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Foto’s Heesch:
Ad Ploegmakers

Coöperatief Dividend

Burgemeester moorman leert Bernheze kennen en vice versa
BeRnHeZe – Burgemeester Moorman begint al aardig ingeburgerd te raken in Bernheze. In Heeswijk-Dinther, Loosbroek en nistelrode werd zij warm onthaald en ook Vorstenbosch en Heesch zullen zich ongetwijfeld met enthousiasme presenteren aan mevrouw Moorman.

Rosemarie van Ark en burgemeester
Marieke Moorman

in elke kern heeft burgemeester
Moorman iets over zichzelf verteld en was bijzonder geïnteresseerd naar hetgeen de kernen haar
wilden laten zien en horen. Koren,
carnavalsverenigingen, vrijwilligers
en vele andere gasten stelden zich
voor aan onze nieuwe burgemeester. Zoals de Zonnebloem in nistelrode; die presenteerde zich heel
creatief. Voorzitter, mevrouw Rosemarie van Ark introduceerde de
vrijwilligers van de Zonnebloem als
een boeket van 11 Zonnebloemactiviteiten. De bezige bijen van

Boomrooijerij

de Zonnebloem vertelden over
hun bijdrage als vrijwilliger bij deze
prachtige vereniging.
Burgemeester Moorman was duidelijk onder de indruk van zoveel
activiteiten en vrijwilligers in Bernheze.
Voor de kennismakingsbijeenkomst op 28 november in
Vorstenbosch en op 2 december in
Heesch hebben alle verenigingen
een uitnodiging ontvangen, maar
daarnaast zijn ook inwoners van de
kernen van harte uitgenodigd voor
een korte kennismaking.
Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
’t Kuipke is genomineerd
voor het Rabobank
Coöperatief Dividend!
Breng uw stem uit en steun
de verbouw van ’t Kuipke!
John F. Kennedystraat 58 • 5384 GE Heesch
T. 0412-451779 • www.zwembadhetkuipke.nl

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Kachelhout
gratis
bezorg
Houtsnippers
ing
Tuincompost
Bel of bestel online!
0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

in DeMooiBernhezeKrant krijgen
we de kans om onze burgemeester beter te leren kennen. Dit in de
column van de burgemeester die ze
iedere maand zal invullen op de pagina informatie voor de kernen.
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Kortmaar KraChtig
Zie pagina 16

We komen in de sfeer
Op weg naar de decembermaand en de
gezellige feestdagen hebben we voor u een
mooie feeststrook door de krant heen lopen.
Een aantal lokale bedrijven willen u attent
maken op de mogelijkheden die ze u te bieden
hebben. Eten, drinken en uitgaansmogelijkheden en
natuurlijk krijgen de Sint en zijn pieten wat hulp
met ideeën en tips. Cadeaus voor alle leeftijden
en alle doelgroepen, Bernheze heeft u genoeg te
bieden.
Met de eerste feeststrook in deze
DeMooiBernhezeKrant maken we
een begin...
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COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
bezorgdag: woensdag
Kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Advertorial

3-gangen 1ste en 2e kerstdag:
KERSTBUFFET
najaarsmenu
(€ 39,50 incl. drankjes)

€ 22,50

KERSTDINER

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Acquisitie:
rian van schijndel
Ingrid van Linder
Administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der steen
rian van schijndel
Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Voor meer informatie
kunt u ons bereiken
op het nummer
0412-622821
Willibrordusweg 81 - 5342 LG Oss
info@restaurantzaalhetputje.nl - www.restaurantzaalhetputje.nl

PEPERNOTENCAKE
Boodschappenlijstje
150 gr roomboter
150 gr basterdsuiker
3 eieren
50 gr water
150 gr bloem
speculaaskruiden
100 gr pepernoten

BereiDinG

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Klop de boter zacht en roer de basterdsuiker erdoor. Voeg eieren, water
en de gezeefde bloem met een mespuntje speculaaskruiden toe. Klop
dit mengsel tot een glad beslag en spatel de pepernoten erdoor. Giet
het beslag in een ingevette cakevorm en bak de cake in de voorverwarmde oven gaar.

Eet Smakelijk

Overheerlijk
kerstbuffet

1e en 2e kerstdag van
En dit alles voor een kerstvriendelĳke prĳs van € 40,- p.p. 16.00 tot 20.00 uur
Inclusief frisdrank, vruchtensappen, bier en wĳn.
Voor kinderen tot 12 jaar betaalt u slechts € 19,50.

PEFC/30-31-421

Reserveer tĳdig!
0412-611251

et is volop herfstweer, de dagen worden merkbaar korter.
Tijd om het thuis gezellig te maken en urenlang in de
keuken te vertoeven om de heerlijkste recepten te maken
en te proeven. Bij herfst (en winter) horen voor mij stoofschotels.
Zo’n schotel die urenlang moet sudderen en heerlijke luchtjes
door het huis verspreidt. Onderstaand recept van een stoofschotel
met rundvlees en bier wil ik u niet onthouden, de combinatie van
het vlees met het bier is fantastisch te noemen. Echt de moeite
waard om eens te bereiden. Eet u smakelijk!

Recept: Rundvlees in biersaus

column

Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop
rachelle suppers

(parade van amuses en
5-gangen menu)

H

WiSt u dat...

Snijd het vlees in grote, vierkante stukken
van ± 100 gram. Pel de uien en snijd ze
grof. Verhit de reuzel in een stevige pan
met dikke bodem op middelhoog vuur en
braad het vlees daarin aan tot het rondom
lichtbruin gekleurd is. Neem het met een
schuimspaan uit de pan, bestrooi het met
zout en peper en houd het warm.

Doe de ui in de pan en laat die, onder
voortdurend omroeren, glazig en licht goudgeel
worden.
Giet bier en azijn in de pan. Knijp de knoflook
uit, doe in de pan tezamen met de bruine
suiker. Bestrijk de boterham met mosterd, leg
die in de pan, doe het vlees terug en leg laurier
en tijm ertussen.
Breng op hoog vuur aan de kook, draai het
vuur lager, leg het deksel op de pan en laat
een uur of anderhalf zachtjes sudderen. Neem
het vlees voorzichtig uit de pan met een
schuimspaan, roer het brood door de saus en
laat die, indien nodig, tot op de helft van het
oorspronkelijke volume inkoken. Serveer met
(gekookte) peterselieaardappelen.
Hoofdgerecht voor vier personen.
Ingrediënten:
1 kg riblappen van het Franse Limousin rund
2 grote uien
50 g reuzel
2 el wijnazijn
1 teentje knoflook
1 takje tijm
1 blad laurier
0,5 liter Gueuze bier, of een ander hoog gistend bier
1 tl bruine suiker
1 snee bruin brood
Dijonmosterd
zout en versgemalen peper
TIP: Drink een droge rode wijn of bier bij dit gerecht.
Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Maxend 22a • 5388 TX Nistelrode • Tel. 0412 - 611 251
info@partycentrummaxend.nl • www.partycentrummaxend.nl

Advertorial

presentatie door
jean peters:
Fritz Wunderlich
Lezing met muziekfragmenten
Donderdag 28 november, aanvang
20.00 uur, entree € 5,-.
Friedrich Karl Otto (Fritz) Wunderlich, (26 september 1930-17
september 1966) was een Duitse
zanger (lyrische tenor). Hij had een
heldere stem, met een bereik van
ruim twee octaven. Wunderlich
maakte grote tournees naar Berlijn, Aix-en-Provence, Buenos Aires,

Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch

edinburgh, Londen, Milaan en Veculturele en educatieve ontmoetingsplaats
netië, waarbij hij ook jaarlijks zong
op de salzburger Festspiele en hij
had een uitgebreid operarepertoire.
Wunderlich was vooral geliefd als
Mozart- en strauss-vertolker, maar
hij zong ook Bach, in het bijzonder
de evangelistenpartij uit de Matthäus Passion, alsmede liederen.
Luciano Pavarotti was een groot
bewonderaar van hem en noemde de muziekwereld verloor één van
hem een van de grootste tenoren de grootste lyrische tenoren uit de
uit de geschiedenis. Aan deze, ei- muziekgeschiedenis. Ondanks zijn
genlijk nog maar net begonnen korte carrière is zijn discografie inwereldcarrière, kwam een plotse- drukwekkend. Tijdens deze presenling einde door een bizar ongeval, tatie zal een 12-tal opnames ten
vlak voor zijn 36ste verjaardag en gehore worden gebracht.

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

Van 20 november t/m 5 december

4-gangen
‘Pakjes’-menu
b 35,00 p.p.
Meer informatie: www.hetsentiment.nl
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
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‘Samen staan we sterk’
25-Jarig jubileum voor Pierre en Rien bij Brandweer Nistelrode

Column
D’n blieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

liefDaDigheiD
Al twee weken hoor ik in elk reclameblok op radio en televisie niets
anders. Er wordt opgeroepen om gul te geven voor de slachtoffers van
de orkaan op de Filippijnen. Ongeveer elke bekende Nederlander doet
een duit in het zakje, al dan niet voor eigen publicitair belang. Speciale
televisieavonden worden in het leven geroepen om maar zoveel
mogelijk geld op te halen voor de eilandengroep.
Ik weet niet wat het is, maar al deze massale hulpacties doen me niks.
Misschien ben ik een door en door slecht mens, maar ik heb in mijn
leven nog nooit een euro of gulden gestort op Giro 555. Natuurlijk
vind ik het ook verschrikkelijk wat de inwoners van de Filippijnen is
overkomen, maar iets houdt me tegen om ook daadwerkelijk bij te
dragen aan de actie. Onverschilligheid, gemakzucht, scepsis, ik weet
niet wat me weerhoudt.

‘iets HouDt me tegen DaaDwerkelijk bij te Dragen’
Rien en Pierre bij ‘hun’ brandweerauto

Tekst en foto: Nina Mulder

nisTeLRODe - Vijfentwintig jaar geleden besloten Pierre van de Ven en rien van Dijk om het team van
Brandweer nistelrode te gaan versterken. Inmiddels is Pierre hoofdbrandwacht en rien bevelvoerder. Met
plezier kijken ze terug op een periode waarin ze samen veel hebben meegemaakt. Pierre: “Ik geloof dat er
geen enkele vereniging in nistelrode is waar het groepsgevoel zo sterk is als hier”. Een gouden team dus,
waar Pierre en rien dan ook met niets dan lof over spreken.
“Bij mij is de belangstelling voor
de brandweer via mijn vader ontstaan. Hij zat ook bij de brandweer
en ik fietste als klein jongetje al
achter de brandweerauto aan als
er werd uitgerukt. Dat bewijst wel
hoe snel ik toen nog kon fietsen, óf
hoeveel de brandweerauto’s erop
vooruit zijn gegaan in de loop der
jaren”, vertelt Rien met een lach.
in al die jaren hebben de mannen
veel meegemaakt samen, maar
ook heel veel geleerd. Rien: “We
zijn altijd blijven leren. We moeten
onze werkwijze tenslotte up-todate houden en door alle moderne
technieken vinden er voortdurend
veranderingen plaats.” Behalve de
vaste trainingsavond op maandag,
hebben de mannen vele opleidingen en cursussen gevolgd. Brandweerman ben en blijf je niet zomaar.
Pierre: “Ondanks dat het allemaal
op vrijwillige basis gebeurt, is het
geen hobby, maar echt een vak.

Waar we het allemaal voor doen,
is de voldoening die het werk oplevert. De dankbaarheid van mensen
is zo onbeschrijflijk groot. in al die

bereiden we ons alvast voor op
verschillende scenario’s, iedere situatie is tenslotte anders en we
moeten op alles voorbereid zijn.

‘als De pieper gaat, staan alle gezichten
DezelfDe kant op’
jaren hebben we helaas ook veel
ellende gezien, maar door er samen goed over te praten verwerk
je deze momenten. samen sta je
sterk.”
“De groep is erg divers, veel verschillende karakters en de mannen
komen uit alle hoeken van nistelrode. Maar het mooie is, dat als
de pieper gaat, alle gezichten dezelfde kant op staan. Dan schrikken we op en schieten we meteen
vol met adrenaline. Binnen zeven
minuten moeten we in de brandweerwagen zitten en onderweg

snelheid en efficiëntie zijn hierbij
van groot belang”.
Rien: “Voor mij is het tijd om plaats
te maken voor nieuwe brandweermannen en -vrouwen. Volgende
maand neem ik afscheid en het
zou hartstikke leuk zijn als er zich
tegen die tijd nieuwe leden gemeld
hebben, zowel mannen als vrouwen zijn meer dan welkom!” Lijkt
het jou wat om dit gouden team
te versterken? neem voor meer
informatie contact op met commandant Hans van der Heijden
tel. 06-55107581.

Als er tegelijkertijd een vriendelijke dame van de Hartstichting voor
mijn deur staat met haar rammelaartje, sla ik echt niet de deur voor
haar neus dicht. Dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen haar, en
dus haar goede doel, in de kou te laten staan. Maar dan heb ik meer
medelijden met de arme collectant die door weer en wind langs de
deuren moet om te bedelen voor een bijdrage aan het meer dan goede
doel. Wellicht heeft het er mee te maken dat een collectant vaak een
buurvrouw is en dat je het sowieso niet kan maken niet te doneren. Je
zal de praat maar krijgen in het dorp dat je een ‘pin’ bent.
Misschien verdwijnt mijn egoïsme naarmate ik ouder word of zit het
nou eenmaal in me. Misschien moet ik het cynisme van me afslaan
en gewoon er op vertrouwen dat het geld in goede handen komt.
Misschien moet ik een eurootje in de pot doen, ook al zegt mijn gevoel
iets anders. Ik wil ook niet terecht komen in de groep mensen waarvan
de wereld ophoudt bij de Nederlandse grens en die zeggen: ‘Help eerst
mensen in Nederland, ons land gaat ook bijna naar de Filipijnen.’

Hollandse Nieuwe
3 voor € 5,00 € 6
,00
4 voor

Elke vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
op de markt in Nistelrode

Vanaf 1 decem
ber
elke zondag va
na
12.00 uur geop f
end

Al vanaf

€ 0,79!

‘Schoencadeautjes’

3-GANGEN

Keuzemenu

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode
0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Geldig in de maand november

De donkere
dagen

Nu vliegensvlug sparen
Voor een mini BP vliegveld,
vliegtuig of helikopter

Dinsdag t/m donderdag

€ 16,50

Vrijdag t/m

zondag

€ 19,50

Keuze uit diverse
voor-, hoofden nagerechten

Kijk voor het menu op www.ouderaadhuisheesch.nl
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl
Per stuk vanaf € 9,99 met volle spaarkaart
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fYsiotherapie
hoogStraat

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112

Waarom naar de kinderfysiotherapeut?

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

sinds september 2013 ben ik werkzaam als
kinderfysiotherapeut binnen Fysiotherapie
Hoogstraat. Veel mensen weten niet wat
kinderfysiotherapie inhoudt, behalve dan,
dat het een therapie is voor onze jeugd en
toekomst.

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

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in heeswijk
& nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Advertorial

‘optimaal BehanDelen
en BegeleiDen
Van KinDeren met
een achterstanD
in De motorische
ontwiKKeling’

Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860

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

Column

Als kindertherapeut ben ik gericht op het optimaal behandelen
en begeleiden van kinderen met een achterstand in de
motorische ontwikkeling. Bij baby’s zijn de klachten vaak een
voorkeurshouding of flink overstrekken van het lichaam. Voor
peuters die moeite hebben met rollen, lopen, klimmen, etc.,
kun je bij mij een afspraak maken. schoolgaande kinderen hebben
soms moeite met schrijven, of hebben een ‘houterige motoriek’.
Allemaal klachtenbeelden waarbij ik als therapeut een mogelijke
oplossing kan bieden.
Middels een vraaggesprek, onderzoek en afname van specifieke
testen worden eerst de klachten in kaart gebracht. Tijdens de
behandelfase vind ik het belangrijk om een goede afstemming te
krijgen met ouders, huisarts en - indien relevant - een leerkracht of
andere betrokkenen.
Kinderen tot 18 jaar hebben het voordeel dat de fysiotherapie
in de basisverzekering valt. net als volwassenen hebben zij geen
verwijzing nodig van de huisarts. Kom gerust langs als je denkt dat
ik hulp kan bieden.

www.mooinisseroi.nl
iNFoRMEERt, BoEit
EN iNtEREssEERt

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

Caspert van Mierlo
Kinderfysiotherapeut

Advertorial

eft-relatietherapie bij
commovare
Bekend van het boek ‘Houd me vast’

Oss – Moeten we bij elkaar blijven? Zij zit me op m’n nek. Hij zegt
nooit wat. De seks is niet goed en we hebben veel ruzie. We bereiken
elkaar niet meer en we lijken uit elkaar gegroeid. EFT-relatietherapie
kan een oplossing zijn voor bovenstaande problemen. Met EFT werk
je aan je relatie. Het is bekend van het veel verkochte boek ‘Houd
me vast’. In Oss wordt EFT gegeven door Annemieke Brinkman van
Commovare.

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

EFT relatietherapie in het kort
emotionally Focused Therapy:
• richt zich op emoties, begrijpen
van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
• heeft een hoge slagingskans,
meer dan andere relatietherapieën;
• kijkt naar communicatie- en
gedragspatronen binnen relaties;
• kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
• zoekt en vindt de zere plekken
van vroeger;
• bouwt aan een veilige basis om
moeilijke dingen te kunnen bespreken.

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen
De fases van EFT therapie
Fase 1: jullie leren het patroon
binnen je relatie beter herkennen
en begrijpen.
Fase 2: jullie benoemen angsten
en behoeftes binnen het patroon.
Fase 3: jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Meer informatie
commovare, Annemieke Brinkman, www.commovare.nl,
info@commovare.nl, T 06-10298944. Zie ook www.eft.nl.

Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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een sprookjesachtige ontmoeting in de efteling
Dankzij ‘Leren? Gewoon doen!’
HeescH – Toen Liesbeth de Wit op 7-jarige leeftijd naar school ging, had zij last van epilepsie.

Heel wat lesuren miste ze daardoor. Dat bleef zo tot haar 21e, toen bleven de toevallen weg.
Liesbeth de Wit werkt bij de thuiszorg, maar wellicht had haar leven
er anders uitgezien als zij als kind
een zorgeloze, gezonde jeugd had
gehad. De epileptische aanvallen
waren een struikelblok voor haar
ontwikkeling.
Toen zij dus begin dit jaar, ondertussen 50 jaar, een poster zag van
het project over laaggeletterdheid,
gaf zij zich op voor de cursus. Ondertussen leest en schrijft zij gemakkelijker en is zelfverzekerder.
Zij heeft zich opgegeven voor de
speciale computercursus en de
leeskring voor laaggeletterden van
Vivaan, en is ambassadeur voor
‘Leren? Gewoon doen!’.
De Efteling
Op 6 oktober was er een landelijke
cursistendag voor laaggeletterden,
waar H.K.H. Prinses Laurentien
zou spreken. Daar ging Liesbeth,
met enkele cursusgenoten op af.
iemand die zich inzet voor deze
doelgroep was een ‘must’ om te
ontmoeten. Bovendien had zij

een missie. Liesbeth wilde Prinses
Laurentien laten weten hoe fijn
de verworven lees- en schrijfvaardigheid is en schreef een brief. Ze

artikel met bewondering gelezen.
Vooral het gezondheidsaspect bij
lezen en schrijven is volgens haar
van groot belang. De moeder van

‘prinses laurentien schreef een
HanDgesCHreVen persoonlijke brieF om
te beDanken’
schreef over haar verleden en haar
blijdschap met ‘Leren? Gewoon
doen!’ en voegde een krantenknipsel bij. Restte nog de brief te
overhandigen!
De brief
Die kans kwam toen Prinses
Laurentien het theater verliet na
haar toespraak.
Prinses Laurentien was zeer geïnteresseerd en vol lof over de moed
van Liesbeth. nog mooier was dat
Prinses Laurentien een handgeschreven, persoonlijke brief aan
Liesbeth heeft geschreven om haar
te bedanken voor de mooie en informatieve brief. Zij had brief en

Liesbeth was diep ontroerd na het
horen van dit verhaal. Zo trots was
ze op haar dochter. Ook de dochters van Liesbeth (20 en 17 jaar)
zijn trots. Ze zien hun moeder veranderen door haar verworvenheden.
Vivaan
inmiddels is gestart met de 3e
groep cursisten en zijn er 2 leeskringen. De computercursus heeft
ook veel animo.
Mensen kunnen zich nog aanmelden voor ‘Leren? Gewoon doen!’,
tel. 0412-647975. Vragen naar
Ank Meertens.

Graag gedaan
BeRnHeZe - graag gedaan is een project van rigom Ouderenwerk
Maasland en opgericht in september 2010, waarbij ‘graag gedaan!
Bernheze’, is aangesloten. Hieronder vallen de plaatsen: Heesch, nistelrode en Vorstenbosch.

Kerntaken
Graag Gedaan richt zich in haar
werk op het bieden van goede
mogelijkheden voor ouderen om
deel te (blijven) nemen aan de
maatschappij, onder de mensen te
blijven en eigen sociaal contact te
onderhouden.

Deelnemende partijen binnen
Bernheze
K.B.O.: Heesch, nistelrode en Vorstenbosch. Raden Gecoördineerd
Ouderenwerk: Heesch, nistelrode en Vorstenbosch. Parochies:
Heesch, nistelrode en Vorstenbosch.

Zonnebloem: nistelrode en Vorstenbosch. Rigom Ouderenwerk
Maasland.
Mensen willen graag zelfstandig blijven en hun eigen boontjes
doppen. Om dit te verwezenlijken
en hen, indien nodig, daarbij een
handje te helpen kan Graag Gedaan met de vrijwilliger uitkomst
bieden.
Te denken valt aan hulp bij het
boodschappen doen, een huisbezoek afleggen voor een gesprekje,
een wandeling maken of een spelletje spelen om de dag wat op te
fleuren.
Ook bestaat de mogelijkheid om
hulp te bieden bij hand- en spandiensten zoals kleine klusjes, bijvoorbeeld stoep sneeuwvrij maken. Daar waar nodig, kan ook
begeleiding worden gegeven bij
een bezoek aan arts of ziekenhuis
ter ondersteuning. Allemaal hulpmogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wilt
u als vrijwilliger een handje helpen?
Aarzel niet en bel 0412-653248.

Liesbeth de Wit met de brief van H.K.H. Prinses Laurentien
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Onderonsje in Dinther
over voeding voor je brein
jeanne Raijmakers is een van de gasten
die worden uitgenodigd om in het Onderonsje te komen
vertellen over hun werk of hun hobby. Op donderdag 28
november komt zij van 10.00 – 11.00 uur met de bezoekers
van het Onderonsje in cc servaes in Dinther praten over
voeding die goed is voor de hersenen.

HeesWijK-DinTHeR -

Ons voedsel bevat niet alleen de
energie om ons lichaam te laten
werken, maar ook de bouwstenen
waarmee ons lichaam gebouwd
is. een ingewikkeld bouwwerk als
ons lichaam heeft veel onderhoud
nodig en wat we eten is daar heel
belangrijk voor. jeanne Raijmakers
zal uitleg geven over verschillende voedingsstoffen en de manier

waarop die volgens haar werken.
speciale aandacht zal er zijn voor
de voedselbestanddelen die invloed hebben op de werking van
onze hersenen.
Voor bezoekers van ’t Onderonsje
is er volop gelegenheid om mee
te praten. De toegang is gratis, de
consumpties niet.

December is de feestmaand
Die slimme Sint koopt zijn kado’s natuurlijk bij:
ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Deze maand alle sieraden en horloges 20% korting

bezoek onze vernieuwde website
De La S a LLeS tr a at 8 5384 N K H eeS C H
TE L E F OON 0412 624 855
www. C oN N eC t-a C C o u Nta Nt S. N L
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Bernhezefamilieberichten

Zij zeiden ‘Ja

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

ik wil’

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch
doorgeplaatst op onze site met familieberichten:
www.bernhezefamilieberichten.nl.
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de
mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op de site.
U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412 795170.

Vier generaties

Foto: Johan Geurts

V.l.n.r.: Josien van de Wetering-Bouwmans, Miet Bouwmans-Heijmans, Anouk Blokx en José van de Wetering

Heeswijk-Dinther - Op 19 oktober 2013 is Anouk Blokx geboren. Zij is de vierde dame in de rij. Oma wordt
25 december 91 jaar! Ze heeft intussen 8 kinderen, 27 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.

Heesch - Wij feliciteren onze oud-collega Lianne Geurts die afgelopen week trouwde met Ruud Pennings. Anderhalf jaar werkte ze voor
DeMooiBernhezeKrant, naast haar studie ondersteunde ze de aquisitie in
Heesch. Onze lezers in Heesch zullen het kersverse paar vast herkennen
als dorpsgenoten. Ze gaven hun huwelijksgelofte in Kasteel Heeswijk.
Het bruidspaar weet duidelijk de mooie plekjes van Bernheze te waarderen. De redactie wenst Ruud en Lianne een heel gelukkig leven samen.

Konden jouw ouders ook geen kinderen krijgen?
Daar komt de verpleegster aan. Ze
strekt haar armen naar je uit.
Dan open je jouw oogjes en kijkt
je moeder vol vertrouwen aan. Ze
laat je los en fluistert nog: ‘Dag
kindje...word nooit boos op mij
omdat ik jou heb afgestaan....leef
jouw leven en groei uit tot een
prachtig mens. Ik hoop zo dat je
het begrijpt, later.....’ Ik schrijf het
zo, omdat ik bedenk dat het zo gegaan zou kunnen zijn.
Zeker weten doe ik het niet. Zoals ik niets zeker weet over mijn
oorsprong. Lijk ik uiterlijk op mijn

ouders? Welke genen heb ik doorgekregen? Wat heb ik van mijn
adoptieouders meegekregen? Wat
heeft adoptie voor invloed op mijn
leven (gehad)? En of ik uiteindelijk
begrijp waarom ik ter adoptie ben
afgestaan, weet ik ook niet zeker.
Jij wel?
Wil jij er ook over praten?
Dat geadopteerd zijn een andere
basis legt in een mensenleven, daar
ben ik van overtuigd. Niet beter.
Niet slechter, maar vooral anders.
Het lijkt mij prettig om in een groep

gelijkgestemden eens te filosoferen over het gevoel dat achter een

bepaalde situaties. Heb jij ook interesse om eens met een groep bij

Dag kindje...word nooit boos op mij omdat ik
je heb afgestaan... leef jouw leven en groei uit
tot een prachtig mens
adoptie schuilgaat. Te praten met
elkaar over hoe levens zich uitgerold hebben met adoptie als basis.
Iets wat je nooit met anderen kunt
delen, omdat zij het niet hebben
meegemaakt, niets herkennen en
zich ook niet kunnen invoelen in

elkaar te komen? Laat het mij dan
weten. Neem of telefonisch
06-21292630 of via de mail:
creatiefbureauhieke@home.nl,
contact met mij op. Dan spreken
we met elkaar een datum af.
Hopelijk tot ziens! Hieke Stek.

December is de feestmaand
Kerstprogramma 2013:
1E KERSTDAG: KERSTONTBIJT
AANVANG TUSSEN 10.00 EN 10.30 UUR
Diverse verse broodjes, eiergerechten, quiches, pannenkoeken,
donuts, scones, à la minute gebakken pannenkoekjes, pasteiragout
met bakjes en zuivelhoek met soorten yoghurt en vers fruit
Volwassenen € 19,50 p.p. Kinderen 8 t/m 12 jaar € 14,-.
Kinderen 4 t/m 7 jaar € 10,- en kinderen t/m 3 jaar gratis.

KERSTDINER: € 38,50 P.P.
PRIJS INCL. ALLE DRANKEN EN LUXE KOFFIE OF THEE € 54,00 P.P.
2E KERSTDAG: KERSTBRUNCH, AANVANG TUSSEN 11.30 EN 12.00 UUR
Volwassenen € 22,50 p.p. Kinderen 8 t/m 12 jaar € 14,-.
Kinderen 4 t/m 7 jaar € 10,- en kinderen t/m 3 jaar gratis.
GRAND BUFFET, AANVANG 17.00 UUR € 31,- P.P.
KERSTDINER IN HET RESTAURANT = VOL

Kijk op de site voor info en reservering www.restaurantdewaard.nl - 0412-451755
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Lezing ‘feesten, planten
en beesten’
HKK de Wojstap
HeesWijK-DinTHeR/LOOsBROeK - Op donderdag 28 november 2013
komt de heer rini Kerstens een lezing geven over verschijnselen in de
natuur die een rol spelen bij feesten. Op de jaarkalender staat een groot
aantal feesten. Al die feesten hebben een achtergrond en vaak een hele
geschiedenis. Ook kennen ze uiteenlopende gebruiken, soms eeuwenoud en nog steeds hetzelfde, soms zijn ze in de loop van de tijd (wat)
veranderd.

sinterklaas: zijn paard, de roe,
mandarijnen en beestjes van suikergoed en chocola.
Kerstmis: de hulst en klimop, de
mistletoe. Het feest van Vrouw
Holle en de vlierstruik. Valentijn,
duifjes, roodborst, mus, distelvink
en luizen.

Aan de hand van een beeldende
presentatie wordt een verhaal verteld over uiteenlopende aspecten
van feesten, planten en beesten.
De heer Kersten was voormalig
conrector van het Zwijssencollege
in Veghel en biologieleraar. een
presentatie van hem staat garant
voor een interessante en plezierige
avond.

ELKE

ZONDAG

OPEN

LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
TASSEN & KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN

Deskundig advies en altijd aanbiedingen!

Tot eind 2013 en van 12.00 - 17.00 uur. Gratis parkeren voor de deur!
Heesch | ’t Dorp 44 | Tel. 0412 - 45 23 13 | www.lederzaakverhagen.nl | Al 30 jaar, loop eens binnen.

Lederzaa
Heemschuur opengesteld
k
VERHAG

EN

HeescH - Zondag 24 november opent de Heemschuur aan de Schoonstraat 35 in Heesch weer haar deuren
voor het publiek, van 13.00 tot 17.00 uur. De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring
‘De Elf rotten’ in Heesch. Het gebouw herbergt een museum, een multifunctionele ruimte (waar wisselexposities worden georganiseerd en waar groepsontvangsten, vergaderingen, lezingen en presentaties plaatsvinden), een lees- en studiezaal met bibliotheek en archief en een bestuurskamer.

De lezing is in de Heemkamer,
Raadhuisplein 21a te Dinther en
begint om 20.00 uur.
Voor leden van de heemkundekring is de lezing gratis. Van nietleden vragen we € 2,-.

Bergthee
(Gaultheria)
Hoogte 12 cm,
halfschaduw,
potmaat 9 cm.

1.99

0.

99

Z d 24 november open
Zondag
van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Aanbieding geldig t/m 27 november 2013.

Opmerkelijk is, bij al die feesten
spelen planten en dieren een of
andere rol. Dikwijls zijn ze gemakkelijk te herleiden, in een aantal
gevallen zijn ze echter inmiddels
minder eenvoudig te duiden.
De lezing gaat over enkele van de
grote feesten. Over hun oorsprong
en hun betekenis. Over de rol die
planten en dieren er bij spelen.

LEUKE KADOTIPS!

Het museum, de multifunctionele
ruimte en de lees- en studiezaal
zijn vernoemd naar mensen, die
zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor de geschiedschrijving van en
over Heesch: Lee ceelen, Albert
van den Berg en Piet Hendriks.

Op de begane grond is een mooie
poffer- en mutsencollectie te bewonderen, er zijn archeologische

Wat is er te zien? Op de eerste
verdieping het museum, met een
prachtige collectie landbouwwerktuigen, ambachtelijke gebruiksvoorwerpen, zoals van een rietdekker, een imker en een schoenmaker,
een schooltje, een winkeltje en
spullen van de dorpsdokter.

vondsten en in de lees- en studiezaal kunnen bezoekers gebruik
maken van de bibliotheek en de
zeer uitgebreide fotocollectie raadplegen. Uiteraard zijn ook de uitgaven van de heemkundekring te
koop. Rond de Heemschuur kan
de prachtige tuin bekeken worden

en zijn onlangs gerestaureerde objecten te bewonderen, zoals een
originele manege of rosmolen.

een rietDekker, schoenmaker, DorpsDokter, schooltje, imker...
De mogelijkheid bestaat een kopje
koffie of thee te nuttigen.
Buiten de vaste openingstijden zijn
tegen betaling groepsbezoeken
mogelijk. Meer informatie:
www.de-elf-rotten.nl
tel.: 06-10463762 e-mail:
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

wij hebben pepernoten
in onze bol

Met Sinterklaas in aantocht verzinnen onze bakkers de leukste dingen.
Een Pepernotenbol is een zachte bol met een vleugje kaneel en pepernoten.
Besmeer met een beetje (room)boter en je hebt een heerlijke traktatie voor
jong en oud. Een lekkere traktatie voor de visite, weer eens wat anders dan
een koekje bij de koffie.

Bij aankoop van
2 bro
naar keudzeen
Pepern

de bakkers Lamers

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

bol

oten-

1,50

kkers:
Tips van de ba
uidenboter.beginnen! € 2,95
r
k
t
e
m
r
e
i
Uienekorvuen aan, dan kan het feest
Even d

laai

Notenmenela16n,6g0 ev
10-12 person

€ 12,95 deze aanbiedingen gelden van 21-11 t/m 27-11-2013

SCHRIJF JE NU IN VOOR
HEEL OSS EN BERNHEiteZE BAKT

inschrijven kan op de webs
of haal een inschrijfkaart in onze winkel.

ze gaan met karren vol de oven in…

nog even insmeren…

en dan snel de winkel in

ITC
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Win gratis kaartjes voor het
grote Sinterklaasfeest
‘Vette Pech’, Speelgoetd en Sinterklaas
HeesWijK-DinTHeR - Sinterklaas en zijn hele horde Zwarten Pieten pakken weer cadeautjes in en bakken veel lekkers. Ondanks de drukke agenda van de goedheilig Man heeft hij restaurant de Leygraaf ook
opgenomen in zijn schema.
Op zondag 24 november wordt
hij verwacht tijdens de voorstelling ‘Vette Pech’ van Kinder Muziek Tejater speelgoetd. Vanaf
13.30 uur is iedereen welkom en
gaan we tekeningen en slingers
maken om zo de sint een warm
welkom te geven.
Vanaf 14.00 uur gaan we zingen,
dansen en springen. een voorstelling met veel muziek, interactie,
humor en een spannend verhaal.
samen met de muzikanten van
speelgoetd gaan we er één groot
feest van maken. De kinderen
mogen verkleed als sinterklaas
en/of Zwarte Piet komen.
We willen niet alleen de verjaar-

dag van de sint vieren, maar vinden het leuk om ook de kinderen
die zondag 24 november jarig zijn
of hun kinderfeestje tijdens deze
voorstelling vieren, in het zonnetje te zetten. indien dat zo is kunt
u de naam van de jarige job doormailen aan info@leygraaf.nl

Oh, kom maar ...
eens kijken

Het groteas
sinterklat!
fees
Entree: 2,50 euro

Tot slot staat er een glaasje ranja
en iets lekkers klaar voor onze
jongste gasten.
entreekaartjes à € 2,50 zijn te
reserveren op info@leygraaf.nl
of 0413-293016. na afloop
is er in het restaurant de mogelijkheid om pannenkoeken
à € 7,50 te eten.

(volwassenen en kinderen)

voor de kinderen
inclusief een snoep
zak en ranja!

Sinterklaasactie
Scouting mira ceti
nisTeLRODe - De sint is weer in het land en dat betekent dat scouting Mira ceti uit nistelrode weer haar jaarlijkse sinterklaasactie gaat
houden. Bij deze actie gaan leden van de scouting langs de deur om
een sinterklaaspakket te verkopen. Het sinterklaaspakket bestaat uit
speculaas en mandarijnen en kost slechts € 4,00. Dit jaar zal er, in
tegenstelling tot voorgaande jaren, niet verkocht gaan worden bij de
jumbo en Van Tilburg. er vindt dus uitsluitend huis-aan-huis verkoop
plaats en wel op de volgende data:
Woensdag 20 november tussen 18.30-20.30 uur
Zaterdag 23 november tussen 10.00-16.00 uur
Woensdag 27 november tussen 18.30-20.30 uur
Van de opbrengst van de sinterklaasactie worden
scoutingactiviteiten gefinancierd zoals het zomerkamp van 2014.

zondag
24 november

Met een optreden van:
Kinder Muziek Tejater Speelgoetd!
Meerstraat 45a 5473 VX Heeswijk-Dinther
Aanvang: 14:00 uur Zaal open: 13:30 uur

Gratis kaartjes
restaurant de Leygraaf geeft 5 x 2 entreekaartjes gratis weg, wil jij hier kans op maken stuur dan
het antwoord van onderstaande vraag voor zaterdag 23 november voor 10.00 uur met je naam en
telefoonnummer naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet win jij 2 kaartjes.
We laten je het voor zaterdag 12.00 uur weten.

’t Kuipke is genomineerd
voor het Rabobank
Coöperatief Dividend!

Vraag: In welke stad kwam Sinterklaas dit jaar aan in Nederland?

Kasteel Heeswijk: het Pakhuis van Sinterklaas
heesWIJK-DInTher – Tijdens de Sinterklaasdagen op zaterdag 30 november en zondag 1 december 2013
is Kasteel Heeswijk open van 13.00 tot 16.00 uur voor Sinterklaasfans uit het hele land en van elke leeftijd.
Het zal er wemelen van de uitzinnig uitgedoste Zwarte Pieten.

Sinterklaas
op het Kasteel

Zaterdag 30 november
en zondag 1 december
13.00-16.00 uur
Entree: voor iedereen
vanaf 2 jaar € 4,00

www.kasteelheeswĳk.nl
Kasteel 4, 5473 VA Heeswĳk-Dinther

Muisstil…
sint’s schimmel Amerigo staat
prachtig te zijn tussen de strobalen en de winterpenen. Fotopiet
wil daar best een plaatje van je
schieten hoor! Tekeningen, versjes

en verlanglijstjes mogen naar de
postkamer in de vestibule worden
gebracht, waar ook de inpakpieten
aan het werk zijn.

teraard eerst de speurtocht doen
door het kasteel en daarna diverse
behendigheidsspelletjes in de keldergewelven.

Sinterklaas en pepernotenroute
in het kasteel
Het hoogtepunt voor kinderen is
natuurlijk een bezoekje brengen
aan sinterklaas. Daarna kunnen
ze met hun ouders heerlijk de weg
kwijt raken tijdens de pepernotenroute door het kasteel. De oplossing van de speurtocht is daar te
vinden. Zingen en dansen in de
Wapenzaal. in de Wapenzaal mogen de kinderen afwisselend dansen op de sinterklaasvideoclip van
de ‘club van sinterklaas’ en zingen
onder begeleiding van Pianopiet.

Pepernoten draaien op het bovenplein
De Kokpiet staat zich druk te maken in de keuken omdat hij nog
zoveel pepernoten moet bakken.
Hij krijgt hulp van de Hulppiet
maar die helpt hem van de regen
in de drup. Daarom wordt de hulp
van de kinderen ingeroepen om
een handje te helpen.

Pietentraining in de Keldergewelven
Voor het behalen van het Pietendiploma moeten de kinderen ui-

IJzertoren
Lekkernijen van het chocoladefontein!
Uitgang
Diplomapiet reikt vervolgens aan
alle kinderen het diploma uit.
entree: voor iedereen vanaf 2 jaar
€ 4,00. www.kasteelheeswijk.nl.

Breng uw stem uit
en steun de verbouw
van ’t Kuipke!
John F. Kennedystraat 58 • 5384 GE Heesch • T. 0412-451779

www.zwembadhetkuipke.nl

Zwarte Piet komt naar de markt!
Woensdag 27 november
14.30 uur in Heesch
Vrijdag 29 november
10.00 uur in Nistelrode
Vrijdag 29 november
11.00 uur in Heeswijk-Dinther

December is de feestmaand

Vier Kerst bij het
Bomenpark

Jo

Kijk op
onze site
voor ons dag& avondmenu

www.bomenpark.nl

ng Wi
va e Onnna
a
n
he der r
t j ne
aa m
r! er
1e & 2e
Kerstdag
open!

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl | open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
adv_kerst_mooibernhezer.indd 1

19-11-13 09:08
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SinterklaaSactie
Veilig Verkeer nederland afdeling Maasland (regio Oss)
Wedstrijd voor kinderen tot 10 jaar in het werkgebied van Veilig Verkeer Nederland
afdeling Maasland (gemeenten Oss, Maasdonk en Bernheze).

Doe je mee…?

ZOek De ZeS VerScHillen

Sinterklaas en zijn Zwarte
Pieten zijn een beetje in de
war. Kijk goed naar de foto
en zoek de zes verschillen.
Je maakt kans op een
aantal leuke prijzen.
Stuur je antwoorden
voor 5 december 2013
per mail naar:
sintenpiet@vvn-maasland.nl
Vergeet niet je naam, straat,
woonplaats en telefoonnummer door te geven.

Sint nam een kijkje op de website van VVN afd. Maasland (regio Oss) www.vvn-maasland.nl en was aangenaam verrast door het
grote aanbod aan verkeersprojecten, o.a.: Verkeersexamens  BOB-project  Dodehoekprojecten  Fietsreparatietips voor
beginners  Fietsverlichting  Kijk Uit  Knutselfiets  Mini Zcool Toolkit  Nu en straks Veilig naar School
 Toneelvoorstelling ‘Kijk Uit!’  Toneelvoorstelling ‘Rood en Groen’  Verkeerstuin  Verkeersexamens  Verkleedbox  ZON
Dit kan allemaal alleen doordat VVN afd. Maasland steeds weer kan rekenen op al die vrijwilligers en bedrijven!

De tiPS VOOr De kOMenDe MaanDen:
tip: Zorg dat je gezien wordt in het donker: Val op! Zet altijd je fietsverlichting aan.
Een goede fietsverlichting en veilig verkeer gaan hand in hand.
tip: Draag reflecterende kleding in het donker!
tip: Blijf altijd achter een groot voertuig dat rechtsaf slaat. Zorg dat je uit de dode hoek blijft.

interesse in een huisbezoek van Sint en Pieten?
Stuur dan een mail naar sint.regelpiet@gmail.com

www.vvn-maasland.nl
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BS de Bolderik heeft
eigen Wereldwinkel

Dansvereniging Dancing Kids
met veel Bernhezer talent
29 November danspresentatie; bemachtig uw kaartjes in de voorverkoop
Nistelrode - Het nieuwe seizoen is er een met vele toernooien. Als traditie zorgt Dv Dancing Kids aan het
begin van elk seizoen voor een presentatie. De mooie nieuwe pakken hangen klaar en er wordt nog hard
getraind om de laatste pasjes ook gelijk te laten verlopen. Met dit jaar een nieuwe groep: de junioren Mars.
op 29 november in De Pas te
Heesch. U bent natuurlijk ook van

een spektakel,
waar u bij kan zijn!

Wies van Hoof (Wereldwinkel), Daan, Doris, Cato, Sam en Ger Burger
(Wereldwinkel)

Heeswijk-Dinther – Afgelopen maandagochtend tijdens de weekopening op BS de Bolderik werd tevens een eigen Wereldwinkel geopend. Daan, Doris, Cato en Sam mochten deze opening verzorgen.
Daan vertelde dat er verschillende kinderen van groep 7 & 8 naar de
Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther maar ook naar het grote inkoopcentrum in Culemborg zijn geweest voor het inkopen van artikelen.
Maar wat is de Wereldwinkel nu
eigenlijk? Doris vertelde dat de
Wereldwinkel een winkel is die
merken van over de hele wereld
verkoopt. Bij de wereldwinkel krijgen boeren uit de hele wereld een
eerlijke prijs voor hun producten.
Een echte kassa en de cadeau’s
inpakken hoort ook bij de wereldwinkel die op school deze week

aanwezig is. “We hebben er veel
tijd aan besteed dus we hopen dat
het veel geld oplevert” zegt Cato.
Sam mag hierna de verschillende
producten laten zien en de winkel
officieel openen.
Openingstijden zijn nog donderdag en vrijdag van 8.15-8.30 uur
en van 15.00 tot 15.30 uur.

Dit jaar is er voor het eerst de mogelijkheid om kaartjes vooraf te
kopen voor de presentatieavond

harte welkom om aan de deur nog
een kaartje te bemachtigen, zodat
u kan gaan genieten van het podiumgeweld wat de Dancing Kids
voor elkaar krijgen.
Voorverkoop
Volwassenen € 2,50 per stuk en

bernheze – De Wereldwinkels in Bernheze hebben dit jaar chocoladeletters vol symboliek en heerlijke romige melkchocolade: de letters @ en de &. Op elke verpakking kan de gulle gever een eigen tekst toevoegen.
Zo is het een origineel en persoonlijk cadeau. Maar ook letterrepen. Opvallende letters, anders dan anders.
en een reep in één. In melk en puur.
Wanneer je de ongelijke blokjes
chocolade afbreekt houd je een letter over. Ideaal om te delen, maar
helemaal zelf opeten mag natuurlijk ook. Wie uitkijkt naar de feestdagen, kan in de Wereldwinkel ook
uitstekend terecht. Mooie wijnen,
en lekkernijen als fudge en nougat:
allemaal extra lekker als er fairtrade
op staat. Voor een bijzondere maaltijd is er een ruime keuze aan ingrediënten. Alles afkomstig uit de hele
wereld en eerlijk ingekocht.

uittip

En er is meer
Tegen het einde van de baby- en
kinderbeurs, vanaf 12.30 uur is
het mogelijk om slachtoffers van
de tyfoon Haiyan op de Filipijnen
te helpen. Iedereen kan kleding,

speelgoed en EHBO-spullen brengen naar een verzamelpunt buiten,
bij de ingang van De Pas. Daar
staan vrijwilligers van de Stichting
‘Van Mens tot Mens’ klaar om de
spulletjes in ontvangst te nemen
en ervoor te zorgen dat ze op de
juiste bestemming komen. Op de
balies binnen staat tevens een collectebus.
Het gedoneerde geld wordt gebruikt voor het verschepen van
containers met goederen. De Stichting Van Mens tot Mens zet zich al
jaren in voor de Filipijnen, maar nu
zijn hulp én goederen extra nodig!
Kijk voor meer info op:
www.vanmenstotmens.com
Meer informatie
0412-482621 of 0412-482403
kinderbeursheesch@hotmail.com
www.baby-kinderbeurs.nl

www.dvdancingkids.nl

@ voor wie zoet is - & voor iedereen

Heesch - Op zondag 24 november wordt wederom een baby- en kinderbeurs georganiseerd in De Pas te Heesch. Ook deze keer staan er 115
standhouders. Vanaf 10.00 uur worden zowel tweedehandse, als nieuwe
baby- en kinderartikelen aangeboden. Denk hierbij aan (merk)kleding,
(buiten)speelgoed, boeken, wandelwagens, maxi-cosi’s, autostoeltjes,
fietsjes, meubeltjes, enz. Alles is natuurlijk van goede kwaliteit.
Telkens weer blijkt dat duur speelgoed en kleding vaak maar een
korte tijd gebruikt c.q. gedragen
wordt. De materialen zijn dan nog
in zeer goede staat. Met het oog op
5 december is het zeker de moeite
waard om te komen kijken voor
leuk, goedkoop, kwalitatief goed
speelgoed. Dit geldt niet alleen
voor (aanstaande) ouders, maar
zeker ook voor opa´s en oma´s, oppasgelegenheden, peuterspeelzalen en anderen. Er wordt ´n hoek
ingericht waar kinderen kunnen
spelen. Zaal open 10:00 – 13.00
uur. Entree: € 2,-.

Voorverkoopadressen zijn: Venwico, verf en behangwinkel, Kievitsweg 8, Nistelrode. Familie van Opstal, Over den Dries 27, Nistelrode.
Familie van Heumen, Blauwesteenweg 34, Nistelrode.

De Wereldwinkel heeft ze weer!

Advertorial

Grote baby- en kindernajaarsbeurs Heesch

kinderen tot 12 jaar € 1,-. Aan de
kassa € 3,50 per stuk en kinderen
tot 12 jaar € 1,50. Hiermee kunt u
de vereniging steunen. Ook heeft
de vereniging weer een loterij,
waarvoor vele sponsoren zich gul
hebben laten zien.

De letter @ kun je richten aan wie
je wilt. Tegelijkertijd worden de cacao- en suikerboeren er beter van.
Zij besteden de fairtrade ontwikkelingspremie bijvoorbeeld voor nieuwe wegen, schoolgeld voor de kinderen of nieuwe gereedschappen.
Ook de letter & is er voor iedereen.
Voor familie, vrienden, collega’s. Én
voor de cacao- en de suikerboeren
in Afrika en Latijns-Amerika. Zij
verkopen hun product tegen eerlijke handelsvoorwaarden. Dat geeft
hen meer zekerheid en een goede
prijs.

De chocolade letterreep van Tony’s
chocolonely is een chocoladeletter

Bernheze telt 3 Wereldwinkels,
te weten in Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther. Het assortiment
varieert per wereldwinkel. Dat
maakt het zo leuk om eens een
keer binnen te lopen in een winkel
in een andere kern.

Wereldwinkels uit Bernheze
geven elk 2 chocoladeletters weg!
Prijsvraag ‘Win één Tony Chocolonely Chocoladeletter’
In welke smaak of smaken zijn de letterrepen van Tony’s chocolonely
verkrijgbaar?
Stuur je antwoord uiterlijk 27 november naar
info@demooibernhezekrant en wie weet kun jij bij één van de wereldwinkels in Bernheze een gratis Tony Chocolonely Chocoladeletter
ophalen.

December is de feestmaand met leuke acties
Merida E-Spresso
in dames zwart en wit

OPRUIMING E-BIKES KORTINGEN TOT 30%
Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31 - www.jackmartens.nl

€ 2699.-

NU
€ 1999.-

KInDErPAgInA
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Hup, de boom in! en het Bernhezer
Kinderpoëzie festival

11

Column onze zorg
Advertorial

NISTELRODE - Veel ondersteuning en begeleiding waar de
Rijksoverheid nu voor verantwoordelijk is, zal na 1 januari 2015 door
de gemeente worden georganiseerd. Zoals in mijn vorige column
beloofd zal ik in beeld brengen welke kansen ik daarin zie. Ook wil ik
de mensen om wie het draait in beeld brengen.
Dirk is 12 jaar en heeft autisme. Als baby waren er al dingen die de
ouders opvielen, zo maakte hij nauwelijks oogcontact en reageerde hij
vaak niet op de aanwezigheid van zijn ouders. Toen Dirk ouder werd,
werd steeds duidelijker dat Dirk anders was dan andere kinderen.
Spelen met andere kinderen mondde eigenlijk altijd uit in ruzie.
Dagelijks heeft Dirk een boze bui, de meubels vliegen dan letterlijk
door het huis. Dirk is niet in staat vriendschappen aan te gaan. Hij
heeft geen idee wat anderen van hem verwachten en hoe hij moet
reageren in sociale situaties. Hij komt nauwelijks buiten. Door zijn
sociale handicap heeft hij al erg veel faalervaringen meegemaakt. Zijn
zelfvertrouwen en eigenwaarde zijn enorm laag. Regelmatig geeft hij
aan dood te willen.
Sinds een jaar krijgt Dirk thuisbegeleiding en gaat hij één keer per
maand een weekend mee naar Stavast. Door de professionele,
gestructureerde begeleiding is hij daar in staat vorm te geven aan
spel en samenzijn met leeftijdgenoten. Dirk zelf benoemt dit contact
als: “ik heb echte vrienden”! Deze ontmoetingen zijn belangrijke
oefenmomenten voor het leren sociaal te functioneren en het opdoen
van succeservaringen. Wanneer die leermomenten wegvallen zal
Dirk’s isolement groter worden. Tegelijkertijd zal de mogelijkheid op
een zelfstandig, autonoom bestaan in zijn toekomst onzeker worden.

Dian Langenhuijzen van Cube Bernheze

bernheze – Cube Bernheze werd door de gemeente benaderd om de Landelijke boomfeestdag in te vullen.
Coördinator Dian Langenhuijzen zocht contact met plaatselijke kunstenaars Jannemeis Snels en Sarah Linde
om het project vorm te geven. “We zijn van het oorspronkelijke idee, om een boom te gaan planten afgestapt, maar hebben bedacht om leerlingen zelf een boom te laten creëren.
De boomfeestdag is in twee lessen
aangeboden, waarin de grote varieteit aan functies van de boom een
rol speelt. De boom als huis voor
dieren, een sprookjesboom, een
speelboom, de boom als natuur–
en kunstobject, de kracht van een
boom en een boom voor de ‘sier’.
Al deze vormen hebben jannemeis
en sarah in een PowerPointpresentatie gezet.
Hiermee zijn de twee dames naar
alle groepen 6 van de Bernhezer
basisscholen geweest met als doel
de kinderen te prikkelen om vanuit
hun ervaring en beleving te laten
praten over ‘de boom’. Het was
een bijzondere ervaring, omdat
ieder zijn eigen verhaal had. in de
tweede les gaan de kinderen uit
gips maken, van wat zij vinden dat
er in de boom hoort. Alle werkjes
worden vervolgens in een symbolische boom: een stronk vol met
takken, gehangen. Alle bomen
komen in de eigen school op een

centrale plaats te staan,” legt Dian
uit. neem eens een kijkje in het fotoboek: www.cubebernheze.nl.
Bernhezer KinderPoëzie Festival
Voor de 5e editie van de Kinderpoëziebundel die cube Bernheze

uitgedaagd om zelf een gedicht
te maken en deze samen kritisch
te bekijken: wat is goed en wat
kan beter. elke klas gaat het meest
bijzondere gedicht kiezen en dat
komt in het 5e bundeltje waar in
totaal 57 gedichten in zullen staan.

Onlangs werd de verantwoording van zijn budget afgekeurd door het
zorgkantoor. Dit, omdat uit het ondersteuningsplan bleek, dat Stavast
samen met Dirk en zijn ouders bezig was om de zelfredzaamheid op
verschillende gebieden te vergroten. Dit mocht niet, we mochten er
alleen voor zorgen dat het niet verslechterde;
vooruitgang mag niet.
Ik stel voor dat we er voor zorgen dat er in
het nieuwe zorgsysteem geen plaats is voor
zo’n redenering.
www.stavast.nu
info@stavast.nu
0412-795284

Bomen, kunst en onderwĳs in Bernheze
van de Bernhezer KunstKring heeft
‘geadopteerd’ heeft erik van Os
voor de tweede keer poëzieworkshops op scholen gegeven. Dit jaar
in gezelschap van Frank van Pamelen. “De groepen 5 t/m 8 werden
in het voortraject getrakteerd door
hun docenten op mooie gedichten
uit de bundel ‘er staat een taart in
lichterlaaie’. in de workshops van
beide dichters werden de soorten
gedichten besproken maar ook
thema’s, ritmes en de kunst van
het weglaten. Leerlingen werden

illustratrice jannemeis snels maakt
er weer prachtige tekeningen bij,
aangevuld met een elftal foto’s
van leden van Fotoclub Bernheze,
die zich laten inspireren door een
gedicht.
De bundel wordt gesponsord door
Lions club Bernheze en gedoopt
op 5 februari in De Pas,” vertelt
Dian enthousiast. Dit hele project
wordt vanuit cube aangeboden in
het kader van de jaarlijkse opening
van het culturele schooljaar.

Elke zondag in december
geopend van 12.00-17.00 uur
Voor al uw december aankopen
kunt u bij ons terecht

Spiegels
Sebastian heeft een vriendenboekje gekregen om
in te schrijven. Een vraag in het boekje: “Ik lijk
het meest op?”. Na lang denken: “spiegels”. ...

Marvy's speelwereld
Actie!
Nu € 5,- entree per kind i.p.v. € 6,50
Deze actie is geldig tot en met 31-12-2013 en natuurlijk ook in
combinatie met kinderfeest arrangementen

ZONDAG 24 NOVEMBER
GROTE BEURS
BABY-EN KINDERARTIKELEN

De Pas in Heesch
Graafsebaan 38 - 5384 RT Heesch - 0412- 450679
www.marvys-speelwereld.nl - info@marvys-speelwereld.nl

10.00 - 13.00 UUR

WWW.BABY-KINDERBEURS.NL
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Gratis pa

21 t/m 27 nov:

DO

VRIJ

ZA

ZO

MA

DI

WOE

19:45

15:30
19:45

The Hunger Games; Catching Fire
19:45

16:00
18:45
21:00

15:15
18:45
21:00

15:15
20:00

19:45

Het Diner
20:00

18:45
22:00

18:45
22:00

18:45
21:00

20:00

De Nieuwe Wildernis
19:45

16:00
19:00

16:00
19:00

16:00
19:00

19:45

19:45

19:45

Thor; The Dark World 3D
21:15

21:15

Kaartverkoop De rooie tesneuzik
HeescH - De artiesten van pronkzitting De rooie Tesneuzik zijn weer volop aan het oefenen en in de weekenden van 10-11 en 17-18 januari 2014 is het zover. Dan zullen zij vier avonden een spetterend optreden
verzorgen! De avonden zitten vol met muziek, sketches en buuts. Maar vooral met heel veel humor. Ook al
bent u geen echt Hisse, de pronkzittingen zijn ieder jaar weer de moeite waard. Er treden tijdens de avonden
22 artiesten voor u op.
Achter de schermen werken er
vele vrijwilligers om dit evenement
elk jaar weer te laten slagen. Het
10-koppige bestuur is vanaf september actief om alles tot in de
puntjes te regelen, en daarnaast
zijn er ‘n 30-tal medewerkers die
er o.a. voor zorgen dat zaal ’t Tunneke tijdens deze dagen wordt
omgebouwd tot een heus theater,
dat de techniek goed geregeld is,
toneelmeesters,
sminkdurskes,
strijkdames, fotograaf, cameraman
en ga zo maar door.

De kaartverkoop start op woensdag 27 november a.s. om 19.00
uur in ’t Tunneke te Heesch, de
zaal is geopend vanaf 18.00 uur.
De kaarten kosten € 12,50 p.p. Als
er na de voorverkoop nog kaarten
over zijn, zullen deze gekocht kunnen worden bij boekhandel ceelen
aan ’t Dorp te Heesch.
Gelukkig worden we ondersteund
door vele sponsoren. Heeft u daar
interesse in, neem dan gerust contact met ons op. U vindt ons op

www.rooietesneuzik.nl of mail
naar bestuur@rooietesneuzik.nl.

Bon fromage Heesch ontvangt
onderscheiding
‘Gecertificeerde Foodspecialiteitenwinkel’

21:15

HeescH - Op 12 november 2013 is het certificaat uitgereikt aan Bon Fromage Heesch van de heer Ton Bens.
“Wij hebben bewezen dat wij aan de kwaliteitseisen voldoen die gesteld worden door de Stichting Kaas- en
Delicatessenwinkels nederland. Daar zijn wij bijzonder trots op,” aldus de trotse eigenaar.

Diana
19:45

19:45

19:45

Escape Plan
21:15

21:15

21:15

19:15

19:15

GECERTIFICEERDE
FOODSPECIALITEITENWINKEL

Gravity 3D
19:15

Midden in de Winternacht
13:15

13:15

13:45

13:15

13:15

13:30

Turbo 3D, NL
16:00

Sinterklaas en de Pepernotenchaos
13:30
15:30

13:30
15:30

13:30
16:00

De stichting Kaas- en Delicatessenwinkels nederland (KDWn) is een
initiatief van het Vakcentrum branche Kaas en Delicatessen, de brancheorganisatie voor zelfstandige
detaillisten in de foodsector en de
fastmoving consumer goods. Met

het opstellen van een transparante
self-audit checklist stelt de stichting
KDWn ondernemers in staat om
de kwaliteit van de bedrijfsvoering
te verbeteren. Op het moment dat
de ondernemer aan de gestelde
eisen voldoet, kan hij zich aanmelden om in aanmerking te komen
voor een certificaat. De door de
ondernemer ingevulde lijst wordt
door een onafhankelijke controleur
in de betrokken winkel gecheckt
en pas na zijn goedkeuring wordt
overgegaan tot certificering.
in nederland zijn ongeveer 900
foodspeciaalzaken die zich met
hun assortiment en kwaliteit richten op de consument die bewust

inkoopt. “Met de breedte en de
diepte van het assortiment, deskundig en betrokken personeel,
hoogstaande kwaliteit van de producten en goede product- en klantenkennis, onderscheiden wij ons
als foodspeciaalzaak van andere
aanbieders richting consument. Dit
betekent wel dat wij ons moeten
blijven scholen en verbeteren om
de consument op de juiste manier
te kunnen helpen bij het aankoopproces”, aldus de heer Ton Bens.
Met het certificaat bewijst de ondernemer te voldoen aan de eisen
die een consument mag stellen aan
een foodspecialiteitenwinkel op
het gebied van hygiëne, inrichting,
wettelijke normen, productkennis,
assortiment, gastvriendelijkheid en
uitstraling.
“Met dit certificaat bewijs ik dat
ik aan alle eisen voor het vakmanschap voldoe en dat ik me met
mijn medewerkers continu inspan
om mijn klanten op de juiste manier te helpen bij hun aankopen.”

De Club van Sinterklaas en de Pietenschool
16:00

13:30
15:45

13:30

13:30
16:00

André Rieu in Maastricht met Kerstmis!
24
Reserveer snel want VOL=VOL!
NOV: meer info op de website!

10 11
DEC:

Op 10 én 11 dec.: Voor Première van 'SOOF'!
In samenwerking met Restaurant Prooflokaal
bieden wij u een fantastisch arrangement aan.
Check onze website!

Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl
Service Bioscoop INDUSTRY
NCB-Laan 52a · Veghel

0413 - 820990

Win een Volkswagen Up!
Geniet van de Salentein Reserve serie
en maak kans op een Volkswagen Up
en vele andere prijzen! Ga naar
www.wijnkring.nl/salenteinactie

Salentein

Reserve serie
Per fles
6 flessen
€ 14,50

€ 87,00

€ 12,50

€ 64,95

Lekker uit eten:

‘ ALL YOU
CAN EAT ’
ma. t/m do. € 17,80
vrij. t/m zo. € 19,80
speciale prijzen
voor kinderen

www.wokengonistelrode.nl
Geldig t/m 31 december, zolang de voorraad strekt

5 december open
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Kerst vier je bij Brasserie
’t oude raadhuis

Kerstconcert van
André rieu bij inDuStrY

uittip

VeGHeL - Op 24 november om
16.00 uur kunt u getuige zijn van
een uniek optreden van André
rieu en zijn Johan Strauss orkest.

Foto: Marcel van der Steen

HeescH - nog enkele weken en
dan is Brasserie ’t oude raadhuis
weer helemaal aangekleed in de
kerstsfeer.

melijk tussen 13.00 en 14.00 uur
en tussen 18.00 en 19.00 uur. Op
onze website ziet u ons uitgebreide
4-gangen kerstmenu.

De Brasserie aan ’t Dorp 61 in
Heesch is dit jaar op 2e kerstdag
geopend voor hun gasten. U kan
in de sfeer van kerst heerlijk dineren, zoals u dat bij ons gewend
bent. We bieden u twee aanvangstijden aan om te reserveren, na-

Vanaf 1 december op zondag vanaf 12.00 uur geopend. Tevens zijn
we ook geopend op woensdag 1
januari 2014 vanaf 16.00 uur.
Voor meer informatie of reserveringen bel: 0412-473079 of via
www.ouderaadhuisheesch.nl.

brasserie/feestzalen
overdekt zwembad

AquaREST Heeswĳk-Dinther biedt meer
AquaRest is het adres voor al uw feesten en partĳen
Feesten van 10 tot 500 personen worden door ons geheel verzorgd.
2 zalen staan tot uw beschikking.
Feestjes van klein tot groot worden door ons tot in de puntjes geregeld.
Tĳdens feestjes of diners is het gebruik van het zwembad gratis.

AquaRest Brasserie
2e Kerstdag gourmetten vanaf 17.00 uur voor € 22,50 p.p.
Zwemlessen voor ABC, Kids club en kinderfeestjes
doet u bĳ AquaRest

Kinderen vanaf 4 jaar leren zwemmen. Volwassenen zwemles, bewegen op
muziek, baby/peuterzwemmen en recreatief zwemmen.
Kids club elke woensdag 15.00-16.00 uur. Werken aan conditie,
NIEUW zwemslagen, survivalzwemmen en spelen. Per keer € 6,50.

Het betreft een schitterende registratie van het kerstconcert ‘Home
for christmas’ dat Andre Rieu opnam bij zijn eigen huis in Maastricht.
Dankzij een haarscherpe satellietverbinding, in combinatie met het
perfecte bioscoopgeluid van inDUsTRY, geniet u van solisten en
diverse gastoptredens. Prachtige
klassieke muziek, meeslepende
walsen en fantastische operette.
Kortom, een middag om nooit te
vergeten.
Voorafgaand aan het kerstconcert

is er een interview met André Rieu
en toont hij het kasteel waarin het
is opgenomen. Kaarten zijn nog

beschikbaar bij service Bioscoop
industry, maar wees snel, want vol
= vol.

Burgemeester Moorman & Cor Swanenberg
in politiek café BruG

uitti

p

BeRnHeZe - De nieuwe burgemeester van Bernheze, Marieke Moorman en (dialect)schrijver Cor Swanenberg zijn te gast in het politiek café BrUg van zondag 24 november. Ook de andere rubrieken, de muziek
en de columns staan garant voor een interessante en gezellige middag. BrUg wordt gehouden in De Pas in
Heesch, van 16.00 tot 17.30 uur.
Met burgemeester Moorman zal
gesproken worden over haar nog
prille ervaringen met de gemeente
en over haar plannen als eerste
burger. cor swanenberg, bekend
als kenner van en schrijver in het
Brabants dialect, zal het ook hebben over zijn nieuwe roman ‘Kroniek van Aaderode’.
in de (nieuwe) rubriek ‘de sociale
noot’ zullen mensen van arbeidscentrum Werkkracht vertellen over
de toekomst van de WMO en de
gevolgen van de bezuinigingen.
Bij het ‘lokale thema’ is een onderwerp uit de actualiteit van de gemeente Bernheze onderwerp van
een discussie.
Zoals al eerder, neemt ook nu cabaretier Theo van Duren de co-

lumn voor zijn rekening en Ad van
schijndel zorgt traditiegetrouw
voor het poëtische slotwoord.
De muziek wordt verzorgd door de
band co-incidental uit Heesch. De
presentatie is in handen van Annemieke van der Aa en Hans Lakwijk.

Voor gratis kinderopvang wordt
gezorgd
Politiek café BRUG is een initiatief
van de sP Bernheze.
De redactie van het politiek café
wil een ‘BRUG’ slaan tussen de inwoners van Bernheze en de politiek.

expositie Sjaan van den Akker-Hanegraaf
BeRnHeZe - De vorig jaar overleden sjaan van den Akker-Hanegraaf wordt geëerd met een expositie in Atelier / Galerie Bernheze in
nistelrode.

Pub Maritiem opent om 15.00 uur zijn deuren
Meerstraat 30b • 5473 VX Heeswĳk-Dinther • 0413 291800 • info@aquarest.nl

www.aquarest.nl

in haar eigen atelier ‘De Pittige
Haan’ werkte sjaan elke dag wel
een paar uurtjes met veel liefde
aan haar schilderijen. Afgelopen

week kwamen de zussen van sjaan
om de schilderijen te bewonderen.
Atelier / galerie Bernheze
Harrie van de Venstraat 7, nistel
(ingang om de hoek W. van Houtstraat).
Open 24 november van 13.00 tot
17.00 uur.
De zusjes Hanegraaf

December is de feestmaand met leuke acties
Pepernoten bakken zoals de Belgische banketbakker dat doet?
Like onze facebookpagina: Orangerievantilburg
Dan blijf je op de hoogte van alle acties
in de Orangerie van Van Tilburg!
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24 uur 7 dagen 52 weken

online

Warme sokken voor in de schoen?
Koop ze ook online: Smitsbeenmode.nl
heesWIJK-DInTher – Met de heerlijke, warme sokken van Merino wol, ben je goed voorbereid op de
winter. Deze sokken zijn zeer comfortabel als wintersportsok, als werk- en wandelsok, of als huis- of
bedsok, dankzij de specifieke kenmerken van de Merino wol. Ze zijn warmte isolerend, hebben een
grote vochtopname, zijn brandvertragend en antibacterieel. De Merino wol is sterk, zacht en kriebelt
niet en de combinatie met de badstof voering zorgt voor veel draagcomfort. Een sok die iedereen wel
in zijn of haar schoen (voor Sinterklaas) wil hebben. Heeft u geen tijd om een bezoek te brengen aan de
marktkraam van Smits Beenmode op vrijdagmorgen in Heeswijk-Dinther, bestel dan gewoon online.

te houden zodat ze minder last
hebben van pijn in spieren en
gewrichten. en natuurlijk kunt u
met pittenkussentjes of elektrische warmtekussens op de bank
of in bed kruipen, maar dit kost
wel allemaal energie. Door de
specifieke eigenschappen van de
Merino wol blijven uw voeten
op een natuurlijke manier lekker
warm, zonder energie te verspil-

Een warm sinterklaascadeau?
Het Merino schaap wordt vooral geprezen om zijn wol. Het
schaap wordt speciaal gehouden
in het juiste klimaat, waardoor
de wol goede en zachte eigenschappen heeft. “De wol is fijn
van structuur en kriebelt niet.
Hierdoor zijn ze zeer geschikt
voor de gevoelige huid. Het
comfort zit ook in de combinatie

Een warm sinterklaascadeau,
huissok met antislip-laagje

De Merino wollen sokken, duurzame sokken.

Berrie smits: “Warme voeten
zijn vooral in de winter belangrijk. Met koude voeten voelt niemand zich echt lekker. De voeten

warm houden is belangrijk, want
dat bevordert bloeddoorstroming en dat is goed voor de huid
en de spieren. iedereen heeft

Tekst en foto: Hieke Stek

baat bij lekkere warme voeten,
maar voor mensen die echt last
hebben van vocht en kou is het
extra belangrijk om zich warm

len van magnetron of waterkokers. eigenlijk zijn het hele duurzame sokken, want daarnaast
gaan ze ook nog eens lang mee,
omdat de wol sterk is. De Merino wollen sokken hebben we in
vele varianten: als wintersportsok, als werk- en wandelsok.
Ook voor huis- of bedsokken
zijn ze zeer comfortabel. Met
koude voeten naar bed en daardoor moeilijk of soms helemaal
niet in slaap kunnen komen, is
met de Merino sokken verleden
tijd. De huissokken zijn voorzien
van een anti-slip laagje, zodat je
niet uitglijdt.”

van de wol, elasthaan en polyamide. Door de wol te combineren met deze elastische vezels
blijft de pasvorm en de elastisiteit gewaarborgd en zakken ze
niet af. Met de Merino sokken
heeft u de hele winter door warme voeten.
U bent natuurlijk welkom in onze
marktkraam, waar we naast
deze sokken een grote collectie
beenmode presenteren, maar in
onze webshop winkelen is ook
heel gemakkelijk:
www.smitsbeenmode.nl,”
besluit Berrie.

media-event in de bibliotheken van nistelrode en omstreken
ben je als je weet waar, welke
media te gebruiken. Daarnaast
moet je in staat zijn de juiste
keuze te maken in de gevonden
informatie, en nog belangrijker,
weten wanneer informatie wel
of niet betrouwbaar is.
nisTeLRODe - Van 22 t/m 29
november vindt de jaarlijkse
‘Week van de Mediawijsheid’
plaats in de bibliotheken Oss,
nistelrode, Veghel en Uden.
Bibliotheken en media horen bij
elkaar. Zij zijn van oudsher de
vrije toegangspoort tot betrouwbare informatie in de breedste
zin van het woord. naast het
toegankelijk maken en beschikbaar stellen van media heeft de
bibliotheek ook een taak in het
leren omgaan met media. Met
andere woorden: het publiek
‘mediawijs’ maken. Mediawijs

tie. iedereen doet het zo. Mayke
calis is journalist en historica en
schrijfster van het boek ‘socialbesitas’. Daarnaast schrijft ze onder andere voor nRc next en De
Persdienst.
SOLLICITErEn MET BEHULP
VAn PrEZI:
FrAnK VAn DEn WILDEnBErg
Frank van den Wildenberg is
Prezi coach bij Leerprezi en verzorgt al vanaf het ontstaan van
Prezi (2010) workshops in heel
nederland, Het inzetten van
Prezi kan ook uitermate effectief
zijn bij een sollicitatie.

Donderdag 28 november 2013 –
Bibliotheek nistelrode
SOCIALBESITAS –
MAYKE CALIS
socialbesitas is de nieuwste
kwaal van deze tijd. Altijd en
overal bereikbaar zijn via sociale
media. jongeren die eraan lijden,
kunnen niet meer zonder hun
telefoon. Ze raken geïrriteerd en
worden boos. Ook als anderen
iets van hun overmatige telefoongebruik zeggen. in gesprek
zijn ze met hun gedachten bij
hun online vrienden. Bang om
ook maar iets te missen. De druk

Mayke Calis

om sociaal te zijn en te reageren op alle berichten is constant
aanwezig. even niet gekeken:
185 berichten op de groepswhatsapp. soms wordt het te
veel, maar stoppen is geen op-

Frank laat in een uurtje zien hoe
een mooie Prezi kan helpen om
de gewenste baan wel te krijgen,
of in ieder geval je kansen te vergroten. Hij laat voorbeelden van
mooie cV’s zien en geeft tips en
tricks voor het inzetten van Prezi

in het algemeen en in het bijzonder bij sollicitaties. Hij ‘triggert’ je
om aan de slag te gaan.
elke lezing wordt twee keer gegeven. De eerste ronde is van
20.00-21.00 uur, de tweede
ronde is van 21.15-22.15 uur.
Toegang: € 5,- voor bibliotheekleden en € 7,- voor nietleden (voor twee lezingen incl.
koffie/thee).
Wilt u aanwezig zijn bij het mediaevent? Kaarten zijn verkrijgbaar via de online kaartverkoop
op de website van de betreffende bibliotheek:
www.bibliotheeknistelrode.nl.
Voor de overige lezingen in de
omgeving kun je kijken op:
www.bibliotheekoss.nl,
www.bibliotheekuden.nl,
www.bibliotheekveghel.nl.
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Column

mooi & online
Via DeMooiBernhezeKrant willen wij u ook aan het
denken zetten en op de hoogte brengen over alles
wat momenteel actueel is in de computerbranche.

De werelD nÀ Xp

Bernhoven lanceert
mobiele website
UDen - Vanaf afgelopen woensdag krijgen gebruikers van een smartphone of tablet die naar de website van Bernhoven gaan, de mobiele
versie te zien. Met de toename van het smartphone- en tabletbezit én
-gebruik, voorziet Bernhoven in de behoefte van digitale informatievoorziening. Vorige maand introduceerde Bernhoven namelijk ook al
een eigen app voor iPhones en Android smartphones.

U heeft waarschijnlijk al diverse waarschuwingen gezien over het
beëindigen van de ondersteuning van Windows XP op 8 april
2014.
Het is voor miljoenen
mensen een geweldig
besturingssysteem
geweest, maar het is niet
meer bij de tijd.
De kern van Windows
XP is na 12 jaar dusdanig
verouderd dat updaten
vaak geen zin meer heeft.
Door al deze updates is
Windows XP er ook niet sneller op geworden.
Wanneer een versie van Windows niet wordt ondersteund,
heeft dat tot gevolg dat er geen software-updates meer
beschikbaar zijn via Windows Update. Deze updates omvatten
beveiligingsupdates die uw pc helpen beveiligen tegen virussen
en andere schadelijke software waarmee kwaadwillenden
uw persoonlijke informatie willen stelen. Dit heeft onder
andere gevolgen voor veilig telebankieren. Windows Update
installeert daarnaast de meeste recente software-updates om de
betrouwbaarheid van Windows te verbeteren, waaronder nieuwe
besturingsprogramma’s voor uw hardware.
Honderden miljoenen mensen en talloze bedrijven gebruiken
het nu nog altijd. In Nederland staat Windows XP inmiddels nog
op 13,3 procent van alle pc’s. Bedrijven zijn zich inmiddels wel
bewust van de naderende deadline. Maar hoe groter het aantal
computers dat op XP blijft draaien, hoe groter het gevaar voor
het internet als geheel. Men verwacht dat criminelen nu meer de
aandacht op Windows 7 en 8 zullen gaan richten.
Dit wil niet zeggen dat Windows XP nu minder aangevallen zal
worden maar juist de gaten in Windows 7 en 8 zullen worden
gebruikt om gebruikers van Windows XP te infecteren.
Ook het draaien van antivirussoftware heeft dan steeds minder
zin op Windows XP, omdat deze zou kunnen worden omzeild
door lekken in het besturingssysteem.

Op de mobiele website is een selectie van de inhoud van de gewone site beschikbaar. U kunt hier
terecht voor informatie over alle
specialismen, specialisten, behan-

delingen, spreekuren en patiëntenfolders. Verder kunt u het meest
recente nieuws op de mobiele
site lezen, de actuele wachttijden
raadplegen en leest u hoe u het
ziekenhuis kunt bereiken (fysiek en
per telefoon!). Voor de complete
informatie van en over Bernhoven
kunt u uiteraard terecht op onze
gewone website, waar u vanuit de
mobiele website eenvoudig naartoe wordt doorverwezen.
U hoeft geen speciale handelingen
te verrichten om de mobiele site te
bezoeken. Als u vanaf een smartphone of tablet naar www.bernhoven.nl gaat, wordt herkend dat
u met een mobiel apparaat werkt.
Hierdoor wordt u automatisch naar
de mobiele site verwezen.

Voor 10% korting

met kortingscode: ‘BEN’
(alleen geldig op de website)

Voor 16.00 uu
r besteld
morgen in huis

info@smitsbeenmode.nl - 06-11387403

NU OOK ONLINE www.smitsbeenmode.nl

De grootste elektrowinkel
van Nederland op internet!

www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

Bezoek onze
mooisites
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

COLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• bomenpark
• hb Foods
• zorgboerderij v.d. Wijst

mooi & duurzaam
• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak
• sun & wind energie
• Kringloopwinkel heesch

mooi & in bedrijf
• Van schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• rivez Assurantiën &
risicobeheer bV
• WVe schilderwerk
• V.O.F. Van berloo
• Compufix
• M. Geurts grondwerken
• Financieel Centrum heesch

Haardtotaalmarkt.nl

Elektrototaalmarkt.nl

www.mooiheesch.nl

mooi & in de streek

Zelfs wanneer u over een niet-ondersteunde versie van Windows
XP, zonder eventuele servicepakketten beschikt, kunt u Windows
XP op de gebruikelijke wijze blijven gebruiken. Het advies is dan
om een andere internet browser te gaan gebruiken zoals Firefox
of Google Chrome.

De grootste haarden
webshop van Nederland!

Actuele informatie
op uw smartphone
via mobiele website

mooi & online

GEEN
AFWAS &
GRATIS
THUISBEZORGD
EN EN
OOK DRANK
UUR
PARTY-VERH

BBQ
GOURMET
TAPAS

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• hondenzaak.nl
• smits beenmode
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.
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Informatie
voor de

KERNEN

Column
Kennismaken

Bernheze Solidair: Werkloosheid

stijgt! Tijd om kansen te creëren!

Bernheze Solidair Gerjo van Kessel (raadslid)

M’n eerste twee weken als burgemeester
van Bernheze zitten erop. Die stonden
vooral in het teken van kennismaken.
Zo kijk ik bijvoorbeeld al terug op drie
mooie avonden in Heeswijk-Dinther,
Loosbroek en Nistelrode. Op elk van die
Marieke moorman
avonden vielen me een aantal dingen
Foto: Ad Ploegmakers
op. Om te beginnen de hartelijkheid
waarmee ik telkens werd ontvangen.
Ik voel me hier meer dan welkom en mensen treden me open en
ontspannen tegemoet. Daarnaast ben ik enorm onder de indruk van
het actieve verenigingsleven. Dat is echt iets om trots op te zijn, zeker
met de wetenschap dat het soms best moeilijk is om vrijwilligers
te vinden. Bovendien trof het me dat mensen graag laten zien of
vertellen waar ze mee bezig zijn. Aan het einde van elke avond was
ik dan ook vele uitnodigingen voor bezoekjes rijker. Het zal me nog
lange tijd kosten om die allemaal ook echt af te leggen, maar ik geef er
graag gehoor aan.
Met onze 21 raadsleden voer ik op dit moment individuele
gesprekken, op lokatie ergens in Bernheze. Die gesprekken leren me
veel over hun drijfveren, hun inzet voor de gemeente, de politieke
geschiedenis van Bernheze en de ambities voor de toekomst.
De collega-burgemeesters uit de regio heb ik inmiddels ook al bijna
allemaal ontmoet. Extra intensief is en blijft het contact met de
burgemeesters van Uden, Oss en Veghel. Samen met Bernheze vormen
we de As50-gemeenten en stemmen we verschillende zaken af. Het is
soms immers verstandiger om dingen samen te doen dan alleen.
Het kennismaken is voorlopig nog niet voorbij. Binnenkort bezoek ik
Vorstenbosch (28 november) en Heesch (2 december). Ook hier word
ik ongetwijfeld verrast door creativiteit en organisatiekracht.
In het nieuwe jaar wil ik de kennismaking graag verder voortzetten.
Ik heb me voorgenomen om me op gezette tijden uit te nodigen
bij mensen thuis. Mensen die ik willekeurig uitkies, en die niet
noodzakelijk ergens actief voor moeten zijn. Ik ben benieuwd naar
hun verhalen, hun zorgen en hun dromen. Uiteraard zal ik m’n komst
van tevoren aankondigen.
Graag tot ziens tijdens mijn kennismakingstournee of bij andere
activiteiten in onze gemeente!

bernheze - Het CBS publiceerde vorige week dat we uit de recessie zijn, maar
van echt herstel is nog geen sprake. Het aantal banen is met ruim 46.000 afgenomen. Wel is er één lichtpuntje; het aantal vacatures is enigszins gestegen.
Stimuleren van werkgelegenheid moet daarom prioriteit krijgen. Overheden dienen verantwoordelijkheid te nemen en (tijdelijke) stimuleringsmaatregelen te
introduceren.
Naast de bestaande stimuleringsmaatregelen voor in dienst nemen
van oudere werknemers, is in het
‘najaarsakkoord’
overeengekomen, dat bij in dienst nemen van
werkloze of bijstandsgerechtigde
jongeren tussen de 18 en 26 jaar,
werkgevers, gedurende een periode van maximaal twee jaar, een
premiekorting kunnen toepassen.
Daarnaast heeft Wethouder Wijdeven tijdens de begrotingsbehandeling aangegeven dat de gemeente
Bernheze een stimuleringsmaat-

regel heeft geïntroduceerd om de
jeugdwerkloosheid te lijf te gaan.
In de vorm van een leerwerktraject. Doel is om arbeidsrelevante
werkervaring op te doen om de
toekomstige kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Als stimulering ontvangt de ondernemer
zes maanden een vergoeding van
€ 500,- per maand, als tegemoetkoming voor plaatsing en begeleiding van de ‘starter’.
Met deze stimuleringsmaatrege-

SP: Uw

len kan het voor ondernemers
van Bernheze aantrekkelijk zijn
om jongeren de kans te geven
werkervaring op te doen, zodat
zij een sterkere positie op de arbeidsmarkt krijgen. En kunnen de
ondernemers onder zeer aantrekkelijke voorwaarden juist die ene
werkne(e)m(st)er in dienst nemen.
Wij, als Bernheze Solidair, hopen
op een massale aanvraag om zo
onze jeugd een kans te geven. Met
deze kansen in het vooruitzicht
heeft de jeugd weer de toekomst!

zorg onze zorg

Toon van Vugt en Jan Prinssen, SP Maatschappelijke zaken
bernheze - Na 1 januari 2014 gaat er veel veranderen op het gebied van de
zorg. De gemeente gaat een grote rol spelen. Op het gebied van jeugdzorg,
WMO-zorg en ouderenzorg. Doel van het kabinet Rutte-2 is bezuinigen. De
gemeente ‘mag’ dat dan gaan uitvoeren. De SP Bernheze maakt zich daar grote
zorgen over. Zullen alle zorgvragen nog wel beantwoord kunnen worden? Dat
zullen de inwoners van Bernheze zich ook afvragen.
Zorg
De toestanden rond de zorginstelling Sensire (Doetinchem) zorgden
voor veel onrust. Zomaar 1.100
medewerkers per direct ontslagen.
Dat heeft grote gevolgen voor de
zorg aan ouderen, zieken en mensen met een beperking. In Bernheze moeten we waken voor toestanden als in Doetinchem. Goede
zorg moet laagdrempelig beschik-

baar zijn. Directeuren van zorginstellingen hoeven geen salarissen
boven de Balkenendenorm te verdienen. Met dergelijke zorginstellingen mag Bernheze geen zaken
doen. Zorg betekent eigenlijk: ‘zorgen voor elkaar’. De SP is helder
en blijft helder. Van de zorg blijf je
af. Daar waar zorg nodig is, bieden
we zorg in Bernheze. Dat zal de
SP Bernheze helder formuleren in

het verkiezingsprogramma 20142018. Op 19 maart 2014 kunt u
dan met een gerust hart voor de
SP kiezen. Een keuze waar u, na 19
maart 2014, ook nog iets aan hebt.
Ook op het gebied van de zorg.
Daar maakt de SP, zoals al jaren,
zich sterk voor. En niet in woorden,
maar in daden. Want de SP is van
geen woorden maar daden. Daar
kan ieder op rekenen.

Marieke Moorman
Burgemeester van Bernheze

Ouderen,
wat vindt ú van de
kabinetsplannen?

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Kortmaar Krachtig ‘Zelforganisatie vanuit de kernen’
CDA Bernheze Actief, dichtbij en
betrokken. Meer informatie:
www.cdabernheze.nl

Onze samenleving is volop in beweging. De landelijke overheid trekt zich steeds meer terug voor bijvoorbeeld het leveren van zorg en welzijn.
De regering noemt het alternatief participatiemaatschappij maar stelt zelf eisen en regels. Wij vinden dat het initiatief vanuit de kernen zelf moet
komen, zonder bemoeienis van de regering. Je bent zelf verantwoordelijk voor het leefbaar houden van je leefomgeving. Dat klinkt allemaal mooi,
maar hoe gaat dat dan? En doen we dat al niet op veel momenten en op allerlei manieren? Praat mee over zelforganisatie in Bernheze vanuit je eigen
kern. We doen al veel in Bernheze!
Praat mee: Informatieavond ‘Zelforganisatie vanuit de kernen’ op donderdag 21 november a.s. om 20.00 uur; CC Servaes Heeswijk-Dinther.
CDA Bernheze nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
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De klant is koning in het
centrum van Heesch
www.centrumheesch.nl

Progressief Bernheze: Participatie-

samenleving en ouderenzorg
Jeroen Bos, voorzitter Progressief Bernheze
bernheze - De ouderenzorg wordt voor de volgende wethouder sociale zaken
en welzijn – op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen – de grootste
en belangrijkste klus. En met die ouderenzorg is iets geks aan de hand. De mogelijkheden (en de kosten) zijn de afgelopen twintig jaar enorm gestegen. Maar
toch is niemand er echt tevreden over.
Gesprek
Dat komt omdat het een bureaucratisch en onpersoonlijk systeem is
geworden. Iemand die ondersteuning in huis nodig heeft, krijgt niet
de vraag: “waar bent u echt mee
geholpen” maar hij of zij krijgt een
‘indicatie’. En die indicatie geeft
dan weer recht op een ‘voorziening’. Die participatiesamenleving
van het kabinet is daarom zo gek
nog niet. Niet zomaar vanuit de
bureaucratie een standaard onder-

steuning aanbieden, maar in gesprek gaan over wat iemand echt
nodig heeft. Meedoen, tegengaan
van eenzaamheid, actief zijn in het
dorp, dat moeten we niet aan de
gemeente uitbesteden, maar teruggeven aan de mensen. Niet om te
bezuinigen, maar omdat mensen
zelf - ouderen, familie, vrienden,
buurtgenoten en niet in de laatste
plaats professionals van zorg- en
welzijnsorganisaties - veel beter
weten wat er nodig is.

Wijkteams
De gemeente kan wel helpen met
organiseren. In veel steden worden
sociale wijkteams opgericht om vragen dicht bij huis te kunnen beantwoorden en verbanden te leggen.
De inwoners (vrijwilligers en ouderen) zelf hebben het in de wijkteams
voor het zeggen, niet de gemeente.
In onze dorpen moet dat heel goed
kunnen, met de sterke sociale verbanden die er al zijn. Ligt daar een
mooie taak voor de dorpsraden?

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
D66: Zorg

voor de mantelzorger

Annemieke Boellaard, kijk voor meer info op www.D66Bernheze.nl,
Facebook en Twitter
bernheze - Begin november organiseerde D66 in Oss een thema-avond over
mantelzorg. De avond werd goed bezocht door enerzijds mensen die werkzaam
zijn in de zorg en beleidsmakers, maar ook door mantelzorgers zelf. Vooral het
verhaal van de vrouw die maar liefst 30 jaar lang voor haar man heeft gezorgd,
regelmatig van het kastje naar de muur werd gestuurd als ze hulp zocht en door
onbegrip ook nog haar baan verloor, maakte veel indruk.
Van mantelzorg is sprake wanneer
iemand langdurig en onbetaald
zorg verleent aan iemand in familie of vrienden- en kennissenkring,
die hulp nodig heeft, meestal vanwege een chronische ziekte of
handicap.
Ongeveer een op de vier volwassen Nederlanders verleent mantelzorg, dat is in Bernheze niet anders. Mantelzorger ben je 24 uur
per dag, 7 dagen per week.
De verwachting is dat, door de

kabinetsplannen die er zijn op het
gebied van de langdurige zorg, er
nog vaker een beroep op mantelzorgers zal worden gedaan en dat
het aantal mantelzorgers zal toenemen.
Een situatie om met zorg in de gaten te houden. Meestal gaat het
goed, maar een grote groep mantelzorgers is overbelast; dit komt
henzelf en ook degene die zorg
nodig heeft niet ten goede. Een
vangnet is nodig waar de hoeveel-

heid en zwaarte van de te verlenen
zorg het leven van de mantelzorger ontwricht.
D66 pleit ervoor dat het volkomen
duidelijk is voor mantelzorgers
waar zij met hun (hulp)vragen terecht kunnen en dat er op tijd kan
worden gesignaleerd als het water
hen tot de lippen stijgt, zodat adequate ondersteuning kan worden
geboden. Want ook hierbij geldt:
voorkomen is altijd beter dan genezen!

Column
AD

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

Burgercoöperatie, inwoners
regelen het zelf wel

Rond de eeuwwisseling van de 19de naar de
20ste eeuw ontstonden er veel coöperatieve
verenigingen of coöperaties. Zelfstandigen
bundelden hun krachten. Samen konden ze
meer profijt halen uit bijvoorbeeld verkoop
van land- en tuinbouwproducten, de inkoop
van werktuigen en andere goederen, het
lenen van geld, het bouwen en verhuren
van woningen. Zo ontstonden onder andere
NCB, Boerenleenbank, woningbouwverenigingen en veilingen.
Instanties die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de economische
ontwikkeling van ons land. Kosten en baten werden gelijk verdeeld
onder de leden. Een heel democratische en sociale vorm van
ondernemen en logische reactie op de opkomst van grote industrieën.
Veel coöperaties groeiden en gingen langzaam over in NV’s of BV’s.
Niet langer waren gemeenschappelijke doelen leidend voor de
onderneming maar consumptie en winstmaximalisatie.
In de laatste jaren zien we dat actieve inwoners op veel fronten
initiatieven overnemen. Omdat ze bedrijven en overheden niet meer
vertrouwen. Omdat bedrijven en overheden zich terugtrekken op
belangrijke initiatieven voor bewoners of omdat men zelf het voordeel
wil behouden. In de afgelopen twee jaren explodeerde de opkomst
van burgercoöperaties, individuele bewoners die gezamenlijk een
bedrijfsinitiatief opzetten. Er kwamen in Nederland in die periode
127 burgercoöperaties bij, aldus het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Het merendeel daarvan zijn energiecoöperaties. Maar ook op
het gebied van zorg, beheer en onderhoud van openbare ruimte en
gebouwen bestaan coöperaties.
Bernheze kent intussen ook een energiecoöperatie, de BECO. Ook
op het gebied van zorg zijn er initiatieven. In Nistelrode en HeeswijkDinther worden concrete stappen gezet die tot een zorgcoöperatie
kunnen uitgroeien. In Vorstenbosch is al enige tijd de Stichting
Zorgvoorziening actief, die vormen van zorg organiseert. Onder
andere een dagopvang en eetcafé. Het CDA had in april al een avond
over zorgcoöperaties. Deze week gaat hun thema avond opnieuw
hierover. De dorpscoöperatie van Esbeek dient als voorbeeld. Een
breed initiatief van gezamenlijk dorpscafé tot bouwen in eigen beheer.
Zullen in Bernheze de rollen ook worden omgedraaid? Gaan
onze dorpsgemeenschappen de integrale zorg voor hun dorp
overnemen? En welke rol ziet het gemeentebestuur voor zichzelf
daarin weggelegd? Benieuwd ook hoe politieke partijen hier in hun
programma’s over denken. Met deze ontwikkeling zal namelijk hun
politieke invloed en macht verder verminderen...

Met groet Ad

Welk logo wordt het LOKAAL logo?
Laat jouw stem horen!
Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

www.bernhezemedia.nl

bernheze – “We waren blij verrast met zoveel leuke en originele inzendingen: van professioneel gemaakte
logo’s tot handgetekende schetsen van betrokken inwoners. Wij stellen al uw inzendingen bijzonder op prijs
en willen u voor uw bijdrage hartelijk danken! Van de bijna 50 ontvangen ideeën hebben we een uiteindelijke selectie gemaakt. Deze 3 logo’s passen voor ons gevoel goed bij onze nieuwe partij LOKAAL. Wij vragen
jullie om, met ons samen, voor het definitieve logo te kiezen,” aldus lijsttrekker Roel Monteiro.
Stem mee!
“Laat ons uw voorkeur weten en
stem voor logo 1, 2 of 3. Laat uw
stem horen via e-mail: lokaalnu@
gmail.com. Het is ook mogelijk om

via twitter uw stem in te brengen
@lokaalnu.
Misschien kunnen we u meteen
als volger verwelkomen. Laat uw

stem ook horen, want die vinden
wij belangrijk! U kunt stemmen tot
27 november. Welk logo ons logo
wordt, zullen we via de media natuurlijk bekend maken.”

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

0412-795170

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

Naam: Robin van Schijndel
Leeftijd: 16 jaar
Woonplaats: Nistelrode
Studie: MBO manager/
onderneming horeca
Een eigen horecagelegenheid opstarten. Het is de ultieme droom
van Robin van Schijndel (16) uit Nistelrode. Om die droom te bewerkstelligen volgt hij sinds afgelopen zomer de studie MBO manager/onderneming horeca aan het Koning Willem I College in Den
Bosch.

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Wim van der Doelen
Ad Ploegmakers
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Heesch
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

Hoe kwam je op het idee om deze studie te gaan doen?
“Mijn ouders hebben op verschillende plaatsen horecagelegenheden gehad, zoals het Café-Zaal ‘t Tramstation, Cafetaria ‘t Tramplein
en Eetcafé ’t Pumpke. Dat is een beetje op mij overgeslagen. Sinds
twee jaar werk ik zelf ook bij Eetcafé ’t Pumpke in Nistelrode. Ik heb
daar meer dan een jaar ervaring in de keuken en de horeca leek me
wel wat. Ik wist alleen niet dat er een opleiding voor was. Toen ik eenmaal geslaagd, was ging ik
samen met een vriend van me naar de open dag en kwam ik er achter dat het me een erg leuke
studie leek.”
En is dat ook zo?
“Het is een pittige opleiding, maar ik leer een vak dat ik erg leuk vind. Ik heb het er erg naar mijn
zin. In het eerste jaar krijg ik gevarieerde vakken. Naast de theorie van bijvoorbeeld het koken
en de bediening krijg ik ook twee keer in de week praktijk. De ene keer werk ik overdag in de
lunchroom. Daar helpen we gasten die daar komen eten. Vaak zijn dat leerlingen van andere opleidingen en klassen. De andere keer werk ik ’s avonds in het restaurant. Daar leer ik alles om een
goede gastheer te zijn en te worden.”
Dat is dus al een soort stage
“In het derde jaar gaan we echt stage lopen. Dat kan ook in het buitenland, maar dat gaat in
overleg met de docent. Dan ga je aan de receptie van een hotel zitten. Mijn uiteindelijke droom
is om een eigen horecagelegenheid op te starten. Wat precies is weet ik nog niet, daar hoop ik de
komende jaren achter te komen.”
Tekst: Rob Aarts

VMBO’ers werken mee aan fietsverlichtingsactie ANWB Lightwise
Heesch - Ruim 600 VMBO-leerlingen steken de komende maand de handen uit de mouwen tijdens de
ANWB fietsverlichtingsactie Lightwise. De werkzaamheden van de jongeren bestaan uit het controleren van
fietsen van medescholieren op 15 belangrijke veiligheidspunten, waaronder natuurlijk de fietsverlichting. Ze
doen dat in het kader van hun maatschappelijke stage, georganiseerd door de ANWB.
Onder de groep zijn derde jaars
leerlingen van het Hooghuis
heesch. Zij gaan op Vrijdag 29 november het schoolplein op.
Vrijwilligers van de ANWB en een
wegenwacht helpen de leerlingen
bij het controleren van de fietsen.
Belangrijkste aspect van de stage is
dat jongeren leren hoe belangrijk
het is om als fietser goed zichtbaar
te zijn in het verkeer. Zeker nu de
dagen korter worden.
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Dit weekend wordt 20% korting
gegeven op verscheidene artikelen. En bij aankoop van 6 flessen
Fair Trade rode wijn onder andere
Pinotage en Shiraz. Krijgt u een set
wijnglazen gratis.
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Verrassingsdagen
Nistelrode - Op vrijdag 22 en
zaterdag 23 november biedt Wereldwinkel Nistelrode leuke verrassingen aan, aan alle klanten.

7

9
7

De VMBO’ers krijgen van de
ANWB eerst een les over verkeersveiligheid. Daarna controleren de
leerlingen op het schoolplein de
fietsen van zichzelf en hun medescholieren Aan de fietsverlichtingsactie ANWB Lightwise doen dit
najaar ook 1000 basisscholen mee.
Meer informatie over de maatschappelijke stages bij de ANWB is
te vinden op www.anwb.nl/maat
schappelijkestage.nl

Verrassingstassen
Speciaal voor deze gelegenheid
heeft de Wereldwinkel Verrassingstassen gemaakt.
In de tas zitten een aantal artikelen
welke op elkaar zijn afgestemd.

8

De artikelen in de tas zijn voor u
een verrassing. Op de tas staat een
kleine hint van wat er in kan zitten.

aangeboden
meubelspuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
Iets te vieren?
En geen tijd of zin om hapjes
of een buffet te maken? Wij
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl
of bel 06-13431687.
Trouwen of Zwanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
gratis pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!
Gloeilampen
Wij kunnen alle oude gloeilampen uit voorraad leveren
Natuurlijk hebben wij ook alle
Spaar-en LED lampen
Heesakkers Elektro,
Abdijstraat 12, Heeswijk.
www.heesakkerslichtvisie.nl

Zonnehemelbuizen
Cleo perfomance
100w nu € 9,95 p.st.
Sylvania snelbruiners 100w
nu € 11,95.
Oude buizen gratis doormeten!
Heesakkers Elektro,
Abdijstraat 12, Heeswijk.
www.heesakkerslichtvisie.nl

cosmetica
Voor al uw Mylène cosmeticaproducten mail
Hubertine.Voets@gmail.com
of 0413-292945/06-10609320
Kerst open huis: 13 december
van 14.00-20.30 uur.
Willebrordstraat 2
Heeswijk-Dinther.

gevraagd
(wal)noten 2013/2012
Heeft u nog (wal)noten liggen?
Van dit jaar, of vorig jaar?
Bel Toon Konings 06-53584742
vergoeding mogelijk.
gebruikte/oude
wenskaarten
Yvonne Sturm, Heibloem 11
Nistelrode of Ingrid Smits,
Binnenveld 38 Vorstenbosch.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,-. Info: office@demooibernhezekrant.nl
of 0412-795170.
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Samen zorgen voor later; Stichting Dorpsraad Nistelrode

dreigt ernstig tekort te schieten.
De problemen die dit veroorzaakt
zijn pas op termijn te zien.
Om in beeld te krijgen welke vragen er leven bij de Nistelrodenaren
heeft de Dorpsraad met KBO, Vivaan, Rigom en andere zorg/wel-

van de Dorpsraad kloppen met
hoe de inwoners hierover denken,
is nog onduidelijk. Daarvoor wordt
op 26 november in Nistelrode een
bijeenkomst georganiseerd. Doel
van die bijeenkomst is evalueren
of de aannames juist zijn, en of er

‘Corporatie = recht van het individu’

Leden van de Dorpsraad als begeleiders voor Mark van de Veerdonk

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Nistelrode – Als in 2015 de zorgvoorzieningen zijn gekanteld, zal alleen de zorg vergoed worden die
noodzakelijk is na de inzet van eigen bronnen, zoals mantelzorg, eigen middelen en zelfredzaamheid. Daar
wil de Dorpsraad van Nistelrode niet op wachten.
De toekomst van de bewoners
van Nistelrode vanaf 2015 lijkt een
‘verre toekomst’, maar de werkelijkheid is anders. Nu al zijn er
veranderingen in de welzijn- en
zorgverlening vanuit de overheid.
De bewustwording van deze onomkeerbare en nabije verandering is nog bijna nul. Daarom is de
Dorpsraad elders haar licht gaan

opsteken over bewustwording en
vormgeving aan welzijn- en zorgverlening, vanuit de mens in plaats
van vanuit de geldnood van de
overheid.
De huidige situatie
Er zijn liefst 24 zorg en welzijn verlenende instanties voor 8 ‘doelgroepen’. Van sociale behoeften,

via ontwikkeling tot verpleging.
Het vinden van de juiste zorgverlener is zoeken naar een naald in
een hooiberg. En, als we niet tijdig actie ondernemen, kan dit nog
verergeren. Het gevaar dreigt dat
gekeken wordt naar wat voorhanden is binnen financiële kaders, in
plaats van naar de noden van de
mens. Ook de zorg voor jongeren

zijn verleners bij elkaar gezeten.
Besproken is ook wat de Dorpsraad voor Nistelrode kan betekenen. In het eigen netwerk is informatie verspreid en is gevraagd om
een reactie.
Waar staan we
In gemeenten waar al langer actie
ondernomen wordt vanuit de gemeenschap voor de toekomst van
de zorgvragers, heeft de Dorpsraad
geïnformeerd hoe processen zijn
gelopen. In Hoogeloon en Schaijk
bijvoorbeeld zijn zorgcoöperaties
opgericht, maar omdat de cultuur
op onderdelen anders is en ook
de samenhang, moet er maatwerk
verricht worden. Of de aannames

draagvlak is voor het creëren van
één centraal loket voor de zorgvraag/een zorgcorporatie.
Mark van de Veerdonk
Na een opsomming van sombere
geluiden, komt Mark van de Veerdonk lichtpuntjes brengen. Hij zal
het met u hebben over slapen en
over het feit dat ‘ge ’t zelf moet
doen, ge kunt ’t nie aan ’n aander
overlate’.
Als klap op de vuurpijl zal hij adviezen geven hoe het hoge medicijngebruik in Bernheze te verminderen. Reden genoeg om
26 november om 19.45 uur aanwezig te zijn in CC Nesterlé.
www.dorpsraadnistelrode.nl.

De verkoop van fase 1 van nieuwbouwplan Narcisveld in Heesch
(nabij het centrum) is gestart met de verkoop van:
6 halfvrijstaande woningen vanaf 245.000,– v.o.n.
■ 2 hoekwoningen vanaf 179.000,– v.o.n.
■ 5 starterswoningen 155.000,– v.o.n.
■ 3 patiowoningen 225.000,– v.o.n.
■

In nieuwbouwplan Narcisveld staan de wensen van u als koper
centraal en wij willen zoveel mogelijk met u meedenken in het
wijzigen, indelen en afwerken van uw woning!

Inschrijfvoorwaarden van de gemeente Bernheze zijn van toepassing.

VERKOOP GESTART!
Inschrijven kan nog t/m vrijdag 29 november a.s. bij de gemeente Bernheze
Verkoopbemiddeling

Opdrachtgever / ontwikkelaar

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 243818
www.bernheze.nl

Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen
www.jansenbouwontwikkeling.nl

STARTERSLENING
MOGELIJK!
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Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

K

• Kia Picanto 1.1 aut., el.ramen, airco, cv,
komt binnen
stuurbekr., 23.600 km, 2006

• Nissan Note 1.6 16V ecc, licht metalen wielen,

• Mercedes A-klasse 160 cdi Command, navi,

• Suzuki Wagon R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,

airco, lm velgen, el. ramen + spiegels,

stuurbekr., 48.000 km, 2006
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam

240.000 km, 2007
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,

ACTIE:

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

• Mercedes B-klasse 200 cdi pdc voor/achter
VERKOCHT
xenon connand navi alle opties, 122.000 km, 2009

ook
VERHUUR

voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,

stuurbekr., el.ramen, navi, 2009

goedkope winterbanden?

automaat, 145.000 km, 2006

navi, sunroof, privacy guss, 99.000 km, 2009

bĳ 4 VREDESTEIN
BANDEN GRATIS
goedkope
winterbanden?
ook
Vraag
vrijblijvend
de
prijs
van
uw
bandenmaat.
TĲDSCHRIFTENBON
VAN € 15,VERHUUR
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)
Tevens kans op
bĳ 2 VREDESTEIN BANDEN GRATIS
wintersportDIGITALE BANDENSPANNINGSMETER
vakantie
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

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

Angst voor autorijden
in het donker?
niemand kan u beter weer op weg helpen om zonder angst te rijden
in het donker, dan een rij-instructeur. Peter van sleuwen helpt u met
een of twee autorijlessen weer op weg. Zonder angst ’s avonds de
weg op? Gewoon omdat het weer moet kunnen.
www.autorijschoolvansleuwen.nl, kies de plaats Oss.

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
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20- 16v s line 200pk 2005
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4200 4km.
2009
AudiFiesta
a4 pro
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Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
49.000
kmairco 20.000 km. ..................2009
Toyota
Aygo
2008
VolkswagenGolf
Polo
5drs Airco
2010
Volkswagen
cabriolet
85 kW 2.0 aut ...1994
VolvoXC70
XC 70
automaat
Volvo
d55-drs
automaat
..........................2005
2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

volg ons ook op

@arendauto

renaultdealerarendauto

RENAULT CLIO EN CLIO ESTATE
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OOK IN 2014 MET 14% BĲTELLING*

OOK IN 2014 MET 14% BĲTELLING*

CLIO VANAF €13.490,EXTRA INRUILWAARDE €1.000,EXCLUSIEF KOSTEN RĲKLAAR MAKEN

CLIO ESTATE VANAF €14.990,EXTRA INRUILWAARDE €1.000,EXCLUSIEF KOSTEN RĲKLAAR MAKEN

VEGHEL

MOUNTBATTENWEG 6

TEL. (0413) 31 51 31

*14% bijtelling en geen wegenbelasting op Renault Clio en Clio Estate ENERGY dCi 90 S&S ECO2. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt, kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Alle personenautoprijzen en diensten zijn inclusief BTW en BPM . Vraag altijd uw dealer naar de exacte details
voor uw persoonlijke situatie. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de prospectus en algemene voorwaarden van Renault financiering en voor de exacte actievoorwaarden van deze en andere aanbiedingen op renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen.
Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl. Min./max. verbruik: 3,2-5,2 l./100 km. Resp. 31,3-19,2 km./l. CO2 83-120 g/km.

21

Woensdag 20 november 2013

Ongewoon bezoek bij Autobedrijf minnaar

heesWIJK-DInTher – Het is zaterdag 10.00 uur en we zijn bij Autobedrijf Minnaar. geen gewone zaterdag maar de afsluitingsdag van de 2CV-Club-/techniekcursus. De sleuteldag van de 2CV-Club.nl was
in Heeswijk-Dinther waar eerder al cursusavonden plaatsvonden. De club heeft deze dag de afsluiting,
waarop ze aan hun eigen auto mogen gaan sleutelen, onder toezicht van de ‘docent’.
De 2cV-club is er voor iedereen
die in het bezit is van een citroën
2cV, of een daarvan afgeleid model en ook voor iedereen die blij
wordt van een citroën 2cV. 700
Leden telt de vereniging. Lex van
der Valk is ook van de partij. Hij

is van de technische commissie,
die met een klein team een cursus
techniek voor de 2cV-liefhebbers
organiseert: “een prachtige manier om samen met een hobby
bezig te zijn. Het is een cursus die
een aantal vrijdagen in den lande

rijdt een elektrische
auto hetzelfde als een
gewone auto?
Het rijden met een elektrische auto is vergelijkbaar met het rijden in
een auto met een automaat. een elektrische auto heeft - net als een
automaat - geen versnellingsbak.
Elektrische auto en veiligheid
een elektrische auto moet - net als een ‘gewone’ auto - aan veiligheidseisen voldoen. De RDW heeft in mei 2009 de eerste europese
typegoedkeuring van een volledig elektrische auto (BeV) uitgevoerd.
er moet nog verder onderzoek gedaan worden naar het stellen van
aparte veiligheidseisen voor de batterijen en laadinfrastructuur. De locatie van de batterij in de auto is belangrijk bij het beoordelen van de
veiligheid. Voor de batterijpakketten van elektrische auto’s moeten de
komende jaren regels komen, waarmee de veiligheid bij botsingen,
brand en te water raken wordt geregeld.

georganiseerd wordt”, vertelt
Lex.
Bij autobedrijf Minnaar is de gastheer deze dag Han Minnaar. Het
is een fraai gezicht de authentieke
auto’s bij elkaar.
Om het jaar gaan ze in konvooi

naar het buitenland, naar de Wereld 2cV-meeting. wat natuurlijk al een prachtige belevenis is.
Deze meetings met de 2cV-club
nederland zijn super gezellig en
trekken heel wat bekijks. De missie van de 2cV-club nederland
is om de ‘eend’ (citroën 2cV)
in het straatbeeld te houden. Ze
exploiteren een magazijn waar
onderdelen verkrijgbaar zijn. Verzorgen de technische cursussen

Foto’s: Harm van Beek

rondom de ‘eend’ en organiseren
evenementen, waaronder tourritten en bijeenkomsten door heel
nederland. Het eigen clubblad
‘De Wijzer’ verschijnt 6x per jaar
en dit zorgt dat alle liefhebbers op
de hoogte blijven.
www.2cvclub.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Hoe moet
ik de
hoofdsteun
in de auto
instellen?

www.taxivangrunsven.nl

U moet de hoofdsteun in de
auto zo instellen dat deze bij een
kop-staartbotsing uw hoofd en
nek beschermt.

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Juiste afstelling hoofdsteun
Als het kan, zorgt u dan dat de
bovenkant van de hoofdsteun
net zo hoog is als de bovenkant van uw hoofd. Als het niet
kan, zo hoog mogelijk. De horizontale afstand tussen hoofdsteun en hoofd is bij voorkeur
niet meer dan 4 centimeter. De
hoofdsteun komt meestal te ver
naar achteren te staan als u de
rugleuning te schuin achterover
zet. sommige auto’s hebben
stoelen en hoofdsteunen die bij
een botsing zelf in de juiste positie komen om u zo goed mogelijk op te vangen.

Elektrische auto en verkeersveiligheid
Ook de verkeersveiligheid is een aandachtspunt. elektrische auto’s zijn
bij lage snelheden zeer stil (er is geen motorgeluid). Voetgangers en
fietsers in het verkeer moeten hieraan wennen.
Bron: www.rijksoverheid.nl

Led Handlamp
Super compacte en veelzijdige LED zaklamp.
80 lumen lichtopbrengst op zijkant
en 10 lumen spot op bovenkant van de zaklamp.
Nu voor €9.99

Hayco de Veer

06 - 5427 1675

Nieuwe Erven 18
5384 TB Heesch
0412 - 473 570
www.heeschebandencentrale.nl
heeschebandencentrale@live.nl
info@heeschebandencentrale.nl

DE
WINTER
STAAT
VOOR
DE DEUR.
Heeft u aan
winterbanden
gedacht?

gevolgen van verkeerd afgestelde hoofdsteun
Bij een te hoog afgestelde
hoofdsteun kan uw hoofd tussen de autostoel en de hoofdsteun terecht komen. Bij een te
laag afgestelde hoofdsteun gaat
uw hoofd gedeeltelijk of helemaal over de hoofdsteun heen.
Dit kan een whiplash letsel tot
gevolg hebben. is er meer dan
4 centimeter ruimte tussen de
hoofdsteun en uw hoofd, dan
kan uw hoofd bij een kopstaartbotsing te veel naar achteren bewegen. Dit gaat met
hoge snelheid en levert gevaar
op voor hoofd- of nekletsel.
Bron: www.rijksoverheid.nl
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Nieuwe cursus: Digitale fotografie en fotobewerking
LOOsbrOeK – Binnenkort start er in Loosbroek weer een nieuwe
basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je meedoen,
schrijf dan nu in.
Deze cursus is voor iedereen
die een digitale camera heeft of
graag meer wil weten over digitale fotografie en het bewerken van
foto’s. De cursus wordt gegeven
in 9 lesblokken van 2 uur op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur, en/of maandagochtend van
9.30 tot 11.30 uur. in overleg kan
er ook op andere dagen les gegeven worden. De cursus wordt
gegeven in kleine groepjes, waardoor er meer individuele aandacht
gegeven kan worden.

nieuw
Voor ouderen worden er speciale
cursussen fotografie en foto bewerken gegeven. Kijk voor meer
informatie over de cursussen op
www.jolandonkersfotografie.nl
en download de pdf met informatie.
Als je vragen hebt kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen.
jolan Donkers, 06-22064638 of
donkers.fotografie@hetnet.nl.

Dokter op Dinsdag @Bernhoven:
‘Scheve hoofden bij zuigelingen’
UDen - Op dinsdag 26 november behandelt kinderarts Inge Blokzijl als Dokter op Dinsdag @Bernhoven
scheve hoofden bij zuigelingen. Dat doet ze samen met fysiotherapeut Judith Timmers. Sinds de jaren tachtig
slapen kinderen niet meer op de buik of in zijligging. Dit om het risico op wiegendood te verminderen. Maar
daardoor ligt de baby het grootste deel van de dag in eenzelfde houding en dat kan een afplatting van het
hoofd veroorzaken. De kans op zo’n afplatting is in de eerste zes maanden het grootst, omdat de botten dan
voor het merendeel nog uit kraakbeen bestaan.
in 2007 begon Bernhoven al met
een speciaal spreekuur voor kinderen met een scheef hoofd. in dat
spreekuur werken de kinderarts en
de fysiotherapeut nauw samen.
is de afplatting ernstig, dan kan
een zogenoemde redressiehelm
worden aangemeten. Deze helm
dwingt de schedel weer in de juiste vorm te groeien. De kosten van
een redressiehelm worden sinds

2013 niet meer door de zorgverzekeraar vergoed in het basispakket.
Dat zou voor ouders een drempel kunnen zijn om het spreekuur
te bezoeken. Daarnaast hoeft de
houding waarin het kind slaapt niet
altijd de oorzaak te zijn van een afplatting van de schedel. soms is er
een medische oorzaak. Daarom is
gedegen onderzoek naar een afgeplatte schedel belangrijk.

Aanmelden
Dinsdag 26 november. Ziekenhuis
Bernhoven van 19.30 tot 21.00
uur. De toegang is gratis, maar
wel verplicht aanmelden via 0413402900 of via psb@bernhoven.
nl o.v.v.naam, aantal personen en
telefoonnummer.
Hebt u nu al een dringende vraag?
stel deze dan vast aan ons via
psb@bernhoven.nl

cultuurprijzen 2013
BeRneHZe - U kunt uw jeugdkampioenen op het terrein van cultuur
en kunst in Bernheze aanmelden.
Cultuureducatieprijs
jaarlijks reiken we een geldbedrag
van € 2.500,- uit aan een organisatie, vereniging of werkgroep die
een vernieuwend en bijzonder cultuureducatieproject voor jongeren
van 4 tot 20 jaar ontwikkelt en/of
uitvoert.
Meld kandidaten aan
De commissie beoordeelt de inzendingen en selecteert die projecten
op basis van de criteria.
De geselecteerde projecten presenteren zich aan de commissie.
Vervolgens adviseert de commissie
aan het college aan wie de cultuureducatieprijs 2013 toekomt.
U kunt ook jeugdigen en/of jeugdleden in team/werkgroepverband
die in het jaar 2013 een bijzondere
culturele prestatie hebben geleverd aanmelden.
U kunt uw kandidaten tot en met
31 december 2013 aanmelden bij
Karin van den Akker van de afdeling Welzijn en Onderwijs, e-mail:
k.vanden.akker@bernheze.org,
telefoon 0412-45 88 88.
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Van Tuyl Metaalrecycling
is verhuisd
HEESCH – Als u af en toe oud ijzer naar Van Tuyl Metaalrecycling bracht, hoeft u niet ver te zoeken voor het
nieuwe adres. Aan de Nieuwstraat 10, in het voormalige pand van Van Weerdenburg Aardappelhandel vindt
u Ferry van Tuyl tussen de containers en bakken waarin de diverse metalen gesorteerd worden voor verdere
verwerking.
Ferry van Tuyl is jong en enthousiast, maar in zijn – nog jonge bedrijf is hij serieus. Om ruimte te
creëren voor de sorteerbakken, is
hij verhuisd naar de overkant van
de straat in het voormalige pand
van Van Weerdenburg Aardappelhandel.
Aan de Nieuwstraat 10 is er ruimte
voor metaalopslag en sortering en
hebben klanten de gelegenheid bij
slecht weer het metaal droog af te
leveren.
De metaalrecycling levert al decennia lang een belangrijke bijdrage
aan de kringloop van afgedankte
materialen. Recycling is noodzakelijk om overbodige hoeveelheden
afval te voorkomen en schaarste

van grondstoffen tegen te gaan.
Bovendien levert de recycling van
metalen een aanzienlijke bijdrage
aan duurzaamheid. Voor Ferry is
dat niet de enige reden om het

geijkte weegschaal.
Van Tuyl Metaalrecycling onderscheidt zich door een open en
transparante bedrijfsvoering. Dit
geldt voor de dagprijs die u krijgt

‘Klanten hebben de gelegenheid bĳ slecht
weer het metaal droog af te leveren’
bedrijf op te starten. Hij vindt het
heerlijk om met het product ‘metaal’ om te gaan en mensen te ontmoeten.
De
benodigde
vergunningen
NIWO en VIHB zijn aanwezig en u
kunt er terecht voor grote en kleinere hoeveelheden van metalen.
Het metaal wordt gewogen op een

VAN TUYL METAALRECYCLING

voor de metalen, voor de afhandeling van het geleverde metaal en
voor de handhaving van de regelgeving rond metaalrecycling.
Wilt u meer weten
Nieuwstraat 10
5384 TC Heesch
0412 - 76 44 67
info@oudijzerbrengen.nl
www.oudijzerbrengen.nl

Informatieavond over beheersing van
(de kosten van) uitval van personeel

Ferry van Tuyl bij zijn oud ijzer
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Administratiekantoor van Schayk
HEESWIJK-DINTHER - Nergens in Europa zijn de door de overheid opgelegde (financiële) verplichtingen bij
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zo groot als in Nederland. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ligt bij de werkgever en de werknemer.

Brouwersstraat 29 | 5473 HB Heeswijk-Dinther | Tel.: 0413 - 292894
www.vanschaykvof.nl
Een werknemermail@vanschaykvof.nl
die arbeidsonge- | Op
basis van de wetgeving, is de

schikt wordt, kan een werkgever werkgever verantwoordelijk voor
tot wel 7 jaarsalarissen kosten! het juiste verloop van het verzuimHet is dus zaak adequaat om te en re-integratieproces en het inlegaan met arbeidsongeschiktheid nen van de juiste deskundigheid.
en ziekteverzuim en enerzijds de Doet deze dit niet, dan loopt de
in de
wereld van
weten regelgeving
correctadministratie
na te werkgeveren
een belastingen
risico op onnodige
leven en anderzijds de kosten te verzuimkosten in de daaropvolbeheersenMeer
en zelfs
te reduceren.
gende
jaren.
weten
over onze
dienstverlening?
GoedNeem
casemanagement
is
hierbij
Waarop
een
werkgever
vrijblijvend contact met ons opmoet
om te
kijken
wat bij
essentieel.
verzuim letten als het gaat om de
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.
Goed casemanagement begint bij wetgeving, arbodienst, bedrijfseen juiste uitvoering van de Wet arts en werknemer? En wat zijn de
Verbetering Poortwachter vanaf valkuilen in de 104 weken van het
de 1e dag van het ziekteverzuim! ziekteverzuim?

Van Schayk maakt u wegwijs

Administratiekantoor Van Schayk
V.O.F. verzorgt een ‘informatiesessie Beheersing van (de kosten van)
uitval van personeel’ op dinsdag
26 november 2013 van 19.00 tot
20.00 uur op haar kantoor aan de
Brouwersstraat 29 in HeeswijkDinther. Het onderwerp wordt
toegelicht door Cynthia Chudaska.
Zij is als register casemanager verbonden aan het kantoor Mr. Van
Zijl te Tilburg.
Geïnteresseerden die de informatiesessie willen bijwonen kunnen
zich hiervoor opgeven via:
ellen@vanschaykvof.nl onder vermelding van: organisatie, naam,
telefoonnummer, e-mailadres en
het aantal personen.
Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.

www.mooiheesch.nl

dienstverlening op maat

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Diepvries-&
&Versproducten
Versproducten
Diepvries

Kijk voor onze actuele
nbieding
eciale aawekelijkse
spopeningstijden,
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

Diverse Soorten

vlees

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl
- email:
Kijk voor
onzeinfo@hbfoods.nl
actuele
zolang de voorraad strekt
openingstijden,
wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

Uitzoeken
€ 3,75 per kilo

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl
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KBO BernHeZe

KBO Bernheze
politiek
HeescH - Het gaat een beetje
doorsijpelen, KBO-Heesch heeft
iets met de lokale politiek, met de
nadruk op lokale. Wat we aan het
doen zijn? niets bijzonders. Eigenlijk dat wat iedereen die in ons
dorp woont, zou moeten doen: wij
stellen ons op de hoogte van de
plannen die onze beleidsbepalers
met ons voor hebben en gaan proberen dit op een duidelijke wijze
naar onze leden te brengen.
Maar mensenkinderen wat komt
de wind van voren, waar beginnen we aan, wat een hoop werk
(en dat is zo) en bovendien, wat
denken we er mee op te schieten?
Van het in het betreffende partijprogramma verwoorde komt niets
terecht (zegt men), partijen gaan
samen, programma’s verwateren.
eenmaal op het pluche is de kiezer

vergeten en ga zo maar door.
Vrijwel steeds is dit de tekst die op
ons afkomt.
Dat is jammer, politici zijn, zonder uitzondering, hard werkende
mensen die het beste met ons
voor hebben. Maar waarom wordt
dan zo negatief over de politiek
gedacht? Het zal een hele reeks
oorzaken hebben (zie hierboven)
maar het is niet aan ons om ons
hierin te verdiepen.
Wij wachten op de partijprogramma’s waarom wij hebben gevraagd.
De stand van zaken over het verzoek van KBO-Heesch om het
partijprogramma toe te sturen is:
Reactie cDA: programma nog niet
beschikbaar
Reactie ABB: programma nog niet
beschikbaar
Reactie Lokaal: programma nog
niet beschikbaar

Zingen, vieren en politiek; de KBO houdt geen winterslaap

KBO Vorstenbosch organiseert
Sinterklaasviering

Overige partijen: geen reactie
note: ABB, OPG en Bernheze solidair gaan samen verder onder de
partijnaam ‘Lokaal’. We houden u
op de hoogte.

Liederentafel KBO
Vorstenbosch
geslaagd
VORsTenBOscH - De Vorstenbossche zangers deden volop mee
tijdens de eerste liederentafel die
KBO Vorstenbosch op 7 november
organiseerde.
De muzikanten Anneke, Lucia en
Pieter begeleidden de liederen, die
vanuit een boek konden worden
meegezongen. De volle zaal deed
goed mee en zo ontstond er een

VORsTenBOscH - Op donderdag
21 november zijn alle KBO leden
uitgenodigd om deel te nemen
aan een mooie Sinterklaasviering.
gezellige sfeer.
Het werd er alleen nog maar leuker op, toen diverse zangers vanuit de zaal een optreden voor hun
rekening namen. Door de grote
opkomst was er een tekort aan
boeken, maar dat hinderde weinig
omdat de nederlandse liedjes bekend in de oren klonken.
Het KBO bestuur, dat de liederentafel op initiatief van enkele leden
organiseerde, was na afloop zeer
tevreden en wil de liederentafel in
de toekomst herhalen.

De voedselparadox

Herhaling jeugd eHBO

HeescH - Op woensdag 27 november komt Bert nederbragt van de
Stichting Werelddelen naar de Petrus Emmaus Kerk in Heesch. Hij vertelt
ons over de problematiek, besproken in het boek ‘De voedselparadox’.

nisTeLRODe - Op 21 november is
er voor de jeugdleden van EHBO
vereniging nistelrode, met het
diploma Jeugd A of B een herhalingsavond.

zij het geleerde nog eens op. Graag
bij Lambert Hendriks doorgeven
dat je bij deze herhalingsles aanwezig zult zijn. Tel.: 06-28770450
of 0412-612555

Op een speelse manier (met spelletjes) wordt voor deze jeugd het
diploma geldig gehouden en halen

Aanvang 18.00 tot 20.00 uur in
ons lokaal in het Dorpshuis.

De voedselparadox gaat over onze
wereld waarin zowel sprake is van
grootschalige honger als van (meer
dan) genoeg voedsel voor zelfs
een groeiende wereldbevolking.
De voedselparadox legt de belangrijkste gebreken bloot van de
hedendaagse marktgeoriënteerde
‘ieder voor zich’-samenleving, die
‘de economie’ en ‘de markt’ centraal stelt en waarin mensen in feite veroordeeld zijn tot kritiekloos
‘meedoen’.
De voedselparadox schetst ook
contouren van een andere wereld:
de wereld waarin ménsen ertoe
doen en de dominantie van markten verleden tijd is. een wereld
waarin voedsel voor mensen voorrang heeft op voedsel voor grootschalige veeteelt en biobrandstoffen en massale voedselverspilling
wordt tegengegaan. een wereld
waarin meer aandacht is voor toegang tot land en voedsel voor de
allerarmsten, de ontwikkeling van
lokale voedselvoorzieningen en
gemeenschapszin. Dat is ook de
boodschap van tal van kerken en
maatschappelijke organisaties die
zich niet herkennen in het huidige
marktdenken. Maar de boodschap

Om 19.00 uur beginnen we met
koffie en iets lekkers. Daarna zal
er een optreden verzorgd worden
door het amusementsgroepje ‘Klavertje Vier’.
Als afsluiting worden er cadeautjes
verloot onder de aanwezigen. Het
KBO bestuur hoopt haar leden te
verrassen met een sfeervolle ontmoetingsavond.
De avond is om 22.30 uur afgelopen en vrij toegankelijk voor onze
KBO leden.

Krant niet op
woensdag
ontvangen?
Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

nieuws over de Lourdesreis
BeRnHeZe - In de meivakantie
2014 organiseert het bisdom van
Den Bosch een diocesane bedevaart naar Lourdes: Bisschop
Hurkmans nodigt iedereen, jong
en oud, ziek en gezond uit om met
hem mee te pelgrimeren.
van dit boek gaat nog een stapje
verder: een andere wereld, ze is er
al. Ze moet alleen nog ontdekt en
omarmd worden.
Dat is wat in de taal van de christelijke traditie profetisch handelen wordt genoemd. Deze avond
wordt afgesloten met de film ‘Taste
the waste’ over voedselverspilling.
inloop vanaf 19.30 uur, aanvang
van de lezing is 20.00 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Per 1 januari 2015 zal een nieuwe,
grote parochie gevormd zijn, bestaande uit de huidige parochies
nuland, Vinkel, Heesch, Vorstenbosch, nistelrode en Geffen. in
het kader van deze samenvoeging
is de bisdomreis naar Lourdes een

hele mooie gelegenheid om de parochianen van de nieuwe, grote
parochie te verbinden. Onze groep
(Geffen en omgeving) zal reizen
per TGV (trein), met vertrek op
zaterdag 26 april en terugkomst
op zaterdag 3 mei 2014. in het
kader hiervan organiseren we een
informatie- en inschrijvingsavond
op donderdagavond 28 november,
aanvang 19.00 uur Locatie: Parochiezaaltje bij de kerk in nuland.
We geven een presentatie over de
reis, er zijn folders en inschrijfformulieren aanwezig en aan het ein-

de wordt er een mooie film van een
half uur over Bernadette gedraaid.
Graag even telefonisch aanmelden
voor deze avond, zodat we weten
op hoeveel belangstellenden we
mogen rekenen.
Vinkel: Arnold savelkouls 073-5324258.
nuland: Mia van Rooij 073-5323077.
Heesch: Yvonne Duiveman 0412-450431.
Geffen ine Peters - 06-15239603.
nistelrode/Vorstenbosch
ine Peters - 06 15239603.

HAARSTUDIO
HAARSTUDIO

Menzel 31
Menzel
31 en Nistelrode
Tussen Uden
Tussen Uden en Nistelrode

Openingstijden:
Openingstijden:
Di
12:00 - 21:00
Di
Do

12:00 -- 21:00
21:00
09:00

09:00
Menzel 31 Do
Vr
09:00 -- 21:00
17:30
Vr
09:00 -- 13:00
17:30
Za
08:30
Tussen Uden en Nistelrode
Za
08:30 - 13:00
Tel.: 0412-480836
Bel even voor een afspraak

Tel: 0412-480836
Tel:
0412-480836
Bel even
voor een afspraak

Belhttp://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio
even voor een afspraak
http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Meulendijk

www.jmeulendijk.nl

Nieuwe Erven 21

u

Heesch

u

T: 0412 45 61 98

Openingstijden:
Di 12.00 - 21.00 uur
Do 9.00 - 21.00 uur
Vr 9.00 - 17.30 uur
Za 8.30 - 13.00 uur
www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Wilma Heerkens
06-10134352

Heesch
Berlicum

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Heeswijk-Dinther
Den Dungen

Nistelrode

Middelrode

Johan Tibosch
06-51419167

Loosbroek

Schijndel

Vorstenbosch

Sint-Michielsgestel

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Vinkel
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EHBO St. Raphaël HDL 1ste op
wedstrijd in Goirle

Heeswijk-Dinther – Zondag 10 november organiseerde EHBO vereniging Reeshof Tilburg haar tweejaarlijkse ‘Eerste Hulp Wedstrijd’. Dit jaar werd onze vereniging St. Raphaël uit Heeswijk-Dinther-Loosbroek
vertegenwoordigd door twee teams, waarin volwassenen met jeugd gecombineerd werden in de categorie
volwassenen.
De ploegsamenstelling was als
volgt: Team 1 bestond uit ploegleider Hettie Smulders en de helpers
Conny en Bo van Zutphen, team
2 bestond uit ploegleider Maarten
de Groot en de helpers Jenneke en
Iona Beerling. Twee teams waarin
- naast moeder - ook dochter meespeelde.
De wedstrijd bestond uit acht verschillende onderdelen. Bij de vijf
ongevalssituaties werden de hulpverleners geconfronteerd met complexe letsels en meerdere slachtof-

fers. Letsels die behandeld moesten
worden waren bijvoorbeeld ernstige snijwonden, een onderkoeling,
gebroken ledematen en uiteraard
reanimatie met AED bediening.
Door de beide teams werden bij
de meeste onderdelen goede scores behaald. Verschillende malen
kregen onze hulpverleners van de
jury complimenten over de zeer
correcte hulpverlening. Naast de
ongevalssituaties waren er nog onderdelen waarbij alle verbanden uit
het lesboek gedemonstreerd moes-

ten worden. Ook een theoriespel
maakte deel uit van de wedstrijd.
Team 2 behaalde een derde plaats,
met een kleine achterstand op de
tweede plaats. Een knap debuut
van de 14-jarige Iona bij de volwassenen, terwijl ze het eenheidsdiploma nog niet heeft gehaald.
Team 1 stak met kop en schouders
boven de rest uit. Dit resulteerde in
een afgetekende eerste plaats. Als
klap op de vuurpijl behaalde Hettie
de eerste plaats in het ploegleidersklassement.

aanleveren

Margriet over haar moeder:

“Soms belt ze
me wel 15 keer
op een avond.”

Hebt u te maken met
dementie? Ik help u graag.
Ik ben Corrie van de
Moosdijk, casemanager
dementie bij Laverhof.
Ik informeer, adviseer en
begeleid mensen met dementie en hun
partners, familieleden en mantelzorgers.
U kunt rechtstreeks contact met mij opnemen
of via uw huisarts.

Corrie van de Moosdijk
Tel: 06-83987535
E-mail: corrie.vandemoosdijk@idcb.nl
www.idcb.nl

St. Barbara
Eerdsebaan 1A
5482 DA Schijndel
Tel: 073-54 43 300

Uitslag winnende loten
verkooptentoonstelling ‘Horizon’

vanaf 21 november
de winkel is open
vanaf 30 november
kringloopbernheze.nl
voor meer
informatie

Weg
ermee?

te goed om weg te gooien maar u
heeft er geen ruimte (meer) voor?
lever dan aan bij kringloopbedrijf
bernheze aan de voorste groes 1a
in heesch of bel voor onze gratis
ophaalservice: 0412 626 111

Heesch - Op zondagochtend 10 november hielden leden van de handwerkgroep van
‘Ziekenvereniging Horizon’ uit Heesch opnieuw een geslaagde verkooptentoonstelling.
De dagkerk van de Petrus- Emmaus parochie in de Kerkstraat stroomde na de eucharistieviering gezellig vol met belangstellenden. De fraaie creaties gingen als broodjes over
de toonbank. Er werd onder de bezoekers ook een loterij gehouden.

de voorste groes heesch www.kringloopbernheze.nl

De gehele middag bleef het gezellig druk,
wat een mooie opbrengst tot gevolg had.
Deze zal ten goede komen aan de leden
van de doelgroep van de ziekenvereniging:
de langdurig zieke, eenzame en gehandicapte inwoners van Heesch.

De prijzen 1 t/m 3 zijn gevallen op nummer
705, 117 en 716.
De gelukkige bezitter van een van deze
nummers kan de daarbij behorende prijs
ophalen bij mevrouw van de Horst, Emmahof 40 in Heesch.
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rABOBAnK fOnDS cOÖperAtief DiViDenD
Stem op ponyclub ‘de Kleine Heemskinderen’ Vogeltjes zoeken kooi
nIsTeLrODe – graag vraagt ponyclub ‘De Kleine Heemskinderen’ uw aandacht voor onze nominatie voor
het rabobank Coöperatief Dividend 2013. Van de 22 genomineerde projecten zijn wij de enige club uit
nistelrode die genomineerd is!

W STEM
U
T
F
E
E
H
N
E
R
E
D
IN
K
S
DE HEEM

BS Emmaus dingt mee naar het Rabobank Coöperatief

NODIG!

Wij zijn genomineerd voor het Rabobank Coöperatief Dividend 2013
voor het verbeteren van het buitenterrein bij manege de Heemskinderen.
Breng uw stem uit en meld u aan op rabobank.nl/bernhezemaasland.
Stem op onS project: Welzijn vooR mens en DieR.

Wij komen in aanmerking voor een
bedrag van maar liefst € 10.000,om ons buitenterrein te verbeteren.
Met name in de zomer hebben ruiter en paard heel veel last van stof
of modder. Met de € 10.000,- willen wij o.a. de bodem verbeteren
waarop geoefend wordt. Hiervoor
hebben wij zoveel mogelijk stemmen nodig! De projecten met de
meeste stemmen krijgen uiteindelijk het bedrag uitgekeerd om dit
project te realiseren.
Bent u al lid van de Rabobank,
dan heeft u deze week het blad
‘Dichterbij’ ontvangen. Als bijlage
zit daar het stemformulier met uw

persoonlijke inlogcode bij. U kunt
uw stem uitbrengen via de website: www.rabobank.nl/bernhezemaasland.

Hartelijk dank namens alle leden van
ponyclub en rij- en menvereniging
de (kleine)Heemskinderen, nistelrode

Klik op de link ‘leden’ rechtsboven
op het scherm.
Klik vervolgens op direct aanvragen, word lid van uw bank aan

nieuw buitenterrein voor ponYclub
De kleine heemskinDeren
Bent u geen lid, maar heeft u wel
een rekening bij de Rabobank, dan
kunt u simpel en kosteloos lid worden!
Hoe word ik lid?
Ga naar www.rabobank.nl/
bernhezemaasland.

de rechterzijde van het scherm en
volg de stappen.
na enkele dagen krijgt u een bevestiging per mail en kunt u uw
stem uitbrengen op ons project:
Welzijn van mens en dier!
namens ‘De Heemskinderen’ alvast heel hartelijk dank!

Coöperatief Dividend 2013

Dividend van Rabobank Bernheze Maasland. Leden kunnen tot 11 december stemmen op hun

Stem via www.rabobank.nl/bernhezemaasland
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HeescH – Op donderdag 14 november stonden er heel veel vogeltjes
te dansen op het speelplein van BS Emmaus. De kinderen deden mee
aan een ludieke actie van de oudervereniging van basisschool Emmaus.
Om aandacht te vestigen op het project waarvoor zij genomineerd
zijn in het rabobank Coöperatief Dividend hadden zij bedacht om een
flashmobfilmpje te maken van alle leerlingen die de vogeltjesdans op
het speelplein deden.
Bs emmaus betrekt deze winter het
nieuwe schoolgebouw. een grote
wens is om bij de nieuwbouw een
speelkooi te zetten – een zogenaamde mini-cruyff court - die

Stem vóór 11 december op
uw favoriete projecten!

Dit jaar zijn 22 verenigingen en stichtingen genomineerd voor een bijdrage uit het Coöperatief
favoriete projecten.

Alle vogels dansten rond

tijdens schooltijden door de leerlingen gebruikt kan worden en na
schooltijden door kinderen uit de
buurt.
Om 12.15 uur werden de leer-
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Dividend

Cooperatieve
Ontmoeting op
12 december in
Geffen vol
bernheze/maasland - Wegens het grote aantal aanmeldingen voor de Cooperatieve
Ontmoeting op 12 december in
Geffen is het helaas niet meer
mogelijk om in te schrijven.
Uit
veiligheidsoverwegingen
kunnen wij niet meer dan het
huidige aantal aangemelde personen in de Heilige Maria Magdalenakerk onderbrengen. Op
dit moment werken wij hard aan
een mogelijkheid om u, als u zich
nog niet heeft aangemeld, toch
(een gedeelte van) het programma aan te kunnen bieden op 12
december in Geffen.

‘t Kuipke in de race voor Rabobank
Fonds Coöperatief Dividend
Breng uw stem op ons uit!
Heesch - Waar steeds meer openluchtzwembaden het loodje moeten leggen, blijft zwem- en instructiebad
’t Kuipke dapper overeind. Het bad vormt zowat het enige openbare zwembad in Heesch en omgeving. Het
is ruim opgezet, goed onderhouden, gezellig en uniek – midden in het dorp - gelegen en dus ook prima
bereikbaar voor de talrijke bezoekers, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen.

www.rabobank.nl/
bernhezemaasland

‘flashmob voor
balsportzone’
krachten geïnformeerd over de
plannen en om 13.30 uur stond
een dansdocente van Meer Sports
gereed om de leerlingen de vogeltjesdans te leren, onder het motto
‘vogeltjes zoeken kooi’.
Om 14.55 uur renden kinderen in
groepjes naar buiten om de vogeltjesdans te doen. De allerkleinsten
sloten zich in een polonaise aan.
Het was een fantastisch gezicht,
ondanks de regen. De ludieke ac-

tie, bedacht door Inge vd Akker,
is door betrokken en enthousiaste
ouders helemaal belangeloos georganiseerd en uitgevoerd.
Het geheel werd gefilmd door
4 vrijwilligers en is te zien via de
website www.balsportzone-emmausschool.nl. Leerlingen, leerkrachten en ouders zouden de bijdrage uit het Coöperatief dividend
voor de Cruyff court fantastisch
vinden en hopen dat leden van de
Rabobank massaal zullen stemmen
op deze veilige speelgelegenheid.
Voor meer foto’s en het flashmobfilmpje bezoek onze website
www.mooiheesch.nl

Vele handen maken licht werk voor zwembad ‘t Kuipke

Vooral met het oog op de veiligheid van de kinderen is er permanente toezicht op met name de
jonge zwemmertjes. In het winkeltje van het bad zijn er tegen zeer
aantrekkelijke prijzen snoep, ijs en
dranken verkrijgbaar. Kortom, het
bad blijkt op warme dagen een prima bestemming en alternatief voor
een gezellig dagje waterpret. Ook
gezellig dus. Als de kinderen zich
in het water vermaken, is er volop
gelegenheid voor de ouders voor
een praatje. Sociaal heeft ’t Kuipke
dus ook een functie.

Stem jij ook op Hockeyclub HDL?

’t Kuipke is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur bestaat ook uit
vrijwilligers, die zich tot taak hebben gesteld ‘het mooiste gat ooit
in Heesch gegraven’ ook voor de
toekomst te behouden. Uitgangspunt voor het bestuur is de toegangsprijs zo populair mogelijk te
houden.
Dat uitgangspunt breekt nu een
beetje op, omdat het bestuur na
45 jaar noodgedwongen heeft
moeten besluiten de accommodatie te gaan verbouwen. Er is
dus geld nodig. Diverse bedrijven,

zoals Mostako Staalbouw, Van
Schaijk Sloop- en Grondwerken,
Josse Timmerwerken, hebben al
spontaan medewerking geleverd.
Extra gelden zijn echter zeker welkom! Vandaar dat het bestuur van
’t Kuipke zich gelukkig voelt met
de nominatie voor het Coöperatief
Dividend. Het geeft de leden van
de Rabobank Bernheze Maasland
de gelegenheid het voortbestaan
van het Kuipke daadwerkelijk
te ondersteunen door op ons te
stemmen.

met z’n tweeën

bak jegeeferje samen
meer
van
op voor
Dus twijfel niet aan je
bakkunsten en doe mee…

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

Goede trainingsmaterialen en scholing zijn hard nodig bij Hockeyclub

Heeswijk-Dinther Hockeyclub HDL wil een kwalitatieve opleiding opzetten voor een grote groep
leden & vrijwilligers om professioneel een trainerscursus te kunnen volgen. Daarnaast wil zij educatieve
veldmaterialen aanschaffen om de trainingen te ondersteunen.
Voorzitter Henry van Zutphen:
“We zijn een kleine, snelgroeiende
club waar sportiviteit hand in hand
gaat met gezelligheid.
We hebben enorm veel jonge leden, die gebaat zijn bij een goede
hockeytraining. Bovendien hebben

we hiervoor voldoende kwalitatief
goede trainingsmaterialen nodig.
Daarom hebben we een plan ingediend bij Rabobank Bernheze
Maasland voor Cooperatief Dividend.
Er zijn 22 projecten genomineerd

en HDL is daarbij! Dus wil ik iedereen van harte uitnodigen om
te stemmen.Dat kan via www.
bernhezemaasland.nl/stemmen/
Meer informatie over Hockeyclub
HDL, kun je vinden op
www.hdlhockey.nl.

Inschrijven kan tot 31-12-2013, De ﬁnale
is op zondag 30 maart 2014. Inleveren van
uw product kan in januari/ februari op
een nader te bepalen datum. Het reglement
staat op de website en ligt in onze winkels.
Haal een inschrijfkaart in in één van onze winkels,
schrijf je in op onze website
www.debakkerslamers.nl of stuur een mail naar
heelossenbernhezebakt@kpnmail.nl.

Schaepmanlaan 101, Oss, ’t Dorp 109, Heesch
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Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires
Reparatie - Onderdelen
Openingstijden:

Woensdag 13:00 - 18:00 Zaterdag 13:00 - 17:00
Buiten deze tijden ook op afspraak geopend

Spoorlaan 30 Schijndel
www.muziekserviceschijndel.nl
073-7370177

Bezoek onze
mooisites
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
Deze sites voorzien
Bernheze van actuele
informatie
Informeert, boeIt
en Interesseert

Standplaatsen moeten
eerlijk concurreren

29 november Vov Bernheze:
Kunst & Cultuur

Bernheze - Het college van burgemeester en wethouders

Nistelrode - Kunst en cultuur in Bernheze en omstreken is het onderwerp voor de VOV Meeting van vrijdag 29 november. Kunst & Cultuur vormen een onlosmakelijk deel van de (lokale) samenleving. Het
is meer dan alleen kijken naar een (beeldend) kunstwerk, het luisteren
naar een dichter die voorleest uit zijn bundel en het bezoeken van een
theaterstuk. Dat kunst en cultuur leeft, blijkt wel uit het groot aantal
organisaties, groepen en initiatieven die op een of andere wijze actief
zijn op dit terrein.

gaat de regels van het standplaatsenbeleid aanscherpen. “De
standplaatsen mogen de middenstand niet beconcurreren”
legt wethouder Rien Wijdeven uit aan de pers. “Er is plek voor
één ondernemer per branche per week per kern. De visboer
mag twee keer per week komen”. Dit las ik in het Rondje
Bernheze op de MooiBernhezeSites op 15 november 2013.
vanaf 8.00 tot 19.00 uur. Dit is
totaal niet in verhouding met een
ondernemer die gemiddeld 3 à
4 keer zoveel per maand betaalt.
Daarbij komen dan nog OZB en
andere vaste lasten.
Hoezo dan, niet eerlijk concurreren?

Het bestaande beleid was en is
concurrentievervalsing ten opzichte van de gevestigde ondernemers
en nu wordt - na 3 jaar discussie
tussen de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze
(SOB) en de gemeente - eindelijk
een eerste stap gezet om de regels
transparanter en eerlijker te maken.
Als de wethouder serieus is, dan
zal hij ook de tarieven voor deze
standplaatsen moeten aanpassen.
Het tarief voor een standplaatshouder is € 7,50 per dag, oplopend tot € 15,- per dag, afhankelijk van de grootte van de kraam
plus € 1,25 per dag voor elektra,

Hoezo dan,
niet eerlijk
concurreren?
De SOB zal zich wederom wenden
tot de politieke partijen en hen er
op attenderen om tijdens de raadsvergadering van 12 december
2013 de tarieven los te koppelen
van de marktverordening en deze
marktconform te verhogen, zodat
er een eerlijke concurrentie is tussen ondernemers uit Bernheze en
standplaatshouders, die voornamelijk buiten Bernheze wonen.
Jack van der Dussen
Voorzitter Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze
(SOB)

De lokale gastsprekers op deze middag zijn vrouwen uit de wereld van
Kunst & Cultuur; Katja Brooijmans,
Kunstbeleid Gemeente Bernheze,
Arianne van der Lee, Bestuurslid
Bernheze Kunst Kring, Liseth Visser,
Klassiek Portret Schilderes, Esther
de Bie, De Bie + De Bie Architectuur
en Stedenbouw en Marenna van
Reijsen, Bestuurslid Natuurtheater
de Kersouwe. Tijdens de lunch en
het netwerken kunt u kennismaken
met tal van interessante vrouwen!
Programma
12.30 uur: Ontvangst
13.00 uur: Welkom/korte
programmapresentatie
13.10 uur: Lunch (€ 12,50 p.p.
aanmelden op de website)
14.00 uur: Presentatie
gastsprekers / Netwerken
16.00 uur: Einde bijeenkomst
Wat verstaan we onder kunst en
cultuur?
Kunst prikkelt vooral de verbeelding en schept ongekende vergezichten die mensen kunnen inspireren en uitzicht bieden op de
zin van het bestaan. Onder kunst
vallen organisaties - zoals theaters,

musea en festivals - en artiesten
in o.a. beeldende kunsten, traditionele kunst zoals (schilderen,
tekenen), muziek, theater en architectuur. Kunst en cultuur als cement van onze samenleving? Een
interessant onderwerp en werkterrein van veel vrouwen. Een vijftal
vrouwen krijgen een podium, voor
een korte, boeiende presentatie,
tijdens de tweede bijeenkomst van
de VOV Bernheze.
CC Nestelré Nistelrode
www.vovbernheze.nl

Bernheze sportief
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Op rolletjes door de natuur
Heeswijk-Dinther - Bij het skeeleren worden vooral de spiergroepen in de benen en de billen getraind,
maar het is ook goed om de rugspieren te versterken. Magda Hak uit Heeswijk-Dinther startte tijdens de
skeeler hype in 2000 de skeelergroep ‘De Toren-skaters’ en dat is geen hype, want de club bestaat nog
steeds. Zes sportieve skaters hebben dit jaar zelfs de skate-marathon in Berlijn uitgereden!

Skeelerclub in ‘t nieuw

Tekst Hieke Stek Foto Dale Weiss

voetbal

Nijnsel verslaat WHV
Loosbroek - WHV heeft het
koploper Nijnsel erg moeilijk gemaakt. Vanaf de 1e minuut knokte
WHV met volle inzet tegen een
beter voetballend Nijnsel. In het
eerste kwartier kwam Nijnsel goed
weg, paal en lat stonden succes in
de weg.
Het greintje geluk wat een koploper heeft, bleek goed bij Nijnsel te
passen. Goede kansen voor Roel
Lunenburg en Harold Lunenbrug
werden helaas niet benut. Gedurende de 1e helft kwam Nijnsel
wat beter in zijn spel en drukte
WHV terug op eigen helft. Gelukkig stond de verdediging van WHV
zijn mannetje en werden de kansen niet benut door Nijnsel. Net
toen iedereen dacht dat men met
een 0 - 0 ruststand ging rusten, ge-

In de loop van de jaren is er een
vaste kern overgebleven en die
begint de eerste donderdag van
april en op 1 oktober rijden ze de
laatste route. “In het begin van
het seizoen starten we met routes
van zo’n 10 – 15 km en hoe verder
het seizoen vordert, des te groter
wordt de afstand die we rijden. Via
ons GPS systeem houden we dat
nauwkeurig bij.
Het maximum is 30 km en daar
skaten we zo’n twee uur op, maar
dan lassen we wel een koffiestop
in. Bij terugkomst begint de gezellige derde helft. Nieuwelingen zijn
van harte welkom. Slim om dat aan
het begin van het seizoen te doen,
want dan moet iedereen weer conditie opbouwen. We verzamelen
om 19.00 uur bij ons thuishonk
café De Toren in Dinther, die ons
ook van een nieuwe outfit heeft
voorzien. Bij regen gaan we niet,
want nat wegdek is niet goed voor
de lagers van de skates. De ondergrond van de routes is heel belangrijk.
Nieuw uitgezette routes worden
hierop geselecteerd. We zijn een
enthousiaste groep die graag door
de natuur rolt en die gezelligheid

en sportiviteit allebei belangrijk
vindt. Onze jongste deelnemer
is 17 en de oudste 63, maar qua
tempo liggen we mooi gelijk. Het is
zelfs zo, als leden geblesseerd zijn,
dat ze met ons meefietsen! Sommige dames trainen extra op de
mountainbike op zaterdagmiddag.
Ook daarbij mag je aansluiten als
je dat leuk vindt, zonder verplichting richting ‘De Toren-skaters’, ”
aldus Magda.
Marathon Berlijn
De Berlijnse Marathon, het snelste
parcours ter wereld, was een uitdaging voor het zestal. “Het was
een belevenis die geen skater zou
moeten willen missen. De winnaar Bart Swings reed ‘m binnen
het uur, een nieuw record, maar
hij heeft zich natuurlijk goed aan
ons kunnen optrekken,” lachen
ze. “Het was een hele kluif 42 km,
maar we hebben allemaal de finish
gehaald.
Volgend jaar gaan we weer en dan
misschien wel met meer mensen
van de groep!” Wil je met deze
gezellige, sportieve skaters meedoen?
Bel dan Magda Hak: 06-13435006.

Met de ski’s naar bed

beurde het toch. Een vrije trap van
Nijnsel raakte de muur van WHV
en de bal rolde langzaam langs de
kansloze keeper Davy v.d. Ven,
0-1 voor Nijnsel. Na rust probeerde WHV wat verder van de goal te
spelen en druk te zetten op Nijnsel, maar tot uitgespeelde kansen
kwam het niet. Nijnsel voetbalde
slimmer en benutte de ruimte
goed. In de 58e minuut scoorde de
spits van Nijnsel - na goed voorbereidend werk - met een schitterend schot: 0-2. Hierna werd
het echt een open wedstrijd, met
kansen aan beide zijden omdat er
1 op 1 gespeeld werd. Ondanks de
vele kansen over en weer, bleef het
uiteindelijk toch 0-2 voor Nijnsel.
Een hardwerkend WHV verdiende
meer, maar het geluk was deze
keer met Nijnsel.

tuincentrum

Meggy op de borstelbaan

Tekst: Martha Daams Foto: Klijn Fotografie

– Meggy van Schaijk was 2 jaar toen ze voor de grap op de ski’s werd gezet. Ze
wilde ze niet meer uitdoen en genoot van de snelheid waarmee ze de helling af kon. Voor
de skiklas was ze nog te jong, maar voor het skiën niet.
Heesch

ELKE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur
Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Gelukkig is dat met de skiklas nog
goed gekomen. Meggy is zelfs
vanaf haar 7e jaar mee gaan doen
met wedstrijden. Haar grootste
liefde is daarbij het slalom skiën.
Lekker hard gaan en swingen van
de ene been op de andere. Natuurlijk kan dat gevaarlijk zijn. Tijdens
een van de trainingen in Oostenrijk
is ze zelfs met de traumahelikopter
afgevoerd met een zware hersenschudding.
Nu Meggy 13 jaar is, skiet ze
meestal op de borstelbaan, bij Skiclub Alpine World Oss. Van daaruit
doet ze mee aan menig wedstrijd
door heel Nederland, van Maastricht tot Bergen aan Zee en staat

inmiddels in de top van Nederland
in haar leeftijdscategorie; Scholieren 1. In Uden is ze onlangs 3e geworden op de borstelbaan. Daarvoor traint ze 3 keer per week op
techniek en snelheid en 1 keer per
week op conditie.
Wedstrijden
Op 24 november is er weer een
wedstrijd in Oss op haar eigen baan
Skiclub Alpine World Oss. Daar wil
ze winnen! En eind februari mag
ze weer aan de start verschijnen
bij de reuzenslalom in Oostenrijk.
Daarna zijn op 21 en 22 maart de
jeugdkampioenschappen.
Het jaar rond zijn er diverse wedstrijden in sneeuwhallen van april

tot juni en op de borstelbaan van
september tot april. Gelukkig is
de school redelijk flexibel met afwezigheid voor wedstrijden bij
sporters die talent hebben. Ze zit
dan ook op VMBO-T Hooghuis
Lyceum. Als het aan Meggy ligt,
worden de borstelbanen gigantisch, zodat ook de reuzenslalom
daar geskied kan worden. Lekker
dicht bij huis en zonder sneeuw die
in je gezicht prikt, maar wel met de
snelheid en techniek die een slalom
vereist.
Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken bij de wedstrijd in Oss
bij Skiclub Alpine World Oss van
24 november, vanaf 12.00 uur.
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vogelsport

voetbal

Solide zege in Helmond voor Heeswijk

Vogeltentoonstelling

Heeswijk-Dinther - Op sportpark Houtsdonk mocht Heeswijk aantreden tegen HVV Helmond. Scheidsrechter Verstappen floot de wedstrijd om half 3 op gang en de eerste kans was voor de gastheren. Invallerdoelman Gerwin Hulsen stond direct op zijn post en keerde knap de inzet van Toon Lierop.

Nistelrode - Vogelvereniging ‘De Oranjewever’ houdt van vrijdag
22 t/m zondag 24 november een bijzondere vogeltentoonstelling in
Zaal de Riethoeve Lendersgat 1 te Vorstenbosch. Het betreft een gezamenlijke tentoonstelling van De Oranjewever uit Nistelrode en De
Vogelvriend uit Schaijk.

dag. Een corner van Stef Adank
werd door de Heeswijk-spits hard
ingekopt om zo de 0-3 ruststand
op het scorebord te zetten.

Daarna werd Heeswijk beter en na
een kwartier leidde dit tot de 0-1.
Çetin Alpdogu was op links attent,
na een afgeslagen aanval en zijn
strakke voorzet, werd bij de 2e
paal binnengegleden door Danny
Aarts. Niet veel later werd Wouter

van Dijke weggestuurd over rechts
en hij gaf scherp voor. Nu was Alpdogu er zelf als de kippen bij om de
0-2 binnen te schieten. Net voor
rust bekroonde Van Dijke zijn eerste basisplaats van dit seizoen met
zijn eerste doelpunt van de mid-

Direct na rust werd de wedstrijd
beslist. Een corner van – opnieuw
- Adank, werd door iedereen gemist en bij de 2e paal zorgde Sten
v.d. Berg beheerst voor de 0-4. Na
70 minuten stuurde de ingevallen
Turgay Arslan, Wouter van Dijke
diep. Met een bekeken schuiver
door de benen van de doelman
zorgde hij voor 0-5. Het slotakkoord kwam ook op naam van de
Heeswijk-topscoorder. De indraaiende corner van Adank werd door
v.d. Berg ingekopt en belandde via
een HVV-verdediger voor de voeten van Van Dijke.
Zo’n buitenkansje is aan Van Dijke
wel besteed en een droge knal betekende zijn 8ste doelpunt van het
seizoen voor de blauw-witten.

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl
voetbal

Overwinning Prinses Irene

Nistelrode - Prinses Irene deed
zondagmiddag wat verwacht
mocht worden, drie punten pakken tegen Sparta ’18 uit Sevenum.
De Nistelrodenaren scoorden in de
1e helft via Tim van der Heijden,
in de 2e helft was er een werkelijk
prachtig doelpunt van aanvoerder
Teun van Schadewijk.

pese cultuurvogels, vele tropische
vogels en parkieten.
Tijdens de tentoonstelling zijn altijd
(bestuurs)leden aanwezig om vragen over het houden van vogels te
beantwoorden.
De toegang is geheel gratis.

basketbal

Tenderfeet
U14 te sterk voor Den Bosch
Heeswijk-Dinther – Tenderfeet U14 was zondag te gast in Den Bosch
voor hun 4e wedstrijd in deze competitie.
Hoofdcoach en trainer Ismo van
der Rijdt was deze wedstrijd verhinderd, waardoor Stijn Verhoeven
zijn primeur had om als coach van
U14 op te treden en had daarmee
de zware taak de jongens van Tenderfeet naar een overwinning te
leiden.

In de derde periode leek het erop
alsof het bij de jongens van Tenderfeet allemaal vanzelf ging.
Mooie acties, mooie passes, goed
samenspel en vrij gespeeld. Jonas
legde een paar ballen in de basket,
net als Skip, Erick, Mark en Stijn.
Ook de inzet van Cas werd beloond met treffers, waaronder een
strafworp. De derde periode eindigde met 78-8.

Tenderfeet ging in de eerste periode goed van start. Stijn opende
de score, gevolgd door Skip, Levi
en Shayan. Stijn en Skip scoorden In de vierde en laatste periode,
in deze periode nogmaals en Marc leek het er even op alsof de bal er
legde de laatste punten van deze niet meer in wilde.
eerste
periode
Tenderfeet
voetbal
hockeyer in. tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
kwam op voorsprong met 18-6. Tenderfeet stond wel ruim voor,
De tweede periode gingen de jon- maar toch. De tweede helft van
gens van Tenderfeet goed door. deze periode ging het gelukkig
Den Bosch toonde weinig tegen- wat beter en konden de jongens
stand. Eindstand tweede periode de wedstrijd winnend afsluiten met
40-6.
105-10!
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Verlies voor Korloo
korfbal

De overwinning had nog ruimer
uit kunnen vallen als de mannen
van ‘Van Tilburg Mode & Sport’
beter waren omgesprongen met
hun kansen. De achterhoede van
Prinses Irene zat, net als tegen Volharding, potdicht. Dit ondanks het
ontbreken van Gijs van Erp. Doelman Stef van Venrooij, de revelatie
van dit seizoen, was - als het nodig
was - de rots in de branding. Twee
keer moest hij al zijn kunnen vertonen en deed dat voortreffelijk.

volleybal

De tentoonstelling is geopend op
vrijdag: 20.00-22.00 uur, zaterdag: 16.00-20.00 uur en zondag:
10.00-16.00 uur.
Er is een grote variatie in vogels
aanwezig zoals kleur- en postuurkanaries, zebravinken, Japanse
meeuwen, Gouldamadines, Euro-

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Loosbroek - Zondag 17 november speelde Korloo 1 thuis tegen Alico
1. Al heel snel werd duidelijk dat het een fysieke wedstrijd zou gaan
worden en Alico kwam dan ook in korte tijd voor te staan: 0-4. Daarna
wist Korloo met een mooi afstandsschot en een goed afgeronde strafbiljarten een beetje
duivensport
judokomen. vissen
skien
snowboarden
kano
worp
terug te
straffen en net voor rust liep Alico
toch nog weer verder uit, waardoor we met 5-7 gingen rusten.

Vanaf dat moment verliep de wedstrijd redelijk gelijk op. We creëerden mooie kansen en wisten ook
tot scoren te1cm
komen.
b

Ook net na rust kwamen we niet
goed uitkaarten/bridgen
de startblokken. In deze
fase van de wedstrijd legden we
het ook vooral mentaal af tegen
onze tegenstander. Alico liep uit
naar een 5-10 voorsprong.

Op het moment dat we bijna
1,2 cm b wilden we teveel
langszij kwamen,
in te korte tijd, waardoor we verdedigend fouten gingen maken.
Alico wist deze fouten goed af te

Het lukte Korloo te laat om mentaal grip op de wedstrijd te krijgen
en de kansen af te ronden, waardoor we de wedstrijd uiteindelijk
verloren met 8-12.

schaken

dammen

Meiden C winnen 3 sets
Nistelrode – Afgelopen zaterdag vertrokken om half één naar
Den Dungen. We gingen spelen
tegen Particolare MC 3.
Helaas kunnen Joelle en Emma
nog steeds niet mee spelen waardoor we met 8 spelers de wedstrijd
in konden gaan. We hadden er
veel zin in. Donderdag was er afgesproken om na ieder punt even
echt bij elkaar te komen. Dit zorgt
voor een goed groepsgevoel. En
dat bleek ook wel. De eerste twee
sets verliepen als een trein. Snel
en vlug wonnen we met 25-13 en
25-15. De tegenstander kwam in
de derde set erg goed terug. Heel

snel stonden we met 7-0 achter.
Gelukkig kregen we het spel weer
te pakken en met hard werken
kwamen we goed terug tot 24-23.
Helaas serveerden we toen fout,
waardoor we de set verloren.

1,4cm b

autosport
karten
motorsport
De laatste set waren we er geluk“
ZOMERAKTIE
“
kig weer. Het was heel spannend
“ ZOMERAKTIE “
op het einde. Er waren lange rally’s
‘zomeraktie’
PERSONAL
TRAINING
waarbij Daniëlle een belangrijk
Heeft ook u dat extra
duwtje
in de rug
nodig.
3 maaNDeN
SPORTEN
VOOR:
3 MAANDEN
SPORTEN VOOR:
punt wist te redden met een ge1 MAAND PERSONAL TRAINING
voor slechts € 49,50
Menu
A
€70.00
Menu B €109.00
3 MAANDEN SPORTEN
menu aVOOR:
€ 70,00
menu B € 109,00
Iedere
maand
wegen
en meten.
Iedere week wegen en meten.
maand onbeperkt sporten,
2x
per
week
personal
training,
weldige duik.
Persoonlijk fitnessprogramma
Persoonlijk fitnessprogramma.
Persoonlijk1fitnessprogramma
Persoonlijk
fitnessprogramma.
Menu A €70.00
Iedere maand wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma

Menu B €109.00
2 weeg en meet momenten.
Iedere week
wegen
enmeten.
meten.
Iedere week wegenDagelijks
en voedingsprogramma
meten.
Iedere week
wegen en
Daarna
keuze abonnementen vanaf
€ 17,50
per maand
Persoonlijk
fitnessprogramma.
Dagelijks
voedingsprogramma
Dagelijks voedingsprogramma
Health op
Center
Nistelrode.
Kom
langs geldt
of neem
met
onze& sportschool.
Aanbieding
voorcontact
de maanden
juni-juli
augustus
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode

We wonnen de set met 25-20 en
waren heel blij. Het was de eerste
T 0412617333
www.healthcenternistelrode.nl
HealthFitness
Center
Zwemschool,
&Nistelrode
Groepslessen
wedstrijd waarin we echt al een
De Beekgraaf
58,
5388
CV
Nistelrode,
0412617333,
617333,www.healthcenternistelrode.nl
www.healthcenternistelrode.nl
Health Center Nistelrode. De Beekgraaf
58,
5388
CV
Nistelrode,
0412
aantal keren hebben aangevallen.
Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

beugelen

boksen

badminton
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zwemmen

waterpolo

handboogschieten

korfbal
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Heeswijk-Dinther - Afgelopen
zondag 17 november speelde Altior een uitwedstrijd tegen Spes.
Het eerste kwartier ging het nog
biljarten op tot
duivensport
judo werden vissen
gelijk
5-5. Daarna
de dames afgetroefd op felheid
en maakten ze teveel onnodige
fouten in de verdediging. De eindstand was 19-12 in het voordeel
van Spes. Zondag 24 november
speelt Altior weer een uitwedstrijd,
in
Venray, om 16.20schaken
uur in De
dammen
Wetteling tegen De Peelkorf.
SVSH/KSV 2-Altior 2: 8-11
Altior 3-Bladella
1cm b 2: 9-7
Altior 4-De Kangeroe 2: 5-3
OVC ’63 1-Altior 5: 10-3
1,2 cm b
Altior MW 1-NeCa
MW 1: 7-13
Emos A1-Altior A1: 8-9
De Korfrakkers A2-Altior A2: 10-7
Swift B1-Altior B1: 12-6
1,4cm b
Altior C1-Oranje
Wit C1: 7-4
Altior C2-Avanti C2: 6-3
autosport
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voetbal

Altior 1 maakt fouten
korfbal
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tafeltennis

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

Altior D1-Prinses Irene D1: 8-2
Altior D2-Be Quick D1: 5-5
Altior D3-SCMH D1: 4-1
Swift E1 – Altior E1: 6-3
De Korfrakkers E2-Altior E2: 3-2
Altior E3-Celeritas E1: 1-5
Tovido F1-Altior F1: 1-8
Strafworpen: 1-1
NDZW F1-Altior F2: 2-4
Strafworpen: 2-2

karten

motorsport

budo

7 Nederlands
kampioenen Taekwondo

Vrouwen Prinses Irene
verliezen met korfbaluitslag
Nistelrode - Na 90 minuten waren er in Overloon negen doelpunten te bewonderen geweest, in de
wedstrijd tussen SSS”18 en Prinses
Irene. Vier waren er van oranje
makelij, maar omdat de Overloonse vrouwen er eentje meer binnen
schoten, trok Prinses Irene aan het
kortste eind. Nog maar een paar
weken geleden werd dezelfde
ploeg in Nistelrode in de bekerstrijd
nog vakkundig met 6-0 opgerold.
Annet van Hout, de spits van SSS
’18 was, niet af te stoppen in deze
wedstrijd.

budo

Kickboksen bij Budoschool Tanoshii
Heesch/Nistelrode - Het kickboksen wordt landelijk als een slechte
sport voor onze kinderen afgeschilderd. Dit is zo jammer, want het kickboksen is een sportieve sport, waarbij respect en discipline hoog in het
vaandel staan.
Natuurlijk zijn er clubs of verenigingen waar het allemaal niet zo nauw
wordt genomen, maar het overgrote deel van de kickboksscholen
hebben strikte normen en waarden.
Zo ook bij Budoschool Tanoshii uit
Heesch en Nistelrode waar onze
kickboksleerlingen onder leiding
van goede instructeurs les krijgen in
het kickboksen.
Budoschool Tanoshii staat in voor
haar instructeurs, die zich voor de
volle honderd procent inzetten om
de leerlingen de beginselen van het

kickboksen bij te brengen. We zijn
een Kickboksschool die recreatieve
lessen verzorgt en we houden ons
niet bezig met wedstrijden. Daarom
kunnen onze instructeurs zich ook
concentreren op de technische en
lichamelijke ontwikkeling van de
deelnemers. Er wordt met respect,
discipline en mentale ontwikkeling
getraind, waarbij iedereen op zijn
of haar eigen niveau mee kan komen tijdens onze lessen. Tijdens de
wedstrijdmomenten wordt de jeugd
beschermd door middel van helm,

mondbeschermer en borstprotectie, zodat de jeugdige deelnemers
geen enkele schade kunnen oplopen. Tijdens deze jeugdlessen is het
ten strengste verboden om op het
hoofd te stoten of te trappen, zodat
er geen hoofdletsel opgelopen kan
worden, waarvan ze op latere leeftijd schade kunnen ondervinden.
Kom maar eens kijken:
Jeugdkickboks, Sporthal de Lindershof, Mozartlaan 96, Heesch
op dinsdag van 16.30 – 17.30 uur
o.l.v. Sensei Ezimar Amukwaman.
Volwassenkickboks, Health Center
Nistelrode, Beekgaaf 58 op maandag van 20.30 tot 21.30 uur o.l.v.
Sensei Kevin van der Heijden.
www.tanoshii.nl.

voetbal
Oss - Na een zeer succesvolle periode, doet de Taekwondo selectie,
onder leiding van Vincent Vrijsen, er nog een schepje bovenop en pakt
maar liefst 7 keer goud op het Nederlands Kampioenschap Taekwondo
in Best.

HVCH loopt in het mes bij Someren
Heesch – Je kunt niet tevreden
zijn als je met 5-1 verliest. Toch
zullen de technische staf en de
spelers over veel zaken wel gerust
zijn. In een bijzonder boeiend duel
beet HVCH dan weliswaar in het
stof, maar de toeschouwers zagen
een wedstrijd waarbij twee teams
elkaar voetballend goed in evenwicht hielden.

Nooit eerder in de geschiedenis Jaouad Kaddouri, Rick van Looswas Van Buel Sports zo succesvol broek, Iris Roelofs, Dylan Roeop
een NK. Vrijsen,
die tennis
onlangs de
lofs, Joi turnen
von Michaelis
voetbal
hockey
basketbal
volleybalen Sammie
handbal
stap maakte om aan te sluiten bij Schmidt. Zilver voor Jaouad KadITF, liet op spectaculaire wijze zien douri, Sammie Schmidt, Iris Roedat zijn sporters afkomstig uit Oss, lofs, Julian Smeets en Demi van de
Heesch en Berghem, bij de beste Coolwijk. Brons was er voor Djen
van ons land horen.
Jacobs, Sylvana Lobregt en Lucas Bijna alle fouten van HVCH werGoud
voor badminton
Djen Jacobs,
Klijn. waterpolo handboogschieten tafeltennis den direct afgestraft met een doelbeugelen was er
boksen
zwemmen
punt en HVCH miste ook nog een
strafschop. De winst van Someren
op HVCH was dan ook verdiend.
korfbal

Korfbalsters
Prinses Irene nipt winnaar
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Nistelrode - Een overwinning
van het 1e korfbalteam tegen het
dit seizoen in de hoofdklasse debuterende DOT uit Vlierden werd
biljarten
duivensport
judo
vissen
verwacht.
Het ging echter niet zo makkelijk als het achttal waarschijnlijk
had gedacht. Bij het nuttigen van
de thee stond er een voorsprong
van 8-6 op het scorebord voor de
schakenDeurne.
vrouwen
uit de gemeente
dammen
Na de pauze werd dat alles rechtgezet, maar dat gebeurde pas in
de laatste acht
1cm bminuten. Uiteindelijk werd de winst nog behaald via
een 14-17 overwinning.
1,2 cm b

Marina van Venrooij (foto) was
met 4 doelpunten topscorer.
1,4cm b

wielrennen

skien

kaarten/bridgen

darten

snowboarden

golf

kano

handbal

Wederom winst voor heren en
verlies voor de dames van DOS’80
Heesch - De heren speelden zaterdag thuis tegen Oranje Wit. Een tegenstander om rekening mee te houden, zeker dit jaar met een aantal
nieuwe jongere spelers in hun team. Dos’80 opende de score en wist
een kleine voorsprong te nemen. Oranje Wit gaf echter goed partij en
in de beginfase was het de cirkelloper die goed gebruik wist te maken
van de kleine ruimte.
Om en om werd er gescoord en
met 11-11 werd de ruststand bereikt. Na de pauze nam DOS’80
meteen weer een voorsprong van
drie punten, met prima uitgespeelde kansen. De verdediging stond
goed en ook keeper Sven Spetter
pakte een paar belangrijke penalty’s, waardoor DOS’80 een definitief gaatje wist te slaan. Eindstand
22-17.

Dames 1 begon - in tegenstelling
tot de voorgaande wedstrijden goed aan de wedstrijd. Ze wisten
echter niet of nauwelijks tot scoren
te komen, zodat er na een kleine
tien minuten een 2-1 stand op het
scorebord stond. Na die stroef lopende beginfase, begonnen de
dames uit Berkel-Enschot het spel
fysieker aan te pakken. In de ogen
van de scheidsrechter gebeurde dit

op correcte wijze. De dames van
DOS bleven in die fase veel respect
voor de tegenstander houden en
deze maakte daar dan ook gretig
gebruik van, wat resulteerde in een
16-8 ruststand. Na de rust bleken
ook de verdedigsters van DOS aan
te kunnen pakken, echter deze
verdedigende opleving was van te
korte duur waardoor de dames van
White Demons konden uitlopen
naar een 31-17 eindstand.
Dames 2 behaalde een zwaar bevochte uit-zegen op het tweede
team van Swift Helmond, eindstand 20-21 en lijken daarmee de
goede weg te zijn ingeslagen.
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EVENEMENTEN
21 NoVEMBER
spelavond jeugdleden
Locatie: ehbO lokaal in
‘t Dorpshuis nistelrode
Pagina 24
themabijeenkomst CDa
Locatie: CC servaes
heeswijk-Dinther
Pagina 16
thema-avond Wereldwinkel
Locatie: De Pas heesch
sjaak Bral - Vaarwel 2013
Locatie: De Pas heesch
leren werken met een
biotensor bij Centrum Maia
Locatie: D’n eekhoorn
heeswijk-Dinther
Handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek
sinterklaasviering
KBo Vorstenbosch
Locatie: De stuik Vorstenbosch
Pagina 24
22 NoVEMBER
Verrassingsdagen
Wereldwinkel
Locatie: raadhuisplein nistelrode
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode
inschrijfmiddag Eerste
Communie 2013-2014
Locatie: Petrus emmaus Parochie
heesch
lezing door alex van der
Heijden
Locatie: De eijnderic heesch
Niet schieten - Vrouwen willen maar een ding
Locatie: De Pas heesch
Vogeltentoonstelling
‘De oranjewever’
Locatie: riethoeve Vorstenbosch
Pagina 30
sint en piet komen naar
prinses irene toe
Locatie: Kantine Pr. Irene
nistelrode
23 NoVEMBER
Verrassingsdagen
Wereldwinkel
Locatie: raadhuisplein nistelrode

Novemberfest; Met het
knotsgekke Duo
peter und Heidi
Locatie: Café de snor nistelrode
Mental theo en Blasterjaxx
Locatie: De Toren
heeswijk-Dinther
sint in de bedstee
van d’n herd
Locatie: Meierijsche Museumboerderij heeswijk-Dinther
Vogeltentoonstelling
‘De oranjewever’
Locatie: riethoeve Vorstenbosch
Pagina 30
sinterklaasactie scouting
Mira Ceti
Locatie: huis-aan-huis nistelrode
Pagina 8
Memories winter edition
Locatie: De Toren
heeswijk-Dinther
24 NoVEMBER
Expositie sjaan van den
akker-Hanegraaf
Locatie: Atelier / Galerie
bernheze nistelrode
Pagina 13
lederzaak Verhagen
geopend
Locatie: ‘t Dorp 44 heesch
life & Garden geopend
Locatie: bosschebaan 23 heesch
Het grote sinterklaasfeest
Locatie: De Leygraaf
heeswijk-Dinther
Pagina 8
politiek café BRuG
Locatie: De Pas heesch
Pagina 13
Baby- en kinderbeurs
Locatie: De Pas heesch
Pagina 10
Heemschuur opengesteld
Locatie: schoonstraat 35 heesch
Pagina 7
Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther
Vogeltentoonstelling
‘De oranjewever’
Locatie: riethoeve Vorstenbosch
Pagina 30

strijbosch store geopend
Locatie: nistelrode
Hullie kleine piet krijgt
pietenles
Locatie: hullie speelboerderij
Uden
Concert mannenkoor
De Karawanken
Locatie: h. hartkerk Oss
jubilarissenconcert
Notenkrakers
Locatie: De stuik Vorstenbosch
25 NoVEMBER
Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 heesch
26 NoVEMBER
Cursus persoonlijke en
intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 nistelrode
scheve hoofden bij zuigelingen
Locatie: ziekenhuis bernhoven
Uden
Pagina 22
thema-avond Dorpsraad
Nistelrode Welzijn & zorg
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 19
open huis appartementen
Locatie: sparrenweide nistelrode
informatieavond beheersing
van uitval van personeel
Locatie: brouwersstraat 29
heeswijk-Dinther
Pagina 23
Concert door het Dudok
Kwartet m.m.v. Eva van
Grinsven
Locatie: Kasteel heeswijk
heeswijk-Dinther
thema-avond over paus
Franciscus
Locatie: CC sint Willibrord
heeswijk-Dinther
27 NoVEMBER
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode
Nordic walking
Locatie: 7 eeuwenpark nistelrode
Workshop sierlijk vlechten
Locatie: Danaque haarstudio
Menzel nistelrode

start voorverkoop
pronkzitting
Locatie: ‘t Tunneke heesch
Pagina 12
sinterklaasactie
scouting Mira Ceti
Locatie: huis-aan-huis nistelrode
Pagina 8
zwarte piet
komt naar de markt
Locatie: heesch
lezing: ‘De voedselparadox’
Locatie: Petrus-emmaus kerk
heesch
Pagina 24
28 NoVEMBER
Media-event Mediawijsheid
Locatie: bibliotheek nistelrode
Pagina 14
Hertog jan
speciaalbier-proeverij
Locatie: De Toren
heeswijk-Dinther
onderonsje in Dinther
over voeding voor je brein
Locatie: CC servaes
heeswijk-Dinther
Pagina 5
lezing ‘Feesten, planten en
beesten’
Locatie: heemkamer De Wojstap
heeswijk-Dinther
Pagina 7
Kennismaking Burgemeester
Locatie: De stuik Vorstenbosch
Pagina 1
lezing Frits Wunderlich
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
29 NoVEMBER
Vrouwen ontmoeten
Vrouwen
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 28
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

zwarte piet
komt naar de markt
Locatie: heeswijk-Dinther
opening Kringloop bedrijf
Bernheze
Locatie: Voorste Groes 1a heesch
30 NoVEMBER
Vervroegd kerstfeest
Locatie: Café de snor nistelrode
Nisseroise 90`s Night
Locatie: zaal ‘t Tramstation
nistelrode
Reality - Music from jamaica
Locatie: De Pas heesch
Nielson
Locatie: ‘t Tunneke heesch
sinterklaas in Kasteel
Locatie: Kasteel heeswijk
heeswijk-Dinther
Pagina 8
Danspresentatie
Dv Dancing Kids
Locatie: De Pas heesch
Pagina 10
1 DECEMBER
lederzaak Verhagen
geopend
Locatie: ’t Dorp 44 heesch
life & Garden geopend
Locatie: bosschebaan 23 heesch
Dressup instyle geopend
Locatie: ’t Dorp 86a heesch
sinterklaas in
Kasteel Heeswijk
Locatie: Kasteel heeswijk
heeswijk-Dinther
pagina 8
Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther
open dag B & B life is Good
Locatie: Fokkershoek 27
heeswijk-Dinther

sint Nicolaasfeest
KBo Heesch
Locatie: De Pas heesch
zwarte piet
komt naar de markt
Locatie: nistelrode

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

