETJES 
KNUTSELEN 
@zaterdag bij 53-84 
van 12.00 tot 17.00 uur

LEUKSTE DINGETJES 

@zaterdag bij 53-84 
ZATERDAG25
OKTOBER

TOEDELOET
@zondag bij 53-84 

TOEDELOETLEUKSTE DINGETJES LEUKSTE DINGETJES 
ZATERDAG
ZATERDAG2525

ZONDAG

26
OKTOBER

* met uitzondering van de basics,    
   Vingino, Z8 en kadootjes

OP DE GEHELE COLLECTIE

met uitzondering van de basics,    met uitzondering van de basics,    met uitzondering van de basics,    
   Vingino, Z8 en kadootjes

Ook op Jeans

24-25-26 OKTOBER 

ZONDAG 26 OKTOBER van 12.00 - 17.00 uur geopendvan 12.00 - 17.00 uur geopend

53-84, Schoonstraat 2A-01,  Heesch | 0412-450503 | info@53-84.nl | www.5384.nl

Oktoberfest 24 en 25 oktober
Kaarten kosten in de voor-
verkoop € 12,50 per stuk. Er 
is een Tiroler groepskorting 
voor gezelschappen van tien 
personen en meer. Een toe-
gangsbewijs kost dan € 10,-. 
De toegang is vanaf 18 jaar 
en kaarten, in de voorver-
koop, zijn te krijgen bij: 
DE PaS, 
REStaURaNt DE WaaRD,
’t tUNNEKE, 
BRaSSERiE 
HEt oUDE RaaDHUiS, 
PaNNENKoEKENHUiS 
HEESCH, 
’t BoMENPaRK 
EtEN EN DRiNKEN en 
BoEKHaNDEL CEELEN.

De Bierstube is geopend van-
af 19.30 uur, tevens het mo-
ment dat het programma van 
start gaat. Om 1.00 uur sluit 
de Bierstube haar deuren.

okt
oberfeesten

Platz  De Misse Heesch
Beginn  19.30

vrijdag 24 en
zaterdag 25 oktober

VVK   € 12.50

GROEPEN  € 10, P.P. VANAF 10 PERSONEN
dresscode

PROGRAMM
OHNE GEWÄHR • DJ DER WILLIE

VVKadressen
Tunneke  Heesch
Restaurant de Waard Heesch
Cultureel Centrum De Pas Heesch
Restaurant Het Oude Raadhuis Heesch
Het Bomenpark  Heesch
Pannenkoekenhuis  Heesch
Boekhandel Ceelen  Heesch

vhhvhhvhh
Verenigd
Horeca
Heesch

vhhvhh
Verenigd
Horeca
Heesch

vhhvhh

vhhvhhvhhvhhvhh
Veren

igd

Horeca

HeeschHeeschHeeschHeeschHeeschvhhHeeschvhhvhhHeeschvhh



Woensdag 22 oktober 201420 
  

a u t o
R U B R i E K

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163pk  2007
Citroen Berlingo 2.0 HDI  2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 1.6 HDIF 46.000 km, 
  navi clima  2011
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupe 1.8  2002
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 110.000 km 2010

Opel Insignia, sport tourner 109.000 km 2010
Opel Zafira 1.8 elegance 117.000 km 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Megane 1998
Renault Megane 1.6D station car 2004
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Passat station 20 tdi  2012
Volkwagen Polo 1.4 16v 3drs.  2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Het adres voor al uw autozaken!
 

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

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

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

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

AANHANGWAGENS

BaNDENWiSSELWEKEN

De herfst en de winter staan weer voor 
de deur. De kans op een verraderlijk 
wegdek neemt deze maanden alleen 
maar toe. Een goede grip van uw auto 
op het wegdek is van groot belang en 
de juiste banden zijn daarbij de juiste 
manier. 

Denk daarom op tijd dat u de juiste 
banden onder uw auto heeft zitten, zo-
dat veilige kilometers gegarandeerd zijn.

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

zoNDEGELD

Een boete voor een verkeersovertreding is echt zonde van 
het geld. Dat vonden we altijd al, maar nu is de hoogte 
van de bekeuringen flink gestegen. In 2014 kost een ver-
keersovertreding voor:

Fout parkeren € 90,-
Door rood rijden € 230,-
Mobiele telefoon vasthouden € 230,-
Parkeren invalideparkeerplaats € 370,-
 
Hou je van hard rijden? Dat kan je een flinke duit kosten:
10 km te hard binnen een 30 km zone € 102,-
20 km te hard binnen een 30 km zone € 243,-
10 km te hard op de snelweg € 59,-
20 km te hard op de snelweg € 162,-
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Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Chevrolet Matiz 5 drs. 2008 € 4950.-

2 x Citroën 2cv vanaf  € 9800,-

Fiat Panda st.bekr. airco  2004 € 3950,-

Ford Fiesta 83.000 km  2006 € 4450,-

Ford Ka grijs metalic  2004 € 3450,-

Ford Mondeo TDCi   2005 € 2999,-

Hyundai Getz 57.000 km airco  2005 € 3900.-

Peugeot 206 rood metalic  2003 € 2999.-

Renault Clio 5 drs.  2004 € 3450.-

Renault Grand Scenic 7 pers. LPG  2006 € 5900,-

Een greep uit onze voorraad!

Ga naar www.requal-parts.net en download de kortingsbon van € 15,-

IS UW AUTO OUDER 
DAN 4 JAAR?
BETAAL DAN MINDER 
VOOR UW ONDERHOUD 
MET REQUAL ONDERDELEN.

U kunt dit onderhoud, goed-
koper en met 2 jaar garantie 
laten uitvoeren bij REQUAL 
Erkend Reparateur Autobedrijf 
Minnaar. Requal, uw garantie 
voor onderhoud met de beste 
prijs.

± 20 inruilers met apk vanaf € 500,-

Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

• bĳ  ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• ook kunt u bĳ  ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

Vinkelsestraat 113a
5384 SE Heesch 
M 06 - 33 05 03 06
E info@5384seautos.nl

auto’s

www.5384sEautos.nl

oNzE ViERWiELER 
LEVERt DE oVERHEiD 
HEEL Wat GELD oP

We verplaatsen ons graag snel en doen 
dat vaak. De auto is ons meest favoriete 
vervoermiddel daarvoor. Droog, warm, 
snel, samen in een ruimte en soms al-
leen met fijne muziek die de buitenwereld 
buitensluit. Maar, voor die luxe moeten 
we aardig wat betalen! De overheid 
confisqueert heel wat van het geld dat we 
betalen voor de luxe van een auto. 

Volgens informatie van de ANWB is de 
verhouding van de autobelasting ten op-
zichte van de autokosten voor de benzine-
auto maar liefst 36% en van de dieselauto 
zelfs 39%. Dat percentage bestaat uit 
BPM (belasting van personenauto’s en 
motorrijwielen) bij de aanschaf van de 
auto, wegenbelasting, provinciale opcen-
ten en brandstofaccijns. Daarnaast betalen 
we BTW over de aanschaf, de brandstof, 
en reparaties. In 2013 ontving de overheid 
zo’n 14 miljard euro aan belastingen uit 
auto’s en motoren. Niet mis. 

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Car kit
• In- car entertainment
• Track & trace
• RITREGISTRATIE

Voorkom bijtelling.
Fors besparen op 

administratiekosten.
Inzicht in rijgedrag van 

medewerkers.

HoE MoEt JE EEN aUtoLaMPJE VERWiSSELEN?

Een koplamp lampje is bijna altijd 
een halogeenlampje. Het glas van 
een halogeenlampje mag je niet met 
je vingers aanraken. Je laat hierdoor 
vet op het glas achter welke het glas 
laat springen zodra de lamp heet 
wordt. Een bijkomend kenmerk van 
halogeenlampjes is dat ze erg heet 
worden. Hieraan kun je je vingers 
branden. Pas dus op.

In het instructieboekje staat vaak 
beschreven hoe je het beste het 
lampje kunt verwijderen/vervangen. 
Lampjes zitten vaak met stekkertjes 
vast. Haal deze eerst los voordat het 

lampje uit de fitting wordt verwijderd. Sluit na het vervangen van het lampje de stekker weer 
aan zodra deze weer in de fitting is geplaatst.
Reservelampjes kun je kopen bij de dealer, een autospeciaalzaak of een tankstation. Of je 
gaat naar je eigen autogarage en zij regelen het voor u.
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Duistere activiteiten bij 
BillyBird Park Hemelrijk

aVoNDoPENStELLiNG
Er is een speciaal avondprogramma 
en de binnenspeeltuin Zeerovers-
land is op deze avond tot 22.00 
uur geopend! Ook de achtbaan, 
de bootjesglijbaan Splash, het tou-
wenparcours én de waterfietsen 
zijn tijdens de Nacht van de Nacht 
open. 
Om 20.00 uur dooft het park de 
buitenverlichting en treedt de duis-
ternis in. 

De Free Fun Flyers verzorgen tus-
sen 20.00 en 22.00 uur een spec-
taculaire verlichte vliegershow, 
met vrolijke noten van blaaskapel 
Panasch. Tuur door de telescopen 
van de Nederlandse Jeugdvereni-
ging voor Ruimtevaart en Ster-
renkunde en geniet van de warme 
sfeer van een groot kampvuur aan 
het strand, terwijl Rocaccino heer-
lijke (kinder)koffiespecialiteiten 
presenteert.

Naast al deze activiteiten is dit een 
mooie gelegenheid om tijdens de 
Nacht van de Nacht de vernieuw-
de binnenspeeltuin te ontdekken.
 
KiNDERFEEStJES
Voor de jarige geluksvogels is het 
nieuwe Party Eiland op het wa-
ter en het Zeeroversland speciaal 
gereserveerd voor kinderfeestjes. 
Met een DJ en kinderchampagne 
beleven zij hier het feestje van hun 
leven. 
Het park schakelt vanaf 18.00 uur 
over naar een speciale entreeprijs 
van slechts € 4,95 p.p., alle activi-
teiten zijn bij de entreeprijs of het 
abonnement inbegrepen. 

Kijk voor meer informatie 
op www.billybird.nl, facebook of 
op www.nachtvandenacht.nl.

Advertorial

VOLKEL - Gehuld in duisternis neemt BillyBird Park Hemelrijk op zaterdag 25 oktober deel aan ‘de Nacht van 
de Nacht’. Deze nacht, waarin de wintertijd ingaat, houdt Hemelrijk voor de zevende keer haar poorten tot 
maar liefst 22.00 uur open. De Natuur- en Milieufederaties vragen aandacht voor de schoonheid en het nut 
van de nacht. Het doven of dimmen van lampen levert niet alleen een flinke energiebesparing op; het is ook 
beter voor dier en mens. 

De Nacht van de Nacht is een ac-
tiviteit voor het hele gezin. Om 
19.00 uur worden de deelnemers 
in groepen verdeeld. Iedere groep 
gaat met een professionele IVN 
natuurgids of met de boswach-
ter mee het bos in en maakt een 
wandeling van ongeveer 3,5 km. 
Tijdens de wandeling komen de 
groepen bij verschillende posten, 
waar allerlei deskundigen iets ver-
tellen over dieren in de nacht. 

Er wordt een stuk door het begra-
zingsgebied gewandeld en langs 
de vennen. Een aantal medewer-
kers van Staatsbosbeheer is aan-
wezig en natuurlijk ook de bos-
wachter zelf! Hoe leven de dieren 
in het donker en hoe vinden ze 
dan hun eten? Een vogelkenner 

vertelt op een locatie in de wan-
deling over de uil en de nachtzwa-
luw. Maar ook andere nachtdieren 
passeren de revue, zoals de das, 
de vleermuis en de nachtvlinder. 
Ook sterrenwacht Halley is weer 
aanwezig. Natuurgebied De Maas-
horst maakt deel uit van de nieuwe 
wildernis in Nederland. 
De avondactiviteit begint om 
19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Deelname kost € 2,50 voor vol-
wassenen en € 1,50 voor kinderen. 
Zaklampen zijn verboden!

Om zeker te zijn van deelname, 
wordt vooraf reserveren aangera-
den. Dat kan via www.natuurcen-
trumdemaashorst.nl, aan de balie 
van het natuurcentrum of telefo-
nisch: 0412-611945.

De Maashorst bij nacht: 
ga maar mee als je durft!
MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst houdt op zaterdag 25 ok-
tober de spannende Nacht van de Nacht. Een avond waarop je kennis 
maakt met de duistere kanten van de nacht. Maar waar ook hele leuke 
weetjes verteld worden over dat wat je overdag niet ziet…. 

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen
inbouwapparatuur • renovatie

De oude Ros • Nistelrode • 
Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’
Tel. 0412-612231 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl        www.taurus-garage-store.nl

Zaterdag 25 oktober 2014

Nacht van de Nacht bij 
Sterrenwacht Halley

Nederland is een van de meest ver-
lichte landen ter wereld. Jaarlijks 
worden miljoenen euro’s verspild 
door inefficiënte verlichting. Slecht 
afgeschermde lichtbronnen ver-
oorzaken veel stoorlicht dat niet op 
wegen of straten valt, maar om-
hoog straalt. Andere belangrijke 
bronnen van lichthinder zijn glas-
tuinbouw, sportveldverlichting, 
terreinverlichting, sierverlichting, 

skybeamers en reclameverlichting. 
Niet alleen mensen hebben last 
van teveel licht. Ook voor dieren 
en planten is het belangrijk dat de 
nachten duister blijven. Duisternis 
is net als stilte en ruimte een van 
de oerkwaliteiten van het land-
schap. Een overdaad aan licht 
verstoort het bioritme van allerlei 
organismen, kan een heel ecosys-
teem ontwrichten en beperkt het 

het zicht op de sterrenhemel. Om 
de schoonheid van de nacht te be-
nadrukken en aandacht te vragen 
voor de gevolgen van lichthinder, 
wordt de Nacht van de Nacht ge-
houden.

Bij Sterrenwacht Halley wordt een 
publiekslezing over onder meer 
lichthinder gegeven en wat je 
daartegen kunt doen. Bij helder 
weer krijgen bezoekers buiten uit-
leg over de sterrenhemel en staan 
uiteraard telescopen gereed om 
interessante hemelobjecten nader 
te bekijken. De toegangsprijs be-
draagt voor alle leeftijden € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl

HEESCH - Sterrenwacht Halley doet op zaterdagavond 25 oktober weer mee aan de landelijke Nacht van de 
Nacht, die wordt georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. De sterrenwacht is die avond voor jong 
en oud geopend van 20.00-22.00 uur.

Wij doen
het licht

uit tijdens
de Nacht

van de 
Nacht.

U ook?

Doe mee!

www.nachtvandenacht.nl

Heb jij zin in de pr-workshop?
BETER COMMUNICEREN EN ONTMOETEN DAT IS DE INTENTIE

PR-workshop; Hoe schrĳ f je een persbericht? Hoe lever je dit aan? 
En wat te doen met foto’s. Het zĳ n slechts een paar vragen waarmee diverse 
instanties worstelen. Dat is dan ook de reden dat Bernheze Media verenigingen, 
stichtingen en andere organisaties tĳ dens een speciale informatieavond een handvat 
wil bieden. MELD JE AAN T/M 25 OKTOBER VIA: info@demooibernhezekrant.nl

Heb jij zin in de pr-workshop?

stichtingen en andere organisaties tĳ dens een speciale informatieavond een handvat 

Workshop:

28 of 29 

oktober

WOENSDAG 29 OKTOBER 
Zaal ‘t Tramstation, Nistelrode
Aanvang 19.30 uur

De pr-workshop
is kosteloos

DINSDAG 28 OKTOBER 
Zaal de Toren, Heeswĳ k-Dinther 
Aanvang 19.30 uur
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the amazing Stroopwafels 
met ‘all you Can Eat’

The Amazing Stroopwafels krijgen 
er nooit genoeg van. De afgelo-
pen jaren maakten de Stroopwa-
fels verschillende theatertournees 
in uitgebreide bezetting. In 2014-
2015 gaan ze terug naar hun wor-
tels als straatmuzikanten met het 
theaterprogramma All You Can 
Eat. Kaarten kosten € 15,- en zijn 
te koop via www.nesterlé.nl. Te-
lefonisch bestellen kan via 0412-
859001.
 
Het succesrecept voor deze be-
zetting bestaat uit liedjesschrijver 
Wim Kerkhof, die zingt, de con-
trabas schopt en ook nog piano 
speelt, accordeonist/gitarist Rien 
de Bruin en gitaarvirtuoos Arie van 
der Graaf, met zijn kenmerkende 
geluid, de muzikale steunpilaar van 
de band. Geluidstechniek is in han-
den van Sven Derix.

Na ruim 35 jaar toeren en meer 
dan 6600 optredens spelen ze on-
vermoeibaar – met steeds dezelfde 
energie. Dat is te horen: in dit pro-
gramma spelen ze naast nieuwe 
liedjes, klassiekers als Oude Maas-
weg en Ik ga naar Frankrijk. Verder 
brengen zij culinaire nummers ten 
gehore uit hun omvangrijke reper-
toire die nooit eerder in de theaters 
klonken. Kaas, Radijs, Varkens-

vlees, kortom: All You Can Eat.
Deze opstelling biedt nog meer 
ruimte voor improvisatie en in-

breng van het publiek dan anders 
en dat is waar het bij The Amazing 
Stroopwafels om gaat.

NISTELRODE – De beroemde Nederlandse band The Amazing Stroopwafels treedt op zaterdag 13 december 
op in CC Nesterlé met het theaterprogramma ‘All You Can Eat’, in een opstelling als straatmuzikanten. 

The Amazing Stroopwafels Foto: Nina Valkhoff

Wil jij twee gratis kaartjes voor The Amazing Stroopwafels winnen? 

Stuur dan een mail voor 1 november naar: info@demooibernhezekrant.nl 
en wie weet ben jij de winnaar.

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 

kunnen wij een 
vergoeding krijgen voor 
onze medische kosten

Zaterdag 25 oktober 2014

Lezing anne-Marie Rakhorst 
over de kracht van duurzaam veranderen

Anne-Marie Rakhorst was – tot 
voor kort - directeur/eigenaar van 
Search, een internationaal opere-
rend advies- en ingenieursbureau, 
laboratorium en opleidingsinsti-
tuut met een dienstenaanbod op 
het gebied van (duurzame) bouw, 
industrie, milieu, ruimtelijke inrich-
ting, energie en water. 
In 2000 werd zij uitgeroepen tot 
Zakenvrouw van het Jaar. In 2012 
lanceerde ze haar laatste boek: De 
kracht van duurzaam veranderen. 
Eerder schreef ze Nieuwe Energie, 
Nederland na het fossiele tijdperk, 
Duurzaam ontwikkelen… een we-
reldkans en De winst van duur-
zaam bouwen. 
Ook bracht ze het boek Cradle to 
Cradle en opvolger De Upcycle 
van Michael Braungart en Wil-
liam McDonough in Nederland uit. 
Daarnaast is Anne-Marie lid van 
de Stichting Urgenda, de Amster-
damse Klimaatraad en de Raad van 
Advies van de Club van Rome. Tot 

slot maakt zij deel uit van de com-
missie die tweejaarlijks de winnaar 
van de prestigieuze Koning Willem 

I Prijs en de Koning Willem I Pla-
quette kiest. De lezing op 28 okto-
ber begint om 20.00 uur.

HEESWIJK-DINTHER - Deze maand stond Anne-Marie Rakhorst nog op plaats 22 in de duurzame top 100 
van het dagblad Trouw. Zij houdt op dinsdag 28 oktober een lezing over de kracht van duurzaam veranderen 
in het Willibrordcentrum in Heeswijk, op uitnodiging van de parochies Heeswijk-Dinther-Loosbroek.

Duurzaam veranderen volgens Anne-Marie Rakhorst Foto: Linelle Deunk

Enthousiaste vrijwilligers verzorg-
den deze morgen het spreekuur. 
De poppen en knuffels moesten 
eerst gewogen en opgemeten 
worden. Specialisten als de afde-
ling röntgen, de oogarts en de chi-
rurgen in de operatiekamer behan-
delden de zieke knuffels verder. 
Al jaren wordt het evenement ge-
houden. Ook dit jaar werd het een 
succes. De dokters maakten over-
uren. Er waren rond half elf wel ze-
ventig kinderen aanwezig. 
Een van de kinderen die naar het 

spreekuur waren gekomen was 
Luuc vd Steen. Hij had een tijgertje 
bij zich die niet meer kon springen. 
Na bij de inschrijfbalie geweest te 
zijn werd de tijger gewogen en 
opgemeten. De tijger werd door-
gestuurd naar de afdeling rönt-
gen. Daar maakten de zusters een 
foto van de pootjes van het beest. 
Uiteindelijk bleek dat één pootje 
gekneusd was. Luuc en de tijger 
gingen naar huis met een aantal 
pilletjes, waarna de tijger weer ge-
nezen was en weer kon springen.

Drukte bij spreekuur van 
de poppendokter

NISTELRODE - Stichting Jeugdbelangen Nistelrode organiseerde op 
maandag 20 oktober weer het spreekuur van de poppendokter. Kin-
deren konden tussen 10.00 en 12.00 uur in de Kanz terecht met hun 
gekwetste knuffel. Het was een drukke ochtend.

Tekst: Roy van den Busken
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Die dag zullen tussen 13.00 en 
17.00 uur veel geestelijk en licha-
melijk gehandicapten van alle leef-
tijden, samen met hun begeleiders, 
een geweldige carnavalsmiddag 
beleven in Partycentrum ’t Maxend 
in Nistelrode. 

Het programma is veelbelovend, 
met optredens van ’t Gebroken 
Hartje, DJ Bertie & John en lokale 
blaaskapellen. Ook dit jaar zal er 
weer de mooist verklede gast geko-
zen worden. Nieuw dit jaar is dat er 
een prins/prinses van het verkleed-
bal 2014 gekozen wordt. 
Dit doet Stichting Bernhezer  
Gehandicaptenbal samen met de 
lokale carnavalsverenigingen die 
mee komen feesten op dit bal. Voor 

deze verkiezing kan iedereen zich 
aanmelden. Dit kan via de Face-
bookpagina, tijdens het bal zelf of 
door een mail te sturen naar de 
Stichting. 

Om activiteiten als deze te kunnen 
blijven organiseren is de Stichting 
Bernhezer Gehandicaptenbal af-
hankelijk van donaties en gelden 
van sponsors. Wie deze organisatie 
wil steunen, kan een vrijwillige bij-
drage storten op de Rabobank, IBAN 
nummer: NL95RABO0152321713 
o.v.v. donatie.

Voor verdere informatie: 
www.bernhezergehandicaptenbal.
nl of mail naar info@
bernhezergehandicaptenbal.nl

achttiende verkleedbal bij 
Partycentrum ‘t Maxend
NISTELRODE - Het jaarlijkse verkleedbal van Stichting Bernhezer  
Gehandicaptenbal is inmiddels een begrip in Bernheze en verre omstre-
ken. Traditiegetrouw is dit festijn op de eerste zondag van november en 
dus is het op zondag 2 november weer bal!

Tekst?

De oplossing van vorige week

Al wekenlang zijn de diverse groe-
pen druk bezig met het schrijven 
en oefenen van hun inzending. 
De strijd is er zeker! Een ding staat 
vast: er wordt veel plezier aan be-

leefd, zowel in de voorbereiding 
als tijdens het liedjesbal op 25 ok-
tober. Beoordeeld door een vakjury 
en een publieksjury zullen alle lied-
jes qua zang, presentatie en tekst 

tegen het licht worden gehouden.

Prins
Het liedjesbal op zaterdag is ook 
het moment om de nieuwe hints 
prijs te geven over de nieuwe Prins 
der Wevers. De voorzitter zal als 
vertegenwoordiger van de ge-
heimraad er nog drie onthullen. 
Tijdens het vrijwilligersfeest waren 
er al drie hints wereldkundig ge-
maakt:
- Gelijke monniken, gelijke kap-

pen;
-  Hij bluft graag;
-  Hij slikte vroeger alles.

Daarmee en met de drie nieuwe 
hints moet dan toch wel het een 
en ander duidelijk zijn en mag het 
op 1 november in zaal ‘t Tramsta-
tion geen geheim meer zijn wie de 
Prins van 2015 wordt. Maar voor-
dat het zover is, kan er eerst geno-
ten worden van een avondje echte 
Nisseroise Carnavalskrakers in ‘t 
Maxend. De aanvang is om 20.30 
uur en de entree is gratis.

Het is bijna de elfde van de elfde 
en dat betekent dat het carna-
valsseizoen weer begint. Voor de 
jeugdraad is tijdens het carnaval 
een belangrijke taak weggelegd. 

Vanaf 12 december wordt er ie-
dere vrijdagavond, van 18.00 tot 
19.30 uur, met de nieuwe jeugd-
raad geoefend in soos I-MEET om 
een leuke jeugdpronkzitting op 

vrijdag 13 februari neer te zetten. 
Tijdens carnaval heeft de raad 
een vol programma, met onder 
andere het bijwonen van de car-
navalsmis, de sleuteloverdracht, 
jeugdoptocht, grote optocht en 
nog veel meer. Hiervoor is de or-
ganisatie op zoek naar vijftien tot 
zeventien enthousiaste jongens 
en meisjes uit groep 7 en 8 die dit 
avontuur willen aangaan. 

Aanmelden
Je kunt je van 1 t/m 8 november 
aanmelden door een mail te sturen 
naar jeugdraadhdl@gmail.com. 
Vermeld dat je mee wilt doen met 
de Jeugdraad en vergeet niet om 
je naam, adres, telefoonnum-
mer en een emailadres van een 
van je ouders of verzorgers te 
vermelden. Mocht je nog meer 
informatie willen, neem dan con-
tact op met Christel van Zutphen 
0413-293151 of via bovenstaand 
emailadres. 

Info: www.jeugdcarnavalhdl.nl

Jeugdraad Snevelbokkenland 
zoekt enthousiaste jeugdleden
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De Jeugdcommissie van Sne-
velbokkenland is op zoek naar jongens en meisjes voor de nieuwe 
jeugdraad. 

Bernhezer Liedjesbal in ‘t Maxend
NISTELRODE - Sinds 2000 strijdt Nisserois talent om de eer zich een 
jaar lang winnaar van het Bernhezer Liedjesbal te noemen, en dat is dit 
jaar niet anders. In Partycentrum ‘t Maxend zullen op zaterdag 25 ok-
tober weer diverse groepen deelnemen met een eigen gemaakt liedje.
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VORSTENBOSCH - Ruitersport-
vereniging Vorstenbosch houdt 
vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 
26 oktober een selectie dressuur-
wedstrijd. 

De selectiewedstrijden in de ho-
gere klasses dressuur worden ge-
jureerd door dubbele juryleden, 
waarbij minimaal één jurylid van 
buiten kring Uden/Cuijk moet 
komen. Ook bij deze selectiewed-
strijd kunnen de dressuurruiters 
selectiepunten verdienen voor de 
Brabantse Kampioenschappen In-
door 2015. 
Zaterdagavond is er vanaf 19.00 
uur aansluitend een herfstbarbe-
cue plus rodeopaard bij Manege 
Olympic voor leden en niet-leden 
met een speciale prijs voor degene 

die het langst op het rodeopaard 
kan blijven zitten.

Selectiewed-
strijden bij RS Vorstenbosch

paardensport

avesteyn krijgt niet wat het verdient
SINT-OEDENRODE/HEESWIJK-
DINTHER - Voor Avesteyn stond 
zondag de inhaalwedstrijd tegen 
Rhode op het programma. 

Avesteyn had al 9 punten ver-
gaard, waar Rhode nog niet aan 
de verwachtingen had voldaan. De 
eerste helft ging redelijk gelijk op, 
maar het was Rhode dat aandrong 
en enkele kansen kreeg. Gescoord 
werd er niet. 

Na de rust was er een wezenlijk 
ander beeld dan in de eerste helft. 
Avesteyn nam het initiatief waar 
Rhode inzakte en beduidend min-
der het spelbeeld bepaalde. Dit 
resulteerde in een tweede helft 
waarin Avesteyn een aantal reële 
kansen creëerde, alleen al voor 
spits Lars van Lee waren er een 
aantal te tellen. Dat hij bij een van 
deze een penalty verdiende maar 
niet kreeg, was ook een feit. De 
wedstrijd koerste op een 0-0 aan, 

waar de gemiddelde toeschouwer 
ook vrede mee gehad zou hebben. 
Het lot besliste echter anders, een 
zondagsschot van een invaller van 
Rhode verraste vriend en vijand. 
De bal verdween in de kruising van 
het Dintherse doel: 1-0. Iedereen 

was het er over eens dat het niet 
een weergave was van de verhou-
dingen tijdens de wedstrijd, maar 
het is voetbal eigen dat dit soort 
wedstrijden ook de charme is van 
het spelletje voetbal, je krijgt niet 
altijd wat je verdient.

voetbal

Hockeyers Heeswijk-Dinther 
spelen op allerhoogste niveau

Naast Driek, Erik en Bram speelde 
ook B1-speler Tim van der Velde 
mee. Alle vier de hockeyers hebben 
een verleden bij hockeyclub HDL 
en drongen door tot het hoogste 
jeugdteam van Geel Zwart uit Veg-
hel. Een overwinning tegen Hel-
mond was nodig om ook toegang 
te krijgen tot het hoogste niveau. 
Dat lukte. Geel Zwart speelt bin-
nenkort in de Super A-competitie. 
Hierin is onder andere Amsterdam 
de tegenstander.

Tegen Helmond was Geel Zwart 
beter, maar de Veghelse ploeg 
maakte dat niet duidelijk in de sco-
re. “We hadden de wedstrijd in de 
eerste helft al moeten beslissen”, 
blikt Driek terug. In een moeizame 
wedstrijd liet Geel Zwart Helmond 
lang in leven. 

Juist op het moment dat Helmond 
dicht bij 1-1 was, liep het team met 
de spelers uit Heeswijk-Dinther uit. 
Uitgerekend Driek verschalkte de 

goalie in een snelle tegenaanval. 
“Dit is een teamprestatie. We had-
den wel verwacht de Super A te 
bereiken, maar we stonden onder 
grote druk. Zaterdag hebben we 
nog getraind op shoot-outs in ge-
val we gelijk zouden spelen.” Maar 
dat was niet het geval. 

Zeer verdiend trok Geel Zwart de 
wedstrijd naar zich toe en nu wacht 
de hoogste competitie. “We zullen 
nu nog harder moeten werken.”

HEESWIJK-DINTHER - Driek van Uden, Erik Hoevenaars en Bram Vink uit Heeswijk-Dinther zijn er in ge-
slaagd om met hun team Geel Zwart JA1 de landelijke Super A-competitie te bereiken. Op neutraal terrein 
in Son en Breugel werd Helmond JA1 met 2-0 verslagen.

Tim van der Veld Tekst: Matthijs van Lierop Driek van Uden

hockey

SOMEREN-HEIDE/NISTELRODE - 
De korfbalsters van Prinses Irene 
speelden zondag een inhaalwed-
strijd tegen SVSH/KSV uit Some-
ren-Heide en Lierop, het was te-
vens de laatste wedstrijd van het 
eerste deel van het veldseizoen. 

Na het teleurstellende verlies van 

vorige week, was het van belang 
om te winnen en zo aansluiting 
te houden met de top. De Nisse-
roise vrouwen deden wat werd 
verwacht en boekten een 11-19 
overwinning, na een ruststand van 
5-11. Bijzonder was dat alle negen 
speelsters van Prinses Irene wisten 
te scoren.

Prinses irene
sluit af met overwinning

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen
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1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

NISTELRODE - De vrouwen van 
Prinses Irene hebben in de beker-
wedstrijd bij Woezik weer karak-
ter getoond.

Woezik miste door blessures een 
aantal speelsters, maar ook Prin-
ses Irene gebruikte deze wedstrijd 
om de speelsters, die nog niet veel 
speelminuten hadden gehad, in de 
basis te laten beginnen. Na een 
3-1 achterstand, werd het 3-2. In 
de slotfase moest Prinses Irene met 
tien speelsters verder, omdat alle 
toegestane wissels gebruikt waren. 
Ondanks dat wist de ploeg twee 
keer te scoren en ging met de 4-3 
zege naar huis. 
De doelpunten van Prinses Irene 
kwamen van de voet van een 
speelster van Woezik, Jody van 
Kessel en Elien Ploegmakkers. 
Sharron van Os (foto) scoorde de 
winnende. 

Prinses irene 
vrouwen winnen bekerwedstrijd

voetbal

HEESCH/OSS - Jacco van Schaijk 
van Van Buel Sports is er afgelo-
pen weekeinde in geslaagd brons 
te bemachtigen tijdens het sterk 
bezette London Open Brazilian Jiu 
Jitsu. 

In hetzelfde weekeinde greep Zig-
gy Horsten opnieuw een medaille 
tijdens het Limburg Open BJJ. 
Vorige week was hij al goed voor 
zilver, deze week was er een bron-
zen medaille voor de jonge atleet. 
Wederom een succesvol weekend 

voor de afdeling Brazilian Jiu Jitsu.
Interesse gewekt? Of gewoon 
nieuwsgierig? Het volgen van een 
gratis vrijblijvende proefles kan en 
en mag altijd. 

Neem contact op via 0412-633332 
of info@vanbuelsports.nl. 
Instromen kan op ieder niveau, on-
geacht leeftijd of ervaring.

opnieuw 
succes voor Van Buel sporters

budo

HEESWIJK-DINTHER - Het jongensteam 
t/m 12 jaar, dat op woensdag competitie 
speelt, is overtuigend kampioen gewor-
den.

In de 7 competitiewedstrijden werd een 
keer gelijk gespeeld tegen Veghel en de 
rest van de wedstrijden gewonnen. Van 
de 42 wedstrijden die gewonnen kunnen 
worden, verloren ze er slechts vier.
Het team dat bestaat uit Sjoerd Kooijman, 
Olaf van de Weijer, Flynn van Balsfoort, 
Jasper Abelen, Joris Esselaar en Jarne Sik-
kema werd afgelopen woensdag gehul-
digd na de laatste gewonnen wedstrijd 
tegen Eindhoven. Jongens proficiat.

Jongensteam kampioen tennis

FITNESS -  BUDOLESSEN  -          PERSONAL TRAINING -  GROEPSLESSEN  

TEL.0412-633332    WWW.VANBUELSPORTS.NL
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VORSTENBOSCH - De broers 
Thierry en Wesley Pittens hebben 
vorig weekend in de vierde wed-
strijd om het Open Nederlands 
Kampioenschap Enduro in Amers-
foort een eerste en een tweede 
plaats weten te behalen. Thierry 

won op overtuigende wijze de A1 
klasse, terwijl Wesley in de begin-
fase aan de leiding reed in de E3 
klasse. Een aantal valpartijen kost-
ten hem veel tijd waardoor hij de 
dag afsloot op een tweede plaats 
in de E3 klasse.

Broers Pittens 
eerste en tweede op oNK

motorcross
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Thierry Wesley

HEESCH - Ongeveer honderd kin-
deren deden zaterdag mee aan de 
Plustraining die gehouden werd 
bij Mixed Hockeyclub Heesch.

Vijf spelers van HC Hopbel in 
Schijndel (Bart Broeders en Dennis 
de Graaf) en van HC Den Bosch 
(Gijs Campbell, Bas Scheer en Su-
zanne van den Onzenoort) kwa-

men deze ochtend de kinderen 
wat extra techniek en spel bijbren-
gen. Eerst werd er een warming-
up gehouden en al snel gingen de 
trainingsjassen en truien uit. Toen 
iedereen opgewarmd was werd er 
in groepen een training verzorgd, 
van op het doel slaan, slalom met 
de bal en natuurlijk ook een spe-
ciale keeperstraining voor de kee-
pers van MHCH. 
Een geweldige leerzame middag. 
Alle spelers werden aan het einde 
van de middag nog beloond voor 
het harde werken met een lekker 
frietje en een heerlijke snack die ze 
zelf bij de frietkar konden bestel-
len.

Hockeytoppers bij Plustraining MHCH

hockey

HEESWIJK-DINTHER - In de wed-
strijd Altior MW1 tegen Jes MW1, 
namen de korfbalsters uit Hees-
wijk-Dinther in een redelijk goede 
eerste helft een voorsprong van 2 
doelpunten. 

Altior ging de rust in met de stand 
van 3-1. Hoewel JES tactisch ster-
ker was, was Altior beter in het 
afmaken van de kansen. Dit wilde 

de ploeg doorzetten in de tweede 
helft. Helaas werd het spel fysiek 
anders en daar had Altior geen 
antwoord op. JES wist uit te lopen 
naar een 3-6 voorsprong voordat 
de thuisploeg enige weerstand kon 
bieden. Uiteindelijk leed Altior een 
nederlaag van 4-8.
Avanti C1-Altior C3: 4-3
Prinses Irene A1-Altior A1: 4-7
De Kangeroe E1-Altior E5: 1-9

Eerste helft veld-
competitie zit erop voor altior

korfbal
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HELVOIRT/NISTELRODE - Prinses 
Irene verloor zondagmiddag de in-
haalwedstrijd bij Helvoirt met 2-1. 

Prinses Irene stond bijna een uur 
met tien man, na een terechte rode 
kaart voor Farneubun. In de eerste 
helft scoorde Job van den Elzen. 
Met tien spelers hield Prinses Irene 
nog lang stand, maar in de 65e mi-
nuut scoorde Nick van de Bruggen. 
In de 85e minuut werd het 2-1 
toen een corner van Bertens ineens 
in het doel verdween. 
Uw verslaggever probeert in zijn 
verslag in zijn algemeenheid wei-
nig negatiefs te schrijven over de 
arbitrage, maar wat zondag de 
Helvoirt-spelers mochten doen 

ten opzichte van uitblinker Van de 
Brand, zonder dat hij daar tegen 

optrad, is te gek voor woorden. 

Rode kaart nekt Prinses irenevoetbal
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Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

BaRt VaN DoNGEN

www.mooihdl.nl

Advies- en Administratiekantoor 
Fluit v.o.f.

AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
Bart Strijbosch BV.
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie `t oude Raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
C. van Lieshout en Zn B.v
C1000 Wiegmans
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café Zalen ‘t Tunneke
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kapsalon van Dinther
Karwei
Kersouwe
Kinderopvang De Benjamin
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
Oefentherapie Cesar
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Trendtuin
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

De kernen van mooiBernhezeVolleybalteam tornado Mix 1 zoekt dame(s)
NISTELRODE - Het Mix 1 volley-
balteam van Tornado zoekt enkele 
dames die het team kunnen ko-
men versterken.

Er wordt iedere donderdag, on-
der begeleiding van een trainer, 
getraind. Daarnaast wordt er een 
competitie van 8 tot 9 zondagen 
in het seizoen gespeeld. Op deze 
zondagen speelt Tornado dan twee 
wedstrijden op competitief niveau 

in de regio. Een Mix-team bestaat 
uit maximaal vier heren.
Tornado vindt het belangrijk om 
plezier in het spel te hebben, maar 
het resultaat telt ook. Ook ‘herin-
treders’ zijn welkom. 
Voor meer informatie: Lambert v/d 
Broek 0412 - 612653 of Annelies 
Smits 0142 - 612575 of kom langs 
op donderdagavond van 20.30 tot 
22.00 uur in sporthal De Overbeek 
in Nistelrode. 

Job van den Elzen 250 duels in Prinses irene 1

NISTELRODE - Welke liefhebber 
van het amateurvoetbal in deze 
regio kent hem niet? Job van den 
Elzen is veruit de bekendste speler 
van Prinses Irene. Hij speelde vo-
rige week zijn 250ste wedstrijd in 
het eerste. 

Van den Elzen is vooral bekend 
omdat hij al seizoenenlang heel 
veel scoort. Er is geen exact cijfer 
bekend, maar het moeten zo’n 
200 goals zijn. Vorige week zon-
dag werd de ‘local hero’ door een 
erehaag van jeugdleden ontvan-
gen, voor de aftrap van zijn 250e 
wedstrijd in het vaandelteam van 
Prinses Irene. Waar je alleen maar 
van kunt dromen, gebeurde. Job 
scoorde (natuurlijk!) ook in die 
wedstrijd. De 2-0 kwam van zijn 
hoofd, een van de specialiteiten 
van de spits. Job is de vijftiende 

speler in de geschiedenis van Prin-
ses Irene, die de mijlpaal van 250 
wedstrijden in het 1e elftal heeft 
bereikt.

Applaus
Na afloop van de wedstrijd verza-
melden alle toeschouwers zich op 
de tribune. Daar werd hij ontvan-
gen met een ovationeel applaus. 
Lovend werd hij toegesproken 
door voorzitter René van de Ven, 
die ook zijn vriendin Linda in de eer 
betrok. Al zijn familieleden waren 
aanwezig. René memoreerde dat 

helaas zijn grootste supporter, va-
der Albert, ontbrak. Hij overleed in 
december van het afgelopen jaar.
Vervolgens kreeg Job het traditio-
nele cadeau, een ingelijst shirt. 

Ook aanvoerder Gijs van Erp 
kwam niet met lege handen en 
gaf Job een spiegel met een mooie 
tekst namens zijn teamgenoten. 
Daarna was het ruim een kwartier 
in de rij staan, voordat uiteindelijk 
ook de laatste toeschouwer aan de 
beurt was om de populaire jubilaris 
te feliciteren.

Een ingelijst shirt voor Job

Eerste helft veld-
competitie zit erop voor altior

Verlies voor 
Korloo in laat-
ste buitenduel
OOIJ/LOOSBROEK - Korloo 1 
speelde zondag de laatste buiten-
wedstrijd van 2014 uit tegen SVO. 

Tijdens de eerste minuten van de 
wedstrijd wist Korloo te scoren 
door middel van een mooie door-
loopbal. SVO wist echter bij te blij-
ven waardoor de wedstrijd gelijk 
opging. 
Tegen het einde van de eerste helft 
raakte Korloo achter en wist, on-
danks de kansen, niet meer te sco-
ren. Dit eindigde in een 5-3 ach-
terstand voor Korloo. In de tweede 
helft kwam de ploeg uit Loosbroek 
wederom moeizaam tot scoren en 
raakte verder achter op SVO, dat 
wel scoorde. De wedstrijd eindigde 
met een stand van 10-6.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

ZEEWOLDE/BERGHEM - In Zee-
wolde werd zondag de eerste 
Zeewolder Flevo taekwondo cup 
gehouden. Aan dit toernooi deed 
een groot aantal leden van tae-
kwondovereniging Taekyon Berg-
hem mee.

Er werd gestreden op de onderde-
len tuls en sparren, waarbij de klas-
sen waren ingedeeld op leeftijd, 
ervaring en lengte/gewicht. 
Op het onderdeel tuls werden de 
volgende prijzen behaald: een 
tweede plaats voor Bjorn van Krie-
ken (Nistelrode), Vincent van de 
Vorle, Rob van Hintum en Ken 
Dekkers. 
Eerste plaats voor: Stef van den 

Berk, Dave Dekkers, Esli van Leu-
ken (Heesch), Ken Dekkers en Toju 
Ajeks.
Op het onderdeel sparren werden 
de volgende prijzen behaald:
Derde plaats voor Dave Dekkers, 
Giovanni Timmers en Huberto van 
de Wetering.

Tweede plaats voor Bjorn van 
Krieken (Nistelrode ), Vincent van 
de Vorle, Rob van Hintum, Daiko 
Martens en Jesse Broeren.

Eerste plaats voor Stef van den 
Berk, Tim Hermes (Heesch), Esli 
van Leuken (Heesch), Romy 
Staal, Toby Dominicus, Mike Bloks 
(Heesch) en Ken Dekkers.

Leden taekyon 
Berghem doen het goed 

budo



Woensdag 22 oktober 201428 
  

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
Heb jij zin in de pr-workshop?
BETER COMMUNICEREN EN ONTMOETEN DAT IS DE INTENTIE

PR-workshop; Hoe schrĳ f je een persbericht? Hoe lever je dit aan? En wat te doen met foto’s. 
Het zĳ n slechts een paar vragen waarmee diverse instanties worstelen. Dat is dan ook de reden 
dat Bernheze Media verenigingen, stichtingen en andere organisaties tĳ dens een speciale 
informatieavond een handvat wil bieden. 
MELD JE AAN T/M 25 OKTOBER VIA: info@demooibernhezekrant.nl

Workshop:

28 of 29 

oktober

DINSDAG 28 OKTOBER 
Zaal de Toren 
Torenstraat 4 Heeswĳ k-Dinther 
Aanvang 19.30 uur

WOENSDAG 29 OKTOBER 
Zaal ‘t Tramstation
Raadhuisplein 5 Nistelrode
Aanvang 19.30 uur

De pr-workshop is kosteloos

KLOK ÉÉN UURTJE TERUG

DONDERDAG 23 OKTOBER 

Bingoavond t.b.v. 
de Zonnebloem
Locatie: Zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode

StyLinda Stylish wonen 
workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

Katinka Polderman
Locatie: De Pas Heesch

Open Bernhezer 
Libre Kampioenschappen
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Activiteiten 
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Onderonsje Dinther 
over thuiszorg
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Speciale discoavond
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Pagina 10

VRIJDAG 24 OKTOBER

Oktoberfest
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 18

Open Bernhezer 
Libre Kampioenschappen
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 25 OKTOBER

Start Fairtrade Week
Pagina 8

Woonfeest bij 
Jacobs & Jacobs
Locatie: Laar 1 Nistelrode

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Bridgekampioenschap 
van Nistelrode
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Nacht van de Nacht 
bij de Maashorst
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 22

Bernhezer: Liedjesbal
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode
Pagina 24

Oktoberfest
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 18

Nacht van de Nacht 
bij Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 22

Open Bernhezer 
Libre Kampioenschappen
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Spooktocht
Locatie: Griezeligste bos 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

5e Fanclub avond 
Herrie Davidson Band
Locatie: Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 26 OKTOBER

Jeugdorkesten ontmoeten 
elkaar
Locatie: CC Nesterle Nistelrode
Pagina 3

Klassiek gitaarconcert 
Rolf van Meurs
Locatie: De Pas Heesch

Heemschuur Open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

Open Bernhezer 
Libre Kampioenschappen
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Activiteiten 
Kasteel Heeswijk
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Bluesunday met 
Blues Around
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

MAANDAG 27 OKTOBER

Cursus Voetreflexmassage 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Pim van Lommel over 
‘Eindeloos bewustzijn’
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

DINSDAG 28 OKTOBER

Dokter op Dinsdag@
Bernhoven: etalagebenen
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 10

Meedenken over een 
zorgcoöperatie in Heesch
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Lezing ‘Duurzaam 
veranderen’
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

WOENSDAG 29 OKTOBER

Start extra cursus Snel 
leren=leuk leren
Locatie: Klasse-RT Nistelrode

Informatieavond 
fusie parochies
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

DONDERDAG 30 OKTOBER

OOvB adviseurs en accoun-
tants Ondernemerssessies
Locatie: Clubhuis van The Duke 
Nistelrode

Intuïtief tekenen bij 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Cabaretpoel
Locatie: De Pas Heesch

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

2de Hands kinderkleding- 
en speelgoedbeurs
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 16

VRIJDAG 31 OKTOBER

Workshop Yantra tekenen/
schilderen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Vrouwen Ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 10

BOBZ Casino avond
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Lezing komeetjager Rosetta
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 10

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Herfsttoernooi tennis
Locatie: Tennispaviljoen Tipweg 
Vorstenbosch

Lezing ‘Vitaal blijven 
in je tuin’
Locatie: Eijnderic Heesch
Pagina 16

ZATERDAG 1 NOVEMBER

Start inschrijving 
Nisseroise Kwis
Locatie: www.nisseroisekwis.nl

Start inschrijving Hisse Kwis
Locatie: www.hissekwis.nl

Cs De Wevers: Elf-Elf bal
Locatie: Zaal `t Tramstation 
Nistelrode
Pagina 24

Boekenmarkt Stg. PEP
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 2

Oud papier Notenkrakers
Locatie: Vorstenbosch

Tonpratersavond
Locatie: Café de Schaapskooi 
Vorstenbosch
Pagina 5


