
De organisatie feliciteert de 
genomineerden voor de BOP:
1. Rob van Nistelrooij van 

Bouwbedrijf Gebroeders van 
Herpen B.V. uit Heesch

2. Rob Lunenburg van Lunenburg 
Events & More uit Loosbroek

3. Jo, Ria en zonen Jorg en 
 Marc Verkuijlen van Verkuijlen 

Groente & Fruit uit 
 Heeswijk-Dinther
én de genomineerden voor 
de JOP:
1. Judith Spierings en Hein Geenen  

van Geenen Gardening uit 
Vorstenbosch

2. Bart Hoezen van Slim Telecom uit 
Heeswijk-Dinther

3. Alwin van Erp van SNS Bank uit 
Heesch

De jury
De jury, die vertegenwoordigd wordt 
door burgemeester Marieke Moor-
man, Jan Maas en Wim Tolboom, 
gaat de komende weken op bezoek 
bij de genomineerde bedrijven. Tij-
dens dit bezoek worden de gestelde 
criteria gestaafd en wordt een goede 
indruk verkregen van de mens(en) 
achter het bedrijf, hun motivatie en 
hun persoonlijke verhalen. Daarna 

kiest de jury de uiteindelijke win-
naars.

De prijs
De winnaars van de BOP en JOP 
zullen op 21 november 2015 bekend 
worden gemaakt tijdens het feeste-
lijk Bernhezer Business Event. Ook 
benieuwd wie de BOP en JOP 2015 
worden? U bent van harte welkom 
op zaterdag 21 november om 19.00 
uur bij Langenhuizen Agrarisch 
Loon-  en Grondverzetbedrijf aan de 
Loosbroekseweg 56 in Nistelrode.

BERNHEZE -  De kanshebbers voor de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) 
en Jonge Ondernemersprijs (JOP) 2015 zijn bekend. Na een deskundige 
beoordeling van de jury en de klankbordgroep is een shortlist samenge-
steld met drie genomineerden voor de BOP en drie genomineerden voor 
de JOP 2015.

Het meisje met blonde haren, lief 
en aardig voor Pieter en de mooie 
jongen met korte haren waarmee 
je kunt lachen voor Nina, kwamen 
ze nog niet tegen. Tijd om Syn-
DROOM in te schakelen. Carolien 
Florussen schreef de brief en Joh-
nny reageerde.

Bezoek
Nina schrok zich een hoedje toen 
Johnny de Mol in De Buitenpas 

stond en een filmpje maakte. Nina 
vertelde over haar hobby’s schil-
deren en hockey én natuurlijk de 
wens. Ook is er gesproken over 
haar werk bij Brownies en Downies 
in Den Bosch. Johnny bezocht Pie-
ter op zijn werk in Oss bij restau-
rant Buitengewoon. “Ik was hele-
maal verrast. Ik vertelde dat ik werk 
en sport, muziek maak en graag 
dans en dat ik een vriendin wil.” En 
Johnny zei: “Ik ga je helpen”.

Speedate
De filmpjes kwamen op Face-
book en veel reacties volgden. Een 
speeddate was het resultaat. In een 
prachtige auto reden ze naar een 
kasteel in Utrecht, waar de rode 
loper al was uitgerold en de dates 
voor Pieter en Nina wachtten. Nina 
sprak vijf minuten met vier jongens 
en kreeg zelfs rode rozen! Maar… 
er moest een keuze gemaakt wor-
den. Nina huilde ervan, ze mocht 

er maar een kiezen. Voor Pieter 
lag het anders. Een van de dames 
was verliefd op de leiding en een 
andere was te oud. De keuze was 
gemakkelijk tussen de twee over-
gebleven dames. En de andere da-
mes huilden dikke tranen. 

Date
Pieter en Nina mochten met de 
date van hun keuze op pad. Pieter 

ging met zijn prinses picknicken en 
naar KeraNiek in Oijen en samen 
hebben ze veel gepraat. Nina heeft 
met haar prins in de Beekse Bergen 
gezoend en geknuffeld, maar het 
is nog geen verkering, verzekert 
ze. Ook Pieter wil het rustig aan 
doen voordat ze verkering heb-
ben. Maar de vlinders zijn er! Nina 
houdt er wel de vaart in. Ze heb-
ben elkaar alweer gezien en app-
en. Op 20 augustus ging haar date 
mee naar een verjaardagsfeest bij 
haar ouders. Pieter wacht nog on-
geduldig op een weerzien.
Op 30 september ging heel De 
Buitenpas naar Studio 21 in Hilver-
sum op uitnodiging van Johnny de 
Mol. Allerlei Nederlandse artiesten 
gaven acte de presence en er werd  
lekker friet gegeten van het geld 
dat ze o.a. bij Heesch Presenteert 
hebben verdiend. Dan op 15 okto-
ber is de uitzending van het feest, 
in Studio 21 en op 22 oktober,  
met Nina en Pieter in de hoofdrol.
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‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

ophaalservice 
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

gratis 

Nina en Pieter kijken of de uitzending van SynDROOM al in de gids staat
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

pieter en nina in uitzendig 
SynDRooM van Johnny de Mol

‘Het is 
nog g� n 
verkering’

HeesCH – Johnny de Mol laat in zijn programma SynDROOM wensen van 
mensen met het syndroom van Down, autistische stoornissen en andere aan-
verwante syndromen uitkomen. Pieter van Vugt en Nina Solleveld zijn bewo-
ners van De Buitenpas. De grote wens van Pieter is een vriendin en van Nina 
een vriend. 

Genomineerden Bernhezer Business Event 2015 bekend

LOCATIE: LANGENHUIZEN 
AGRARISCH LOON- EN 
GRONDVERZETBEDRIJF

Voor meer informatie of het bestellen van toegangskaarten voor het Bernhezer Business Event kijk op: 
www.bernhezerbusinessevent.nl

Meld je nu aan voor 
het burgerpanel

www.tipmooibernheze.nl

krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl



Woensdag 7 oktober 20152 
  

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober 
2015: Expositie tekeningen van Els 
van Gorp. Beide dagen van 11.00 
tot 17.00 uur. Gratis toegang.
Els is vanaf haar jeugd erg creatief. 
Wat haar ogen zien, willen haar 
handen creëren. Tekenen, kin-
derkleding ontwerpen en maken, 
bloemstukken, enzovoort.
Toen haar kinderen wat groter wa-
ren, vond ze eindelijk tijd om meer 
in haar creativiteit te investeren en 
sloot ze zich aan bij een teken- en 
schilderclub te Veldhoven. Na haar 
pensionering in 2007 besloot Els in 

2008 een opleiding te volgen bij 
de Academie voor Schone Kunsten 
te Arendonk. In de eerste vijf jaren 
werd veel tijd geïnvesteerd in tech-
nieken voor tekenen en in kunstge-
schiedenis. Op advies van haar do-
centen ging ze na de basisopleiding 
verder met specialisatie. Als onder-
werp werd gekozen voor runderen 
en gestart werd met een gedegen 
studie van de anatomie van deze 
dieren. 
In de periode 2013 tot heden ver-
anderde het realistische werk in 
meer abstracte vormen, wat een 

onderdeel vormde van de studieop-
dracht. In de eindbeoordeling van 
de academie op 19 juni jl. werd Els 
bewonderd voor de progressie die 
hierin was gemaakt. 
In de expositie te Vorstenbosch ziet 
u een verzameling van tekeningen 
van runderen door het jaar heen. 
We beginnen met runderen die in 
de winter op stal staan en eindigen 
met runderen in de mist in de vroe-
ge herfst. Ook zal abstract werk te 
zien zijn. Els hoopt dat u met plezier 
en af en toe met de nodige humor 
geniet van haar werk.

Eten, drinken & uitgaan

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschExpositie ‘Runderen’ van Els van Gorp

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Lamers VoLkoren 
= 100% VoLkoren

Als bakker, eigenaar van een 
bakkersbedrijf, vakidioot, volg je 
dagelijks het nieuws over wat er 
speelt in de branche. En dan kom 
je erachter dat er zoveel dingen 
geroepen worden. De een zegt 
zus, de ander zegt zo. Dit mag 

wel, dat mag niet. En langzaamaan maken we elkaar gek, met 
allerlei kreten en zogenaamde weetjes.

Het lijkt ons eens goed om de aandacht te vestigen op ons 
volkorenbrood. Nadat de hype van het speltbrood een beetje 
is gaan liggen, kwam het volkorenbrood weer in de spotlight. 
En terecht... want als we het over de basis hebben, gezond 
eerlijk brood, dan is dat wel volkorenbrood. Volkorenbrood staat 
voor brood waarin de hele graankorrel is verwerkt. Alle vezels, 
vitamines en mineralen die voor ons lichaam zo belangrijk zijn, 
zitten erin. Vaak wordt me de vraag gesteld: Is volkorenbrood 
gezonder dan een tarwe- of witbrood? 
Tarwe- en witbrood zijn absoluut niet ongezond, maar als je het 
hebt over welk brood de hoogste voedingswaarde heeft, is dat 
zeker volkorenbrood.
En ja, natuurlijk zit er verschil in volkoren. Je kan volkorenbrood 
maken van een slechte kwaliteit graan, die minder duur is. Met 
dat graan kun je brood maken in een versneld proces. Met andere 
woorden, het is eerder klaar en minder tijd kost. Daar ontstaan 
dan dus ook meteen de prijsverschillen.
De Bakkers Lamers kiezen voor de hoogste kwaliteit graan, geen 
extra toevoegingen en geen trucjes om het brood snel klaar te 
hebben. Graan is een natuurproduct en leeft! Daarom is ‘t elke 
dag weer een uitdaging het beste brood in de winkels te krijgen. 
En u weet ook... een goed glas wijn of bier kun je ook niet maken 
in een dag. Tijd is belangrijk... heel belangrijk. Mijn zus zag tijdens 
een vakantie in Engeland bij een collega het volgende:
Our bread is slow bread! Making slow bread takes time, so it adds 
to the cost, but most importantly to the taste!
En zo is het... tijd kost geld, maar de smaak is zoveel beter. En daar 
wil ik aan toevoegen dat brood met een lange bereidingswijze vele 
malen beter verteerbaar is.

Volkorenbrood is een geweldige bron van energie. Vol 
met vitamines en vezels. Volkoren geeft je minder snel een 
hongergevoel en kan de hele dag door passen in welk eetmoment 
dan ook. 
Ik sluit graag af met iets wat vele mensen zeggen: je moet van 
alles gewoon niet teveel eten. Balans, daar gaat het om. En dan is 
brood een must in ons eetpatroon.

Bart Lamers
De Bakkers Lamers

bakkerij
Column

• 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

WHIPLASH - VrIjdAg 16 oktober om 20.00 uur

HEESCH - De film toont de tweestrijd tussen een tierende sadistische dirigent 
en zijn naïeve, ambitieuze leerling die de sterren van de jazzhemel wil leren 
drummen. Het doet de vraag rijzen hoe ver je moet gaan om je dromen uit 
te laten komen en hoe tomeloos ambitie mag zijn. Zitten er morele grenzen 
aan geestdrift en is een gedreven muzikant bereid om principes en zelfrespect 
overboord te gooien om de allerbeste te worden? 
Het is geweldig om te zien dat een fenomeen als een orkestoefening steeds 
meer aanvoelt als een ware strijd. Er is sprake van spanning en angst. Bloed 
druppelt over de ongenaakbare drumbladen. Waar deze strijd uiteindelijk 
in uitmondt, is waar de film zijn superioriteit vandaan haalt. De climax in 
Whiplash zal u nog lang bijblijven.

WILD - Maandag 19 en dinsdag 20 oktober om 20.00 uur
Wild is gebaseerd op het gelijknamige, autobiografische boek van Cheryl 
Strayed, die na een tragische ervaring en jaren van seks en drugs, in 1995 

besluit om ongetraind en in haar eentje de Pacific 
Crest Trail te lopen. Een zware tocht van ruim 
1700 kilometer van Mexico, via Californië en 
Oregon naar Canada. Een tocht met mooie en 
angstige momenten, een reis die haar soms gek 
maakt, soms kracht geeft en uiteindelijk geneest.

Wij hopen u te ontmoeten bij Filmhuis De Pas.
Entree € 5,-.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

Winnaar: 
Anja Dijkhoff
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

JezeLf

Ik voel me weleens bezwaard op een doodgewone zaterdagochtend. 
Als ik dan door het raam naar buiten kijk, zie ik ongeveer de hele straat 
druk in de weer met gereedschap. De tuin wordt tot in de puntjes 
verzorgd, de auto netjes gewassen (met de hand!) en het huis krijgt een 
kleine opknapbeurt. Ik neem me dan altijd voor om zelf ook de handen 
uit de mouwen te steken, maar ik kom meestal niet verder dan wat 
boodschappen doen en hooguit wat opruimen in huis. Het woord ‘klussen’ 
levert bij mij alleen uitstelgedrag tot de zaterdag erna op. Dan sta ik weer 
op dezelfde manier uit het raam te turen.

Daarom snap ik mensen ook niet helemaal die zeggen dat je ‘dicht bij 
jezelf’ moet blijven. ‘Je moet geen dingen doen waar je niet volledig 
achter staat’ en dat soort loze kreten. Ik ervaar dat werkvolkje dicht om 
me heen namelijk toch als sociale druk. Die scheve gezichten als ze een 
blik werpen op mijn voortuin laten me echt niet onberoerd. Na verloop 
van tijd sta ik dan toch weer in mijn voortuin te zweten en ik voel dan de 
priemende ogen achter me. 

Ik vind het in ieder geval verdomd lastig om te leven en overal schijt aan 
te hebben. Ik kan niet zeggen dat ik dicht bij mezelf sta als ik onhandig 
met een hark en schoffel in het zicht van het passerend publiek in mijn 
voortuin bezig ben. Ik kan ook niet zeggen dat ik dicht bij mezelf sta als 
ik planten uit de grond aan het rossen ben waarvan ik onzeker ben of het 
onkruid is of het pronkstuk van de voortuin. 

Dorpsleven betekent misschien wel tot op zekere hoogte zeggen wat je 
denkt en jezelf mogen zijn. Misschien heb ik daarom al een paar jaar een 
pseudoniem onder dit stukje staan. Dat was mijn zekere hoogte, waar ik 
me fijn achter kon verschuilen. Nu is het klaar, mijn kop gaat boven het 
spreekwoordelijke maaiveld. Schijt aan.

Tim Wijnen

Column
D’n blieker

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

Uw kind
leren omgaan
met geld?

Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Wij geven graag advies
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Smaakvol genieten op een 
verantwoorde wijze
Wereldse High Wine

Op 23 oktober start de fairtrade 
week, een campagne van Max Ha-
velaar, waarin landelijk aandacht 
gevraagd wordt voor eerlijke han-
del. De Chardonnay wijn van Fair 
Trade Original helpt boeren en ar-
beiders in Zuid-Afrika een betere 
plek te verwerven in de handels-
keten, zodat ze kunnen leven van 
hun werk en kunnen investeren in 
een duurzame toekomst. 

Fairtrade is zowel een keurmerk 
als een wereldwijde beweging. De 
eerlijke handel van Max Havelaar 
verhoogt ongetwijfeld de smaak-
beleving van de Chardonnay. Na-
tuurlijk kunt u de wijn, voor bij een 
heerlijke maaltijd thuis met vrien-

den, aanschaffen via de Wereld-
winkel. Maar nog leuker is het om 
er een avondje uit aan vast te kop-
pelen. Bij De Toren in Heeswijk-
Dinther kunt u de fairtrade week 
aftrappen op vrijdag 23 oktober 
met een ‘Wereldse High Wine’; 
een avondvullend programma, 
waarin fairtrade wijnen centraal 
staan. 

Bij de Wereldse High Wine maakt 
u kennis met vijf fairtrade wijnen. 
Iedere wijn wordt geserveerd met 
twee bijpassende gerechten. 

En, om er een gezellige en infor-
mele avond van te maken, orga-
niseert De Toren de High Wine in 
de vorm van een walking dinner, 
waarbij het niet uitmaakt waar u 
zich bevindt in de zaal. 

Een avondvullend programma 
waarin wijn centraal staat en dat 
voor een all-in prijs van € 55,- p.p. 
Tijdens de Wereldse High Wine 
kunt u genieten van fairtrade wij-
nen uitgeserveerd en gecombi-
neerd met héérlijke gerechten.

HEESWIJK-DINTHER – Op het programma van de Bernhezer wijnmaand staat dit jaar ook de fairtrade wijn 
uit Zuid-Afrika. De druif voor de Chardonnay van Fair Trade Original groeit aan de Zuid-Afrikaanse West 
Kaap, waar het ‘s-nachts flink afkoelt door invloed van de zee. Daardoor is deze wijn niet alleen lekker tro-
pisch, maar ook fris en met een volle fruitsmaak. De lichte houtrijping met de kruidige afdronk vervolmaken 
de aangename beleving van deze fairtrade wijn.

Zin in een gezellig avondje uit? Reserveren is wel noodzakelijk. 
Dit kan via: www.de-toren.nl of door te bellen naar 0413-296307.

Jet van Gerwen en Luuk van Meurs

Nu is het klaar, mijN kop gaat boveN het 
spreekwoordelijke maaiveld. schijt aaN.
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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 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
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 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning 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 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
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
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

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

Scheiden doe je samen
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Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode
06-53333364

Nieuw geopend in Nistelrode

Openingstijden op afspraak
Maandag 8.30-13.00 uur
Woensdag 13.00-22.00 uur
Donderdag 8.30-22.00 uur
Vrijdag 8.30-17.30 uur

Zonder afspraak
De kapsalon elke zaterdag open 
tussen 8.00-14.00 uur.

Jaarlijks worden duizenden men-
sen in het ziekenhuis opgenomen 
met ernstige brandwonden. Vaak 
volgen dan veel operaties en pijn-
lijke verbandwisselingen. En lit-
tekens; vaak ernstig en pijnlijk. 
De stichting helpt mensen met 
brandwonden. Kort na het onge-
val, maar ook later in de dagelijkse 
strijd tegen de littekens. 
Door onderzoek worden er steeds 
nieuwe behandeltechnieken ont-
wikkeld. Op deze manier gene-
zen de littekens beter en gaan we 
steeds meer naar een littekenvrije 
toekomst. Uw hulp daarbij is on-
misbaar.
Tijdens de collecte wordt niet al-

leen om geld gevraagd. Net zo 
belangrijk is het om mensen erop 
te wijzen hoe zij zichzelf kunnen 
beschermen. Want door – vaak 
eenvoudige - maatregelen kan er-
ger worden voorkomen. En voor-
komen is altijd nog beter dan ge-
nezen.

Meer informatie vindt u op 
www.brandwondenstichting.nl.

Steun strijd tegen littekens 
van brandwonden
Collecteweek Nederlandse Brandwonden Stichting
11 t/m 17 oktober 2015

BERNHEZE - Ook in de kernen van Bernheze en omgeving gaan dit jaar 
weer veel vrijwilligers als collectant langs de deuren. De Nederlandse 
Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie en is dus volledig af-
hankelijk van giften.

Heilige Stokstraat 2A
5473 GL - Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 292897
hairstylingmirelle@gmail.com
www.hairstylingmirelle.nl

bij elke kleurbehandeling
(tot 10 stuks) van 13 t/m 17 oktober
Tegen inlevering van deze bon (één per persoon).
Alleen geldig in bovenstaande actieperiode.

Gratis 

highlights 

Maak kans op één van onze fantastische prijzen 
die we gaan verloten op zaterdag 7 november 
onder het genot van een hapje en een drankje.

*** 20-jariG jubileum ***
Dus zorG Dat je erbij bent!!

HooFDPrijs: ‘n VlieGreis Voor tWee
(mede mogelijk gemaakt door Reisburo De Wit)

Vol=Vol
Vrijwilligerspunt Bernheze

Het project ‘Leren? Gewoon doen!’ 
is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Bernheze, 

Vivaan en het ROC de Leijgraaf. In dit project krijgen 
laaggeletterde mensen 1 keer per week les in lezen, schrijven 

of rekenen. Voor de dinsdagavondgroep zoeken we een 

vrijwilliger 
die de docent wil assisteren. 

Vindt u het leuk om anderen iets te leren dan  nodigen we u uit 
om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, 

De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, 
vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Wat dit betekent wordt uit de doe-
ken gedaan tijdens het symposium 
‘Borstcentrum Bernhoven: zorg-
vuldig, persoonlijk, snel & zeker’ 
op donderdag 22 oktober in het 
ziekenhuis in Uden. Bernhoven or-
ganiseert het symposium in samen-
werking met de Borstkankervereni-
ging Nederland (BVN). Behalve 
uitleg over het traject van de snel-
diagnose, hoort u ook meer over 
de behandeling van borstkanker.

Het symposium begint om 19.30 
uur, inloop en ontvangst vanaf 
19.00 uur. Vervolgens vertelt de 
verpleegkundig specialist mam-
macare Mariëlle Hendriks hoe 
sneldiagnose werkt. Daarna vertelt 
chirurg-oncoloog Ben Storck meer 
over de diagnose: een goedaardige 
of kwaadaardige uitslag! En dan? 
Internist-oncoloog Chantal Lensen 
gaat in op de behandelmogelijk-
heden. Daarna vindt een panel-
discussie plaats met de sprekers en 
met Bep Verkuijlen van de BVN. In 

deze discussie wordt onder meer 
nader ingegaan op hoe belangrijk 
het is om snel te weten wat er met 
je aan de hand is. De symposium-
bezoekers worden uitgenodigd 
aan de discussie deel te nemen. 
Het symposium is rond 21.00 uur 
afgelopen.

Deelname aan het symposium is 
gratis, maar aanmelden is wel ver-
plicht. Dat kan door het aanmeld-
formulier in te vullen op 
www.bernhoven.nl/minisymposium. 

Symposium borstcentrum 
bernhoven: zorgvuldig, 
persoonlijk, snel & zeker
UDEN - Wie te horen krijgt dat er een mogelijkheid bestaat dat je (borst)
kanker hebt, wil graag zo snel mogelijk weten wat er echt aan de hand 
is. De onzekerheid en het wachten op antwoorden kan zenuwslopend 
zijn. Daarom wordt in het Borstcentrum Bernhoven gewerkt met de zo-
genoemde sneldiagnose.

Als ik iets goeds zie, geef ik een compliment. 
Als ik iets fouts zie, bied ik mijn hulp aan. 

~Nelson Mandela~



Woensdag 7 oktober 2015 5
  

VOLKOREN OP DE KORREL
Iedereen zegt dat ze goed brood bakken. En volkoren is altijd goed, hoor je dan.
Maar wat maakt brood nou echt goed? Is alle volkorenbrood hetzelfde?
De bakkers Lamers vertellen u er graag meer over.…

Wij gebruiken 
alleen premiumtarwe.
B-C kwaliteit is 
veel goedkoper 
maar vinden we 
niet goed genoeg.
Want smaak komt 
tenslotte op de 
eerste plaats.

Ons volkoren is altijd 100% 
volkoren, niet gemengd met 
witte bloem. Voor wit-
brood gebruik je alleen 
de meelkern dan krijg je 
bloem. Bij volkoren ge-
bruik je ook de kiem en 
de zemel d.w.z. alle goede 
voedingsstoffen en vezels. 
Dat moet je dan niet 
weer verdunnen met bloem. 

Wij kneden ons deeg 
zeker 20-30 minuten. 
Dat kan sneller. 
Maar daar wordt het 
brood niet lekkerder 
van. Want hoe langer 
je kneed, hoe meer 
water het deeg op kan 
nemen en hoe malser 
het brood wordt.

het kneden kan mij 
niet lang genoeg 
durenwat ‘n gezemel

de beste tarwe 
loopt voorop

ik kom helemaal tot rust
wat heet… het duurt even…

maar dan heb je ook wat

Bij ons krijgt het deeg ’n eerste, 
’n tweede en een derde rijstijd.
Bij elkaar zo’n 135 minuten!
Bij anderen krijgt het brood ’n 
rijstijd die ruim de helft korter is. 
Maar… de rijstijden zorgen juist 
voor smaakontwikkeling, aroma en 
de heerlijke geur. Hoe langer de 
rijstijd hoe beter de eeteigenschappen 
en hoe beter verteerbaar wordt. 
Daarom kiezen wij voor de lange weg.

Ook bij het bakken kiezen 
wij ervoor om onze broden 
zo’n 10-15 minuten langer 
dan gebruikelijk in de oven 
te laten. Want ook dit komt 
de smaak ten goede.

En nu is het tijd om 
zelf te proeven.
Dus we zien u graag 
in onze winkel.

zemel

mee
lke

rn

kiem

‘Mensen die niet opendoen als ze de bel 
horen, die heb je er ook bij hoor’

HEESCH – Lenie (64) uit Heesch 
stopt ermee; het is na 25 jaar ge-
coördineerd te hebben én ruim 40 
jaar door weer en wind gecollec-
teerd te hebben genoeg geweest.

Lenie is geen onbekende in 
Heesch; elk jaar in september 
belde zij bij menig woonhuis aan 
voor een vrijwillige bijdrage aan 
de Nierstichting. Maar op een ge-
geven moment werd het te zwaar 
voor Lenie; zij kampt met reuma. 
Lenie heeft afgelopen september 
nog gecollecteerd, maar heeft nu 
de collectebus aan de wilgen ge-
hangen. 

“Ik heb ruim 40 jaar gecollecteerd 
en 25 jaar lang heb ik alle collec-
tanten in Heesch aangestuurd en 
ondersteund” legt Lenie uit. “Ik 
heb de laatste jaren natuurlijk wel 
hulp gehad met het wegbrengen 
van de collectebussen. Door mijn 
gezondheidsproblemen én het feit 
dat ik enkel beschik over een fiets, 
is dat niet te doen. Met name de 
collectebussen afgeven aan de col-
lectanten die in de buitenwijken 
van Heesch wonen, vergde heel 
wat energie van mij”.

Geld tellen
Lenie vindt het jammer dat het 
aantal collectanten zoveel is ge-
slonken; deels omdat de collec-

tanten zichzelf te oud vonden 
worden voor deze taak en ook 
vanwege het overlijden van collec-
tanten in de loop der jaren. Lenie: 
“Als coördinator heb je de taak 
om de collectanten te benaderen 
en hen op de hoogte te brengen 
dat de collecteweek er weer aan 
komt; dit doe je aan de hand van 
een lijst, waarop alle namen en 
telefoonnummers van de collec-
tanten staan. Als de collecteweek 
er op zit, tel je - samen met een 

andere collectant - het opgehaalde 
geld en vervolgens ga je met z’n 
tweeën naar de bank om dat geld 
te storten”. Van half augustus tot 
en met eind september was Lenie 
bezig met het optrommelen van 
collectanten, het collecteren zelf 
en daarna het geld tellen en stor-
ten op de bank. 
“Als collectant ben je soms maar 
een avond in de week bezig; dat 
ligt natuurlijk aan de grootte van 
de wijk die je loopt; heb je een wat 
grotere wijk dan is dat maximaal 
drie avonden”.

Niet open doen
Op de vraag aan Lenie of ze soms 
voorvallen aan de deur heeft mee-
gemaakt die ze nooit zal vergeten, 
antwoordt ze meteen dat er ooit 
iemand € 50,- in de collectebus 
heeft gedaan, maar ook een ru-
ziënd stel herinnert zij zich nog 
goed, waarvan de vrouw, die toch 
de deur opendeed nadat Lenie had 
aangebeld, vrij onaardig tegen 
haar deed maar daarna, na een op-
merking van Lenie, omdraaide om 

haar portemonnee te gaan halen. 
“Ja, en mensen die gewoon thuis 
zijn, maar expres de deur niet voor 
de collectant opendoen, die zijn er 
helaas ook bij”. 

Tenslotte wil Lenie graag bena-
drukken diegene, die geïnteres-
seerd is om de coördinatietaken 
van haar over te nemen, graag te 
willen inwerken. 

Voor meer informatie: 
leniebrouwers@ziggo.nl.

Lenie is op zoek naar nieuwe collectanten en een coördinator 
 Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

Lenie is geen onbekende 
in Heesch

lenie brouwers uit Heesch 
stopt - na 25 jaar - met 
collecteren én coördineren
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KBO Bernheze
kbo voRStEnboSch
Wat kunt u doen als het fout gaat

voorlichting 
‘veilig thuis’
VORSTENBOSCH - Ouderen blij-
ven steeds langer zelfstandig wo-
nen, ook als ze kwetsbaarder wor-
den. Het is daarom juist nu van 
belang te weten wat de oudere 
zelf kan doen om zijn of haar ei-
gen veiligheid in en om het huis 
te bevorderen.

Daarom organiseert KBO Vorsten-
bosch de voorlichtingsbijeenkomst 
‘Veilig thuis’. De bijeenkomst vindt 
plaats op woensdagmiddag 14 
oktober om 14.00 uur in de KBO 
soosruimte ‘De Rogge’, School-
straat 14.

Tijdens deze bijeenkomst gaat de 

heer Jan van Gool, docent oude-
renadvisering in op de onderwer-
pen: Woninginbraak, inbraakpre-
ventie, babbeltruc, ontspoorde 
zorg en financiële uitbuiting. Wat 
zijn goede anti-inbraaktips en hoe 
bescherm je jezelf tegen de bab-
beltruc? 
Het fenomeen ‘ontspoorde zorg’ 
komt ook uitgebreid aan bod. 
Veel mantelzorgers zijn overbelast. 
Niet zo gek als u weet dat er nu 
al 2 miljoen Nederlanders zijn die 
acht uur per week of meer aan 
mantelzorg besteden. Mantelzorg 
overkomt je, de zorgvraag neemt 
toe en is er altijd. In die omstan-
digheden kan zorg ontsporen. In 
deze bijeenkomst leert u hoe u 
ontspoorde mantelzorg herkent en 
voorkomt. En vooral: wat u kunt 
doen als het fout gaat.

Tijdens de bijeenkomst, die toe-
gankelijk is voor iedereen, zal er 
voldoende gelegenheid zijn voor 
het stellen van vragen en het uit-
wisselen van ervaringen.

koersbal spelen 
bij kbo heesch

HEESCH - Misschien weet je niet 
wat koersbal is? Het lijkt erg op 
jeu de boules, maar dit spel wordt 
meestal buiten gespeeld. 

Koersbal is een zaalsport; het wordt 
binnen gespeeld en dat is, nu het 
weer kouder wordt, zeker zo pret-
tig. Koersbal wordt gespeeld op 
een vilten mat van 2x8 meter met 
een set kunststof koersballen. Met 

deze ballen is iets bijzonders aan 
de hand. Ze zijn asymmetrisch en 
willen weleens heel eigenzinnig 
rollen. Dat is het ‘koersen’ van de 
ballen en natuurlijk ook de ‘kunst’ 
van het spel en de bron van hila-
risch vermaak. 

Het doel van het ‘koersen’ is de bal 
zo dicht mogelijk bij het witte bal-
letje te krijgen. Je kunt het indivi-
dueel spelen of als team. 

De punten worden bijgehouden 
en je speelt met wisselende tegen-
standers. Het wordt daardoor een 
spannend spel met veel vrolijke 

momenten. Je leert elkaar goed 
kennen. Je bent actief en steeds 
in beweging, dus zowel gezel-
lig als gezond. Koersbal wordt 
iedere dinsdagmiddag in CC De 
Pas gespeeld van half twee tot 
vijf uur. Iedereen mag meedoen, 

maar je moet wel lid zijn van KBO 
Heesch, maar dat kost slechts  
€ 23,- per jaar. Bovendien heb je 
dan het hele jaar door leuke eve-
nementen op de koop toe!

Interesse gekregen? Nieuwe leden 
zijn van harte welkom. Neem con-
tact op met Jan van Helvoirt, tele-
foon 0412 451088.

Familiedag bij Laverhof

www.laverhof.nl

Uitnodiging

Tijdens deze dag staat elkaar 
ontmoeten centraal en wordt 
op iedere locatie de expositie 
‘Familieherinneringen’ geopend. 
Bewoners, familie, medewerkers 
en vrijwilligers hebben  tijdens 
workshops gesproken over per-
soonlijke dierbare voorwerpen 
en herinneringen. 

Deze verhalen hebben we samen 
grafisch vormgegeven, geschil-
derd of gefotografeerd. Laat u 
inspireren door deze expositie 
en de verhalen die hierdoor los-
komen. Dit alles onder het genot 
van een drankje, hapje, muziek 
en vooral een gezellig samenzijn. 
U bent van harte welkom!

Op zondag 11 oktober a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in St. Barbara, 
Mgr. Bekkershuis en Cunera|De Bongerd

Heesch 0412-475959           •           Oss 0412-480302
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

VOOR HET BESTE HOORADVIES
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 

• Gratis parkeren voor de deur • Onafhankelijk

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 
www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig
 • Parkeren voor de deur • Onafhankelijk

Upgrade mogelijkheid
naar uw wens

VOOR HET BESTE HOORADVIES
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 

• Gratis parkeren voor de deur • Onafhankelijk

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 
www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

bestuurslid - Arie Kemps
Op mijn 59ste overleed mijn vrouw en bleef ik achter met twee 
opgroeiende kinderen. Gelukkig waren er onmiddellijk buren die 
me hielpen. En ik had veel aan familie. Ik kan me goed voorstellen 
hoe moeilijk het zou zijn zonder zo’n netwerk. Een mogelijk gat kan 
Burenhulp Nisseroi opvullen. Voor mijn pensioen was ik directeur 
van een bedrijf met zeventig werknemers. Ze namen me makkelijk in 
vertrouwen bij privé-dingen en ik leerde veel van die verhalen. 

De afgelopen twee jaar ben ik nauw betrokken geweest bij jongeren met een geschiedenis van uit huis 
plaatsingen, tehuizen, drugs en contact met de politie. Ik legde verbindingen tussen hen, hulpverleners en 
de politiek. Heel leerzaam en het gaf me de motivatie om Burenhulp Nisseroi mee op te zetten. Dit omdat 
je als betrokken burger écht het verschil kunt maken. www.burenhulpnisseroi.nl.

Maandagochtendritten 
horizon heesch

Afgelopen jaar namen gemiddeld 
65 personen deel aan de ochtend-
ritten. Elk jaar vallen er deelnemers 
af vanwege hun gezondheid, maar 
de lijst met gegadigden wordt tel-
kens weer aangevuld met nieuwe 
gasten. Elke rit heeft zijn speciali-
teit en ook de chauffeurs genieten 
telkens weer van de omgeving en 
van de gesprekken die tijdens de 
tocht in de auto gevoerd worden. 

Omdat elke rit weer anders is, blijft 
het voor de deelnemers en hun 
chauffeurs de moeite waard om 
aan deze gezellige uitstapjes deel 
te nemen. 
De Horizon is alle deelnemers en 
vrijwilligers dank verschuldigd voor 
het prettige verloop van de ritten. 
In 2016 gaat De Horizon vanaf 
april weer verder met deze activi-
teit.

HEESCH - Voldaan kijken de organisatoren van de maandagochtendrit-
ten van Horizon Heesch terug op het voorbije seizoen van 2015. Bij alle 
zeven gereden ritten was het prima weer, wat de uitstekende sfeer nog 
extra ten goede kwam.

Programma: 
•	 Presentatie	door	fysisotherapeut	

en de sportcoaches. 
•	 Ervaringen	van	coaches	en	deel-

nemers.
•	 Dialoog/vragenronde	 met	 spe-

cialisten, met o.a een reumato-
loog en reumaconsulente Carine 
Vogel van het Bernhoven Zie-
kenhuis.

•	 Demo-les.	
  

Juist als u reuma heeft is het be-
langrijk om regelmatig te bewe-
gen. Het maakt uw botten en spie-
ren sterk en uw gewrichten soepel.
Uw gewrichten raken niet méér 
beschadigd door beweging. 

Aanvang 19.45 uur. Vanaf 19.30 
uur is de zaal open in CC De Pas, 
De Misse 4 in Heesch.
Voor niet-leden is de entree € 3,- 
p.p., inclusief koffie.

vitaal met reuma
BERNHEZE - De Reuma patiëntenvereniging Oss en omstreken verzorgt 
op dinsdag 13 oktober een informatieavond in CC De Pas in Heesch. 
Het doel van deze avond is kennis delen, maar ook actief bezig zijn.

herfst-
bridge
HEESWIJK-DINTHER - De jaar-
lijkse herfstbridge van CC Ser-
vaes wordt op zaterdag 24 
oktober gehouden. Dit wordt 
wederom een goed verzorgde 
bridgemiddag. Zaal open om 
12.30 uur. Aanvang bridgen 
13.00 uur.

Inschrijven kan, door vóór 17 
oktober € 17,50 per paar over 
te maken naar Rabobank re-
keningnummer NL 83 RABO 
011.16.29.071 t.n.v. CC Ser-
vaes. Vermeld hierbij de namen 
van het bridgepaar en uw mo-
biele- of uw vaste telefoonnr.    
Inlichtingen: www.ccservaes.nl 
of 06.201.60.376.

Het ‘koersen’ van De bal is De ‘kunst’ van 
Het spel en bron van HilariscH vermaak

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 14 oktober 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

Elke vrijdag en zaterdag vers geperst sinaasappelsap

Stoofschotel 500 gram € 1,50

Stoofperen 2 kilo € 2,50

Salade van de week 200 gram € 1,50

Zeeuwse spek

100 gr. €1,25
Gehakt 
half om half

100 gr. € 0,65

Kipschnitzel 
kriokant
100 gr. €1,30

Wij hebben ook gezonde cadeaubonnen

Lasagne

100 gr. € 0,85

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

1,00

Appelfl eur   
6-8 personen

Luchtige wener gevuld met 
appels uit de streek, spijs, 

room en krenten

5,95

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 anijskrollen 
voor

Lekker met speculaas uit eigen bakkerij

Desem 
Meergranen    

2e voor

Heerlijk krokant, 
op de ovenvloer gebakken

1, 00

Glas in lood vroeger en nu

De Passie
 van
 Peter van Moorselaar 

Peter van Moorselaar zet de laatste puntjes op de i van de ossenkop 
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

De hobby van Peter heeft hem al 
in menig interieur gebracht. Hij 
houdt van de uitdaging om voor 
elk interieur iets passends te ma-
ken en plaatsen. Onlangs bracht hij 
een bezoek aan het gemeentehuis 
in Oss, met een ossenkop van glas 
in lood. De studies daarvoor bewij-
zen het arbeidsintensieve proces.

Vroeger
Vroeger werd glas in lood ge-
bruikt omdat het nog niet mo-
gelijk was grote stukken glas te 
maken. Noodgedwongen werd 

het glas onderling verbonden met 
loodstrips. Het werd voornamelijk 
toegepast in kerken en kathedra-
len. Het licht dat door het glas viel 
was mooi en zo werd de kunst van 
het glas in lood geboren. 

De stijl van de ontwerpen ontwik-
kelde zich van de romaanse stijl 
mee met de stijlen in architectuur 
en kunst. In veel kerken zien we 
nog glas in lood met taferelen van 
heiligen en gekleurde mandala’s, 
die de aandacht vasthouden als 
het licht erdoor valt. 

Nu
Van Moorselaar: “Lange tijd was 
glas in lood uit de mode. Maar 
nu, ondanks het arbeidsinten-
sieve proces dat ermee gemoeid 
is, wordt het steeds vaker toege-
past. Het (zon)licht dat door het 
gekleurde glas valt, geeft elk in-
terieur sfeer. Bij de een geven de 
kleuren warmte aan de ruimte en 
bij de ander rust.” Van Moorse-
laar kan het weten. Voordat hij 
een raam maakt van glas in lood, 
gaat hij bij de mensen thuis kijken 

wat past. Kleur, stijl, onderwerp en 
glassoort worden bepaald voordat 
hij aan ’t werk gaat. Tekenen op 
papier en tekenen op karton, met 
dikke lijnen om aan te geven waar 
het lood komt. Dan worden de 
ideeën voorgelegd en een keuze 
gemaakt. En pas daarna komt het 
glas tevoorschijn en start het pre-
cisiewerk. 

Dik en dun glas wisselen elkaar af 
in een ontwerp. Helder glas, glas 
met bobbeltjes of luchtbelletjes, 
afhankelijk van de plek waar het 
toegepast wordt. Het kostbare 
handgegoten Tisch Kathedraal glas 
geeft een heel speciaal effect van 
matglas, waar je toch doorheen 
kunt kijken. 

Peter heeft talloze foto’s met 
kunststukken van zijn hand, met 
sterrenbeelden, bloemen, logo’s en 
meer, te bekijken op zijn website 
www.glasinloodheesch.webs.com.

HEESCH – Glas in lood heeft al lang niet meer het nostalgische imago dat het had. De moderne ontwerpen 
voor herenhuizen en de romantische ontwerpen voor de jaren dertig huizen, zijn steeds meer in trek. Dat 
ondervindt ook Peter van Moorselaar. Vorig jaar nog kreeg hij bezoek van de redactie van het NVM magazine 
Qualis.

‘Daarna komt het 
glas tevoorschijn 
en start het 
precisiewerk’

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 cursus Ster-
renkunde voor Iedereen, inclu-
sief een cursusboek, bedragen  
€ 50,-; voor Halleyleden € 45,-. 
Voor meer informatie en aanmel-
den: Wim Waegemakers, bij voor-
keur via wwaeg@ziggo.nl, anders 
via 0412-453737.

cursus ‘Sterrenkunde voor Iedereen’
Komend najaar bij Sterrenwacht Halley

HEESCH - Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel wordt weer de cursus Sterrenkunde voor Iedereen gegeven. De 
cursus bestaat uit vijf lessen op de dinsdagavonden 3, 10, 17 en 24 november en 1 december, telkens van 
20.00 – 22.30 uur. Niels Nelson en Wim Waegemakers verzorgen - met hulp van andere Halleyleden - de 
beginnerscursus waaraan iedereen kan meedoen. De werking van sterrenkaarten wordt gedemonstreerd en 
bij helder weer wordt waargenomen met de telescoop in de grote koepel. Natuurlijk wordt er ook gebruik-
gemaakt van het planetarium.
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Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Veel aandacht gaat uit naar de 
moeizame stichting, de goede-
ren in Brabant en Gelderland, de 
zwerftocht van de monniken en 
naar de sporen die ze in het land-
schap hebben achtergelaten. 
Naast schitterende boerderijen en 
schuren op eeuwenoude com-
plexen, kan natuurgebied De Geel-
ders in het hart van de Meierij tot 
tastbaar erfstuk van de kartuizers 
gerekend worden. Momenteel 
bestaat er in Nederland geen kar-
tuizerklooster meer. Het laatste 
kartuizerklooster op hedendaags 
Nederlands grondgebied stond in 
Roermond en werd in 1783 ge-
dwongen zijn poorten te sluiten.
Honderden jaren lang dachten Bra-

banders dat de archieven van het 
kartuizerklooster Sint-Sophia van 
Constantinopel verloren waren ge-
gaan. Een onderzoeker vond de ar-
chieven enkele jaren geleden in het 
archief van het bisdom van Den 
Bosch terug. Dit was het startschot 
voor een interessant en omvangrijk 
project. Het archief werd toegan-
kelijk gemaakt en de geschiedenis 
van het klooster beschreven door 
Jan Sanders van het BHIC.
De lezing is op donderdag 15 ok-
tober in de heemkamer, Raadhuis-
plein 21a te Dinther en begint om 
20.00 uur. De lezing is voor ieder-
een toegankelijk.
Voor leden is de toegang gratis, 
aan niet-leden vragen we € 2,-.

Lezing over de kartuizers 
bij heemkundekring
De Wojstap Heeswijk-Dinther-Loosbroek

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dr. Jan Sanders zal op 15 okto-
ber een lezing geven over de kartuizers. Dr. Sanders vertelt over de 
opkomst, bloei en neergang van het klooster van de kartuizers, in de 
context van de late middeleeuwen.

Directeur Amnesty International 
preekt in Abdij van berne

Nazarski leidt sinds 2006 de Ne-
derlandse afdeling van Amnesty 
International. Voor die tijd was 
hij directeur van de Nederlandse 
Vluchtelingenraad en werkte hij bij 
de European Council on Refugees 
and Exiles. Hij volgde een oplei-
ding Sociale en Culturele Antropo-
logie aan de Nijmeegse Radboud 
Universiteit.
De mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International bestaat 54 jaar. 
Centraal staan onafhankelijkheid 
en actie voor gewetensgevange-
nen. Wereldwijd zijn er zo’n 2,8 
miljoen leden en donateurs in 190 

landen. In 1968 werd een Neder-
landse afdeling opgezet, die nu 
ruim 300.000 leden telt. De orga-
nisatie kreeg in 1977 de Nobelprijs 
voor de Vrede.
De Abdij van Berne is sinds 1857 te 
Heeswijk gevestigd; een klooster 
dus waar sinds 1857 een gemeen-
schap van de Norbertijnen leeft, 
ook wel Witheren of Praemon-
stratenzers genoemd. Er wonen en 
werken nu ca. 25 kloosterlingen. 
De abdij is een religieus centrum 
van belang, met tal van activitei-
ten. Het gebouw maakt indruk 
met zijn omvang en fraaie tuin.

HEESWIJK-DINTHER – De directeur van Amnesty International Nederland, Eduard Nazarski, is op zondag-
morgen 11 oktober te gast in de Abdij van Berne in Heeswijk. Hij zal die zondag de preek/overweging ver-
zorgen tijdens de viering van 10.30 uur. Hierna kunnen belangstellenden tijdens een speciale bijeenkomst, 
vragen stellen aan Nazarski.

eXpats big Showband in cc nesterlé

Samen met Nistelrodenaren Pierre 
Smits, Coen Mous, 12 blazers, een 
combo met een warm timbre en 
vijf vocalisten, nemen ze het pu-
bliek mee met populaire popmu-
ziek en ballades in het swingende 
jasje van eXpats Big Showband. 
Dit alles onder leiding van Jos de 
Kleijn.

Zorg dat u bij deze spetterende 
theatershow aanwezig bent, dus 
reserveer tijdig.

Kaarten zijn verkrijgbaar achter de 
bar bij CC Nesterlé of te reserveren 
via info@expats-bigshowband.nl.

NISTELRODE – De Big Showband eXpats staat op zaterdag 10 oktober met hun vernieuwde theatershow 
‘The New eXperience’ in CC Nesterlé in Nistelrode. Op zaterdag 10 oktober 2015 kunt u genieten van een 
avondvullend programma dat in het teken staat van nieuwe ervaringen op muzikaal gebied. 

De barones heeft deze in het ver-
leden vervolgens naar het kasteel 
gehaald. Thans past deze niet meer 
in de nieuwe opstelling in de Wa-
penzaal van het kasteel. De baron, 
in het verleden, als beschermheer 
en later de barones, als bescherm-
vrouw van het gilde, waren graag 
geziene gasten bij gilde-optredens, 
waarbij zij beiden vaak gebruik-
maakten van de kerkbank in de 
kerk. 

Het Sint-Willebrordusgilde hoorde 
dat de kerkbank verwijderd moest 
worden en - omdat dit cultureel 
kerkelijk erfgoed dreigde verloren 
te raken - heeft het gilde er al-
les aan gedaan om de kerkbank 

in bezit te krijgen. Dat is gelukt, 
met dank aan de Stichting Kasteel 
Heeswijk. De kerkbank krijgt, na 
de verbouwing van het gildenhuis, 
daar een prominente plek en kan 
zo nog generaties lang behouden 
blijven. Tien sterke leden van het 
gilde waren nodig om de zware ei-
ken bank te kunnen vervoeren en 
naar een tijdelijke opslag te bren-
gen. 

Dankzij de medewerking van onze 
leden, vrijwilliger Tonny van Kool-
wijk en het Bernhezer Installatie-
bedrijf voor het beschikbaar stel-
len van de zware aanhanger, is dit 
kerkelijk erfgoed zonder schade op 
een veilige plek geïnstalleerd.

Gilde heeswijk; hoeder 
voor kerkelijk erfgoed
HEESWIJK-DINTHER - De kerkbank uit de Wapenzaal van Kasteel Hees-
wijk is in gebruik genomen door Gilde Heeswijk. Baron van den Bo-
gaerde had destijds de kerkbank, een prachtig bewerkte, zware, eiken 
bank, uit de kerk in Bentlage (Duitsland) laten komen om in Heeswijk 
een eigen bank te hebben in de H. Willibrorduskerk. 

berne Anders activiteit in de 
Abdij: trio Wilde Eend
‘De Golem’ in de Abdij van Berne

De Joodse legende van de Golem 
gaat over een reus van klei, die 
door rabbi Leib tot leven wordt 
gewekt om Joden in het getto van 
Praag te beschermen tegen hun 
vijand. 

De Golem is een oerverhaal over 
angst, hoop en verzet. Het laat 
zien hoe ‘monsterlijke’ vijandsbeel-
den ontstaan, maar stelt ook de 
vraag hoe we ‘monsters’ in onszelf 
ontdekken en te lijf kunnen gaan. 
En hoe we hoop kunnen koesteren 
in barre tijden. Kortom: een sterk 
verhaal met een actuele betekenis.

Trio Wilde Eend speelt in deze 
voorstelling klezmermuziek en ei-
gen composities, maar ook klassiek 
werk van Ernest Bloch en jazzmu-
ziek van John Zorn, aangevuld met 
spannende improvisaties. 

De entree bedraagt € 10,-, inclu-
sief koffie/thee in de pauze. 
Kaarten via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl of 
aan de zaal van het Abdijhuis.

HEESWIJK-DINTHER - Trio Wilde Eend treedt op donderdagavond 15 
oktober om 20.00 uur op in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. 
Het trio speelt hun nieuwe voorstelling ‘De Golem’, waarin zij op bij-
zondere wijze zwijgende filmbeelden, muziek en verteltheater combi-
neren.

MARk vAn hERpEn

www.mooiheesch.nl

Big Show band eXpats met nistelrodenaren Pierre en Coen
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WOENSDAG 7 OKTOBER 2015

Holland, natuur in de delta: 13:45 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45 16:00

Ja, ik wil!: 
20:30 20:30 20:30

Keet & Koen en de...: 
14:00 16:15

Pan 3D (NL): 
13:30

Pan 3D (OV) : 
16:00

The Martian 3D: 
19:45

DONDERDAG 8 OKTOBER 2015

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

VRIJDAG 9 OKTOBER 2015

Holland, natuur in de delta: 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

Ja, ik wil!: 
19:00

Keet & Koen en de...: 
16:00

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 18:45 21:45

Pan 3D (NL): 
16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

The Intern: 
19:00 21:45

The Martian 3D: 
21:15

ZATERDAG 10 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 2D: 
13:15

Holland, natuur in de delta: 15:30

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 
19:00

Keet & Koen en de...: 
13:30 15:45

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 18:45 21:45

Pan 3D (NL): 
13:30

Pan 3D (OV) : 
16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

The Intern: 
19:00 21:45

The Martian 3D: 
21:15

ZONDAG 11 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 2D: 
13:15

Holland, natuur in de delta: 15:30

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

Keet & Koen en de...: 
13:30 15:45

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:30

Pan 3D (NL): 
13:30

Pan 3D (OV) : 
16:00

Schone Handen: 
19:45

The Intern: 
19:45

The Martian 3D: 
19:30

MAANDAG 12 OKTOBER 2015

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

 
DINSDAG 13 OKTOBER 2015

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

WOENSDAG 14 OKTOBER 2015

De Club van Sinterklaas & ...: 14:15 16:15

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45 16:00

Keet & Koen en de...: 
14:00 16:15

Pan 3D (NL): 
13:30 19:45

Pan 3D (OV) : 
16:00

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

28 OKTOBER: VIP NIGHT!

SPECTREVOORPREMIÈRE: BOND 007

Een podium voor Uitblinker Arno van nuland

Mixed Hockey Club Heesch wist 
meteen wie zij zou aanmelden als 
Uitblinker. Immers, Arno van Nu-
land is hét gezicht van MHCH. Hij 
doet zoveel voor de club dat hij 

nog net niet zijn slaapzak mee-
brengt. MHCH gunde deze klusser, 
steun en toeverlaat een podium en 
meldde hem aan. En dat terwijl hij 
als enige van het gezin Van Nuland 
niet actief sport!

Uitblinker
Arno zelf was stomverbaasd toen 
hij via Facebook van vele kanten 
felicitaties ontving. Het bestuur 
gaf opheldering: Arno was uitge-

kozen als een van de 129 ‘Uitblin-
kers’ van de 1000 genomineerden. 
De tamtam ging sneller dan de of-
ficiële berichtgeving. Als een van 
de 129 uitverkorenen ging Arno 
op 13 juni naar de oefenwedstrijd 
van het damesteam tegen Nieuw-
Zeeland. Daar werd aan Maartje 
Paumen het wedstrijdshirt voor 
het EK overhandigd met daarop de 
129 namen van de Uitblinkers. Die 
wilde Arno ook hebben…
Op de mail met de vraag of hij 
een shirt kon kopen, was het ant-
woord: ‘Kopen kan niet, maar we 

gaan de shirts wassen en verloten 
onder de Uitblinkers.’ En... afgelo-
pen week kwam het shirt van spits 
Rogier Hofman, rugnummer 22 in 
het bezit van Uitblinker Van Nu-
land. 

Goud
Aanleiding voor het vele vrijwilli-
gerswerk van Arno van Nuland is 
zijn vrouw Wilke en haar verhui-
zing naar Heesch in 1993. Zij ging 

hockeyen bij MHCH en Arno ging 
mee. In 2009, na het plotselinge 
overlijden van bestuurslid Theo 
v.d. Broek, werd hij vrijwilliger. 
Ondertussen hockeyen ook hun 
kinderen er, maar Arno niet. Hij is 
er te vinden voor onderhoud van 
de kunstgrasvelden, als vraagbaak, 
klusjesman en andere zaken. Op 
dinsdag is hij ’s morgens al vroeg 
op het terrein: “Als in het najaar de 
zon opkomt en de vogels fluiten, 
dan is er niets mooier dan op het 
terrein te zijn in mijn eentje, of met 
nog een enkeling erbij. Dan komen 
wat later ook mannen van Schoon 
Heesch helpen; heel gezellig en 
nuttig. Ze hebben de reclamebor-
den onlangs schoongemaakt. Zo 
fijn als de zaken soepel lopen en 
alles ligt er netjes bij.” 
Zo’n klusjesman is goud waard; hij 
heeft oranje.

Arno van Nuland; blij met zijn oranje shirt
 Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers 

HEESCH – Tijdens het Europees kampioenschap hockey in London betraden het Nederlandse heren- en da-
meselftal het veld in een wedstrijdshirt met daarop 129 namen van ‘Uitblinkers’; vrijwilligers die voor hun 
club onmisbare krachten zijn. Het initiatief hiervoor kwam van Rabobank, die clubs opriep hun Uitblinker 
aan te melden om ze in het zonnetje te laten zetten. Dat gebeurde 1000 keer!

Op het shirt staan 129 namen van 
Uitblinkers

‘Rugnummer 22 in ’t bezit 
van Uitblinker Van Nuland’

*ALLEEN LOGO PLAATSEN OF DIGITAAL AANLEVEREN - ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW - ACTIE GELDT TOT 1 NOVEMBER 2015

 AFHALEN IN NISTELRODE OF €8,00 VERZENDKOSTEN - BINNEN 4 WEKEN GELEVERD - BESTELLEN VIA TELEFOON, EMAIL OF ONLINE

200 memobloks

50 vel per blok

1 zijde full colour

A7 7x10 cm     €65,-*

A6 10x14 cm   €80,-*

A5 14x20 cm   €145,-*

GRATIS OPMAAK*

ACTIE
MEMO
BLOKS

GEZIEN WORDEN EN BOODSCHAP OVERBRENGEN

WWW.GAAFGRAFISCH.NL

bestel ook online!
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Online en offline

Om de hoek

Sociaal Shoppen

 service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
Wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor 

ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service, 

kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze 

bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het SOCIAAL SHOPPEN...

www.danaque.nl

DAnAQUE hAARStUDIo 
Menzel 31

5388 SX Nistelrode
0412-480836

www.festontapijtenheesch.nl

FESton tApIJtEn hEESch
BRoekhoek 52

5384 VR Heesch
0412-451394

www.fietsplus-rini.nl

FIEtSpLUS RInI 
Laar 63a

5388 HC Nistelrode
0412-610114

www.g-italiana.nl

GAStRonoMIA ItALIAnA
’t Dorp 70

5384 MC Heesch 
0412-474000

www.hullie.nl

hULLIE
Canadaweg 3a
5406 TS Uden
0412-257534

Ons kent ons

Met leuke acties

www.salonintense.nl

IntEnSE SkIn & boDY IMpRovEMEnt 
Laarhof 22

5388 GX Nistelrode
06-10433489

www.rainbowcentre.nl

RAInboW cEntRE
Laar 35

5388 HC Nistelrode
0412-617042

www.vanschijndeltegels.nl

vAn SchIJnDEL tEGELhAnDEL
Oostwijk 11

5406 XT Uden
0413-270110

cAFEtARIA ’t tRAMpLEIn
Tramplein 1

5388 ES Nistelrode
0412-613669

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak het woord. 
Stuur dit voor 18 oktober naar: info@demooibernhezekrant.nl. 
Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Verzamel in de puzzelstukjes alle letters.WIn EEn WAARDEbon vAn € 25,00 
vooR bEStEDInG bIJ EEn vAn 
DE bEDRIJvEn op DEZE pAGInA

www.5ahelmavanderakt.nl

5A hELMA vAn DE RAkt
Gagelstraat 5

5374 NP Schaijk
06-36114581

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

FYSIothERApIE hooGStRAAt 
Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch 
0412-453608

Succes!

www.eetcafetpumpke.nl

EEtcAFÉ ‘t pUMpkE
Raadhuisplein 7

5388 GM Nistelrode
0412-612956

www.steengoedworkshops.nl

StEEnGoED WoRkShopS
Eikenhoek 62

5473 GZ Heeswijk-Dinther
06-11318621

www.mgservice.nl

MG-SERvIcE
Canadabaan 2

5388 RT Nistelrode
0412-617299

Winnaar Sociaal Ondernemen:
Marieke Dobbelsteen

Haar waardebon van € 25,- ligt klaar bij ‘t Mediahuys in 
Nistelrode

www.faara.nl

FRAnSEn AccoUntAncY 
& ADvIES

Kerkveld 69, 5388 Rh Nistelrode
0412 474 015

www.uce.nl

UcE coMpUtERS
De Doorgang 11

5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131

    mijnwolletje

WoLLEtJES
Weijen 16

5388 HN Nistelrode
0412-610071

    mijnwolletje          BP-servicestation-van-Duijnhoven         BP-servicestation-van-Duijnhovenwww.hubo.nl

hUbo nIStELRoDE
Maxend 5

5388 GH Nistelrode
0412-611033

www.consciussports.nl

conScIUS SpoRtS
De BeekgraaF 58

5388 CV Nistelrode
0412-617333

www.influsso.nl

bp vAn DUYnhovEn
Maxend 20

5388 TX NiStelrode
0412-612812

Bevlogenheid

Passie

Kwaliteit
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Dat zal best even wennen zijn. Niet 
alleen voor Nistelrode, klanten en 
passanten, maar vooral ook voor 
Jack en echtgenote José zelf. Bei-
den met hart en ziel verbonden 
aan hun zaak. Jack al vanaf zijn 
jonge jaren. Hij was zestien toen 
het gezin Martens verhuisde van 
Elsendorp naar Nistelrode. Vanaf 
dat moment zwaaide vader Toon 
de scepter over de fietsenzaak en 
tankstation. Nou was de fietsen-
handel niet nieuw voor de familie 

Martens. Toon handelde in Elsen-
dorp al langer in fietsen en had 
gouden handjes in repareren. Jack 
groeide er mee op. En brommers, 
die waren het voor Jack helemaal. 
Sleutelen, uit elkaar halen en weer 
in elkaar zetten en vast ook hier en 
daar stiekem wat opvoeren: Jack 
kende de Vespa’s, Kreidlers, Zund-
apps en Puchjes van binnen en van 
buiten. En dat was mooi meege-
nomen, want hij kon meteen aan 
de slag in de winkel en werkplaats. 

En toen begon het pas echt. Van 
repareren van fietsen en brommers 
tot verkoop en adviseren in de 
winkel: Jack groeide letterlijk mee 
de zaak in. 

VERBOUWEN EN 
UITBREIDEN
Acht jaar later, op 1 januari 1980, 
nam hij de zaak van zijn ouders 
over. Samen met zus José en broer 
Will zette hij de schouders eronder. 
Hij bleef bij de zaak aan Laar wo-

nen, en trouwde een half jaar later 
met verpleegkundige José. In 1985 
werd de winkel verbouwd en flink 
uitgebreid. Het winkeloppervlak 
werd vier keer zo groot en Jack 
en José verruilden hun woonplek 
beneden voor de ruime woning 
boven de winkel. Toen hun eerste 
dochter Lieke werd geboren, stop-
te José met haar werk als verpleeg-
kundige om in de zaak te kunnen 
bijspringen. In de jaren daarna 
kwamen er nog twee dochters: 
Geertje en Noortje. En, hoewel het 
handig was om boven de zaak te 
wonen, had het voor de kinderen 
ook nadelen. Zo konden ze niet 
naar buiten, er was geen tuin. Niet 
ideaal. En na opnieuw een winkel-
verbouwing met uitbreiding, be-
sloot het gezin in 1992 te verhui-
zen naar een huis met tuin, niet ver 
van de zaak vandaan. Heel goed te 
doen op – natuurlijk - het fietsje.

Na al die jaren is dan nu de beslis-
sing genomen om de zaak vaarwel 
te zeggen. Een moeilijk besluit? 
Jack: “We hebben altijd tegen el-
kaar gezegd: als we tegen de zes-
tig zijn, dan gaan we ermee stop-
pen. Maar natuurlijk zal het best 
even slikken zijn, het zijn toch ruim 
veertig jaren van je leven die je 
hier hebt liggen. Maar we hebben 
in Rini een goede overnamekandi-
daat gevonden. Hij neemt alle ser-

vice en garantieverplichtingen over 
en daarmee komen we tegemoet 
aan onze klanten. Het is goed ge-
regeld, ook ons personeel gaat 
mee. Dat geeft rust.” 
José: “We hebben tropenjaren ge-
kend. Altijd hard gewerkt. Het was 
mooi en goed, maar het is ook lang 
genoeg. En we zien wel wat er nog 
op ons pad komt.”

NOG PLANNEN VOOR DE 
TOEKOMST?
Jack: “In november reis ik met de 
Tweewielerclub naar Taiwan voor 
een studiereis. En ik ben lid van 
Motorclub Odiliapeel, we toeren 
in de zomer. Verder ben ik lid van 
de toerfietsclub TWC Nistelrode en 
van volleybalvereniging De Vlugge 
Voet. Ik zit bij beleggersclub Inven-
ture en ben secretaris van de On-
dernemersvereniging. 

José: “En vergeet je vriendenkaart-
club niet.”
Jack: “O ja. Genoeg te doen dus.”
De zaak wordt voortgezet zoals 
die nu is, met één uitzondering: de 
verkoop van scooters is gestopt, 
die zijn overgedragen aan Van Esch 
Tweewielers in Heeswijk-Dinther. 
Er worden uitsluitend nog fietsen 
verkocht. Jack zal de komende 
periode nog gewoon in de zaak te 
vinden zijn, zolang als nodig is. 

Jack Martens Tweewielers draagt stokje over

NISTELRODE - Zeg je Fiets en Nistelrode, dan zeg je Jack Martens. De rijwielzaak aan het pleintje op Laar 
springt in het oog, al ruim veertig jaar lang. Een fietsenwinkel die is meegegroeid met zijn tijd. Die de cri-
sis ruimschoots heeft overleefd; in een klein dorp al een prestatie op zich. En dat niet alleen. Jack Martens 
heeft in al die jaren een naam opgebouwd. En toch zal Nistelrode moeten gaan wennen aan een nieuwe 
naam. Want per 1 oktober droeg Jack het stokje over. Met Rini de Reuver aan het roer, gaat rijwielzaak 
Jack Martens voortaan als Fietsplus Rini door het leven. 

Johan, Jack, José en Robert Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

Het is goed geregeld, 
� k ons pe� on� l 
gaat m� . 
Dat g� ft ru� 

2015

1974

BYE BYE
Als dank en blijk van 

waardering houden Jack en 
José een afscheidsreceptie 
op vrijdag 9 oktober van 

18.00 – 21.00 uur in de zaal 
van Café ‘t Tramstation. 
Zij willen hierbij iedereen 

van harte uitnodigen. 
Voel je welkom!
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Een aandeel in elkaar

Benieuwd naar het persoonlijke verhaal van Martijn?
Lees hoe hij en zijn zoontje hun eigen plekje vonden. Zijn verhaal en de 

enthousiaste verhalen van anderen uit uw omgeving vindt u op  

rabobank.nl/ossbernheze

Ik kocht een 
eigen plek voor 

ons tweetjes
met 
Rabobank Oss 
Bernheze
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Daan in de ruimte
Fiona Rempt & Natascha Stenvert

Speciaal voor de kinderboekenweek een prentenboek, waarbij in het 
verhaal veel informatie over ruimtevaart is verweven. Als Daan voor zijn 
verjaardag een astronautenpak krijgt, vraagt hij aan zijn vader om ook 
een raket te bouwen. Dat kan papa niet, maar hij neemt hem wel mee 
naar het ruimtevaartmuseum. 
Daar is van alles te zien, maar het mooiste vindt Daan dat hij in een 
echte raket mag. Daar ontmoet hij aap Ham, een van de eerste astro-
beesten. Samen met Ham beleeft Daan een avontuur dat je bijna niet 
kunt geloven!

Daan in de ruimte is een leuk en spannend avontuur, dat door het on-
derwerp ook oudere kinderen zal aanspreken.

Bij dit prentenboek hoort een gratis app. Als je die hebt gedownload op 
je tablet of smartphone, kun je de pagina’s in het boek scannen en komt 
Daan in 3D tot leven boven het boek!
je tablet of smartphone, kun je de pagina’s in het boek scannen en komt 

Op vrijdag 9 oktober gaat om 
19.00 uur in bibliotheek Heesch 
de Kennisbende van start voor 
kinderen vanaf groep 6. Kinderen 
die ergens heel veel van af weten 
en dat graag aan andere kinderen 
willen vertellen of leren, zijn van 
harte welkom om mee te doen. Dit 
kan bijvoorbeeld gaan over die-
ren, techniek, koken, geschiede-
nis, sport of over iets heel anders. 
Samen met iemand van de biblio-
theek, wordt van tevoren gekeken 

naar een leuke manier om deze 
kennis over te dragen aan andere 
kinderen. Natuurlijk mogen ze hun 
eigen fans meenemen. Kinderen 
die mee willen doen, kunnen zich 
opgeven via de website 
www.nobb.nl of aan de balie van 
de bibliotheken.

In de bibliotheken liggen natuurlijk 
ook de boeken die bekroond zijn 
met een gouden of zilveren griffel 
of penseel tentoongesteld.

kinderboekenweek 2015: 
‘Raar, maar waar!’

BERNHEZE - De jaarlijkse kinderboekenweek is van woensdag 7 t/m 
zaterdag 18 oktober. Doel van de kinderboekenweek is zoveel mogelijk 
kinderen enthousiast maken voor lezen. Het thema van de kinderboe-
kenweek is: natuur, wetenschap en techniek, onder het motto: Raar, 
maar waar!

opdidakt houdt open dag voor 
ouders, opvoeders en begeleiders

Opdidakt doet onderzoek naar 
leerontwikkeling, zoals dyslexie, 
dyscalculie en intelligentie en naar 
gedrags- en ontwikkelingsproble-
men, zoals ADHD, autisme, de-
pressie of (faal)angst. Daarnaast 
wordt op didactisch en sociaal-
emotioneel gebied begeleiding 

geboden. De Week van de Op-
voeding is een uitgelezen moment 
om te laten zien wie Opdidakt is en 
wat de organisatie doet.

Mogelijk ervaart uw kind proble-
men op het gebied van leren of 
gedrag en overweegt u onderzoek 

of begeleiding. Tijdens deze in-
teractieve middag kunt u op een 
laagdrempelige manier kennisma-
ken met Opdidakt en ervaren wat 
de verschillende vormen van bege-
leiding inhouden. 

U kunt deelnemen aan uiteenlo-

pende workshops en gaat aan de 
slag met materialen die tijdens de 
begeleidingen worden gebruikt. 

Op deze manier krijgt u een goede 
indruk van wat kinderen krijgen 
aangeboden op het gebied van le-
ren en gedrag. 

Uiteraard is er gedurende de mid-
dag voldoende gelegenheid om 
vragen te stellen.

Opdidakt helpt kinderen, jongeren 
en (jong)volwassenen een goede 
start te maken in de maatschappij. 
U kunt hier terecht voor onderzoek 
naar leer- en gedragsproblemen 
en begeleiding op didactisch en 
sociaal-emotioneel gebied. Door-
dat alle zorg onder één dak wordt 
aangeboden kunnen verschillende 
behandelingen perfect op elkaar 
worden afgestemd. Meer informa-
tie over de organisatie en het aan-
bod vindt u op www.opdidakt.nl.

HEESCH - In de Week van de Opvoeding organiseert Opdidakt op za-
terdag 10 oktober van 12.00 - 16.00 uur een open dag. De middag is 
bedoeld voor ouders en hun kinderen, maar uiteraard zijn interne bege-
leiders en leerkrachten ook van harte welkom op onze vestiging aan de 
Schoonstraat 23 in Heesch. 

Op laagdrempelige manier 
kennismaken met Opdidakt

Na een welkomstwoord van zo-
wel de gildeheer als de hoofdman 
werd Rick geïnstalleerd. Met zijn 
rechterhand aan het vaandel legde 
hij zijn gelofte van trouw aan het 
gildewezen af. Door jeugdlid Ke-
vin Breedveld werd Rick feestelijk 
ingevendeld. Aan het einde van de 
mis hernieuwde onze vaandeldra-
ger Adriaan van Wanrooy de eed 
van trouw aan het kerkelijk gezag, 
dit ten overstaan van onze gilde-
heer en plaatsvervangende koning 
Jan van der Avoort. 

Na heenzending door onze gilde-
heer, werd door ons gilde uit volle 
borst het lied ‘Brabant Were Di’ 
gezongen. Aansluitend verliet het 
gilde onder tromgeroffel de kerk, 
de zojuist geïnstalleerde gildebroe-
der met zich meevoerend.

Nadat Rick door alle aanwezige 
gildebroeders en gildezusters was 
gefeliciteerd, trok het gilde naar 

haar gildelocatie de Gildenhof, 
waar koffie en een snee krenten-
mik werden verorberd. De over-
heid van het gilde dankte allen 
die hebben bijgedragen aan deze 
prachtige uitvoering van de gilde-
mis.

Gildemis nistelrode
NISTELRODE - Het gilde St. Antonius Abt - St. Catharina uit Nistelrode 
vierde zondag vier oktober haar jaarlijkse gildemis in de Lambertuskerk. 
Hierin werd voorgegaan door gildeheer pastoor Ouwens. Dit jaar was 
het een wel zeer vreugdevolle mis, daar jeugdvendelier Rick van Berkel 
geïnstalleerd zou worden als volwaardig gildebroeder van het gilde.

Familiedag van familie-
vereniging timmers 

Op 19 november 1990 werd de 
familievereniging Timmers opge-
richt, naar aanleiding van het boek 
waarin de genealogie van de Tim-
mers beschreven staat. De familie-
vereniging organiseert elk jaar een 
‘familiedag’. 

In sommige families kwam - naast 
de naam Timmers - ook Tummers 
voor. Tummers werd toen ook in 
de familievereniging opgenomen. 
Op de familiedag kunnen alle Tim-
mers en Tummers, leden en be-
langstellenden elkaar ontmoeten. 
Oude en nieuwe familiegegevens 
kunnen in de klappers, de stam-
bomen kunnen bekeken worden 
en er is een fototentoonstelling te 
bewonderen. 

De Timmersvereniging is op het 
gebied van stamboomonderzoek 
zeer actief. Vele jaren speurwerk 

hebben een grote variëteit aan ge-
gevens opgeleverd over de stam-
bomen van de familie Timmers en 
Tummers. De verzamelde gege-
vens, archiefwerk, interviews, fo-
to’s en verhalen, worden tweemaal 
per jaar in een eigen tijdschrift ‘de 
Timmers Koerier’ gepubliceerd. 
Het tijdschrift heeft inmiddels en-
kele prijzen mogen ontvangen van 
de overkoepelende genealogische 
vereniging, vanwege de leesbaar-
heid en de goede en constante 
kwaliteit van het blad.

Redactieleden van het tijdschrift 
de Timmers Koerier zijn de hele 
middag aanwezig en zullen graag 
foto’s, bidprentjes, aanvullingen of 
anekdotes in ontvangst nemen. Na 
25 jaar is de vereniging nog steeds 
actief. Het vijfde lustrum zal dan 
ook een extra feestelijk tintje krij-
gen.

Bij deze worden de nakomelingen 
van het geslacht Timmers in Bern-
heze uitgenodigd voor de jubile-
umviering van familievereniging 
Timmers en kennis te laten maken 
met hun roots en familiegeschie-
denis. 

Ook andere belangstellenden zijn 
welkom op deze dag.

BERNHEZE/UDEN - De familievereniging Timmers houdt op zondag 11 
oktober de jaarlijkse Timmers familiedag. Deze dag staat in het teken 
van het 25-jarig jubileum. De familiedag vindt plaats in Theater Mar-
kant in Uden. Vanaf 13.30 uur is iedereen van harte welkom.

voorleesmiddag 
DIo/the Read Shop Sparkling
NISTELRODE - DIO/The Read Shop Sparkling houdt tijdens de kin-
derboekenweek op woensdagmiddag 14 oktober een voorleesmid-
dag. Iedereen is welkom, dus kom gezellig met je (klein)kinderen, 
neefjes, nichtjes of oppaskindjes naar de winkel. We beginnen om 
15.00 uur met een leuk verhaal.

De entree is uiteraard gratis en aanmelden is niet nodig. Bovendien 
ontvangen klanten bij besteding vanaf € 10,- aan kinderboeken gratis 
het kinderboekenweekgeschenk.

DIO/The Read Shop Sparkling - Parkstraat 8 - Nistelrode

Als de zon er is dan ‘slaapt de maan’
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MIT DEM ‘ANSELTALER PARTY-EXPRESS’
UND EIN SUPERTOLLER PARTY DJ

Gepaste kleding wel gewenst, niet verplicht
Voorverkoop € 10,-. Deurverkoop €12,50

ZAAL ’T TRAMSTATION PRESENTEERT
Zaterdag 24 oktober 

OktoberfestOktoberfest
Aanvang 20.30 uur

VOORVERKOOPADRESSEN CAFÉ ’T TRAMSTATION, RAADHUISPLEIN 5 
EN DIO/THE READ SHOP PARKSTRAAT 8 NISTELRODE

WWW.TRAMSTATION-NISTELRODE.NL

Jetzt 

Geht’s Los
Bier und Wurst

Viel Spass

De nuchtere singer/songwriters 
hebben veel te vertellen. Niet al-
leen op het muzikale vlak, maar 
ook over wie ze ‘in het echt’ zijn. 
In hun programma IN STEREO ma-
ken de twee hun publiek deelge-
noot van kostelijke anekdotes uit 
hun privé bestaan. Of het nu gaat 
om hardlopen of tegen elkaar op-
bieden bij het schrijven van liedjes, 
Tangarine floreert door een combi 
van broederliefde en -strijd. 

Zo uit een tijdmachine gestapt…
Qua muzieksmaak passen Arnout 
en Sander in de jaren zestig en 
zeventig. Het lijkt alsof zij uit een 

tijdmachine zijn gestapt. Met hun 
superstrakke gitaarrifjes en vloei-
ende duale zangpartijen is de ja-
ren-zestig sound voelbaar. 
Inmiddels hebben de broers, sinds 
hun eerste cd uit 2008, een gaaf 
en groot repertoire opgebouwd, 
met melodisch sterke folksongs. 
De intieme ballads en stevige folk-
rock komen volledig tot hun recht 
in hun show met twee zangstem-
men en twee gitaren. Deze kerels 
hebben alleen elkaar nodig.

Over het theaterconcert In Stereo 
meldt: 
Dagblad van het Noorden*****: 
‘Tangarine in het theater is abso-
lute top. In Stereo is een gouden 
greep: alle nuances van hun mu-
ziek en hun twee-eenheid wor-
den optimaal uitgelicht… rijk ge-

schakeerde muzikale juweeltjes 
van grote schoonheid. In Stereo is 
een aaneenschakeling van fragiele 
hoogtepunten, die geen moment 
inzakt, met twee geweldige mu-
zikanten, ruim twintig prachtige 
liedjes en een volle zaal die adem-
loos luistert.’

Tangarine met In Stereo
15-10-2015
Aanvang: 20.30 uur 
Kaartjes à € 17,- verkrijgbaar 
via www.nesterle.nl.

Kaartjes via www.nesterle.nl

Tangarine, ’s lands beste folkgroep in Nistelrode 
In StEREo – ’n DUbbELE bELEvEnIS!

NISTELRODE - De grote klapper voor Tangarine was het fungeren als huisband in De Wereld Draait Door in 
seizoen 2013-2014. Miljoenen televisiekijkers zagen de eeneiige tweelingbroers Arnout en Sander Brinks 
(1983) wekelijks in actie. Met hun magere lange lijven, ongetemde krullenbollen en identieke nasale stem-
geluid, zijn ze een opvallende verschijning.

Foto: Niels Knelis Meijer 

Désirée de Rooij
Désirée de Rooij is al bijna 40 jaar 
werkzaam als bibliothecaris. In de 
bibliotheken van Bernheze is zij 
verantwoordelijk voor de aanschaf 
van de collectie boeken voor vol-
wassenen. Wekelijks leest zij de 
aanschaf informaties en maakt op 
basis van kennis, ervaring en (het 
bijhouden van de) actualiteit een 
keuze uit het enorme aanbod. 

Boek & Babbel
Met een gratis kopje koffie of thee, 
aan de grote leestafel in de biblio-
theek, geeft Désirée in een onge-

dwongen sfeer informatie over 
recente, nieuw verschenen titels. 
Ook zal er aandacht zijn voor een 
specifiek genre of eerder uitge-
brachte boeken, bijzondere boe-
ken en boeken die het verdienen 
om onder de aandacht gebracht te 
worden. 

Praktisch 
Aanmelden voor Boek&Babbel is 
niet nodig. U kunt gewoon aan-
schuiven aan de leestafel. 
De eerste Boek&Babbel is op don-
derdag 15 oktober, van 15.00 – 
15.30 uur. 

boek&babbel in 
bibliotheek heesch
HEESCH - Vindt u het leuk om op de hoogte te worden gehouden van 
de nieuwste boeken uit de collectie van de bibliotheken Bernheze? 
Iedere derde donderdag van de maand, voor het eerst op donderdag 
15 oktober 2015, houdt Désirée de Rooij van 15.00 tot 15.30 uur een 
Boek&Babbel in bibliotheek Heesch. 

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Bezoek onze 

totaal vernieuwde 

en verbouwde 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

Alle muzikanten van Harmonie 
Sint Servaes, met zes solisten uit ei-
gen dorp en een muzikaal combo, 
zorgen voor de muziek. 
Het koor Enjoy, met veel zan-
gers uit onder andere Loosbroek, 
ondersteunen vocaal, terwijl de 
Souplesse Dancers zorgen voor 
de artistieke omlijsting. Op beide 
avonden is er een afterparty met 
op vrijdag Tilt en op zaterdag 
Noah.
 
Kortom, een fantastische avond, 
met een prachtig muzikaal pa-

let van Marco Borsato tot Anouk, 
Golden Earring tot U2, The Scene 
tot Kyteman en vele anderen. 
Beide avonden start het concert 
om 20.15 uur. De zaal is open om 
19.30 uur.

Kaarten voor dit evenement, dat 
plaatsheeft in sporthal de Zaert in 
Dinther, zijn online te krijgen via 
www.st-servaes.nl/Proms1/
kaarten.html.

In Loosbroek is een voorverkoop-
punt bij Dagwinkel John Schouten.

kaarten viking Dinther 
proms bij Dagwinkel 
John Schouten
HEESWIJK-DINTHER - Onder de naam Viking Dinther Proms houdt 
Harmonie Sint Servaes uit Dinther haar vijfjaarlijkse proms-concerten 
op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober. Beide avonden is er een drie uur 
durend muziekspektakel met muziek, zang en dans.

Kijk voor alle activiteiten op: www.mooiheesch.nl, www.mooihdl.nl, www.mooinisseroi.nl

Struinkaart ‘Allemaal Maashorst’: 
voordelig weg in eigen regio

Lekker weg in eigen regio!
Bij alle aanbieders op deze Struin-
kaart kun je met korting deelnemen 
aan activiteiten die veelal speciaal 
voor deze Struinkaart zijn opgezet. 
Veel activiteiten zijn geschikt voor 
het hele gezin; leuk voor in de 
herfstvakantie! Van een wande-
ling met schaapsherder, kruiden-
workshop of mountainbikelessen, 
tot heerlijke tapas arrangementen 
en 10% korting bij restaurants. 

Niet alleen de bekende plekken 
in de Maashorst kunnen worden 
bezocht, maar juist ook de onbe-
kende pareltjes van bewoners en 
lokale ondernemers!

Op www.demaashorst.nl/struin-
kaart zijn alle verkoopadressen te 
vinden. 
De Struinkaart kost € 5,- voor vol-
wassenen en € 2,50 voor kinderen 
t/m 14 jaar. 

MAASHORST - Al enkele weken is hij te koop bij o.a. de VVV’s in de regio: de Struinkaart Allemaal Maas-
horst. Met deze kaart maak je voordelig kennis met 29 bijzondere, verrassende activiteiten in de regio. Deze 
kaart is een initiatief van IVN Brabant om te laten zien hoeveel mooie burgerinitiatieven, maar ook initiatie-
ven van ondernemers, er zijn in de regio.

activiteiten voor Het Hele GeZin
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Zaterdag was de dag voor de wan-
delliefhebbers en met het prachti-
ge weer kwamen er ruim 425 wan-
delaars op af, die routes liepen van 
5 tot 30 kilometer. Zondag was de 
dag voor de hardlopers en die zijn 
er veel in deze regio. In totaal lie-
pen 250 mensen mee in de esta-
fetteloop voor de bedrijven of de 
5, 10 of 15 km.

Het inschrijfgeld van de bedrij-
venteams komt ten goede aan de 
Ruud van Nistelrooy Academy. De 
coaches van de Ruud van Nistel-
rooy Academy helpen kinderen die 
een zetje in de rug nodig hebben. 
Kinderen met minder zelfvertrou-

wen of onvoldoende eigenwaarde. 
Ruud van Nistelrooy kwam deze 
middag zelf de prijzen uitdelen aan 
de winnaars en kon dus ook van 
Peter en Paul van Tilburg de che-
que zelf in ontvangst nemen.
Natuurlijk ging Ruud ook op de 
foto met de winnaars van de be-
drijven estafetteloop; het team 
Hotel Restaurant De Leygraaf.

Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl

DE grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

 van 
top tot 
  teen
aangepakt... + 2 gratis overhemden

+ 2 gratis stropdassen*
+ 2 gratis overhemden+ 2 gratis overhemden+ 2

€298,-
ACTIEPERIODE: 5 OKTOBER T/M 31 OKTOBER 2015.

*OF EEN GRATIS 2-PACK T-SHIRTS.

kostuum kostuum kostuum 
actie

SCHIJNDEL 11 OKTOBER
OPEN ZONDAG!

VAN 12.00 - 17.00 UUR STAAN WE VOOR U KLAAR!

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

GRATIS VERS 
GEMALEN KOFFIE IN 
ONZE LUNCHROOM

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
EN SPORT VOOR JONG 
EN OUD 

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

Mooie start van een nieuw evenement

Ruud van Nistelrooy, Paul van Tilburg, Peter van Tilburg en Hanneke Stempher
 Foto’s Marcel van der Steen 

NISTELRODE – De Maashorst vormde afgelopen weekend het decor voor een nieuw evenement ‘De Maas-
horst Beweegt’. Een uniek sportief initiatief van Atletiekvereniging Oss, Natuurcentrum Maashorst, Wandel-
sportvereniging Ons Genoegen en Van Tilburg Mode & Sport. 

5 kilometer 
Dames Heren
1e   Hannah van der Giessen Peter van Houts
2de   Anneke van Nistelrooy Leon Hendriks
3de   Francis Toonen Stijn Deckers
  
10 kilometer 
Dames Heren
1e   Tanja Neppelenbroek Martijn Vergeer
2de   Anne Verdiesen Antoin de Groot
3de   Ingrid de Haas Jeroen Jansen
  
15 kilometer 
Dames Heren
1e   Esther Pullens  Ruud Wijdeven
2de   Ellie van Zoggel Teun Raijmakers
3de   Tamara Guelen Dave Geurts

  
Bedrijven Estafetteloop

1e   Team Hotel Restaurant De Leygraaf
2de   Team Van Tilburg Mode & Sport

3de   Team Van Bakel Elektro

Winnaars bedrijven estafetteloop team Hotel Restaurant De Leygraaf
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in bedrijf

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95
Monique van de Ven 
T 06 11 45 05 88

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

Een nieuwe 
advertentie, huisstijl,  

brochure, folder, 
flyer of website? 
Uw creatieve vragen worden omgezet in 

frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service 
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,  
van concept tot uitwerking. Passend bij uw 

bedrijf, binnen uw budget. 

‘t Dorp 22 HEESCH         Tel: 0412 47 49 97

40% korting
op alle dames- 

en herenschoenen

50% korting
op alle 

kinderschoenen

bjorn kuipers, herkenbaar voor elke ondernemer

Deze ervaringen wil de bank 
graag delen met haar leden en 
nodigde haar leden uit voor de 
Rabobank Roadshow; een serie 
bijzondere bijeenkomsten in ver-
schillende regio’s. Dat alles on-
der leiding van Meike de Jong, 
bekend van onder andere RTL 
Nieuws. 

Donderdag 1 oktober kwam 
Bjorn Kuipers naar Heesch. 
Björn Kuipers behoort tot de 
beste scheidsrechters van de we-
reld: hij floot drie wedstrijden tij-
dens het WK voetbal in Brazilië. 

Daarnaast is hij ook nog eens 
eigenaar van drie supermark-

ten en een haarsalon. Als geen 
ander kan hij daarom dwarsver-
banden leggen tussen de wereld 
van de topsport en die van het 
bedrijfsleven. 

In CC De Pas in Heesch sprak hij 
donderdag over discipline, het 
brengen van offers, het over-
winnen van tegenslag en het ha-
len van doelstellingen. 

bernheze – Rabobank Oss Bernheze is nu ruim een half jaar on-
derweg. In die tijd heeft de bank een nieuwe ledenraad, een nieuwe 
jongerenraad, een nieuwe raad van commissarissen, een sterkere 
organisatie en meer betrokkenheid bij haar klanten geformeerd. 

Geanimeerd gesprek tijdens de roadshow 

Bjorn Kuipers: ‘Wordt het de rode of 
de gele kaart?’

Slagerij Meat Story

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther - 0413-289350

Let op onze 
dagaanbiedingen!
er is weer volop, balkenbrij, 
zult, beuling en rookworst.

Lid Jongerenraad Rabobank Foto’s: Marcel van der Steen

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
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Rian en Heidi: ‘wij wensen de ondernemers veel succes met deze uitdaging’

Ook Veghel en Uden krijgen een MooiKrant

Mooi lekker 
van Orangerie 
Van Tilburg

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

wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl

KANAALSTRAAT 24 | OSS
DESMIDREPARATIE.NL / 0412 693 693

REPARATIE
ELEKTRONICA &

WITGOED
STOFZUIGERS | KOFFIEZETAPPARATEN
TELEVISIES | OVENS | MAGNETRONS
WASMACHINES | WASDROGERS 
VAATWASSERS | KOELKASTEN 
VRIEZERS | AUDIO | EN MEER!

KOM LANGS VOOR
Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

DeMooiVeghelkrant
Wij zijn Ellen en Patrick Dekkers. 
Twee sportieve en ondernemen-
de jonge mensen met een mooi, 
Brabants en gezellig (druk) ge-
zinsleven. We hebben klant-
vriendelijkheid, kwaliteit en ser-
vice hoog in het vaandel staan. 
Allebei zijn we er van overtuigd 
dat we met ons enthousiasme 
en doordat we dichtbij de men-

sen staan DeMooiVeghelKrant 
tot een succesvol nieuw huis-
aan-huisblad kunnen maken. 
De eerste DeMooiVeghelKrant 
verschijnt op woensdag 7 okto-
ber. 

DeMooiUdenKrant 
Leon de Beer is een echte Ude-
naar. In de historische boeken 

van het dorp kun je de naam te-
rugvinden. Zijn vader was name-
lijk een bekende vishandelaar al 
roepende Uden doorkruiste om 
zijn vis aan de man te brengen. 
Later bestierden de ouders van 
Leon ook nog twee cafetaria’s. 

Vraag in Uden naar De Beer en 
er gaan direct belletjes rinke-
len. Het geschiedenisboek krijgt 
een nieuw hoofdstuk. Leon 
gaat namelijk beginnen met 
DeMooiUdenKrant en bijbeho-
rende website MooiUden.nl.
 
Jarenlang is Leon werkzaam 
geweest in de krantenwe-
reld. Hij heeft er veel erva-
ring in opgedaan en die wil hij 
benutten als hij in november 
voor het eerst uitkomt met 
DeMooiUdenKrant. 
Waarschijnlijk op... 11 november,
zoals een echte carnavalsvierder 
betaamt.

 
 

 
 

Arbeidsrecht 
Incasso 

 
 
  Voor juridische bijstand: 
   adviseren en procederen 
   bedrijven en particulieren 
   arbeidszaken en incassozaken 

 
 
 

 

   De Sikkel 10 
   5384 HS Heesch 
 
   T  0412-484256 
   E  info@kasdiran.com 
   I   www.kasdiran.com 
 

Kopje Koffie?
Genieten in Het Koffiehuis 

4 dagen per week
Wo t/m Za 11.00-17.00 uur 

De Nistel is een sfeervolle 
ontmoetingsplek 

in een natuurlijke omgeving, 
waar men elkaar op een 

ontspannen manier ontmoet.

Meer informatie vind je op 
www.de-nistel.nl

Ellen en Patrick Dekkers

Leon de Beer

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners
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MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, 

Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.
 
Verspreiding: woensdag

 www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

   

 
 

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.) (Officiële gemeenteberichten)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag

 

www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

K
E

MooiBernhezekrantDe

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag

 www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

Redactie en aanlevering. Kijk op www.demooikrant.nl voor onze regiopartners

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe

www.demooikrant.nl

Uw regiopartner

Heuvel 17 5492 AD  Sint-Oedenrode 0413-479322 redactie@demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Franchise

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe
UITGEVER DEMOOIBOXTELKRANT
Gemeente Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
(oplage 15.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 13.00 uur.  Verspreiding: woensdag
www.demooiboxtelkrant.nl, redactie@demooiboxtelkrant.nl

  

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN* 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 

Deadline: Iedere 22e van de maand
 www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

Mooi ienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Verspreiding elk eerste weekend van de maand 

UITGEVER DEMOOISONENBREUGELKRANT
Gemeente Son, Breugel, Ekkersrijt, Stad van Herwen, Olen, 
De Kuilen, Sonniuswijk, Driehoek
(oplage: 10.000 ex.)
Deadline:  dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooisonenbreugelkrant.nl, 
verkoop@demooisonenbreugelkrant.nl

  

Son en BreugelkrantDeMooi SON • BREUGEL • EKKERSRIJT • STAD VAN GERWEN 
OLEN • DE KUILEN • SONNIUSWIJK • DRIEHOEK 

UITGEVER DEMOOIVEGHELKRANT
Gemeente Veghel, Eerde, Zijtaart, Boerdonk, Erp, Keldonk, 
Mariaheide
(Oplage 17.000 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.demooiveghelkrant.nl, redactie@demooiveghelkrant.nl

UITGEVER DEMOOIOIRSCHOTKRANT
gemeente Oirschot, Spoordonk, Oost- West en Middelbeers
(Oplage: 13.500 ex.)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
www.mooioirschotkrant.nl, redactie@mooioirschotkrant.nl

  

EERDE • ZIJTAART • BOERDONK • ERP • KELDONK • MARIAHEIDE

MooiVeghelkrantDe

havende krant

kerkdriel

havende krant

havende krantUITGEVER DEHAVENKRANT*
Gemeente: zie site voor plaatsnamen
(Oplage 5.000 ex.)
Verspreiding: Havengebied desbetreffende haven 
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC  Sint-Oedenrode
www.dehavenkrant.nl, verkoop@dehavenkrant.nl

*) andere formaten en prijzen van toepassing

  

MooiOirschotkrantDe

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

MooiRooikrantDe

  

www.demooirooikrant.nl - www.denuenensekrant.nl - www.demooibernhezekrant.nl

REDACTIE EN AANLEVERING
DeMooiRooiKrant

Kantoor: Heuvel 17
5492 AC Sint-Oedenrode
Postbus 28, 5490 AA Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-479322, fax: 0413-476942
redactie@demooirooikrant.nl

www.denuenensekrant.nl

DeNuenenseKrant

Postbus 152, 5670 AD Nuenen
Tel.: 06 - 19 15 86 68
 info@denuenensekrant.nl

DeMooiBernhezeKrant

Kantoor: Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412-795170, Mob.: 06 - 22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. Anders kunnen ze niet geplaatst worden. DeMooiKranten behouden 
zich het recht voor om berichten te  weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op 
schadevergoeding. Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten te worden aangeleverd. Eventuele verplichte naamsvermelding van de 
fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet  te worden vermeld. Bij verzuim komen kosten voor rekening van de aanbieder.
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redactie@denuenensekrant.nl
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REDACTIE EN AANLEVERING
DeMooiRooiKrant
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Postbus 28, 5490 AA Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-479322, fax: 0413-476942
redactie@demooirooikrant.nl
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 info@denuenensekrant.nl
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5388 GE Nistelrode
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe
Deadline: dinsdagochtend 10uur

Deadline: dinsdagmiddag 12uur

Deadline: maandagmiddag 12uur

MooiMegaZien  (oplage ???)
Deadline: Iedere 22e van de maand

UITGEVER DEMOOIROOIKRANT 
Gemeente Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, Liempde 
Sonnniuspark. 
(oplage 13.000 ex.) (O�ciële gemeenteberichten)
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
Kantoor: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode Tel. 0413-479322
Postbus 28, 5490 AA Sint-Oedenrode 
www.demooirooikrant.nl, redactie@demooirooikrant.nl

UITGEVER DEMOOIBERNHEZEKRANT 
Gemeente Bernheze: Heeswijk, Dinter, Loosbroek, 
Vorstenbosch, Heesch, Nistelrode. 
(oplage 13.500 ex.)
Deadline: maandagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: woensdag
Kantoor: Laar 28, 5388 HG Nistelrode Tel. 0412-795170
www.demooibernhezekrant.nl, info@demooibernhezekrant.nl

UITGEVER DENUENENSEKRANT 
Gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind. 
(oplage 12.500 ex.) 
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
Postbus 152, 5670 AD Nuenen. Tel. 06-19158668
www.denuenensekrant.nl,  redactie@denuenensekrant.nl

UITGEVER DEMOOILAARBEEKKRANT
Gemeente Laarbeek: Beek en Donk, Aarle–Rixtel, Mariahout, 
Lieshout, Boerdonk. 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: woensdagmiddag 12.00 uur. Verspreiding: donderdag
Kantoor: Heuvelplein 3 5741 JH Beek en Donk. Tel: 0492-832182
www.demooilaarbeekkrant.nl, redactie@demooilaarbeekkrant.nl

UITGEVER DEMOOISCHIJNDELKRANT
Gemeente Schijndel, Wijbosch, Eerde, Gemonde 
(oplage 11.000 ex.)   
Deadline: dinsdagmiddag 12.00 uur Verspreiding: donderdag
Kantoor: Hoofdstraat 43 5481 AA Schijndel
Tel.: 073-2032025
www.demooischijndelkrant.nl, redactie@demooischijndelkrant.nl

UITGEVER MOOIMEGAZIEN 
(maandblad) Gemeente Maasdriel, Zaltbommel 
en regio Den Bosch Noord
(oplage 40.000) 
Verspreiding elk eerste weekend van de maand in Aalst, Alem, 
Ammerzoden, Wordragen, Bokhoven, Brakel, Bruchem, Delwijnen, 
Empel, Oud Empel Nieuw Empel, Engelen, Gameren, Groote Wielen, 
Haverlei, Hedel, Heerewaarden, Hurwenen, Kerkdriel, Hoenzadriel, 
Kerkwijk, Maaspoort, Nederhemert, Bern, Nieuwaal, Poederoijen, 
Rossum, Velddriel, Well, Wellseind, Zaltbommel, Zuilichem
Deadline: Iedere 22e van de maand
Kantoor: Van Heemstraweg 3, 6624 KJ Heerewaarden 
Tel: 0487-573771 Mobiel: 06-51130491
www.mooimegazien.nl, info@mooimaasdriel.nl

   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 
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1/4 pagina: 135x188mm
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Advertentie standaardformaten

Ook andere formaten zijn mogelijk.

Hier vindt u al onze regiopartners:
www.mooiinderegioadverteren.nl

www.demooirooikrant.nl

  

MIERLO • MIERLO-HOUT • BRANDEVOORT

MooiMierlokrantDe
UITGEVER DEMOOIMIERLOKRANT 
Gemeente Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort
Oplage (11.600)
Deadline dinsdagmiddag 12.00 uur Verspreiding: woensdag
Kantoor: Ambachtweg 45, 5731 AE  Mierlo
Tel: 0492-792999
www.demooimierlokrant.nl, redactie@demooimierlokrant.nl Adverteren in de regio?

Neem contact op via: verkoop@bernhezemedia.com of 0412-724170
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ACTIVITEITENAGENDA

CABARET: SARA KROOS
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 21,00

Sara Kroos is een echte 
publiekslieveling. Ze staat 
dan ook al vijftien jaar voor 
volle, enthousiaste zalen. 
Sara is genadeloos, scherp, 
ontwapenend en met recht 
een van de grappigste 
vrouwen van het land! 
Noteer donderdag 15 oktober in je agenda, want dan speelt 
Sara een try-out voorstelling in De Pas.

STAND-UP COMEDY 
IN ONS CAFÉ
AANVANG: 21.00 UUR. € 8,00

Nieuw dit seizoen in de gezelligste huiskamer van Heesch is 
het ‘Comedy Café’. Deze ‘Comedy Surprise Show’ zit vol met 
stand-up comedy en humor. Houd je van stand-up comedy, 
kom dan vrijdag 9 oktober naar De Pas. Koop tickets voor 
twee personen en neem gratis twee personen mee!

DE VERENIGDE SPELERS – 
‘STERFGENAAM’ 
AANVANG: 20.15 UUR.  € 7,50

De Verenigde Spelers hebben zich dit jaar gewaagd aan een 
interactieve misdaadkomedie. U bent er getuige van dat in het 
eerste bedrijf een moord gepleegd wordt. In de pauze kiest 
elke bezoeker een van de verdachten als meest waarschijnlijke 
moordenaar. In het tweede bedrijf wordt de meest gekozen 
verdachte als moordenaar in de kraag gegrepen.

INTERNOS  - ‘VERBODEN 
VOOR KINDEREN’
AANVANG: 13.30 EN 16.00 UUR
€ 10,00

Prachtige familievoorstelling voor het hele gezin. Ergens op 
een eiland ver weg van de bewoonde wereld woont koningin 
Fun Flep. Zij is een gezellige lieve koningin die dol is op 
kinderen, dit tot tegenstelling van haar zus Fina Flep.

FILMHUIS DE PAS: 
WHIPLASH
AANVANG: 20.00 UUR. € 5,00 

Andrew is een veelbelovende 19-jarige drummer die studeert 
aan een berucht conservatorium in Manhattan. Hij wil echter 
niet zomaar een muzikant zijn. Achtervolgd door de mislukte 
carrière van zijn vader, die schrijver was, en de angst dat het 
wel eens genetisch kan zijn, droomt hij ervan om de top te 
bereiken.

ACTIVITEITENAGENDA

De Misse 4  - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

DO. 15 
OKTOBER

ZO. 11 
OKTOBER

ZA. 10
OKTOBER

VR. 16
OKTOBER

VR. 9 
OKTOBER

TRY-OUT VOORSTELLING SARA KROOS

Tekst?

kAnS op voRSt AAn DE GRonD Zie oplossing pagina 39

Onder het moto ‘OUD IJZER 
VOOR NIEUW KOPER’ is in 2011 
gestart met een oud ijzer actie en 
met groot succes. Ook dit jaar is 
er weer een grote lokale ophaal 
actie. Op 10 oktober rijden meer-
dere aanhangers door Heeswijk 
en directe omgeving om oud ijzer 
op te halen. De week van tevoren 
ontvangt u een brief in de brieven-
bus met een raambiljet. Als u oud 
ijzer heeft dat u kwijt wilt, hangt 
u vrijdagavond 9 oktober dit biljet 
goed zichtbaar voor het raam. In 
de loop van de zaterdag belt de 
fanfare dan bij u aan en wordt het 
ijzer opgehaald. Wij verzoeken u 
dringend om het ijzer niet klaar te 
leggen langs de openbare weg. 

•	 Oude	 metalen,	 zoals	 fietsen,	
bbq’s, radiatoren, kozijnen, con-
structiestaal, (landbouw)werk-
tuigen, aanhangers, grasmaai-
ers.

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

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

deoapparatuur. 

Met de opbrengst van het oud ij-
zer is de fanfare in staat om oude 
instrumenten te vervangen en om 
extra instrumenten aan te schaffen 

die de klank van de fanfare nog 
mooier maken.

Heeft u oud ijzer? 
Bel 06-30160758 of mail 
oudijzer@koninklijkefanfare.nl.

Grote oud ijzer ophaalactie 
koninklijke Fanfare heeswijk
Zaterdag 10 oktober

HEESWIJK-DINTHER - De Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk is, zoals bekend, niet zomaar een 
muziekvereniging. De fanfare bestaat uit gedreven muziekliefhebbers, die meer willen dan allen maar mu-
ziek maken. Zij willen lid zijn van een vereniging die oog heeft voor muziek en festijn, die oog heeft voor 
jong en oud, die oog heeft voor nu en de toekomst. En dat de fanfare daarin slaagt, blijkt uit de vele acties 
en activiteiten die jaarlijks worden ondernomen.

 

Oud ijzer actie  
Koninklijke Fanfare St. Willibrord 

Noteer de datum in uw agenda en hang de poster zichtbaar op.  
Dan komen wij bij u langs! 

 

‘ OUD IJZER VOOR NIEUW KOPER’  

Het is weer tijd voor de jaarlijkse oud ijzer actie van de Koninklijke 
Fanfare uit Heeswijk!  
Denk aan het volgende: 
o Oude metalen zoals fietsen, radiatoren en constructiestaal etc. 
o Huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, drogers, 

beeldschermen etc. (alles met een stekker behalve koelkasten en 
vriezers) 

o Loodaccu’s en elektra kabels 
o Bruingoed zoals audio- en videoapparatuur 
o Ook koper, zink, rvs en aluminium zijn erg welkom 

Bel 06 30160758 . U kunt ons ook mailen: oudijzer@koninklijkefanfare.nl  

Zijn er nog acteurs in bernheze? 

Enthousiastelingen?
Het Groote Hoofd is voor dit stuk 
op zoek naar enthousiastelingen, 
die graag mee willen spelen in een 
professionele theatervoorstelling. 
Je doet ervaring en nieuwe kennis-
sen op, je krijgt een kijkje achter de 

schermen en je krijgt een versnelde 
theateropleiding waarin je acteer-
technieken krijgt aangereikt onder 
begeleiding van een professionele 
regisseur. Ervaring is niet nodig!
Iedereen kan zich aanmelden; wij 
zijn op zoek naar allerlei soor-

ten mensen: jong/oud/dik/dun/
zwart/wit/bruin/geel/vrouw/man; 
kortom; iedereen! Het enige dat 
we van je vragen is: inzet.

Voor meer informatie en aanmel-
den:  info@hetgrootehoofd.nl.

Veghel - Theatergroep Het Groote Hoofd, sinds 2014 gesetteld in de oude CHV-fabriek op de Noordkade 
in Veghel, gaat weer een nieuw theaterstuk maken! De VeeVoederFabriek  is een nieuw sociaal drama, dat 
zich afspeelt in een bepaald tijdsgewricht, waarin zekerheden  en vaste waarden als geloof, een hiernamaals, 
eeuwige trouw, gezin als hoeksteen en arbeid langzaamaan verdwijnen. Een sage over een arbeidersparadijs 
dat op instorten staat. Regie: Anny van Hoof.

Misdaadkomedie: Sterfgenaam
HEESCH  - Zaterdag 10 oktober om 20.15 uur spele De Verenigde Spelers een interactieve misdaadkomedie 
‘Sterfgenaam’ in De Pas.
Sterfgenaam is de Nederlandse vertaling van het originele stuk ‘Murder’s in the heir’, geschreven door Billy St. 
John. ‘Sterfgenaam’ lijkt op het overbekende spel Cluedo, maar dan gegoten in een toneelstuk. Een actieve 
bijdrage van het publiek wordt verwacht. Sterker nog: het publiek bepaalt wie de moordenaar is. De vermo-
gende George Zinnicq Bergman Sr. is oud, ziek, maar nog altijd tiranniek. Hij laat zijn kleine familie tijdens 
een hevig onweer naar zijn afgelegen landhuis komen. Daar onthult hij dat hij in zijn huidig testament zijn 
miljarden nalaat aan hen en zijn personeel. Er zit echter een addertje onder het gras. Die nacht wordt de oude 
George om het leven gebracht. Bijna iedereen in huis is verdacht: nicht Fiona, haar playboyzoon Frederik, 
achternicht Germaine, klusjesman Roelofs, butler Brandsma, de huishoudster mevrouw Drenth, de kokkin 
Annemarie. Gelukkig is er een detective in huis aanwezig die samen met kleinzoon George Zinnicq Bergman 
jr. na veel ondervragingen en schokkende ontdekkingen de moordenaar ontmaskert. En wie dat is, dat heeft 
het publiek bepaald! Kaartjes: www.ccdepas.nl.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Onderaan 
de streep 
voordeliger
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Het zal niemand ontgaan zijn 
dat we een aantal jaren stevig de 
broekriem hebben moeten aanha-
len als gevolg van de economische 
tegenwind. Met de eerste tekenen 
van herstel kijken we weer met 
meer optimisme maar ook realis-
tisch naar de toekomst.

Financieel gezonde gemeente
De gemeente Bernheze is financi-
eel gezond. Dit biedt ons de mo-
gelijkheid het broze herstel van de 
economie binnen onze financiële 
perspectieven te stimuleren. In de 
perspectiefnota 2016-2019 pre-
senteerden wij hiervoor een inves-
teringsagenda. 

Ruimte voor initiatief 
Met de investeringsagenda 2016 
kunnen we een bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van de kernen 
en de agenda biedt ruimte voor 
initiatief.

In 2016 willen we onder andere in-
vesteren in:
- het Stationsplein in Heesch;
- de Willibrordstraat, de Gouver-

neursweg en de herinrichting 
van Plein 1969 in Heeswijk-Din-
ther;

- aanschaf van robotmaaiers op 
onze sportparken;

- het plaatsen van zonnepanelen 
bij onze sportclubs.

Daarnaast hebben we in de meer-
jarenbegroting middelen opgeno-
men voor een multi-functionele 
accommodatie in Vorstenbosch.

Ook nam de gemeenteraad bij de 
behandeling van de Perspectiefno-
ta de volgende moties aan:
- het inbrengen van een onaf-

hankelijk cliëntbegeleider bij de 
kantelgesprekken hulp bij het 
huishouden in 2016;

- de herinrichting van de Wille-
brordstraat in Heeswijk-Dinther 
op de investeringsagenda 2016 

opnemen;
- de capaciteit van de fietsenstal-

lingen bij OV-haltes onderzoe-
ken en waar nodig uitbreiden;

- het voorleggen van een voorstel 
aan de raad ter aanpassing van 
de bestaande situatie in de cen-
tra van verschillende kernen ter 
verhoging van de veiligheid van 
fietsers;

- herziening van het subsidiebe-
leid;

- de handreiking ‘Armoede te-
gengaan en voorkomen’ inte-
greren in het huidige armoede-
beleid van Bernheze;

- in de meerjarenbegroting 2016-
2019 structureel € 10.000,- op-
nemen voor het lokale klimaat-
beleid.

Deze moties voeren we uit met 
uitzondering van de motie over de 
veiligheid van de fietsers in de ker-
nen. Deze motie betrekt het college 
bij de ontwikkeling van het nieuwe 
beleidsplan verkeer en vervoer. 

Naast al onze ambities willen we 
een gezonde financiële gemeente 
blijven. We blijven daarbij alert op 
de financiële risico’s in het sociale 
domein. Hiervoor hebben we een 
reserve gevormd. De reserve is in-
middels groot genoeg voor inno-
vaties in het sociale domein.

Behandeling begroting in de ge-
meenteraad
De gemeenteraad bespreekt de 
begroting in zijn vergadering van 
5 november of 12 november 2015. 
De definitieve datum publiceren 
we zo spoedig mogelijk.

Inwoners en maatschappelijke or-
ganisaties hebben de gelegenheid 
hun reactie te geven op de begro-
ting in de commissievergaderingen 
van 19, 20 en 21 oktober.

Gemeenteberichten

De Misse 6, Postbus 19
5384 zG heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
De Morgenstond 4
heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, berghemseweg 13 
nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

pRAktISchE InFoRMAtIE

oFFIcIËLE bEkEnDMAkInGEn

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

Wegwerkzaamheden

Op maandag 12 en dinsdag 13 ok-
tober 2015 voert de gemeente on-
derhoud uit aan de fi etspaden aan 
de Baron van den Bogaerdelaan in 
Heeswijk-Dinther en het Watergat 
in Vorstenbosch. Als gevolg hier-
van wordt het doorgaande fi ets-
verkeer ter plaatse omgeleid via de 
parallel gelegen fi etspaden aan de 
overkant van de weg. 

Het doorgaande verkeer op de 
Baron van den Bogaerdelaan kan 
enige hinder ondervinden in ver-
band met de aan- en afvoer van 
materialen via de rijbaan. Om deze 
hinder te beperken zetten we ter 
plaatse verkeersregelaars in. 

Weersomstandigheden kunnen 
leiden tot wijzigingen in de plan-
ning.

Informatieavonden verkeer en 
vervoer Bernheze:

8 oktober Cultureel Centrum 
De Wis Loosbroek
13 oktober Cultureel 
Centrum Nesterlé Nistelrode
14 oktober Aula Gymnasium 
Bernrode Heeswijk-Dinther
Aanvang 19.30 uur

Broodje Brandweer:

15 oktober Nistelrode
17 oktober Heeswijk-Dinther
3 november Heesch

Meer info op
www.bernheze.org

AGEnDA

Toptaken
De nieuwe website werkt 
met toptaken. Dat zijn de 
meest gezochte producten 
en diensten. Deze krijgen een 
prominente plek op de site. 
Moorman: “Uit onderzoek 
blijkt dat bezoekers vaak met 
gerichte vragen naar de site 
komen: Wat moet ik meene-
men bij het aanvragen van 
een nieuw paspoort? Hoe 
geef ik een verhuizing door? 
Met de nieuwe website wil-
len wij de bezoeker helpen 
om snel antwoord te vinden 
op zijn vragen.”

Toegankelijk 
Vraaggericht, dienstverlenend en toegankelijk. Dat zijn de uitgangspun-
ten van de site. De website is compacter en ook met de toegankelijkheid 
is rekening gehouden. Verder is de site goed leesbaar op telefoon en 
tablet.

www.bernheze.org in nieuw jasje
De gemeente Bernheze heeft haar website, www.bernheze.org, ver-
nieuwd. We willen met deze nieuwe site onze dienstverlening verder 
verbeteren. Burgemeester Moorman: “De gebruiksvriendelijkheid van 
een website is heel belangrijk. De ontwikkelingen op dat gebied gaan 
razendsnel. Het is vanzelfsprekend dat we ons de vraag blijven stellen 
hoe we onze inwoners en ondernemers goed van dienst kunnen zijn. 
Onze nieuwe website is daar het gevolg van. Overzichtelijk, gebruiks-
vriendelijk en in heldere taal geschreven.“

college biedt begroting 2016 aan de gemeenteraad aan 

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem
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Gemeenteberichten

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
 - Kameren 10, 5473 VC

Bouwen rundveestal wijziging 
eerder verleende vergunning
Datum ontvangst: 28-09-2015

 - Rodenburgseweg 26, 5473 RH
Bouwen carport
Datum ontvangst: 29-09-2015

 - Het Schoor 6, 5473 VJ

Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 30-09-2015

Nistelrode
 - Menzel 51, 5388 SX

Nieuwbouw loods
Datum ontvangst: 01-10-2015

 - Hoogstraat (t.h.v nummer 48), 
5388 ED Nistelrode
Kappen 2 beuken 
(verdringen andere exemplaren)

Heesch
 - Witte Molenweg 39, 5384 JA

Aanbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 01-10-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
 - Rodenburgseweg 26, 5473 RH

Bouwen carport
Verzenddatum: 01-10-2015

 - Hoofdstraat 7, 5473 AN
Verplaatsen voordeur en isole-
ren en keimen gevels
Verzenddatum: 05-10-2015

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat in-
gekomen aanvragen voor een om-
gevingsvergunning, die wor-den 
voorbereid met de uitgebreide pro-
cedure, niet worden gepubliceerd. 
De bekendmaking van deze aan-
vragen vindt plaats via publicatie 
van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:

Heeswijk-Dinther
 - De Bleken 7, 5473 VV

Bouwen geitenstal, machine-
berging, mestopslagloods, op-
fokstal en tussenbouw, Revisie 
Milieu
Verzenddatum: 01-10-2015

 - Langenbergsestraat 9, 
5473 NM
Revisie Milieu
Verzenddatum: 05-10-2015

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergunning/
ontheffi ng verleend aan:
 - VOF Evenementen Heesch voor 

het organiseren van oktober-
feesten op 30 en 31 oktober 
2015 van 19.30 tot 1.30 uur 
op locatie De Misse 6, 5384 ZG 
Heesch. De ontheffi ng voor  ge-
luidsversterkende apparatuur 
is tot 1.00 uur. De Misse is van 
29 oktober, 7.00 uur tot 1 no-
vember, 14.00 uur gedeeltelijk 
afgesloten. De beschikkingen 
zijn verzonden op 30 september 
2015.

 - Harmonie St. Servaes voor het 

organiseren van Dinther Proms 
2015 op 30 en 31 oktober 2015 
van 19.00 tot 2.00 uur en op 
1 november 2015 van 7.00 tot 
18.00 uur. Er geldt een tijdelijke 
verkeersmaatregel op 26 ok-
tober 2015 van 7.00 tot 13.00 
uur en op 2 november 2015 
van 12.00 tot 16.00 uur op een 
gedeelte van H. Stokstraat tus-
sen Torenstraat en Raadhuis-
straat en op 26 oktober tussen 
12.00 tot 16.00 uur op par-
keerterrein Sporthal De Zaert. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 5 oktober 2015.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 

2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan voor TWC ons Verzet voor 
het organiseren van een Fibber-
waarietocht op 14 februari 2016 
over grondgebied Bernheze.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Vaststelling Informatie-
beveiligingsplan BRP en 
Waardedocumenten
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 22 septem-
ber 2015 besloten tot vaststelling 
van het Informatiebeveiligings-
plan en waardedocumenten met 
als vernieuwde onderdelen de re-
geling gegevensverstrekking BRP 
Bernheze 2015 en de regeling 
beheer en toezicht Basisregistratie 

personen gemeente Bernheze.
Door de vaststelling van de voor-
gestelde regelingen voldoet de ge-
meente Bernheze aan de Wet BRP 
en aan de op 13 maart 2014 door 
de gemeenteraad vastgestelde 
verordening basisregistratie per-
sonen van de gemeente Bernheze 
(Verordening BRP 2014).

Aanwijzing toezichthouder BRP
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Bernheze maken be-
kend dat zij met ingang van 22 
september 2015 medewerkers van 
domein KCC team burgerzaken 
en de Buitengewoon Opsporings-
ambtenaar aanwijzen als toezicht-
houder Basisregistratie personen 
(BRP). Onder de bevoegdheid van 
deze medewerkers vallen het uit-

voeren van controles en het toe-
zicht op de naleving van de ver-
plichtingen waar het gaat om het 
correct bijhouden van de BRP.
Het team burgerzaken is belast 
met het bijhouden van persoons-
gegevens in de Basisregistratie per-
sonen.
Het aanwijzingsbesluit treedt in 
werking op de eerste dag na pu-
blicatie, op grond van artikel 4.2 
van de Wet Basisregistratie perso-
nen (BRP) en hoofdstuk 5, titel 5.2 
van de Algemene wet bestuurs-
recht. Dit besluit ligt gedurende 
zes weken op afspraak ter inzage 
in het gemeentehuis, De Misse 6 
in Heesch.

Voornemen tot uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van de volgende 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
 - G.P.W.M. van Casteren 

geboren 19-12-1968

 - B.M. Jankowiak 
geboren 13-08-1970

Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben voor de betrokke-
nen. Bent u op de hoogte van het 
huidige adres van genoemde per-
sonen, neem dan contact op met 
de gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412

Inwerkingtreding 
Welstandsnota Bernheze

De gemeenteraad van Bernheze 
heeft op 1 oktober 2015 de Wel-
standsnota Bernheze vastgesteld. 
De nieuwe welstandsnota treedt 
op 8 oktober 2015 in werking. De 
nota zal vanaf die datum door de 
Welstandscommissie worden ge-
bruikt als toetsingskader bij bouw-
aanvragen.

Wet ruimtelijke ordening

Kennisgeving overeenkomst over 
grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 

artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend dat het op 
28 september 2015 een overeen-
komst heeft gesloten waarin een 
onderdeel over grondexploitatie 
is opgenomen in het kader van 

het bestemmingsplan Peelstraat-
Rietdijk in Vorstenbosch. De over-
eenkomst heeft betrekking op 
(gedeelten van) de percelen kadas-
traal bekend gemeente Nistelrode, 
sectie G, de nummers 534, 535, 

862 en 865, plaatselijk bekend als 
gelegen tussen Peelstraat en Riet-
dijk in Vorstenbosch.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 

6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf donderdag na de publicatie 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch.

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
 - Verkuijlen Holding B.V. heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het verande-
ren van uw tuinbouwbedrijf op 
het adres Boterweg 2,5473 KA 
Heeswijk-Dinther.

 - J.M.M. Kanters heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
de inrichting op het adres Bos-
schebaan 6, 5472 LK Loosbroek.

 - Agro Nuland BV heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
het bedrijf op het adres Stop-
pelveldseweg 4, 5473 RR Hees-
wijk-Dinther.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

pRocEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen 
op www.bernheze.org of www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene 
die reageert, een omschrijving van het on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.
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InformatIe
 voor de

kerNeN

Slijterij Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88 Heesch - heesch@mitra.nl 0412- 45 46 30

OPENINGSTIJDEN:

Maandag 13.00-18.00 uur

Dinsdag t/m donderdag 
9.30-18.00 uur

Vrijdag 9.30-21.00 uur

Zaterdag 9.00-17.00 uur

Geldig in week 41 en 42

De gemeente Bernheze heeft de 
zaken goed op orde. De afgelo-
pen jaren is er veel geïnvesteerd 
in de voorzieningen in de verschil-
lende kernen. Gemeenschapshui-
zen zijn opgeknapt of vernieuwd, 
hetzelfde geldt voor de scholen. Er 
is een bruisend verenigingsleven, 
dat net zoals de culturele instellin-
gen, dankbaar gebruikt maakt van 
de subsidieregelingen. Financieel 
draaien we ook goed en de las-

ten voor de inwoners zijn stukken 
lager dan in de ons omringende 
gemeenten. De inwoners zijn over 
het algemeen dan ook heel tevre-
den over de gemeente, zo blijkt 
uit onderzoeken en gesprekken 
die we hebben gevoerd met veel 
mensen.

Uiteraard zijn er ook nog plannen 
die op uitvoering wachten en kun-
nen dingen altijd nog beter. Maar 

dat geldt voor alle gemeenten. 
Wanneer we nu zouden gaan fu-
seren of splitsen, weten we in ieder 
geval dat verschillende zaken die 
hierboven genoemd zijn, negatief 
uit gaan pakken. 

Nu zijn alle kernen nog vertegen-
woordigd in de gemeenteraad, de 
afstand tussen burgers en bestuur 
zijn daardoor kort. En wat goed is, 
moet je goed houden!

Blanco: bernheze blijft zelfstandig! 

BERNHEZE - Afgelopen week heeft de gemeenteraad besloten over de toekomst 
van Bernheze. Een grote meerderheid vindt dat Bernheze de komende jaren zelf-
standig moet blijven. Ook politieke partij Blanco vindt dat de beste keuze voor 
de inwoners. Tegelijkertijd hebben we wel aangegeven, zoals ook in ons verkie-
zingsprogramma stond, dat wanneer we niet meer zelfstandig kunnen of mogen 
blijven, we dan per kern moeten kijken waar we het beste bij aan kunnen sluiten. 
Dat kan voor Heesch heel anders zijn dan voor Heeswijk-Dinther.

Marko Konings, Politieke Partij Blanco

Toekomstvisie
Het CDA Bernheze is van mening 
dat de bestuurlijke toekomst van 
Bernheze een visie voor de lange 
termijn nodig heeft. De toekomst 
van de inwoners van Bernheze, 
hoe kan die het beste vormgege-
ven worden. Waar willen we over 
15 jaar staan? Een gemeente is 
hierbij geen doel op zich, maar een 
middel om zaken voor haar bur-
gers te organiseren. 

Sterke regio
Bernheze is onderdeel van een 
economisch gezonde regio. Eco-
nomie stopt niet bij de gemeente-
grens. In deze regio ziet het CDA 
Bernheze de AS50 als de uitein-
delijke bestuurlijke eenheid. In die 
richting willen we stappen zetten. 
Om te beginnen met een intensie-
vere samenwerking met de part-
ners in de AS50. Elkaar versterken 
op bestuurlijk niveau en openstaan 
voor ontwikkelingen, waarbij de 
termijn niet relevant is. Daar waar 

Bernheze sterk in is, uitbouwen en 
stoppen met de spaghetti aan ge-
meenschappelijke regelingen.

Zelfstandig
Bernheze gaat zelfstandig verder 
en wordt versterkt op een aan-
tal terreinen. Wel zullen we actief 
blijven om de mogelijkheden en 
kansen voor onze inwoners te ver-
beteren en inspelen op de ontwik-
kelingen in de regio. Zelf het voor-
touw nemen. Actief, herkenbaar 
en betrokken! Daar staan we voor. 

CDA: De toekomst van bernheze

BERNHEZE - Zal Bernheze zelfstandig blijven, splitsen of in zijn geheel in een 
ander bestuurlijk lichaam opgaan? Vragen die de laatste tijd bij veel inwoners 
van onze gemeente de revue passeerden. Verschillende mensen zijn hierbij op 
het verkeerde been gezet, denkende dat er op de korte termijn veranderingen 
zouden plaatsvinden, terwijl dit soort processen lang duren en zorgvuldigheid 
vereisen.

Erik van der Wijst, Burgerlid CDA Bernheze.

Minstens zo belangrijk vinden wij 
van D66 de grote opdrachten, zo-
als bijvoorbeeld die van de maat-
schappelijke ondersteuning, die 
bij de gemeente liggen. Het is op 
persoonlijk niveau ingrijpend als je 
terug moet vallen op hulp en voor-
zieningen. Je bent in grote mate 
afhankelijk van hoe de gemeente 
haar opdracht invult. Terecht dus 
dat inwoners verwachten dat de 
raadsleden daarin goede beslui-
ten nemen en controle houden. 
En dat de raad u vertegenwoor-

digt en invloed uitoefent wanneer 
in gemeenschappelijke regelin-
gen wordt besloten over de ma-
nier waarop ondersteuning wordt 
vormgegeven. 

Als kleine gemeente werken we op 
een groot aantal beleidsterreinen 
samen met grotere gemeenten. 
En binnen die samenwerking wil-
len we uw stem vertegenwoordi-
gen en invloed houden. Dat is voor 
ons een kernzaak, want als de raad 
geen invloed heeft op grote vraag-

stukken, door wie wordt u dan 
vertegenwoordigd? Is er dan nog 
sprake van democratie? Er zal hier 
en daar water bij de wijn moeten, 
omdat we het nu eenmaal niet al-
leen kunnen en omdat daadkrach-
tige samenwerkingsverbanden niet 
mogelijk zijn als we overal zeggen-
schap over willen. 
Maar de opdracht om u daarbij zo 
goed mogelijk te vertegenwoordi-
gen is wat ons motiveert om da-
gelijks te werken aan een krachtig 
Bernheze. 

D66: Een krachtig bernheze

BERNHEZE - Bij de verkiezingen in 2014 hebben inwoners hun vertegenwoordi-
gers in de gemeenteraad gekozen. En vaak zijn we heel tevreden over de invloed 
die we namens u kunnen uitoefenen op de leefbaarheid van Bernheze. Het is dan 
ook mooi om in onderzoeken te lezen dat onze dienstverlening en de financiën 
op orde zijn.

Willeke Rijkers

Het was een slecht debat. Het ging 
amper over de toekomst van Bern-
heze.
Het ging wel over het onderzoek 
van Wagenaar en Hoes. Dat had 
(te)veel gekost en de conclusies…
ach, daar moesten we niet teveel 
waarde aan hechten. Onbegrijpe-
lijk. Waarom hebben we dan zo’n 
uitgebreid onderzoek gedaan?
En het ging over de enquête van 
de SP. Het resultaat van de en-
quête wijkt erg af van wat er op de 
bewonersavonden gezegd is. Raar 
toch?
En het ging over het verleden. We 
hebben het toch altijd zo goed ge-
daan en de inwoners zijn toch te-
vreden?

Wij, de VVD en D’66 hebben het 

geprobeerd. Om de discussie te 
voeren over de toekomst. Om 
vooruit te kijken. Hoe kunnen we, 
gezien de veranderende wereld om 
ons heen, onze gemeente op peil 
houden? Hoe kunnen we zorgen 
dat het belang van onze inwoners 
in deze regio goed vertegenwoor-
digd wordt. 
De andere partijen wilden hier niet 
op ingaan, op vragen kwam geen 
inhoudelijk antwoord. En argu-
menten om voor zelfstandigheid te 
kiezen, ontbraken.

Voor mij is het duidelijk. De con-
clusie uit het onderzoek van Wa-
genaar en Hoes is juist: het ont-
breekt (ons) aan strategische visie 
en bestuurskracht.
Jammer! Bernheze verdient meer!

Progressief Bernheze: bernheze 
verdient meer…

BERNHEZE - Afgelopen donderdag ging het 
in de gemeenteraadsvergadering over de toe-
komst van Bernheze. Een lastig onderwerp. 
De meningen zijn verdeeld, ook in onze ach-
terban. We hebben immers de afgelopen 20 
jaar een mooie gemeente opgebouwd, de in-
woners zijn tevreden en de gemeente is finan-
cieel gezond. Waarom zou het anders moe-
ten? Omdat het over de toekomst gaat! Dat 
vraagt om vooruit te kijken. Maar dat lukte 
afgelopen donderdag niet.

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

Pinnen mag, ook in 
het gemeentehuis en 
bij de Milieustraat.



Woensdag 7 oktober 2015 23
  

Informatie voor de kernen

Ook zo benieuwd naar 
een plek voor uw fiets?

www.centrumheesch.nl

Rapporten of realiteit?
In de politiek hebben sommigen 
de neiging zich te laten leiden 
door dure rapporten. Met de ge-
dachte: ‘Dan zal het wel goed zijn’. 
De SP Bernheze is daar wars van. 
Eerst luisteren naar de mensen. 
Het moet tenslotte om de mensen 
gaan! De enquêtecommissie van 
de SP Bernheze heeft de laatste 
maand overuren gemaakt. Op een 

drietal plekken in Bernheze vroeg 
de SP naar de mening van de men-
sen. Zelfstandig blijven of niet. 
Voor 80% van de mensen die on-
dervraagd werden, was zelfstandig 
blijven de beste keuze. 
Dan is het zaak om te kijken of je 
die wens van de mensen kunt ver-
vullen. In Bernheze kan dat prima. 
Bernheze is financieel gezond. 
Bernheze heeft een hoog niveau 

van dienstverlening. Recente me-
diaonderzoeken ondersteunen 
dat met concreet bewijs! Er liggen 
geen lijken in de kast in de vorm 
van grondposities. Allemaal keurig 
afgeboekt. 

De realiteit verslaat het rapport, 
dat op splitsen van Bernheze wilde 
aansturen. De keuze tot 2025 is 
gemaakt. Zelfstandig Bernheze.

SP: bernheze blijft zelfstandig

BERNHEZE - Het besluit is gevallen. Er is geluisterd naar de wens van de mensen! 
Bernheze blijft zelfstandig. Precies wat 80% van de inwoners wilde. De SP is er 
trots op dat 15 van de 21 raadsleden luisterden naar de wil van de inwoners. Een 
zelfstandige koers, waarbij we goed zorgen voor de mensen. Zeker voor hen die 
dat zelf niet meer kunnen. We leveren Bernheze niet uit aan de waan van groot, 
groter, het grootst. We houden het stuur stevig in handen.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Als Lokaal hebben wij nu nadruk-
kelijk aangegeven dat het besluit 
van 1 oktober jl. ook een duur-
zaam besluit diende te zijn. Het 
kan en mag niet zo zijn, dat binnen 
afzienbare tijd de raad weer voor 
de ‘toekomst-vraag’ wordt ge-
steld, tenzij landelijke-, politieke- 
of maatschappelijke ontwikkelin-
gen ons daartoe noodzaken.
Ons wordt nu vaak de vraag ge-
steld waarom Lokaal voor zelfstan-
digheid heeft gekozen: het afgelo-

pen jaar zijn veel betrokkenen en 
belanghebbenden geraadpleegd 
en heeft een extern bureau on-
derzoek verricht en Bernheze een 
spiegel voorgehouden; de dienst-
verlening aan de inwoners, de so-
ciale samenhang, het ondernemer-
schap en de ondersteuning van de 
gemeente aan de kernen, kwamen 
als sterke kenmerken naar voren. 
De financiën zijn op orde en de 
organisatie is toegerust voor haar 
taken. Een nadrukkelijk aandachts-

punt is de rol van onze gemeente 
binnen de regio, waar belangrijke 
vraagstukken hun beslag zullen 
moeten krijgen. 
Dat vraagt meer samenwerking en 
strategische visie. Met extra be-
stuurlijke- en personele inzet heeft 
Lokaal er vertrouwen in dat dit 
gaat lukken. Het is een welover-
wogen afweging geweest, waarbij 
de fractie, gesteund door haar le-
den, unaniem voor zelfstandigheid 
heeft gekozen.

Lokaal: bernheze blijft bernheze

BERNHEZE - Met een ruime meerderheid heeft de gemeenteraad besloten (15 
stemmen voor en 6 tegen) dat Bernheze een zelfstandige gemeente blijft. Er was 
een keuze uit drie mogelijkheden: zelfstandig blijven, samengaan met Landerd 
en Uden of Bernheze splitsen (kernen toevoegen aan de omliggende gemeen-
ten). Het was de vierde keer binnen vijf jaar dat de gemeenteraad zich over onze 
gemeentelijke toekomst uitsprak.

Jan Bouwman, Raadslid Lokaal

NAJAARSACTIE 
Benzine bladblazer

BG 56  
van 319,- nu 249,-

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Snel en makkelijk verwijderen
van bladeren en maaigoed

Dorpen derby 2015: Filmfigurant zijn op plein 1969

Cultuur verbindt mensen met el-
kaar. Culturele activiteiten zijn 
ontmoetingscentra voor jong en 
oud, waar gepraat wordt, waar 
gelachen wordt, waar bewonderd 
wordt, waar samenkomen belang-
rijk is. Plein 1969 in Heeswijk-Din-
ther staat 14 oktober in het teken 

van ‘elkaar verbinden’ en dat gaan 
we op een interactieve manier in-
vullen. 

OPENLUCHT ATELIER
Plein 1969 wordt een kunstzinnig 
openlucht atelier waar jong en oud 
kunstwerken met elkaar gaan ma-
ken. 

Deze verbinden we op een ludieke 
manier. Voor alle schildermateri-
alen wordt gezorgd. Nu jullie nog 
als inspirerende ‘kunstenaars’. 

IN GESPREK
De Dorpen derby coach Bijke Aarts 
gaat tijdens het schilderen in ge-

sprek over hoe het vroeger was in 
HaDee, hoe het nu ervaren wordt 
en wat de toekomst zou moeten 
brengen. Omroep Brabant filmt 
deze gesprekken voor een latere 
uitzending. 

Kom meepraten én -schilderen op 
Plein 1969 op woensdagmiddag 
de 14e oktober. Aanvang 14.00 
uur. 

Bij slecht weer kunnen we van de 
gastvrijheid van de bibliotheek ge-
bruik maken.
Dus het gaat altijd door.

Heeswijk-DiNtHeR - Als één van de negen finalisten kunnen we € 25.000,- 
winnen om ons culturele dorp nóg mooier te maken. We willen onszelf niet te 
rijk rekenen, maar de radars werken al volop over hoe we Heeswijk-Dinther 
nog beter op de culturele en sociale kaart kunnen zetten. Wij zijn trots op Ha-
Dee. Dat laten we zien op woensdagmiddag 14 oktober. Omroep Brabant komt 
filmen en wij hebben figuranten nodig!
Bent u erbij?

brabantse politiek kiest 
voor dierenwelzijn
Einde aan jaarlijks afschot van 2.000 katten in Brabant

Het besluit van 2 oktober werd 
mede genomen dankzij de hand-
tekeningenactie die de Dierenbe-
scherming organiseerde in 2013. 
Deze leverde meer dan 136 dui-
zend handtekeningen op tegen 
het afschieten van katten. Hierna 
sprak de Tweede Kamer zich uit te-
gen het afschieten van katten. 
De daarna ingezette provinciale 
lobby door de Dierenbescherming 
heeft vervolgens aan dit provincia-
le besluit bijgedragen. De organisa-
tie heeft haar kennis overgedragen 
en de politiek kunnen overtuigen 
dat het afschieten van verwilderde 
katten absoluut niet bij zal dragen 

aan het beschermen van dieren in 
de natuur. 
Het afschieten van zo’n 2.000 kat-
ten in de provincie Noord-Brabant 
heeft geen nut. In acht andere pro-
vincies is dit ook al helemaal niet 
meer toegestaan. Uit onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat er weinig echt verwilderde kat-
ten in het buitengebied voorkomen 
en dat deze bovendien nauwelijks 
zeldzame vogels opeten. Het do-
den van verwilderde katten draagt 
bovendien niet bij aan het verklei-
nen van de populatie katten, om-
dat er snel weer nieuwe katten op 
de vrijgekomen plek bijkomen. 

bernheze – Landelijk worden jaarlijks tussen de 8.000 en 13.500 kat-
ten doodgeschoten. Hieronder vallen ook veel huiskatten, omdat ver-
wilderde katten en huiskatten niet van elkaar te onderscheiden zijn. De 
provinciale volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant besloten op 
vrijdag 2 oktober dat het afschieten van katten in Brabant moet worden 
beëindigd. De Dierenbescherming is erg blij met dit nieuws. 

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Geef je op als 
RAADGEVER
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Easy

1 9 6 8 5

3 2 4 1 7

5 3 9

6 7 5 9

5 4

5 3 9 8

1 4 9

4 9 6 2 5

7 1 4 6 8

Puzzle #34733

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Met onze smartphone is het snel en 
gemakkelijk foto’s maken. Fotografie 
kan echter ook een leuke veelzijdige 
hobby zijn of worden. Het is een 
uitdaging om mooie beelden vast te 
leggen en deze vervolgens nog te be-
werken. Een goed idee om van speci-
alisten de kennis aangereikt te krijgen 
voor prachtige resultaten.
In november starten er verschillende 
cursussen die u verder kunnen helpen 
op het gebied van fotografie: 

Maandagavond 2 november: 
Portret-/modelfotografie 
voor beginners - 7 lessen
Tijdens deze cursus is er ruimte voor 
de technische aspecten van fotogra-
fie, maar vooral ook voor uw eigen 
creativiteit. U krijgt handvatten aan-
gereikt voor een goede voorbereiding 
van portret-/modelfotografie en tips 
en trucs voor de begeleiding van het 
model. Deze ingrediënten zorgen sa-

men voor een prachtig eindresultaat. 
Tijdens de praktijkles brengt u het ge-
leerde in praktijk. 

Maandagavond 2 november: 
Fotograferen met uw compact 
camera - 4 lessen
In deze cursus leert u hoe u betere 
foto’s maakt met uw digitale compact-
camera. vaak heeft uw camera name-
lijk meer mogelijkheden dan alleen de 
automatische instelling. We besteden 
aandacht aan onder andere diafragma, 
sluitertijd, flitsinstellingen, iso, wit-
balans en scene. U test diverse instel-
lingen en we staan uitgebreid stil bij 
de compositie. 

Donderdagmiddag 5 november: 
Basiscursus digitaal foto’s 
bewerken - 5 lessen
Deze cursus is bedoeld voor mensen 
die een digitale camera hebben of wil-
len aanschaffen. U leert uw gemaakte 

foto’s aan te passen aan uw eigen 
voorkeuren. Denk aan helderheid, 
contrast, kleur, rode ogen reductie, 
uitknippen, draaien, tekst toevoegen 
en effecten. We werken met het gra-
tis programma XNview. u leert hoe 
u uw foto’s kunt overzetten van uw 
camera naar de computer en hoe u al 
die foto’s handig in geordende mappen 
opslaat. voor het beheer van de foto’s 
is enige Windows basiskennis vereist.

In januari starten we weer met 10 
lessen fotograferen met de spiegelre-
flexcamera. ook hiervoor kan worden 
ingeschreven via www.eijnderic.nl.

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

Tijd voor een foto

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

John v.d. Wijst 
uit Vorstenbosch

Winnaar:
nieltje Arts

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

tE koop

nIEUWE DESSo-
tApIJttEGELS in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

200 MEMobLokS
50 vel per blok.
eenzijdig full-colour.
A7, 7x10 cm € 65,-.
A6, 10x14 cm € 80,-.
A5, 14x20 cm € 145,-. 
www.gaafgrafisch.nl.

hEESAkkERS LIchtvISIE 
hEEFt vooR IEDEREEn 
DE JUIStE LAMp In hUIS
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

In onZE kADoShop vInDt U 
ALtIJD EEn pASSEnD kADo 
vooR ELkE GELEGEnhEID
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

In onZE ELEktRoShop 
vInDt U ALLE MoGELIJkE 
LIchtbRonnEn
zowel LeD- als SPAAr-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 

en -onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
heesakkers elektroshop, 
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

WWW.nIcEtoYS.nL

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

3,25 hEctARE MAIS op StAM
enkele percelen tussen nistelrode 
en Loosbroek. Tel. 0492-322817.

tWEE booMERtJES 
3 jaar oud samen € 225,-
Paspoort aanwezig, 
kindvriendelijk. 
Info: 06-22387287.

AAnGEboDEn

pEDIcURE hEESWIJk-DInthER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

pEDIcURE nIStELRoDE
Dorien Visser-hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

kAptEIJnS pARtYvERhUUR 
voor al uw feesten & 
evenementen. zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

FRIEtkRAAM voor uw 
evenement of feest. Voor info en/
of boekingen: 0413 292911/
06 25416954. Mario & Christa bok. 

WILt U IEMAnD vERRASSEn 
MEt EEn Echt oRIGInEEL 
kADo!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
hannie heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
heeswijk-Dinther.

tE hUUR

FIEtSpLUS RInI
Laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
Contact rini de reuver
06-28786922.

GEvRAAGD

kLASSIEkE AUto’S gezocht. 
Heeft u een oldtimer staan die 
u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

GEbRUIktE/oUDE 
WEnSkAARtEn
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

mooIBernHeZertJeS

WILt u eeN Zoekertje PLAAtSeN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

VORSTENBOSCH - Voor de ne-
gende keer wordt op zondag 8 no-
vember de jaarlijkse rommelmarkt 
van de EHBO-vereniging Sint Lu-
cas uit Vorstenbosch gehouden. 

Het is een markt vol met curi-
osa, speelgoed, kleding en aller-
lei snuisterijen. De rommelmarkt 

is van 10.00 tot 15.30 uur in De 
Stuik in Vorstenbosch. 
Het is een markt waar 41 kramen 
staan en ieder jaar ongeveer 500 
bezoekers komen. Er zijn brede pa-
den voor rolstoel en kinderwagen. 
Er zijn nog kramen. Wie een kraam 
wil huren, kan zich inschrijven op 
www.ehbovorstenbosch.nl. 

Rommelmarkt Ehbo 
vorstenbosch

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

www.mooinisseroi.nl
INFormeert, boeIt 
eN INtereSSeert
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de hartige
groetengroeten

De worstenbroodjes van de bakkers Lamers 
daar maak je iedereen blij mee.

Dankzij de juiste combinatie van varkens- 
en rundergehaktmet speciale kruiden
 zijn wij er kampioen mee geworden. 
En aan kampioenen gaan we 
niets veranderen… 

Opwarmtip: 
Oven voorverwarmen op 180ºC, 
5 à 6 minuten in de oven.

doe ze

worstenbroodjes

4 stuks

     4,95
Ook verkrijgbaar bij Jumbo Ussen en Jumbo Vierhoeksingel

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden:

4 harde broodjes 

naar keuze 
1,00

geldig t/m 14-10-2015

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

trimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpension

0413-293294
06-31780198 / 06-12729259

Heeswijk-Dinther
 www.chateauanimaux.nl

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

De welpen Bamviertjes van Scou-
ting Heesch houden op zaterdag 
17 oktober een kijkdag. Deze 
middag zijn alle meisjes tussen de 
6 en 9 jaar welkom om een keer 
bij scouting te komen kijken. De 
kijkdag duurt van 13.30 tot 16.00 
uur. Piloot Stef neemt de kinderen 
mee in een reis over de hele we-
reld. Hierbij gaan de kinderen hele-
maal van Afrika tot in Amerika! In 
elk land gaan de kinderen, samen 

met de inwoners op avontuur en 
beleven activiteiten die horen bij 
dat land.

Heb je interesse en lijkt het je leuk 
om deel te nemen aan deze kijk-
dag? Mail dan naar welpenbam-
viertjes@gmail.com. 

Wil je meer informatie over Scou-
ting Heesch? Kijk dan op onze 
website www.scoutingheesch.nl

Wie wil er met piloot Stef 
op wereldreis?

HEESCH - Bij Scouting Heesch gaan kinderen elke week samen met 
leeftijdsgenootjes het avontuur aan. We doen allerlei leuke activiteiten 
zoals koken, naar het bos, knutselen, allerlei spelletjes en nog een he-
leboel meer. Leuk en gevarieerd dus en daarnaast ook nog super leer-
zaam! 

krabbenhoek in heesch zorgt 
voor een fleurige toekomst

Onder het genot van een praatje, 
koffie, iets lekkers en het heerlijke 
najaarsweer, werden meer dan 
200 bloembollen geplant. Volwas-
senen en kinderen kwamen rond 
16.00 uur samen, uitgerust met 
een schepje en zin in iets gezelligs 
en zorgden ervoor dat de bollen de 
grond in gingen. Het was een top 
middag, waarbij veel gelachen en 
gekletst werd. 

Het gezamenlijk planten van de 
bloembollen zorgde voor zoveel 
werklust, dat meteen ook de heg-
jes werden geknipt en de aarde 
geschoffeld. Daarna kwam de 
frietpan tevoorschijn en werden 
er nog wat drankjes uit koelkasten 
gehaald. De uitnodiging van een 
van de bewoners van Krabben-
hoek mondde uit in een gezellige 
zaterdagnamiddag.  

HEESCH – Heel veel bloembollen moeten volgend voorjaar gaan zorgen 
voor kleur en vrolijkheid in Krabbenhoek. De bloembollen zijn door de 
bewoners zelf gepoot als antwoord op de klachten over overlast van 
hondenpoep. 



Woensdag 7 oktober 201526 
  

A u T o
R U b R I E k

& motor

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

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

Renault Clio TCE  rood  expression  navi  airco 36.000 km 2013

Toyota Corolla verso benzine 7 pers. ecc automaat 85.000 km 2008

Volkswagen caddy 1.6 tdi airco grijs kenteken 71.000 km 2011

BMW 318i zwart zeer mooi 2001 € 3999,-
Chevrolet Matiz 0.8 Airco 44dkm 2008 € 3999,-
Chevrolet Tacuma 1.6 Airco  2004 € 2450,-
Citroen C1 Ambiance 2012 € 5950,-
Daihatsu Cuore 1.0 Kyoto 2005 € 2250.-
Fiat Punto 1.3 JTD 2011 € 4900.-
Ford Ka 1.3 Briels 2004 € 2450,-
Mercedes C 180 Combi 1996 € 2450,-
Nissan Micra airco 5-drs 63dkm 2006 € 5750,-
Peugeot 206 1.4 XR 2004 € 2950.-
Peugeot 207 1.6 XS 2007 € 5750.-
Peugeot 307 SW 1.6 HDIF 80KW 2006 € 4450.-
Renault Koleos 2.0 DCI 110KW 2008 € 8250.-
Renault Modus 1.5 DCI 2004 € 2950.-
Saab 900 1995 € 1900,-
Volkswagen Golf 1.9 SDI 1999 € 1750,-
Volvo C70 2.3T 300PK Automaat 1998 € 3750,-

Inruilers tot € 1500,-:
Fiat Cinquecento  1997 € 599,-
Ford Ka 1999 € 999,-

Peugeot 106 1.0 Sketch 1996 € 799,-
Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999 € 1499,-
Renault Laguna stat. 1.6-16V RXI  2000 € 750,-

Bedrijfswagens: EX-BTW
Hyundai Santa Fe 4WD 2003 € 2950,-
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Autom. 2007 € 6250,-
Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 € 2750,-

Motoren:
Honda CBR 900 RR Fireblade zeer nette staat
 1996 € 1950,-

Oldtimers / bijtelling vriendelijk:
Citroën 2cv6 Charleston 
    rood/zwart 1981 € 9800,-
Citroën AZ2CH4 grijs langdak 1961 € 9500,-
Citroën 2cv6 special rood 1989 € 9500,-

Wordt verwacht:
Citroën C2, Citroën C3, Citroën C4 Picasso, 
Fiat Seicento en 2x Nissan Micra

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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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,-

Een greep uit onze voorraad!
• De goedkoopste 
aanhangwagens 

en boottrailers 
van Nederland

• Zeer hoge kwaliteit

• Standaard 5 jaar 
garantie

Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879

info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

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

SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESSOIRES

Vos Oss Motoren
Obrechtstraat 23
5344 AT Oss
0412 66 77 22 www.vos-oss.nl

n VERKOOP

n WERKPLAATS

n VERHUUR

n FINANCIERING

n WINTERSTALLING

naked bikes
Naked bikes zijn motorfietsen zonder stroomlijnkuip en zijn afgeleid 
van sportmotoren die een dergelijke kuip wél hebben. Deze cate-
gorie is ontstaan doordat motorrijders in het bezit van een sport-
motor deze zelf gingen ‘uitkleden’; vaak als goedkope oplossing 
voor schade die aan de motor was ontstaan. De motor werd er ook 
lichter en wendbaarder door. Fabrikanten sprongen op dit idee in 
en gingen zelf stroomlijnloze modellen fabriceren. Een voordeel dat 
bijvoorbeeld veel klanten aanspreekt, is de zichtbare techniek; het 
motorblok is niet langer achter een kuip verborgen. Ten opzichte 
van de sportmotoren hebben naked bikes een hoger stuur, waar-
door de zithouding comfortabeler is. Vering en demping zijn uiter-

aard aangepast aan het lagere gewicht en vermogen. De meeste naked bikes zijn erg sportief.

Dus, ga naar je dichtstbijzijnde dealer en laat je voorlichten over de mogelijkheden die een naked bike jou 
kan bieden. Uiteraard mag je altijd een proefrit maken. Voorbeelden van een naked bike zijn onder andere: 
Ducati Monster, Honda Hornet, Yamaha FZ1/FZ6 en de Suzuki GSR750, waarvan je hierboven een afbeel-
ding ziet.
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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

Citroen C1  2011
Citroen C3 1,4 ligne business 
   89.000 km 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009
Ford C-MAX Ghia 2006
Kia Picanto superpack clima 
  11.000 km 2014
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Astra coupé 1.8  2002

Opel Astra station 1,6 16v airco navi
   120.000 km 2009
Opel Corsa 1,3 cdti 5drs navi connect 
   edition 89.000 km 2011
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Captur 1.5 dci  32.000 km 2013
Renault Modus 33.000 km 2011
Skoda Citygo 5drs 43.000 km airco 
   schuifdak iets aparts 2013
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

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!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

AANHANGWAGENS

Nieuw: 
Crommenacker Voordeel Pas 

Bedrijvenweg 11b,  5388 PN Nistelrode

Meer info? Ga naar www.crommenacker.nl of bel 0412 - 617100

Met de Crommenacker Voordeel Pas haalt 
u álles uit uw garagebezoek

Alleen bij Crommenacker Automobielen 

Pechhulpservice NL incl. woonplaats service
Gratis APK keuring incl. afmelden en uitlaatgastest
Gratis pit stop services: veilig en comfortabel op weg
Voordelig gemak met vervangend vervoer en haal & breng serviceDirect voordeel op factuur

DE CROMMENACKER VOORDEEL PAS BIEDT U:

Ga voor een compleet overzicht naar www.crommenacker.nl
 

Pechhulpservice NL incl. woonplaats service
Pechhulpservice NL incl. woonplaats service
Pechhulpservice NL

DE CROMMENACKER VOORDEEL PAS BIEDT U:

DE CROMMENACKER VOORDEEL PAS BIEDT U:

SCHADE OF PECH

088 - 112.1234
HULPCODE: 5388

VOORDEEL PAS

Kenteken

Geldig t/m

Pechhulp

0412 617100

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Eindeloos bouwplezier
Spaar voor 6 leuke 
clics-constructies! Slechts

1,99*

* Per stuk met volle spaarkaart.
1 spaarsticker per 10 liter, op=op. 
Actievoorwaarden op bp.nl/clics

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887
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Ford Ka 51 kw  ........................................2011
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Fiësta nieuw model 1.3 en 1.6  ...2011-2013
Ford Fiësta 1.3  .......................................2006
Ford Fiësta automaat  .............................2003
Ford Fiësta 1.4  .......................................2005
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Focus 1.6i 74 kw automaat  ............2007
Ford Focus 1.4i  ......................................2007
Ford Focus 1.6 D  ................. 2006-2007-2013
Ford Focus 1.6 77 kw  .............................2012
Opel Corsa 1.2  .......................................2012
Peugeot 107  ........................................... 2013 
Peugeot 207  ........................................... 2008
Renault Clio 1.2  ......................................2009
Toyota Aygo  ............................................2010
VW Golf ...................................................2013
VW Polo TD BlueMotion 5 drs .................2011
StationwagonS:
Ford Focus 1.6D  .....................................2010
Ford Focus 2.0D, 140 pk, luxe uitv.  ........2012
BeStelwagenS:
Ford Transit 85 kw  ..................................2005

Tevens onderhoud
en reparatie

MISt? LEt op!
Pas uw snelheid aan en hou 
voldoende afstand.

GEbRUIk vAn MIStLAMpEn tIJDEnS hEt RIJDEn

Artikel 34 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

-  Bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmeren, mogen bestuurders van een motorvoertuig 
en van een gehandicaptenvoertuig mistlicht aan de voorzijde voeren. In dat geval hoeven die bestuurders 
geen dimlicht te voeren.

-  Bij mist of sneeuwval, die het zicht beperken tot een afstand van minder dan 50 meter mag mistachterlicht 
worden gevoerd.
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Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

UNIEKE
meubelen

& accessiores

Nieuwe
collectie!

Laag BEUgt 1a,  
HEEswIjK-DINtHEr 

t 0413 - 292875 
www.HEDImEUBELEN.NL 

Zondag
geopend!

vaN 12.00 tot 17.00 UUr

BADMEUBEL

FLORIDA 55 CM,

MET KERAMISCHE WASTAFEL,

INCLUSIEF VERLICHTING EN

STOPCONTACT.

OOK VERKRIJGBAAR IN

BREEDTE 65 - 75 - 86 - 106 CM.

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

169,00

 FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 
- OPHANGSET 

109,00

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 17 oktober 2015

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET
- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

229,00

woonmaand
OKTOBER

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

Kapelstraat 1, Middelrode T: 073-6129323

www.hendriksgevers.nl

Dakgoot reinigen 4,- p/m
Wij vegen uw schoorsteen al v.a. €42,50

WOONTRENDS 
NAJAAR 2015: 
GOUD EN KOPER
De kleur koper was de 
laatste jaren al heel populair 
in onze inrichting, maar 
dit najaar komt daar ook 
nog eens goud bij. Deze 
metalen komen het best tot 
hun recht in een wat strak 
en industrieel interieur. 
Het is het mooist om de 
verschillende metalen met 
elkaar te mixen. en waarom 
zou je er ook geen zilver bij 
nemen? Dat, in combinatie 
met strakke meubels; je 
zult versteld staan van het 
resultaat.

www.humstijl.nl
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Een onverwacht pareltje op industrieterrein vluchtoord in Uden
tEGELhAnDEL vAn SchIJnDEL

Je moet het even weten, maar 
dan heb je ook wat. Tegelhandel 
Van Schijndel zit ietwat ‘verstopt’ 
op industrieterrein Vluchtoord in 
Uden. Voor de kartbaan langs, 
rechts Vluchtoord op en daar is ie 
dan, de showroom, op Oostwijk 
nummer 11. Een onverwacht pa-
reltje. Pas als je binnenstapt begrijp 
je waarom.

Enorme collectie
Vloertegels, wandtegels, mozaïek-
tegels, terrastegels, de collectie is 
enorm en gevarieerd. Hier is let-
terlijk alles te vinden op tegelge-
bied. Eigenaar Roland van Schijn-
del showt met passie zijn zaak. 
“Wij bieden kwaliteit voor een 
scherpe prijs”, vertelt hij. “Onze 
tegels komen voornamelijk uit 
Italië en Spanje. Daar worden 
mooie, duurzame producten gefa-
briceerd. Door vaklui die de markt 
kennen. Met verstand van design. 
We zijn dan ook trots op onze mer-
ken.” En terecht. De showroom 
ademt vakmanschap en kwali-
teit. En toch zijn de prijzen laag. 
Hoe doet Van Schijndel dat? Het 
geheim schuilt hem in het recht-
streeks importeren, zonder groot-
handel ertussen. Daar doe je als 
klant mooi je voordeel mee.

Tegelboerderij.nl
Ook online staat Van Schijndel 
scherp in de markt. De hele col-
lectie is ook te koop via zijn web-

shop Tegelboerderij.nl. Een druk-
bezochte site waar klanten online 
hun keuze maken en direct hun 
bestelling plaatsen. Met of zonder 
bezoek aan de showroom.

Trends
Er zijn drie trends die eruit sprin-
gen: de betonlook, de houtlook en 
de natuursteenlook. In alle geval-
len gaat het om duurzame, ge-
bakken keramiektegels. Materiaal 
dat geen vuil opneemt, makkelijk 
in onderhoud en zowel voor bin-
nen als voor buiten. Uiteraard 
levert Van Schijndel ook echt na-
tuursteen. Warme bruin- en aar-
detinten zijn het helemaal en ter-
racotta-kleuren komen eraan. Dat 
wordt nog moeilijk kiezen. Maar 
daarvoor hebben we Roland. Voor 
een eerlijk en betrouwbaar advies. 
Je hoeft hem alleen maar weten te 
vinden.

TEGELHANDEL VAN SCHIJNDEL
Oostwijk 11 Uden
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelboerderij.nlRoland van Schijndel geeft graag een goed advies Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

UDEN - Soms weet je als consument niet altijd van het bestaan van bepaalde zaken of bedrijven. En soms is 
dat een gemiste kans. Want stel, je bent op zoek naar een mooie, duurzame tegel. Voor je nieuwe vloer, die 
badkamer, je keuken of dat terras. Dan stap je naar een showroom, om ideeën op te doen en informatie te 
verzamelen. Dan is het héél slim als je de showroom van Van Schijndel in Uden weet te vinden. Waarom? 
Vanwege de kwaliteit en de service. Maar ook voor de uitgebreide collectie. En natuurlijk – ons kent ons - 
voor de scherpe prijs. 

www.vanschijndeltegels.nl

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Spelen met je
interieur

Binnenkijken Het nieuwe won
en

Modern

voor meer informatie kijk op
www.authentiekbouwen.nl

ontwerp en 
uitvoering van:

- boerderijen en woonhuizen
- opslag en stalling
- buitenleven
- poorten en hekwerken
- tafels en buitenmeubels- tafels en buitenmeubels

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 - Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren
WWW.JACOBSENJACOBS.NL

Morgana slapen, nieuw bij Jacobs & Jacobs

Koordloze
bediening
gratis
voor u!
t.w.v. € 50,-
Deze actie is geldig van 1 oktober 
t/m 30 november 2015.

NIEUW!

U krijgt nu 15% korting op alle dekbedden

NU 

15% 

korting

Doe de slaaptest in de winkel 
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Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

woonmaand
OKTOBER
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9.99
Compleet 14.95

Hengselmand 
met Calluna
Voor op balkon of terras, 
hoogte 40 cm, 
halfschaduw,  
potmaat 25 cm.

Bloeit tot diep in de herfst

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
Iedere zondag open tot Kerst van 12.00 tot 17.00 uur

a.s 
zondag 
open

oktober comfortmaand bij 
Sanidrõme van Lieshout

Geen concessies aan design
Het inrichten van een comfortabele, veilige 
badkamer is heel goed mogelijk, zonder 
concessies te doen aan design. Daarbij hoeft 
al lang niet meer gedacht te worden in ter-
men van speciale producten of hulpmidde-
len. Door bij de inrichting van de badkamer 
goed op het ontwerp, het materiaal en de 
productkeuze te letten, kan ook met mooie 
producten een prachtige, levensloopbesten-
dige badkamer, voor alle leeftijden gecre-
eerd worden. 

Kleinere aanpassingen 
voor meer badkamercomfort
Zelfs met kleinere aanpassingen worden 
comfort en veiligheid in de badkamer al 
sterk uitgebreid. Een douchezitje met rug-
steun en chromen handgrepen voor stevig 
houvast bij het bad, toilet of in de douche, 
geven iedereen een veilig gevoel. Net zoals 
een veilige douchethermostaat of designra-
diator met makkelijk bereikbare knoppen. 
En wat te denken van het onderhoudsge-
mak van een spoelrandloos toilet.

Ontspannen douchen zonder uitglijders
Douchen wordt een stuk comfortabeler in 
een royale douchecabine met maximale in-
stapruimte en extra houvast bij de glasuitspa-
ring of aan een verlengde glijstang. Gecom-
bineerd met een vlakke douchebak zonder 

drempel en desgewenst voorzien van antislip, 
wordt in en uit de douche stappen ook een 
stuk makkelijker zonder uitglijders. 

Wellness comfort
Een comfortabele hocker in dezelfde kleur 
of houtsoort als het badkamermeubel, is 
mooi én praktisch om de dagelijkse badka-

mer rituelen zittend af te werken. Innovaties, 
zoals de Sunshower en Geberit AquaClean 
douche-wc, stimuleren een goede gezond-
heid van lichaam en geest. Deze wellness 
producten zijn echte aanraders voor de com-
fortabele badkamer.

Open Huis
Van Lieshout organiseert op zondag 11 ok-
tober een open huis van 12.00 tot 16.00 
uur. Laat u deze dag informeren over wat 
Van Lieshout als specialist in het ontwerpen 
en installeren van badkamers, keukens, te-
gelwerken en installatiewerken voor u kan 
betekenen.
Ontdek hoe u uw badkamer nóg comfor-
tabeler kunt maken bij Sanidrõme van Lies-
hout, De Amert 98 in Veghel.

VEGHEL - De badkamer van nu is het middelpunt van welzijn, intimiteit en rust, waar 
de sfeer wordt bepaald door de mate waarin comfort en design met elkaar in evenwicht 
zijn. Oktober is dan ook comfortmaand bij Sanidrõme van Lieshout. Met aandacht voor 
comfortabele badkameroplossingen en interessante comfort acties biedt Sanidrõme van 
Lieshout u de helpende hand om ook in uw nieuwe badkamer ‘comfort’ het sleutelwoord 
te laten zijn.

een baDkamer voor 
ALLE LEEFTĲ DEN

Authentiek bouwen is een eerlijke, traditionele en duurzame manier van bouwen

V&S Authentiek Bouwen combi-
neert traditionele vakmanschap 
met moderne technieken en ge-
reedschappen: ‘werken als de 
schrijnwerker van weleer met de 
techniek uit de 21ste eeuw’.

V&S Authentiek Bouwen realiseert 
alle mogelijke bouwwerken wat 
betreft vorm en authentieke mate-
rialen. Daarbij kunt u denken aan:
- Boerderijen, woonhuizen, 
 kapconstructies.
- Hooibergen, Vlaamse schuren, 

paardenstallen en carports.
- Tuinhuizen en veranda’s.
- Gastenverblijven, 
 openbare ruimtes.
- Buitenkeukens, meubels, 
 en tafels.
- Poorten en hekwerken.

V&S Authentiek Bouwen is een 
jong dynamisch bedrijf, dat zich 
richt op bouwen voor de particu-
liere bouwmarkt. Het bedrijf regelt 
alle facetten van de bouw: van 
het ontwerp tot de oplevering en 
nazorg, alles in één hand en mooi 
onder één dak. 

V&S Authentiek Bouwen kan ver-
trouwen op haar eigen gedegen 
bouwkundige achtergrond en op-
leiding. Het bedrijf heeft inzicht 

en is thuis op alle terreinen van 
bouwen. V&S Authentiek Bouwen 
zit ook vol ideeën, maar denkt 
heel graag met zijn klanten mee. 
Het bedrijf hanteert een filoso-
fie waarin open communicatie en 
veel persoonlijke aandacht voor de 
klant hoog in het vaandel staan. 
De klant is koning en afspraak 
is afspraak. Ons bedrijfsmotto is 
daarom: ‘We doen wat we zeggen 
en zeggen wat we doen’. 

Authentiek bouwen is een eerlijke, 
traditionele en duurzame manier 
van bouwen. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk gewerkt met natuurlijke 
en authentieke bouwmaterialen 
uit het verleden, zoals handvorm 
bakstenen, riet en de houtsoorten 
eiken, kastanje en Douglas. Alles 
met de degelijkheid van vroeger 
en passend in de omgeving. Kwa-
liteit en service staan altijd voorop 
bij V&S Authentiek Bouwen. 

v&S AUthEntIEk boUWEn
De Morgenstond 43
5473 HE Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - V&S Authentiek Bouwen ontwerpt en bouwt lan-
delijke bouwwerken in oorspronkelijke stijl en met authentieke mate-
rialen. Een authentiek bouwwerk van V&S gaat harmonieus op in zijn 
omgeving. Het past in de landelijke omgeving van een boerderij of 
landhuis maar ook in de moderne omgeving van een nieuwbouwwijk.

We doen wat we 
ze� en en we 
ze� en wat we doen
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Industrieel MUSTHAVES

Modern

Kleinwijk 24a

5388 PR  Nistelrode

KEUKENWERKBLADEN VAN 
12 MM TOT 12 CM DIK 
UIT EIGEN CNC INGERICHTE 
WERKPLAATS.

T (0412) 611169

F (0412) 611189

www.timmersnatuursteen.nl

E info@timmersnatuursteen.nl

MAATWERK 
IN GRANIET EN COMPOSIET

www.sanidrome.nl/vanlieshout, De Amert 98, Veghel, (0413) 34 40 43

*Vraag naar de voorwaarden

OKTOBER
COMFORTMAAND

Zoals uw Sphinx toilet

uitgevoerd zonder 
spoelrand voor 

optimale hygiëne!*

GRATIS

9-10-11 oktober a.s.
9 oktober   | 10.00 - 20.30 uur

10 oktober   | 10.00 - 16.00 uur
11 oktober   | 12.00 - 16.00 uur

OPEN HUIS

Profi teer van onze 
comfortacties...

Authentiek bouwen is een eerlijke, traditionele en duurzame manier van bouwen

Sander en Roel

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

• Meubelstoffering
• Interieuradvies
• Gordijn- en meubelstoffen
• Meubels en accessoires
• Verf en behang

Meubelstoffeercursussen

Marijke Floris Wonen

info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

073 503 5 305
06 12 22 48 20

De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Andere dagen op afspraak.

AMBACHT
Ambacht, ofwel items die je zelf gemaakt hebt, is ook een trend die we al 
jaren zien opkomen. want het is toch hartstikke leuk om in je woonkamer, 
keuken of slaapkamer te genieten van spulletjes die je zelf hebt gemaakt. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan gehaakte en geweven spullen. Maak zelf 
eens een poef of een aantal poefen die je bij elkaar zet. Het voordeel van 
zelf maken is dat je ook zelf de kleuren kiest. Rieten manden blijven het ook 
heel goed doen dit komende najaar. Leuk voor naast de houtkachel met een 
stapel hout er in of met een mooi kussen er op.
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TABLET
SMT 533 Value Edition Zwart/Wit

NU EXCLUSIEF BIJ VOBIS! 
GRATIS 8 GB MICRO SD CARD

199,-
269,-

OP=OP
10,1 INCH

2 CAMERA’S

EXCLUSIEF
BIJ VOBIS

GRATIS 
8 GB 

MICRO 
SD 

CARDSTUNT PRIJS
TIP

19,95
VANAF

BOOK COVERS 
AL VANAF 19,95

De Computer Specialist

Vakkundig personeel Advies op maat Installatie en service

249‚-
NU

FULL-HD TV
LT 32 E 310 EW

STUNTPRIJS, ALLERLAATSTE WEEK!

NU VOOR 

DE HELFT VAN 

DE PRIJS! 

OP=OP BLU-RAY SPELER
BDF 5100

79,-

39‚-FULL-HD SMART TV
UE 43 J 5600

109 CM
109 CM

549‚-

Knip uit en lever in. Maximaal 1 per klant. Goedkoopste artikel gratis.best of electronics!

✁

Wij zijn úw adres
voor !

STOFZUIGER-
ZAKKEN

GROENLAND 
WASMACHINE-
REINIGER
8010000003
Voor een fris ruikende 
en schone machine!

3‚99

8‚99

WASAUTOMAAT
WW 80 J 6400 CWEN

Met Samsung 
stofzuiger 
t.w.v. €159,- 
cadeau! 599‚-

NU

Inclusief 5 jaar 
volledige garantie!

 KNIP
VOORDEEL

Euronics Schijndel  Hoofdstraat 90, tel: 073-5495427

3 HALEN 
2 BETALEN

ALLE OPPLE 
LED LAMPEN
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Prijsverlagingen

Beste koop

Prijsverlagingen

Beste koop

750 G

250 G 500 G

1 KG

0.89
  WEEKEND

4.49
  WEEKEND

0.79
WEEKEND

0.69
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

1.39
  WEEKEND

6 STUKS2 STUKS

CA. 225 G

0.65
v   van 0.69

1.54
v   van 1.58

1.15
v   van 1.19

1.79
v   van 1.89

2.59 3.29

ca.4.05
  WEEKEND

17.99/kg

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

 9 T/M 11 OKTOBER 9 T/M 11 OKTOBER 9 T/M 11 OKTOBER 9 T/M 11 OKTOBER 9 T/M 11 OKTOBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling. **Uit de diepvries.

Heerlijk mals.

Gemarineerde 
lamsrack* 

2x 150 g

Zuid-Amerikaanse 
kogelbiefstuk*

Extra vezels, minder zout.

Volkorenbollen

Zoete uien Wortelen

Citroenen
Pitloos.

Witte druiven

Varkens fi letlapjes* 7-Granen-
ontbijt

9x 200 vel.

3-laags toiletpapier
Fris, fruitig 
en droog. 
1 l

Witte wijn

Consumentenbond januari 2015

Consumentenbond juli/aug 2015

Streeptompoucen**

Vanille, 
stracciatella, 
walnoot, 
Malaga 
of kaneel. 

Roomijs**

KIJK VOOR AL ONZE BESTE KOOP
ARTIKELEN OP WWW.ALDI.NL

Mevrouw Mien van den Hurk is al actief bij 
Wereldwinkel Heesch sinds het eerste uur. Zij 
is één van de personen die geholpen heeft 
de Wereldwinkel in Heesch op de kaart te 
zetten. Vanwege haar hoge leeftijd heeft ze 
besloten om te stoppen met haar activiteiten 
als vrijwilligster. 

Uit handen van voorzitter Mia van den Hurk 
ontving ze een hele mooie oorkonde met zil-
veren speldje, inclusief steentje, een beeldje 
van verbondenheid en een mooie bos bloe-
men voor al die jaren dat ze zich heeft inge-
zet voor de wereldwinkel. Dat waren maar 
liefst 23 jaren! 

Dorothé van Dijk ontving als 10 jaar trou-
we medewerkster van de wereldwinkel een 
zilveren wereldwinkelspeld. Ze werd in het 
zonnetje gezet door de voorzitter met een 
bos bloemen en een beeldje van verbonden-
heid. Helaas gaat ook Dorothé ons team ver-
laten. 

Hannie van der Linden werd ook nog in het 
zonnetje gezet, omdat ze na 3 jaar vanwege 
privé-omstandigheden, besloot te stoppen 
als medewerkster in de winkel. Ze ontving 
een beeldje met een mooie bos bloemen.
Wij willen Mien, Dorothé en Hannie hartelijk 
bedanken voor hun belangeloze inzet voor 
de wereldwinkel.

Jubilarissen Wereldwinkel 
heesch in het zonnetje gezet
HEESCH - Wij zijn als Wereldwinkel bijzonder trots op onze vrijwilligers die zich zo be-
langeloos en met hart en ziel inzetten of hebben ingezet voor een goede zaak. Tijdens het 
jaarlijkse uitje van de Wereldwinkel werd afscheid genomen van enkele trouwe medewer-
kers en werden tevens jubilarissen gehuldigd.

V.l.n.r.: Hannie, Dorothé en Mien

Excursie kasteel Dussen

Deelname
Deelnemers aan de excursie worden om 
12.45 uur verwacht bij de Heemschuur, 
Schoonstraat 35 in Heesch. Om 13.00 uur 
vertrekt het gezelschap met eigen vervoer 
naar Dussen. Om 14.00 uur krijgen de deel-
nemers een uitgebreide rondleiding door het 
kasteel. Uiteraard is er de mogelijkheid een 
kopje koffie of thee te nuttigen en een wan-
deling te maken rond het kasteel. Uiterlijk 
16.30 uur vertrekt het gezelschap weer naar 
Heesch. 

Wie graag wil deelnemen aan de excursie, 
wordt verzocht zich per mail of telefonisch 
op te geven bij: Hans Pennings: 
secretariaat@de-elf-rotten.nl - 
hanspennings.oss@gmail.com of via 06-
10463762. 
Opgave gaarne vooraf in verband met het 
regelen van vervoer. De kosten van de rond-
leiding bedragen € 3,- per persoon. 
Meer informatie over de heemkundekring: 
www.de-elf-rotten.nl; 
e-mail: secretariaat@de-elf-rotten.nl. 

HEESCH/DUSSEN - Heemkundekring De Elf Rotten organiseert op zondag 11 oktober een 
excursie naar Kasteel Dussen. Onder leiding van een gids wordt het kasteel bezocht en 
maken de deelnemers kennis met de rijke geschiedenis van het slot.
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Fase 3 van Centrumplan Achterstraat aan 
het Hazenveld in Nistelrode gaat van start 
met de verkoop van:

START VERKOOP 

FASE 3

2 hoekwoningen met garage
    percelen vanaf 330 m²
    prijzen vanaf € 235.000,- v.o.n.
3 tussenwoningen
    percelen vanaf 177 m²
    prijzen vanaf € 192.500,- v.o.n.

Verkoopbemiddeling Opdrachtgever | Ontwikkelaar

START VERKOOP: woensdag 7 oktober a.s.
van 19.00 - 20.30 uur bij Bernheze Makelaars & Adviseurs - Bitswijk 10 - Uden

Bernheze Makelaars & Adviseurs
T  0413 - 243818
www.bernheze.nl

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

Individuele woonwensen?
Wij denken mee!

Fijn wonen met het gezellige centrum
op loopafstand! 

Informatieavond jongerenwedstrijd 
‘betaalbaar wonen in haDee’

Het grote gebrek aan betaal-
bare koop- en huurwoningen in 
Heeswijk-Dinther is niet nieuw en 

heeft al veel jonge mensen nood-
gedwongen uit Heeswijk-Dinther 
doen vertrekken. Om ervoor te 

zorgen dat jongeren wel de moge-
lijkheid hebben om in eigen dorp te 
wonen, de kern niet vergrijst maar 

vitaal en leefbaar blijft, hebben 
Stichting Actief Burgerschap en 
Stichting Dorpsnieuws - in samen-
werking met de gemeente Bern-
heze en Rabobank Oss-Bernheze 
- de wedstrijd ‘Betaalbaar wonen 
in HaDee’ uitgeschreven. 

Het idee erachter is om jongeren 
te prikkelen zelf na te denken over 
mogelijkheden die wél betaalbaar 

zijn. Zij dienen het in deze echter 
niet alleen bij denken te laten. De 
opdracht is om het idee goed on-
derbouwd op papier te zetten. Uit-
gewerkt in woorden en eventuele 
schetsen. “Belangrijk te melden is, 
dat de wedstrijd bedoeld is voor 
mensen die binding met het dorp 
hebben, omdat ze er of geboren 
en getogen zijn of er werken. Én, 
wat aangedragen wordt, moet 
uitgevoerd kunnen worden in Ha-
Dee”, meldt woordvoerder Will 
Groothuysen namens initiatiefne-
mers Stichting Actief Burgerschap 
en Stichting Dorpsnieuws.

Hoewel het ‘(woon)ei van Colum-
bus’ simpel kan zijn en mensen 
spontaan een goede ingeving kun-
nen krijgen, staat het daarmee nog 

niet op papier. Er wordt best enige 
inzet gevraagd aan deelnemers, 
want het dient goed onderbouwd, 
uiteengezet en - waar mogelijk 
- zelfs met schetsen ingediend te 
worden. Er staat ook iets tegen-
over. “Het beste idee, dus de uit-
eindelijke winnaar, wordt beloond 
met een bedrag van € 6000,-, dat 
uitgekeerd wordt in de vorm van 
bijvoorbeeld korting op de hypo-

theekkosten, de inrichting en/of 
de bouw”, aldus Will.

Hij roept de doelgroep op om het 
onderwerp aan te snijden met fa-
milie, vrienden en bekenden, ten-
einde ook zo op goede ideeën te 
komen en deze aansluitend op pa-
pier te zetten. 

Tot slot nodigt hij iedereen uit op 
vrijdag 16 oktober om 20.00 uur 
in CC Servaes voor de informatie-
avond die in het leven is geroepen 
om aanvullende informatie te ver-
strekken en vragen te beantwoor-
den. Naast de initiatiefnemers zijn 
ook participanten van de gemeen-
te en Rabobank deze avond pre-
sent. 

HEESWIJK-DINTHER – Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 16 oktober om 20.00 uur in CC Servaes in Dinther 
zullen alle betrokken partijen vragen beantwoorden en informatie verstrekken over de begin september ge-
lanceerde wedstrijd ‘Betaalbaar wonen in HaDee’. Deze wedstrijd daagt die jongeren van 18 tot 35 jaar uit 
zelf met ideeën te komen voor een betaalbare koop- of huurwoning in Heeswijk-Dinther. Zij hopen poten-
tiële deelnemers hiermee op weg te helpen bij het bedenken en uitwerken van ideeën.

Voorzitter Will Groothuysen Tekst en foto: Wendy van Lijssel

G� f jongeren de mogelijkheid om in 
H� swijk-Dinther te blijven wonen
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Sporten in de gemeente bernheze

Kijkend naar de eerste vraag 
‘Welke sport beoefent u’, zien we 
dat 30% van de mensen aangeeft 
te wandelen. Maar… is wandelen 
nu wel of geen sport? 20% geeft 
aan te fietsen, maar ook hier de 
vraag: is fietsen een sport? 17% 
van de geënquêteerden geeft aan 
geen sport te beoefenen; best een 
groot aantal toch? 15% doet aan 
fitness en 14% loopt hard. 
Leuk om te lezen dat ook mensen 

dammen en denksport hebben 
aangegeven als een sport die zij 
beoefenen.

Op de tweede vraag 
‘Bent u lid van een sportvereni-
ging’ zien we dat 50% aangeeft 
lid te zijn van een vereniging; best 
veel! Leuk om te lezen is dat 1% 
van de mensen die de enquête 
heeft ingevuld, niet weet of hij/zij 
wel of niet lid is van een sportclub.

HVCH, Prinses Irene, Telro en Meer 
Sports zijn de verenigingen die het 
meest werden genoemd.

Kijkend naar de stelling 
‘Gemeente Bernheze is een spor-
tieve gemeente’, zien we dat 54% 
het hiermee eens is en 25% staat 
hier neutraal tegenover. 
‘De gemeente Bernheze stimu-
leert haar inwoners om te gaan 
sporten’; op deze stelling geeft 

55% van de geënquêteerden aan 
geen mening te hebben. Slechts 
17% is het eens met deze stelling. 
Sommigen gaven bij de toelichting 
aan dat het stimuleren om te gaan 
sporten geen taak is van de ge-
meente.

Tenslotte de laatste stelling: 
‘Alle sportverenigingen moeten 
rond kunnen komen, zonder ge-
bruik te maken van subsidies van 
de gemeente’. 37% is het hiermee 
oneens, 20% is het hier wel mee 
eens en ongeveer hetzelfde per-
centage, 21%, staat hier neutraal 
tegenover. Sommigen hebben als 
toelichting gegeven dat het prima 

is om subsidie te geven, maar dat 
de gemeente geen tonnen moet 
investeren in een kantine. Ook is 
men van mening dat er best subsi-
die mag worden verstrekt om een 
vereniging uit een dal te halen. 

Tenslotte wordt er ook aange-
geven dat een sportclub heel be-
langrijk is voor de leefbaarheid in 
de gemeente, dus daar mag de 
gemeente best wat subsidie aan 
verstrekken.

Sport; voor de een zijn of haar lust en leven, terwijl de ander er niks mee heeft. Hebben we de vorige keer het 
winkelaanbod in Bernheze belicht; nu gaan we kijken naar wat de inwoners van onze gemeente doen op het 
gebied van sport. Welke sport(en) beoefenen ze, zijn ze lid van een sportvereniging, stimuleert de gemeente 
hen om te gaan sporten? Dit is slechts een greep uit de vragen die gesteld werden in 
www.tipmooibernheze.nl; het inmiddels bekende burgerpanel.
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Toelichting: 
2 Nee wij zijn alle twee mijn vrouw en ik lid van de KBO Heesch 

 
6.1.1 Van welke sportvereniging bent u lid? 

 Avesteijn en zvv hdl  
 Balledonk 
 Bedrijven Volley boxtel 
 Biljartvereniging D.I.O. (door inspanning ontspanning) 
 Bootcamp 
 Consius sports 
 DKV Altior en TVV de Balledonk 
 DOS 80 
 Fitland Uden 
 Golfbaan het Rijk van Nijnegen 
 Gorgo 
 Gymclub 
 Heesche Badminton Vereniging 
 Heijmans Excelsior in `s-Hertogenbosch 
 HVCH 
 HVCH 
 HVCH TV de Broekhoek 
 Jeu de Boule club Die Lé 
 KBBM-Holland 
 Laco 
 Maximum professional heathclub 
 Meer Sports 
 Meer sports 
 Neptunes schijndel zwemvereniging 
 Pr irene 
 Prinses Irene 

50% 49% 

1% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja Nee Weet niet

6.1 Bent u lid van een sportvereniging? 
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Toelichting: 
1 Subsidie prima, maar geen tonnen voor een sportkantine voor een club met zo`n lage contribute. 
2 De aanvulling voor de minima moet zo zijn dat er ruimte is voor de sport. dit geeft een veel 

gerichter subsidiebeleid 
2 In uitzonderingsgevallen zou er subsidie gegeven kunnen worden om een vereniging uit een dal te 

halen, als zij daarin verzeild zijn geraakt door onvoorziene omstandigheden. Voorwaarde is wel dat 
veel mensen gebaat zijn bij het kunnen uitoefenen van deze sport in eigen gemeente. 

4 De gemeente mag wel investeren in sportverenigingen. 
4 Het kapitalisme is al doorgeschoten. Gemeenten moeten wel faciliteiten aanbieden. 
4 Verenigingen in het algemeen moeten dit proberen en initiatief tonen om zonder te kunnen. Maar 

waar nodig moet gesubsidieerd worden. Verenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid en daar 
mag de gemeente zeker in investeren en ondersteunen. 

5 Veel subsidie geven, kantines aan banden leggen en alleen gebruiken waarvoor nodig, tijdens en 1 
uur erna, niet als cafe / horeca  

6 Sporten is vaak duur dus onder de minderbedeelde valt een club af. ivm contributie aanschaf 
kleding schoeisel,.  
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 9. “Alle sportverenigingen moeten rond 
kunnen komen, zonder gebruik te maken van 

de subsidies van de gemeente” 

hallo jeugdlid van tennisvereniging De hoef, 
De broekhoek, telro, tvv 82 en tv de balledonk

Dit jaar is het toernooi inclusief 
gratis wedstrijdtraining voor de 
kinderen die dit willen! De trai-
ning is er op maandag, dinsdag 
en woensdag van 9.30 tot 11.30 
uur en je kunt inschrijven voor een, 
twee of drie dagen. 

Onze nieuwe clubtrainer Arthur 
van Keulen gaat de training geven 
en zal veelal ‘s middags bij de wed-
strijden aanwezig zijn om te kijken 
of je al dingen kunt toepassen en 
om misschien wat tips te geven.

De wedstrijden worden overdag 
gespeeld vanaf 9.30 tot ongeveer 
17.00 uur en op zaterdag 31 okto-

ber worden de finale-wedstrijden 
gespeeld. Je kunt je inschrijven 
voor veel verschillende categorie-
en, kijk hiervoor op 
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl en 
www.mooiheesch.nl.
Elke dag zal er tussen 11.30 uur, 
aansluitend op de training en 
14.00 uur een gratis lunch voor 
de kinderen worden geserveerd. Er 
staat op elke speeldag een nieuw 
lunchmenu op het programma. 

Inschrijven kan tot en met woens-
dag 15 oktober rechtstreeks via 
www.toernooi.nl.
Groetjes van de toernooicommissie

BERNHEZE - Zoals elk jaar is het Open Jeugdtoernooi in Heeswijk-Dinther weer in de herfstvakantie. Dit jaar 
wordt er gespeeld van zaterdag 24 t/m zaterdag 31 oktober; de finaledag. Alle onderdelen worden in poules 
gespeeld, dus je speelt minimaal twee wedstrijden per onderdeel. Ook als je twee of drie dagen verhinderd 
bent, kun je je inschrijven.

NISTELRODE - Afgelopen zater-
dag was de kick-off van een nieuw 
trampoline wedstrijdseizoen in 
Goes. 

In de D-categorie waren Caitlyn 
Jacobs en Evi van Dinther de enige 
deelnemers namens Gympoint. Evi 
en Caitlyn sprongen een foutloze 
wedstrijd en behaalden met zijn 
tweeën maar liefst 145,400 pun-
ten. Ze eindigden daarmee op een 
7e plaats. 

In de E-categorie nam Gympoint 
deel met twee teams. Het E2 team 
werd met 201,400 verrassend 2e. 

Het team, bestaande uit Puck van 
der Velden, Sanne Bevers, Laura 
Breemaat en Eline van der Leest 
heeft nog voldoende potentie om 
een plaats hoger te komen. Als de 
puntjes op de i worden gezet is een 
1e plaats haalbaar. Ze moeten dan 
wel de concurrentie aan met Forza 
uit Goes. 

Het E3 team bestond uit debutan-
ten Babette Hulsmann, Bette Elle-
bus en Janne van de Heuvel. Aan-
gevuld met Dion Bijvelds haalde 
het team 189.200 punten hetgeen 
een 6e plaats betekende. 

Mooie tweede 
plaats voor Gympo!nt 

Puck van der Velden, Laura Breemaat, Sanne Bevers en Eline van der Leest.

trampoline

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Geweldige start van het 
seizoen voor van buel Sports
UTRECHT/BERNHEZE - Op zon-
dag 4 oktober is er door de tae-
kwondomannen - en vrouwen 
van Van Buel Sports/Team Vrijsen 
deelgenomen aan de Battle of 
Utrecht! 

De sporters wisten de volgende re-
sultaten te boeken:
Goud sparren: Tygo Arts, Luuk Da-
nen, Sylvana Lobregt, Dylan Roe-
lofs, Iris Roelofs, Danique Smeets.
Goud special technique: Sylvana 
Lobregt, Iris Roelofs
Zilver sparren: Diovanni Danen, 

Lucas Klijn, Rosalie Kolbrink, Djen 
Jacobs
Brons sparren: Julian Smeets, Demi 
vd Coolwijk
Brons tuls: Rosalie Kolbrink, Demi 
vd Coolwijk.

Judoka Ziggy Horsten greep op 
zaterdag het goud in Charleroi 
tijdens de Hainaut Cup. Een zeer 
goede start van het seizoen voor 
de sporters van Van Buel Sports! 

budo
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Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 5 oktober t/m zondag 11 oktober 2015. Week 41
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Bernheze sportief

Scheidsrechterslokalen voor en 
door scheidsrechters opgeknapt

HEESWIJK-DINTHER - In de week 
van de scheidsrechters - een initi-
atief van de KNVB - zetten wij als 
voetbalvereniging Heeswijk graag 
onze scheidsrechters in het zon-
netje. 

De scheidsrechterslokalen zijn na-
melijk opgeknapt. Extra mooi om 
te noemen is, dat de scheidsrech-
ters hier zelf een grote bijdrage 
aan hebben geleverd, zowel fysiek 
als financieel. De jaarlijkse scheids-
rechtersvergoeding gaat altijd naar 
een specifiek doel, in dit geval 
het opknappen van deze lokalen. 
“Waardering én dank aan al onze 
scheidsrechters is hier zeker op zijn 

plaats!”, aldus voorzitter Peer Ver-
kuijlen.

“Scheidsrechters zijn van grote 
waarde voor onze vereniging. 
Zonder hen geen wedstrijden. Dat 
beseffen wij ons goed en daarom 
krijgen zij absoluut onze waarde-
ring voor hun inzet.” Scheidsrech-
ter en bestuurslid Ad van Nuland 
vult Peer aan: “Dankzij vakwerk 
van onze eigen mensen, waar-
onder een aantal scheidsrechters, 
hebben we deze klus kunnen kla-
ren. Mooi om dat samen te kun-
nen doen.” Het resultaat mag er 
zijn. Meer foto’s staan op 
www.vvheeswijk.nl.

V.l.n.r. Hans Soetekouw, Bertwin van den Heuvel, (achter) Frando van de Pas, Mark Verwijst en Theo van Eerd (niet op 
de foto Marc Peters). Team ‘De zandwervelstorm’ ontvangt van Mark Verwijst de prijs.

‘De Zandwervelstorm’ urste 
nisseroise beachvolleybalkampioen!

Ook werd er door Eetcafé ‘t Pump-
ke een beachvolleybalcompetitie 
opgezet, waar teams zich vrij voor 
in konden schrijven. Uiteindelijk 
deden er vijf teams mee, die al-
lemaal een wedstrijd tegen elkaar 
hebben gespeeld.
De eindstand na de poulewedstrij-
den zag er als volgt uit:
1. De Zandwervelstorm: 8 punten
2. Vriendinnengroep Sletjes: 6 

punten
3. Just for fun: 5 punten
4. Makt da ge um raakt: 3 punten
5. Suiphokkers: 1 punt
De finale, gespeeld tussen de num-
mers 1 en 2 in de poule, werd een 
prooi voor ‘De zandwervelstorm’; 
2-0 in sets. Zij mogen zich voor 
één jaar ‘de urste Nisseroise beach-
volleybalkampioen’ noemen!
Daarnaast heeft het team een bon 

voor een volledig verzorgde avond 
bij Eetcafé ’t Pumpke in ontvangst 
mogen nemen.
“We danken Ron, Mark en het 
team van Eetcafé ’t Pumpke voor 
de gastvrijheid en dit mooie initia-
tief. We hopen dat dit volgend jaar 
een vervolg krijgt en dat zich dan 
nog meer enthousiaste teams in 
gaan schrijven!” besluiten de vol-
leyballers.

NISTELRODE - Het leek wel een zonnige zomerdag op zondag 4 oktober. Ideaal weer voor de finale van de 
‘urste Nisseroise beachvolleybalkampioenschappen’! Na het succesvolle derde beachvolleybaltoernooi op 
het dorpsplein, georganiseerd door volleybalclub Tornado, nam Eetcafé ’t Pumpke het initiatief een beach-
volleybalveld te laten liggen. Zo kregen enthousiaste volleyballers in Nistelrode de mogelijkheid om gedu-
rende het zomerseizoen te beachvolleyballen. Daar is dan ook regelmatig gebruik van gemaakt!

beachvolleybal
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Avesteyn heeft geen recht op punten

De wijze waarop de eerste wed-
strijden gespeeld was, gaf hoop en 
vertrouwen voor deze wedstrijd. 
Rhode, op voorhand niet een van 
de topfavorieten in deze competi-

tie, zou te pakken moeten zijn. De 
eerste helft bleek Rhode de boven-
liggende partij, wat bij rust ook re-
sulteerde in een 0-1 stand. Na de 
rust bleek Rens van Vugt niet meer 

mee te kunnen doen en maakte 
Richard van Houtum zijn opwach-
ting. Hij was het die Avesteyn op 
gelijke hoogte bracht, na een pri-
ma aanval van Avesteyn. 

Dat gaf hoop voor de rest van de 
wedstrijd. Avesteyn werkte zich in 
de rest van deze wedstrijd een slag 
in de rondte, zonder voetballend 
te overtuigen. In de 75-ste minuut 
haalde Rhode de trekker over, de 
1-2 werd ingekopt na een voorzet 
van links. De rest van de wedstrijd 
drong Avesteyn aan, zonder echt 
aanspraak te kunnen maken op 
meer. 

Op het verlies kon uiteindelijk niet 
veel afgedongen worden. Hiermee 
staat Avesteyn op dit moment op 
de één na laatste plaats, confron-
terend, maar het is niet anders. De 
tegenstander van volgende week, 
Margriet ging de bietenbrug op 
tegen Hapse Boys. Laat Avesteyn 
hier moed uit putten en er volgen-
de week weer vol voor gaan.

voetbal

ST. OEDENRODE/HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn was uit op revanche 
na de bewogen laatste competitiewedstrijd van het vorig seizoen. Op 
voorhand was het gevoel goed bij de Dintherse equipe.

Een van deze jeugdteams is het 
meisjesteam t/m 14 jaar, dat be-
staat uit Demi Kerkhof, Fleur Boer-
donk, Simone Ketelaars en Lisanne 
van Lankvelt, vandaag aangevuld 
met invalster Cato Rolink.
Tegenstander Vinkel blijkt een

maatje te klein te zijn en alle zes 
wedstrijden worden ruim gewon-
nen.
De komende drie weken wordt er 
tegen de andere topteams in deze 
klasse gespeeld en zal blijken of 
het team de ongeslagen status zal 

overwinning 
meisjesteam t/m 14 jaar

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 4 oktober: er hangt een gezellige sfeer 
bij tennisclub de Balledonk. De vlaggen hangen uit want het is de fi-
naledag van het 35+ toernooi. In de ochtend wordt ook Worldtour ge-
speeld door de jongste jeugd en vervolgens de externe najaarscompeti-
tie door een drietal jeugdteams. 

tennis

ERP/HEESWIJK-DINTHER - Het 
team van trainer Marc v.d. Ven had 
zichzelf op bezoek bij het stugge 
Erp een makkelijke middag kunnen 
bezorgen, door in de openingsfase 
het enorme veldoverwicht ook in 
doelpunten uit te drukken. Spits 
Wouter van Dijke had echter pech 

in de afronding, want twee keer 
stond de paal en één keer stond de 
lat een doelpunt in de weg. 

Naarmate de wedstrijd vorderde, 
ging Erp geloven in een goed re-
sultaat en twintig minuten voor tijd 
werd hun inzet beloond, 1-0.

heeswijk doet 
zichzelf tekort in Erp

voetbal

prinses Irene speelt voor vierde keer gelijk
NISTELRODE - Na 90 minu-
ten stond er op het scorebord in 
Nistelrode een 0-0 stand. Voor 
de vierde keer dit seizoen speelde 
Prinses Irene gelijk, ditmaal te-
gen promovendus Real Lunet uit 
Vught. 

Om precies half drie floot de voor-
treffelijke Heuts uit Echt, onder 
een heerlijk najaars zonnetje, voor 
het begin van de match. Waar de 
Vughtenaren veruit het meeste 
balbezit hadden en makkelijk com-
bineerden, wisten ze maar één 
echte kans af te dwingen in de hele 
wedstrijd. 
Dat was in de 49e minuut, toen 
Glenn Kusters een goede schiet-
kans kreeg, maar hoog overschoot. 

Prinses Irene had de hele wedstrijd 
veel moeite om de bal in de ploeg 
te houden, maar was wel veel ge-
vaarlijker dan Real Lunet. In de 1e 
helft schoot Tim van der Heijden 
over vanuit vrije positie. Douwe 

Herckenrath schoot wat later, vrij 
voor doelman De Vries, tegen hem 
aan. Vooral in het laatste kwartier 
van de wedstrijd had Prinses Irene 
het verschil moeten maken. Tim 
van der Heijden, twee keer, Gijs 
van Erp en Tim van den Brand had-
den de 1-0 op hun schoen, maar 

uiteindelijk lukte het niet om een 
doelpunt te maken. Opnieuw was 
het van Prinses Irene-zijde een 
echte teamprestatie, waarbij in 
de achterhoede Hein Langens en 
Koen Pittens excelleerden. Teun 
van Schadewijk speelde op het 
middenveld ook een prima partij.

voetbal

Succesvolle start kaboutersport DoS’80

Onder leiding van trainster Cindy 
van Zoggel maakten de kabouters 
kennis met allerlei leuke spelletjes 
en materialen. Bij het spelletjescir-
cuit wisselden inspanning en ont-
spanning elkaar af en leerden de 
kinderen op een speelse manier 
samenwerken. Het samenspelen 
en bewegen maakten de kinderen 
enorm enthousiast.

Wil jij ook meedoen aan de kabou-
tertrainingen? Dat kan! Iedereen 
die het leuk vindt om te spelen 
en bewegen is op woensdag van 
17.00-18.00 uur van harte wel-
kom in sportzaal De Lindershof in 
Heesch. 
Aanmelden is niet nodig en er kan 
de hele maand oktober gratis wor-
den getraind.

HEESCH – Speciaal voor jongens en meisjes van 4 t/m 6 jaar orga-
niseerde handbalvereniging DOS’80 - voor het eerst sinds lange tijd 
- weer een kaboutertraining. En met succes: de eerste nieuwe aanmel-
dingen voor de volgende training zijn al binnen.

ETTEN-LEUR/NISTELRODE - Waar 
vorige week de 0-0 tegen koplo-
per Woezik gezien werd als een 
winstpunt, werden er zondag uit 
bij DSE twee punten ingeleverd 
door de Prinses Irene vrouwen. 

Het bleef ook nu, net als vorige 
week, 0-0 in Etten-Leur. Daar-
mee werd het veldoverwicht van 

de ploeg uit Nistelrode niet in een 
positieve uitslag uitgedrukt. Er was 
maar een ploeg die recht had op 
een overwinning en dat was Prin-
ses Irene. Voor het doel zal dan wel 
veel meer met een ‘killersmentali-
teit’ gespeeld moeten worden. Bij 
Prinses Irene maakte Meggie v.d. 
Oever, die bij de jongens in de C1 
speelt, haar debuut.

vrouwen prin-
ses Irene doen zichzelf tekort

voetbal

al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Avesteyn F1, E4 en D1 in het nieuw!

HEESWIJK-DINTHER - Maar liefst 3 teams werden afgelopen weekend in het nieuw gehesen. Het F1 team kreeg nieuwe shirts uitgereikt door Erik en Angela van Kessel. De naam van 
hun bedrijf: 2TEAM Investments staat voor op de shirts van de F1 spelers. De E4 spelers kregen shirts van Dirk Heerkens, die het bedrijf Heerkens meubelen vertegenwoordigde. Het D1 
team werd ondersteund door de Vrienden van Avesteyn, een bijzondere bijdrage. Dat de naam van deze bijzondere sponsorgroep op een shirt staat, was misschien niet direct verwacht, 
maar dat maakt het niet minder waardevol. Alle spelers en het bestuur van Avesteyn zijn blij met deze sponsoren. Dit maakt dat het overgrote deel van de teams van de Dintherse club 
in een mooi, nieuw tenue speelt.

E4 F1D1

NISTELRODE - Prinses Irene won 
in eigen huis de topper tegen de 
Peelkorf krap met 14-13. Een 
kwartier voor tijd was er nog een 
marge van 5 doelpunten. De vrou-
wen uit Ysselstein lieten zien dat 
ze in het bekertoernooi niet voor 
niets twee topklassers uitgescha-
keld hebben en kwamen alsnog 
dichtbij. 
De Nistelrodese vrouwen mogen 
zich nu, voor wat het waard is, 
koploper noemen in een competi-
tie, waar de nummers een tot en 
met vijf, binnen twee punten van 
elkaar staan.

korfbalsters prinses Irene koploperkorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Zonnige afsluiting van open 
35+ toernooi tv de balledonk

HEESWIJK-DINTHER - TV de Bal-
ledonk stond afgelopen week in 
het teken van het Open 35+ toer-
nooi. Het toernooi kende een ge-
varieerd deelnemersveld met 138 
deelnemers van maar liefst 21 
verschillende tennisclubs uit de 
omgeving.

Zij streden van 28 september tot 
t/m 4 oktober om de eer voor een 
eerste plek in één van de 8 poules. 
De hele week werden wedstrijden 
gespeeld, met prachtig najaars-
weer. Zo was ook de finaledag op 
een met zon overgoten tennispark 
op zondag 4 oktober. Volgend jaar 
staat het toernooi gepland van 24 
september t/m 2 oktober 2016. 
Noteer alvast in uw agenda. 

TV de Balledonk: 
www.tvdeballedonk.nl.

1e plaats DD8: Nathalie van Heertum en Jolein van den Heuvel van TV De 
Hopbel uit Schijndel 
2e plaats DD8: Erica de Werd en Hanneke Geijbels van TV de Leyhorst uit 
Heeswijk-Dinther

1e plaats HD5: Rob Haenen van TV de Balledonk en Nico Haenen van TV 
Rosmalen. 2e plaats HD5: Ton Dielissen en Peter van Balsfoort 
van de Balledonk

tennis

WHV probeerde het wel, maar 
niets lukte. Net toen iedereen 
dacht dat men de kleedloka-
len op ging zoeken voor de rust, 
werd het zeer verrassend toch nog 
1-1. Een verre diagonale trap van 
Martijn Driessen kwam terecht bij 
Yorick van de Rakt (zie foto). De 
spits controleerde op zijn borst en 
schoot hard in de verre hoek raak. 
Niet verwacht en ook niet ver-
diend, maar als de tegenstander 
niet scoort, doet WHV het.
 
Na rust was het een heel andere 
wedstrijd. WHV kreeg meer grip 
op de wedstrijd. Het was zelfs 
een paar keer dicht bij de 1-2. De 
wedstrijd kon echt alle kanten op 
en net toen iedereen dacht dat de 
formatie uit Loosbroek door zou 
drukken, scoorden de Ossenaren. 
In de 74e minuut was het Jordy 
Hoeks die alweer zijn 5e van het 
seizoen maakte en daarmee zorg-
de voor de 2-1 voorsprong. WHV 
schrok hiervan en 2 minuten later 
was de wedstrijd beslist. Na een 

misverstand in de defensie, was 
het invaller en tevens oud-speler 
van OSS’20, Younesse Ettahouri 
die koppend zorgde voor de 3-1. 
WHV probeerde het nog wel, maar 
het bleef 3-1 voor CITO. Gezien 
de gehele wedstrijd een verdiende 
overwinning voor de thuisploeg.

cIto te sterk voor Whv

Yorick van de Rakt  Foto: Jan Gabriëls

OSS/LOOSBROEK - WHV heeft een slechte wedstrijd achter de rug. 
In Oss was CITO vooral in de eerste helft veel te sterk voor WHV en 
dicteerde het spel. In de beginfase verloren de bezoekers voorin de bal, 
waarna de linksback van CITO de bal ver op mocht dribbelen en vervol-
gens spits Jordy Hoeks een niet te missen kans gaf 1-0. 

voetbal

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

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Ontdek de smaak 
van ‘t Pumpke met 
Pumpkes proeverij

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
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Motorcrosswedstrijden in heeswijk-Dinther

Zondag 11 oktober 2015:
Op deze dag komen de volgende 
klassen aan de start. 
- MX2 Inters, meetellend voor 

het Nederlands kampioenschap.
- Zijspannen Nationalen + Inters, 

meetellend voor het Nederlands 
kampioenschap.

- MX Open Nationalen, meetel-
lend voor het kampioenschap.

- MX2 Senioren, meetellend voor 
het kampioenschap.

- MX Open Junioren, meetellend 
voor het kampioenschap.

- Dames, meetellend voor het 

kampioenschap.
De entree bedraagt € 7,50 voor 
volwassenen, € 4,- voor kinderen 
van 12 tot 16 jaar. Onder de 12 
jaar is de toegang gratis.

Zaterdag 17 oktober 2015:
Op deze dag komen de klassen 
jeugd, kids and sidecars en vrije 
klasse aan de start.
De trainingen beginnen deze dag 
om 9.00 uur en de wedstrijden om 
11.30 uur.
Op deze dag zal er geen entree-
geld worden geheven.

Zondag 18 oktober 2015:
- MX Open Inters, meetellend 

voor het Nederlands kampioen-
schap.

- Quad Nationalen + Inters, mee-
tellend voor het Nederlands 
kampioenschap.

- MX2 Nationalen, meetellend 
voor het kampioenschap.

- MX Open Senioren, meetellend 
voor het kampioenschap.

- MX2 Junioren, meetellend voor 
het kampioenschap.

- Quad Junioren + Senioren, 
meetellend voor het kampioen-
schap.

De entree bedraagt € 7,50 voor 
volwassenen, € 4,- voor kinderen 
van 12 tot 16 jaar. Onder de 12 
jaar is de toegang gratis.

Het circuit Stanserhorn:
De totale lengte van het zandcir-
cuit is circa 1.450 meter. In de baan 
zijn diverse springschansen, waar-
onder een zogenaamde tafelberg 
met een hoogte van maar liefst 4 
meter. Op deze tafelberg wordt 
soms wel 20 meter door de lucht 
gesprongen, om vervolgens weer 
op de achterkant van de tafelberg 
te landen. Het startterrein is circa 
100 meter lang en 40 meter breed.
Het circuit is gelegen aan de Hei-
bloemsedijk 7 te Heeswijk-Dinther, 
tegenover café-restaurant Stanser-
horn.

Zie ook: www.mc-heeswijk.nl. 

HEESWIJK-DINTHER - Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, sponsors, 
gemeente Bernheze en - zeker niet te vergeten - de buurtbewoners kan 
MC-Heeswijk dit jaar voor het 41ste jaar wedstrijden organiseren. Deze 
wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën van de Motorsport 
Organisatie Nederland (MON).

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

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

DE opLoSSInG

Gedekt door een groot punten-
verschil, konden de spelers zonder 
risico rouleren, waarbij de jongere 
spelers volop speeltijd kregen en 
daarmee de broodnodige ervaring 
op konden doen. Na twee kwarten 
gingen ze de rust in met 32 – 8. 
Uiteindelijk won Slamdunk met 60 
– 25. Tot nu toe zijn er twee ge-
wonnen wedstrijden. Het volgen-

de weekend heeft het team vrij, 
maar daarna staan er op zaterdag 
én zondag twee zware tegenstan-
ders te wachten. 

Wil je dit team komen versterken, 
kom dan op woensdagavond om 
17.45 uur naar de training in sport-
hal ‘t Vijfeiken in Heesch. Je mag 
altijd driemaal gratis meetrainen.

overwinning voor Slamdunk

basketbal

HEESCH - Slamdunk wist op zaterdag 3 oktober wederom een mooie 
overwinning te boeken. De tegenstand van OBC hield geen 4 kwart 
stand. In het eerste kwart bleef het spel nog dicht bij elkaar, maar nadat 
het team U14mix van Slamdunk’97 was opgewarmd, liepen ze snel uit. 

Zo spelen Mike en Paul van den 
Heuvel nog wekelijks mee met het 
vierde. Thuis runnen zij Autobe-
drijf van den Heuvel, waar je altijd 
terecht kunt voor een jonge occa-
sion. Zij hebben een ruime voor-
raad personenauto’s en lichte be-
drijfswagens. Ook voor reparaties 
en onderhoud kun je hier natuurlijk 
terecht. 
Ook Wiljan van Driel speelt nog 
actief mee met het vierde. Samen 
met zijn broers Johan en Pieter, 
runt hij het aannemingsbedrijf Van 
Driel. Je kunt bij ze terecht voor 
nieuwbouw, verbouw, onderhoud 
en bouwkundig advies.
Niels van den Heuvel heeft jaren-

lang gevoetbald in het vierde. Hij 
heeft een eigen praktijk: Podothe-
rapie van den Heuvel in Nistelrode. 
Niels adviseert en behandelt men-
sen met voet-, knie-, heup-, rug-, 
en/of houdingsklachten die voort-
vloeien uit een afwijkend functio-
neren van de voeten. 
Hans Kanters is ook sponsor van 
het vierde, maar hoefde niet persé 
op het shirt vernoemd te worden. 
Zijn zoon Daan voetbalt in het 
team en samen werken zij voor het 
bedrijf Dutch Rail Control. Dutch 
Rail Control is een gespecialiseerd 
ingenieursbureau in de railinfra 
branche. 
Sponsoren bedankt!

4e van vorstenbossche boys in 
nieuwe shirts 

VORSTENBOSCH – Het vierde is voorzien van een nieuw voetbaltenue 
door Aannemingsbedrijf Van Driel, Autobedrijf van den Heuvel, Podo-
therapie van den Heuvel en Dutch Rail Control. Het is vrij uitzonderlijk 
dat er vier sponsoren zo betrokken zijn bij een team. Een aantal spon-
sors zijn nog actief op het veld of hebben lang bij het team gevoetbald. 

Start nieuw seizoen begint 
niet goed voor DoS’80
HEESCH - Zowel de heren als de 
dames konden hun eerste wedstrijd 
van het seizoen niet winnen. De 
heren gingen onderuit tegen Orion 
uit Rucphen, de dames moesten de 
punten in Wagenberg laten.

Gemiste kansen
De heren van DOS’80 misten niet 
alleen vijf spelers van het kampi-
oensteam van vorig jaar, maar ook 
enkele doelrijpe kansen in de aan-
vangsfase van de wedstrijd. Daar 
bleef de ploeg van coach Frank 
Schellekens tegenaan boksen. Met 
de rust keken de verbouwereerde 
bezoekers uit Heesch tegen een 

15-7 achterstand aan. In de tweede 
helft probeerde DOS’80 nog het tij 
te keren, maar dit lukte niet. Er wer-
den simpelweg veel te veel kansen 
gemist om er nog een spannende 
wedstrijd van te maken; eindstand 
26-21. “Het voelde als een onno-
dige nederlaag”, aldus een teleur-
gestelde coach.

Ook de dames met lege handen
De dames, van de nieuwe trainer/
coach Henri van Boxtel, konden 
vooral aanvallend geen vuist ma-
ken. De eerste helft leek alles nog 
mee te vallen, met een ruststand 
van 7-6. Na de thee ontbrak het 

nog steeds aan voldoende overtui-
ging om er met de winst vandoor 
te gaan. Mixed-Up pikte regelma-
tig een doelpuntje mee, terwijl de 
dames van DOS’80 het net moeilijk 
konden vinden. Eindstand 17-12.

handbal
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Woensdag 7 oktober 201540 
  

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
8 oktober 

themadag: kbo-brabant
Locatie: Arnold Janssenlaan 46 
Teteringen

Workshop Honingmassage 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Andermans Veren Live
Locatie: CC De Pas heesch

Info avond: Verkeer & 
vervoer in bernheze
Locatie: CC De Wis Loosbroek

kbo liederentafel
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

9 oktober 

bobZ
Locatie: Dorpshuis nistelrode

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

Start: kennisbende
Locatie: bibliotheek heesch

kantlijn jeugdvoorstelling: 
Lekker Vies
Locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-Dinther

Afscheidsreceptie jack 
martens tweewielers
Locatie: Café-zaal ‘t Tramstation 
nistelrode
Pagina 11

10 oktober 

Workshop mandalatekenen: 
Levensbloem met 
Petra roos
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Nistelrodese kampioen-
schappen jeu de boules
Locatie: De Gildenhof hoge 
Akkers nistelrode

Workshop opstellingen 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

the new eXperience
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 8

misdaadkomedie: 
Sterfgenaam
Locatie: CC De Pas heesch
Pagina 18

oud ijzer actie koninklijke 
Fanfare St. Willibrord
Locatie: heeswijk-Dinther
Pagina 18

kantlijn jeugdvoorstelling: 
Lekker Vies
Locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-Dinther

bernekring-dag
Locatie: Abdij van berne 
heeswijk-Dinther

expositie tekeningen van 
els van dorp
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

open dag opdidakt
Locatie: Schoonstraat 23 heesch
Pagina 13

11 oktober 

Start collecteweek 
brandwonden Stichting
Locatie: bernheze
Pagina 4

open dag Van mook, 
de echte bakker
Locatie: Laar 66 nistelrode

excursie kasteel dussen
Locatie: heemschuur heesch
Pagina 33

Familievoorstelling: 
Verboden voor kinderen
Locatie: CC De Pas heesch

kantlijn jeugdvoorstelling: 
Lekker Vies
Locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

mC-Heeswijk: 
motorcrosswedstrijden
Locatie: heibloemsedijk 7 
heeswijk-Dinther
Pagina 39

Lezing: eduard Nazarski 
directeur van Amnesty 
International
Locatie: Abdij van berne 
heeswijk-Dinther
Pagina 8

Laverhof eerste familiedag
Locatie: Cunera/de bongerd 
heeswijk-Dinther

expositie tekeningen van 
els van dorp
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

12 oktober 

Alzheimer Café
Locatie: St. barbaraplein 6 Oss

13 oktober 

Zonneochtend
Locatie: zaal ’t Tramstation 
nistelrode

Info avond: Vitaal met 
reuma
Locatie: CC De Pas heesch
Pagina 6

Info avond: Verkeer & 
vervoer in bernheze
Locatie: CC nesterlé nistelrode

Workshop Werken met 
energie bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

5a Helma van de rakt: 
bijzondere Aandacht Avond
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

14 oktober 

Labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Voorleesmiddag bij dIo/
the read Shop Sparkling
Locatie: Parkstraat 8 nistelrode
Pagina 13

Filmfigurant Plein 1969
Locatie: heeswijk-Dinther
Pagina 23

Inloopavond: 
maas & van oss
Locatie: Tramstraat 25 nistelrode

5a Helma van de rakt: 
Frisse Neus wandeling
Locatie: Maxend 75 nistelrode

Info avond: Verkeer & 
vervoer in bernheze
Locatie: Gymnasium bernrode 
heeswijk-Dinther

kbo themamiddag 
Veilig thuis
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 6

15 oktober 

oud papier buitengebied
Locatie: nistelrode

broodje brandweer
Locatie: brandweerkazerne 
nistelrode

energiecafé beCo
Locatie: CC De Pas heesch

tangarine: In Stereo
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 14

boek&babbel
Locatie: bibliotheek heesch
Pagina 14

Sara kroos: doorgefokt
Locatie: CC De Pas heesch

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Lezing: de kartuizers door 
jan Sanders
Locatie: heemkamer 
heeswijk-Dinther
Pagina 8

16 oktober 

reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

tbL-musicalgroep: Foxtrot
Locatie: De Lievekamp Oss

boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Film Whiplash
Locatie: Filmhuis De Pas heesch
Pagina 2

Informatieavond jongeren-
wedstrijd betaalbaar wonen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther
Pagina 34

17 oktober 

tbL-musicalgroep: Foxtrot
Locatie: De Lievekamp Oss

kijkdag de Welpen 
bamviertjes Scouting Heesch
Locatie: De elleboog heesch
Pagina 25

mC-Heeswijk: 
motorcrosswedstrijden
Locatie: heibloemsedijk 7 
heeswijk-Dinther
Pagina 39

broodje brandweer
Locatie: brandweerkazerne 
heeswijk-Dinther

18 oktober 

Najaarswandeling: 
Herfst in aantocht
Locatie: natuurcentrum 
De Maashorst nistelrode

Stichting bernhezer gehan-
dicapten bal rommelmarkt
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
nistelrode

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
nistelrode

tbL-musicalgroep: Foxtrot
Locatie: De Lievekamp Oss

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

mC-Heeswijk: motor-
crosswedstrijden
Locatie: heibloemsedijk 7 
heeswijk-Dinther
Pagina 39

Vertoning nieuwe film 
Hadee 24/24
Locatie: Café/zaal Stanserhorn 
heeswijk-Dinther

19 oktober 

Informatie avond eerste 
H. Communie 2016
Locatie: Parochiezaaltje 
nistelrode

Voorlichtingsavond: oktober 
is borstkanker maand
Locatie: Fysiotherapie hoogstraat 
heesch

Vertoning nieuwe film 
Hadee 24/24
Locatie: Cunera De bongerd 
heeswijk-Dinther

Film Wild
Locatie: Filmhuis De Pas heesch
Pagina 2

20 oktober 

dokter op dinsdag@bernho-
ven: reumatologie 2.0
Locatie: ziekenhuis bernhoven 
Uden

Film Wild
Locatie: Filmhuis De Pas heesch
Pagina 2


