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Gratis entree
Locatie:   Van Zoggel Wonen & Zo
   Plein 1969 7, Heeswijk Dinther
Tijd:   16:00-21:00

Ontdek jouw stijl

Zie pagina 33

TRV-Bernheze.nl
Evenementen

agenda

Heerkens Groente en fruit

Had zaterdagmorgen het winnen nog geen prioriteit bij de versspeci-
alisten, bij het zien van het logo waarmee hun onderscheiding bekend 
gemaakt werd, kwam het besef ook bij GErT-JAn En MArIËLLE 
HEErKEnS binnen. Hierna namen blijdschap, trots en vele felicitaties 
het echtpaar volledig in beslag.
De complete versspecialist is een echte Bernhezer ondernemer. Het be-
drijf neemt de zelf geteelde producten van telers uit de regio af, levert bij 
veel Bernhezer cafés, restaurants, hotels en businesscatering. “Dit gaat 
zelfs over de landsgrenzen”, vertelt Gert-Jan. Onder andere in Engeland 
zagen ze zelf hun verpakte verse product in de schappen liggen. Het 
maatwerk, de korte levertijd en de service geven hierin de doorslag. Ser-
vice, flexibiliteit en betrokkenheid zijn hun kernwaarden.

Zie ook pagina 9

LOOSBROEK- Het Nisseroise bedrijf Heerkens Groente en Fruit is zaterdag in Loosbroek tijdens het Bernhezer Business Event 
uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar 2014. 

Gert-Jan & Mariëlle Heerkens en Roel van der Leest Foto’s: Marcel van der Steen

presenteert 
het nieuwe

theaterprogramma 
2014-2015

aan het werk

CAfETArIA DE SnOr - 
NISTELRODE

fOLDEr DEZE WEEK

Autoroel’s moest het opnemen tegen plaatsgenoot Buro Tweevoud en Johnnie 
& Mieke’s dagwinkel. Allen werden op het podium bejubeld. Heerkens moest 
het opnemen tegen plaatsgenoot XRC-Services en Houthandel van der Heij-
den uit Heesch. Het zijn allemaal bedrijven die heel sterk in de markt staan.

Het Bernhezer Business Event vond plaats in de drie tot sfeervolle feestzalen, 
omgebouwde bedrijfsloodsen van Langenhuizen Plant op de Nistelrodesedijk 
in Loosbroek. De familie Langenhuizen toonde zich gastvrije ondernemers, 
waarbij hun natuurlijke product de twee loodsen een warme uitstraling gaven. 

rOEL VAn DEr LEEST van Autoroel’s uit Heeswijk-Dinther ontving 
de titel Beste Jonge Ondernemer van het Jaar. Autoroel’s is in korte tijd 
sterk gegroeid. Het bedrijf verkocht 120 auto’s in het eerste jaar - 2009 
- tot zo’n 250 in 2014. 

Roel staat naar eigen zeggen van maandag tot zondag klaar voor zijn 
klanten, die op zijn website de tevredenheid over het autobedrijf nog 
eens onderstrepen. Het nieuwe pand op het bedrijventerrein Retsel is 
uitgebreid.

Heerkens Groente en fruitOndernemer 

van het jaar 

2014 Autoroel’s Jonge
Ondernemer 
van het jaar 

2014

in company

Beelden gemaakt door Jet van Zijl

Heldere focus
Klantgericht
Doorzettingsvermogen

Deskundigheid
Eerlijkheid 
Een gezonde ambitie
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Eten, drinken & uitgaan
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DeMooiBernhezeKrant
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Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl
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Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170

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

PEFC/30-31-421

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

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

Advertorial

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober: 
expositie Glaskunst van Ewout Vis. 
Beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur en gratis toegankelijk.  
          
“In 2010 ben ik met glas gaan wer-
ken”, zegt Ewout Vis. “De aanlei-
ding was mijn verwondering over 
de schoonheid van het breukvlak 
van een stuk vlakglas. Vergeleken 
bij de oppervlakte van een ruit 
heeft het breukvlak een bijna kris-
talachtige sprankeling en helder-
heid. Het verlangen kwam op om 
iets met dit materiaal te doen, het 
te gebruiken in plaats van verf en 
daar een ‘schilderij mee te maken.”

Zie ook: www.ewoutvis.nl

Donderdag 16 oktober is er een le-
zing over emoties door Jeroen van 
Cuijk, aanvang 20.00 uur, kosten  
€ 5,-.
Sinds twaalf jaar heeft Jeroen een 
praktijk voor Fysiotherapie en Na-
tuurlijke Geneeswijzen. De inte-
resse in de mens en zijn gezond-
heidsbeeld zat er van jongs af aan 
in. Gaandeweg kreeg hij in de ga-
ten dat er diepere oorzaken waren 
voor ziek zijn en blessures. Dit gaf 
hem een zetje richting de gezond-
heidszorg. Eerst als fysiotherapeut 
en later ook als natuurgeneeskun-

dig therapeut. Het gaat erom hoe 
wij ons zelfgenezend vermogen 
kunnen ‘aanspreken’. We hebben 
meer invloed op onze gezondheid 
dan we zelf voor mogelijk houden. 
Zie ook: www.gevoelvoorleven.nl

Zondag 19 oktober houdt Abt De-
nis Hendrickx van de Abdij van 
Berne een lezing over het thema 
‘Kerk-zijn in deze tijd’. Aanvang 
15.00 uur, entree € 5,-. Hoe treedt 
de abt van Berne de toekomst tege-
moet? Wat ziet hij allemaal rondom 
zich heen gebeuren en wat denkt 
hij daarvan?
Meer over deze lezing zie pagina 3.

GEOPEND 
VANAF 

6 OKTOBER 
Laar 24 

5388 HG Nistelrode
www.cafetariadesnor.nl 

Bestel nu:
0412-610828

SucceSvol 
oogStfeeSt
‘Met familie is het 
overal genieten!’

bakkerij
Advertorial

Column

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

NIEUWE MENUKAART!

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

De fanclub houdt die avond een 
spetterende rock en roll-loterij, 
waarbij prijzen te winnen zijn. Ie-
dereen ontvangt bij binnenkomst 
een gratis lot. 
Adres van café De Zwaan is: Mgr. 
Van Oorschotstraat 2 in Heeswijk-
Dinther. De Herrie Davidson Band 
speelt rocknummers uit de jaren 
‘60 en ’70. Fanclubleden hebben 
gratis toegang tot deze avond. 
Niet leden betalen aan de kassa  
€ 5,- . Aanvang is 21.00 uur.

Vijfde fanclubavond 
Herrie Davidson Band
HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse openbare fanclubavond van de 
Herrie Davidson Band wordt op zaterdag 25 oktober in De Zwaan in 
Heeswijk gehouden. Het wordt een heel bijzondere avond dit keer; de 
fanclub viert zijn eerste lustrum. 

De dames Lamers

Moeder en dochter De bakkers Lamers

Heerlijke tapas broden
kooktip 

Tomaten 
ontvellen
Breng water aan de kook 
en zet een bak met koud 
water klaar. Snijd met 
een scherp mesje een 
kruisje in het velletje 
aan de onderkant van de 
tomaten. 

Dompel de tomaten 
enkele tellen in het 
kokende water tot de 
velletjes beginnen te 
krullen. Leg de tomaten 
daarna direct in het koude 
water. De velletjes zijn nu 
eenvoudig te verwijderen.
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Wij zijn uw bank.
Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

KoKen

De keuken is niet mijn favoriete ruimte in het huis. Tenminste, als er 
in de keuken alleen maar ruimte is voor het fornuis waarop gekookt 
moet worden. Wanneer er in de keuken ook een eettafel staat, waar ik 
alleen maar aan hoef te schuiven voor een lunch of het avondeten, ben 
ik er niet weg te slaan. Dan vind ik het totaal geen probleem de tafel 
‘op te halen’ en daarna weer helemaal schoon te maken, als ik maar zo 
min mogelijk achter die potten en pannen hoef te staan. 

Het wonderlijke is dat ik wel een fascinatie heb voor de bereiding 
van eten. Als ik zonder na te denken de televisiezenders scan om te 
kijken of er iets interessants te zien is, blijf ik regelmatig even hangen 
bij 24 Kitchen. Ik probeer me dan niet al te veel te irriteren aan het 
overmatig gebruik van verkleinwoorden door de presentatoren (als 
in: grote vleestomaatjes kunnen heel goed in dit gerechtje), maar als 
ik daar doorheen luister, vind ik het machtig interessant. Het ziet er 
allemaal zo doodeenvoudig uit, dat zelfs ik het zou moeten kunnen, 
denk ik dan in mijn luie stoel.

Als ik daarna vol goede moed op een site vol recepten ga kijken om 
het ook eens te gaan proberen, is mijn kooklust al gauw bedorven. 
Wat er op tv als een koud kunstje uitziet, is volgens de beschrijving 
op de site vaak hogere wiskunde. Er staan ingrediënten op waar ik 
nog nooit van gehoord heb, dus laat staan de puisterige vakkenvuller 
van de Jumbo waar ik het aan moet gaan vragen. Daarnaast moet 
je ongeveer vier dingen tegelijk uitvoeren binnen een bepaalde tijd 
en timemanagement vind ik nou niet bepaald een ontspannende 
bezigheid. 

Ik vind het opvallend dat de meeste koks op 24 Kitchen toch mannen 
zijn. Zij hebben blijkbaar meer geduld en doorzettingsvermogen dan 
de meeste mannen die ik ken. De meeste mannen die ik ken hebben 
meer op met een man die ze gewoon een makkelijke maaltijd kan 
bezorgen, dr. Oetker.

Column
D’n blieker

Abt Denis Hendrickx; open en vernieuwend Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers
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Out of Home formule ormule award

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

Geldig t/m zondag 

12 oktober ‘14

Schnitzel, Kipsaté of Sparerib Menu

PER STUK

€ 5,00

Abt Denis Hendrickx: 
Actualiteit in de kerk
Lezing en discussie in de Kloosterkapel

Het doen en laten van deze paus 
is gestoeld op afstemmen op de 
gemeenschap: ”Als kerk moet je je 
op de geur van de kudde afstem-
men”. De taak die Paus Franciscus 
heeft is gigantisch: Hervorming 
van het financiële domein, reorga-
nisatie van het bestuursapparaat 
en herstellen van het imago dat 
door mensen uit diezelfde kerk is 
geschaad. De aankomende synode 
over Kerk en gezin, zal veel dui-
delijk maken en is een spannend 

moment volgens de prelaat van de 
Abdij van Berne. 

Als kerk is er ook een taak wegge-
legd voor de samenleving. Ruimte 
geven aan asielzoekers. Problemen 
oplossen door je houding en sa-
menspraak. 
Abt Denis is tegenstander van uit-
roeien en een starre houding. Wars 
van een gevestigde orde en den-
ken in de enige waarheid. Open-
heid en discussie. Onafhankelijk 

zijn van politiek en intriges en 
vooral – waar nodig – een appèl 
doen op de politiek, of die nu kleri-
kaal is of burgerlijk. 

De openheid van Abt Denis Hen-
drickx nodigt uit tot samenspraak 
en discussie, die wat hem betreft 
niet beperkt hoeft te blijven tot de 
Rooms Katholiek kerk. 

Zondag 19 oktober om 15.00 uur. 
Entree € 5,-

Advertorial

VORSTENBOSCH – Abt Denis Hendrickx neemt u mee in zijn denkwijze over kerk en maatschappij. Geen re-
geltjes of wetten moet u verwachten. Abt Denis Hendrickx is een man die houdt van openheid, samenspraak 
en ruimte geven. Paus Franciscus is wat hem betreft iemand die hem regelmatig een spiegel voorhoudt en 
hem uitdaagt met andere ogen te kijken.

De openheid van Abt Denis Hendrickx nodigt uit tot 
samenspraak en discussie, die wat hem betreft niet beperkt 
hoeft te blijven tot de Rooms Katholiek kerk

‘Wat er op tv als een kouD kunstje uitziet, 
is op De site vaak hogere WiskunDe’
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Health, Beauty, Care

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

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

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

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

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

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

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

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.
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V.l.n.r.: Jos, Joep en Okke Tekst en foto: Hieke Stek

IPG Smile toetst toegankelijkheid bij sportclubs 

Sportverenigingen in Bernheze 
worden getoetst op hoe toeganke-
lijk zij zijn voor mensen met beper-
kingen door leden van IPG Bern-
heze. Die toegankelijkheid heeft 
meer te maken met het sociale as-
pect dan met faciliteiten.
Het IPG Bernheze heeft in 2011 
het IPG Smile project ontwikkeld 
om in Bernheze vorm te geven aan 
de Week van de Toegankelijkheid. 
Jos de Vries, Joep van Lankveld 
en Okke van Mierlo zitten dit jaar 
in de organisatiecommissie. “Het 
doel is bewustwording creëren. 
Hoe toegankelijk ben je? We toet-
sen dat aan verschillende criteria. 
Nu is het thema sport, maar eerder 
waren het de categorieën food, 
zorgwinkel en winkel. Mooi om 
te zien dat een aantal problemen 
die waren gevonden, inmiddels 
opgelost zijn. Daar doen we het 
tenslotte voor. Na 11 oktober laten 
we het resultaat weten.”

Doof 
Okke is vanaf zijn geboorte doof 
en voetbalt van kinds af aan al 
bij HVCH in Heesch. Hij is leider 
bij de kleintjes, clubscheidsrechter 
en speelt daarnaast zaalvoetbal 
bij het Eindhovense doventeam. 
Heb je je nooit buitengesloten ge-
voeld, vertaalt zijn tolk mijn vraag. 
“Nee, nooit. Ik was gewoon één 
van het team. Mijn vader heeft 
meteen toen ik bij de F-jes kwam, 
mijn beperking goed uitgelegd aan 
het team en de trainers. Het is een 
gastvrije vereniging voor mensen 
met een verstandelijke en/of licha-
melijke beperkingen, voor hen is 

een speciaal G-team in het leven 
geroepen. Ik ben afgestudeerd aan 
het CIOS en vind het heel goed 
dat dit jaar de sportverenigingen 
onder de loep worden genomen.” 
Okke zit naast dit project ook bij 
het Scholenproject van IPG. 

Welkom 
Jos zit op waterbasketballen, is 
jeugdleider bij WHV en scheids-
rechter bij het zaalvoetballen HDL. 
“Er zijn meerdere mensen met een 
beperking die voetballen bij WHV 
Loosbroek en vooraf wordt altijd 
besproken hoe het sporttraject 
aangepakt gaat worden. 
Ook in Loosbroek voelen mensen 
met een beperking zich welkom. 
Als een van de weinige vereni-
gingen hebben ze daar een invali-
dentoilet, maar als enige dan weer 
geen invalidenparkeerplaats.” 

Betrokken 
Joep waterbasketbalt ook en is ac-
tief lid bij Schietvereniging Hedilo. 
“Het doet mij goed om te zien dat 
de Bernhezer sportleiders ook heel 
betrokken zijn bij mensen met be-
perkingen. Men is bereid om de 
sport aan te passen en extra te in-
vesteren qua tijd om te helpen met 
de sport. Bij Hedilo hebben we 
een visueel beperkt lid en wordt 
er voor extra licht gezorgd en met 
geluid gewerkt en bij een ander lid 
wordt rekening gehouden met de 
beperkte fysieke kracht. Ik werk bij 
NOC*NSF en daar houd ik mij be-
zig met de gehandicaptensport. Ik 
vind dit thema van de Week van 
de Toegankelijkheid geweldig!”

BERNHEZE - ‘Welkom bij de club’ is het motto van de Landelijke Week van de Toegankelijkheid van 6 t/m 11 oktober. Integraal Platform Bernheze 
(IPG Bernheze) is daar, zoals ze al jaren doet, met haar project IPG Smile bij aangehaakt. 

BERNHEZE - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt voor de MS Collec-
teweek extra collectanten. Er zijn 
meer handen nodig om bij iedere 
voordeur te kunnen aanbellen.

Eén op de duizend Nederlanders 
krijgt de diagnose MS. Jaarlijks ko-
men er 300 nieuwe mensen met 
MS bij. MS is de meest voorko-
mende invaliderende aandoening 
onder jongeren in Nederland. 
Het Nationaal MS Fonds strijdt 
voor een beter leven met MS. Het 
opgehaalde collectegeld wordt be-
steed aan onderzoek, begeleiding 
en voorlichting
Het Nationaal MS Fonds ontvangt 
geen subsidies van de overheid en 
is volledig afhankelijk van donaties, 
giften en sponsoren. Het Nationaal 
MS Fonds kan ook gesteund wor-

den door een gift over te maken 
op giro 5057 te Maassluis.
Aanmelden of meer info via 
www.nationaalmsfonds.nl.
Of neem contact op met Pamela 
Zaat, landelijke coördinator van de 
MS collecteweek, 010-5919839, 
pamela@nationaalmsfonds.nl.

nationaal MS fonds 
zoekt extra collectanten

De gasten en vrijwilligers rekenen 
op een bijdrage. bijdrage die een 
belangrijke bron van inkomsten is 
voor de Zonnebloem. Met de op-

brengst worden activiteiten geor-
ganiseerd voor mensen met - vaak 
- een fysieke beperking, die er ook 
graag eens op uittrekken.

Lokale Zonnebloemcollecte
Van 11 tot en met 16 oktober

NISTELRODE - In week 42, van 11 tot en met 16 oktober, gaan de vrij-
willigers van de Zonne bloem  afdeling Nistelrode op pad om te collec-
teren in Nistelrode ten bate van de plaatselijke Zonnebloemvereniging. 
De gehele opbrengst van de collecte wordt besteed aan plaatselijke 
Zonnebloemactivi teiten.
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U kunt ook bestellen in onze webshop!

Ze komen niet uit Brazilië, onze bakkers, maar ze kunnen wel heel lekkere kaasstengels bakken… met ’n Braziliaans tintje.

Bij aankoop van 2 broden 

naar keuze: 

Braziliaanse
kaasstengels
2 stuks

1,00

tips van de bakkers:

Notenrots, cake-broodje met een laagje 

witte chocolade   € 3,25

Picopuntjes en Picobello’s

Witte en bruine minipuntjes naar keuze

10 stuks € 2,50

geldt van 9-10 t/m 15-10-2014

Tijdens het WK in de zomer gingen ze als zoete broodjes... 
Met zoveel fans kunnen wij niet anders dan 

ze terug laten komen in ons assortiment. 
De grote kaasstengels, gebakken 

met ’n pittige marinade zijn
 ’n heerlijke, hartige snack.

 Even in de oven zijn ze 
het allerlekkerst. 

probeer hier maarprobeer hier maarprobeer hier maarprobeer hier maar
met je kaasstengels

Tijdens het WK in de zomer gingen ze als zoete broodjes... Tijdens het WK in de zomer gingen ze als zoete broodjes... Tijdens het WK in de zomer gingen ze als zoete broodjes... 

met je kaasstengelsmet je kaasstengelsmet je kaasstengels
vanaf te blijven

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

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

Tegen inlevering van een volle 
stempelkaart krijgt u 50% korting 

op het tweede hoofdgerecht 
bij eetcafé ‘t Pumpke

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

Maxend 20 te Nistelrode
Eetcafé ‘t Pumpke

Raadhuisplein 7 Nistelrode

• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing         
• E- coaching

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

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf 
• Gewichtsbeheersing op maat 

LIVAGE helpt mensen met tijdelijk haaruitval 
aan nieuw zelfvertrouwen

Op het moment dat een vrouw 
hoort dat ze kanker heeft, wordt 
ze geconfronteerd met een lawine 
aan emoties en behandelingen. 
Daarbij verandert ook nog het li-
chaam, door operatie, chemokuur 
of bestraling. De extra emotionele 
belasting van een kalend hoofd 
kan door Anita Vos van LIVAGE 
grotendeels opgelost worden. 

Zorg
Thuis in uw eigen omgeving, even-
tueel in het bijzijn van uw dierba-
ren, bespreekt zij uw wensen en 
mogelijkheden om tot een oplos-
sing te komen. Dat is niet altijd een 
haarwerk, het kan eveneens een 
buffje, mutsje of sjaal zijn. Anita 
neemt alle tijd om de mogelijkhe-
den en wensen met u op een rijtje 
te zetten. Als de meest optimale 
oplossing gevonden is, worden 
maten genomen en een pasmo-

ment ingepland. Bij levering wor-
den gebruik, onderhoud en nazorg 
met u doorgenomen. 

Uiterlijke verzorging
Dertig jaar kapperservaring en 
werk als docente uiterlijke verzor-
ging koppelt Anita aan een cha-
rismatisch karakter. Omdat ze als 
docente de zorgzaamheid voor 
klanten miste, is ze sinds juli dit 
jaar franchisenemer voor LIVAGE. 
LIVAGE staat bekend als een pro-
fessionele organisatie die vrouwen 
advies geeft over hun uiterlijk wan-
neer dat als gevolg van medische 
behandelingen zodanig verandert 
dat deze vrouwen zich niet meer 
prettig en zeker voelen. 

Flexibiliteit
Bij zorgzaamheid hoort ook flexi-
biliteit. Anita is zeer flexibel in de 
afspraken die overdag of ’s avonds 
gemaakt mogen worden. Na het 
eerste contact kan meestal het eer-
ste gesprek ook diezelfde dag nog 
plaatsvinden. Ook het assortiment 
van handgemaakte haarstukken 
van echt haar, buffjes en sjaals is 
zeer flexibel. Voor alle klanten 
geldt dat privacy en respect voor-
op staan. 

Bij verlies van wenkbrauwen en 
wimpers zal Anita adviezen geven 
over producten en de werkwijze 
samen met u oefenen. De basis-
verzekering vergoedt een vastge-
steld bedrag. Daarnaast vergoedt 
de aanvullende verzekering een 
bedrag, afhankelijk van de verze-
kering. LIVAGE verzorgt voor u de 

declaratieafwikkeling bij uw zorg-
verzekeraar.

Anita is ambassadrice voor Pink 
Ribbon en is vooral blij met de 
band die zij opbouwt met haar cli-
enten en het herboren zelfvertrou-
wen. 

Advertorial

Anita Vos met een paar van haar ‘modellen’ Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Vrouwen die door omstandigheden tijdelijk haaruitval heb-
ben, krijgen hun zelfvertrouwen terug dankzij de zorgvuldig op maat 
gemaakte haarwerken van LIVAGE. Anita Vos van LIVAGE is zorgzaam 
en vakkundig en haar grote kracht is dat zij bij u aan huis komt en met 
respect u en uw omgeving ontzorgt.

‘Thuis in uw eigen 
omgeving zoeken 
naar de beste oplossing’

LIVAGE Oss en Omstreken

Anita Vos
Broekhoek 12
5384 VR Heesch
06-24394158
www.livage.nl
anita.vos@livage.nl

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert

IPG Smile toetst toegankelijkheid bij sportclubs 
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BernhezefamilieBerichten

Lynn de Groot

NISTELRODE/OSS - Moeder Joyce Schuurmans (34), overgrootoma Zus 
van Dijk - Vissers (77), Lynn de Groot (geboren op 16-7-2014) en oma 
Carla van Dijk (55).

Kennisgeving
 

Rustig is in het bijzijn van zijn dierbaren ingeslapen, 
mijn man, ons pap en opa

 Henk van Kippersluis
 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle liefde, 
zorg en aandacht die wij hebben mogen ontvangen.

 

Annie, kinderen en kleinkinderen

Laar 65, 5388 HC  Nistelrode

Gouden bruiloft Ger en Truus 
Gevers-van Dinther
NISTELRODE – De bewoners van 
Weijen in Nistelrode hadden op 
maandag 6 oktober een gouden 
bruidspaar in hun midden. 

Truus van Dinther uit Nistelrode en 
Ger Gevers uit Vorstenbosch leer-
den elkaar kennen op de kermis 
in Loosbroek en zijn op 6 oktober 
1964 getrouwd, nu dus vijftig jaar 
geleden. Als metselaar verdiende 
Ger de kost voor hemzelf, Truus en 
de drie kinderen Johnny, Doriet en 
Miranda. Na enkele keren verhuisd 
te zijn, zijn ze op hun stek terecht-
gekomen waar ze nu hun gouden 
huwelijksfeest vieren, samen met 
hun trots: de drie kinderen en ze-
ven kleinkinderen (drie jongens en 
vier meisjes). Truus zorgde en zorgt 
nog steeds dat thuis alles op rol-
letjes liep/loopt en houdt van kie-
nen. Ger is een fanatiek biljarter. 

De balletjes rolden bij hem al over 
de biljarttafel toen hij nog een klein 
menneke was. Hij stond dan op 
een leeg bierkratje om goed bij het 

biljart te kunnen en de keu vast te 
houden. Die bierkrat ging met hem 
mee de biljarttafel rond. Hij heeft 
ook veel wedstrijden gebiljart. 

Kai van der Biezen 

HEESWIJK-DINTHER – V.l.n.r.: vader Peter van der Biezen (26), over-
grootopa Jan van der Biezen (90), Kai van der Biezen (geboren op 8-8-
2014) en opa Theo van der Biezen (57).

Inzameling 
kleding, 
textiel en 
schoeisel

NISTELRODE -  Voor de Stichting 
Vrienden van Onze Missionarissen 
wordt op zaterdag 11 oktober weer 
(oude) kleding, schoeisel en textiel 
opgehaald  in heel Nistelrode. 

Wilt u ervoor zorgen dat de kleding 
vanaf 10.00 uur aan de weg staat. 
Indien u onze ophaalronde mist, 
kunt u altijd uw kleding en textiel 
kwijt in de kledingcontainer aan het 
Tramplein, tegenover de Rabobank.
Voor opmerkingen, informatie of 
vragen kunt u bellen met: Peter 
van den Heuvel: 06-54914592 of 
Mientje Koenen: 0412-611408.

Algemene penning van verdienste
NISTELRODE - Maandagavond 6 
oktober werd de Algemene pen-
ning van verdienste van de ge-
meente Bernheze uitgereikt aan 
de wedstrijdploeg van de post 
Nistelrode van de Brandweer Bra-
bant Noord door Burgemeester 
Moorman.

De wedstrijdploeg van de post 
Nistelrode van de Brandweer Bra-
bant Noord is 6 september Ne-
derlands kampioen geworden in 
de klasse TS HD (tankautospuit 
hogedruk). Zij hebben in de finale 
tegen de 11 beste ploegen van 
Nederland gestreden, die waren 
overgebleven van de 275 ploegen 
die in april aan de wedstrijden zijn 
begonnen. Als gemeente Bernheze 
zijn we hier bijzonder trots op.
Belangstellenden worden hierbij 
uitgenodigd voor de receptie op 
zaterdag 11 oktober van 19.00 - 
21.00 uur in de brandweerkazerne 
te Niselrode.

VIErGENERATIES

V.l.n.r.: Dennis, Bart, Berry, burgemeester Marieke Moorman, Ronald, André, Tom en Hans Foto: Ad Ploegmakers
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Pieter heeft 145 melkkoeien en 
Bart zo’n 1000 melkgeiten op stal 
en deze dames worden op dezelf-
de basis gevoed van de opgeslagen 
mais en gras dat van het eigen land 
geoogst wordt. “Ons eigen land is 
niet voldoende. Daarom kopen we 

nog 15 hectare mais van andere 
boeren, waar we wel de mais oog-
sten, maar niet voorbewerken met 
ploegen, zaaien en bemesten, zo-
als we dat op onze eigen hectares 
wel doen.

Half september is het oogsttijd. 
Dan staat alles thuis en op het 
bedrijf op z’n kop,” lacht Pieter. 
“We hebben normaliter onze han-
den vol aan het runnen van onze 
bedrijven. Het oogsten komt bo-
venop onze drukke dagtaken. Dat 
betekent overuren draaien. Geluk-
kig springen mijn zoon en andere 
familieleden bij als het nodig is.”

Inkuilen?
In de stallen wordt voor half sep-
tember veel voorwerk gedaan. 
“Vooruit werken om tijd vrij te 
maken voor de oogst. Ik ben de 
loadermachinist en Bart bestuurt 
de hakselaar en de opraapsnijwa-

gen. Het gras blijft na het maaien 
twee dagen liggen, waarbij het ge-
schud wordt om te drogen. Daarna 
rapen we het op en rijden het op 
d’n berg. Vreemd genoeg spreken 
we nog steeds van inkuilen, maar 
we rijden het op hard asfalt dat 
ommuurd is en wat een afvoer-
systeem heeft. Hier blijft het onder 
plastic, dat later gerecycled wordt, 
afgedekt wachten op gebruik. Het 
mais heeft een korter oogstpro-
ces: dat wordt alleen gehakseld en 
‘ingekuild’. We helpen elkaar ook 
op het bedrijf. In de oogstperiode 
is die samenwerking wel intensie-
ver dan normaal. Als één van ons 

vroeg te velde moet, zorgt de an-
der dat het vee op tijd gemolken 
en gevoerd wordt,” legt Pieter uit. 

Groeizaam 
“Het afgelopen jaar was gelukkig 
een groeizaam jaar. Als dat anders 
uitpakt moeten we duur voer inko-
pen en dit wordt nooit doorbere-
kend in ons eindproduct. De markt 
van agrarische producten is altijd 
heftig in beweging en wij schom-
melen mee. Daar moet je rekening 
mee houden. We hebben duurza-
me bedrijven met een bijna geslo-
ten kringloop: gewasgroei – voer – 
verteerproces – mest – bemesting 
– dat weer zorgt voor gewasgroei. 
Daar zijn we trots op.”

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 10 t/tm 16 oktober 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

Uw kwaliteitsslager

500 gram gevulde varkens� let   € 4,99

100 gram gebraden gehakt  € 1,15

Nu weer lekkere herfstproducten zoals:
• Rookworst

• Hausmacher
• Balkebrij

Allemaal uit eigen keuken

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

info@ceelengroentefruit.nl

Gratis wincode bij 10 stuks Clemengold

Broccoli 500 gram € 0,75
Santé aardappels 3 kilo € 1,95
Muskaatdruiven 1 kilo € 2,95

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

Van Mook

Nieuw!
Speculaas

caketaartje
     Nu 

met zuiver amandelspijs

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

Pakje 
Roggebrood

          Nu

18 plakjes   
1,00

6,25

Voorgebakken
Ciabatta’s

2 + 2 GRATIS
op basis van desem

Krollen
4 + 2 GRATIS

Heerlijk met 
speculaas

D’N 
BOER 
OP

Bart en Pieter van Gogh Tekst en foto: Hieke Stek

Gebroederlijk de mais oogsten

VINKEL - De broers Pieter en Bart van Gogh werken los van elkaar, maar ook intensief samen. “We zijn 
elkaars buurmannen en hebben allebei een eigen bedrijf. Ik heb een melkveehouderij en Bart een geitenmel-
kerij. Maar we bewerken samen 38 hectare mais, 45 hectare gras en hebben zelf verschillende landbouwma-
chines. Schouder aan schouder werken we samen om het gras en de mais te oogsten. We delen ook de passie 
voor de landbouwmachines: we kopen opknappers, sleutelen eraan tot ze tiptop zijn en dan willen we er ook 
op rijden. Daarom oogsten we het liefst zelf!” aldus Pieter.

‘als een van ons vroeg te velDe moet, zorgt 
De anDer Dat het vee gemolken WorDt’

Hoog bezoek in Kneuzel

In het land van Koningin Klatsjoe-
kinokaat loopt alles op rolletjes, 
behalve in het dorpje Kneuzel. De 
mensen die daar wonen hebben 
allemaal een eigenaardigheid; een 
achteruitlopende postbode, een 
vieze kokkin, een verliefde mo-
deontwerpster en nog veel meer 
rare mensen...maar iedereen is erg 
gelukkig. De koningin heeft echter 
net dat stukje land nodig om haar 
tuin nog mooier te maken. Dus 
gaat ze met haar minister op pad 

om te kijken hoe ze dat voor elkaar 
kunnen krijgen.

Speeldata: vrijdag 10 oktober om 
19.30 uur. Zaterdag 11 oktober 
om 15.00 uur. Zondag 12 oktober 
om 15.00 uur.
Waar: Willibrord Centrum (Paro-
chiehuis) aan de Hoofdstraat in 
Heeswijk-Dinther.
Entree: € 4,- p.p. Groepen van 
meer dan 10 kinderen € 3,50 p.p.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 

kassa. Als u met meer dan 10 kin-
deren komt, graag even doorge-
ven op welke dag u komt en met 
hoeveel personen op tel. 0413-
296008. Voor inlichtingen kunt 
u terecht bij Marina Pepers, tel. 
0413-292883.

HEESWIJK-DINTHER -  Onder leiding van de regisseurs Sabine van Lamoen en Kristel van Driel is de jeugd-
groep van toneelvereniging ‘Kantlijn’ uit Heeswijk-Dinther met de laatste repetities bezig om aankomend 
weekend weer een prachtige toneelvoorstelling op de planken te kunnen brengen. Het spel zit vol met span-
ning en humor. De spelersgroep bestaat uit elf kinderen, waaronder een debutant: Sill van der Heijden. De 
decorgroep heeft een zeer mooi en verrassend kunstwerk van het speelplan gemaakt, zodat het geheel een 
mooi kijkspektakel wordt.
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De kracht 
van Laverhof

In het voorjaar van 2014 hebben we met 
medewerkers, vrijwilligers, cliënten en familie en 
de inwoners van Heeswijk-Dinther, Loosbroek, 
Middelrode, Schijndel, Vinkel, Vorstenbosch en 
Wijbosch, gesproken over de toekomst van Laverhof. 
Die toekomst wordt beschreven in ons strategisch 
beleidsplan 2015-2020.

Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van ons 
beleidsplan ‘De kracht van Laverhof’ op: 

woensdag 15 oktober a.s. van 
15.00 tot 17.00 uur in de Aula van 
Cunera | De Bongerd in Heeswijk

U bent van harte welkom. Graag aanmelden via 
info@laverhof.nl of (0413) 29 81 00.

Stichting Laverhof, Zijlstraat 1, 5473 CJ  Heeswijk

op leeftijd

KBO Bernheze
Extra toelage 
huishoudelijke 
hulp

BERNHEZE - Het Rijk stelt de ko-
mende twee jaar een extra toe-
lage van minimaal € 150 miljoen 
beschikbaar voor huishoudelijke 
hulp. Brabantse gemeenten drei-
gen dat geld echter in Den Haag te 
laten liggen. Seniorenvereniging 
KBO-Brabant maant de Brabantse 
gemeentebesturen om met spoed 
alsnog een aanvraag in te dienen 
bij het ministerie van VWS. 

Gemeenten gaan in het kader van 
de nieuwe Wmo, die 1 januari 
2015 ingaat, fors bezuinigen op 
huishoudelijke hulp of brengen die 
hulp onder in een algemene voor-
ziening. Huishoudelijke hulp wordt 
daarmee voor velen onbereikbaar. 
De onrust - bij onder meer oude-
ren - hierover is groot.
Om te zorgen dat de overgang naar 
de nieuwe Wmo goed verloopt, 
stelt het kabinet in 2015 en 2016 
een extra toelage van minimaal  
€ 75 miljoen per jaar ter beschik-
king voor huishoudelijke hulp. 
Deze toelage moet de inkoop van 
huishoudelijke hulp door gemeen-
ten bij zorgaanbieders bevorderen. 
Het doel is om de werkgelegen-
heid op peil te houden, maar ook 
zal deze tweejarige toelage ertoe 

leiden dat de overgang naar een 
hogere eigen bijdrage voor huis-
houdelijke hulp meer geleidelijk 
verloopt. Huishoudelijke hulp blijft 
daarmee de komende twee jaar be-
schikbaar voor een grotere groep 
mensen dan eerder voorzien. Om 
voor de toelage in aanmerking te 
komen hebben gemeenten tot 15 
oktober 2014 de tijd om bij het 
ministerie van VWS hun belang-
stelling formeel kenbaar te maken. 
KBO-Brabant heeft daarom op 1 
oktober per brief alle gemeentebe-
sturen in Noord-Brabant dringend 
verzocht om de extra toelage voor 
huishoudelijke hulp aan te vragen 
bij het ministerie van VWS. 

Kalenders voor 
Oog om Oog

BERNHEZE - Oog om Oog is 
een samenwerkingsproject van 
KBO-Brabant en stichting Oud in 
Afrika. Met dit project maken Bra-
bantse KBO-leden staaroperaties 
voor ouderen in Ethiopië moge-
lijk. Speciaal voor het project zijn 
nu kalenders vervaardigd voor het 
jaar 2015.

U kunt ouderen hun zicht terug-
geven door deze kalender te be-
stellen. Maak daarvoor € 13,30 
(€ 10,- voor de kalender en  
€ 3,30 verzendkosten) over op re-

keningnummer NL 27 FVLB 022 
687 8651 van KBO-Brabant, onder 
vermelding van ‘kalender Oog om 
Oog’ en adresgegevens. De kalen-
der wordt per omgaande toege-
zonden en het volledige aankoop-
bedrag van € 10,- komt ten goede 
aan het project. 
KBO-Heesch biedt de mogelijkheid 
om de verzendkosten te besparen. 
Wij willen de kalenders desge-
wenst voor u bestellen. In De Pas 
staat in d’n Herd een doos. Daarin 
kunt u een briefje met uw naam, 
adres, telefoonnummer noteren en 
bestelling erop achterlaten. 
Bestelling per e-mail kan door de 
gegevens te sturen aan: 
martien.van.iersel@home.nl.
De kalenders worden in december 
thuisbezorgd. Afrekenen bij leve-
ring.
Door medewerking van diverse in-
stanties komt de totale opbrengst 
(€ 10,- per exemplaar) ten goede 
aan het project. We ondersteunen 
dit initiatief van KBO-Brabant van 
harte.

Zorgcentrum Laarstede zoekt vrijwilligers
NISTELRODE - Het organiseren en realiseren van leuke activiteiten voor bewoners bin-
nen Laarstede, valt of staat grotendeels met de inzet van vrijwilligers.

Spreekt jou dit aan en heb jij ook zin om bij te dragen aan het plezier en de voldoening te 
ervaren dat dit met zich meebrengt? Voor nadere informatie: neem dan contact op met 
Gerry Smits, telefoon 0412-407020 of per email gerry.smits@brabantzorg.eu.

Kaartavond Zonnebloem afdeling HDLV
HEESWIJK-DINTHER - De Zonnebloem, afdeling HDLV houdt op vrijdag 17 oktober een 
kaartavond met rikken en jokeren in het Willibrordcentrum in Heeswijk, aanvang 19.30 uur. 

Tijdens de pauze worden er loten verkocht en na het kaarten volgt de loterij. De opbrengst 
is voor de activiteiten en het bezoekwerk van de Zonnebloem, afdeling HDLV. Inschrijven 
kan vanaf 19.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-, inclusief twee consumpties.

Busreis met Ziekenvereniging De Horizon
HEESCH - Een dagje Amsterdam, met De Horizon mee. Na veel wikken en wegen ben ik 
meegegaan. ’s Morgens om half negen bij De Pas verzamelen. Na de koffie konden we 
met 150 mensen in drie grote bussen. Aangekomen in Amsterdam kregen we koffie met 
gebak en daarna een rondvaart van 1,5 uur door de grachten, zeer mooi en interessant, 
iedereen was er helemaal weg van.

Bij terugkomst stond er een uitgebreide lunch. Ondertussen nog even bijgepraat en toen 
gingen we weer de bussen in voor een rondrit door Amsterdam. Geweldig mooi en zeer 
druk, overal mensen, waar je ook keek. Daarna op weg naar Houten, waar we gingen 
dineren, overheerlijk. Daarna gingen we terug naar Heesch. Het was een onvergetelijke 
dag, dankzij De Horizon en zijn sponsors en vrijwilligers. Allemaal bedankt, namens alle 
reisgenoten, het was geweldig. Groetjes en hopelijk tot volgend jaar.

Donateurs bedankt
Eind september is bij alle donateurs van Ziekenvereniging De Horizon de jaarlijkse finan-
ciële bijdrage geïncasseerd. Dankzij deze donateurs kan onze ziekenvereniging haar jaar-
lijkse activiteiten blijven organiseren voor de langdurig zieken, eenzamen en mensen met 
een beperking uit Heesch.

BErnHEZE
Zorg voor ouderen 
hier en elders

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
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Deze sponsoren hebben het mogelijk gemaakt om het 
Bernhezer Business Event te organiseren. Bedankt daarvoor! 2014 in company

www.juicebv.nl

Special Petfoods
since 1932

H O U T H A N D E L

van der heijden

Alferink Opticiën
Jos Wingens Herenhaarmode
Solving Efeso
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Rijschool Kees van Iersel
‘ t Traject
Bosch & Van Oers Bouwkundigen
Marya Schoenen en Tassen
Van Happen Containers

BouwOort Betoncentrale
ONS Energiecollectief BV
Van den Akker Mercedes
Factor 64
Optimisd
Bevers Installatietechniek
Cinergie Groep B.V.
Printpoint Displays
Vitaro Robot grasmaaiers

Rösler Benelux B.V.
Kling Brandbeveiliging
Weijenberg Autobedrijf
Ad Donkers houtbewerking
Fourside BV Vorstenbosch
Search B.V.
Annelies Medi Spa
Van Munster Recyclers
Het Sentiment

Reisswolf Heesch
Lips Groen
May Day Wok en Go
Restaurant Negen
Ari-Jenne bloemist
Van Gruijthuijsen catering
Tousain Catering Service
Administratiekantoor Kleijngeld
Van de Wijgert Verhuur B.V.

Van Zoggel Wonen en Zo
Hedi Meubelen
Heesakkers interieurs
Van Driel vervoerservice
Bowij toiletwagenverhuur
Cranen Fleetservice
De Lorijn

Het was een zeer geslaagde avond! Eigenlijk waren alle zes de genomineerden op zichzelf al winnaars. Uit de lovende juryrapporten bleek ook dat het 
uiteindelijk een ‘close call’ was. Zo’n mooie avond vol gezelligheid en lekkere hapjes was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder alle sponsoren, vrien-
den en vrijwilligers. Iedereen heel hartelijk bedankt daarvoor! Een speciaal bedankje voor Hedi Meubelen en Van Zoggel Wonen & Zo voor de prachtige 
aankleding van het podium. 

De organisatie van het Bernhezer Business Event was erg in haar nopjes met de locatie van dit jaar. De familie Langenhuizen van Langenhuizen Plant in 
Loosbroek stelde haar prachtige bedrijfslocatie beschikbaar. In korte tijd zijn de bedrijfshallen omgebouwd tot een prachtige feestlocatie. 

Foto’s: Alette Fotografi e

Foto’s: Marcel van der Steen
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‘Verrassende Ontmoetingen’ is 
een organisatie, die kwalitatief 
hoogwaardige blaasorkesten uit 
Nederland samenbrengt in een 
jaarlijkse reeks van circa acht dub-
belconcerten. 
Aurora nam sopraan Maartje Ram-
meloo mee, een veelgevraagde 
Nederlandse soliste in grote ora-
toria, missen en cantates. Samen 
met haar werd ‘Lost Labyrinth’ van 
componist Houben gespeeld. En 
na de ouverture van Candide (Le-
onard Bernstein) zong én speelde 

Maartje Rammeloo met het orkest 
het theatrale werk ‘Glitter and be 
Gay’ uit de gelijknamige opera. 
Uitsmijter was ‘Girl from 14G’; een 
stuk over een New Yorks meisje, 
dat muziek hoort van al haar bu-
ren in het appartement waar ze 
woont. Dat maakt, dat het werk 
ongeveer elke acht maten een an-
dere stijl krijgt, van klassiek naar 
jazz naar samba. Een geweldig 
uitdagend werk, dat met passie 
en vuur door het orkest en soliste 
werd gebracht.

fanfare Aurora laat van 
zich horen in Tilburg
TILBURG/HEESCH - Fanfare Aurora was zaterdag te bewonderen in Til-
burg. Op uitnodiging van organisatie ‘Verrassende Ontmoetingen’ gaf 
het groot orkest van deze Heesche muziekvereniging deze avond een 
concert in de concertzaal van Theaters Tilburg. 

najaarsconcert harmonie St. Servaes 
en fanfare St. Lambertus

Beide orkesten bereiden zich voor 
op het Jumbo Muziek Festival, een 
jaarlijks terugkerend evenement 
waar gestreden wordt om de ‘Al-
bert van Zutphen wisseltrofee’, dat 

op 1 en 2 november in Venhorst 
gehouden wordt.
De harmonie zal een gevarieerd 
programma ten gehore brengen, 
van filmmuziek tot concertmarsen 

en serieuzere stukken, zoals ‘The 
story of Anne Frank’. Een herkan-
sing voor degenen die het bevrij-
dingsconcert op 18 september 
hebben moeten missen. Fanfare 
St. Lambertus brengt een luchtig 
programma met filmmuziek.

Het concert zal om 11.00 uur door 
de harmonie geopend worden.

HEESWIJK-DINTHER - Harmonie St. Servaes uit Dinther verzorgt zon-
dag 12 oktober met fanfare St. Lambertus uit Nistelrode een najaars-
concert in de Muziekfabriek, het nieuwe onderkomen van de harmonie 
op het terrein van de abdij in Heeswijk. 

Zilveren jubileum nie Te Geleuve

Het was al snel gezellig in de bus 
en dat bleef het. Het zonnetje liet 
zich voorzichtig zien. Bij aankomst 
werd koers gezet richting brou-
werij voor een rondleiding met als 
vervolg het Willinger Brauhaus, 
waar diverse soorten bier gretig af-
trek vonden. ‘s Avonds na het di-
ner gingen we muziek maken weer 
in het Brauhaus. De Duitse Schla-
gers werden welwillend ontvan-
gen, maar bij de Engelse golden 
oldies vlogen de rondjes de muzi-
kanten om de oren. Niemand die 
daar moeite mee had, vooral niet 
penningmeester Mies van Griens-
ven, wiens kas minder snel slonk 
dan verwacht.
Op zaterdag werd een glasblaze-
rij bezocht. De gastheer vervaar-
digde, vergezeld van de nodige 
grappen, de meest uiteenlopende 
kunstwerkjes. De gondelliften 
brachten ons na de lunch de berg 
op. Daar waren zeker 7000 men-
sen die de weg naar boven hadden 

gevonden voor enkel een constant 
stromende bierpomp, meege-
brachte gettoblasters en elkaars 
gezelschap. Ook hier weer een 
enthousiaste ontvangst. Bij ‘Sweet 
Caroline’ en ‘Hey Jude’ vlogen de 
handjes de lucht in en de voetjes 
van de vloer.
Het hoogtepunt dit weekend was 
de samenspraak van het bestuur 
over de geschiedenis van Nie Te 
Geleuve, met in de hoofdrol de ju-
bilarissen. Tiny van Wanrooy, Mies 
van Griensven, Theo Meulepas, 

Gerrit van Uden en Gerrit van Her-
pen (een van de oprichters) kregen 
een beeldje van een muzikant en 
de dames een bloemenbon. Op 
zondag werd op de bowlingbaan 
lustig met ballen gegooid en op 
maandag werd in Oberhausen 
geshopt in het winkelcentrum en 
bezetten de mannen vooral de be-
lendende terrassen. Het onverge-
telijke weekend werd op passende 
wijze afgesloten bij Hoo Wah. 
Het volledige verslag op 
www.mooiheesch.nl

HEESCH – Dweilorkest Nie Te Geleuve vierde in het laatste weekend van september haar zilveren jubileum 
met een vierdaagse trip naar Willingen, Duitsland. Een VIP-bus vertrok op 26 september vanaf de Misse 
richting Willingen.

Natuurlijk mocht ook een groepsfoto niet ontbreken

De jubilarissen kregen een ‘muzikantje’

Lezing: Mobilisatie, oorlog en bevrijding

Van Grinsven vertelt onder meer 
over de aanleg en geschiedenis 
van het vliegveld Heesch B.88 en 
over operaties die door de 126 
Wing Royal Canadian Air Force 
werden uitgevoerd. Na een korte 
pauze wordt de Canadese film 
Wasp Wings vertoond. Deze, in 
1945 door de RCAF Filmeenheid 
gemaakte, film geeft een kort 
maar goed beeld van het leven 
op en rond een tijdelijk vliegveld 

in oorlogstijd, de rol en acties van 
de Spitfires en het werk van lucht-
vaartingenieurs en grondpersoneel 
om deze vliegtuigen operationeel 
te houden.
De lezing wordt georganiseerd 
door de KBO en Bibliotheek Nistel-
rode. De toegang is gratis, con-
sumpties zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden voor de lezing: 0412-
611555 of 
contactnistelrode@nobb.nl

NISTELRODE - Harrie van Grinsven (62 jaar), geboren in een bevrijd 
en vredig Nistelrode, geeft op dinsdag 21 oktober om 14.00 uur in CC 
Nesterlé een lezing over de mobilisatie, de oorlog en bevrijding van 
Nistelrode. 
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Oktober is de woonmaand bij uitstek. Daarom is het tijdens deze gehele maand  
Woonfeest bij Jacobs & Jacobs. Elke zaterdag wordt er speciale aandacht gegeven aan 
het nieuwe woonseizoen en geven wij graag persoonlijk woon advies. Er zijn speciale 
acties, creatieve workshops, u komt meer te weten over de nieuwste woon trends en er 
zijn lekkere hapjes en drankjes uit de streek. Ook zijn er leuke prijzen te winnen. Want 
als u uw zelfgemaakte moodboard bij ons achterlaat maakt u kans op een 3D interieur
ontwerp t.w.v. e 500, of één van de cadeaubonnen. Kijk snel op onze site!

O n t d e k k e n  &  r e a l i s e r e n

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jacobsenjacobs.nL GRATIS

Kans op  
leuke prijzen

Sfeervol wonen
is een feest!

Creatieve  
workshops

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang

Elke zaterdag 
in oktober Dagelijks  

speciale acties

Alles over 
de nieuwste 
woontrends

Oktober is woonmaand...
...dus kom feestvieren bij Jacobs & Jacobs!

Iedere zaterdag wordt er speciale 
aandacht gegeven aan het nieuwe 
woonseizoen en geven zij graag 
persoonlijk woonadvies. Door 
middel van speciale acties, crea-
tieve workshops, demonstraties en 
lekkere hapjes en drankjes uit de 
streek is het ieder weekend in ok-
tober weer een grandioos Woon-
feest! 

Mini-workshop
Zaterdag 11 oktober is er van 
12.30 tot 15.30 uur een demon-
stratie en mini-workshop déco-
pach. Deze wordt verzorgd door 
Karin Tonneijk, gediplomeerd inte-
rieurstyliste, van Idees Workshops. 

Met lijm en dun 
(vloei)papier dat 
in stukjes wordt 

gescheurd of geknipt, 
kunt u accessoires cre-

atief bewerken. In de 
winkel zijn de materialen 

aanwezig, maar als u zelf 
een kleine (bloem)pot, doos 

of kartonnen letter wilt ‘pim-
pen’ mag u deze gerust meene-

men! Let er wel op dat desbetref-
fend voorwerp niet groter is dan 
10 centimeter als u hem volledig 
wilt bewerken binnen het gegeven 
tijdsbestek. Zorg dat u erbij bent!

Moodboard maken
Ook is er een aantal leuke prijzen 
te winnen. Jacobs & Jacobs helpt 
u graag bij het visualiseren van 
uw woondromen. Op de website 
www.jacobsenjacobs.nl is uitge-
legd op welke manier u zelf een 
moodboard kunt samenstellen. 

Als u uw zelfgemaakte moodboard 
inlevert in de winkel van Jacobs & 
Jacobs, maakt u kans op een 3D 
interieurontwerp t.w.v. € 500,- of 
één van de cadeaubonnen.

Oktober is woonmaand, 
dus kom feestvieren bij 
Jacobs & Jacobs
NISTELRODE – De maand oktober staat in het teken van interieursty-
ling. De laatste (kleuren)trends worden bekendgemaakt en diverse top-
designers promoten de nieuwste producten. Jacobs & Jacobs spelen als 
geen ander in op de trends van tegenwoordig en delen met alle plezier 
hun kennis en kunde met passie. Daarom staat de gehele maand okto-
ber in het teken van het Woonfeest bij Jacobs & Jacobs. 

Met lijm en dun 

gescheurd of geknipt, 
kunt u accessoires cre-

atief bewerken. In de 
winkel zijn de materialen 

aanwezig, maar als u zelf 
een kleine (bloem)pot, doos 

of kartonnen letter wilt ‘pim-
pen’ mag u deze gerust meene-

men! Let er wel op dat desbetref-
fend voorwerp niet groter is dan 

ber in het teken van het Woonfeest bij Jacobs & Jacobs. 

Kijk snel op de website voor de bijzonderheden. 

Deelname aan de acties, creatieve workshops en demonstraties is ge-
heel kosteloos. Komt u ook? U vindt ons aan Laar 1 in Nistelrode, 
recht tegenover Van Tilburg Mode. Samen maken wij er een feest van. 
Welkom bij dé Woonsfeermakers van Brabant!

Post nL bij Dagwinkel Vorstenbosch 

Nadat Verstegen Electro haar deu-
ren in 2011 had gesloten en daar-
mee het PostNL punt in Vorsten-
bosch definitief was verdwenen, is 
er het nodige gebeurd. Er werd een 
handtekeningenactie gehouden 
onder de Vorstenbossche bevolking 

met een grote respons, leverancier 
Van Tol uit Barneveld heeft zich op 
alle mogelijke manieren ingezet, 
de gemeente Bernheze heeft ge-
sprekken gevoerd met PostNL, de 
Dorpsraad van Vorstenbosch heeft 
haar best gedaan en Johnnie en 
Mieke zelf hebben nooit opgege-
ven. Ook Wim van Lith, oud-voor-
zitter van de Brabantse vereniging 
voor Kleine Kernen, heeft zich van-
af het begin, samen met de Lande-
lijke vereniging voor Kleine Kernen, 
ingezet om een PostNL, punt terug 
te krijgen in Vorstenbosch. Met als 
resultaat dat PostNL na een afwe-
zigheid van enkele jaren, weer te-
rug is in het dorp. Meer informatie: 
www.dagwinkelvorstenbosch.nl of 
06-12946405.

Wim van Lith, eenmalig medewerker van de Dagwinkel in Vorstenbosch, 
neemt het eerste pakket voor PostNL in ontvangst.

HEESWIJK-DINTHER - Het Servaes 
pad in Dinther is sinds kort geheel 
verhard. Dit gebeurde dankzij de 
inzet van een grote groep vrijwil-
ligers. 

De groep was woensdag 1 oktober 
aan het Servaes pad aan het werk. 
Het ging om leden van Stichting 
Beekdal de Aa, leden van de pa-
rochieraad, gildebroeders van het 
St. Barbaragilde, samen met een 
professionele stratenmaker.
De straatstenen werden via Stich-
ting Aktief Burgerschap geleverd, 
de opslag ervan vond plaats op het 
terrein van de firma Dortmans en 

het advies, de begeleiding en uit-
voering van de grondwerken, het 
maken van de bedding en het af-
trillen van de straatstenen kwam 
tot stand via de familie Van Heijns-
bergen. De grondeigenaren, waar 
het pad voor een gedeelte over 
loopt, zijn Parochie St. Servatius en 
het St. Barbaragilde Dinther.
Het doel was het Servaes pad meer 
geschikt te maken voor gebruik 
door iedereen, ook door mensen in 
een rolstoel. De wandelweg, een 
verbinding tussen het centrum van 
Dinther en het Aadal, is nu in zijn 
geheel verhard. De ingang is naast 
de oude pastorie.

Servaes pad Dinther nu 
geheel verhardVORSTENBOSCH - Johnnie en Mieke’s Dagwinkel in Vorstenbosch opende op 25 januari 2012 haar deuren. 

Het duurde tot 1 oktober 2014 voordat er weer posthandelingen konden plaats vinden.
 

johnnie en mieke hebben 
nooit opgegeven
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Proficiat! Ondernemer 
van het jaar 2014

www.de-toren.nl

Torenstraat 12 - Heeswijk-Dinther
0413-296307

www.dewitasperges.nl

Sushi 
net zo vers 

als de groente 
van Heerkens 

Groente en Fruit

0412 - 617248
www.wokengonistelrode.nl

Wij feliciteren HEERKENS GROENTE EN FRUIT 
met de titel Ondernemer van het jaar 2014

Wij feliciteren HEERKENS GROENTE EN FRUIT 
met de titel Ondernemer van het jaar 2014

Gert en Mariëlle wij zijn trots op jullie

Harrie Heerkens
Arno Verstegen
Hasan Abar
Majid Akbar-Pour
Job van den Akker
Willem van den Akker
Merel Albers
Giel van Boekel
Eva Bukowska

Stijn Ceelen
Hein Ceelen
Jeroen Cornelissen
Ad Corsten
Marc van Dongen
Wendy Janssen
Annie Egelmeer
Pascal Egelmeer
Iris van Erp

Cor van Esch
Nena van Geffen
Henk Govers
Joost Heerkens
Stef Heerkens
Richard Janssen
Tahsin Kasik
Joshua van Lanen
Kevin Langenhuizen

Jetty Manders
Stefan van Nuland
Peter van de Pas
Joyce Pashouwers
Koen Pittens
Kevin Rietman
Linda Romme
Burhan Safur
Ilhami Sarlan

Sjanet Thijssen
Remco van Tilburg
Bram van de Tillart
Babet Verstegen
Manouk Wijgergangs
Kenny Willems
Mark van Zeeland
Martijn van Zoggel

‘Ze kunnen bouwen 
op een betrokken 
personeelsbestand’
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‘t Dorp 148 - Heesch
www.tunneke-heesch.nl

Gefeliciteerd met 
de titel: ‘Ondernemer 

van het jaar 2014’

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476
Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

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

  

  

Schnitzel, Kipsaté  of Sparerib Menuplazafoodforall.nl
plazafoodforall.nl

5,
00

Deals!JubileumSuper Beste fastservice formule va
n 

Ne
de

rla
nd

Out of Home formule award

plazafoodforall.nl

‘t Supertje
Stationsplein 4 5384 BH HEESCHTel: 0412-456476 

Openingstijden   ALLE DAGEN GEOPEND VAN 11.30 UUR TOT 21.00 UUR 

G
e

ld
ig

 va
n

 6
 o

k
to

b
e

r t/m
 1

2
 o

k
to

b
e

r 2
0

1
4

Vorstenbosch

0413-363645

www.slagerijvdtillart.nl

www.verkooyendongen.nl

VersCombiVersCombi
www.verscombi.nl

www.tastysolutions.com

KESSELSEGRAAF 3
MAREN-KESSEL

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode

Wij feliciteren HEERKENS GROENTE EN FRUIT 
met de titel Ondernemer van het jaar 2014

Wij feliciteren HEERKENS GROENTE EN FRUIT 
met de titel Ondernemer van het jaar 2014

Heerkens 
Groente en Fruit

Een mooi bedrijf 
in Mooi Bernheze

www.bernhezemedia.nl

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

Wij feliciteren Gertjan, Mariëlle 
en medewerkers met het behalen van 
de titel Ondernemer van het jaar 2014

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Het team van ‘t Pumpke

www.bakkerijdoomernik.nl

‘De onderneming is 
goed lokaal geworteld’

www.heerkensgroenteenfruit.nl



Woensdag 8 oktober 201414 
  

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016
Markt Nistelrode

Laar 8  -  5388 HE Nistelrode  -  Tel: 0412-671235 
info@orangerievantilburg.nl
www.facebook.com/orangerievantilburg

Ook wij serveren 
groente en fruit van de 

Ondernemer van 
het jaar 2014 De Wit Schijndel

Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel 
www.dewitschijndel.nl - facebook.com/leblancschijndel

Bestel makkelijk en snel op

Wij feliciteren Gertjan, Mariëlle 
en medewerkers met het 

behalen van de titel
‘Ondernemer van het jaar 2014’

www.bbqenzo.nl Telefoon 0800-2008

Voor de enthousiaste 
ondernemer op zoek naar 

een succesformule

Franchise

www.pannenkoekenhuisheesch.nlLoosbroek

Wij feliciteren HEERKENS GROENTE EN FRUIT 
met de titel Ondernemer van het jaar 2014

Wij feliciteren HEERKENS GROENTE EN FRUIT 
met de titel Ondernemer van het jaar 2014

‘De klant centraal, flexibiliteit en kwaliteit’
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Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl | open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Heerkens Groenten & Fruit
gefeliciteerd met jullie award 

‘Ondernemer van het jaar’

Super trots op 
onze ‘hofleverancier’!

adv_demooibernhezer_heerkens.indd   1 06-10-14   15:59

www.geebee.nl

Heuvel 4 – Vorstenbosch

www.tousaincateringservice.nl

www.slagerijvanorsouw.nl

Gert-Jan & Mariëlle en team,

TROTS!! op jullie.

Gefeliciteerd!

Wij feliciteren HEERKENS GROENTE EN FRUIT 
met de titel Ondernemer van het jaar 2014

Wij feliciteren HEERKENS GROENTE EN FRUIT 
met de titel Ondernemer van het jaar 2014

‘Vijftien jaar later staat er een bloeiende onderneming’

www.heerkensgroenteenfruit.nl
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Eten, drinken & uitgaan

Volop live-muziek in De Zwaan
HEESWIJK-DINTHER - De ko-
mende maanden is er wekelijks 
op zaterdag live-muziek in café 
De Zwaan in Heeswijk-Dinther.

Gestart wordt op zaterdag 11 
oktober met twee bands: Despe-
rados d’Amour & Honkscream. 
De Desperados d’Amour zijn op 
een queeste in een steeds de-
solater wordend muzikaal land-
schap. Samen willen ze de rock 
’n roll en aanverwante genres die 
in hun sound doorklinken, zoals 
punk, southern rock, country en 
blues hun oorspronkelijke rebelse 
karakter teruggeven in plaats van 
de zorgvuldig gestylde varianten 
die steeds vaker opduiken. In De 
Zwaan presenteert de band deze 
avond het nieuwe album. 

Honkscream opereert vanuit Ber-
licum, met leden uit Berlicum, 
Vinkel en Rosmalen. De band 
wisselt eigen nummers af met co-
vers van o.a. Megadeth, Gun en 
Metallica. Zelf beschrijft Honks-
cream zich als melodische metal.

Zaal open 21.00 uur, vrij entree, 
info 0413-291575 of 
www.dezwaanlive.nl

DESPErADOS D’AMOur

HOnKSCrEAM

Advertorial

Met hun authentieke producten, 
in tal van kleuren en smaken, kan 
iedereen een eigen, persoonlijke 
pakket samenstellen. In de kerst-
brochure van de Wereldwinkel 
staan tal van suggesties voor pak-
ketten. Maar uit het enorme as-
sortiment is ook een persoonlijk 
kerstpakket samen te stellen. Dat 
kan een bepaald thema zijn; een 
kookpakket, een verwenpakket of 
een andere invulling. 

Cadeaubon
Laat je liever de invulling van het 
kerstpakket over aan de ontvan-
ger? Dat kan met een leuke We-

reldwinkel cadeaubon. Door de 
bon te besteden in één van de We-
reldwinkels bepaalt de ontvanger 
de inhoud helemaal zelf.
Gezien de herkomst van de pro-
ducten gelden er soms langere le-
veringstermijnen. Daarom vragen 
de Wereldwinkels het kerstpakket 
zo vroeg mogelijk samen te stellen, 
zodat de producten op tijd gere-
serveerd kunnen worden.

Voor info: Nistelrode (0412-
613032), Heesch (0412-452191), 
Heeswijk-Dinther (06-46294520). 
De winkels zijn tijdens de ope-
ningstijden bereikbaar.

Duurzame kerstpakket-
ten bij de Wereldwinkel

BERNHEZE - De Wereldwinkel verzorgt kerstpakketten met een bijzon-
dere kerstgedachte. Een kerstpakket van de Wereldwinkel is namelijk 
fairtrade, en daarom zowel duurzaam als maatschappelijk verantwoord. 

INSTIJL
11 oktober 2014

WWW.INSTIJL.NU
Gratis entree
Locatie:   Van Zoggel Wonen & Zo
   Plein 1969 7, Heeswijk Dinther
Tijd:   16:00-21:00

Ontdek jouw stijl

Ontdek uw stijl tijdens InStijl 
OP ZATErDAG 11 OKTOBEr VErTELLEn DE SPECIALISTEn u GrAAG OVEr DE MOGELIJKHEDEn

De volgende specialisten willen u op dit evenement graag te woord staan:

rB bouwadvies en Van Zoggel Bouwadvies & Begeleiding geven uitleg en advies over de 
verschillende bouwfases.

De Toren verzorgt lekkere hapjes en drankjes.

Wandstyling.nl adviseert op het gebied van wanden en plafondafwerking.

Van Zoggel Wonen & Zo kleurt, schetst en adviseert op het gebied van woninginrichting.

Woonaccent Makelaars Veghel geeft inzicht in de woningmarkt anno 2014.

Van Tiel Haarden demonstreert enkele prachtige haarden en houten vloeren.

‘t Pakhuys Badkamers laat u op maat gemaakte badkamers zien.

Langenhuizen Hoveniers adviseert u op het gebied van tuininrichting.

Jacobs Aannemersbedrijf denkt met u mee over het bouwen en verbouwen van uw woning.

Van den Berg Maatkeuken Maatinterieur zal o.a. een nieuw kooksysteem demonstreren.

De Bie + De Bie gaat graag met u in gesprek over bouwkundige vragen,  bouwstijlen en mogelijkheden.

Miranda’s Bloemensalon laat u de mogelijkheden zien met bloemen en geurbranders.

HEESWIJK-DINTHER - Het InStijl evenement biedt inspiratie en activiteiten op het gebied van wonen en lifestyle. U kunt hier 
terecht voor persoonlijk stijladvies op het gebied van interieur, ontwerp, makelaar, haard, (ver)bouw, keuken, badkamer en 
tuin. Ook persoonlijke en culinaire verwennerij zal niet ontbreken op deze dag. Voor zowel advies op maat als het opdoen 
van nieuwe ideeën in sferen, materialen, kleuren, styling en decoraties bent u hier aan het goede adres. 

U bent van harte welkom op 

11 oktober van 16.00 tot 21.00 

uur bij Van Zoggel Wonen & Zo, 

Plein 1969 nr. 7 in Heeswijk-

Dinther. De entree is gratis. 

Voor meer informatie over het 

evenement en de deelnemers 

kijk op www.instijl.nu

Plein 1969 nr. 7 Heeswijk-Dinther

16.00 tot 21.00 uur
Gratis entree

.nl
Heeswijk-Dinther  •  06 27 10 87 09

Advertorial

stijladvies
PErSoonliJK

in stijl
WonEn

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Informeert, boeIt en Interesseert
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aan het werk
WILT U OOK EEN VACATURE PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

De kracht van 
het lokale

Laverhof is de organisatie voor zorg- en dienst-
verlening aan ouderen in Heeswijk-Dinther en 
Schijndel.
Laverhof biedt zorg en ondersteuning op locatie 
en thuis aan ouderen in de kernen Heeswijk, 
Dinther, Eerde, Loosbroek, Middelrode, Schijndel, 
Vinkel, Vorstenbosch en Wijbosch en aan 
religieuzen van de congregaties van JMJ en de 
Zusters van Liefde.

Laverhof zoekt een:

Lid raad van toezicht 
met aandachtsgebied kwaliteit en 
veiligheid van zorg

Voor een uitgebreide beschrijving van het 
functieprofiel kunt u terecht op: 
www.laverhof.nl/werken&leren. 

Stichting Laverhof, Zijlstraat 1, 5473 CJ  Heeswijk

Vacature 
Assurantiemedewerker  

(Fulltime) 

 

Financieel 
Adviesburo 
Bernheze 

Parkstraat 6a 5388 HS  NISTELRODE   
T: 0412-610307 www.fin-ab.nl 

Voor ons kantoor zijn wij op zoek naar een jonge  
enthousiaste collega.  

 
Functie-eisen: 

 Minimaal in het bezit van de diploma’s WFT  
 Basis, Schade Particulier en Schade Zakelijk  
 inclusief de daarbij behorende PE-punten. 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel 
schriftelijk als mondeling. 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit. 
 Flexibel en klantgericht kunnen denken. 
 Representatief. 
 

Herken jij jezelf in dit profiel stuur dan je  
sollicitatie incl. CV met pasfoto naar info@fin-ab.nl 

Tijd tekort bij BillyBird Park Hemelrijk
12 OKTOBEr: ALLE KINDEREN T/M 12 JAAR GRATIS NAAR BILLYBIRD 

PARK HEMELRIJK & HEERLIJK HEMELRIJK FESTIVAL

Waar FestyLand uitsluitend toe-
gankelijk is voor 18+, is bij het 
Heerlijk Hemelrijk Festival iedereen 
welkom. Maak gratis kennis met 
het park, want op deze dag krij-
gen alle kinderen t/m 12 jaar gratis 
toegang tot BillyBird Park Hemel-
rijk én tot het Festival.

HEERLIJK HEMELRIJK FESTIVAL
Gezellig wat drinken onder het 

genot van sfeervolle muziek in de 
Jupiler Tribute Stage en culinair 
vermaak op het terrein. Voor de 
jongeren is er een sterk muziekpro-
gramma met de beste dj’s en ar-
tiesten. Met een Minidisco, Festy-
Strand, een indoor opblaaspret-
park en styling makeovers biedt 
het festival ieder wat wils. 
Kortom, een festival dat je niet 
mag missen.

nIEuW In DE BInnEnSPEEL-
TuIn: PIrATEnKOOI
Hier vind je op 700 m2 een ge-
heel nieuw speelgebied. Glijbanen, 
springkussens, talrijke hindernis-
sen, touwbruggen en bouwblok-
ken zorgen voor urenlang speel-
plezier. Voor de kleintjes is de 
Peuterkade vernieuwd. Een mooie 
gelegenheid om tijdens het festi-

valweekend de vernieuwde bin-
nenspeeltuin te ontdekken.

KOrTInG VOOr ABOnnEE-
HOuDErS
Gratis voor kinderen t/m 12 jaar. 
Vanaf 13 jaar is de dagentree 
€ 12,50 (voorverkoop en online 
€ 10,- (ex. fee). Tickets geven 
eveneens toegang tot BillyBird Park 
Hemelrijk. Abonnementhouders 
(vanaf 13 jaar) met een Hemelrijk 
pasje ontvangen € 5,- korting per 
ticket (geldt alleen op online be-
stelde kaarten 
(via: http://bit.ly/ZPjUSD). 

Wil je alleen naar BillyBird Park 
Hemelrijk. dan is de entreeprijs 
€ 7,95. 
www.heerlijkhemelrijkfestival.nl/
www.billybird.nl.

Advertorial

VOLKEL - Op BillyBird Park Hemelrijk vindt op zondag 12 oktober het ‘Heerlijk Hemelrijk Festival’ plaats. 
In hetzelfde weekend sluiten duizenden muziekliefhebbers het festivalseizoen af tijdens FestyLand, dit jaar 
voor de eerste keer bij Hemelrijk. 

Notaris Groeneweg is 
per direct op zoek naar:

Secretaresse
28-36 uur

Kijk voor de volledige taakomschrijving op 
www.notarisgroeneweg.nl

Uw sollicitatie met cv kunt u tot 15 oktober sturen naar 
info@notarisgroeneweg.nl

Filmhuis De Pas presenteert maandag 13 en dinsdag 14 oktober 
THE GrAnD BuDAPEST HOTEL
THE GrAnD BuDAPEST HOTEL is op de eerste plaats een heerlijke komedie, vol met maffe personages en kluch-
tige taferelen. De hoteleigenaar blikt terug op zijn tijd als piccolo tijdens het interbellum in (een fictief) Oost-Europa. 
Het hotel is dan van Meneer Gustave, een personage dat met zichtbaar plezier wordt gespeeld door Ralph Fiennes, 
het charmante middelpunt van de film. Gustave erft een duur schilderij van zijn bejaarde geliefde maar wordt tege-
lijkertijd de hoofdverdachte rond haar mysterieuze dood. Samen met zijn piccolo slaat hij op de vlucht en probeert er 
intussen achter te komen wie de daadwerkelijke schuldige is.

Dat levert een levendige reeks komische en absurdistische verwikkelingen op, met 
een achtervolging in een Winterspelen-gebied als krankzinnig hoogtepunt. Maar 
aan de basis van al die uitzinnigheid ligt een fijngevoelig drama dat melancholie 
en nostalgie ademt. Een weemoedig verhaal over vriendschap en loyaliteit in tij-
den waarin verraad overheerste. 

Andersons eigenzinnige stijl van film is meestal het eerste dat opvalt, zo ook 
hier. The Grand Budapest Hotel is gefilmd in strakke en kleurrijke kaders (ditmaal 
grotendeels in de klassieke 4:3-ratio), met houdingen van acteurs die tot op de 
millimeter zijn geregisseerd en decors die er regelmatig ook gewoon uitzien als 
decors. Het is een opzettelijk knullige, oubollig ogende stijl, die de ruimte biedt 
voor speelse en cartooneske situaties. Gortdroge humor levert dat op.

Wij hopen u te mogen ontmoeten bij filmhuis De Pas.
Entree € 5,- per kaartje, abonnementen mogelijk; 9 films voor € 32,-

Winnaar twee gratis kaartjes: Toke Moorman

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

Scouting Mira Ceti 
is op zoek naar twee 
vrijwilligers
STAFLID WELPEN ZATERDAG:
Zaterdagochtend voor jongens en 
meisjes van 7 t/m 10 jaar;

STAFLID SCOUTS ZATERDAG:
Zaterdagmiddag voor jongens en 
meisjes van 11 t/m 14 jaar;

DE FUNCTIE:  
Organiseert wekelijks activiteiten, 
neemt deel aan weekendjes en het 
zomerkamp. Werk samen met an-
dere leiding. Minimumleeftijd 18 
jaar.

Heb je interesse Desiree Verstegen: 
06-51554819  of 
groepsbegeleiding@miraceti.nl. 
Voor meer informatie: 
www.miraceti.nl
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Maandag 6 oktober werden de 
pannen voor het eerst warm ge-
stookt en is het horecapand aan 
’t Laar 24, omgedoopt tot cafe-
taria-café De Snor. Plate-service, 
afhalen, laten brengen of gezel-
lig aan de bar een drankje drin-
ken; het kan allemaal. 
Met 17 jaar ervaring in een ca-
fetaria in Den Bosch, sloten 
René en Marina hun horeca-
leven af. Tenminste, dat dachten 

ze. Er werd al langer gedacht 
aan stoppen en toen er een be-
langstellende kwam om de cafe-
taria te kopen, was de beslissing 
snel gemaakt. “Een jaar geen 
horeca is René niet goed beval-
len”, vertelt Marina. Het was 
duidelijk; ze moesten doen waar 
hun hart ligt; in de horeca. Toen 
ze dit wisten gingen ze kijken of 
deze wens, dichterbij huis, in de 
horeca te verwezenlijken was. 

Ze startten met een frietwagen, 
waarmee ze op locatie hun verse 
frites en lekkere snacks verko-
pen. Ondertussen lonkte de ho-
reca steeds meer. 

Specialiteit
Dennis en Miranda Nelissen 
hebben de winkel Slijterij Nelis-
sen en daarnaast het café, wat 
al veel tijd opslokt, maar wa-
ren in voor een gesprek. Daar-
bij bleek de wens van René om 
weer te kunnen koken perfect 
aan te sluiten bij de mogelijkhe-
den. Ook sluit die goed aan bij 
de huur van de frietwagen. De 
openingstijden van de cafetaria 
die hun piek zullen hebben in 
de avonduren en het weekend, 

maken ook gelijk ruimte voor 
de uitdaging die het compleet 
maakt; een bedrijfskantine. Van-
uit een bedrijfskantine in Oss, 
zullen ze in de regio catering 
verzorgen voor bedrijven. Bij-
voorbeeld voor de lunch, waar-
bij de piekuren weer overdag en 
door de week zullen liggen.

Met deze onderneming kan 
ieder zijn of haar specialisme 
gebruiken om het bedrijf tot 
een succes te maken. Bekende 
gezichten voor de klanten en 
kwaliteitsproducten, daar gaat 
het om bij de ondernemers als 
het om service gaat. De vers 
gesneden friet begint al een aar-
dige bekendheid te krijgen in de 
omgeving, net zoals de overige 
gerechten die ook vers gemaakt 
zijn.

“Inspelen op de behoefte waar-
van wij denken dat die er is. Na 
het verdwijnen van het traditi-
onele Chinees restaurant lijkt er 
een behoefte aan de bami- en 

nasischotels, een van de gerech-
ten die we naast de normale 
snacks en de verse friet zullen 
maken. Onze kaart zal de moge-
lijkheid geven om aan alle sma-
ken van het gezin te voldoen.”

CAfETArIA DE SnOr
Laar 24 
5388 HG Nistelrode
0412-610828
www.cafetariadesnor.nl 

in bedrijf
mooi & in bedrijf

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Allround 
haarstudio

Haarstudio  Hebbess
Hoogstraat 18 

5388 EC Nistelrode
06-26338828

Alleen op afspraak

www.humstijl.nl

Cafetaria-café De Snor: doen waar je goed in bent
NISTELRODE – Anderhalf jaar terug werd in Nistelrode café De 
Snor geopend en was al snel wijd en zijd bekend. De keuken in het 
pand had echter geen functie. Dit was voor René en Marina van de 
Akker reden om met Dennis en Miranda Nelissen te gaan praten. 

Miranda en DennisMarina en René bami en nasi 
sChotels, naast 
De verse Friet

Advertorial
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Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

COLOFON

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

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

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

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

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

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

WomenWorks bewijst dat werkkleding 
ook hip kan zijn

WomenWorks is in 2009 door 
Suzan de Weerd opgericht. Na-
dat in 2011 Hanneke van Vucht 
compagnon werd openden bei-
de ondernemers een winkel aan 
de Cereslaan in Heesch. Suzan: 
“Onze winkel heeft een uniek 
concept, we hebben wel 35 
verschillende dames veiligheids-
schoenen, de grootste collectie 
van Nederland. Wie sommige 
elegante schoenen ziet, zou ze-
ker niet direct zeggen dat het om 
veiligheidsschoenen met stalen 
neuzen gaat. “We zoeken onze 

werk- en bedrijfskleding met 
grote zorg uit, wij willen geen 
standaard kleding, maar hippe 
en moderne overalls, werkbroe-
ken en tunieken voor in de zorg; 
gemaakt van mooie stoffen, met 
een fijne pasvorm en een goe-
de kwaliteit. We verkopen dus 
echte damesmodellen en geen 
kleine herenmaten. Ik heb jaren-
lang in de modebranche gezeten 
en een goede pasvorm is het be-
langrijkste wat er is,” legt Han-
neke uit.
Naast deze werkkleding is er ook 

een ruime collectie promowear 
als shirts, polo’s en sweaters, al 
dan niet bedrukt of geborduurd 
met een eigen logo. Het laatste 
wat aan het assortiment is toe-
gevoegd zijn wandelschoenen 
en winterlaarzen. 

Eén dak
Het nieuwe pand is een stuk 
groter dan de vorige winkel aan 
de Cereslaan. Met de verhuizing 
is ook het logo van Women-
Works aangepast, zodat meteen 
duidelijk is dat zowel mannen als 
vrouwen hier terecht kunnen. 
Suzan: “We hebben hier alles 
onder één dak, in elke ruimte 
kunnen we iets anders doen, we 
kunnen daardoor veel efficiën-
ter werken. Vaak moet kleding 

voorzien worden van een logo, 
dat gebeurt dus in één van die 
ruimtes. Verder hebben we hier 
veel plek voor onze voorraad, 
waardoor we heel snel alle ma-
ten kunnen leveren. Zo kunnen 
de goedlopende modellen vaak 
al binnen een week geleverd 
worden.” Voor zowel Suzan als 
Hanneke is het persoonlijk con-
tact met de klant een waardevol 
element in het werk. “Mensen 
kunnen hier in de winkel alles 
komen passen. Daarnaast gaan 

we ook met onze kleding naar 
bedrijven en beurzen toe. We 
bekijken altijd eerst wat men 

precies wil qua model en kleur 
en waar de kleding voor gebruikt 
wordt.” Bedrijven ontzorgt Wo-
menWorks door middel van het 
verzorgen van passessies en het 
uitleveren op maat per werkne-
mer. Hanneke: ”Ook kunnen we 
kleding naar eigen wens leveren, 
die speciaal geproduceerd moet 
worden. Dit is voornamelijk voor 
de zorg, horeca en detailhandel 
branche.” Met deze speciale be-
stelsystemen heeft men keuze 
uit een groot assortiment kleu-

ren en modellen die naar eigen 
smaak kunnen worden ingevuld. 
Dit wordt uiteraard begeleid 
door het professionele advies 
van WomenWorks.

WOMEnWOrKS
Bosschebaan 68
5384 VZ Heesch
Tel. 0412-785266
www.womenworks.nl

Advertorial

HEESCH - Bij WomenWorks kunnen zowel mannen als vrouwen 
terecht voor hippe, moderne bedrijfs- en werkkleding. De groei van 
het bedrijf in de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat Women 
Works een ruimer jasje nodig had. Dat is gevonden in het pand aan 
de Bosschebaan 68 in Heesch. 

‘PERSOONLĲ K CONTACT IS EEN 
WaarDevol element in ons Werk’Suzan en Hanneke Tekst en foto’s: Carla Admiraal
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informatie
 voor de

Kernen
BECO zet in op energie-
levering van eigen bodem

“Eindelijk kunnen we het er goed 
over hebben”, zegt Peer Verkuij-
len, voorzitter van BECO. “Als 
BECO willen we met en voor onze 
leden zorgen voor duurzame ener-
gie, goed betaalbaar en als het kan 
al zoveel mogelijk in Bernheze op-
gewekt. We willen echt onafhan-
kelijk worden van de grote ener-
giejongens waar we geen zicht of 
grip op hebben. We zien kansen 
om dat nu in eigen hand te nemen. 
We willen kunnen zeggen ‘onze 
stroom is hartstikke groen en van 
ons’. Dat willen we bereiken, voor 
onszelf en onze kinderen.”

Duurzaam
“Met een aantal deskundige men-
sen en met steun van de gemeente 
wordt er hard aan gewerkt om dat 

in januari 2015 mogelijk te maken. 
Alle leden en inwoners van Bern-
heze maar ook bedrijven en maat-
schappelijke organisaties kunnen 
meedoen en gegarandeerd 100% 
duurzame groene stroom afnemen 
van BECO. Dat is de inzet.” 
BECO is een coöperatie waar de le-
den het echt voor het zeggen heb-
ben en ook (mede)eigenaar zijn. 

“Als inwoners van de gemeente 
Bernheze zijn we zelf verantwoor-
delijk voor onze leefomgeving, 
voor nu en later. De coöperatie 
heeft geen winstoogmerk, waar-
door verdiensten terug zullen 
vloeien naar de aangesloten le-
den”, aldus Peer Verkuijlen. 

Meedoen? Meepraten? 
Inschrijven? 
Iedereen is welkom op 16 oktober 
om te luisteren en mee te praten 
over deze unieke mogelijkheid in 
zaal Kerkzicht in Loosbroek, aan-
vang 20.00 uur.

BERNHEZE - Als het aan de Bernhezer Energiecoöperatie (BECO) ligt, 
krijgen de inwoners van Bernheze in 2015 een eigen energiebedrijf. 
‘Helemaal van ons, echt onafhankelijk, helemaal vóór ons en eerlijke 
groene stroom’, dat is wat BECO wil. Alles over het initiatief zal op 
donderdag 16 oktober bij Kerkzicht in Loosbroek tijdens het Energie-
café van BECO uit de doeken gedaan worden. 

Met die bril op heb ik het bestuurs-
programma gelezen. Het roept bij 
mij veel vragen op. Het program-
ma is erg algemeen en het is niet 
duidelijk wat de collegepartijen nu 
echt gaat doen. Een voorbeeld: 
- We streven er naar om samen 
met de inwoners, hun sociale net-
werk, welzijn- en zorgprofessionals 
en anderen een zo optimaal moge-
lijke leefsituatie te creëren.
Mooi streven, maar weinig con-

creet. Wat is een zo optimaal 
mogelijke leefsituatie?. Wanneer 
is het goed genoeg, of wanneer 
wordt het te slecht? En zo staan er 
veel wollige en wazige acties in het 
bestuursprogramma.
Progressief Bernheze heeft gepro-
beerd om meer duidelijkheid te 
krijgen. Maar in plaats van de dis-
cussie aan te gaan en met elkaar 
verdieping in het programma aan 
te brengen, verscholen de college-

partijen zich achter een soort van 
eensgezindheid. 

Het bestuursprogramma is niet 
klip en klaar maar wollig en wazig. 
De ‘discussie’ in de gemeenteraad 
bracht niet meer duidelijkheid. Dat 
is jammer, want zo is het maar de 
vraag of u, als inwoners van Bern-
heze, krijgt wat nodig is.
Reageren? Graag! 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Klip en klaar 

BERNHEZE - Op 25 september heeft de gemeenteraad van Bernheze het concept 
bestuursprogramma 2014-2018 besproken. Later dit jaar neemt de gemeente-
raad hierover een besluit. In dit bestuursprogramma kunt u lezen wat de colle-
gepartijen de komende 4 jaren willen gaan doen. Ik ben een groot voorstander 
van duidelijk taalgebruik en heldere besluiten. 

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

Kortmaar KraChtigWelstand adieu! Welkom vertrouwen in de burgers!
De gemeenteraad stemde een paar weken geleden met ruime meerderheid in met de motie ‘afschaffing van de welstand’. Hiermee is een belangrijke 
stap gezet naar de grote wens van het CDABernheze: minder verstikkende regelgeving! De afschaffing van de welstand maakt bouwen gemakkelijker, 
maar bovenal: het is een belangrijke stap terug naar het vertrouwen in onze burgers.
Natuurlijk, regels zijn soms nodig. Maar in de loop van de tijd is de regelgeving uitgegroeid tot een verstikkend web, dat vertraging en frustratie in de 
hand werkt en waarbij die ene uitzondering tot regel werd verheven. Die koers is nu gewijzigd: meer vertrouwen, minder regelgeving. Want per slot 
van rekening levert vertrouwen altijd veel meer op dan wantrouwen! 
Jolanda School

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

Zelf had ik laatst een moeizaam en 
vervelend zakelijk gesprek. De ge-
sprekspartner ontwikkelde zich als 
een heuse tegenpartij, waarin mijn 
positie voor hem duidelijk minder 
was dan de zijne. Hij was star en 
gericht op eigen belang in plaats 
van een gezamenlijk belang. Hij 
sloot het gesprek af door na afloop 

tegen zijn collega te zeggen: “wat 
werken we toch in een schurken-
wereld!” Hoe durft hij!? 

Ik hoop van harte dat de burger 
van Bernheze zulke vervelende 
gesprekken in onze gemeente be-
spaard blijven en als dat niet zo is, 
dan staan wij van LOKAAL klaar 

om te luisteren en waar mogelijk 
te adviseren en te helpen. Denk 
echter niet dat we vanzelf naar 
je toe komen, wij kunnen aan de 
voordeur ook niet zien wat erach-
ter speelt, dus mail, schrijf, bel!

Zorg goed voor jezelf en voor el-
kaar!

Lokaal: Schurkenwereld

BERNHEZE - In deze tijd zijn we meer en meer op onszelf aangewezen. Hier moet 
je nogal wat voor kunnen (opbrengen). Dus: je moet je niet laten imponeren, 
goed luisteren naar de ander en altijd zorgen dat je ‘on speaking terms’ blijft. 
Maar dan ben je nog steeds zeer afhankelijk van je gesprekspartner en diens - 
soms verborgen - agenda. Los van het feit of we wel of niet in ons recht staan, 
willen we toch in elk geval als serieuze gesprekspartner behandeld worden.

Mieke Dobbelsteen-de Mol, bestuurslid Lokaal 

Allemaal mensen, die vanuit ver-
schillende invalshoeken op de 
hoogte zijn van de zorgproblema-
tiek. Een soort ‘Denktank’ dus. 
De groep heeft een aantal malen 
gebrainstormd over deze materie. 
Onlangs heeft de groep een vol-
gende stap gezet en besloten ver-
dere voorbereidingen te treffen om 
te komen tot een zorgcoöperatie 
Heesch.

De groep nodigt belangstellenden 
die interesse hebben om mee te 
denken over het opzetten van een 
zorgcoöperatie uit om een avond 

mee te brainstormen. Met de men-
sen die zich hiervoor melden, wil-
len zij kijken of ze een groep kun-
nen gaan vormen die actief verder 
gaat werken in de richting van een 
zorgcoöperatie in Heesch. Dan kan 
de groep het gesprek aangaan met 
onder andere de gemeente en met 
de professionele en vrijwilligers 
zorgorganisaties. 

De avond is op dinsdag 28 oktober 
om 20.00 uur in De Pas in Heesch
Voor informatie en aanmelding: 
Marianne van de Hulsbeek (hu-
bus@home.nl) of 0412-451463.      

Meedenken over een 
zorgcoöperatie in Heesch?
HEESCH - Sinds het begin van 2014 is in Heesch een groep van zeven 
personen met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen en verande-
ringen in de zorg in Heesch. Het gaat om Marianne van de Hulsbeek, 
Mariet Jaspers, Hannie van Uden, Mieke Driessen, Yvonne Duiveman, 
Mariet Brands, Eugene Theunissen en Theo van Overbeek. Diaconieavond in het kader van 

nieuwe parochie

De bijeenkomst is een eerste ken-
nismaking en tevens bedoeld om 
het belang van de diaconie in de 
nieuwe parochie te benadrukken. 
Naast het bestrijden van materiële 
nood, betekent diaconie ook de 
strijd tegen de oorzaken van el-
lende. Hiermee komt paus Francis-
cus geregeld in het nieuws. In zijn 

Vastenboodschap dit jaar stelde hij 
zelfs dat de strijd tegen de materi-
ele, morele en spirituele nood van 
mensen het belangrijkste actieveld 
van de Katholieke Kerk zou moe-
ten zijn. Over wat dit zou kunnen 
betekenen voor de diaconie van de 
zes fusiekerken zal de deken van 
Nijmegen, Henk Jansen, op deze 

avond een lezing houden. Daarna 
zal met alle aanwezigen hierover 
uitgebreid van gedachten worden 
gewisseld.
De avond begint om 20.00 uur. 
Alle vrijwilligers die werkzaam zijn 
op dit belangrijke terrein van het 
pastoraat ontvangen een persoon-
lijke uitnodiging. 
De initiatiefnemers zijn: Karin 
Ceelen (Heesch), Hans Kreutzer 
(Vinkel), Mia van Rooij (Nuland), 
Sjan Vissers (Geffen), Rina Zegers 
(Nistelrode/Vorstenbosch) en An-
nemie Bergsma (Pastoraal team).

HEESCH - In het kader van de nieuw te vormen parochie (Nistelrode-
Vorstenbosch-Heesch-Vinkel-Geffen-Nuland), ontmoeten vrijwilligers 
die werkzaam zijn in de diaconie van één van de fusiekerken elkaar op 
maandag 13 oktober in de dagkerk van de Petrus-Emmausparochie aan 
de Kerkstraat 2 in Heesch. 
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De rode loper wordt 
weer uitgelegd

www.centrumheesch.nl

De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend terrein. 
Met deze column beschouw ik wekelijks de ontwikkelingen in de 
gemeentepolitiek. Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming 
en brede deelname aan de discussie te stimuleren. Reacties of 
onderwerpen zijn daarvoor zeer welkom, stuur ze naar adriaan@
demooibernhezekrant. nl. Gepubliceerde columns van mij kunt u 
teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl
Reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

Wat zijn politieKe toezeggingen WaaRd?

Vorig jaar verklaarden CDA en SP nog voor het openhouden van 
het servicepunt Heeswijk-Dinther te zijn. Blanco beloofde zelfs in 
het verkiezingsprogramma het servicepunt niet te sluiten. VVD en 
Lokaal schreven dat het servicepunt dicht mocht, en andere partijen 
waagden zich rond de verkiezingen niet aan een uitspraak. 
Per 1 januari 2015 sluit het servicepunt.

Alleen de SP durfde in haar programma in voorzichtige 
bewoordingen iets te zeggen over een mogelijk stijging van de lasten 
voor de inwoners, die volgens hen transparant mocht plaatsvinden 
binnen een helder systeem. CDA, Lokaal, Progressief Bernheze en 
Blanco vermeden het woord lastenstijging uitdrukkelijk. VVD ging in 
haar programma voor een lagere OZB voor iedereen en D66 was het 
met de VVD eens dat ondernemers dan toch zeker minder moesten 
gaan betalen. Voor 2015 ligt er een voorstel van de coalitiepartijen - 
CDA, Lokaal, SP en D66 - om zowel de OZB, de afvalstoffenheffing 
als de rioolheffing te verhogen.

Lokaal en CDA beloofden tennisbanen in Loosbroek en Lokaal 
beloofde daarenboven nog realisatie van een gymzaal in 
Vorstenbosch. In de begroting 2015 zijn geen nieuwe investeringen 
opgenomen. Alle partijen beloofden in de verkiezingsprogramma’s 
algemene zaken zoals stimuleren vrijwilligerswerk, voldoende 
parkeervoorzieningen, passend woningaanbod, stimuleren openbaar 
vervoer, voorkomen zwerfafval, goede openbare verlichting, 
verkeersveiligheid en nog veel meer goed klinkende items. Geen partij 
geeft aan hoe het concreet wordt ingevuld. 

Het is aan u als inwoner van Bernheze om uit te maken wat u met de 
kop boven dit artikel doet/moet.

Gegroet Adriaan

Column
aDriaan

Kaashandel Cilius Duijster
Iedere vrijdag op de markt in Nistelrode

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

probeer eens
biologische 
kaas

jong belegen
normaal 1 kilo 11,50

kijk op www.biokaaskinderdijk.nl

6.50graskaas
1 kilo 6.50

SKAL 006677
biocontrole
minister van EZ

9.509.50

ZE ZIJN ER WEER
ANIJSKROLLEN

6 voor

€ 1,00

ACTIES

VOOR

VRIJDAG 10 OKTOBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 14 OKTOBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

€ 5,00

ALS BESTE GETEST!
WALTMIK

3 voor

Actie en reactie in Heesch’ centrum
Informatiepunt
Het is zover! Het informatiepunt 
heeft een plek gevonden en vanaf 
6 november zullen elke eerste en 
derde donderdag van de maand 
tussen 10.00 – 12.00 uur de deuren 
van de Oude Raadszaal openstaan 
voor ondernemers en betrokkenen 
bij het centrum van Heesch. 

Marinda Vos, centrum coördinator 
van Stichting Centrum Manage-
ment Heesch, zorgt voor de kof-
fie en luistert graag naar ideeën, 
vragen en zorgen. Er is gekozen 
voor een open karakter van het 
informatiepunt om zoveel moge-
lijk interactie tussen ondernemers, 
bewoners en winkelende mensen 
te krijgen en daarmee de ontwik-
keling van het centrum in Heesch 
verder te stimuleren.

Rode loper actie
Van 1 november tot en met koop-
zondag 21 december zal de rode 
loper weer ‘figuurlijk’ uitgelegd 
worden. Bezoekers van het cen-
trum maken kans om mooie prij-

zen te winnen. De werkgroep 
Promotie is volop bezig met de 
voorbereidingen. Via deze column, 
de website www.centrumheesch.
nl en de Facebookpagina Centrum 
Heesch houden we u op de hoogte 
van de specifieke acties. Deelne-
mende ondernemers zullen zich 
kenbaar maken via een poster op 

de deur of de etalage. Uitreiking 
van de prijzen is op zondag 21 de-
cember om 17.00 uur. 

Winter in het centrum
Voorlopig nog niet, hopen we. 
Maar ook dan wil het centrum van 
Heesch er kleurrijk uitzien. Niet al-
leen door de mooie en sfeervolle 
etalages die binnenkort weer te 
zien zullen zijn. 
Er wordt een proef genomen met 
drie hanging baskets met win-
terharde beplanting. Als de proef 
slaagt, wordt het aantal baskets 
uitgebreid in 2015. 
De zomerbaskets komen in het 
voorjaar van 2015 zeker terug.

www.centrumheesch.nl  
Facebook: Centrum Heesch  
Email: info@centrumheesch.nl

‘De ouDe raaDszaal 
Weer in gebruik 
voor overleg’

Bestuursakkoord
Het bestuursakkoord 2014-2018 
komt eraan. Een proces dat zorg-
vuldig doorlopen is. Niet overhaast 
besluiten, maar iedereen die dat 
wil mee laten praten. Wat blijkt? 
Mensen in Bernheze vinden goede 
zorg van het grootste belang. Als 
mensen zorg nodig hebben moet 
die zorg goed zijn. Dat wil de SP 

ook. Daarom is de SP opnieuw een 
coalitiepartij die een wethouder le-
vert in het college van B&W. Voor 
veel ouderen breekt een onzekere 
tijd aan. Wat gebeurt er na 1 janu-
ari 2015? Houd ik mijn zorg? Ver-
lies ik mijn zorg? In Bernheze kie-
zen we nadrukkelijk voor zorg als 
er zorg nodig is. De kwaliteit moet 
leidend zijn. Vandaar dat een on-

afhankelijke klachtencommissie 
zeker zijn nut zal hebben. Mogelijk 
kunnen we daarbij denken aan een 
ombudsman. Iemand die onafhan-
kelijk is en de klachten beoordeeld. 
Een klacht moet veilig ingediend 
kunnen worden. Niet dat mensen 
daarna bang moeten zijn voor ge-
volgen. Dat wil de SP niet hebben 
in Bernheze.

SP: Dank voor uw reacties

BERNHEZE - Wat gaat Bernheze de komende vier jaar doen? Daarop proberen 
we met het nieuwe bestuursakkoord antwoord te geven. Het concept-akkoord is 
op 25 september in de gemeenteraad besproken. Maar zeker zo belangrijk zijn 
de reacties die u gegeven heeft. Tot die bespreking in de gemeenteraad hebben 
velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot reageren. Waardevolle informa-
tie kwam zo bij de SP terecht. Wat vinden mensen belangrijk en wat niet. Waar 
kan bezuinigd worden en waar zeker niet?

Christa Kolman, Kernbestuur SP

Een uniek en aansprekend project 
dat IBN zelf heeft opgezet, is een 
interne cursus voor laaggeletterd-
heid. Iedere gemeente kampt met 
een percentage laaggeletterden. 
Hoeveel personen het per gemeen-
ten betreft, hangt af van opleidings- 
niveau, niet-werkenden, leeftijd en 
etnische afkomst, maar het is vele 
malen hoger dan u denkt. 

IBN biedt medewerkers de mo-
gelijkheid om een interne cursus 

te volgen, waarbij les op maat in 
kleine groepjes wordt geboden. En 
dat allemaal in de tijd van de baas. 
Na de cursus hebben deelnemers 
niet alleen leren lezen, schrijven 
of rekenen, maar blijken zij op 
meerdere vlakken beter te preste-
ren en zijn ze veel zelfverzekerder 
dan voorheen. Een win-winsituatie 
dus.
Wij vinden dit bij uitstek een soci-
aal project dat navolging verdient. 
Ook in onze eigen gemeente Bern-

heze kunnen laaggeletterden hulp 
krijgen. Kent u mensen in uw om-
geving die om wat voor reden dan 
ook moeite hebben met rekenen, 
lezen of schrijven en daardoor in 
een sociaal isolement zitten? 

D66 is van mening dat er voor deze 
groep met de juiste begeleiding 
een groot succes behaald kan wor-
den. Heeft u naar aanleiding van 
dit artikel vragen en/of opmerkin-
gen, dan horen wij het graag. 

D66: Hulp aan laaggeletterden

BERNHEZE - Met een delegatie van D66 zijn we naar het congres bij IBN in 
Veghel geweest. IBN biedt werk aan personen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt. Ook een re-integratie naar de arbeidsmarkt behoort tot de mo-
gelijkheden. Na een rondleiding, waarbij we medewerkers aan het werk zagen, 
waren we in de gelegenheid verschillende workshops te volgen. 

Marijke van Oorschot, Commissielid Maatschappelijke Zaken D66

Vragen aan 
de gemeente?
Nu ook via
@bernhezetwit
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wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Johnnie v.d. Heijden 
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Ingrid Smits 

 kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

SuDOKu

mooiBernhezertje

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

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

BErnHEZE ruILT
Is een marktplaats 
zonder geld. Speciaal 
voor de inwoners 
van Bernheze!

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

TE Huur

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

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

TE Huur/TE KOOP

BEDrIJfS – Of 
OPSLAGruIMTE 
300 of 420 M2

Nieuwe Erven 24 Heesch 
Tel. 0412-452582.

TE KOOP
PrInTPAPIEr
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

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

DAMES VErWEn uZELf 
Of LAAT u VErWEnnEn 
MET DE TrEnDy 
SIErADEn VAn BIBA

Ook hebben wij een mooie 
collectie handtassen, ook 

canvas, voor u geselecteerd.
Binnenkort zijn wij ook dealer 
van de bekende Oozoo horloges, 
een sieraad om elke pols. 
Parkeren voor de deur.
Dinsdag gesloten.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

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

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

GEVrAAGD
WALnOTEn
Ik kom ze eventueel zelf rapen.
Info: 06-53584742.

GEBruIKTE/OuDE 
WEnSKAArTEn
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906.
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

Informatie over de 
SIGArEnInDuSTrIE 
van Noord-Brabant, zoals 
oprichtings- en sluitingsdata.
Tevens foto’s en oude 
sigarenbandjes. 
Portokosten worden vergoed.
Herman Jansen
wecheltie@ziggo.nl
0572-357232.

OPEN

Intratuin Veghel

Alle zondagen 
tot Kerst

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

van 12.00 tot 17.00 uur

Winnaar Ladies E(n)vent

De winnaar van deze wijn-prijs-
vraag is geworden: Annie Hoeven. 
De witte wijn die geproefd mocht 
worden kost € 7,15, de rode wijn 
kost € 7,85. Annie wist dit tot  
€ 0,02 nauwkeurig te raden. 

Ook heeft zij correct ingevuld dat 
de smaak van de witte wijn citrus-
achtig was en dat de rode wijn niet 
op hout was gelagerd. 
Annie wint hiermee gratis deelna-
me aan de basiscursus wijnkunde 
bij de Eijnderic in Heesch die be-
staat uit 4 lessen en start op don-

derdagavond 30 oktober. 
Op de binnenplaats van de Eijn-
deric heeft Annie, die aangenaam 
verrast was, de cheque uit handen 
van Hannie Vlemmix in ontvangst 
mogen nemen.

HEESCH - Tijdens het Ladies E(n)vent in De Pas op 25 september kon-
den bezoekers meedoen aan een prijsvraag van de Eijnderic. Geraden 
moest worden wat de prijs was van een witte wijn en rode wijn, en wat 
de smaak was van de witte wijn en of de rode wijn wel of niet op hout 
was gelagerd.

Winnaar wijnprijsvraag LadiesE(n)vent

Zwetsavond 
Juinders op 
zaterdag 8 
november

HEESWIJK-DINTHER - CV De Juin-
ders houdt op zaterdag 8 novem-
ber voor de 32ste keer de Zwets-
avond in de Toren in Dinther.

Aan deze avond wordt deelge-
nomen door de tonpraoters Peter 
van Daal jr. - René v.d. Veerdonk 
– Siegbert Roefs en Sabine van La-
moen. Henk Habraken zal optre-
den met zijn trio Rico van Hoorn 
en René Habraken, Toos en Patries 
zullen ook enkele nummers ten 
gehore brengen. De avond wordt 
opgeluisterd met muziek van het 
Juindersorkest. 

De avond begint om 20.11 uur. 
Kaarten zijn vanaf zaterdag 25 ok-
tober te verkrijgen bij Paperpoint 
voor € 10,- per stuk.
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Vrijdag 17 en 24 oktober 2014
Heeswijk-Dinther

Tijdens de herfstvakantie op de markt

De volgende bedrijven doen mee aan de actie: 
Van Gaal Damesmode, Romijnders Kinderkleding, Gruijters Kaarten, De Vaan 
Groenten en Fruit, Bakkerij ‘t Stoepje, Bloemenhandel Albers, Van Eeuwijk 
Textiel, Smits Beenmode, Verkuylen-v.d. Ven Groenten en Fruit, Venrooy Vis, 
Spieringhs Snoep, De Kaaskoning, Van den Herik Kaas, DuMa Textiel Ondergoed 
& Nachtkleding, Hilster Kip en Heiligenberg Sieraden en mode-accessoires.

WAAR: 
Plein 1969 

Heeswijk-Dinther

TIJD:
8.30 tot 12.00 uur

Iedere kopende 

klant krijgt een 

leuke attentie!

OP=OP

Vrijdag 17 en 24 oktober 2014Vrijdag 17 en 24 oktober 2014Vrijdag 17 en 24 oktober 2014

De markt op Plein 1969 pakt uit!
Met ruim 16 marktkramen heeft Heeswijk-Dinther trouwe marktkooplieden en een gezellige weekmarkt op vrijdagmorgen. De herfstvakantie maken ze graag extra 
speciaal met mooie passende acties en een overdekte speelwagen voor de kinderen. Volgende week komt er met DeMooiBernhezeKrant een fl eurige folder in de 
bus waarop 16 knipbonnen staan van alle marktkramen. Zij verrassen u met leuke acties. 

“Wij pakken iedere vrijdagmorgen uit en heten u van harte welkom op de markt in Heeswijk-Dinther” 
Met een vriendelijke groet van alle marktkooplieden

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

nationale Snipperdag brengt 
€ 3000,- op

HEESCH - De zevende editie van de Nationale Snipperdag van Reisswolf was wederom een succes. Verspreid 
over de vier vestigingen van Reisswolf in Nederland hebben maar liefst 442 bezoekers hun vertrouwelijke 
documenten ter vernietiging aangeboden. 

Vooraf kondigde Reisswolf aan per kilo aangeboden vertrouwelijk papier, twee cent te doneren aan Stichting 
Opkikker. Deze totale opbrengst werd door Reisswolf aangevuld en de cheque ter waarde van € 3.000,- werd 
na afloop overhandigd aan de ambassadeur van Stichting Opkikker - Piet Paulusma - in zijn dagelijkse weer-
item.

De cheque ter waarde van € 3.000,- werd overhandigd aan ambassadeur Piet Paulusma  Foto: Marcel Rob, Oostwoud

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

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel

Aneliya, Karin, Erik en AstridAneliya, Karin, Erik en Astrid

Zorgcentrum Laverhof heeft al 
vele veranderingen ondergaan en 
ook nu weer is het volop in bewe-
ging. Bij lang niet iedereen is be-
kend wanneer mensen daar kun-
nen gaan wonen. Daarom heeft 
het Onderonsje van Heeswijk aan 
Laverhof gevraagd om eens uit te 
komen leggen hoe het nu zit. 

Op dinsdag 14 oktober om 14.00 
uur komt Yolanda Verstegen in de 
KBO-ruimte in cultureel centrum 
Bernrode in Heeswijk met de be-
zoekers van het Onderonsje praten 
over de veranderingen in de zorg in 
het algemeen en speciaal over de 
zorg die Laverhof nu en in de toe-
komst biedt. Onderonsje is gratis.

Onderonsje zorg van Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - De zorg is volop in beweging. Mensen moe-
ten meer en meer voor zichzelf zorgen, met hulp van familie, buren en 
vrienden. Zo’n 50 jaar geleden konden mensen in het bejaardenhuis 
gaan wonen als ze 65 jaar werden, maar die tijd is al lang voorbij. 
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a u t o
r u B r I E K

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

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

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Audi A3 1.6 tdi sportback bruin nav 61.000 km 2013

Nissan Qashqai 2.0  2WD tekna zwart 68.000 km 2008

Opel Agila automaat airco zwart 59.000 km 2009

Opel Zafira 1.6 launch edition trekhaak ecc 139.000 km 2005

Saab 900S cabrio airco 161.000 km 1995

Het adres voor al uw autozaken!
 

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

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

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

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

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

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

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

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

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

Hèt adres voor al uw autozaken!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

Sneller ingrijpen bij gevaarlijk 
gedrag beginnende bestuurder

Jaarlijks halen zo’n 250.000 men-
sen in Nederland een rijbewijs. 
Deze beginnende bestuurders 
begaan vaker verkeersovertredin-
gen dan hun meer ervaren mede-
weggebruikers. Daarnaast zijn ze 
relatief vaak betrokken bij onge-
vallen. 

Door de aangescherpte norm kan 
eerder actie worden onderno-
men in de vorm van een tijdelijke 
schorsing van het rijbewijs en een 
rijvaardigheidsonderzoek. Begin-
nende bestuurders krijgen straf-
punten voor bumperkleven met 
een hoge snelheid, grote snel-
heidsovertredingen en het veroor-
zaken van ernstige ongevallen.

Iedereen van 18 jaar of ouder die 
voor het eerst zijn rijbewijs haalt, 
is de eerste vijf jaar beginnend 
bestuurder. Voor jongeren die op 
16- of 17-jarige leeftijd hun eer-
ste rijbewijs (bijvoorbeeld voor 
bromfiets of personenauto) heb-
ben gehaald, geldt een termijn 
van zeven jaar. Bij twee straf-
punten binnen de vijf (of zeven) 
jaar licht het Openbaar Ministerie 
(OM) het CBR in. Vervolgens legt 
de bestuurder een rijvaardigheids-
onderzoek af bij het CBR. Wan-
neer de bestuurder hier niet voor 
slaagt, wordt het rijbewijs ongel-
dig verklaard en moet het rijbe-
wijs opnieuw worden gehaald. 
Bestuurders die al één of twee 

strafpunten hebben gekregen 
voor 1 oktober 2014 vallen nog 
onder de oude regeling. In hun 
geval volgt pas na drie strafpun-
ten een rijvaardigheidsonderzoek 
bij het CBR.

Met deze aanpassing heeft mi-
nister Schultz van Haegen (Infra-
structuur en Milieu) de beginners-
regeling uit 2002 in lijn gebracht 
met het puntenrijbewijs voor al-
coholgebruik in het verkeer dat 
voor álle rijbewijsbezitters geldt. 
De norm hiervoor lag al op twee 
strafpunten, waarna het rijbewijs 
ongeldig wordt.

Bron: rijksvoorlichtingsdienst

BERNHEZE – Vanaf 1 oktober 2014 wordt sneller actie ondernomen tegen beginnende bestuurders die 
zich gevaarlijk of roekeloos gedragen in het verkeer. De beginnersregeling wordt aangescherpt, zodat 
bestuurders al bij twee in plaats van drie strafpunten binnen vijf jaar naar het CBR worden gestuurd voor 
een rijvaardigheidsonderzoek. De nieuwe norm moet de verkeersveiligheid vergroten.

ruITEnSPrOEIEr

Zorg voor een reservefles met 
ruitensproeiervloeistof.
Gewoon kraanwater kun je in 
de zomer ook gebruiken, maar 
werkt minder goed. In de winter 
kan gewoon water bevriezen. 
De leidingen en de sproeiers ra-
ken dan al snel verstopt.
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Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Réparateur agréé
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•  Wielen en banden 

      

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

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

Chevrolet Matiz 5 drs. 2008 € 4950.-

2 x Citroën 2cv vanaf  € 9800,-

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

Ford Fiesta 83.000 km  2006 € 4450,-

Ford Ka grijs metalic  2004 € 3450,-

Ford Mondeo TDCi   2005 € 2999,-

Hyundai Getz 57.000 km airco  2005 € 3900.-

Peugeot 206 rood metalic  2003 € 2999.-

Renault Clio 5 drs.  2004 € 3450.-

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

Een greep uit onze voorraad!

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

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

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

± 20 inruilers met apk vanaf € 500,-

•	 Audi	A4	Avant	2.0 tdi, 177 PK, Xenon, led, navi, 
 19 inch, s-line, 67.000 km, 2012 
•	 Audi	A4	avant	2.0 TDI 143 PK pro-line, navi, led, 

Pdc  v + a , 18 inch, privacy glas, sportinterieur, 
68.000 km, 2012

•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000 

km, 2010

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

•	 Renault	Espace	3.5. V6, aut., ecc, xenon, 2004
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009
•	 Seat	Ibiza 1.4, 16v, airco, licht met. velgen, 2005
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el.ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007
•	 VW	Golf	 1.6 tdi, navi, clima, 

17 inch, 70.000 km, 2011

VERKOCHT

KOMT	BINNEN

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

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

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

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

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

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

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

Professionele trekhaakmontage 
tegen een aantrekkelijke prijs.

Geschikt voor caravans, 
aanhangwagens en 

� etsendragers.

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

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

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

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

ook
VERHUUR

BANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

OLIEPEIL

Oliepeil zeker een keer per 
maand controleren. Zorg dat de 
motor koud is. Zorg dat de auto 
zoveel mogelijk waterpas staat 
voor een betrouwbaar beeld. 
Haal de peilstok uit het reser-
voir en veeg deze schoon met 
een niet pluizende doek. Stop 
de peilstok terug en haal hem 
er weer uit om het oliepeil af te 
lezen. 

Het oliepeil is goed als deze staat 
tussen minimum en maximum. 
Tussen minimum en maximum 
zit een verschil van plm. 1 liter. 
Dus als de peilstok minimum 
aangeeft, vul dan de olie bij met 
een halve liter olie. Zorg dat de 
olie niet boven het maximum 
komt, dit zorgt voor lekkage van 
de olieafdichtingen. Vul bij met 
olie die voorgeschreven is door 
de fabrikant; zie hiervoor je in-
structieboekje.
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feestweek ‘Onder de Bogen’ afgesloten

Woensdag 15 oktober
van 18.00 tot 20.00 uur

Kosten € 25,-
Minimaal 4 en maximaal 8 leerlingen

Opgeven kan tot maandag 13 oktober.

Meer informatie:
   Jeanine Maas - Nistelrode

06-17188290 - www.klasse-rt.nl

WORKSHOP MINDMAPPEN
Voor leerlingen van groep 8 en het 

voortgezet onderwijs.
Handig leren samenvatten.

Beter onthouden.
Leren wordt leuker en gaat sneller.

www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

SPELENDERWIJS 
LEREN
bewegen

Kinderfysiotherapie

Fysio
Hoogstraat

Fysio
Hoogstraat

Hoogstraat 11

5384 BJ  Heesch 

0412 - 453608

info@Fysiotherapie-Hoogstraat.nlinfo@Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

Spelenderwijs 
leren bewegen
Meestal gaat dat goed 
en onopgemerkt. Maar bij 
sommige kinderen duurt 
dit langer of wijkt dit af 
van het gebruikelijke. 
Dit kan kinde ren belem-
meren in hun ontwikke-
ling. Al deze kinderen 
kunnen baat hebben bij 
een behandeling door de 
kinderfysiotherapeut. 

De kinderfysiotherapeut onder-
zoekt en behandelt kinderen van 
0 tot 18 jaar, met problemen in 
het motorisch functioneren. 

HEESCH - De jeugd van 9 t/m 13 
jaar kan zich zaterdag 11 oktober 
weer uitstekend gaan vermaken 
bij Jeugddisco REMIX in Heesch. 

Deze keer zal de disco voor de eer-
ste keer plaatsvinden bij jongeren-
centrum Checkpoint. De organi-
satie blijft in handen van dezelfde 
vrijwilligers van De Pas. Zij zien het 
helemaal zitten op de nieuwe loca-
tie. Deze locatie biedt meer moge-
lijkheden om REMIX nog meer te 
laten knallen. Zo zullen we op deze 
avond al gaan zorgen voor een ge-
weldige verrassingsact! 

Er is een vaste DJ, maar aanko-
mende DJ’s kunnen zich ook mel-
den bij de organisatie 
via info@de-pas.nl en als gast-DJ 
optreden. REMIX is één keer in de 
twee maanden om 19.30 uur en 
om 22.30 uur weer afgelopen. 

Het kan natuurlijk zijn dat ouders 
dit te laat vinden, maar dan kunnen 
ze de kinderen uiteraard ook eerder 

op komen halen. De entree blijft 
€ 3,-, een consumptie kost een 
euro en de garderobe is gratis. De 
kinderen wordt gevraagd een legi-
timatiebewijs mee te nemen. 

Voor meer informatie: 
www.facebook.com/remix/heesch 
of ww.ccdepas.nl/remix.

Jeugddisco rEMIX in 
Heesch weer van start

HEESCH – De feestweek van BS Delta, Peutercentrum Piccino, KDV Piekobello en BSO Rebbels is ten einde.
Op de foto’s een impressie van de circusdag waar de kinderen van BS Delta een voorstelling gaven en de afsluiting met een heerlijk Italiaans ijsje van Gastronomia Italiana. 

Leren zoals leren bedoeld is

Joost speelde met tien kinderen uit 
groep 7 en 8 van De Bolderik een 
‘public goods game’. Dit spel werd 

in drie varianten gespeeld, de be-
trokkenheid van de kinderen spat 
van de foto bij het artikel. 

De kinderen kregen spelenderwijs 
inzicht in vraagstukken uit de ‘gro-
temensenwereld’.

Er werd zichtbaar veel geleerd en al 
doende werd de wereld om de kin-
deren heen steeds een beetje meer 

inzichtelijk. “Wat een leuk spel en 
wat heb ik veel geleerd, zonder dat 
ik het meteen doorhad”, aldus een 
van de meespelende kinderen. Dit 
is leren zoals leren bedoeld is…

Linda van Driel, leerkracht groep 
8, OBS de Bolderik

Bron foto: Financieel Dagblad.

HEESWIJK-DINTHER - ‘Een vrijdagochtend, eind augustus, op de openbare basisschool De Bolderik in het 
Brabantse Heeswijk-Dinther…’, zo begint een alinea uit het artikel dat Joost Steins Bisschop schreef voor het 
Financieel Dagblad van september 2014.

nieuw oefenprogramma 
voor kinderen bij MTC

HEESWIJK-DINTHER - De basis voor een gezonde leefwijze is voor alle 
leeftijden gelijk: gezond eten en lekker veel bewegen. Medisch Trai-
ningsCentrum (MTC) Bernheze helpt kinderen en hun ouders graag bij 
het zetten van de eerste stap naar een gezonde(re) leefwijze, waarbij 
verantwoorde voeding en bewegen vanzelfsprekend zijn.

Via een educatief voedings- en oefenprogramma krijgt een kind infor-
matie over gezonde voeding en zal het ervaren dat bewegen (via fitness, 
sport en spel) in een oefengroep met leeftijdsgenootjes ontzettend leuk is.

Nieuwsgierig geworden naar het voedings- en oefenprogramma bij MTC 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar? Maak dan snel een 
afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ervaar wat MTC 
voor uw kind kan betekenen.

Voor informatie: 
www.mtc-bernheze.nl 
of
info@mtc-bernhze.nl
0413-228509.

Advertorial
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Opdidakt presenteert op 16 oktober 
een informatieavond over: 

   passend onderwijs
   hoogbegaafdheid
   faalangst en concentratie in de klas

Aanvang 19.30 uur in De Pas te Heesch. Gratis deelname!
Voor aanmelding en meer informatie zie www.opdidakt.nl

Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228  heesch@opdidakt.nl

NIEuW IN hadEE
Reggy van Boxmeer

06-24747613

Lokatie: MTC
Heilige Stokstraat 4, Dinther

Mail het antwoord voor donderdag 16 oktober naar: info@demooibernhezekrant.nl

LEZERSACTIE: 
geef antwoord 
op de vraag:

Win 4 kaartjes

Wie staat er 
woensdagmiddag
bij Theater 
De Blauwe Kei 
in de Kidsweek?

Leren via een eigen route kan dan 
een oplossing zijn. Als remedial 
teacher ondersteun ik uw kind op 
een voor hem of haar toegespitste 
wijze. De tot dan toe gebruikte 
methode blijkt voor uw kind im-
mers niet te voldoen. Samen met 
u en uw kind kijken we naar waar 
uw kind goed in is. Die kwaliteiten 
worden gebruikt bij het leren. Uw 
kind ervaart succes, wordt weer 
gemotiveerd om te leren en krijgt 
meer zelfvertrouwen.
Als u denkt dat uw kind deze on-
dersteuning goed kan gebruiken, 
neem dan gerust contact op. Ik 
maak graag een afspraak voor een 
vrijblijvend gesprek. 

Remedial teaching
Bernhardstraat 2
Heeswijk-Dinther
Telefoon: 06-46576606
info@emkejansma.nl
www.emkejansma-
remedialteaching.nl

Als tellen tot tien geen 
zin meer heeft

Advertorial

HEESWIJK-DINTHER - ‘Ik tel tot tien’, je zegt het vaak bij de opvoeding 
van je kind. Geduld is een schone zaak. Dat merk je bij het opvoeden, 
maar soms ook als het op het leren van je kind aankomt. Niet bij ieder 
kind gaat leren vanzelf. Lezen wil bijvoorbeeld maar niet vlotten of 
rekenen bezorgt uw kind buikpijn. Het lukt niet en u ziet hoe uw kind 
daar last van heeft. Het enthousiasme verdwijnt en leren wordt een last.

Op jungleavontuur met de 
welpen Beppino in Heesch
HEESCH - De welpen Beppino 
mochten afgelopen zaterdag alle-
maal hun vriendjes meenemen om 
eens een kijkje te nemen bij Scou-
ting Heesch. 

Het gezelschap was net bezig met 
een voorstelronde toen het werd 
onderbroken door Matthew. Mat-
thew was een ontdekkingsreiziger 
die - samen met zijn domme hulp-
jes Patrick en Koekoek - op zoek 
was naar de apenkoning. Ramon, 

de man die hem alles over ontdek-
kingsreizen geleerd had, was ja-
ren geleden vermist geraakt en nu 
wilde Matthew alsnog zijn missie 
voltooien. 
Eerst moesten de welpen zichzelf 
bewijzen als echte avonturiers, 
hiervoor hebben ze geklommen 
en zijn ze gaan zoeken naar aan-
wijzingen. Met behulp van deze 
aanwijzingen vonden de welpen de 
jungle. Natuurlijk moesten ze zich 
eerst camoufleren voordat ze de 
jungle in konden. Gelukkig waren 
ze daar super goed in en konden 
ze haast onzichtbaar door de bos-

sen sluipen. Dit was heel handig 
voor het volgende spel, waarbij 
ze in teams op zoek gingen naar 
de Big Five. En daar in die bossen 
had Koekoek ook net de apenko-
ning gevonden! Ze hadden hem 
zo te pakken, maar de apenkoning 
bleek niet zomaar een grote aap 
te zijn, het was Ramon! Matthew 
was natuurlijk door het dolle heen, 

hij had niet alleen de apenkoning 
gevonden, maar ook zijn lang ver-
loren held. Dat was nooit gelukt 
zonder de hulp van de welpen en 
hun vriendjes! 

De welpen komen elke zaterdag-
middag van 14.00-16.00 uur bij 
elkaar. Voor meer info: 
info@scoutingheesch.nl.

mattheW Was Door 
het Dolle heen
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Purée Bintje (< 0,5% mat.grasse)
Bintje Puree (< 0,5% vetgehalte) 

750 g
54 10376 711472
12 x 750 g
1 54 10376 711479
8 x 9 c.-o.

750 g  
54 10376 711229
12 x 750 g 
1 54 10376 711226

8 x 9 c.-o.

Purée Gourmande (4% de beurre)
Puree Gourmande (4% boter)

Purées assaisonnées - Gekruide purees

Stoemp aux poireaux (< 2% mat.grasse)
Stoemp met prei (< 2% vetgehalte)

750 g  
54 10376 711823
8 x 750 g
1 54 10376 711816

12 x 9 c.-o.

Purées de pommes de terre et légumes - Purees met groenten
Stoemp aux épinards (< 3% mat.grasse)
Stoemp met spinazie (< 3% vetgehalte)

750 g  
54 10376 711762
8 x 750 g
1 54 10376 711755
12 x 9 c.-o.

750 g  
54 10376 711809
8 x 750 g
1 54 10376 711793

12 x 9 c.-o.

750 g  
54 10376 711786
8 x 750 g
1 54 10376 711779
12 x 9 c.-o.

Stoemp aux choux (< 3% mat.grasse) 
Stoemp met spruiten (< 3% vetgehalte) 

Stoemp aux carottes (< 3% mat.grasse)
Stoemp met wortelen (< 3% vetgehalte) 

1016459 1016450

1015946 1015943

10159441015945

Risotto
spinazi of 
champignons
zak à 1500 gr.
Ardo

Normaal 5,99

Soepballetjes
gratis soep-
groenten
zak à 1 kg.
Diepvriesspecialist

Normaal samen 8,98

Ambachtelijk 
stoofvlees/
hachee
bakje à 500 gr.
Diepvriesspecialist

Normaal 4,49

Puree
zak à 750 gr.
Lutosa

Normaal 1,59

2,99
Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht Voorgerecht

Snack

Appelstrudel
doos à 600 gr.
Coppenrath&Wiese

Normaal 2,39

Dessert

Rode kool 
of spruiten
zak à 1 kg.
Diepvriesspecialist

Normaal 2,29 / 1,99

Hoofdgerecht

Kaassouf lé/
hamkaas-
souf lé
schaal à 4 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 2,99

Scholf ilets
zak à 1 kg.
Epic

Normaal 10,95

Hoofdgerecht

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

van woensdag 8 okt. t/m dinsdag 21 okt. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

7,99

1,99

1,29

www.adcommunicatie.nl

zak à 8 stuks
Diepvriesspecialist

1,79 1,09

4,99 5,99

nieuw 33% 
korting

Kant &
Klaar

Beste 
prijs

4,49
Normaal 6,99 / 8,49

Broodje frikandel of
broodje gehaktstaaf

Dessert

1,

Tekst?

De oplossing van vorige week

rOMMELMArKT
NISTELRODE -  Stichting Bernhezer gehandicapten bal 
organiseert op 12 oktober van 9.30- 15.00 uur een rom-
melmarkt in Partycentrum ‘t Maxend te Nistelrode.

Op zoek naar leuke hebbedingetjes, bezoek dan deze ge-
zellige rommelmarkt, een gezellig uitje met de hele familie. 
Voor informatie: info@bernhezergehandicaptenbal.nl.
Of bel: 0412 61 12 51.

THEMA-AVOnD VOOr 
fnV LEDEn BOuW

BERNHEZE - Er wordt op 20 oktober in het gemeenschaps-
huis De Wis in Loosbroek een thema-avond georgani-
seerd voor leden van de FNV Bouw, afdelingen Bernheze, 
Maasdonk en Heeswijk-Dinther over de Wmo. 

Hiervoor nodigen we een Wmo-consulente uit van de ge-
meente Bernheze, die ons gaat informeren over de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning.
U kunt zich nog opgeven door de antwoordstrook in ge-
vuld in te leveren voor 13 oktober bij een van de bestuurs-
leden of aan ‘t Dorp 142 in Heesch. 

LIEDErEnTAfEL
HEESCH - Woensdag 17 september gaat de Liederentafel 
in De Pas in Heesch weer van start. De aanvang is zoals 
altijd om 20.00 uur. 

Elke maand wordt er een keer een Liederentafel gehouden 
en wel telkens op de derde woensdag van de maand in 
zaal de Misse. Entree bedraagt € 1,-. 

SPELErS En MEDEWErKErS 
GEZOCHT VOOr 
‘HET nArrEnSCHIP’ 
’S-HERTOGENBOSCH/BERNHEZE - De Meierij Theater-
producties zoekt voor deze muziektheaterproductie geta-
lenteerde vrouwen en mannen die kunnen zingen en/of 
acteren. Ook zoeken we medewerkers om deze productie 
te kunnen realiseren.

Midden in de stad ‘s-Hertogenbosch komt in het najaar 
van 2015 op spectaculaire wijze een schip diverse malen 
tot zinken: het aan het brein van de schilder Jeroen Bosch 
ontsproten ‘Narrenschip’. De speciaal geschreven en ge-
componeerde muziektheaterproductie Het Narrenschip 
wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Jheronimus 
Bosch-500, het Jheronimus Bosch Art Center en de Kring 
Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Audities: 26 oktober en 
16 november  vanaf 10.00 uur. Locatie: Theaterwissel E30, 
Parallelweg 30 ‘s-Hertogenbosch. Ben je geïnteresseerd en 
wil je meespelen, zingen of meewerken? Je kunt je aan-
melden voor de audities (voor 25 oktober) of als mede-
werker via de website: www.meierijtheater.nl.
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50%
korting
zaterdag 11/10

zonnige 
zaterdag
profiteer Zaterdag 11 oktober de hele dag
van 50% korting op alle kleding, boeken, 
kasten, banken, stoelen, lampen, cd’s, 
electra, curiosa, fietsen, speelgoed en 
nog veel meer!

www.kringloopbedrijfoss.nl   www.kringloopbernheze.nl

Goederen zelf afleveren maaskade 32 oss  voorste groes 1a heesch
Goederen GRATIS laten ophalen bel 0412 626111 
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De ‘kookwinkel’ uit Oss toont 
een greep uit verschillende 
producten die zij in de winkel 
verkopen. 

ANNEKE PETERS: 
“Koken in Stijl; een nieuwe 
beleving!”

LUNENBURG EVENTS & MORE
Dorpsstraat 39 - 5472 PH Loosbroek
Reserveren of meer informatie: Dorothé van de Moosdijk
Tel. 06-53269687

Van Tilburg Mode & Sport
De trends van deze winter 
overladen je met warmte 
en genegenheid; kom 
ook kerstshoppen! Laat 
je inspireren door een 
uitgebreide collectie (top)
merken.

Grenzeloos BERNHEZE

Lezing over project Anja 
Spanjers in Ghana

Anja Spanjers zal tijdens deze mis 
vertellen over haar project in Ad-
waso en Kwamaso in Ghana. In 
2015 gaat Anja voor de tweede 
keer naar Ghana om te kijken hoe 
het bouwproject is gevorderd en 
hoe het met haar pupil gaat. Een 
interessant verhaal van iemand uit 
Nistelrode die op eigen initiatief, 
maar met hulp van mensen uit 
Nistelrode en omgeving een stukje 
blijheid brengt in Ghana. 
De kerk zal goed gevuld zijn met 
mensen uit Heesch en Nistelrode. 
Anja Spanjers heeft scholen en 
verzorgingshuizen aangeschreven 
in Heesch, Nistelrode en Oss. Voor 
de mensen uit Oss is er gratis bus-
vervoer, dankzij sponsoring van 
Kees van Iersel. 
Voor meer informatie over het pro-
ject: www.anjavoorghana.nl.

NISTELRODE – Tijdens de Heilige Mis in Nistelrode op zaterdag 25 
oktober zal het Afrika-Enga Koor optreden ter gelegenheid van de mis-
sieweek en mogen kinderen muziekinstrumenten meebrengen. Met het 
koor zal ook iemand uit Ghana meezingen. 

Speciale editie kerstpakketten-
actie voor Kobylin 
Uit eerbetoon aan Johanna van der Lee

Met dank aan ondernemers als Ma-
ria Reizevoort van Marya Schoenen 
en tassen, kan het bestuur van de 
stichting honderden mensen blij 
maken met schoenen. Afgelopen 
jaar heeft het bestuur afscheid 
genomen van een actief bestuurs-
lid en een van de oprichters van 
Stichting Samenwerking Bernheze-
Kobylin; Johanna van der Lee. De 
actie waar Johanna altijd heel actief 
voor was, was de kerstpakketten-
actie. “Wij hebben als bestuur van 
de stichting het besluit genomen 
om opnieuw een kerstpakketten-
actie op te zetten, vooral uit eer-
betoon aan Johanna”, vertelt be-
stuurslid Riky de Vocht. 
“Er is sprake van een schrijnende 
armoede bij vele gezinnen en dat 
wordt in de komende winterpe-
riode alleen nog maar erger. Ook 
de ouderen zijn een punt van aan-
dacht. Een ouderendagopvang 
waar we al twee jaar mee bezig 
zijn, draait intussen.”

Blij
De honderden paar schoenen wor-
den in de auto geladen. Marya: “Al 
tientallen jaren gaan de schoenen 
die niet meer verkocht gaan wor-
den mee naar deze actie, het voelt 

goed om te weten dat we er toch 
nog echt iemand blij mee maken.” 

Een bijdrage voor de stichting kan 
gedaan worden via bankrekening-
nummer NL62RABO0137118430.

BERNHEZE - Het is de harde realiteit dat er veel gezinnen zijn die zich afvragen hoe ze de kerst door zullen 
komen zonder de nodige steun. Stichting Samenwerking Bernheze-Kobylin heeft oog voor deze mensen in 
Kobylin, Polen. 

Christ, Hanneke, Harrie, Jan, Riky en Marya

eelen

De boekhandel met een 
verrassend assortiment. Van 
kado-artikelen tot boeken, 
van kalenders tot loten, 
van een tijdschriftenpakket 
tot kadobon, het aanbod is 
enorm. Tevens is er een luxe 
kerstcollectie aanwezig.

HAROLD WIJNEN: 
“Niet voor niets zeggen ze al 
jaren; bij Ceelen hen ze’t nog 
licheluk”

Heerlijke topgeuren en Rituals 
Home en Body Care producten

RAMON VAN DER DOELEN: 
“Met een persoonlijk 
cadeau voor een heerlijk 
genietmoment”

LOOSBROEK - Het blijft altijd een uitdaging om te zorgen voor 
een passend kerstgeschenk voor uw medewerkers. Met de Winter 
Wonderland Christmasfair kunt u uw medewerkers uitnodigen voor een 
gezellige avond samen en geeft u ze de keuze om zelf een kerstgeschenk 
te shoppen.

Tijdens de fair staan tal van bedrijven met sfeervolle kraampjes in ons 
uitgaanscentrum. Dé manier om feestelijk met borrel en kerstdiner, een 
eigen kerstpakket samen te stellen.

Uw personeelsleden ontvangen een voucher, waarvan 
u zelf vooraf de hoogte bepaalt. Ook dit jaar zijn 
er weer de meest uiteenlopende en exclusieve 
cadeautjes te vinden.

Voor een persoonlijk en uniek kerstpakket en 
kerstuitje voor u en uw werknemers
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Bijoux: sieraden voor 
dames en heren van alle 
leeftijdscategorieën

HETTY VAN HERPEN: “Naar 
je eigen smaak een mooi 
sieraad uitzoeken, gekregen 
van je werkgever, daar word 
je de maanden erna nog blij 
van!”

Kaasspecialist met de 
lekkerste wijnen, borrel- en 
tapashapjes, olie & azijn, 
noten & bonbons

TON BENS: “Als grootste 
kaasspecialist uit de regio 
laten we mensen genieten”

Gevestigd op de woonboulevard in Oss

LifeStyle – Riverdale - 

PTMD - Bedtextiel

ALBERTINE VERBRUGGEN: 
“Breng je huis in warme 
sfeer met Riverdale 
woonaccessoires!”

Elektronische gadgets 
en accessoires, kleine 
huishoudelijke artikelen en op 
verzoek, dit jaar ook tuin- en 
klusartikelen.

ANTOON STRIJBOSCH: 
“De Winter Wonderland 
Christmasfair is het mooiste 
kerstpakket om te geven en 
om te krijgen”

Toz staat voor sfeer, warmte 

en gezelligheid in huis.

MONIQUE DE VISSER: 
“Wij geven u graag advies en 
wensen u fijne dagen”

Verras uw personeel met pure 

en eerlijke streekproducten!

MANON VAN SCHIJNDEL: 
“Over de smaak van 
ambachtelijke streek-
producten valt niet te 
twisten”

Loosbroek Draait Door

Wat is spiritualiteit en geloof? De 
uitdaging om daar helderheid in 
te verschaffen, was de uitdaging 
voor Mathieu Bosch en zijn gasten 

tijdens deze bijzondere avond van 
‘Loosbroek draait door’ in de kerk 
van Loosbroek. Zijn gasten: Denis 
Hendrickx - abt van Abdij van Ber-

ne, Bart Hoezen – prins Carnaval, 
Marieke Moorman – burgemeester 
van Bernheze- en Mieke Offer-
mans – leerkracht en vrijwilliger bij 
de parochie, bespraken tijdens het 
debat over geloofsovertuiging en 
spiritualiteit. 

Als aangename onderbrekingen 
tijdens de luchtige gesprekken met 
de gasten over hun geloof of on-
geloof, konden de bezoekers ge-
nieten van de zuivere klanken van 
pianist Huub Sperber en de swin-
gende zang van La Orféon. Met 
een drankje en een luxe snack, spe-
ciaal gemaakt door kok Harm den 
Dekker en zijn assistent Ivo Kan-
ters, werd er genoten in de kerk 
van Loosbroek. 

Een aparte werkgroep werd opge-
richt met als doel de kerk meer in 
het centrum te plaatsen. Deze eer-
ste bijeenkomst werd een succes en 
er zullen er nog meer volgen. 

De gildeheer en de hoofdman 
zorgden voor het welkomstwoord 
tijdens de drukbezochte mis. De 
nieuw te installeren koning legde 
met zijn rechterhand aan het gilde-
vaandel de gelofte van trouw af. 
De regerende koning Jan van der 
Avoort droeg hierna de tekenen 
van zijn waardigheid, de konings-
mantel en de koningsvogel, over 
aan de nieuwe koning. 
De nieuwe koning overhandigde 
op zijn beurt een miniatuur ko-
ningsvogel als blijk van waardering 
aan de scheidende koning. Trots 
stapte de nieuw geïnstalleerde ko-
ning over het door vaandrig Adri-
aan van Wanrooy op de grond 
uitgespreide vaandel; een eer 

voorbehouden aan de gildekoning.
Ook hernieuwde vaandeldrager 
Adriaan van Wanrooy zijn eed van 
trouw aan kerkelijk en wereldlijk 
gezag, door driemaal links en drie-
maal rechts over de hoofden van 
de kerkgangers te zwaaien, ten 
overstaan van de gildeheer en ge-
flankeerd door koning Paul Altorf 
en scheidende koning Jan van der 
Avoort. Na de heenzending door 
onze gildeheer werd uit volle borst 
het lied ‘Brabant Were di’ gezon-
gen en verliet het gilde met de 
nieuwe koning onder tromgerof-
fel de kerk. In de Gildehof werd 
de nieuwe koning gefeliciteerd en 
luidde hij zijn regeerperiode in met 
een toespraak. 

Gildekoning Paul Altorf

NISTELRODE - Zondag vijf oktober vierde het gilde St. Antonius Abt 
– St. Catharina uit Nistelrode haar jaarlijkse Gildemis. De mis in de St. 
Lambertuskerk werd voorgegaan door gildeheer pastoor Frits Ouwens. 
Het was een bijzonder vreugdevolle mis met daarin de installatie van 
de nieuwe koning.

Maatschappelijk doel: Stichting Cello

U kunt zich inschrijven voor 
donderdag 18 december of 
vrijdag 19 december op 
www.lunenburg.nl.
Dinsdag 16 en woensdag 
17 december zijn helaas al 
geheel volgeboekt.
De all-in prijs voor onbeperkt 
drank en deelname aan het 
buffet bedraagt € 35,- ex btw.
De fair begint om 17.30 uur 
en duurt tot 21.30 uur.

Voor een persoonlijk en uniek kerstpakket en 
kerstuitje voor u en uw werknemers

Bart, Mieke, Mathieu, Marieke en Denis Foto’s: Jan Gabriëls

LOOSBROEK - Na het openingswoord door Cor Gloudemans van de parochie horen de bezoekers het koor 
La Orféon zingen: ‘Er is meer tussen hemel en aarde... ‘ in de kerk van Loosbroek. Aan Mathieu Bosch de 
uitdaging om de  realiteit te achterhalen tijdens ‘Loosbroek draait door’. 

Mathieu, Harm en Ivo
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De kracht van gepersonaliseerde 
Varilux brillenglazen
Onze ogen ontkomen helaas niet 
aan veroudering en vanaf ons 45e 
levensjaar gaat ons zicht dan ook 

achteruit. Lezen gaat lastiger en 
scherp zicht is zeker niet meer van-
zelfsprekend. De multifocale bril-
lenglazen van Varilux zorgen er-
voor dat u weer kunt genieten van 

HD-zicht op alle afstanden. Door 
uw brillenglazen volledig aan te 
passen aan de persoonlijke eigen-
schappen van uw ogen heeft u een 
kijkoplossing op maat.

Ieder oog is namelijk uniek. En hoe 
beter de bril hier rekening mee 
houdt, hoe beter het zicht en hoe 
groter het kijkcomfort. Uw vakop-
ticien houdt hier met Varilux-gla-
zen rekening mee, door verschil-
lende parameters van het oog en 
het kijkgedrag op te meten. Bij-

voorbeeld de afstand tussen oog 
en montuur, de natuurlijke hoofd- 
en oogbewegingen en de manier 
waarop de ogen samenwerken. 
Met name voor multifocale glazen 
is dit van belang. 

Door goed in te meten en een pro-
ductieproces waarin het glas zeer 
nauwkeurig geslepen wordt, biedt 
Varilux, het multifocale glas van 
Essilor, optimaal kijkcomfort. Het 
vertegedeelte van het glas gaat 
zonder zichtbare onderbrekingen 
geleidelijk over in het leesgedeelte. 
Daardoor kunnen brildragers zon-
der inspanning, in iedere situatie 
en op elke afstand scherp en hel-
der zien. 
Het Varilux-glas wordt constant 
doorontwikkeld om de kwaliteit 
nog verder te verbeteren en nieu-
we uitvindingen worden uitgebreid 
door brildragers getest. 

Uw unieke portret als kunstwerk
Als u zulk scherp zicht heeft, geven 
we u ook graag iets om daarvan 
te genieten. Wat dacht u van een 
persoonlijk portret op een formaat 
van 32,9 x 48,3 cm, gemaakt door 
de kunstenaar Sergio Albiac? Deze 
visuele kunstenaar uit Barcelona 
heeft exclusief voor Essilor (de be-
denker en producent van Varilux) 
de speciale ‘words can’t describe 
you’-stijl ontwikkeld. U krijgt bij 
aankoop van een paar Varilux bril-
lenglazen een voucher van uw op-
ticien waarmee u een persoonlijke 
foto door Sergio om kunt laten 
toveren tot een hoogstpersoonlijk 
kunstwerk in deze voor Essilor ge-
reserveerde stijl.

Zie de wereld in HD met Varilux
Met deze actie slaat u twee vliegen 
in één klap: scherp zicht op alle 
afstanden met gepersonaliseerde 
brillenglazen van Varilux én een 
uniek en persoonlijk kunstwerk 
waar u niet snel op uitgekeken 
raakt. Kom daarom voor 1 de-
cember a.s. en profiteer van deze 
actie! Bekijk op varilux.nl bij welke 
vakopticiens u terecht kunt.

ZIE DE WERELD IN HD
MET VARILUX

www.varilux.nl 

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

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS 
bij een bril met Varilux glazen

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

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

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

Zie de wereld in HD met Varilux
uW unIEKE POrTrET nu GrATIS BIJ EEn BrIL MET VArILuX GLAZEn

HEESCH – Uw ogen zijn uniek. Met standaard brillenglazen haalt u dan ook niet het maximale uit uw ogen. 
Daarom worden de multifocale Varilux brillenglazen speciaal voor u op maat gemaakt. Gevolg: zien in HD! 
Tot en met 30 november a.s. ontvangt u bij deze gepersonaliseerde brillenglazen een wel heel persoonlijk 
cadeau... uw portret gemaakt door de Spaanse portretkunstenaar Sergio Albiac!*

Advertorial

’t Dorp 31 
5384 MB Heesch
0412 - 45 10 03
www.alferinkoptiek.nl 
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WorDen gemeten

A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

mannenweek
BIJ VAN TILBURG

A
pp

le
pi

e 
co

m
m

un
ic

at
ie

N I S T E L R O D E 
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT 

R A V E N S T E I N 
2.000M2 MODE 

S C H I J N D E L
1.000M2 MANNENMODE

O N L I N E
WWW.VANTILBURGONLINE.NL

SPECIAAL VOOR DE MANNEN
MOOIE VOORDELEN TIJDENS DE

VOOR: €298,-
+ 2 GRATIS OVERHEMDEN
+ 2 GRATIS STROPDASSEN*

* of een gratis 2-pack t-shirts.

KOSTUUMACTIE

Actieperiode t/m 1 november 2014.
Zolang de voorraad strekt.Zolang de voorraad strekt.

CADEAU

OVERHEMD
DIRK & DOLF

BIJ AANKOOP VAN EEN

DIFIRENZE COLBERT
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Parkstraat 2  • 5388 HS Nistel rode  •  T 0412-859001  •  info@nester le.nl  •  www.nester le.nl

In Nesterlé, het cultureel centrum 
van Nistelrode, voeren verenigin-
gen en stichtingen, waaronder de 
bibliotheek hun sociaal-culturele 
activiteiten uit. Daarnaast vinden 
er regelmatig evenementen en 
voorstellingen plaats in de theater-
zaal. Nesterlé heeft ‘elkaar ont-
moeten in huiskamersfeer’ hoog in 
haar vaandel staan.

In Nesterlé kunnen diverse ruimtes 
worden gehuurd. De theaterzaal is 
geschikt voor symposia, lezingen, 
presentaties en vergaderingen. Er 
zijn verschillende zalen, voorzien 
van draadloos internet, waar 
bijeenkomsten, repetities, vergade-
ringen, workshops en exposities 
kunnen worden gehouden. Voor 
meer info zie  www.nesterle.nl.

In Nesterlé kunnen diverse ruimtes 
worden gehuurd. De theaterzaal is 

Zaalverhuur Kaartverkoop

In Nesterlé, het cultureel centrum 
van Nistelrode, voeren verenigin-

Over Nesterlé

Cultureel CentrumCultureel Centrum

presenteert

Voor theatervoorstellingen bestelt u 
eenvoudig kaartjes via onze websi-
te www.nesterle.nl. U betaalt online 
via uw bank en kunt de kaartjes 
daarna direct printen. Mocht u niet 
over internet beschikken, dan kunt 
u telefonisch kaartjes bestellen via 
telefoonnummer: 0412–859001.

Do. 20 november  20.30 uur
Het Dwaallicht
Het Volk
Toneel entree €16,00

Za. 13 december  20.15 uur
All you can eat
The Amazing Stroopwafels
Muziek entree €15,00

Vr. 9 januari  20.15 uur
Klap van de molen
Ernest Beuving met koor
Con Fuoco
Zang/Cabaret entree €12,50

Za. 21 februari  20.15 uur
Op een haar
Intgeniep
Cabaret entree €12,50

Vr. 6 maart  20.15 uur
Ach Vaderlief
Frank Cools
Muziek en
Meezingen entree €12,50

PROGRAMMA  2014 - 2015
Za. 21 maart  20.15 uur
Finalistenconcours
Camarettenfestival
Cabaret entree €15,00

Wo. 15 april  15.00 uur
Oorlogshelden
Hetpaarddatvliegt
Jeugd 10+ entree €  9,00

Za. 18 april  20.15 uur
Tof
Mark van de Veerdonk
Cabaret entree €12,50

Zo. 19 april  14.30 uur
‘Allez’ liedjes van altijd
Gerard van Maasakkers
Muziek entree €17,50

Za. 6 juni  20.15 uur
Hommage aan Ad de Laat
Cor Swanenberg en
div. artiesten
Muzikale hulde entree €15,00

Toneel entree 

Vr. 9 januari  20.15 uur
Klap van de molen
Ernest Beuving met koor
Con Fuoco
Zang/Cabaret entree 

Za. 21 februari  20.15 uurZa. 21 februari  20.15 uur

Vr. 6 maart  20.15 uur

Za. 21 februari  20.15 uur

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

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

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

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

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

StyLinda Vinkelsestraat 107 - 5384SE Heesch
info@stylinda.nl - Tel. 06-15 66 90 24

Workshop
Stylisch wonen

Zondag 12 oktober 13.30 uur
Donderdag 23 oktober 19.30 uur
Inschrijven via info@stylinda.nl  -  06-15669024 
Meer informatie: www.stylinda.nl

MOOI BUITEN THUIS LEVEN BELEEF
Oud ijzer actie Koninklijke 
fanfare Heeswijk

De week van tevoren ontvangen 
inwoners een brief in de brieven-
bus met een raambiljet. Iedereen 
die oud ijzer heeft en dit kwijt 
wil, kan dit biljet vrijdagavond 10 
oktober goed zichtbaar voor het 
raam hangen. In de loop van de 
zaterdag belt de fanfare dan aan 
en wordt het ijzer opgehaald. Het 
dringende verzoek is om het ijzer 
niet klaar te leggen langs de open-
bare weg. Het gaat om: 

• Oude metalen, zoals fietsen, 
BBQ’S, radiatoren, kozijnen, con-

structiestaal, (landbouw)werktui-
gen, aanhangers, grasmaaiers.

• Huishoudelijke apparaten zo-
als wasmachines, drogers, pc’s, 
beeldschermen - alles met een 
stekker behalve koelkasten en 
vriezers.

• Loodaccu’s en elektra kabels
• Bruingoed, zoals audio- en vi-

deoapparatuur. 

Met de opbrengst van het oud ij-
zer is de fanfare in staat om ver-
sleten instrumenten te vervangen 
door nieuwe. Ook is het dan mo-

gelijk om extra instrumenten aan 
te schaffen om op die manier de 
klank van de fanfare nog mooier te 
maken.
Wat veel mensen niet weten is 
dat de fanfare het hele jaar door 
in touw is met oud ijzer. Iedereen 
die ijzer kwijt wil, kan de fanfare 
bellen en het ijzer wordt gratis op-
gehaald. Veel of weinig ijzer is om 
het even. Het enige dat belangrijk 
is, is dat het gaat om herbruikbaar 
metaal. 

Voor meer info: 06-30160758.

HEESWIJK-DINTHER - De Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk is onder het moto ‘Oud ijzer voor 
nieuw koper’ in 2011 gestart met een oud-ijzer actie. Ook dit jaar komt de fanfare weer langs de deur. Meer-
dere aanhangers rijden op zaterdag 11 oktober door de omgeving van Heeswijk om oud ijzer op te halen. 

Klooster ’t Zicht in Oss en Ver-
plaatsing Staatsbosbeheer Maas-
horst en Meijerij in Nistelrode.

Leren en werken is een ‘arbeids-
markt participatie tool’ die jonge-
ren met een afstand tot de arbeids-
markt vanwege ernstige leer- of 
gedragsproblemen, een volgende 
stap laat zetten op weg naar vol-
waardig betaald werk. Staatsbos-
beheer, ZML Noordoost Brabant 
en IBN zijn een unieke samenwer-
king aangegaan om een leerwerk-
plaats te creëren in Natuurgebied 
De Maashorst. 

Deze Leerwerkplaats is bedoeld 
voor jongeren van verschillende 

scholen voor het voortgezet speci-
aal onderwijs in en rond het gebied 
De Maashorst.

Staatssecretaris Sharon Dijksma 
bezoekt De Maashorst

MAASHORST - Op uitnodiging van de provincie Noord-Brabant en 
de Brabantse manifestpartners natuur bracht staatssecretaris Sharon 
Dijksma van Economische Zaken maandag 6 oktober een werkbezoek 
aan Noord-Brabant. In Natuurgebied De Maashorst bezocht  ze twee 
projecten die illustreren hoe het nieuwe natuurbeleid dat zij voorstaat, 
hier gestalte krijgt. 

Foto’s gemaakt op de Leeswerkplaats Staatsbosbeheer, ZML Noordoost 
Brabant en IBN Foto’s: Ad Ploegmakers

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

k vOOr de verspreiding 
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Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Lezing Kerk zijn in deze tijd 
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IPG Smile pag. 4

INSTIJL

11 oktober 2014
WWW.INSTIJL.NU

Gratis entree

Locatie:   Van Zoggel Wonen & Zo

 

  Plein 1969 7, Heeswijk Dinther

Tijd: 
  16:00-21:00
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agenda

Heerkens Groente en Fruit

Had zaterdagmorgen het winnen nog geen prioriteit bij de versspeci-

alisten, bij het zien van het logo waarmee hun onderscheiding bekend 

gemaakt werd, kwam het besef ook bij GERT-JAN EN MARIËLLE 

HEERKENS binnen. Hierna namen blijdschap, trots en vele felicitaties 

het echtpaar volledig in beslag.

De complete versspecialist is een echte Bernhezer ondernemer. Het be-

drijf neemt de zelf geteelde producten van telers uit de regio af, levert bij 

veel Bernhezer cafés, restaurants, hotels en businesscatering. “Dit gaat 

zelfs over de landsgrenzen”, vertelt Gert-Jan. Onder andere in Engeland 

zagen ze zelf hun verpakte verse product in de schappen liggen. Het 

maatwerk, de korte levertijd en de service geven hierin de doorslag. Ser-

vice, flexibiliteit en betrokkenheid zijn hun kernwaarden.

Zie ook pagina 9

LOOSBROEK- Het Nisseroise bedrijf Heerkens Groente en Fruit is zaterdag in Loosbroek tijdens het Bernhezer Business Event 

uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar 2014. 

Gert-Jan & Mariëlle Heerkens en Roel van der Leest 

Foto’s: Marcel van der Steen

presenteert 

het nieuwe

theaterprogramma 

2014-2015

aan het werk

CAFETARIA DE SNOR - 

NISTELRODE
FOLDER DEZE WEEK

Autoroel’s moest het opnemen tegen plaatsgenoot Buro Tweevoud en Johnnie 

& Mieke’s dagwinkel. Allen werden op het podium bejubeld. Heerkens moest 

het opnemen tegen plaatsgenoot XRC-Services en Houthandel van der Heij-

den uit Heesch. Het zijn allemaal bedrijven die heel sterk in de markt staan.

Het Bernhezer Business Event vond plaats in de drie tot sfeervolle feestzalen, 

omgebouwde bedrijfsloodsen van Langenhuizen Plant op de Nistelrodesedijk 

in Loosbroek. De familie Langenhuizen toonde zich gastvrije ondernemers, 

waarbij hun natuurlijke product de twee loodsen een warme uitstraling gaven. 

ROEL VAN DER LEEST van Autoroel’s uit Heeswijk-Dinther ontving 

de titel Beste Jonge Ondernemer van het Jaar. Autoroel’s is in korte tijd 

sterk gegroeid. Het bedrijf verkocht 120 auto’s in het eerste jaar - 2009 

- tot zo’n 250 in 2014. 

Roel staat naar eigen zeggen van maandag tot zondag klaar voor zijn 

klanten, die op zijn website de tevredenheid over het autobedrijf nog 

eens onderstrepen. Het nieuwe pand op het bedrijventerrein Retsel is 

uitgebreid.

Heerkens Groente en Fruit

Ondernemer 

van het jaar 

2014

Autoroel’s
Jonge

Ondernemer 

van het jaar 

2014

in company

De prijzen

Heldere focus

Klantgericht

Doorzettingsvermogen

Deskundigheid

Eerlijkheid 

Een gezonde ambitie

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
 Laat het ons weten via 

info@demooibernhezekrant.nl

0412-795170 of 06-22222955
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HEESCH - In de maand oktober 
staan er bij Sterrenwacht Halley in 
Heesch diverse activiteiten op het 
programma. 

Cursus ‘Sterrenkunde’
Deze cursus bestaat uit vijf lessen 
op de dinsdagavonden 28 oktober, 
4, 11, 18 en 25 november, telkens 

van 20.00-22.30 uur. Er is nog 
plaats voor enkele deelnemers.
In de cursus wordt onder andere 
aandacht besteed aan het waarne-
men van de sterrenhemel, de pla-
neten, de maan, meteoren, meteo-
rieten, planetoïden en kometen, de 
zon en de sterren, melkwegen en 
het heelal. De kosten van de ‘cur-
sus Sterrenkunde voor iedereen’, 
inclusief een cursusboek, bedragen 
€ 50,-. Meer informatie en aan-
melden: Wim Waegemakers, 
wwaeg@ziggo.nl 
of 0412 - 453737. 

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley is vrijdag-

avond 18 oktober voor publiek ge-
opend. Het programma van deze 
publieksavond begint om 21.00 
uur en duurt ongeveer twee uur. 
Het is voor alle leeftijden geschikt. 
In de publiekspresentatie en het 
planetarium vertellen Halleyleden 
allerlei wetenswaardigheden over 
de Maan, de Zon, de planeten en 
nog veel meer, met indrukwekken-
de beelden erbij. Entree € 5,- en 
kinderen t/m 12 jaar € 3,-.

Nacht van de Nacht 
Zaterdagavond 25 oktober doet 
Sterrenwacht Halley mee aan de 
landelijke Nacht van de Nacht, die 
wordt georganiseerd door de Na-

tuur- en Milieufederaties. De ster-
renwacht is die avond voor jong 
en oud geopend van 20.00-22.00 
uur. Bij Sterrenwacht Halley wordt 
een publiekslezing over onder 
meer lichthinder gegeven en wat 
je daartegen kunt doen. Bij helder 
weer krijgen bezoekers buiten uit-
leg over de sterrenhemel en staan 
uiteraard telescopen gereed om in-
teressante hemelobjecten nader te 
bekijken. Entree: € 3,-.

Lezing over komeetjager Rosetta
Joe Zender houdt vrijdag 31 ok-
tober een lezing over de Europese 
ruimtesonde Rosetta die in augus-
tus jl. na een reis van tien jaar is 

aangekomen bij de verre komeet 
Churyumov-Gerasimenko. 

De lezing behelst dus een actueel 
onderwerp en is bovendien extra 
interessant, omdat Joe Zender bij 
de Europese ruimtevaartorgani-
satie ESA in Noordwijk werkzaam 
is. Daar is hij verbonden aan de 
Rosetta-missie. Entree: € 3,-

Meer informatie over een van de 
activiteiten?
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 
5383 KT Heesch/Vinkel 
info@sterrenwachthalley.nl
www.sterrenwachthalley.nl

HEESCH - Op donderdag 2 okto-
ber werd Tom Overtoom in het 
zonnetje gezet door dweilorkest 
Nie Te Geleuve. Sinds de oprich-
ting in 1989 is Tom namelijk di-
rigent van Nie Te Geleuve en dus 
zilveren jubilaris.

Toen NTG in 1989 werd opgericht, 
moest men wel naarstig op zoek 
naar een dirigent en ook naar ie-
mand die de eerste beginselen van 
het notenschrift kon bijbrengen, 
want de aspirant muzikanten wa-
ren helemaal blanco. Toen men 
Tom vroeg zei hij meteen ja, want 
hij vindt niets leuker dan mensen 
die met muziek bezig zijn en die 
willen leren. Een aantal van hen 
had dan ook de eerste lessen bij 
hem thuis op zolder.

En Tom heeft NTG met zijn enge-
lengeduld veel geleerd. Op zijn ei-
gen manier studeert hij met NTG 
de nieuwe nummers in en daar-
naast transponeert hij een partij 
ook als dat nodig is om het mooier 
te laten klinken of het voor de mu-
zikant in kwestie wat eenvoudiger 

te maken. Ook vindt hij tijd om tij-
dens de repetitie wat te vertellen 
over muziek, vulkanen, zwarte ga-
ten of de buitenlandse studenten 
die bij hem in huis zijn.

NTG bedankt Tom en zijn vrouw 
Oenke voor de afgelopen 25 jaar 
en hoopt nog lang gebruik te mo-
gen maken van zijn deskundig-
heid, gezelligheid en geduld.

Tom 25 jaar dirigent 

familietoernooi Hockeyclub 
HDL in een nieuw jasje

In Heeswijk-Dinther wordt ieder 
jaar een opvallend toernooi ge-
speeld: het familie hockeytoernooi. 
Hierbij speelt jong en oud samen 
in teamverband tegen elkaar. Dit 
toernooi laat heel mooi zien dat 
het wedstrijdelement, de familiale 
gedachte en een hechte club bij-
dragen aan een geweldige dag. 
“Nu we dit kunnen combineren 
met de officiële opening van het 
nieuwe veld, kunnen we laten zien 
dat de hockeysport leeft in Hees-
wijk-Dinther”, aldus voorzitter Ca-
miel Aarts.
 
Uiteindelijk ging de titel naar het 
‘Jasje-dasje’ team van de familie 
Koopman/Leerdam, die in de fina-
le het ‘Fanjastisch’ team van de fa-
milie Van Zutphen/Lunenburg/v.d. 
Akker na verlenging versloeg met 
1-0. Een mooie derde plaats werd 
veroverd door de familie Kuijpers, 
die bovendien hun teamnaam ‘Oe 
wa skôn’ eer aan deden en de ori-

ginaliteitsprijs wonnen met hun 
nieuwe jasjes behangen met merk-
labels en prijskaartjes. Tussen de 
wedstrijden door werd gepicknickt 
op het gezellige terras bij het club-

huis en na afloop werden heerlijke 
frietjes en tapa’s geserveerd. Kort-
om, het familie hockeytoernooi bij 
Hockeyclub HDL mag een groot 
succes genoemd worden!

Het ‘Jasje-dasje’ team van de familie Koopman/Leerdam won de wisselbeker 
en een prachtige standaard.

HEESWIJK-DINTHER - Het thema ‘In een nieuw jasje’ inspireerde de dertien teams van het Familietoernooi 
van Hockeyclub HDL tot kleurrijke outfits en knap hockeyspel op het zonovergoten nieuwe veld. Daarmee 
werd zondag 28 september een gezellige dag, waarbij jong en oud samen hockeyden in familie- en vrien-
denteams en met groot enthousiasme om de podiumplaatsen streden.

hockey

Indrukwekkend harmonie-
concert: Van donker naar licht

Bij het concert was sprake van een 
mooie samenwerking van het har-
monieorkest onder leiding van Eric 
Swiggers en de slagwerkgroep, 
onder leiding van Ton van de Veer-
donk, die zich lieten ondersteunen 
door het kamerkoor Mi Canto, on-
der leiding van Enrico van Schayk 
en violiste Lieke Daniëls. Het werd 
een hele bijzondere avond die de 
tweehonderd aanwezigen nog 
lang zal heugen. 
Hoewel er velen om hebben ge-
vraagd, wordt het concert niet 
herhaald. Er is wel gelegenheid 
om nog iets van het concert te-
rug te horen tijdens het jaarlijkse 
JumboMuziekfestival, wat in het 
weekend van 1 en 2 november a.s. 
in gemeenschapshuis de Horst in 
Venhorst op het programma staat. 
De slagwerkgroep speelt het num-

mer Band of Brothers op zaterdag 
1 november, terwijl het harmonie-
orkest op zondag 2 november nog 

The Story of Anne Frank speelt. 
Meer info op 
www.muziekkringveghel.nl.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Afgelopen zondag werd de week rondom Bevrijding 70 jaar HDL geëvalu-
eerd. Daarin keken we vol trots terug op het concert wat Harmonie Sint Servaes op donderdagavond verzorgde 
in de Muziekfabriek. Een concert wat op velen indruk maakte, niet in de laatste plaats om de bijzondere sfeer 
en het stemmige verloop waar vanuit het donker van de oorlog, het licht van de vrijheid werd vertolkt.

Sterrenwacht Halley: activiteiten oktober 2014

HEESWIJK-DINTHER - Heemkun-
dekring De Wojstap houdt op 
donderdag 16 oktober een lezing 
met als thema ‘Tradities in onze 
dorpen’. 

De lezing wordt verzorgd door 
Adriaan Sanders uit Uden. Hij zal 
eerst stilstaan bij de vraag: wat is 
traditie? Daarna worden aan de 
hand van een aantal voorbeelden 
bestaande, verdwenen en ‘nieuwe’ 
tradities behandeld. 

Zeker zal dan ook blijken dat er 
in verschillende dorpen bepaalde 
tradities heel anders beleefd wer-
den. Adriaan Sanders is voorzitter 
van de heemkundekring in Uden 

en hield eerder al een lezing bij de 
heemkundekring. De lezing is op 
donderdag 16 oktober in de heem-
kamer aan het Raadhuisplein 21a 
in Dinther.
Aanvang 20.00 tot circa 22.00 uur. 
Toegang voor leden is gratis, niet-
leden betalen € 2,-.

Lezing over tradities bij 
heemkundekring De Wojstap 

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

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

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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Prinses Irene toont teamspirit
NISTELRODE - Prinses Irene ver-
loor zondag van koploper WSC 
met 0-2. Een normale uitslag zou 
je zeggen, maar de mannen van 
‘Van Tilburg Mode & Sport’ had-
den meer verdiend. 

Voorafgaand aan de wedstrijd 
hield de in overtal aanwezige Prin-
ses Irene aanhang, haar hart vast. 
Met de vijf afwezige basisspelers: 
Job van de Elzen, Jeroen Bekkers, 
Teun van Schadewijk, Koen Pittens 
en Dennis van de Ven, zag het er 
niet rooskleurig uit. 
Cobenn Farneubun moest van 
coach Meijs op de bank beginnen. 
Zijn neef Alain stond op zijn plaats 
en liet zien dat die ingreep van 
Meijs begrijpelijk was. Hij speelde 
sterk en met een geweldige inzet. 
Hein Langens keerde, min of meer 
geforceerd, terug in het elftal, na 
meer dan een half jaar blessureleed 

en amper anderhalve wedstrijd in 
het 2e elftal. WSC was zonder 
meer de best voetballende ploeg 
zondagmiddag, zeker in de 1e 
helft en had, over de hele wedstrijd 

gezien, het meeste balbezit. Prin-
ses Irene had in de 2e helft vaak 
het beste van het spel en zeker de 
betere kansen. Die werden echter 
gemist.

voetbal

UTRECHT/BERGHEM - De eerste 
taekwondowedstrijd van het sei-
zoen werd zondag gehouden in 
Utrecht. Taekyon Berghem vaar-
digde ook een aantal deelnemers 
af, die verschillende prijzen in de 
wacht sleepten. 
 
Op het onderdeel tuls werd Hu-
berto van de Wetering derde. De 
tweede plek was weggelegd voor 

Dave Dekkers, Ken Dekkers en 
Harry Gentenaar. 
Op het onderdeel sparring werd 
Mike Bloks derde. Zilver was er 
voor Dave Dekkers, Tim Hermes, 
Rob van Hintum en Huberto van 
de Wetering. Het goud werd ge-
wonnen door Ken Dekkers. 
De coaches waren erg tevreden 
over de resultaten op deze ope-
ning van het seizoen.

Taekyon Berg-
hem boekt goede resultaten

budo

EINDHOVEN/NISTELRODE - De 
vrouwen van Prinses Irene traden 
in Eindhoven tegen de gelijkna-
mige koploper aan.

Vooraf wist het team dat het een 
zware opgave zou worden. Meggy 
Wijnen, Eldina Ploegmakers en 
Jamie van de Nieuwendijk wa-
ren geblesseerd. In het begin van 
de wedstrijd kreeg Prinses Irene, 
na goed doorzetten van Jody van 
Kessel, een grote kans. 

Oog in oog met de keepster wist 
ze deze kans helaas niet te verzil-
veren. Daarna was het Eindhoven 
dat de wedstrijd naar zich toetrok. 
De prima spelende Malissa Schee-
pers wist haar achterhoede goed 
te organiseren, Eindhoven scoorde 
voor rust toch twee keer. 

Na de rust kwam een gewijzigd 
Prinses Irene goed uit de kleedka-
mer. Toch was het Eindhoven dat 
via een vrije trap de 3-0 kon sco-

ren. Het siert de Nistelrodese ploeg 
dat ze bleef knokken voor een be-
ter resultaat. Uit een corner van 
Amy van de Berk wist Femke van 
Bremen de 3-1 te scoren. 

Talitha Groenendaal kreeg twee 
mogelijkheden om de Oranjes 
dichterbij te brengen, maar was 
in haar acties te gehaast. Vlak 
voor tijd scoorde Jody van Kes-
sel volgens velen de 3-2, maar de 
scheidsrechter oordeelde anders 
en had niet geconstateerd dat de 
bal de doellijn was gepasseerd.

Vrouwen Prinses 
Irene onderuit tegen koploper

voetbal

Jody van Kessel

Eerste plaats in seizoens-
opening voor Gympoint
NISTELRODE - De kick-off van het 
nieuwe trampoline wedstrijdsei-
zoen was zaterdag in Nistelrode. 
Traditioneel begint het seizoen 
met teamwedstrijden in het najaar.

De goede prestaties in het afgelo-
pen seizoen met vier N- plaatsen 
waren aanleiding voor Gympoint 
om dit seizoen voor Gympoint 
Nistelrode de lat iets hoger te leg-
gen. Dit seizoen komen meer mei-
den uit op D-niveau en wellicht bij 
individuele wedstrijden een enkele 
springster op C-niveau. 

In de D-categorie werden Caitlyn 
Jacobs, Evi van Dinther, Inge Ex-
ters, Sanne van Roosmalen en Lisa 
van de Pas uiteindelijk eerste met 
224,50 punten. Ruim 25 punten 
meer dan vorig jaar. Alle meiden 
sprongen een stabiele verplichte 
oefening, waarmee een goede ba-
sis werd gelegd voor het eindresul-
taat. Tijdens de keuzeoefeningen 
werden hier en daar kleine fout-
jes gemaakt, een aantal meiden 
sprong echter ook foutloze oefe-
ningen. Noemenswaardig zijn de 

goed uitgevoerde verplichte oefe-
ning van Inge Exters (23.600) en 
de keuzeoefeningen van Caitlyn 
Jacobs 26.300 en Lisa van de Pas 
26.100. Met 224,50 punten bleven 
ze nummer 2 Forza uit Goes met 8 
punten, en nummer 3 met Turnoss 
uit Oss met 14 punten voor. 
In dezelfde categorie kwam Gym-
point ook met een 2e team uit, 

bestaande uit Sanne Bevers, Lau-
ra Breemaat, Eline van der Leest, 
Floor van de Wielen en Inge Geurts 
(Gympoint Gemert).

Met een puntentotaal van 195.500 
werd dit team 6e. In deze groep 
werden nogal wat schoonheids-
foutjes gemaakt. Deze groep kan in 
potentie dus nog een stap maken.

V.l.n.r.: Inge, Evi, Caitlyn, Lisa en Sanne van Roosmalen

trampoline

NISTELRODE – Zondag 7 septem-
ber liepen in totaal 152 deelne-
mers via Van Tilburg Mode & Sport 
mee aan de Van Tilburg Ten Miles. 

Voor elke inschrijving heeft Van Til-
burg Mode & Sport € 15,- gestort 
op de Bas van de Goor Founda-

tion. Deze heeft als missie de kwa-
liteit van mensen met diabetes te 
verbeteren door middel van sport 
en bewegen. Afgelopen woensdag 
1 oktober mocht Niek Geurts uit 
Nistelrode (zelf ook diabetes pati-
ent) de cheque uitreiken aan Bas 
van de Goor. 

niek overhandigd cheque aan 
Bas van de Goor

Tenderfeet begint het seizoen 
met een eenvoudige winst

De wedstrijd begon van beide kan-
ten meteen fel, maar de heren uit 
Heeswijk-Dinther en omgeving 
wisten meer aanvallen ook daad-

werkelijk om te zetten in punten. 
Het kwart werd afgesloten met 
een kleine voorsprong van 19-14.

In het begin van het tweede kwart 
sloeg de felheid van het eerste 
kwart om in fysiek spel. De scheids-
rechters hadden moeite om dit bij 
te benen, dus de dringende bood-
schap van coach van Loon was om 
vooral het eigen spel te spelen en 
niet teveel bezig zijn met randza-
ken. Ruststand 45-36.

Ook in het derde kwart bleef het 
spel fysiek en chaotisch. De he-
ren van Tenderfeet trokken zich 
hier niks van aan en begonnen de 

voorsprong snel uit te bouwen met 
een 7-0 run. Dit resulteerde in een 
comfortabele voorsprong van 75-
47 na het derde kwart.

In het vierde kwart werden de teu-
gels in de verdediging wat gevierd 
en wisten de bezoekers uit Box-
meer vaak tot dicht onder de bas-
ket te komen, resulterend in veel 
vrije worpen. 

Alle zeilen werden nogmaals bij-
gezet in de laatste 5 minuten om 
de verdediging dicht te houden en 
de ruime voorsprong te behouden. 
Dit lukte; eindstand 91-65.

basketbal

HEESWIJK-DINTHER - Een nieuw seizoen in een nieuwe poule met veelal onbekende tegenstanders. Dit 
betekent nieuwe kansen voor de heren van Tenderfeet, die onder leiding van oud-speler Bas van Loon kijken 
hoe de krachtsverhoudingen zijn binnen deze poule. Zondag 4 oktober was de eerste wedstrijd tegen Akros 
Boxmeer, die al de volle winst uit twee wedstrijden hadden gehaald.



Woensdag 8 oktober 2014 37
  

Bernheze sportief

Welkom bij de kijklessen van Balletstudio 
Hanneke van der Stappen

Met héél veel plezier zal balletstu-
dio Hanneke van der Stappen in 
de derde week van oktober haar 
studiodeuren voor jou openen. 
Alle dansers en danseressen zullen 
laten zien wat zij tijdens de lessen 
zoal doen voordat ze zich gaan 
voorbereiden op de grote voor-
stelling in april komend jaar.

De balletstudio biedt een grote 
variëteit aan lessen: voor de jong-
sten vanaf vier jaar is er Algemene 
Dans Vorming, waarin op speelse 
wijze houding en ritmegevoel 
verder ontwikkeld worden. Alle 
dansers en danseressen vanaf 7/ 
8 jaar kunnen ook kiezen voor 

jazz-street-dance. Voor leerlingen 
vanaf 12/13 jaar zijn er meerdere 
moderne lessen en Hip Hop les-
sen. Alle lessen worden gegeven 
door ervaren academisch opge-
leide docenten. Er zijn nog plekjes 
vrij!
Ook is de balletstudio dit jaar ge-
start met twee selectiegroepen: 
een start dansselectieklas voor 
leerlingen van 10 t/m 12 jaar en 
een selectie dansklas van 13 t/m 
15 jaar. 
Deze lessen zijn alleen toeganke-
lijk voor geselecteerde leerlingen, 
die dan ook extra lessen volgen 
in onze school en vaker optreden 
door het jaar heen.

De kijklessen vinden plaats in de 
week van maandag 13 t/m vrij-
dag 17 oktober tijdens de regulie-
re lestijden. Wil je weten wanneer 
die zijn? Kijk dan op de website: 
www.balletstudiovanderstappen.nl.

Wij zien jullie heel graag vanaf 
maandag 13 oktober, de derde 
week van oktober in De Pas in 
Heesch en in Clubhuis Telro in 
Nistelrode. En dans jij net zo graag 
als wij? Tijdens de open lessen kun 
je je ook aanmelden voor een gra-
tis proefles! 

 

Advertorial

HEESCH/NISTELRODE - Ook dit jaar heeft Balletstudio Hanneke van der Stappen er weer heel veel zin in: 
De kijklessen staan voor de deur. En natuurlijk is iedereen welkom! Nieuwsgierig hoe de verschillende dans-
lessen verlopen? Ben je stiekem wel een beetje nieuwsgierig of dansen iets voor jou is? Wat voor soorten 
dansen je allemaal kunt doen? 

Tot dan(s) in onze balletstudio’s! WWW.BALLETSTuDIOVAnDErSTAPPEn.nL

Avesteyn wint van Margriet

HEESWIJK-DINTHER – Avesteyn 
moest aantreden tegen Margriet 
uit Oss. Het werd een 2-1 over-
winning voor de ploeg uit Dinther. 

Avesteyn wilde zich revancheren 
voor het forse verlies tegen Volkel 
van vorige week. De ploeg ging 
voortvarend van start, wat resul-
teerde in een vroege voorsprong 
door een kopdoelpunt van Lars 
van Lee. Margriet scoorde echter 

snel tegen, wat veroorzaakt werd 
door een reeks van tekortkomin-
gen van Avesteyn. De tweede 
helft gaf Margriet nogal wat druk 
op het doel van Avesteyn, maar 
het resulteerde niet in een doel-
punt. De onverzettelijkheid van 
Avesteyn bracht uiteindelijk een 
overwicht tot stand die tot diverse 
kansen leidde. In de slotfase was 
het wederom Lars van Lee die de 
2-1 aantekende.

voetbal Eerste overwinning voor HVCH 
HEESCH - Het Heesche HVCH 
heeft de eerste overwinning van 
het seizoen binnen. Tegen DESK 
werd het 3-0. 

Het was nu niet de beste wedstrijd 
van HVCH, maar wel de wedstrijd 
die deze competitie de volle winst 
opleverde en daar was de ploeg 
wel aan toe. De Heeschenaren 
hadden, met vaak wel goed voet-
bal, slechts één puntje weten te 
sprokkelen tot deze wedstrijd te-
gen DESK. 

HVCH kwam kort voor rust op 
voorsprong en wist die voorsprong 
twintig minuten na rust te vergro-
ten. Ook DESK creëerde kansen, 
maar doelman Rob van Erp werd 
duidelijk niet zo vaak aan het 

werk gezet als zijn collega Maikel 
Korebrits. Invaller Sjoerd Schob-

bers scoorde met een juweeltje in 
de slotminuut nog de 3-0.

voetbal

MD2 HDL in het nieuw
HEESWIJK-DINTHER - Niet alleen 
het hockeyveld van HDL heeft 
een metamorfose ondergaan, ook 
MD2 is in het nieuw gestoken. 
Kerkhof interieur- en exterieur-
bouw heeft het team een nieuw 
shirt en fleecevest gesponsord. 

De kleding werd zaterdag voor 
aanvang van de wedstrijd offici-
eel overhandigd. De nieuwe shirts 
werden meteen geshowd tijdens 
de wedstrijd tegen Heesch MD4. 
Al na een paar minuten leek het 
erop dat het geen echte wedstrijd 
zou worden. HDL was een maatje 
te groot voor Heesch. De eind-
stand - 16-0 - zegt voldoende.

hockey

BOEKEL/NISTELRODE - De vol-
leybalsters van Tornado dames 
1 boekten zaterdag uit in Boekel 
tegen Unitas dames 2 een knappe 
zege. 

De eerste set begon voor Tornado 
niet zo goed. Unitas kwam vrij 
snel op voorsprong met een aantal 
punten verschil. Gedurende de set 
werd de voorsprong voor Unitas 
steeds groter. De passes bij Tor-
nado kwamen niet aan, waardoor 
er geen goede aanvallen werden 
opgebouwd. Tijdens de time-out 
bij een achterstand van 23-17 wist 

Tornado dat zij nu moest knallen 
om de set nog te winnen. Na een 
goede servicebeurt van Karin werd 
het 24-24. Na de inhaalslag van 
Tornado was het vertrouwen vol-
ledig terug en werd de set met 26-
24 gewonnen. 

De tweede set werd door Tornado 
verloren. Onder andere de goede 
blokkering en sterke servicebeur-
ten van Tornado zorgden voor 
winst in de derde en vierde set. 
Ondanks het goede verdedigings-
werk van Unitas won Tornado met 
3-1.

Knappe over-
winning voor dames 1 Tornado

volleybal

LOOSBROEK - Voor Korloo stond 
zondag de wedstrijd tegen VIOS 
uit Ottersum op het programma. 

Het beloofde een moeilijke wed-
strijd te worden, aangezien VIOS 
vaak met overtuigende uitslagen 
weet te winnen. Korloo ging dan 
ook van start met de intentie om 
een lekker potje te spelen en zich 

niet te veel op de kop te laten zit-
ten door een sterk scorend VIOS. 
Dit bleek de juiste instelling. Al snel 
wist Korloo op een 3-0 voorsprong 
te komen. Het ontbrak VIOS niet 
aan kansen, maar de afronding 
was niet altijd even zuiver. Toch 
wisten de bezoekers terug te ko-
men tot 4-3 met de rust. 
Na de rust lukte het Korloo om 

de voorsprong weer wat uit te 
bouwen. Toch bleek de adem van 
VIOS nog niet op. In de laatste 
tien minuten wist VIOS een ach-
terstand om te buigen in een 8-10 
voorsprong, wat tevens de einduit-
slag was. Ondanks dat Korloo geen 
punten wist te behalen, overheerst 
toch een tevreden gevoel over de 
inzet en de teammentaliteit.

Korloo toch tevredenkorfbal
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Bridge 
Kampioen-
schap van 
nistelrode

NISTELRODE - Voor de veer-
tiende keer wordt op zaterdag 25 
oktober om 13.45 uur het bridge 
kampioenschap van Nistelrode 
gehouden in CC Nesterlé. Deze 
drive is uitsluitend bestemd voor 
inwoners van Nistelrode . 

Er kan tot 22 oktober worden 
ingeschreven. Deelname kost 
€ 12,50 per paar en kan voor 
aanvang van de drive voldaan 
worden. 

Meer inlichtingen of inschrijven? 
Willy Muytjens 0412-613417. 

Uiteraard werd de onthulling fees-
telijk gevierd met taart en cham-
pagne, want naast sportiviteit, 
houdt het team van gezelligheid. 
Als er iets te vieren valt, wordt er 
altijd iets geregeld. De sponsoren 

speelden hier passend op in, door 
de teamleden te betrekken in de 
tenuekeuze. De dames werden 
thuis opgehaald om samen met 
de beide sponsoren rokjes en shirts 
te passen en te kiezen. Een mooie 

vorm van teambuilding, die past bij 
deze hechte club. Zo brengen de 
meiden ook jaarlijks een aantal da-
gen met elkaar door in Duitsland.
Het najaarsseizoen is voor het team 
goed begonnen met een overwin-
ning van 6-0 en een gelijkspel van 
3-3. Momenteel staan de meisjes 
op de derde plaats en natuurlijk 
hoopt men deze lijn vast te houden 
de komende vijf wedstrijden. Aan 
de vrolijke kleding zal het in ieder 
geval niet liggen.

Meisjesteam TVV’82 in een nieuw tenue

VORSTENBOSCH - Met trots presenteerde het meisjesteam tot en met 
17 jaar van tennisvereniging TVV’82 uit Vorstenbosch afgelopen zon-
dag het nieuwe tenue. ‘Brabant Massage’ en ‘Van Duynhoven schilder, 
glas- en afwerkingsbedrijf’ sloegen de handen ineen en maakten het 
mogelijk om de meisjes het komend seizoen in een compleet nieuw 
tenue op de baan te laten verschijnen.

V.l.n.r.: Hans en Ans van Duynhoven, Nina van Lanen, Anne van Duynhoven, Ilse van der Linden, Kirle van Beekveld, 
Joni van Bakel, Sophie van Kessel en Bert en Rianne van der Linden

HEESCH/OSS - De Taekwondose-
lectie van Van Buel Sports heeft 
zondag acht keer goud, vier keer 
zilver en één keer brons weten te 
bemachtigen tijdens de Battle of 
Utrecht. 

Voor Djen Jacobs en Sammie 
Schmidt, die hun debuut maakten 
in de A-Klasse, leverde dit tevens 

hun eerste kwalificatiepunten voor 
de nationale selectie op. Coach 
Vrijsen spreekt van een overweldi-
gende start van het seizoen door 
zijn pupillen. 

In Limburg werd er door Yavuth 
Yith goud gewonnen bij het Open 
Okami BJJ, ploegmaatje Jacco van 
Schaijk was goed voor zilver.

Opnieuw veel 
prijzen voor Van Buel Sports

budo

NISTELRODE - De korfbalsters van 
Prinses Irene speelden thuis tegen 
het sterke Oranje Wit uit Leunen, 
een directe concurrent voor aan-
sluiting bij de top 3. 

De verwachting was dat het een 
spannend en gelijkwaardig duel 
zou worden en dat bleek ook de re-
aliteit. Na 35 minuten werd er met 
een 7-6 voorsprong gerust en na 
een spannende tweede helft stond 
er een 17-16 winst voor Prinses 
Irene op het scorebord. Kort voor 
tijd stond het nog 15-15. Marina 
van Venrooij wist in de eindfase 
echter twee keer op rij te scoren. 

Die achterstand wisten de andere 
Oranjes niet meer te overbruggen.

Prinses Irene 
korfbalsters winnen duel

korfbal
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Lotte

SOMEREN/HEESWIJK-DINTHER - 
Altior mocht zondag in Someren-
Heide aantreden tegen SVSH/KSV. 

Vanaf het begin was de uitploeg 
duidelijk de bovenliggende par-
tij. Ondanks het missen van vele 
kansen, was de ruststand 0-7. Het 
doel voor de tweede helft was 
duidelijk: beter met de kansen 
omgaan en geen ruimte geven in 
de verdediging. Het beeld van de 
wedstrijd veranderde niet echt en 
de eindstand was 1-14. 
Spes 2 – Altior 2: 9-10
De Korfrakkers 4 – Altior 3: 12-7
Altior 4 – Celeritas 2: 14-8
Altior 5 – Prinses Irene 4: 15-4
Altior MW1 – BMC MW1: 8-9
Altior R1 – Corridor R1: 5-1
Avanti A1 – Altior A1: 6-7
De Kangeroe A1 – Altior A2: 7-6

Altior A3 – De Korfrakkers A2: 5-5
Altior B1 – Prinses Irene B1: 7-4
Altior C3 – Celeritas C1: 2-7
De Peelkorf D3 – Altior D1: 0-9
Altior D2 – Be Quick D2: 10-1
Altior E1 – De Korfrakkers E1: 6-1
Corridor E2 – Altior E2: 4-0
De Kangeroe E1 – Altior E3: 2-3
Altior E4 – JES E1: 13-0
De Korfrakkers E5 – Altior E5: 12-2

Altior 1 boekt 
simpele overwinning

korfbal
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laden streekderby tussen Vorsten-
bossche Boys en WHV, is na een 
spannende wedstrijd geëindigd in 
een 2-2 gelijkspel. 

WHV begon goed in Vorstenbosch 
en het duurde niet lang voordat 
het gevaarlijk werd voor de goal 
van Vorstenbosch. Het duurde tot 
de tiende minuut voordat de sup-
porters uit Loosbroek konden jui-
chen. Harold Lunenburg schoot 
de 0-1 voor WHV binnen. Lang 
kon WHV niet genieten van deze 
voorsprong, want drie minuten la-
ter was het alweer raak voor Vor-
stenbosche Boys. Wesley Dekkers 
scoorde de 1 - 1. 

Na rust speelde Vorstenbossche 
Boys richting de kantine waar de 
fanatieke supporters van de thuis-
club stonden. WHV kreeg hierdoor 
iets minder vat op de wedstrijd en 

werd teruggedwongen op de eigen 
helft. In de 77e minuut scoorde de 
aanvoerder van Vorstenbosch de 
2–1, maar ook nu werd drie minu-
ten later de gelijkmaker gescoord: 
uit een corner kopte Harold Lunen-
burg de 2-2 binnen. Hierna waren 
de beste kansen nog voor WHV, 
waarbij de Vorstenbosche Boys 
nog het geluk hadden dat een goal 
van Teun van Mil werd afgekeurd 
wegens vermeend buitenspel.
 
Na afloop werd er gebroederlijk 
een pilsje gedronken in de kantine 
van Vorstenbosch.

Streekderby 
eindigt in gelijkspel

voetbal

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Aanstaande bruiden opgelet!
Vanaf 20 oktober starten wij met de verkoop 
rechtstreeks uit onze eigen bruidsmodefabriek in 
Gemert.
Creations of Leijten is een Nederlands bruidsmerk 
dat in heel Europa verkocht wordt. Als enige 
fabrikant produceren wij in Nederland.
Wij hebben voor alle bruiden een mooie creatie: 
trendy – romantisch – klassiek. De jurk kunnen 
wij geheel naar uw wensen afstemmen. Ook voor de 
(schoon)moeder en het gevolg hebben wij een brede 
collectie.
Bel nu voor het maken van een afspraak:
0492-371316
Creations of Leijten | Willem de Haasstraat 5 | Gemert 

www.creationsofleijten.com

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders
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Gratis entree

Locatie:   Van Zoggel Wonen & Zo

 

  Plein 1969 7, Heeswijk Dinther

Tijd: 
  16:00-21:00

Ontdek jouw stijl
Zie pagina 33

TRV-Bernheze.nl

Evenementen

agenda

Heerkens Groente en Fruit

Had zaterdagmorgen het winnen nog geen prioriteit bij de versspeci-

alisten, bij het zien van het logo waarmee hun onderscheiding bekend 

gemaakt werd, kwam het besef ook bij GERT-JAN EN MARIËLLE 

HEERKENS binnen. Hierna namen blijdschap, trots en vele felicitaties 

het echtpaar volledig in beslag.

De complete versspecialist is een echte Bernhezer ondernemer. Het be-

drijf neemt de zelf geteelde producten van telers uit de regio af, levert bij 

veel Bernhezer cafés, restaurants, hotels en businesscatering. “Dit gaat 

zelfs over de landsgrenzen”, vertelt Gert-Jan. Onder andere in Engeland 

zagen ze zelf hun verpakte verse product in de schappen liggen. Het 

maatwerk, de korte levertijd en de service geven hierin de doorslag. Ser-

vice, flexibiliteit en betrokkenheid zijn hun kernwaarden.

Zie ook pagina 9

LOOSBROEK- Het Nisseroise bedrijf Heerkens Groente en Fruit is zaterdag in Loosbroek tijdens het Bernhezer Business Event 

uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar 2014. 

Gert-Jan & Mariëlle Heerkens en Roel van der Leest 

Foto’s: Marcel van der Steen

presenteert 

het nieuwe

theaterprogramma 

2014-2015

aan het werk

CAFETARIA DE SNOR - 

NISTELRODE
FOLDER DEZE WEEK

Autoroel’s moest het opnemen tegen plaatsgenoot Buro Tweevoud en Johnnie 

& Mieke’s dagwinkel. Allen werden op het podium bejubeld. Heerkens moest 

het opnemen tegen plaatsgenoot XRC-Services en Houthandel van der Heij-

den uit Heesch. Het zijn allemaal bedrijven die heel sterk in de markt staan.

Het Bernhezer Business Event vond plaats in de drie tot sfeervolle feestzalen, 

omgebouwde bedrijfsloodsen van Langenhuizen Plant op de Nistelrodesedijk 

in Loosbroek. De familie Langenhuizen toonde zich gastvrije ondernemers, 

waarbij hun natuurlijke product de twee loodsen een warme uitstraling gaven. 

ROEL VAN DER LEEST van Autoroel’s uit Heeswijk-Dinther ontving 

de titel Beste Jonge Ondernemer van het Jaar. Autoroel’s is in korte tijd 

sterk gegroeid. Het bedrijf verkocht 120 auto’s in het eerste jaar - 2009 

- tot zo’n 250 in 2014. 

Roel staat naar eigen zeggen van maandag tot zondag klaar voor zijn 

klanten, die op zijn website de tevredenheid over het autobedrijf nog 

eens onderstrepen. Het nieuwe pand op het bedrijventerrein Retsel is 

uitgebreid.

Heerkens Groente en Fruit

Ondernemer 

van het jaar 

2014

Autoroel’s
Jonge

Ondernemer 

van het jaar 

2014

in company

De prijzen

Heldere focus

Klantgericht

Doorzettingsvermogen

Deskundigheid

Eerlijkheid 

Een gezonde ambitie

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
 Laat het ons weten via 

info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170 of 06-22222955
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Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Win in Werk
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
Van Uden Bouwservice
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport B.V.
Van Mook, De Echte Bakker
Van der Wielen Metaalbewerking
Van den Elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCE Computers
Trendtuin
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Strijbosch Store
Stichting Fazanterie ‘de Rooie 

Hoeve’
Stal het Kantje
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze.
Rivez assurantiÎn & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rainbow Centre
Rabobank Bernheze Maasland
Raamdecoratie Totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
OOvB
Nelissen Dranken V.O.F.
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken Jan 

Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van Oss
Los door het bos
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg 

en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Klasse RT
Kinderopvang De Benjamin
Kersouwe
Karwei

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

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

v.o.f.
AB reflex

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

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

De kernen van mooibernheze

AD DOnKErS

www.mooihdl.nl

Voetballers Heeswijk 1 in het nieuw

HEESWIJK-DINTHER - Met steun 
van hoofdsponsor Gebr. Dijkhoff 
& Zn. B.V. en Viking Entertain-
ment B.V. als tweede sponsor 
heeft voetbalvereniging Heeswijk 
het eerste team van een nieuwe 
outfit kunnen voorzien. 

“Het zijn betrokken en solide spon-
soren voor onze vereniging en dat 
is heel belangrijk”, zegt voorzitter 

Peer Verkuijlen. Hij steekt ook niet 
onder stoelen of banken dat het 
voor verenigingen financieel niet 
zo eenvoudig meer is om alles rond 
te breien. “Dit is dus heel mooi.”
Al meerdere jaren is het bedrijf 
Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V. als hoofd-
sponsor aan voetbalvereniging 
Heeswijk verbonden. Sinds enige 
tijd is ook Viking Entertainment 
B.V. als tweede sponsor verbon-

den. Beide sponsoren uit Heeswijk-
Dinther steunen meerdere teams 
en de vereniging als geheel. Dit 
keer dus met nieuwe kleding voor 
het eerste team. Een goede uitstra-
ling die netjes verzorgd is, is ook 
voor de sponsoren belangrijk. 

Zeker als het gaat om het eerste 
team dat ook een voorbeeldfunctie 
heeft voor alle leden en alle teams.

Lesprogramma turn- en gymnastiekvereniging 
Sine-Cura met gratis proeflessen
Aerobic, Zumba, turnen, ouder-peutergym en gym zonder toestellen

Turnen: Sportzaal Bernrode
Maandag: 16.00-17.00 uur: kinde-
ren geboren in 2007 
17.00-18.00 uur: kinderen gebo-
ren in 2004/2005/2006 
18.00-19.00 uur: kinderen gebo-
ren in 2003/2004/2005 
18.00-20.00 uur: selectie 
Dinsdag: 8.30-9.30 uur: gym zon-
der toestellen:  
18.00-19.00 uur: kinderen gebo-
ren in 2006 
19.00-20.00 uur: kinderen gebo-
ren in 2001/2002/2003/2004 
Woensdag: 17.00-20.30 uur: se-

lectie 
Vrijdag: 16.30-17.30 uur: kinde-
ren geboren in 2008/2009 
17.30-18.30 uur: kinderen gebo-
ren in 2007 
18.00-20.00 uur: selectie
 
Aerobic / Zumba: CC Servaes
Maandag: 13.45 - 14.45 uur  
aerobic/steps:      
18.30-19.30 uur: zumba 
19.30-20.30 uur: aerobic/steps 
Woensdag: 9.00-10.00 uur: aero-
bic/steps 
19.00-20.00 uur: aerobic/steps 

20.00 - 21.00 uur: aerobic/steps 
Donderdag: 9.00-10.00 uur: aero-
bic/steps 
18.30-19.30 uur: aerobic/steps 

Peutergym: Sporthal De Zaert
Donderdag: 9.00-10.00 uur: ou-
der-peutergym:
Vanaf dat het kind kan lopen. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.  
Meer informatie: Marita van de 
Ven, 0413- 229750 of mailen naar 
sine-cura@hotmail.com
www.turnvereniging-sinecura.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Turn- en gymnastiekvereniging Sine-Cura uit Heeswijk-Dinther heeft voor het nieuwe 
seizoen weer een volledig lesprogramma samengesteld. De lessen worden gegeven in CC Servaes, sportzaal 
Bernrode en De Zaert. Voor alle groepen geldt: iedereen is welkom voor een gratis proefles.

Degelijk Heeswijk wint van EVVC
VINKEL/HEESWIJK-DINTHER - Na 
de zeperd van vorige week tegen 
CHC mocht Heeswijk het ge-
schonden blazoen deze speelron-
de oppoetsen in de derby tegen 
EVVC in Vinkel.

Ondanks het druilerige weer was 
sportpark De Zwaan redelijk vol-
gestroomd en de toeschouwers za-
gen dat de thuisploeg fel opende. 
Een kopbal vanuit een vrije trap en 
een afstandsschot zeilden net over 
het doel van Patrick Lunenburg en 
dat waren ook meteen de belang-
rijkste wapenfeiten van de thuis-
ploeg. De brilstand met rust was 
dan ook niet meer dan logisch toen 
scheidsrechter Ooms na 45 minu-
ten floot voor de thee.
Na de pauze waren er amper 2 mi-
nuten gespeeld toen Michel van 
Druenen Rob Tips in de diepte 
aanspeelde. Tips kaatste op de 
sterk spelende Danny Aarts en 
kreeg de bal vervolgens in de loop 
weer mee. Alleen voor doelman 

Van Aalst bleef Tips uiterst kalm 
en liftte de bal met een bekeken 
boogje over de doelverdediger in 
het Vinkelse doel, 0-1. Een kwar-
tier voor tijd besliste de blauw-
witte brigade de wedstrijd. Opge-
jaagd door Wout Cuijpers restte 
Vinkel-aanvaller Gerwin van de 
Boom niks anders dan de bal vanaf 
de middenlijn hoog terug te spelen 
op keeper Van Aalst. Als een echte 

spits geloofde Wouter van Dijke in 
deze hoog opstuitende bal en op 
de rand van het zestienmeterge-
bied troefde hij de Vinkel-goalie af 
door de 0-2 binnen te koppen. 

Heeswijk bleef in het restant van 
de wedstrijd zeer degelijk en gaf 
niets meer weg, waardoor de vier-
de zege van het seizoen niet meer 
in gevaar kwam.

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

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
DONDERDAG 9 OKTOBER

Onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

VRIJDAG 10 OKTOBER

Oudejaarsvoorstelling Guido 
Weijers ‘Try out’
Locatie: De Pas Heesch

Jeugdgroep Kantlijn speelt 
‘Hoog bezoek in Kneuzel’
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 7

‘De Hike’
Locatie: Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 11 OKTOBER

Inzameling kleding schoeisel 
en textiel
Locatie: Nistelrode
Pagina 6

Workshop dagcrème 
en zalf maken
Locatie: Stekstraat 15 Nistelrode

Workshop Mandala 
en aura reading 
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

Jeugd disco REMIX
Locatie: Jongerencentrum 
Checkpoint Heesch
Pagina 26

‘De Hike’
Locatie: Heeswijk-Dinther

Jeugdgroep Kantlijn speelt 
‘Hoog bezoek in Kneuzel’
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther’
Pagina 7

Oud ijzer actie Koninklijke 
Fanfare Heeswijk
Locatie: Heeswijk-Dinther 
Pagina 34

Bonte avond met 5 ton-
praters uit Zuid-Nederland
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Expositie glaskunst
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Live-muziek
Locatie: Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

INSTIJL
Locatie: Plein 1969
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

ZONDAG 12 OKTOBER

Rommelmarkt Stichting 
Bernhezer gehandicapten 
bal
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode
Pagina 28

Najaarsconcert Fanfare 
St. Lambertus & Harmonie 
St. Servaes
Locatie: Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

StyLinda Stylish wonen 
workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

‘De Hike’
Locatie: Heeswijk-Dinther

Jeugdgroep Kantlijn speelt 
‘Hoog bezoek in Kneuzel’
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther.
Pagina 7

Kienen
Locatie: Café Elsie 
Heeswijk-Dinther 

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Expositie glaskunst
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Hemelrijk festival
Locatie: Billy Bird park Volkel
Pagina 17

MAANDAG 13 OKTOBER

Nisserois Golf Championship
Locatie: Slotenseweg 11 
Nistelrode

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Inloopspreekuur 
Vrijwilligerspunt Bernheze
Locatie: Bibliotheek Nistelrode

Diaconieavond in het kader 
van de nieuwe parochie
Locatie: Petrus-Emmausparochie 
Heesch
Pagina 20

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

The Grand Budapest Hotel
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 17

DINSDAG 14 OKTOBER

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

The Grand Budapest Hotel
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 17

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Onderonsje Heeswijk over 
zorg van Laverhof
Locatie: Laverhof 
Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 15 OKTOBER

Workshop Mindmappen
Locatie: Klasse-RT Nistelrode

KBO: Ontspanningsavond 
met De Die en ik
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 28

DONDERDAG 16 OKTOBER

Oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

Lezing Herintroductie 
diersoorten in Nederland
Locatie: Artillerieweg 3 Uden

Energiecafé BECO
Locatie: Zaal Kerkzicht Loosbroek
Pagina 20

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Lezing ‘Tradities in onze 
dorpen’.
Locatie: Heemkamer de Wojstap 
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

Informatieavond Opdidakt
Locatie: De Pas Heesch

VRIJDAG 17 OKTOBER

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 35

Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

Vrijdagmiddagborrel met 
Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

Kaartavond 
Zonnebloemafdeling
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Schuimparty Imeet
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Foute Bingo
Locatie: CC De Wis Loosbroek 

Markt Pakt uit
Locatie: Plein 1969 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

ZATERDAG 18 OKTOBER

Themaconcert Filmmuziek 
Fanfare St. Lambertus
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Heesche Tonproatavond
Locatie: De Pas Heesch

Start Open Bernhezer Libre 
Kampioenschappen
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG  19 OKTOBER

Najaarswandeling 
in De Maashorst
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode

Matineefilm Yves Saint 
Laurent
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

Kienen
Locatie: Café Elsie 
Heeswijk-Dinther 

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

MAANDAG 20 OKTOBER

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

De poppendokter heeft 
weer spreekuur
Locatie: Kanz Nistelrode

Stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Kinderanimatiefilm Rio 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

DINSDAG 21 OKTOBER

Bernhoven fietst voor de 
Vrienden van Bernhoven
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Kinderanimatiefilm Rio 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 22 OKTOBER

Concert Maaslands Senioren 
Orkest
Locatie: Aula TBL Oss

DONDERDAG 23 OKTOBER

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

StyLinda Stylish wonen 
workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

Katinka Polderman
Locatie: De Pas Heesch

VRIJDAG 24 OKTOBER

Oktoberfest
Locatie: De Misse Heesch

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Markt Pakt uit
Locatie: Plein 1969 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23


