
vOv- Bernheze
Een aantal enthousiaste vrouwen 
organiseert een ontmoetingsplaats 
voor vrouwen uit Bernheze. Deze 
vrouwen kunnen elkaar ontmoe-
ten, leren kennen en elkaar wellicht 
helpen bij stappen die ze willen zet-
ten in hun dagelijks leven of in hun 
carrière. Een jaar na de oprichting 
van Stichting Vrouwen Ontmoeten 
Vrouwen Bernheze (VOV Bern-
heze) kan de organisatie met een 
uiterst tevreden gevoel dat eerste 
jaar afsluiten. De bijeenkomsten 
zijn laagdrempelig en informeel 
van karakter. Iedereen is welkom, 
de toegang is gratis en men hoeft 
geen lid te zijn van dit netwerk. De 
netwerkmiddagen starten met een 
lunch. Tijdens deze ongedwon-
gen netwerkmogelijkheid wordt 
volop gebruik gemaakt om kennis 
te maken en daarbij ontstaan de 
leukste gesprekken. Afgelopen jaar 
kon men tijdens de leerzame acti-

viteiten bij de VOV bijeenkomsten 
meer te weten komen over inte-
ressante onderwerpen en thema’s 
zoals; Lijf, Gezondheid en Styling 
– Vrouwen in de politiek en een 
zakelijke speeddate zorgden voor 
leerzame middagen.
De uitnodiging voor de meeting 
in oktober in CC Nesterlé, waarbij 
Jan van Bodegom zijn verhaal komt 
vertellen. Lees meer pagina 17.
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Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

MARkt HeeSWIJk-DINtHeR
HEESWIJK-DINTHER

FoLDeR DeZe Week

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

Kachelhout
Houtsnippers
Tuincompost

Bel of bestel online!

De 152 kranten die we uitbrach-
ten, onderstreepten de uitspraak 
van voormalig burgemeester Jan 
Boelhouwer op de voorpagina van 
de eerste krant in 2011: “Bernheze 
is een typische, mooie Brabantse 
gemeente.” Wethouder Rien Wij-
deven zei op diezelfde eerste voor-
pagina: “Ik ben enthousiast over 
het nieuwe initiatief, een papieren 
versie van de bekende sites zie ik 
zeker zitten. 
Als het een krant wordt met nieu-
we informatie, op de wijze zoals 
we dat van de sites gewend zijn, 
dan kijk ik er naar uit.” 

Wethouder Wijdeven nog steeds 
mede aan het roer van onze mooie 
gemeente, antwoordt op de vraag 
of de krant aan zijn verwachtingen 
heeft voldaan: “De krant is suc-
cesvol gebleken, hij voorziet in een 
behoefte en alles wat interessant 
genoeg is om te weten, dat staat 
erin. De redactie is ook overal bij, 
de artikelen zijn heel gevarieerd en 
dat wordt gewaardeerd.”
Gemeente Bernheze over de ge-
meentepagina’s: “De redactie van 
DeMooiBernhezeKrant heeft van-
af het begin een actieve rol in de 
Bernhezer samenleving. Nieuws 

uit de gemeente wordt op de voet 
gevolgd en met zorg in de krant 
gepubliceerd. We denken dat het 
redactionele nieuws en het ge-
meentenieuws elkaar goed kunnen 
versterken.”
Het team van DeMooiBernheze-
Krant is blij met het vertrouwen 
dat de gemeente Bernheze heeft in 
deze samenwerking. “Veel lezers 
zien onze krant graag compleet 
met de gemeentepagina’s, fijn dat 
het bijna zover is”, onderstreept 
Heidi Verwijst, samen met Rian van 
Schijndel uitgevers van de krant. 
“De keuze van de gemeente Bern-

heze om de gemeentepagina’s in 
onze krant te plaatsen, zien wij als 
een groot compliment voor onze 
inzet van de afgelopen jaren. Die 
zullen we onverminderd doorzet-
ten. Met alle inwoners van Bern-
heze hebben we deze mijlpaal 
bereikt en omdat iedereen hieraan 
meegewerkt heeft, vinden wij het 
voorpaginanieuws!”, besluit Rian. 

BERNHEZE - Drie jaar geleden verscheen de eerste editie van DeMooiBernhezekrant, een nieuw weekblad 
voor de gemeente Bernheze met ruim 13.500 exemplaren per week. voor veel mensen is er intussen heel 
veel veranderd, maar DeMooiBernhezekrant gaat door, met dezelfde visie als voorheen: ‘voor Bernheze 
Door Bernheze’ én vanaf 1 januari met wekelijks de officiële gemeentepagina’s.

Het bijzondere verhaal van Jan van Bodegom 
tijdens bijeenkomst jarige VoV Bernheze
BERNHEZE - Op vrijdag 31 oktober vertelt jan Bodegom het bijzondere verhaal over het waarmaken van 
ambities, ondernemen in de zorg, borstkanker en ‘zijn’ ziekenhuis. Oktober is de maand van de borstkanker 
en wetende dat de vrouwen in Nederland 12.7% kans hebben op borstkanker, is reden genoeg om aandacht 
te vragen voor borstkanker. vOv-Bernheze sluit met deze bijeenkomst een uiterst succesvol eerste jaar af en 
doet dit op een bijzondere wijze met het thema ‘Ondernemen in de zorg’. 

Jan Bodegom

DemooiBernhezeKrant

Gemeenteberichten maken 
DeMooiBernhezekrant compleet
VANAF 1 JANUARI 2015 VINDt U De oFFICIËLe GeMeeNteBeRICHteN IN DeMooIBeRNHeZekRANt
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Advertorial

BERNHEZE - Zondag 19 oktober, 
15.00 uur: Lezing door de abt van 
de abdij van Berne in Heeswijk, 
Denis Hendrickx. ‘kerk zijn in deze 
tijd’. Entree 5,-.

De abdij van Berne geldt als de 
oudste kloostergemeenschap van 
Nederland, gesticht in 1134. Door 
de eeuwen heen zijn de Norber-
tijnen van Berne op allerlei wijzen 
betrokken geweest en gebleven bij 
de opbouw van het kerkelijk leven. 
Hoe treedt de abt van Berne de toe-

komst tegemoet? Wat ziet hij alle-
maal rondom zich heen gebeuren 
en wat denkt hij daarvan?
Er is een nieuwe paus gekomen. 
Er is heel wat gaande rond de toe-
komst van het parochieleven. Is het 
samenvoegen van verschillende pa-
rochies wel zo’n goede oplossing? 
En welke plaats ziet hij voor de abdij 
weggelegd in deze veranderende 
tijd? Heel wat vragen zullen de re-
vue passeren. Na een inleiding wil 
abt Denis Hendrickx graag met de 
aanwezigen in gesprek gaan.

BEZOEK VAN VER

Een aantal weken geleden kregen we 
een telefoontje van een mevrouw uit 
Amerika. Zij wilde een kaaspakketje 
laten bezorgen bij een goede kennis 
in Nederland en of wij dat konden 
regelen. Niet lang daarna ontvingen 
wij een envelop met een mooie
kaart en een bedankbriefje van deze 
mevrouw. Het pakketje was goed 

ontvangen en ze was blij met de service...! Maar ze kwam zelf 
binnenkort naar Nederland en wilde persoonlijk kennis maken met 
onze winkel en ons team. Vorige week vrijdag was het zover en 
ging ze ook nog even mee op de foto, samen met haar man. Nee 
zo’n cheese shop als Bon Fromage in Heesch kennen ze niet in 
Amerika. Maar dit verhaal staat niet op zichzelf. Ook een familie 
uit Australie kwam onlangs op bezoek en kwam later

nog eens terug om 
allerlei foto’s te 
maken en vorige 
week stonden er 
klanten uit Dubai 
voor een ‘delicious 
piece of cheese’! 
Uiteraard zijn wij blij 
met deze aandacht,
want wij zijn net 
‘echte’ mensen met 
passie voor ons vak, 
mensen die u graag  
met lekkere nieuwe 
kaasjes, wijntjes en 
andere heerlijkheden. 
U heeft alleen het
gemak dat u niet 
van ver hoeft te 
komen om ons een 
bezoekje te brengen. 

Voor onze Amerikaanse gasten zit het avontuur in 
Nederland er weer op! We zijn uiteraard wel zeer 
vereerd en bedanken ze via deze weg voor hun 
bezoek.

Column
ton Bens Advertorial

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

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

Advertorial

HEESWIJK-DINTHER - Cover-
band Dirty Curtains speelt zater-
dag 18 oktober in De Zwaan in 
Heeswijk-Dinther. 

Het repertoire van de band be-
staat uit bekend en minder be-
kend werk. Gewoon lekker met 
ballen of juist met veel gevoel. In 
ieder geval ‘net even anders’ voor 
een heerlijk avondje swingen of 
gewoon luisteren. Berna van Es 

en Trea van Zutphen met zang 
en Ronald de Graaf op toetsen, 
spelen samen met oudgedienden 
Anton Bijkersma op drums, Maar-
ten Koolen op bas en Ton Nijland 
op gitaar, nummers van onder 
anderen Bonnie Raitt, Anouk, Ilse 
de Lange, Racoon en Beth Hart.

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

Dirty Curtains in De Zwaan

Lezing door abt Denis Hendrickx

Veel liefs
uit tirol

HEESWIJK-DINTHER - Toneel-
vereniging Anders Als Anders uit 
Heeswijk-Dinther speelt op zater-
dag 8 en zondag 9 november het 
door Carla Berendse-Schel ge-
schreven toneelstuk ‘Veel liefs uit 
Tirol’. Een avondvullend en met 
veel vaart geschreven modern stuk, 
geregisseerd door Bart Verberne.
Locatie: CC Servaes, Raadhuisplein 
24, Heeswijk-Dinther. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Entree: € 7,50. Kaarten reserveren 
vanaf 20 oktober: 06-4377 8785.

Van 22 oktober tot en met 2 no-
vember heeft het restaurant een 
4- en 5-gangenmenu samenge-
steld met producten uit de We-
reldwinkel en daar waar mogelijk 
aangevuld met biologische vers-
producten uit Nederland. Het Sen-
timent is een restaurant met een 
gemoedelijke, nostalgische huis-
kamersfeer. Geen doorsnee restau-
rant. Tijdens de onlangs gehouden 
Nationale Restaurant Week is Het 
Sentiment als derde van Brabant 
geëindigd met een 9,4. Het hoeft 
geen betoog dat zij kwaliteit en 
service hoog in het vaandel heb-
ben staan. Sous-chef Robert Janse 

zal u zeker verrassen met zijn cre-
ativiteit. Tevens maken alle gasten 
die het Fairtrade-menu bestellen 
ook nog eens kans op een (h)eer-
lijk pakket, gevuld met producten 
uit de Wereldwinkel, die verwerkt 
zijn in het Fairtrade-menu. De ta-
feldecoratie en aankleding van het 
restaurant worden tijdens de Fair-
trade Week verzorgd door de We-
reldwinkel uit Heeswijk-Dinther. 
Deze woonaccessoires zijn ook te 
koop en de opbrengst gaat naar 
De Wereldwinkel. 
Toos Verstraten en Violet van Doo-
ren zullen er alles aan doen om de 
bezoeker te laten genieten van 
een (h)eerlijk avondje uit! Reserve-
ren kan via www.hetsentiment.nl 
of telefonisch door te bellen naar 
0413-320016. 

kom je bij ons eten?
HEESWIJK-DINTHER - De zevende editie van de Nationale Fairtrade 
Week gaat eind oktober van start. Ook restaurant Het Sentiment in 
Heeswijk-Dinther doet hier aan mee. 
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Zie voor een plaatselijke Plaza:Zie voor een plaatselijke Plaza:

Loempiamenu
Een overheerlijke loempia met frisse salade en friet

1,95

Twisters 
Verdraaid lekkere,  
gekruide friet

2 friet  
speciaal

Top 
menu

4,95

3,50

Raad het aantal frietvor
kjes  

& win een frietfeestje!

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

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

Geldig t/m 

31 oktober ‘14
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Onlangs was de dichteres Ester Naomi Perquin te 
gast op Gymnasium Bernrode, de school waar ik 
werk. Ze kwam voor de leerlingen van klas 6 een 
lezing houden over haar gedichten. De leerlingen 
vonden haar verhaal en haar gedichten boeiender 
dan ze vooraf verwacht hadden. Dat kwam zeker 
ook omdat de dichteres haar verhaal lardeerde met 
anekdotes uit de tijd dat ze als gevangenisbewaarder 

werkte te midden van zware criminelen. Haar derde gedichtenbundel, 
‘Celinspecties’ uit 2012, is op deze periode gebaseerd.
Perquin las ook een gedicht voor uit haar tweede bundel, ‘ Namens de 
ander’ uit 2009. Dit gedicht begint met de volgende regels: 
Vanmorgen werd ik opgebeld door een mevrouw die wilde weten
of ik Richard was. Dit was nooit eerder voorgekomen.
Dit gedicht is gebaseerd op een situatie die we allemaal wel kennen. Je 
wordt gebeld en als je opneemt, blijkt dat de beller iemand anders aan de 
lijn verwacht had. Het deed me denken aan iets wat ik om de zoveel tijd 
meemaak, namelijk dat ik gebeld word door een man of vrouw die bij mij 
een kamer wil reserveren. Dat komt omdat mijn telefoonnummer nagenoeg 
hetzelfde is als dat van een hotel hier in het dorp. Alleen de laatste twee 
cijfers zijn omgedraaid. Natuurlijk zeg ik dan altijd keurig dat de beller 
‘verkeerd verbonden’ is. Een rare uitdrukking eigenlijk; hij of zij heeft 
gewoon het verkeerde nummer ingetoetst. Perquins gedicht inspireerde mij 
tot het schrijven van het onderstaande sonnet:

Telefoontje

Of ze twee kamers reserveren konden,
Zo vroeg ze, voor haarzelf en haar vriendin.
Haar stem klonk als een zwoele zeemeermin 
Dus zei ik niet: “U bent verkeerd verbonden.” 

Een visioen: twee mooie, wulpse monden
Hun lieve lach, het kuiltje in hun kin
Twee engelen, door god naar mij gezonden. 
Ik hield van pure schrik mijn adem in.

“Hallo meneer, heeft u mij niet verstaan?”
“Jawel hoor, sorry, ik zat wat te dromen.
Twee kamers, zei u, ja dat zal wel gaan.
U mag, wanneer u wilt, meteen al komen.”

“Meteen, zei u?” Ik kreeg een rode kop.
Dat zag ze niet. Ze hing helaas wel op.

mooi van hans manders

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Foute Bingo in De Wis
LOOSBROEK - In De Wis in Loosbroek wordt vrijdag 17 oktober een 
hilarische bingo-avond georganiseerd.

Onder leiding van de zussen Linda en Mieke van Zutphen wordt er een 
‘Foute Bingo-avond’ gehouden met een knipoog naar de bingo, waarbij 
veel gelachen zal worden.
Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis en de bingokaarten worden ver-
kocht voor € 3,45. 

Schietsportvereniging Hedilo ‘Best 
toegankelijke sportclub Bernheze’

Voorzitter Wilson Bosch van IPG 
Bernheze geeft aan dat verschillen-
de sportverenigingen bezocht zijn, 
maar dat Hedilo duidelijk boven 
het maaiveld uitsteekt en daarom 
de terechte winnaar is. Tien pro-
cent van de leden van de schiet-
sportvereniging heeft een beper-
king. “Het kost meer tijd, energie 

en flexibiliteit, maar je krijgt er zo-
veel meer voor terug. Het geluk en 
de glimlach is het allemaal waard”, 
aldus voorzitter Frans Jacobs van 
Hedilo.

Rien Wijdeven, wethouder van 
sport, reikte de oorkonde uit aan 
Frans Jacobs. Hij vertelde blij te zijn 
met het initiatief van IPG Bernheze 
want ‘het houdt de verenigingen 
en bedrijven een spiegel voor’. 

Een van de leden van Hedilo, Joep 
van Lankveld, gaf na het offici-
ele gedeelte een demonstratie. Hij 
schiet tegenwoordig in Papendal, 
waar hij aan het trainen is voor de 
Paralympische Spelen van 2016 in 
Brazilië.

HEESWIJK-DINTHER – Zoals vorige week al te lezen was in DeMooiBernhezekrant, was het afgelopen week 
‘de Landelijke week van de Toegankelijkheid’. Onder het motto ‘Welkom bij de Club’ heeft Integraal Plat-
form Bernheze (IPG) zaterdag aan schietsportvereniging Hedilo de oorkonde uitgereikt voor de best toegan-
kelijke sportvereniging van Bernheze.

Frans Jacobs ontvangt de oorkonde uit handen van Wethouder Rien Wijdeven

Joep van Lankveld in opperste concentratie

‘het geluk en de 
glimlach is het 
allemaal waard’
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Health, Beauty, Care

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

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

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

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

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

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

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

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

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up
permanente make-up, wimperpermanent

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Het zou niet moeten mogen, maar het 
gebeurt nog elke dag. Zelfs de grote 
bekende, of juíst de grote bekende 
merken en bedrijven maken zich hier 
schuldig aan. Over andermans rug geld 
verdienen noem ik dat of mensen voor 
de gek houden omdat ze goedgelovig 
zijn. Ongelofelijk dat dat nog kan en 
vooral mag in deze tijd!
In de voeding- en beauty industrie is 
het schering en inslag en daar ben ik 
klaar mee. Afgelopen week stond er een 
artikel in een dagblad over een mierzoet 

kinderdrankje, aangeprezen als oergezond vitaminedrankje. Een 
vrolijke verpakking vol kleurig fruit zorgt ervoor dat je het koopt. Wat 
de consument zich niet realiseert is dat er 5 suikerklontjes in een pakje 
zitten. Geen wonder dat het overgewicht ook onder kinderen toeneemt!
Het Voedingscentrum vertelde op TV dat een advies pas verandert 
als het tegendeel bewezen is. Welk tegendeel? In ieder geval niet de 
afnemende gezondheid van onze medemens. Wel onderzoeken die 
worden uitgevoerd door belanghebbenden…
In de beauty industrie is het al geen haar beter. Er komen programma’s 

die zeggen welke crèmes wel of niet werken, die ze hebben laten testen 
door een groep consumenten. Huh? Waar is dat op gebaseerd? Dat die 
lekker wegsmeert? Niet op kennis in elk geval. En juist dat stoot me 
tegen de borst.
Na jarenlange studie en ervaring kan ik onderbouwen wat wel of niet 
kan en kan dit ook laten zien. Het is heel erg om te zeggen, maar er zijn 
genoeg producten die de huid eerder lui maken (verouderen) dan dat ze 
goed doen. Hoe dat kan? Als de huid - een levend orgaan - een laag op 
de huid krijgt die er niet doorheen kan, laat staan de huid laat ademen, 
dan krijgt het lichaam een seintje dat er genoeg aan de oppervlakte ligt. 
De huid hoeft zijn normale taak van bescherming niet uit te voeren en 
wordt lui. 
Maar waarom zouden mensen mij wel op mijn woord geloven? Ze zijn 
immers al zo vaak teleurgesteld. Hier is in mijn ogen maar één oplossing 
voor. Doe je huiswerk. Laat je informeren en neem niet alles klakkeloos 
aan. Kennis is macht. Leer logisch nadenken en maak keuzes die bij jou 
passen of waar je je goed of zelfs beter bij voelt.
En ik blijf stug doorgaan met werken vanuit mijn hart, ook al is die weg 
pittiger dan die de ‘grote jongens’ afleggen. Ik wil ‘s nachts goed kunnen 
slapen en oprecht zijn. Soms begrijp ik de wereld niet meer!

‘Misleidende reclame schept wantrouwen’

Medi Spa

Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61

5384 KT Heesch
06-52643454

arno@puntada.nl
www.puntada.nl

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

www.creationsofleijten.com

Deze discoavond maakt het moge-
lijk dat mensen met een beperking 
elkaar ontmoeten en samen een 
gezellige dansavond hebben. Het 
gaat niet alleen om mensen die 
door Cello begeleid worden, ook 
andere mensen met een verstande-
lijke beperking zijn van harte wel-
kom. De disco begint om 19.00 uur 
en duurt tot 22.00 uur. Entree is  

€ 5,-, inclusief twee drankjes. Uit-
gangscentrum Lunenburg ligt aan 
de Dorpsstraat 39 in Loosbroek.

Speciale discoavond in 
Lunenburg 
LOOSBROEK - Een swingende discoavond, speciaal voor mensen met 
een verstandelijke beperking van 16 jaar en ouder, wordt op donderdag 
23 oktober georganiseerd door uitgaanscentrum Lunenburg in Loos-
broek, in samenwerking met de regionale zorgorganisatie Cello. Dj 
Olav zorgt door zijn muziekkeuze voor een overbevolkte dansvloer. 

Depressief?

Burn-out?

Chronische pijn?

Teveel piekeren?

Meer genieten?

begin november 
starten nieuwe trainingen,

voor data zie 
www.praktijkmarne� e.nl

MINDFULNESS- 
TRAININGEN
NISTELRODE

Gezondheid is datgene wat je het gevoel geeft,
dat het nu de mooiste tijd van het jaar is.

Franklin Pierce Adams
Waarom collecteren?
Dag in dag uit worstelen honderd-
duizenden mensen in Nederland 
met de gevolgen van dementie. 
Als patiënt of als naaste. Door de 
vergrijzing neemt dit aantal de ko-
mende jaren snel toe. Eén op de 
vijf mensen wordt door de ziekte 
getroffen. Alzheimer is daarmee 
hard op weg de grootste en meest 
kostbare ziekte te worden in Ne-
derland. 

Alzheimer is een ontluisterende 
ziekte, waarbij de patiënt geheu-

gen, identiteit en emoties verliest. 
Uiteindelijk vernietigt de ziekte het 
meest waardevolle dat een mens 
bezit: zichzelf. 

Wat begint met vergeetachtigheid 
leidt uiteindelijk tot totale ontred-
dering en tot de dood. Alzheimer 
is niet te stoppen. Nog niet. 

Meer onderzoek naar oorzaken 
en oplossingen is noodzakelijk om 
Alzheimer te kunnen overwinnen. 
Daarvoor is veel geld nodig. 

Collectanten gevraagd 
Alzheimer Nederland
HEESCH - Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van particuliere 
giften. De organisatie zoekt om die reden nog dringend naar enthou-
siaste collectanten in Heesch voor de collecteweek van 3 tot en met 8 
november aanstaande. Aanmelden kan bij: Margret van Zoggel, 0412-
450900 of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of 033-3032661.
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Bij aankoop van 2 broden 

naar keuze: 

Roomboter 
anijskrollen

4 stuks

1,50 normaal 2,20

De krollen met anijszaadjes zijn nu nog smaakvoller en malser door de roomboter en honing die is toegevoegd.

de mooiste krollende mooiste krollende mooiste krollen
van het land?

de mooiste krollende mooiste krollen
wie heeft

Kent u ze nog niet niet? Het lekkere zachte broodje bereid 
met roomboter en anijs, onze roomboteranijskrollen. 

Het lekkerst met een speculaasje ertussen. 
Een regelrechte hit tegen Sinterklaastijd, maar wij bakken 

ze nu al volop want ze hebben veel fans, die krollen. 
Speciaal voor alle fans en fans to-be een speciaal prijsje. 

Koopt u 2 broden, kosten 4 krollen slechts 1,50.

U kunt ook bestellen in onze webshop!

tips van de bakkers:

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

Pak roomboterspeculaas

uit eigen bakkerij, lekker dun 

en knapperig gebakken,  3,45   € 2,95

Stoofperenvlaai, 
proef de herfst, 5 personen  € 7,50

De krollen met anijszaadjes zijn nu nog smaakvoller en malser door de roomboter en honing die is toegevoegd.

van het land?van het land?

Pak roomboterspeculaas

 2,95

geldt van 16-10 t/ m 22-10-2014

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

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

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

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Stichtingen ontvangen cheque van jubilaris
Connect Accountants & Adviseurs is een no-nonsense kantoor; aandacht en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden

Gerrit van Wanrooij was in 1964 
de grondlegger van Connect Ac-
countants & Adviseurs. Het kan-
toor is gevestigd aan de La Sal-
lestraat in Heesch en adviseert het 
midden- en kleinbedrijf in de regio. 
Connect is een no-nonsense kan-
toor; aandacht en betrokkenheid 
zijn de sleutelwoorden, evenals 

vertrouwen en maatwerk. Er wordt 
gewerkt met enthousiaste, ervaren 
medewerkers die op zijn tijd ook 
graag een personeelsuitje hebben. 

Dat was afgelopen donderdag het 
geval: een kookworkshop in Oss. 
“Ze willen mij nog leren koken, dat 
is knap!”, grapte Van Wanrooij. 

Goede doelen
Maar voor het zover was, reikte hij 
twee cheques uit. “Mijn jubileum 
is goed gevierd, ik heb een gewel-
dige dag gehad en veel mensen 
hadden een gevulde enveloppe 
meegenomen. Het eindbedrag heb 
ik nog opgehoogd en toen ben ik 
naar twee goede doelen gaan zoe-
ken. Via via kwam ik op Buro Lima. 
Ik kende jullie niet, maar toen ik er 
meer over ging lezen, werd ik er 
door geraakt. Bij jullie kunnen kin-
deren en hun ouders zichzelf zijn 
en worden ze met liefde begeleid. 
Jullie geven de mensen een fijne 
plek. Chapeau!” 

Buro Lima is een stichting voor 
pedagogische begeleiding en on-

dersteuning. Oprichter Lianne van 
Genugten, pedagogisch begeleider 
Silvia Vogels, Britt en Zoë namen 
de cheque in ontvangst. “Die komt 
heel goed van pas, we moeten 
noodgedwongen het Lima Huis 
verlaten, we zijn dus druk bezig 

met een nieuw huis”, sprak Lianne 
haar dank uit. 
De tweede cheque was voor Mini 
Heesch Jeugd Vakantie Week. “Jul-
lie stichting heeft mij ook geraakt 
omdat er zoveel mensen bij betrok-

ken zijn. Jullie bezorgen heel veel 
kinderen een fijne vakantieweek. 
En omdat Mini Heesch volgend jaar 
ook vijftig jaar bestaat, krijgen jullie 
ook een cheque”, aldus Gerrit. Be-
stuursleden Carolien Florussen en 
Anita van Gogh namen de cheque 

dankbaar in ontvangst. Carolien: 
“Wat we precies met het geld gaan 
doen, weten we nog niet, maar we 
zijn er héél blij mee.”

De la Sallestraat 8
5384 NK Heesch
0412-624 855
info@connect-accountants.nl
www.connect-accountants.nl

V.l.n.r.: Carolien, Gerrit, Anita en Annie 

HEESCH - Deze zomer vierde Gerrit van Wanrooij dat hij vijftig jaar werkzaam is in de accountancy. Dat 
heuglijke feit mocht natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Samen met familie, vrienden, relaties en alle 
medewerkers van Connect Accountants & Adviseurs heeft hij dit jubileum op grootse wijze gevierd. Op 
verzoek van Gerrit hadden de gasten die hem een attentie wilden aanbieden, dit gedaan in de vorm van een 
geldelijke bijdrage. De accountant wilde daarmee graag regionale goede doelen ondersteunen. Afgelopen 
donderdag, tijdens een personeelsuitje, reikte hij twee fraaie cheques van € 2750,- uit aan zowel Buro Lima 
uit Heeswijk-Dinther als aan Mini Heesch Jeugd Vakantie Werk.

V.l.n.r.: Gerrit, Zoé, Lianne, Britt en Silvia

Tekst: Carla Admiraal 
Foto’s: Ad Ploegmakers

“Ze willen mij nog leren koken, dat is knap!”

Winnaar twee gratis kaartjes: 
Carla Lunenburg

Advertorial
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BernHeZefamILIeBerICHten

VIeRGENERATIES

NISTELRODE - Mama Daniëla van Duijnhoven (30), overgrootoma Door 
van Leuken - van Dijk (82), Lou de Groot (26-9-2014) en oma Jeanne 
van Duijnhoven - van Leuken.

Lou de Groot 

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbe- 

zorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser, 

klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor 

niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Geen hulp (meer) vanuit de 
WMO of een te hoge bijdrage? 
Dan is Mien Thuis een prima 
oplossing.

Bent u wat ouder? 
Mien Thuis biedt u passende 
hulp voor al uw huishoudelijke 
taken. 

WMO & EIGEN BIJDRAGE

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Werken, kinderen, sporten… 
het leven is vaak druk. 
Mien Thuis neemt de taken 
over die bij u blijven liggen.  
Dat kan poetsen, strijken of 
koken zijn, maar ook de kin- 
deren opvangen of de hond 
uitlaten.
Eenmalig, structureel of 
tijdelijk? U zegt het maar. 

EEN DRUKBEZET LEVEN

Woonwens?... Zorg nodig?

Ben jij net als ‘Weij’ ook nu, of in 
de nabije toekomst, toe aan een 
nieuwe uitdaging? Om deze uitda-
ging aan te gaan wil ‘Weij’ onder-
zoeken of het in Nistelrode moge-
lijk is om voor jongeren of (jong)
volwassenen met een beperking 
en een woonwens, een passende 
woonvorm te realiseren waarin 
zorg op maat geboden kan wor-
den. 
‘Weij’ wil kijken of dit mogelijk is in 
samenwerking met de gemeente 
en/of andere ondernemers.

FANtASeReN oM te 
kUNNeN ReALISeReN!
Zoveel als mogelijk zelfstandig wo-
nen, dat wil toch iedereen? Daar-
om heeft ‘Weij’ de fantasie om iets 

te realiseren in Nistelrode, een plek 
waar jij je thuis kunt voelen! ‘Weij’ 
fantaseert over een ‘appartemen-
tencomplex’, een appartement in 
de nabijheid van ons eigen gezin 
maar ook een kleinschalige woon-
groep zou een mogelijkheid kun-
nen zijn.

Kun jij ‘Weij’ helpen om de be-
hoefte van deze bijzondere woon-
wens in kaart te brengen?
Om volgende stappen te kunnen 
zetten wil ‘Weij’ weten of er in 
Nistelrode en omgeving (jong)vol-
wassenen met een licht verstande-
lijke en/of lichamelijke beperking 
en/of jongeren met autisme zijn, 
die behoefte hebben aan deze bij-
zondere woonwens.

Heb jij een antwoord op deze vra-
gen? Wil je meer informatie? Of 
wil je als ondernemer hier mede in 
participeren? 
Neem dan contact met ons op!

‘WeIJ’, ZoRG Met Je MAAtJe
Nathalie Danen
nathaliedanen@kpnplanet.nl
06-1544 0858

NISTELRODE - ‘Weij’ zijn Nathalie Danen en Sjoerd van Son. Zij zijn als zorgondernemers sinds 2004 actief 
in de gemeente Bernheze en nu aan het bekijken of het mogelijk is een passende woonvorm te realiseren 
voor jongeren en (jong)volwassenen met een beperking.

Advertorial

Er zijn mooie prijzen te winnen, 
die beschikbaar zijn gesteld door 
ondernemers uit Nistelrode. De 
opbrengst van deze bingoavond 
komt geheel ten goede aan de 
Zonnebloem, afdeling Nistelrode. 
Met het geld worden activiteiten 
georganiseerd voor de circa 175 
gasten van de Zonnebloem. 

Veel gasten hebben een fysieke 
beperking, zijn slecht ter been, ge-
bonden aan de rolstoel of zelfs aan 
bed. De vrijwilligers van de Zon-
nebloem bezoeken regelmatig de 
gasten van de Zonnebloem, het-

geen de gasten zeer op prijs stel-
len.

Bovendien probeert de Zonne-
bloem maandelijks een of meer-
dere activiteiten te organiseren 
voor de gasten: denk aan de zon-
neochtenden, zonneritten, lente- 
en herfstwandelingen, high tea, 
concertbezoek, kerst- en paasvie-
ringen, etc. Het zijn activiteiten 
die gasten samenbrengen en hen 
laten genieten van de wandeling, 
concert of gewoon het samenzijn.
De bingoavond op 23 oktober be-
gint om 20.00 uur.

Bingoavond ten behoeve van 
Zonnebloem Nistelrode 
NISTELRODE - Tonnie van Es van café/zaal ’t Tramstation houdt, samen 
met De Zonnebloem, afdeling Nistelrode, op donderdag 23 oktober 
een grootse bingoavond in zaal ’t Tramstation aan het Raadhuisplein 
in Nistelrode.

De vrijwilligsters hadden weer al-
les uit de kast gehaald om ons een 
memorabele dag te bezorgen. 

Roofvogelshow
We gingen met de grote bus (ge-
sponsord door de Nistelrodese 
‘charity cup’, waarvoor onze grote 
dank) en drie volgauto’s op pad. 
Dit omdat een bed nu eenmaal 
niet in een toerbus past. 
Eerst werden onze buikjes gevuld 
met een heerlijke lunch. Daarna de 
bus weer in, voor het eerste deel 
van het park, op safari. Halverwe-

ge werd er gestopt voor de roof-
vogelshow, waar we eerst rond 
konden lopen/rijden. 
We waren van tevoren gewaar-
schuwd dat we vooral dan stil 
moesten blijven zitten, dat toch 
niet meevalt als zo’n grote vogel 
voorbij vliegt en je zelfs aanraakt 
met zijn vleugel. 
Na de show gingen we naar de 
bus, waarmee de safaritocht werd 
voortgezet. Wat is de natuur toch 
mooi, zeker op de ‘Beekse Ber-
gen’, waar het leefgebied erg mooi 
is aangelegd. Dat alleen al is de 

moeite waard om er naar toe te 
gaan.
Wij willen de Zonnebloem heel 
hartelijk danken, voor weer een 
hele mooie ervaring, waar we weer 
een tijd op kunnen teren.
Lees het uitgebreide verslag op 
www.mooinisseroi.nl.

Dagje Beekse Bergen met de Zonnebloem
NISTELRODE - Een grote groep gasten, vrijwilligers en twee verpleeg-
kundigen van Zonnebloem, afdeling Nistelrode maakten op donderdag 
9 oktober een dagtocht naar ‘Safari de Beekse Bergen’. Edith de Wit, 
een enthousiaste gast, maakte een verslag van deze dag.

oefening 
rampenplan 
Bernhoven 
geslaagd
UDEN - Op zaterdag 11 oktober 
vond in Bernhoven tussen 8.00 
uur en 10.00 uur een omvangrijke 
oefening plaats in het kader van 
het interne Ziekenhuis Rampen 
Opvangplan (ZiROP). 

In het scenario van de oefening 
stortte er rond 23.33 uur een at-
tractie in op de kermis in Uden. 
De attractie kwam bovenop een 
eetkraam. Hierdoor ontstond gro-
te chaos op de kermis met veel 
gewonden die naar Bernhoven 
werden gebracht. Ruim honderd-
negentig medewerkers en vrijwil-
ligers van Bernhoven deden mee 
aan deze oefening. Er werd ge-
werkt met vijftig acteurs en Lotus-
slachtoffers. 

Bernhoven kijkt terug op een ge-
slaagde oefening. Tijdens de ram-
penoefening heeft de normale 
patiëntenzorg geen hinder onder-
vonden. De algehele conclusie is 
dat Bernhoven goed is voorbereid 
ten tijde van een ramp. De ko-
mende weken volgt een grondige 
evaluatie en worden leerpunten 
geformuleerd.

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van ge-
boorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412-795170.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 17 t/m 23 oktober 
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram snijworst € 1,09

500 gram gehakt h.o.h. € 3,25
Gehaktballen 4 +1 gratis

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

Van Mook

Taai Taai 

Nu

per pakje
Alle soorten

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 voorgebakken
kampioentjes

1,00

2,95
Saucijzen-

broodje 
     Nu 1,00

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

info@ceelengroentefruit.nl

Verse appelsap 5 liter pak met tap € 7,50

Homemade potatoes 500 gram  € 0,95
Stoofperen 2 kilo  € 1,95
Navel sinaasappels  10 + 2 gratis

Roomboter
amandelstaaf

Proefprijs

met het zuiverste 
amandelspijs

3,95

Martha en Denise maken de meest feestelijke creaties  Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch

Moeder en dochter bakken taarten

Hoe die moeder/dochter verbin-
ding en samenwerking tot stand is 
gekomen is voor de dames een rare 
vraag. Het is altijd zo geweest. Dat 
was zo in het kappersvak en dat is 
zo bij TaartEnChic. TaartEnChic is 
ontstaan uit de zwangerschap van 
Denise en de geboorte van doch-
ter Dayenne. Niet omdat ze niet 
van zoetigheid af kon blijven en uit 
pure wanhoop maar taarten ging 
bakken, maar puur omdat Denise 
dichtbij huis iets meer met haar 
creativiteit wilde doen en work-
shop taarten bakken en decore-
ren tegenkwam. Ook daar gingen 
moeder en dochter samen naar op 
pad en bij beiden sloeg het bak vi-
rus over.

Taarten en meer
Eerst werd de eigen familie ver-
wend met de mooiste taarten, 
daarna vrienden en kennissen 
en daarna werd het bakken een 

serieuze aangelegenheid met 
bruidstaarten, verjaardagstaar-
ten, jubileumtaarten en nog meer 
soorten taarten. In één laag of 
opgestapeld, met decoraties van 
fondant en marsepein. En allemaal 
zelf gemaakt. Daarom zit er in een 

gemiddelde stapeltaart wel zo’n 
4-5 uur werk. Creativiteit is wat 
Martha en Denise bindt. Elke taart 
is anders en elke taart is ’t waard 
om gezien én gegeten te worden. 
Naast de taarten maken Martha 
en Denise cup cakes; ook met de 
meest prachtige decoraties. 

Speciale band
De activiteiten die Martha en De-
nise samen ontwikkelen, komen 

voort uit de sterke moeder/doch-
ter binding die zijn oorsprong vindt 
in de creativiteit. Maar ook de rest 
van de familie is heel hecht. De 
mannen brengen regelmatig de 
taarten mee weg en springen bij 
voor het zwaardere werk. Doch-

ter Dayenne van drie is ook be-
smet met het bak virus en vindt 
het heerlijk om te kijken en af en 
toe een handje te helpen, maar dat 
doet ze dan alleen in de thuiskeu-
ken van mama Denise. 

De bakafdeling voor de taarten 
is voor haar nog een brug te ver, 
maar wellicht kunnen we over een 
jaar of tien schrijven dat er drie ge-
neraties taartenbaksters zijn.

NIsTElrODE – Achter TaartEnChic gaat een heel verhaal schuil van moeder en dochter die heel veel met 
elkaar gemeen hebben. Denise van den Elzen en Martha Hendriks zijn heel veel bij elkaar en doen bijna alles 
samen. Samen hebben ze een kapsalon ‘Denise’, samen versieren ze feestlocaties onder de naam BallonEn-
Chic en samen bakken ze taarten die vervolgens prachtig gedecoreerd worden onder de naam TaartEnChic.

Over een jaar of tien misschien drie 
generaties taartenbaksters

tweegENEraTIEsRubriek

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
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KBO Bernheze
kBo HeeSCH
In 2015 zestig jaar

Lezing over mobilisatie, oorlog 
en bevrijding in Nistelrode

Hij vertelt onder andere over de 
aanleg en geschiedenis van het 
vliegveld Heesch B.88 en over 
operaties die door de 126 Wing 
Royal Canadian Air Force werden 
uitgevoerd.
Aan Nistelrode gingen de mobilisa-
tie, de oorlog en de bevrijding niet 
onopgemerkt voorbij. Na de lan-
ding en een felle strijd op de stran-
den van Normandië in juni 1944 
rukten de geallieerden snel op naar 
bezet Nederland. Met de Operatie 
Market Garden in september 1944 
begon de bevrijding van ons land. 
De verovering van de Rijnbrug bij 
Arnhem en de bevrijding van het 
noorden van Nederland bleken 
vooralsnog een brug te ver. Neder-
land wachtte een strenge winter 
en veel honger.
Nog maar nauwelijks bevrijd werd 
Nistelrode overspoeld met vluch-
telingen die hier een veilig heen-
komen zochten. De strijd aan de 
frontlinie vroeg om luchtonder-
steuning. Met spoed werd in het 
najaar van 1944 een vliegveld, met 

de codenaam Heesch B.88, aan-
gelegd op het grondgebied van 
Nistelrode. Het vliegveld en de 
acties speelden een belangrijke rol 
in de geschiedenis van onze bevrij-
ding.

Wasp Wings
Na een korte pauze wordt de Ca-
nadese film Wasp Wings vertoond. 
Deze, in 1945 door de RCAF Film-
eenheid gemaakte, film geeft een 
kort maar goed beeld van het le-
ven op en rond een tijdelijk vlieg-
veld in oorlogstijd, de rol en acties 
van de spitfires en het werk van 
luchtvaartingenieurs en grondper-
soneel om deze vliegtuigen opera-
tioneel te houden. 

Harrie van Grinsven 
Harrie van Grinsven maakte van 
zijn hobby zijn beroep. Hij was 
ruim 25 jaar hoofd van het Cen-
traal Archief bij een groot interna-
tionaal farmaceutisch concern. In 
zijn vrije tijd hield hij zich graag be-
zig met lokale geschiedenis. Harrie 

is medeoprichter van de heem-
kundekring Nistelvorst en (mede-) 
auteur van diverse publicaties over 
Nistelrode. 

De lezing wordt georganiseerd 
door KBO en bibliotheek Nistel-
rode. De toegang is gratis, con-
sumpties zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden kan via een inschrijf-
formulier van de KBO en in biblio-
theek Nistelrode, 0412-611555 of 
contactnistelrode@nobb.nl. 

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Wereldmissiemaand be-
steedt dit jaar aandacht aan de ka-
tholieke kerk in Myanmar (Birma). 

Een halve eeuw lang was Myanmar 
afgesloten van de buitenwereld en 
leed de bevolking onder de dicta-
tuur van het leger dat in 1962 de 
macht greep. Sinds 2011 stelt het 
land zich open en worden stappen 
gezet naar een democratie met 

meer vrijheden voor de bevolking. 
Veel etnische groeperingen heb-
ben tijdens de militaire dictatuur 
eigen milities opgericht en strijden 
nog steeds voor autonomie. 

Wegens spanningen en geweldda-
dige conflicten zijn veel mensen op 
de vlucht. Zij gaan naar opvang-
kampen in binnen- en buitenland. 
In het noorden van Myanmar is 
een groot opvangkamp in Myitkyi-
na, waar veel christenen verblijven 
in moeilijke omstandigheden. 

verboden
Katholieke scholen en ziekenhui-
zen werden door de militaire rege-
ring onteigend en genationaliseerd 
en buitenlandse missionarissen het 
land uitgezet. Het was verboden 
kerken te bouwen en het christelijk 
geloof te verkondigen. 

Nu ervaren katholieke gelovigen 
een grotere vrijheid om hun geloof 
te beleven. Het onderwijsniveau is 
zeer laag. Goed opgeleide burgers 
en kritische studenten werden door 
de militairen gezien als een bedrei-
ging. De kerk maakt zich nu sterk 
voor goed onderwijs. In landelijke 
gebieden zijn er internaten. Ook 
organiseert de kerk zomerkampen, 
met onderwijs volgens moderne 
pedagogische inzichten. 

Steun Myanmar in de tweede col-
lecte op Missiezondag (18/19 ok-
tober) in de kerken van de paro-
chies Heeswijk-Dinther-Loosbroek 
of stort een bijdrage op rekening 
NL65INGB0000001566 
Missio Wereldmissiemaand te Den 
Haag. Voor meer informatie: 
www.missio.nl 

Leven in vrijheid moet 
men leren in Myanmar

NISTELRODE - Harrie van Grinsven (62), geboren in een bevrijd en vre-
dig Nistelrode, geeft op dinsdag 21 oktober om 14.00 uur in het Nes-
terlé-gebouw in Nistelrode een lezing over de mobilisatie, de oorlog en 
bevrijding van Nistelrode. 

kBo-Heesch viert 
60-jarig bestaan

HEESCH - Er wordt druk gewerkt 
aan de voorbereiding van festivi-
teiten in het jubileumjaar 2015. 
kBO-Heesch viert dan het 60-ja-
rig bestaan. 

De werkgroep die door het KBO-
bestuur hiermee is belast, heeft 
niet stilgezeten en heeft in concept 
het jaarprogramma rond. Het de-
finitieve programma zal eind de-
cember 2014 bij alle leden worden 
bezorgd.
Verspreid over geheel 2015 zijn 

er feestelijke activiteiten gepland, 
met als uitgangspunt dat elk lid 
aan minimaal één activiteit moet 
kunnen deelnemen. Ook diegenen 
die dat normaal niet doen of kun-
nen, maar wel zouden willen.
Om dat te realiseren heeft de 
werkgroep samenwerking gezocht 
met verenigingen en personen in 
ons dorp die met hun kennis en 
contacten kunnen helpen om deze 
groep mensen toch bij het vereni-
gingsleven te betrekken. Samen 
kunnen wij veel mensen een ple-
zier doen.

Maar onontbeerlijk blijft de inzet 
van KBO’ers die in staat zijn om 
leden, die wat minder goed ter 
been zijn, als een vriendendienst, 
een gezellige dag te bezorgen. En 
wat een vriend je kan geven, daar 
is geld niet aan besteed.

Elke activiteit wordt maandelijks 
vooraf aangekondigd in de INFO 
KBO-Heesch en in DeMooiBern-
hezeKrant, met vermelding van 
alle details.
Nog geen lid van KBO-Heesch, 
maar wel nieuwsgierig geworden? 
De contributie bedraagt nog geen 
halve euro per week en gaat pas 
in op 1 januari 2015. Aanmelden 
kan bij de bestuursleden: Karel 
Swinkels tel.: 0412-451564, e-mail 
k.swinkels@planet.nl en Piet Schal-
ken tel.: 0412-455390, e-mail: 
schalken@home.nl.

Uitslag kBo-
bridge ladder-
competitie
HEESCH- De winnaar van de acht-

ste laddercompetitie werd woens-
dag 8 oktober bekendgemaakt.
 
De uitslag was voor niemand een 
verrassing: Mies Spierings en Al-
bert van Uden scoorden 63.238%. 
Drie en vier werden Ans van Zand-
wijk en Bert van de Hurk, hun ge-
middelde was 60.311%. 
De vijfde en zesde plaats was voor 
Peter van Marrewijk met Willy 
Muytjens. Hun score bedroeg 

58.972%. Mies Spierings, Albert 
van Uden en Ans van Zandwijk 
gingen dit jaar al met een prijsje 
naar huis en het was dus Bert van 
de Hurk die nu een attentie mocht 
ontvangen. Wim van Grinsven 
en Piet van Dinther kwamen het 
dichtst bij de 50.00%. Zij ontvin-
gen beiden een luxe bridge-pen.

Degene met het laagste gemid-
delde kreeg heel toepasselijk het 
boekje Bridge Beter uitgereikt. 

Om de middag een feestelijk tintje 
te geven, kreeg ieder een con-
sumptie aangeboden en was er 
wat lekkers bij de koffie.

Meer weten over de KBO-Bridge 
inloop? Neem dan contact op met 
Willy Muytjens, 0412-613417.

De deelnemers worden tussen 
12.45 en 13.00 uur verwacht bij 
De Heemschuur, Schoonstraat 35 
in Heesch. Vandaar vertrekken zij 
per auto naar Ammerzoden in de 
Bommelerwaard. 
Het kasteel wordt bezocht onder 
leiding van een gids. De rondlei-
ding start om 14.00 uur en duurt 
ongeveer een uur. Na de rondlei-
ding is er gelegenheid voor koffie 
en thee en iets lekkers en zijn de 
deelnemers in de gelegenheid zelf 
nog eens rustig rond te kijken. In 

het museum zijn archeologische 
vondsten te zien en in de wapen-
kamer kun je onderdelen van een 
harnas passen.
Op de voorburcht kan de mooie 
formele tuin bekeken worden.
Wie graag wil deelnemen aan de 
excursie, wordt verzocht zich per 
mail of telefonisch op te geven bij: 
Riky de Jong, rikydjong@home.nl
0412-646380 
Hans Pennings
secretariaat@de-elf-rotten.nl
06-10463762

De deelnamekosten bedragen  
€ 10,- p.p. - inclusief reiskosten - 
museumtoegang en rondleiding.

excursie naar kasteel Ammersoyen
HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ houdt op zondag 19 oktober 
een excursie naar kasteel Ammersoyen in Ammerzoden, één van de 
best bewaarde middeleeuwse kastelen van Nederland. 

Intratuin Veghel 
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
Zondag open van 12.00 - 17.00 uur

Kerstshow geopend!

20%
korting
op alles*

* Geldig op het gehele assortiment met uitzondering
 van blokhutten, bestrating,  bestellingen, cadeau-

kaarten, gasflessen, boeken, horeca en levende 
dieren. De korting is niet geldig in combinatie met
reeds afgeprijsde artikelen of op andere lopende 
(kortings-) acties en/of aanbiedingen.
Geldig op donderdag 16 oktober 2014.

Speciale koopavond
Donderdag 16 oktober 18.00 - 21.00 uur 

missio wereld-
missiemaand
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Assurantiekantoor Van Grunsven 
& Haerkens werkt als zelfstandig 
adviseur voor Regiobank. “Sinds 
2008 werken we vanuit deze lo-
catie, op bijna hetzelfde stoel-
tje als vroeger in de eerste klas,“ 
lacht Willem, “alleen ben ik nu ‘de 

meester’ zonder écht belerend te 
zijn richting mijn klanten natuurlijk. 
Ik haak pas in, met het onderwij-
zen in adviserende rol, als ik pre-
cies de vraag ken van mijn klanten. 
Hier ligt meteen de kracht van ons 
bedrijf, want om met een goed 

antwoord te komen op een vraag, 
moet je eerst investeren in diegene 
die de vraag stelt. Investeren in 
tijd om goed te luisteren. Vanuit 
een persoonlijk inlevingsvermogen 
verstandige verbindingen kunnen 
maken tussen de huidige situatie 
van de klant en de toekomstver-
wachting. En daar maken wij graag 
tijd voor.” 

oNAFHANkeLIJkHeID 
MAAkt oNS 
oNDeRSCHeIDeND
Bij Assurantiekantoor Van Gruns-
ven & Haerkens kunt u kiezen uit 
een groot scala aan dienstverle-
nende producten. “Wij werken 
met verschillende verzekerings-
maatschappijen en banken samen. 
Het is prettig om uit zo’n brede 
kennisbron te kunnen putten, 
want elke aanbieder heeft een ei-
gen specialisatie. Uit dat grote to-
taalaanbod halen we samen met 
onze klanten precies dátgene eruit 
wat voor hen de beste keus is. Van 
alle ‘beste keuzes’ maken wij dan 

een totaalpakket. Precies op maat, 
met een eerlijke prijs en kwaliteits-
verhouding. Die onafhankelijk-
heid, vind ik, is een belangrijke en 
sterke kern van ons bedrijf.”

VAN eeNVoUDIG 
tot tReNDZetteND
Het team Van Grunsven & 
Haerkens bestaat uit vijf enthousi-
aste en vakkundige werknemers. 
“Iedereen heeft een eigen speciali-
satie in verzekeringen en in bancai-
re zaken. Ons kennispeil houden 
we alert up-to-date, door middel 
van cursussen. Op bancair gebied 
zijn we eenvoudig, maar veelzijdig 
en op spaargebied zijn we trend-
zetters: We hebben de Zilvervloot 

weer binnengehaald als spaarplan! 
Op ‘t gebied van hypotheken heb-
ben we een breed aanbod en wij 
kunnen verzekeren zonder beper-
kingen en wat onze adviserende 
rol betreft? Daarin zijn we onszelf: 
eerlijk, eenvoudig en betrokken.” 
besluit Willem.

Het assurantiekantoor tussen kerk en kroeg

Het team Van Grunsven & Haerkens blijft niet binnen zitten 
 Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - “Ik ben een gewone Hezik-Dintherse jongen en ik deel met mijn kerngenoten de 
dorpscultuur, de gewoonten én de rariteiten van de dorpen. kortom het dorpsleven van kerk tot kroeg en 
alles wat daartussen zit. vanuit die betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel werkt ons hele team. Dat 
doen we niet alleen vanuit ons assurantiekantoor van Grunsven & Haerkens aan de Hoofdstraat 100a, maar 
ook bij u aan de keukentafel thuis,” aldus Willem Haerkens.

Advertorial

Assurantiekantoor 
van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100a, 
5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode.
0413-291980 of 0413-291205
info@vangrunsvenhaerkens.nl 
www.vangrunsvenhaerkens.nl

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Willem Haerkens en Peter van Grunsven 

Oktober is de woonmaand bij uitstek. Daarom is het tijdens deze gehele maand  
Woonfeest bij Jacobs & Jacobs. Elke zaterdag wordt er speciale aandacht gegeven aan 
het nieuwe woonseizoen en geven wij graag persoonlijk woon advies. Er zijn speciale 
acties, creatieve workshops, u komt meer te weten over de nieuwste woon trends en er 
zijn lekkere hapjes en drankjes uit de streek. Ook zijn er leuke prijzen te winnen. Want 
als u uw zelfgemaakte moodboard bij ons achterlaat maakt u kans op een 3D interieur
ontwerp t.w.v. e 500, of één van de cadeaubonnen. Kijk snel op onze site!

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

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

Kans op  
leuke prijzen

Sfeervol wonen
is een feest!

Creatieve  
workshops

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang

Elke zaterdag 
in oktober Dagelijks  

speciale acties

Alles over 
de nieuwste 
woontrends

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

Natuurlijk met de mooiste Tiroler 
klanken en een passende Tiroler 
sfeer. De Verenigde Horeca Heesch 
heeft de handen ineengeslagen en 
komt met een klinkende nieuwe 
activiteit, die niet misstaat op de 
Heesche activiteitenkalender. Het 
programma van het bierfestival is 
voor beide dagen hetzelfde, Ohne 
Gewahr zal als muzikale hoofd-
act zorgen voor amusement en 
spektakel van hoog niveau. Hoe 
de muziek van Ohne Gewahr te 
omschrijven? De kenners noemen 
hun muziek Bratwurstundjodel-
jubeltroebelheiterkeitband, wat 
neerkomt op Tiroler rock, spette-
rende Oostenrijkse songs, Schlager 
muziek en de originele alpenhoorn 
sound. De band wordt afgewisseld 
door DJ Der Willie. 

De dresscode spreekt voor zich; de 
Lederhose, de Tiroler jurkjes en de 
laag uitgesneden wit-rood geblok-
te bloesjes.

Kaarten kosten in de voorverkoop 
€ 12,50 per stuk. Er is een Tiroler 
groepskorting voor gezelschappen 
van tien personen en meer. Een 
toegangsbewijs kost dan € 10,-. 
De toegang is vanaf 18 jaar en 
kaarten, in de voorverkoop, zijn 
te krijgen bij: De Pas, ’t Tunneke, 
Brasserie het Oude Raadhuis, Pan-
nenkoekenhuis Heesch, ’t Bomen-
park en Boekhandel Ceelen.
De Bierstube is geopend vanaf 
19.30 uur, tevens het moment dat 
het programma van start gaat. Om 
1.00 uur sluit de Bierstube haar 
deuren.

eerste oktoberfest op 
De Misse in Heesch

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

okt
oberfeesten

Platz  De Misse Heesch
Beginn  19.30

vrijdag 24 en
zaterdag 25 oktober

VVK   € 12.50

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

PROGRAMM
OHNE GEWÄHR • DJ DER WILLIE

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

vhhvhhvhh
Verenigd
Horeca
Heesch

vhhvhh
Verenigd
Horeca
Heesch

vhhvhh

vhhvhhvhhvhhvhh
Veren

igd

Horeca

HeeschHeeschHeeschHeeschHeeschvhhHeeschvhhvhhHeeschvhh
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VROEGE VOGELS

€5
Geldig vanaf zondag 19 oktober t/m zondag 26 oktober 2014, alleen voor 
voorstellingen om 10:00 uur - niet geldig in combinatie met andere acties 
of kortingen - Voor balkonplaatsen en 3D-fi lms gelden normale toeslagen. 

Reserveren (gratis) 0413 - 271616 of www.TakeTen.nl

Om 10:00 uur naar de film

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

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

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

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

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

Nieuw geziCht biJ ViVaaN; 
Nezahat aKbal

Ik ben Nezahat Akbal en werk 
sinds 16 jaar bij Vivaan als so-
ciaal werker en ik ben al 25 jaar 
werkzaam in het welzijnswerk. 
De afgelopen jaren heb ik met 
plezier op verschillende plaat-
sen in de regio, binnen diverse 
projecten, met verschillende 
groepen en organisaties mo-
gen werken. Op dit moment 

werk ik in Bernheze en in Uden.

Mijn taken in Bernheze zijn gericht op ondersteuning van vrij-
willige ouderenadviseurs, vrijwillige sociale hulp, ondersteuning 
ouderenplatform HDL, deelname platform zorgparticipatie en on-
dersteuning vrijwilligers en maatschappelijke begeleiding cur-
sisten van ‘Leren? Gewoon doen!’. 

Ik ben sterk in het ontwikkelen van netwerken en het zorgdra-
gen van een goede onderlinge afstemming. Dit vormt voor mij 
het uitgangspunt voor mijn activiteiten, in zowel klein als groot 
verband.
Mijn werkdagen bij Vivaan zijn van maandag tot en met donder-
dag, ik ben bereikbaar via de mail; nezahat.akbal@vivaan.nl en/
of tel.: 06-14342408.

Tip: Zeg eens B, op vrijdag van 21.30 uur tot 22.15 uur op NPO 1.
In het NCRV-programma ‘Zeg eens B’ volgt Caroline Tensen Ne-
derlanders die laaggeletterd zijn. Samen met kinderen, familie 
en vrienden volgt Caroline deze mensen. Met hulp van een taal-
coach leren ze om te lezen en te schrijven.

Leren? gewoon doen! is een project van Vivaan gericht op laag-
geletterdheid. Hier worden cursussen voor georganiseerd; meer 
informatie ank.meertens@vivaan.nl.

Van de ouderenadviseur
HEESCH – Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 
Door de vergrijzing en de steeds hoger wordende kosten van de zorg 
wordt het steeds moeilijker om voor een zorgcentrum of verpleeghuis 
in aanmerking te komen. Het beleid van de overheid is er op gericht, 
dat mensen thuis blijven wonen, met hulp van familie, buren en vrien-
den. Of dat voor iedereen kan, is nog maar de vraag. Zijn er mensen 
waarop je een beroep kunt doen voor hulp of contact? Is je huis ge-
schikt om er te blijven wonen als je minder mobiel wordt? Kun je beter 
verhuizen naar een andere, geschikte woning? Deze vragen kunnen 
niet in het algemeen beantwoord worden.
Zolang je niks mankeert zijn je huis en de omgeving eigenlijk altijd wel 
geschikt. Aanpassingen zijn pas nodig als je iets gaat mankeren. Het 
grote probleem is, dat niemand weet of en wanneer dat het geval zal 
zijn. Een algemene richtlijn kan zijn:

Als je niets mankeert 
Niets aanpassen, maar als je toch gaat verbouwen, bouw dan voor de 
toekomst. Een voorbeeld: je hoeft niet een badkamer beneden te ma-

ken, maar leg de leidingen alvast aan op de plaats waar ze moeten 
komen voor een eventueel toekomstige badkamer. 

Als je wel iets mankeert
De noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Een dure verbouwing is 
lang niet altijd noodzakelijk. Er zijn talloze kleine, goedkope oplossingen 
waarmee je op dat moment geholpen bent. Is een grotere aanpassing 
of verbouwing noodzakelijk, informeer vooraf bij de Wmo-consulent 
van de gemeente of die je kan ondersteunen. 
De ouderenadviseurs van Rigom en Vivaan kunnen ouderen helpen om 
vragen op het gebied van wonen op een rijtje te zetten en hen informe-
ren en adviseren over mogelijkheden die er zijn. Voor hun namen en te-
lefoonnummers kunnen inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen naar Vivaan in Veghel 
0413-367309. Inwoners van Vorstenbosch, Nistelrode en Heesch kun-
nen belllen naar Rigom in Oss 0412-653232.
Toon de Mol is een van de vrijwillige ouderenadviseurs in Heeswijk-
Dinther en Loosbroek.

“Het is heel lastig om te bepalen wanneer je iets moet doen en 
vooral wat je het beste kunt doen. Je weet immers niet wat de 
toekomst zal brengen”

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

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

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS 
bij een bril met Varilux glazen

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

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

ZIE DE WERELD IN HD
MET VARILUX

www.varilux.nl 

Beauty Dog trimsalon voor gegarandeerd vertrouwde handen

HEESCH – Uw hond is uw kame-
raad en huisgenoot en heeft aan-
dacht en verzorging nodig. Net 
zoals u met tussenpozen een kap-
per bezoekt, moeten de haren van 
uw viervoeter verzorgd worden 
voor een mooi en gezond uiter-
lijk. Bij sommige honden moeten 
de haren geknipt worden, zoals 
bij een poedel. Andere honden 
moeten geplukt worden omdat zij 
dood haar hebben wat loszit maar 
niet uitvalt, zoals een ruwharige 
teckel.

Trimsalon Beauty Dog ontvangt 
alle honden op vriendelijke, maar 
toch gedecideerde manier. Een 
hond per keer, zodat de hond de 
aandacht krijgt die hij/zij verdient 
en niet onnodig lang in een bench 
zit te wachten op de was-, knip-, 
strip-, pluk-, ontwol-, ontklitbe-
handeling. Natasja van der Meer 
is Rijksgediplomeerde hondentrim-
ster en heeft daardoor kennis en 
kunde om alle rassen te trimmen. 

TTouch
Daarnaast heeft ze ook ervaring 
met de TTouch massagetechniek. 

Natasja zet deze massagetechniek 
in om de honden die zij in de sa-
lon krijgt ontspannen de behande-
ling te laten ondergaan. Vooral de 
TTouch behandeling bij de mond 
heeft effect op de hond als deze 
gespannen is. Behandeling van 
de oren is goed voor de algehele 
gezondheid en van de staart voor 
problemen bij de achterhand. Over 
het algemeen zorgt TTouch voor 
ontspanning. Een hond die ont-

spannen getrimd wordt, zal daar-
door ook meer ontspannen thuis-
komen. De TTouch massage zit 
standaard in de trimbehandeling en 
wordt niet als op zichzelf staande 
behandeling uitgevoerd. Alle hon-
den, ook de kortharige honden die 
verharen, kunnen getrimd worden. 
Voor de ene hond geldt dat een 
was- en knipbeurt volstaat en de 
andere hond moet geplukt wor-
den of gestript, ontklit of ontwold. 

Waar nodig worden de nagels ge-
knipt en de oren uitgeplukt. 

Nieuwste trents
Sommige baasjes houden ervan om 
hun hond een hip uiterlijk te geven. 
Maar ook houden bijvoorbeeld 
poedels ervan om een parmantig 
kuifje op hun kopje te krijgen. Bij 
Trimsalon Beauty Dog kunt u uw 
hond een hip uiterlijk laten geven 
door kniptechnieken zoals bijvoor-

beeld Asian Fusion Grooming of 
het zetten van feather extensions. 
De hond moet daar dan wel de ge-
schikte haren voor hebben.

Wilt u meer weten over de mo-
gelijkheden en/of werkwijze van 
Natasja? 
Schutsboomstraat 4, 
5384 GT Heesch
www.trimsalonbeautydog.nl of 
tel. 06-20603656.

Advertorial
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‘Van tegel tot kunstwerk’

20 Jaar geleden startte Henk met 
zijn broer, Van Niftrik Tegelwerken. 
Intussen werkt hij met Ivo Koenen 
aan de vele opdrachten die varie-
ren van strakke marmeren gevels 
tot een creatief mozaiek van een 
jacuzzi. Een indrukwekkende staat 
van dienst vindt u op de website 
van het bedrijf. De mooi vormge-
geven professionele website bevat 
vele referenties, waarbij de foto’s 
van de resultaten voor zich spre-
ken. 
Henk van Niftrik: “Hier in de straat, 
in Loosbroek, maar ook Bernheze 
breed; heb ik vele tegels gezet en 
doe dat nog steeds. Ook ver daar-
buiten komen we terecht, door de 
klanten die we doorgestuurd krij-
gen van o.a. zwembadspecialist 
Zwedak uit Veghel. Of we nu voor 

particulieren of voor zakelijke klan-
ten werken maakt geen verschil”.
Een kleine oneffenheid kan echt 
niet, deze blijft men zien en ze-
ker bij de creatieve vormen die 
gebruikt worden bij onder andere 
zwembaden, whirlpool en/of ja-
cuzzi. Het echte vakmanschap van 
Henk en Ivo zorgt voor een onge-
evenaard resultaat. 

Natuursteen, zoals bij de golfbaan 
in Nistelrode en onderhoudstoe-
passingen op tegelwerk, mozaïek 
en oud metselwerk, maar ook mo-
derne wand-, vloer- en plafond-
bekledingen maken grote indruk. 

Voor de heren is het gewoon werk, 
waar ze al hun passie en vakman-
schap in leggen.

duurzaam B O U
DUURZAAM

W E N

Afwerken maar!
VORSTENBOSCH - Een veelgestelde vraag is momenteel: Hoe is het met 
jullie woning? Zijn jullie al bijna klaar? Telkens antwoord ik volmondig met 
een hele grote glimlach op mijn gezicht: ‘Ja!’. Vervolgens begin ik trots te 
vertellen over alles wat er al gedaan is om onze woning te realiseren. Ik 
blijf het leuk vinden om er over te praten, vooral omdat je telkens weer in 
een nieuwe fase zit van de bouw en er zoveel gebeurt wat interessant is! 

Van de ruwbouw en daarna het grove binnenwerk verschuiven nu de 
werkzaamheden richting de afwerking. De meeste keuzes die we heb-
ben gemaakt zijn definitief, besteld en worden snel geleverd. Zo ook de 

vloer- en wandtegels die aangebracht worden in de verschillende ruimtes. Voordat daadwerkelijk de tegels 
worden geplaatst, is het belangrijk om goed te meten waar je begint of eindigt en of het symmetrisch is. Zo 
voorkom je teveel verlies of dat het eindresultaat niet mooi is. Onze tegelzetter, Van Niftrik tegelwerken uit Loosbroek, werkt nog op een traditionele manier en zet de tegels 
in specie in plaats van deze te lijmen. Hierdoor wordt er kwalitatief beter werk geleverd voor een gunstige prijs. Ze zetten de tegels namelijk direct op de muur en niet op 
het stucwerk. En dat alles met een enorme precisie, waardoor we heel erg tevreden zijn met het resultaat tot nu toe. Nog niet alles is gereed, met name de accenttegel die 
kleur moet geven aan onze badkamer en toiletten moet nog aangebracht worden. En daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar, hoe ziet die er op een groot oppervlak uit? 

Zelf heb ik ook weer de handen uit de mouwen mogen steken. De buitenkant van de garagedeuren worden bekleed met verduurzaamd hout en deze hebben we eerst bij 
onze buurman door de ‘van dikte bank’ gehaald. Hierdoor zijn de planken nu op de goede dikte en hebben ze de oorspronkelijke mooie bruine kleur. Daarna hebben we 
alle planken twee keer gelakt om te voorkomen dat ze grijs worden. En zo heb ik weer iets moois kunnen bijdragen aan het realiseren van onze droomwoning! 

Column van een bouwvrouw

Sanne zet de planken klaar in de garage op de nieuwe tegelvloer

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

kWALITEIT TRADITIONEEL

van Niftrik Tegelwerken - krommedelseweg 3 - 5472 PL Loosbroek - 0413-229580 - 06-53945211
info@vanniftriktegelwerken.nl - www.vanniftriktegelwerken.nl

Ivo Koenen en Henk van Niftrik; gegarandeerd vakmanschap Foto: Bo Wijnakker

LOOSBROEK - van Niftrik tegelwerken is de eenmanszaak van Henk van Niftrik. Samen met Ivo koenen 
is hij ‘volop bezig’, zoals hij het omschrijft. De klanten praten over de traditionele tegelspecialist, over de 
professionele wijze waarop de verschillende oppervlakken kunstwerken worden. Henk hecht waarde aan een 
goede samenwerking, zoals met Bouwbedrijf van Driel bijvoorbeeld, waarmee hij al 20 jaar samenwerkt, 
ieder met een eigen specialiteit. 

Golfbaan De Hooge Vorssel Zwembad in Nistelrode

Advertorial
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duurzaam

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

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

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

kosten

P r o f e s s i o n e e l  g e w o o n  i n  B e r n h e z e

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Geld 
verdienen?
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

COLOFON

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

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

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

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

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding
• Bedrijfskleding

• Veiligheidsschoenen

• PBM’s

• Outdoorkleding

• Wandelschoenen

• Winterlaarzen

• Voor iedere Branche

• Zowel Dames als Heren

• Vanaf 1 stuks

Deze veranderingen doen zich 
over het algemeen geleidelijk 
voor. Maar het is wel van belang 
om de nodige maatregelen te 
nemen om ook in de toekomst 
prettig te kunnen wonen. Ge-
lukkig kan iedereen met een huis 
met eigen dak, balkon of tuin 
bijdragen aan de oplossing.

Afgelopen week lanceerde ate-
lier GroenBlauw, in samenwer-
king met verschillende partijen, 
waaronder waterschap Aa en 

Maas, gemeenten, de STOWA 
en het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu, de Huisje Boom-
pje Beter app. 
Dit gebeurde op het Festival 
Ruimtelijke Adaptatie. De gratis 
app voor zowel iOS als Android 
smartphones, inspireert en sti-
muleert burgers om duurzaam 
te gaan leven. Hierdoor wordt 
er een klimaatbestendige om-
geving (met name in stedelijke 
gebieden) gecreëerd zonder in 
te leveren op wooncomfort.

klimaatbestendig
De app Huisje Boompje Beter 
helpt gebruikers hun huis en 
tuin klimaatbestendig te maken. 
En dat is nodig. De gemiddelde 
temperatuur in Nederland steeg 
de afgelopen eeuw met 1.7°C. 
Dat lijkt niet veel, maar in de 
steden kan het door de bebou-
wing en de mate van verharding 
op hete dagen wel 10°C warmer 
worden dan op het platteland. 

En wat te denken van de neer-
slag? Die steeg met maar liefst 
20 procent en valt steeds vaker 
in pieken! Huisje Boompje Beter 
geeft tips over hoe huis en tuin 
klimaatbestendig gemaakt kun-
nen worden. Bijvoorbeeld door 
isolerende begroeiing op een 
plat dak te planten om zowel 
’s winters als ’s zomer van te 
profiteren.

Bij elke voorgestelde actie geeft 
de app informatie over de kos-
ten, de moeilijkheidsgraad, be-
nodigdheden en wat de effecten 
zijn. Met de acties van Huisje 

Boompje Beter worden huis en 
tuin niet alleen functioneler, 
maar ook mooier. Daarbij kun-
nen gebruikers voor en na elke 
actie zien wat de eco-score van 
hun woning is, zodat vergelij-
king met andere huizen uit de 
gemeente mogelijk is.

Gratis app
De app Huisje Boompje Beter 
is beschikbaar in de App Store 
(Google Play volgt eind deze 
maand). Met deze app heb-
ben gebruikers altijd toegang 
tot praktische tips om hun 
huis en tuin klimaatbestendig 
te maken en vergelijken zij ge-
makkelijk hun eco-score met 
anderen. Er wordt aan samen-
werkingen met verkooppun-
ten gewerkt, zodat gebruikers 
in de toekomst ook korting op 
de (soms) benodigde artikelen 
kunnen ontvangen.

Kijk voor meer informatie op 
www.huisjeboompjebeter.nl

Bron: Waterschap AA en Maas

Huisje Boompje Beter app: Nieuwe app om huis 
en tuin klimaatbestendig te maken
BERNHEZE - Het klimaat verandert. kijk maar naar afgelopen zomer, die bestond uit langere hitte, 
maar ook hevige regenperiodes. Door klimaatverandering, het dichter bebouwen van steden en het 
steeds vaker bestraten van tuinen nemen de (negatieve) effecten toe. 

Neem een GFT-kip
Een nieuw huisdier? Neem een kip, of liever nog… twee! Want elke 
kip eet iedere dag 175 gram van uw GFT-afval op. Ze zijn niet kies-
keurig en eten vrijwel alles wat van tafel komt en meer. Dus kliekjes 
van de maaltijd kunnen zo door naar het kippenhok. De volgende 
ochtend ligt er weer een lekker vers eitje op je te wachten in het 

hok. Een duurzame kringloop op kleine schaal.

DUURZAAMHeIDtIP
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Dankzij de bijzondere bijstand 

kan ik huishoudelijke 
hulp krijgen

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

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

6.50
Iedere vrijdag op 
de markt in Nistelrode

Kaashandel Cilius Duijster
graskaas

1 kilo 6.50

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

De plannen hebben de titel Hees-
wijkse Aa-beemden meegekregen. 
Naast uitbreiding met een beton-/
mengcentrale is namelijk ook uit-
breiding van de aanwezige natuur 
voorzien. Provincie, waterschap, 
gemeente en ondernemer zitten 
samen om tafel om te kijken of 
er een plan ontwikkeld kan wor-
den dat ruimte geeft aan Dijkhoff 
en tevens een verbetering is voor 
omwonenden en voor de natuur. 

Het bedrijf moet straks schuil gaan 
achter een aarden wal met veel be-
groeiing. De Aa wordt wat verlegd 
en krijgt een brede strook met nat-
te beemd voor dieren en planten.

Gespannen voet
De grote vraag die de komende 
tijd beantwoord moet worden is 
of deze ontwikkeling een kans 
is of een bedreiging. Aan de ene 
kant heb je te maken met een on-

dernemer die er al generaties zit 
en niet gemakkelijk verplaatst kan 
worden. Aan de andere kant zit je 
met een kwetsbaar natuurgebied 
waar in principe geen zware indus-
trie thuishoort. Zal het lukken om 
een plan te maken wat Dijkhoff 
kansen biedt en tegelijkertijd een 
betere leefomgeving oplevert voor 
omwonenden, dieren en planten? 
De komende tijd zal het moeten 
uitwijzen.

Blanco: Heeswijkse Aa-beemden: 
kans of bedreiging

BERNHEZE - Afgelopen week was er een informatieavond over de uitbreidings-
plannen van de firma Dijkhoff. Dit bedrijf zit al 100 jaar aan de Heeswijkseweg 
in het Aa-dal. Door de provincie is aan dit bedrijf een Nimby-subsidie toege-
kend. Nimby staat voor Not In My BackYard. Het gaat om bedrijven die niet of 
nauwelijks te verplaatsen zijn. Met de gewenste uitbreiding wordt Dijkhoff een 
zogenoemd categorie 5 bedrijf.

Marko Konings, Fractievoorzitter politieke partij Blanco

In dit plan was een afstand van één 
kilometer voorgeschreven tussen 
dorpskern en intensieve veehoude-
rij. Stallen moesten ook minimaal 
250 meter van een wooncluster 
(drie huizen of meer) staan.

voorzorgbeginsel centraal
Na de affaire met de Q-koorts was 
het voor de SP helder. Helder dat 
het intensief houden van grote hoe-
veelheden dieren, dicht opeen ge-
pakt, risico’s met zich meebrengt. 

Staatssecretaris Dijksma heeft dat 
ook onderkent. Het provinciebe-
stuur kreeg van haar vergaande 
bevoegdheden. Bevoegdheden om, 
in het belang van de volksgezond-
heid, per gebied en per veehoude-
rij, grenzen te stellen aan het aantal 
dieren. Het Institute for Risk Assess-
ment Sciences van de Universiteit 
Utrecht, kortweg IRAS, coördineert 
momenteel een grootschalig onder-
zoek naar de gezondheidsklachten 
van omwonenden in de buurt van 

varkens- en kippenschuren. De SP 
zou graag zien dat de resultaten 
van dit onderzoek meegenomen 
worden in de reparatie van het 
bestemmingsplan. Voor de SP zijn 
de belangen van ieder gelijk. De 
SP wil geen risico’s meer zoals de  
Q-koorts. De SP wil graag onderne-
mers, die werken aan een schoner 
milieu en veiliger productie, ruimte 
bieden. Dat staat ook in het coalitie-
akkoord van Bernheze voor 2014-
2018. Een win-win situatie.

SP: Geen voorzorg in buiten-
gebied van Bernheze

BERNHEZE - De Raad van State heeft bepaald dat het voorzorgbeginsel (arti-
kel 191 van het Europees Recht) niet geldt in het buitengebied van Bernheze. 
Om burgers die vlak bij intensieve veehouderijen wonen te beschermen tegen 
gezondheidsrisico’s (zoals de Q-koorts), stelde de gemeenteraad van Bernheze 
unaniem (21 raadsleden voor) het bestemmingsplan buitengebied vast in 2013. 

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Belangen wegen
Wethouders krijgen wekelijks be-
zoek van ondernemers en inwo-
ners. Ideeën komen op tafel en sa-
men met de ambtenaren bekijken 
de aanwezigen de mogelijkheden. 
Progressief Bernheze gaat ervan 
uit dat de kaders, de omgeving en 
de effecten van de plannen goed 
worden bekeken. De nieuwe toe-
komstige ontsluiting van Heeswijk-
Dinther Zuid is een mooi voorbeeld 

van een integrale afweging. Er 
komt een nieuwe weg door het 
Aa-dal. Weilanden, tuinen worden 
doorsneden en het toekomstige 
autoverkeer veroorzaakt lawaai. 
Echter, het voordeel voor de leef-
omgeving in het dorp is groot. De 
voordelen zijn in dit voorbeeld gro-
ter dan de nadelen.

Heeswijkseweg
Aan de andere kant van het dorp 

vraagt een ondernemer een uit-
breiding van zijn bedrijf aan tot bij-
na drie hectare in het Aa-dal. Ech-
ter, uitgaande van de Verordening 
Ruimte, kun je stellen dat deze uit-
breiding hier niet past. Maar toch 
biedt het college van burgemeester 
en wethouders dit plan aan. Het is 
nu aan de gemeenteraad om te be-
slissen of dit bedrijventerrein past in 
het Aa-dal en de leefomgeving van 
de inwoners van Heeswijk-Dinther.

Progressief Bernheze: kiezen in het 
Aa-dal

BERNHEZE - Nederland is een vol land. Iedereen heeft recht op een prettige woon-
omgeving. Om dit voor elkaar te krijgen doen we in Nederland aan ruimtelijke 
ordening. We spreken af waar ruimte is voor wonen, landbouw, natuur, waterber-
ging, wegen en bedrijven. Afspraken over deze ordening liggen vast in de verorde-
ning Ruimte van de provincie en bestemmingsplannen van de gemeenten. volgens 
deze plannen hebben natuur, landbouw en waterberging prioriteit In het Aa-dal.

Cent van den Berg, Fractievoorzitter Progressief Bernheze

HARTIGE  
BROODJES
Pizza
Hamkaas  
en/of 
saucijzenbroodjes

€ 6,50

OER BROOD DONKER 
MEERGRANEN

€ 5,00

€ 3,00

ACTIES

VOOR

VRIJDAG 17 OKTOBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 21 OKTOBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

SPECULAAS
+20 zegels gratis  

1 pak

3 voor € 1,25

BROOD VAN DE WEEK

8 voor

per stuk

3 TIJGER BRUIN
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Begin november 
zes hanging baskets 
winter/lente op proef in
het centrum van Heesch 
www.centrumheesch.nl

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

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

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

Welkom!

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

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

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Herkenbaar, actief en betrokken. 
Kernwaarden van het CDA die bij 
me passen en daarom ben ik als 
burgerlid Bestuur en Strategie ac-
tief geworden binnen de politiek.

Inmiddels ben ik een kleine 150 
dagen op weg als nieuw burger-
lid binnen een nieuwe coalitie. 
Een nieuwe coalitie die met zijn 
allen, dus ook met u als inwoner, 

als een frisse wind kijkt hoe we zo-
veel mogelijk voor onze inwoners 
van Bernheze kunnen bereiken. 
Er liggen hierbij direct een hoop 
uitdagingen voor ons. Beperkte 
financiële middelen, het bestem-
mingsplan buitengebied en de ver-
anderingen in de jeugdzorg. 

Als nieuwkomer is het momenteel 
veel inlezen, luisteren en leren. 

Roepen hoe het niet moet en wat 
er fout gegaan is, blijkt voor som-
migen aantrekkelijk en eenvoudig. 
Ik kijk samen met u liever vooruit. 
Hebt u ideeën of suggesties hoe 
we zaken mogelijk beter kunnen 
regelen, laat het ons dan weten. 
CDA Bernheze wil dit graag horen. 
Laten we er samen voor zorgen 
dat we trots kunnen zijn op een 
leefbare gemeente voor iedereen!

CDA: Met alleen kritiek op de 
aanval kom je nooit tot scoren

BERNHEZE - Na enkele jaren in een andere gemeente te hebben gewoond, werd 
ik bij mijn terugkeer in de gemeente Bernheze gepolst of er interesse was in 
een actieve rol binnen het CDA. vanuit mijn leidinggevende rol binnen het be-
drijfsleven zit het niet in me passief langs de kant te staan en draag ik graag 
mijn steentje bij om samen processen, producten en werkomstandigheden te 
verbeteren. 

Erik van der Wijst, Commissielid BS CDA Bernheze

Een belangrijk onderwerp tijdens 
de raadsvergadering is de begro-
ting van de gemeente voor de ko-
mende jaren. Andere belangrijke 
punten zijn o.a. de wijze waarop 
de jeugdhulpverlening vorm moet 
gaan krijgen en de wijzigingen in 
de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) per 1 januari 2015. 
De bedoeling is dat daarbij op regi-
onaal niveau met de andere omlig-
gende gemeenten wordt samen-
gewerkt. De gemeenten krijgen er 
van het Rijk een groot aantal taken 

bij omdat de gemeente dichter 
bij de burgers staat en er door de 
korte lijnen efficiënter gewerkt kan 
worden.
Dat betekent natuurlijk een nog 
grotere verantwoordelijkheid voor 
onze gemeente en natuurlijk ook 
voor de mensen in de gemeente-
raad en de commissies die beslui-
ten moeten nemen waar de inwo-
ners het beste mee gediend zijn.
Daarom is het fijn om te zien dat er 
zoveel personen betrokken zijn bij 
de politiek. Het is heel eenvoudig 

om tijdens een verjaardagsfeest of 
andere bijeenkomst met elkaar af 
te geven op de gemeente en allen 
die daarbij betrokken zijn. Ieder-
een heeft wel een mening en dat 
is ook goed. Maar wie vertolkt die 
mening dan in de politieke arena? 
Juist dat zijn de mensen die politiek 
actief zijn.

Wilt u ook meedenken en mee be-
sluiten ?
U bent van harte welkom bij Lo-
kaal.

Lokaal: Lokaal en de lokale 
politiek

BERNHEZE - Afgelopen dinsdag kwamen een 10-tal personen van de politieke 
partij ‘Lokaal’ bij elkaar in het gemeentehuis om met elkaar de agenda van de 
commissievergaderingen en de raadsvergadering van de maand oktober door te 
nemen en een standpunt te bepalen omtrent de diverse onderwerpen.

Frans van de Ven, fractievoorzitter 

Voor D66 is de meest vertrouwde 
zorg, de zorg dichtbij. Huisartsen, 
apothekers, wijkverpleging, maar 
ook thuiszorg en regionale zorg-
centra vormen de eerste lijn van 
onze gezondheidszorg. Betrokken 
vakmensen die verzorgen, behan-
delen en coachen, verwijzen door 
als dat nodig is en leren patiën-
ten leven met gebreken. Zorg van 

goede kwaliteit, die voor iedereen 
toegankelijk blijft. Zij maken het 
mogelijk dat wij, zo lang als we 
kunnen en willen, gezond en zelf-
standig leven. De gewenste huis-
vesting in Heesch zet zich in voor 
mensen met een verstandelijke be-
perking en mensen die een zorg-
behoefte hebben. Deze bewoners 
kunnen elkaar helpen en verster-

ken. De combinatie met de natuur 
in het gebied is uitermate belang-
rijk. D66 vindt het initiatief van 
Buiten Gewoon Landgoed passend 
bij de tijd en de beoogde partici-
patiesamenleving. Bovendien past 
het uitstekend in het landschap 
van Bernheze. Zulke initiatieven 
zijn wat D66 betreft dan ook meer 
dan welkom in onze gemeente.

D66: Buitengewone zorg in Heesch 

BERNHEZE - Dinsdag 7 oktober werd een informatiebijeenkomst gehouden over 
het project ‘Buitengewoon Landgoed’ aan de Wijststraat 3 in Heesch. Essentie 
van het project is om mensen samen te brengen in een stimulerende woon- en 
werkomgeving. Aandacht voor elkaar en voor de omgeving is de aanleiding om 
het zorglandgoed te realiseren. Een ruimte waarbij de bewoners, senioren en 
mensen met een verstandelijke beperking, samen met hun bezoekers, genieten 
van de omliggende landschappen en waarbij de bewoners zelf bijdragen aan 
een vitale omgeving. Het project brengt mensen weer dichter bij de natuur én 
dichter bij elkaar. 

Jan Gabriels, Commissielid D66 Ruimtelijke Zaken

nIeuw in de krant:

BERNHEZE - De gemeentepolitiek is voor veel inwoners een onbe-
kend terrein. voor de redactie van DeMooiBernhezekrant was dat 
een reden om de eerste drie jaar een podium te bieden aan een 
columnist die de politieke ontwikkelingen meenam in zijn beschou-
wingen. 

Het doel hiervan was om enige bewustwording, meningsvorming 
en brede deelname aan de discussie te stimuleren. Komende week 
bestaan we drie jaar en dat vindt de redactie een mooi moment om 
hetzelfde doel op een andere manier te introduceren.

In gesprek met
Binnenkort start er een nieuwe serie politieke artikelen in DeMooi-
BernhezeKrant. Daarin gaat oud-raadslid Gerard van Dijk in gesprek 
met de lokale politici. In ‘Gerard in gesprek met ....’ komen actuele 
onderwerpen aan bod en worden eerder gedane uitspraken toege-
licht in een vraaggesprek. 
Gerard van Dijk was zestien jaar fractievoorzitter van Nistelrode So-
lidair/Bernheze Solidair. In maart 2014 heeft hij zijn politieke activi-
teiten volledig beëindigd. De redactie acht hem - met zijn ervaring 
in de Bernhezer politiek - uitstekend in staat om hier een onpartijdig 
actueel vraaggesprek van te maken.

Gerard in gesprek 
met...

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

Vragen aan de gemeente?
Nu ook via @bernhezetwit
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mooIBernHeZertJe

AANGeBoDeN
PeDICURe NISteLRoDe
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

BeRNHeZe RUILt
Is een marktplaats 
zonder geld. Speciaal 
voor de inwoners 
van Bernheze!

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

PR WoRkSHoP 
BeRNHeZe MeDIA
Beter communiceren en 
ontmoeten dat is de intentie.
Hoe schrijf je een persbericht? 
Hoe lever je dit aan? En wat te 
doen met foto’s. Het zijn slechts 
een paar vragen waarmee 
diverse instanties worstelen. 
Dat is dan ook de reden dat 
Bernheze Media verenigingen, 

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

stichtingen en andere 
organisaties tijdens een speciale 
informatieavond een handvat 
wil bieden. 
Meld je aan via: 
info@demooibernhezekrant.nl
Dinsdag 28 oktober 
Zaal de Toren, Torenstraat 4 
Heeswijk-Dinther. 
Aanvang 19.30 uur.
Woensdag 29 oktober 
Zaal ‘t Tramstation, 
Raadhuisplein 5 Nistelrode.
Aanvang 19.30 uur.
De pr-workshop is kosteloos.

te HUUR/te kooP

BeDRIJFS – oF 
oPSLAGRUIMte 
300 of 420 M2

Nieuwe Erven 24 Heesch 
Tel. 0412-452582.

te HUUR

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

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

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

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

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

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

BIBA BIJoUteRIe, 
nu bij Heesakkers kadoshop 
verkrijgbaar.
Deze week met 
introductiekorting van 10%.
Kom en verwen jezelf of geef 
een BiBa sieraad kado.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

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

Oplossing
vorige week:

Antoon Strijbosch
uit Nistelrode

Winnaar:
Esther Bevers

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Binnenkort van start bij de Eijnderic en nog (enkele) plaatsjes beschikbaar:

15 lessen Boetseren Maandag 27 oktober  
 9.00-11.30 uur Nistelrode
4 lessen Fotografie met de compacte camera Maandag 27 oktober
 19.30-21.30 uur Nistelrode
1 les GroenPompoen Maandag 27 oktober  
 20.00-22.00 uur Nistelrode
3 lessen Beeld van Pretex Woensdag 29 oktober 
 9.15-11.45 uur Heesch
3 lessen  Mindmapping Woensdag 29 oktober 19.30-21.30 uur Heesch
2 lessen  Ontspannen met Cranio Sacraal Therapie  Woensdag 29 oktober 
 19.30-22.00 uur Nistelrode
4 lessen  Wijnkunde, basis Donderdag 30 oktober 20.15-22.45 uur Heesch
1 les High Tea Maandag 3 november 19.00-22.00 uur Heesch
6 lessen Fotobewerking voor fotografen Maandag 3 november 20.00-22.00 uur Heesch
6 lessen Mozaïeken stapstenen  Maandag 3 november 20.00-22.30 uur Nistelrode

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

Advertorial

Workshops en korte cursussen zorgen voor afwisseling

Iedereen leest DeMooiBernhezekrant
Max is er even tussenuit gepiept om in alle rust DeMooiBernhezeKrant eens goed te bekijken. De eerste we-
ken heeft hij er vooral op gelegen, terwijl hij genoot van de geborgenheid van moeder Kaya. Maar nu het tijd 
wordt om de wereld te gaan ontdekken, ja dan begin je bij DeMooiBernhezeKrant. Heeft u nog een plekje vrij 
voor een van deze mooie puppy’s van het ras Duitse staander korthaar, laat het ons weten. Familie Pennings 
06-51375644. Foto’s: Ans Bloemen

‘t Dorp 22 HEESCH         Tel: 0412 47 49 97

Vanwege het 25-jarig jubileum 
én het 60-jarig bestaan van de schoenenzaak, 

krijgt iedere klant 
t/m zaterdag 25 oktober 

20% korting
op het hele assortiment

(tegen inlevering van deze knipbon)
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Geen Gouwe kreuge Bal

SCH betreurt dat ze hiermee een 
traditie van ruim 40 jaar moet 
doorbreken, maar heeft toch ge-
meend deze beslissing te moeten 
nemen. 
Dit betekent absoluut niet het 
einde van het Gouwe Kreuge 
evenement. Immers is de uitrei-
king van de Gouwe Kreuge een 
belangrijk element voor het Krul-
lendonkse carnaval en uniek in 
de regio. SCH vindt het belang-
rijk om naast de pure carnavals-
activiteiten, oog te hebben voor 
bedrijven of instellingen die zich 
regionaal dan wel lokaal verdien-
stelijk maken ten behoeve van 
het maatschappelijk belang en/of 
de samenleving in het algemeen. 
Vandaar dat het Gouwe Kreuge 

evenement destijds in het leven is 
geroepen. SCH gaat zich het ko-
mende jaar nader beraden over 
de frequentie en een mogelijk 
aangepaste formule. Uiteraard 
zijn er wel vele andere carnavals-
activiteiten die doorgaan. Aller-
eerst het 11-11 bal op 8 novem-
ber, waar onthuld zal worden wie 
de nieuwe Prinsen en Adjudanten 
zijn. Een maand later, op zondag 
7 december, kunnen de nieuwe 
heersers gefeliciteerd worden tij-
dens de Prinsenreceptie. 
Het nieuwe jaar gaat muzikaal 
van start; op zaterdag 7 februari 
is er het Carnavalsconcert, een 
samenwerking tussen Stichting 
Carnavalsviering Heesch, Fanfare 
Aurora en enkele speciale gasten.

HEESCH - Het bestuur van Stichting Carnavalsviering Heesch (SCH) 
heeft moeten besluiten om het carnavalsseizoen in 2015 geen Gou-
we kreuge evenement te organiseren. De voornaamste reden hier-
voor is het verminderend animo onder (carnavals)vierders. 

VoV Meeting: ‘ondernemen in de zorg’ 

Vrouwen Ontmoeten Vrouwen 
vindt dit een bijzondere aanleiding 
voor een ontmoeting met chirurg 
Jan van Bodegom, algemeen direc-
teur en oprichter van het Alexan-
der Monro Borstkankerziekenhuis, 
het eerste en enige gespeciali-
seerde borstkankerziekenhuis ter 
wereld.

Vanuit de gedachte ‘Je zult maar 
patiënt zijn in Nederland’ nam hij 
de grote stap om een gespeciali-

seerd ziekenhuis voor borstkanker-
zorg te beginnen. Een ziekenhuis 
waar de zorg volledig is georgani-
seerd rond de patiënt. Het starten 
van zo’n gespecialiseerd ziekenhuis 
gaat niet zonder slag of stoot; het 
brengt grote risico’s met zich mee 
en roept weerstand op bij de ge-
vestigde orde. Maar het is Van Bo-
degom gelukt: in mei 2013 opende 
het ziekenhuis officieel haar deu-
ren. Inmiddels heeft het Alexander 
Monro Bostkankerziekenhuis meer 
dan 75 medewerkers. 

In het ziekenhuis zijn sinds de ope-
ning t/m augustus 2014 meer dan 
1500 patiënten gezien en ruim 
500 operaties uitgevoerd. Patiën-
ten beoordelen de zorg met een 
gemiddelde van een 9,8.

In 2014 kreeg het ziekenhuis het 
Roze lintje van Borstkankervereni-
ging Nederland, de publieksprijs 
‘Meest patiëntvriendelijke kliniek 
2014’, van ZorgkaartNederland en 
het Gouden Borstbeeld dat door 
Libelle wordt uitgereikt aan een 
instelling met bijzondere verdien-
sten op het gebied van vrouwen-
gezondheidszorg.

Jan van Bodegom vertelt op vrij-
dag 31 oktober tijdens de VOV 
Meeting zijn bijzondere verhaal 
over het waarmaken van ambities, 
ondernemen in de zorg, borstkan-
ker en ‘zijn‘ ziekenhuis.
Deze meeting heeft een informeel 
karakter en is bedoeld voor alle 
vrouwen die interessante andere 
vrouwen willen ontmoeten, op 

zoek zijn naar ondersteuning of 
anderen iets te bieden hebben. 

Graag aanmelden voor de lunch 

via www.vovbernheze.nl (€ 12,50 
p.p.) Pinnen is niet meer mogelijk, 
dus bij voorkeur contant betalen 
bij binnenkomst.

NISTELRODE - Ieder jaar krijgen in Nederland zo´n 13.000 vrouwen en 100 mannen te horen dat ze borst-
kanker hebben. Ieder jaar is de maand oktober de maand van de borstkanker. Een Nederlandse vrouw heeft 
12,7% kans op borstkanker, reden genoeg om aandacht te vragen voor borstkanker. 

PRoGRAMMA VRIJDAG 31 oktoBeR 
12.30 uur Ontvangst 
13.00 uur Welkom 
13.10 uur Netwerklunch 
14.00 uur Presentatie Jan van Bodegom
15.00 uur Plenaire evaluatie/afsluiting 
16.00 uur Einde bijeenkomst

Jan van Bodegom met BorstbeeldOntvangstruimte Alexander Monro 

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

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een

Medewerker
bediening m/v
25 uur per week inclusief weekend

Contract en salaris in overleg
Ervaring vereist

Ben jij een teamspeler? 
Heb je een fl exibele en gemotiveerde instelling? 
En ben je op zoek naar een afwisselende baan 

in de horeca ? 

Stuur dan je cv naar info@eetcafetpumpke.nl 
t.a.v. Mark Verwijst

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Rond deze tijd kan men het 
natuurverschijnsel ‘vogeltrek’ 
waarnemen. De vogeltrek in de 
herfst is een bijzonder natuurver-
schijnsel, waarbij drie tot vier mil-
jard vogels over de gehele wereld 
vóór het invallen van de koude 
naar hun overwinteringsgebied 
wegtrekken. 
Tijdens de wandeling vertel-
len ervaren gidsen van de Vo-
gelwacht waarom bepaalde vogels 
naar warmere oorden wegtrek-
ken. Naast vogels wordt ook 
naar bomen, planten en dieren 
gekeken, kortom voor ieder wat 
wils. Om de vogels goed te kun-
nen bekijken wordt aangeraden 
een verrekijker mee te nemen. Na 
afloop van de wandeling kan men 

een bezoek brengen aan het Natu-
urcentrum De Maashorst, waar 
een permanente expositie van het 
Maashorstgebied staat opgesteld. 
De deelname aan de wandeling 
en de entree van het Natuurcen-

trum zijn gratis. Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen 
met Jan-Willem Hermans, telefoon 
0413-269804. 
Of kijk op 
www.vogelwachtuden.nl.

Najaarswandeling in De Maashorst
NISTELRODE - Op zondag 19 oktober houdt vogelwacht Uden een publiekswandeling in De Maashorst met 
als thema ‘Herfst in aantocht’. Deze twee tot drie uur durende wandeling start ‘s morgens om negen uur 
vanaf de grote parkeerplaats van het Natuurcentrum De Maashorst aan de Erenakkerstraat 5 te Nistelrode. 
Men kan ook een kortere route lopen. De deelname aan deze wandeling is gratis.
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B O UW T
BeRNHeZe UW BoUWPeRIkeLeN IN BeRNHeZe BoUWt?

INFo@DeMooIBeRNHeZekRANt.NL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

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

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

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

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

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

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

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

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

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

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

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

THUIS IN ALLE ASPECTEN VAN HET BOUWPROCES

St. Servatiusstraat 6
5473 GB Dinther (gem. Bernheze)
Tel: 0413 - 29 34 54

E-mail: g.b.a@home.nl
Website: www.gbainfo.nl

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Column
onno

VERGUNNINGVRIJ 
BOUWEN WORDT 
VERRUIMD!

Op 1 november 2014 treden het 
gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) 
en enkele andere wetten in werking. 
Anders gezegd: vanaf 1 november 2014 
gaan er nieuwe en vooral ruimere regels 
gelden voor vergunningvrij bouwen op 
achtererven. 

Na 1 november zal het dus eenvoudiger 
worden voor u als bewoner of bedrijf om aan- of uitbouwen, 
bijgebouwen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een 
woning of ander hoofdgebouw te plaatsen. 
Een belangrijke wijziging is de diepte en hoogte van aan- en 
uitbouwen aan de achterzijde van een hoofdgebouw. Aan- en 
uitbouwen mogen straks 4 meter diep en 5 meter hoog worden (nu is 
dat nog 2,5 meter respectievelijk 4 meter).
Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt ook 
uitgebreid van 2,5 meter naar 4 meter en het wordt mogelijk om in 
het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te 
plaatsen.

Een andere opvallende ontwikkeling is, dat de nieuwe regeling het 
eenvoudiger maakt om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan 
voor het hergebruiken van leegstaande kantoren voor bijvoorbeeld 
woningen. In de nieuwe regeling is de voorwaarde dat het aantal 
woningen gelijk moet blijven bijvoorbeeld vervallen. Hiermee 
wordt het dus eenvoudiger gemaakt een leegstaand kantoor tijdelijk 
te transformeren naar bijvoorbeeld studentenflats of (senioren)
woningen. Ook de procedure is in positieve zin gewijzigd: hiervoor 
kan nu worden volstaan met een ‘eenvoudige’ procedure die 8 weken 
duurt. In de huidige regeling moest hiervoor nog een procedure van 6 
maanden worden doorlopen. 
Kortom: de nieuwe regeling biedt mogelijkheden!

Laat u goed adviseren!

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

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

DE REGELS VOOR VERGUNNINGVRĲ  BOUWEN 
worden VanaF 1 noVemBer Verruimd
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229,00

TOILETSETTREND
DESIGNRADIATOR
VANAF 79,00

PAROS

FONTEINSET

Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

99,00

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

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

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

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

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

BRAND-
PREVENTIE-

BOX

Drie rookmelders
Eén koolmonoxidemelder 

Eén blusdeken  
Actie geldig t/m 2 november 2014

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

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

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

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

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

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

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%

In de startblokken voor de mooiste 
bouwmarkt in Nederland

De nieuwe ingang aan de voor-
zijde zal samen met de ruime par-
keergelegenheid uitnodigen om 
binnen een kijkje te nemen, waar 
de ruime opstelling en de sfeer-
beelden u zeker zullen verrassen. 
Nu alle obstakels weggenomen 
zijn voor de bouw en verbouw 
van het pand, streven Marc en 
Mariëlle ernaar begin volgend 
jaar de verbouwing rond te heb-

ben. Daarna zullen zeker nog wat 
zaken binnen afgewerkt moeten 
worden. Maar in het voorjaar van 
2015 zal een open dag de bouw 
officieel afronden.
“De winkel blijft ‘gewoon’ open 
en de klanten zullen er niet veel 
ongemak van hebben”, kan Marc 
niet snel genoeg toevoegen, “we 
hebben een schuifplan klaarlig-
gen, met een draaiboek dat klinkt 
als een klok.” Het hele gebouw 
zal onder handen genomen wor-

den, startend met de gevel aan 
de kant van de Cereslaan. Met 
de verplaatsing van de ingang, 
kan in de winkel zelf een logische 
indeling gecreëerd worden met 
meer overzicht en sfeerbeleving. 
Bovendien zal het magazijn dan 
ruimte hebben voor meer opslag. 

Winkel groter, een breder assorti-
ment waarbij de beleving van de 
klant voorop staat, maar wat be-
doelen ze daarmee? Marc: “Een 
winkelprominade-idee, waar een 
optimale woonsfeer en de juiste 
middelen om dat te realiseren 
aanwezig zijn. Breder assortiment, 
meer keuzemogelijkheden; op 
de website van Karwei en in het 
magazine IDEE, kom je dit ook al 
tegen en nu zal deze winkel die 

uitstraling ook krijgen.” Voor de 
doe-het-zelver zal tijdens en na de 
verbouwing onverminderd advies, 
verhuur, (montage)service en an-
dere diensten beschikbaar zijn. 
De zelfstandig ondernemer heeft 
grote plannen, en weet dat zijn 
team, zo’n 30 medewerkers, er 
klaar voor is deze grote verande-
ring mee aan te gaan. “De winkel 
is nu al de moeite waard, maar 
wacht maar tot het straks klaar is, 
dan is het helemaal geweldig!”, 

de enthousiaste bouwmarkt-
ondernemer is er al zo lang klaar 
voor; het kan hem niet snel ge-
noeg gaan.

Karwei Heesch
Cereslaan 9 
5384 VT Heesch
0412-474818
www.karwei.nlMarc wijst aan waar de nieuwe ingang komt Foto: Marcel van der Steen

MARC: “Een ‘winkelpromenade-idee’ waar beleving voorop en goed advies hoog in het vaandel staan”
Advertorial

HEESCH - Een winkel waar ruimte is voor een breder assortiment, sfeerbeleving voor de klanten, gecom-
bineerd met een vernieuwde gevel met ingang aan de voorzijde van de Karwei, dat is de visie die Marc en 
Mariëlle Leijen van Karwei Heesch al jaren koesteren. Ze stonden al maanden in de startblokken om de 
Karwei van binnen, maar ook van buiten te restylen en nu heeft het startschot eindelijk geklonken. 

‘DE WINKEL BLĲ FT GEWOON OPEN EN 
KLANTEN ZULLEN ER NIET VEEL ONGEMAK 
VAN HEBBEN’
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BillyBird Park Hemelrijk trakteert; 
CIRCUS IN De HeRFStVAkANtIe

Het is alweer het 15e jaar dat het 
park haar gasten op voorstellingen 
trakteert. 

Circus Bavaria brengt niet alleen 
traditioneel circusvermaak met 
clowns, jongleurs, acrobaten en 
trapeze-acts, maar ook aandoen-
lijke dierenacts met slimme gei-
ten, eigenwijze paarden en andere 
vreemde vogels.

HeMeLRIJk tRAkteeRt!
Bij binnenkomst in het park ont-
vangen alle gasten een gratis ticket 
voor de eerstvolgende beschikba-
re show. Er worden dagelijks vier 
voorstellingen gegeven, Een voor-
stelling duurt ongeveer een uur. 
Maar er is nog meer te beleven bij 
Hemelrijk in de herfstvakantie: op 
maandag t/m vrijdag zijn er ook 
nog iedere middag spannende 

voorstellingen in het knusse pop-
pentheater. Kortom, lekker spelen, 
circus én poppentheater... dat be-
looft een gezellige dag te worden!

ReSeRVeReN 
Toegang tot het circus en het pop-
pentheater is bij de entreeprijs van 
het park inbegrepen, maar ben er 
op tijd bij want: vol=vol. Reserve-
ren is mogelijk via 0413-277000, 
rechtstreeks aan de kassa of via 
www.billybird.nl.

NIeUW IN De BINNeNSPeeL-
tUIN: ‘De PIRAteNkooI’
Deze zomer is in de binnenspeel-
tuin de nieuwe piratenkooi ge-
opend van 700m2. De vrijeval 
glijbaan, spiraalglijbaan, spring-
kussens, talrijke hindernissen, 
touwbruggen en een magazijn vol 
bouwblokken zorgen voor uren-
lang speelplezier. Ook de kleinste 
kinderen kunnen lekker spelen in 
de vernieuwde peuterkade. 
Een mooie gelegenheid om voor 
of na de circusvoorstelling zelf de 
vernieuwde binnenspeeltuin te 
ontdekken.

Advertorial

VOLKEL – Traditiegetrouw trakteert BillyBird Park Hemelrijk haar bezoekers in de herfstvakantie op het leuk-
ste kindercircus van de hele Benelux! Het vrolijke en authentieke Circus Bavaria verzorgt van maandag 20 t/m 
vrijdag 24 oktober maar liefst 4 voorstellingen per dag. 

Mail het antwoord t/m donderdag 16 oktober naar: info@demooibernhezekrant.nl

LEZERSACTIE: 
geef antwoord 
op de vraag:

Win 4 kaartjes

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

Scouting Heesch op pad voor 
Heitje voor een karweitje

De Scoutingleden zijn duidelijk 
herkenbaar, want zij dragen hun 
uniform als zij voor deze actie op 
pad gaan. Daarnaast hebben zij 
een speciaal boekje bij zich met 
aan de achterzijde een legitima-
tie. Voor een goed verloop van de 
actie, is het de bedoeling dat het 
boekje na de uitvoering van het 
karweitje even ingevuld wordt.
De opbrengst van deze actie zal dit 

jaar worden aangewend voor het 
houden van het zomerkamp. De 
Heesche Scouts willen via deze ac-
tie hieraan hun steentje bijdragen. 

De karweitjes die ze opknappen 
zijn heel divers: zoals bijvoorbeeld 
lege flessen wegbrengen, stoep 
vegen, afwassen, stofzuigen, 
boodschappen doen, fiets poetsen 
of auto wassen.

De actie wordt georganiseerd door 
en staat onder verantwoordelijk-
heid van de Vereniging Scouting 
Heesch. 
Scouting Heesch hoopt, ten be-
hoeve van haar jeugdleden, even-
als voorgaande jaren, op een goe-
de opbrengst.

HEESCH - Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar de alom bekende 
Scoutingactie ‘Heitje voor een karweitje’ gehouden in de herfstvakantie. 
Tijdens deze dagen komen de welpen, de gidsen en de scouts aan huis 
om tegen een geringe vergoeding klusjes en karweitjes op te knappen.

kINDERPAGINA

Scoutingleden op receptie bij de brandweer

NISTELRODE - De brandweer had veel bezoek tijdens de receptie ter gelegenheid van het behalen van de titel ‘Nederlands Kampioen’; leden, ex-leden, familieleden en vrienden kwa-
men feliciteren. Daarnaast waren  er ook leden van scouting Mira Ceti op bezoek. Teun Langenhuizen, Pim Hanenberg, Jurr van Erp, Bas van Asseldonk, Wessel Verwijst, Thieu Arts, 
Koen Roefs, Ryan Timmers, Thijs van de Oetelaar en Nick Koenen. Zij kregen een kijkje in de toekomst, tenminste als ze ooit besluiten dat ze ook brandweerman worden. 
Zie www.mooinisseroi.nl voor meer foto’s.
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van je spaarpotStort de inhoud

leuk cadeau!in ruil voor een

Woensdag 29 oktober 2014

Kijk voor de tijden en kantoren die open zijn op 
www.rabobank.nl/bernhezemaasland
en klik op de banner Spaardag. 

 www.facebook.com/RabobankBernhezeMaasland

Kom  naar de Rabobank Spaardag!

kINDERPAGINA

Opdidakt presenteert op 16 oktober 
een informatieavond over: 

   passend onderwijs
   hoogbegaafdheid
   faalangst en concentratie in de klas

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

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

NISTELRODE - Zoals altijd in de 
herfstvakantie, is op maandag 20 
oktober de praktijk van de pop-
pendokter weer geopend van 
10.00 tot 12.00 uur in de kanz. 

Heeft je lievelingspop buikpijn of is 
het oor van je knuffel kapot? Loop 
dan binnen op het spreekuur waar 
de doktersassistentes klaar staan 
om te helpen. Zij kunnen je door-
sturen naar de röntgenafdeling als 
dat nodig is of naar de gipskamer 
of de operatiekamer, waar deskun-
dige zusters je knuffel weer beter 
kunnen maken. 
En, als er iets met de oogjes aan 
de hand is, dan is er ook nog een 
oogarts.

Natuurlijk krijg je na afloop een 
receptenbriefje dat je in kunt leve-
ren bij de apotheekassistentes. Zij 
geven je de juiste pilletjes voor je 
zieke knuffel of pop mee. En weet 
je, deze pillensnoepjes mag je zelf 
ook opeten, al ben je niet ziek.

De poppendokter heeft 
weer spreekuur

ouder-peutergym 

De peuters krijgen spelenderwijs wisselende toestelsituaties aangeboden. 
Daardoor worden kinderen geprikkeld om te bewegen. Daar komen ook 
andere vaardigheden bij, zoals zingen en spelletjes in de kring. Samen 
bewegen zorgt voor een fijn contact en de peuter doet veel succeservar-
ingen op, wat zorgt voor zelfvertrouwen. 
Belangstellenden zijn welkom om een keer te komen kijken. Meteen 
meedoen kan natuurlijk ook! De kinderen gymmen op blote voeten of 
gymschoenen (stroeve zool) en makkelijk zittende kleding is gewenst. 
De lessen zijn op donderdag van 9.00 tot 10.00 uur in sporthal de Zaert. 
Kosten € 3,- per les.

HEESWIJK-DINTHER - klimmen, klauteren, rollen, springen, balanceren 
en schommelen, maar ook samen bewegen op muziek en spelletjes 
doen, maken iedere ouder en kind les tot een feest. De lessen zijn 
bedoeld voor peuters die goed kunnen lopen, tot 4 jaar, die samen met 
mama, papa, grootouders of oppas bewegingservaring willen opdoen, 
met andere volwassen en peuters in een grote ruimte. 

open dag 
balletschool in 
Het Mozaïek
HEESWIJK-DINTHER - Ieder-
een die belangstelling heeft 
voor dans, kan donderdag 16 
oktober een kijkje komen ne-
men tijdens een dansles van 
de Heeswijkse Balletschool of 
zelfs meedansen.

Op die donderdagmiddag dan-
sen de kleuters van 15.45 tot 
16.30 uur in basisschool Het 
Mozaïek in Heeswijk. 
Kinderen met fantasie, die graag 
dansen, kunnen dan binnen-
lopen tijdens de les en mogen 
zelfs mee proberen te dansen 
om te kijken of zij dit ook leuk 
vinden. 

Er wordt dan natuurlijk gedanst 
over de herfst, maar ook ande-
re oefeningen komen aan bod 
onder leiding van danslerares 
Willeke van Slooten (afgestu-
deerd dansdocente aan de Hoge 
School voor de Kunsten/Dans-
academie).
De toegang is gratis. 
Voor meer info: 0413-291335 
of van.oorschot@ziggo.nl.

HeRFStVAkANtIetIPS

ook 
de herfst 

heeft 
zonnige 
dagen
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

de boxtrollen 3d, Nl: 
16:00

dummie de mummie: 
16:00

Gone Girl: 

21:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
16:00

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

ZaterdaG 18 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

ZoNdaG 19 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

maaNdaG 20 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

vrIJdaG 17 oKtober

vrIJdaG 24 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

ZaterdaG 25 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

ZoNdaG 26 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

19:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:30

the maze runner: 

15:45 19:45

Wonderbroeders: 

18:00

diNsdaG 21 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

WoeNsdaG 22 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

doNderdaG 23 oKtober

de boxtrollen 3d, Nl: 
11:15 13:30

de club van sinterklaas 3: 
15:45

dummie de mummie: 
11:15 13:45 16:00

Gone Girl: 

21:30

maya de bij: 

11:00 13:30

pijnstillers: 

16:00 19:00

sinterklaas & diego ... : 
11:00 13:45

the best of me: 

19:00 21:45

the equalizer: 

21:30

the maze runner: 

15:45 19:00 21:45

Wonderbroeders: 

19:15

voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.iNdustrybioscoop.Nl  

of bel 0413 - 82 09 90

vanaf 18 oktober t/m 26 oktober 

vroeGe voGels 

KortiNG!

alle films voor 12.00u: 

€5,50*

van 18 oktober t/m 26 oktober:  

vier Je de HerfstvaKaNtie  

bIJ iNdustry!

ex. 3D en lange films toeslagen
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DE NR.1 IN
WINTERSPORT

BEZOEK ONS GEHEEL VERNIEUWDE WINTERSPORTAFDELING
NU NOG GROTER EN DUS NOG MEER KEUZE!

NU SKI-ONDERHOUD VANAF 9,95
& SNOWBOARDONDERHOUD VANAF 19,95

OPRUIMING
SKI’S, SKISCHOENEN, SNOWBOARDS 

COLLECTIE 2013-2014 TOT

50%
KORTING

ALLE 
BEURTEN

10,-
KORTING

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

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

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

Stichting PeP-projecten Bernheze ontvangt grote donatie
Op zijn eigen ludieke manier over-
handigde Donkers naast de cheque 
een waterkraan als symbool dat 
het bedrag voornamelijk besteed 
gaat worden aan sanitaire voorzie-
ningen. Het bedrag is het resultaat 
van de donaties die Ad Donkers 

had gevraagd in plaats van ca-
deaus tijdens zijn afscheid als wet-
houder in juni van dit jaar. Zoals hij 
het zelf verwoordde, vroeg Don-
kers om een donatie voor een or-
ganisatie die actief is op het terrein 
van internationale samenwerking.

Enthousiasme
PEP mocht het bedrag van € 800,- 
ontvangen, omdat oud-wethouder 
Donkers in deze groep vrijwilligers 
veel enthousiasme en betrokken-
heid had gezien. Die betrokken-
heid maakte hij zelf mee toen hij in 
2009 meereisde naar de projecten 
in Roemenië. Ook de situatie in 
Roemenië droeg ertoe bij dat Don-
kers de donatie voor de projecten 
in Roemenië beschikbaar stelde.
De stichting PEP-projecten heeft 

afgelopen zomer een kleine school 
in het dorp Haret opgeknapt. Er 
is een laminaatvloer gelegd, de 
CV is weer op gang geholpen en 
de school heeft een schilderbeurt 
gehad. In 2015 zal de stichting de 
sanitaire voorzieningen gaan aan-
pakken. 
De donatie van Ad Donkers zal uit-
drukkelijk voor dit vervolgproject 
benut worden.

Harrie Roelofs, voorzitter van de 
stichting, dankte Ad Donkers voor 
de wijze waarop de voorbije acht 
jaren het beleid ten aanzien van 
internationale zaken tot stand is 
gebracht én uitgevoerd. 
De stichting PEP zal vanzelfspre-
kend het geld besteden voor het 
project ‘Sanitaire Voorzieningen 
School Haret.’

BERNHEZE - Tijdens een geanimeerde bijeenkomst heeft oud-wethouder Ad Donkers aan een afvaardiging 
van de stichting PEP-projecten Bernheze symbolisch een bedrag overhandigd van € 800,-. 

V.l.n.r.: Eugène Theunissen, Ad Donkers, Joop van Zeeland, Harrie Roelofs Foto’s: Marcel van der Steen

ad reisde in 2009 mee 
NAAR DE PROJECTEN IN
roemeniË

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

PR-workshop; Hoe schrĳ f je een persbericht? Hoe lever je dit aan? 
En wat te doen met foto’s. Het zĳ n slechts een paar vragen waarmee diverse 
instanties worstelen. Dat is dan ook de reden dat Bernheze Media verenigingen, 
stichtingen en andere organisaties tĳ dens een speciale informatieavond een handvat 
wil bieden. MELD JE AAN via: info@demooibernhezekrant.nl

Heb jij zin in de pr-workshop?
Workshop:

28 of 29 

oktober

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

De pr-workshop
is kosteloos

DINSDAG 28 OKTOBER 
Zaal de Toren, Heeswĳ k-Dinther 
Aanvang 19.30 uur
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We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

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

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?

NISTELRODE - Prinses Irene vol-
deed zondagmiddag aan de doel-
stelling tegen Someren: drie pun-
ten in eigen huis houden.

Na een 2-0 ruststand, door doel-
punten van Femke van Bremen en 
Elien Ploegmakers, liepen de Oran-
jes uit naar een 5-0 voorsprong te-
gen de promovendus. 

Ploegmakers en Van Bremen von-
den voor de tweede keer het vij-
andelijke doel. De ingevallen Ilona 
den Dunnen scoorde de vijfde van 
de middag. Doelvrouw Nadia van 

Mourik was kansloos op een af-
standsschot van Scheepers, waar-
door het 5-1 werd.

Belangrijke over-
winning Prinses Irene vrouwen

voetbal

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

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

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

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

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

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

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

17 september 
Zeventig jaar bevrijding HDL werd 
met een stille tocht van donker 
naar licht herdacht.
De herdenking begon met om 
20.00 uur een zeer mooie viering 
met medewerking van het St. Bar-
bara Gildekoor. 

Dit alles vond plaats in de tent op 
Plein 1969 en om 21.00 uur begon 
de tocht in het donker naar het Air-
borne monument waar kransleg-
gingen plaatsvonden. Ook werd 
daar door het St. Willebrordus- en 
St. Barbaragilde een vendelhulde 
gebracht, onder begeleiding van 
koor Amicanto.
Het geheel stond onder leiding van 

hoofdman Jan Schakenraad van 
het St.Willebrordusgilde.

19 september
Bij het Ariborne monument te 
Heeswijk-Dinther was een her-
denkingsbijeenkomst van het  
St. Barbaragilde Dinther en het St. 
Willebrordusgilde Heeswijk. Com-
plimenten aan de jeugd, ze waren 
ruim vertegenwoordigd en ze had-
den hun woordje goed voor elkaar, 
fijn te zien dat de bevrijding niet 
stopt bij de oudere generatie. 

Rond 17.00 uur kwam de bus aan 
met een delegatie van het Market 
Garden comité. Met enkele toe-
spraken, de Last Post, kransleg-

ging en een vendelhulde werd de 
bijeenkomst afgesloten.

21 september
Een groots opgezette bevrijdings-
week in Heeswijk-Dinther-Loos-
broek werd afgesloten. Er werden 
spelletjes verzorgd voor de jeugd 
door het St. Willebrordusgilde en 
het St. Barbaragilde, samen met 
het Oranjecomité. Om 17.30 uur 
werd met een vendelhulde van 
beide gilden de bevrijdingsweek 
officieel gesloten.
Een waardig bevrijdingsfeest, 
waarbij vermoedelijk voor de laat-
ste keer nog veteranen uit de oor-
log 1940-1945 bij aanwezig wa-
ren. 

Activiteiten gilden tijdens bevrij-
dingsfeest in Heeswijk-Dinther
HEESWIJk-DINTHER - De opening op 13 september van 70 jaar Bevrijding Heeswijk-Dinther-Loosbroek 
werd op Plein 1969 te Heeswijk Dinther gehouden. De beide gilden waren er bij aanwezig, het St. Willebror-
dusgilde uit Heeswijk en het St. Barbaragilde uit Dinther. 

Kranslegging Airborne monument Jeugd goed vertegenwoordigd

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

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

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

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

NISTELRODE - Nisseroise kampioenen: Elly van Tilburg en Piet Smits.
Tijdens de Nisseroise championship werd gestreden om de titel. Vijftig 
deelnemers kwamen naar Companyclub De Hooge Vorssel om daar met 
hun dorpsgenoten van de prachtige natuur, waarin de golfbanen gele-
gen zijn, te genieten. De uitslag was als volgt. 
De uitslag:  Stableford Dames: 1e plaats: Elly van Tilburg, 2e plaats Gerrie 
Smits, Stableford Heren: 1e plaats Cees van Wichen, 2e plaats Norbert 
Reyniers, Strokeplay heren: 1e plaats Piet Smits, 2e plaats, Jos Exters.
Meer foto’s op: www.MooiNisseroi.nl. 

Nisseroise Golf 
Kampioenschap

golf

Cafetaria 
stopt

NISTELRODE - Het cafetaria avon-
tuur van René en Marina, bij Café 
De Snor heeft een onverwacht 
snel einde gekregen. Het enthou-
siaste team deed het fantastisch, 
maar de electrische voorzieningen 
blijken niet toereikend voor de be-
nodigde apparatuur om een snelle 
en accurate afhandeling van de 
bestellingen te realiseren. 

De ondernemers hebben geza-
menlijk besloten de grote investe-
ring, die nodig is om de voorzie-
ningen toereikend te maken, niet 
aan te gaan. Voorlopig zullen René 
en Marina zich concentreren op de 
verhuur van de frietwagen en het 
exploiteren van een bedrijfskanti-
ne in Oss. Blij zijn de ondernemers 
met de uitdaging die er voor hen 
ligt. 
Café De Snor zal na dit korte in-
termezzo gewoon zijn gezelligheid 
en rust weer terugvinden, wel met 
een mooie nieuwe entourage van 
hout. De uitbaters van Café De 
Snor en de cafetaria bedanken alle 
bezoekers voor het vertrouwen en 
graag tot ziens bij De Snor.

V.l.n.r.: Elly van Tilburg, Piet en Gerrie Smits en Cees van Wichen
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LOOSBROEk - De korfbalsters 
van Korloo E1 zijn afgelopen 
weekeinde kampioen geworden. 
De kampioenswedstrijd werd met 
liefst 15-1 gewonnen. 

De wedstrijd begon om 13.30 uur. 
De spanning was van de gezichten 
van de spelers af te lezen. De eer-
ste vier minuten ging het zeer ge-
lijk op en ontstonden er praktisch 
geen kansen aan beide kanten. 
Maar in de 5e minuut was het dan 
toch raak en scoorde korloo. Na 

het eerste doelpunt ebte de span-
ning langzaam weg en gingen de 
meiden steeds relaxter spelen. Zo 
viel het ene doelpunt na het an-
dere waardoor ze in de rust met 
6-0 voorstonden. Na de rust, bij 
een stand van 10-0, benutte de 
tegenstander de kans om er 10-1 
van te maken. korloo E1 bleef de 
overhand houden en won uitein-
delijk met 15-1.
Het kampioenschap werd door de 
‘dames’ als echte kampioenen ge-
vierd! 

Korfbalsters 
Korloo E1 kampioen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Prinses Irene wint met monsterscore: 6-0
NISTELRODE - Slechts twee pun-
ten had Prinses Irene na vier wed-
strijden. Dat was veel te weinig 
gezien het spel dat in die wedstrij-
den werd vertoond. Zondag lieten 
de mannen ‘Van Tilburg Mode & 
Sport’ zien waartoe zij in staat zijn. 

Ondanks een aantal niet fitte spe-
lers, wist coach Meijs een elftal te 
componeren dat CHC kansloos 
liet. Na een ruststand van 2-0 door 
doelpunten van Gijs van Erp en Job 
van de Elzen - die zijn 250e wed-
strijd speelde - werd het uiteinde-
lijk een 6-0 overwinning. Na rust 
waren Tim van de Brand, Cobenn 
Farneubun en - twee keer - Jeroen 
Bekkers succesvol.

voetbal

OLLAND/LOOSBROEk - Zaterdag 
was het dan eindelijk zover. Kor-
loo F2 speelde vandaag de kampi-
oenswedstrijd uit in Olland tegen 
Odisco. 

Ze hadden er allemaal ontzet-
tend veel zin in. Al snel zaten ze 
lekker in de wedstrijd. De eerste 
doelpunten voor korloo vielen 
dus ook al in de eerste minuten 
van de wedstrijd. Na een minuut 
of vijf kwamen de eerste twee te-
gendoelpunten. Na 3 punten ver-
schil in voorsprong voor korloo, 
mocht Odisco haar superspeelster 
inzetten. Het was een spannende 
wedstrijd, die uiteindelijk eindigde 

in een 4-7 winst voor korloo. Het 
was een erg leuke wedstrijd en de 
kids en trotse coaches waren erg 
blij met de overwinning en met het 
kampioenschap.

Ook Korloo F2 kampioen
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Avesteyn verliest bij Nulandia

Avesteyn kon - ondanks dat en-
kele basisspelers door blessures af-

wezig waren - in een volwaardige 
opstelling aantreden. Dus dat gaf 

op voorhand hoop op een goed 
resultaat. Toch was er over het al-
gemeen sprake van een rommelige 
wedstrijd. De eerste kansen waren 
voor Avesteyn, wat resulteerde in 
een 0-1 voorsprong door een goal 
van Lars van Lee. Voor rust werd 
de gelijkmaker gemaakt door Nu-
land, 1-1 was ook de ruststand. 

Avesteyn bleek vervolgens ook in 
de tweede helft niet in staat om 
het initiatief te nemen. In pakweg 
de 70-ste minuut kreeg Nuland 
een vrije trap die niet goed weg-
gewerkt kon worden, waardoor de 
2-1 gemaakt kon worden. De wis-
sels, Wesley Verkuilen voor Geert 
van Dooren en Dennis van der Aa 
voor Stan de Laat, konden het tij 
ook niet keren. 
In de laatste fase drong Avesteyn 
nog wel aan, creëerde nog wel wat 
kansen, maar het mocht niet ba-
ten. Avesteyn staat nu op de vijfde 
plaats. Volgende week is de inhaal-
wedstrijd tegen Rhode.

NULAND/HEESWIJk-DINTHER - Met 9 punten uit vier wedstrijden kan 
niet anders gesteld worden dan dat Avesteyn er - voorafgaande aan 
deze wedstrijd - goed voorstond. De uitwedstrijd tegen Nuland, pas de 
tweede van dit seizoen, was dus met name belangrijk om te kijken hoe 
Avesteyn zich zou handhaven in wedstrijden buiten de eigen veilige 
Dintherse vesting. 

voetbal

Tenderfeet Heren 1 verliest 

In het tweede kwart is de felheid 
weer terug. Dankzij een aantal 
goede schoten van schutters Mik-
kers & vd Berg, afgewisseld met 
sterk spel onder de basket van 
Nard Megens, loopt Tenderfeet 
weg van de tegenstander. Rust-
stand 23-31 voor Tenderfeet. 
Positief wordt begonnen aan het 
derde kwart. Het spel wordt wat 

rommeliger, er wordt meer balver-
lies geleden en de thuisploeg pro-
fiteert met goede scores. Een time-
out moet de rust terug in het spel 
brengen. Daarna weet Tenderfeet 
nog een aantal scores te maken 
voor het einde van het kwart: 39-
45, nog niks aan de hand!
EBGC scherpt de press nogmaals 
aan in het begin van het 4e kwart. 

Dit resulteert in een 8-0 run en de 
stand is opeens weer gelijk! Al-
les wordt uit de kast gehaald om 
de achterstand in te lopen, maar 
EBGC speelt beheerst uit en houdt 
de winst in Geldrop: 57-54.

basketbal

GELDROP/HEESWIJk-DINTHER - Van de spanning is in het begin van 
de wedstrijd tegen EBGC, de tweede tegenstander van het seizoen, 
weinig te zien. Beide teams krijgen voldoende kansen, maar er wordt 
weinig gescoord. Na de 6e minuut staat de score op 2-1. Na een korte 
time-out worden de heren uit Heeswijk wakker geschud en worden 
voorzichtig de eerste scores gemaakt. Gevolg hiervan is dat ook EBGC 
wakker schrikt en begint met scoren. Resultaat na het eerste kwart: 
10-7 voor de heren uit Geldrop.

OSS/NISTELRODE – Het D1-team van Gympoint Nistelrode werd afge-
lopen zaterdag tijdens de 2e plaatsingswedstrijd in sporthal de Rusheu-
vel in Oss wederom 1e. Met nog een wedstrijd voor de boeg behoort 
plaatsing voor het NK-teams tot de mogelijkheden. 

Het D1 team bestaande 
uit Evi van Dinther, Sanne 
van Roosmalen, Lisa van 
de Pas, Caitlyn Jacobs 
en Inge Exters sprongen 
zaterdag nagenoeg een 
foutloze wedstrijd. In to-
taal haalden de meiden 
219.925 punten en ble-
ven Forza uit Goes 5 pun-
ten voor en Turnoss werd 
3e met 197,800. Met nog 

een wedstrijd voor de boeg op 8 november in Goes maken de meiden 
kans om zicht te plaatsen voor het Nk. Met een plaats bij de eerste drie 
is plaatsing zeker. Door de blessure van Laura Breemaat was het 2e team 
enigszins gehandicapt. Het team bestaande uit Sanne Bevers, Eline van 
der Leest, Floor van de Wielen en Inge Geurts (Gympoint Gemert) be-
haalden 177.500 en werden daarmee 7e. Met name in bij de verplichte 
oefening lieten de meiden wat steekjes vallen.

Opnieuw
eerste plaats voor Gympoint

gym
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Alico wist dan ook als eerste de 
kansen te benutten en liep al snel 
uit tot een 3-0 voorsprong. Korloo 
wist terug te komen tot 3-2, maar 
kon dit niet verder uitbouwen.. Er 
werden veel vrije worpen gegeven, 
maar ook die wist Korloo niet goed 
af te ronden. De ruststand was 
6-4.
In de tweede helft groeide Kor-

loo in de wedstrijd. Met name in 
het laatste gedeelte van de wed-
strijd leek Korloo sterker te zijn. De 
ploeg wist veel kansen te creëren, 
maar had opnieuw moeite met de 
afronding. 
Na een blessure aan de kant van 
Korloo, in de laatste twee minuten 
van de wedstrijd, verloor Korloo 
met 9-7.

korloo verliest op afronding
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

LOOSBROEK - Zondag stond de wedstrijd Alico - korloo op het pro-
gramma. korloo had in eerste instantie wat moeite om in de wedstrijd 
te komen; de ploeg wist moeilijk kansen te creëren en het duurde even 
voor de speelsters voldoende aandacht wisten te besteden aan het ver-
dedigen van de uitgaande bal.

NISTELRODE/HEESCH - Bij Stal ’t 
kantje in Nistelrode vond zondag 
een dressuur- en springwedstrijd 
plaats voor de leerlingen van de 
manege en een enkele gastruiter. 

Bij het springen moesten er, in 
twee minuten, zoveel mogelijk 
punten bij elkaar gesprongen wor-
den. Elke hindernis was goed voor 
een bepaald aantal punten. De 
ruiters mochten zelf hun parcours 
bepalen. Roos Kramer uit Heesch 
sprong met Catch liefst 3810 pun-
ten bij elkaar. Dat leverde haar een 
eerste prijs op. Roos is extra trots 
op de prestatie van Catch, aange-
zien hij op zaterdag bij het oefenen 
regelmatig een hindernis weigerde.

Roos wint 
springwedstrijd bij ‘t kantje

paardensport

HEESCH/OSS - Tim Beuger van 
van Buel Sports uit Oss is zondag 
in Nijmegen Nederlands kampi-
oen Brazilian jiu jitsu geworden. 

Hij wist zeer overtuigend de finale 
te bereiken en liet er in de finale 
geen twijfel over bestaan wie de 
beste was. Ziggy Horsten gooide 
hoge ogen als jongste deelnemer 

van het evenement door ook de 
finale te bereiken. Hierin moest hij 
zijn meerdere erkennen in zijn te-
genstander en kreeg het zilver om-
gehangen. Vincent Vrijsen greep 
met de Taekwondo-selectie twaalf 
keer goud, vijftien keer zilver en 
tien keer brons in samenwerking 
met taekwondoacademy Graziella 
Idili tijdens de Fuji Mae cup.

tim Beuger Neder-
lands kampioen Brazilian jiu jitsu

budo

Vobra nieuwe shirtsponsor meisjes e2 HDL
HEESWIJK-DINTHER - De meiden 
van het E2 8-tal van hockeyclub 
HDL uit Heeswijk-Dinther moch-
ten zaterdag nieuwe shirts in ont-
vangst nemen van sponsor vobra 
Special Petfoods. 

Ze gingen meteen de wedstrijd 
spelen in hun nieuwe outfit en ze 
wonnen met 3-0! Jos van Empel 
heeft namens Vobra de bloemen 
van het team in ontvangst geno-
men.

Het gaat goed met het meisjes E2 
8-tal, dat tot nu toe alle wedstrij-
den won. Dit seizoen spelen de 
meiden voor het eerst op half veld 
en moeten strafcorners nemen 
en verdedigen. De trainster, Lizzy 
van Eijk, traint dit team voor het 
tweede jaar en je ziet de meiden 
beter worden. In het team spelen 

Jip van Empel, Senna Zonnenberg, 
Maud Roeleven, Maud Bosmans, 
Iza Blommers, Fleur Maas, Vinte 

Verbruggen, Tessa Dobbelsteen, 
Liz van Kessel, Laureen Vermeulen 
en Djette Krikhaar.

hockey

Vobra nieuwe shirtsponsor meisjes E2 HDL

NISTELRODE - De volleybalsters 
van Tornado uit Nistelrode won-
nen zaterdag hun wedstrijd van 
Peter Peters uit Schaijk. 

Tornado begon enthousiast en ge-
focust aan de wedstrijd. Dit uitte 
zich onder andere in betere passes 
dan vorige week. Met goede set-
ups en scorende smashes haalde 
Tornado al snel de eerste set bin-
nen. Peter Peters verraste Tornado 
zo nu en dan met een harde mid-
denaanval. Dit weerhield de dames 
van Tornado er niet van om het-
zelfde terug te doen. Ook de twee-
de en derde set werden gewon-
nen. Goed gemutst, na de zojuist 
in hun zak gestoken overwinning, 
werd de vierde set overtuigend be-
gonnen. 15-3 Stond Tornado voor 
toen er opvallend minder werd ge-
scoord dan de eerste drie sets. Dit 

heeft er toe geleid dat Peter Peters 
meer kansen kreeg en de set naar 
hun hand zette. Deze set werd uit-
eindelijk ook gewonnen door de 
ploeg uit Schaijk. Over twee we-
ken speelt Tornado op zaterdag 25 
oktober om 17.00 uur in Beek en 
Donk tegen de huidige koploper 
Bedovo.

Winst voor dames 1 tornado

volleybal

Winst voor dames DoS’80, 
heren laten kansen liggen
HEESCH - Zowel de dames als de 
heren van DOS’80 speelden op 
zaterdagavond in sporthal ‘t vijf-
eiken in Heesch een wedstrijd.

Voor de dames was het alweer de 
tweede wedstrijd van het nieuwe 
seizoen. Na het jammerlijk verloren 
eerste duel, hadden de Heesche 
vrouwen wat recht te zetten tegen 
EHV. Ze schoten als wervelwin-
den uit de startblokken. Zo was de 
tussenstand na 15 minuten 10-1 
in het voordeel van DOS en was 

de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. 
Halverwege was het 14-3 en in de 
tweede helft nam Dos het gas wat 
terug zonder ooit in gevaar te ko-
men. Eindstand 26-13.

Heren
Direct hierna traden de heren aan 
tegen BeDo. De ploeg uit Beek en 
Donk heeft zich het kampioen-
schap als doel gesteld. De strijd 
ging aardig gelijk op, al moest 
DOS wel steeds tegen een kleine 
achterstand aan boksen. Het was 

een wedstrijd waarbij het fysieke 
duel bepaald niet werd geschuwd. 
Ruststand 9-11. Na de rust liepen 
de bezoekers langzaam uit naar 
een voorsprong van 5 doelpunten. 

Toch wisten de heren van DOS 
door hard werken terug te knok-
ken naar 17-18, aangevoerd door 
uitstekend keeperswerk van Roy 
Govers. 
BeDo bouwde in de laatste minu-
ten de voorsprong toch weer uit: 
18-23.

handbal

Zuur verlies 
Prinses Irene 
korfbalsters
WILBERTOORD/NISTELRODE 
- De Prinses Irene korfbalsters 
speelden een uitwedstrijd tegen 
Ajola/Wilma’s in Wilbertoord. 

Het werd een wedstrijd waarin 
twee gelijkwaardige ploegen te 
zien waren. Uiteindelijk trok Prin-
ses Irene aan het kortste eind. 
Dertig seconden voor tijd werd de 
verdiende gelijkmaker binnen ge-
schoten, maar deze werd door de 
scheidsrechter als verdedigd be-
oordeeld, waardoor de punten in 
Wilbertoord bleven: 13-12.

korfbal
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LOOSBROEK - WHv is thuis te-
gen FC de Rakt tegen zijn eerste 
nederlaag aangelopen. 

FC de Rakt ging er vanaf de eerste 
minuut vol in en WHV werd terug-
gedrongen op de eigen helft. In de 
twaalde minuut werd het 0-1 voor 
FC de Rakt. WHV probeerde het 
wel, maar had het geluk niet aan 
zijn zijde. De gasten liepen uit naar 
0-3, tevens de ruststand. 
Na rust weer hetzelfde spelbeeld. 
In de 60e minuut werd het 0-4 uit 
een vrije trap, die kansloos voor 
Davey van de Ven in de bene-
denhoek verdween. WHV liet het 
kopje niet hangen en men ging op 
jacht naar de eretreffer. In de 76e 
minuut was het Roel Lunenburg 

die met een bekeken schot de 1-4 
binnen tikte. In de 80e minuut was 
het Ramon Kezer die de 2-4 scoor-
de. WHV drukte FC de Rakt terug 
op eigen helft en was heel dicht bij 
de 3-4 maar de keeper stond in de 
weg. Een overtreding van WHV 
binnen de 16 meter werd bestraft 
met een penalty: 2-5. De weer-
stand van WHV was gebroken en 
in de slotminuut werd het nog 2-6.

WHV thuis met 
2-6 onderuit tegen FC de Rakt

voetbal

Geen punten voor mat HVCH
EERSEL/HEESCH - In Eersel was 
HvCH niet scherp genoeg om 
aanspraak te maken op de punten. 
De start was nog wel goed, maar 
na een goede tien minuten leek de 
vlam gedoofd. 

Maar half aan de bak gaan kan 
voor HVCH niet in deze 1e klasse. 
HVCH moet het nu net van het 
collectief en de inzet hebben. Voor 
een groot deel ontbrak er dat aan 
in deze wedstrijd. De start was nog 

wel goed, met een eerste kans 
voor Rik Korsten. Daarna nam EFC 
het initiatief over en dat duurde 
toen zeker een vol uur. In dat uur 
wist Jesse van Gerwen de 1-0 bin-
nen te koppen. Na de achterstand 
gaf HVCH wel weer wat meer gas, 
maar echt grote kansen leverde dat 
niet op. In de slotminuut scoorde 
Joel Prat nog de 2-0. Voor EFC was 
het de eerste overwinning van het 
seizoen, HVCH blijft nu onderaan 
op de ranglijst bungelen.

voetbal
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Bernheze sportief

JAN tIMMeRS

www.mooinisseroi.nl

voetbal

Heeswijkse zaalvoetballers goed van start 

Het team van Zelda/Hedi/Koppig 
bestaat uit jonge talenten, aange-
vuld met enkele ervaren rotten, 
die op het veld allemaal bij VV 
Heeswijk spelen. Dat de overstap 
naar het hoogste niveau in Veghel 
gerechtvaardigd is, heeft Zelda/
Hedi/Koppig inmiddels al wel be-
wezen door de eerste vier wedstrij-
den te winnen. 

De overstap is mogelijk gemaakt 
door de sponsoren, die afgelopen 
weekend dan ook in het zonnetje 
werden gezet. Als aanvoerder van 
het team had Camiel van Doorn 
het genoegen om Turgay Arslan 
(Zelda Personeelsdiensten), Ju-
les Heerkens (namens Evert en 
Jeanette Heerkens van Hedi Meu-
belen), Laura Timmers (Kapsalon 
Koppig Heeswijk-Dinther) en Lin-

da Lunenburg (Kapsalon Koppig 
Nistelrode) hartelijk te bedanken 
voor hun bijdrage. Het team gaat 

zijn uiterste best doen om nog vele 
overwinningen te behalen in de 
nieuwe tenues!

VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - Na vier zeer succesvolle seizoenen in de zaalvoetbalcompetitie van Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek heeft het team van In d’n Ollie, voorafgaand aan deze jaargang, besloten om de 
overstap te maken naar de sterkere zaalvoetbalcompetitie in veghel. Onder de naam Zelda/Hedi/koppig is 
het team het seizoen 2014-2015 goed gestart.

v

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
Open een Zilvervloot Spaarrekening tijdens de
Kinderspaarweken en uw kind mag een leuk
cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn
van 6 tot en met 31 oktober 2014. Kom langs.

10%
premie voor 10 jaar sparen

Ieder seizoen start begin maart, 
waarna in een aantal weken de 
afstand wordt opgebouwd tot 100 
kilometer. Iedere zondag wordt 
de wijde omgeving van Nistelrode 
verkend met een tocht, die is uit-
gezet door één van de leden.
Zo zijn dit jaar tochten verreden 
naar de Ooijpolder, Berg en Dal, 
Dodewaard, Zuid-Limburg, de 
Posbank en Reichswald in Duits-
land. De jaarlijks terugkerende 
tweedaagse tocht was dit jaar in 
Luxemburg. In 2014 hebben ook 
zes leden meegedaan aan de be-
kende La Marmotte, een tocht van 
175 kilometer met 5000 hoogte-

meters in de Franse Alpen. Half 
oktober wordt het wielerjaar afge-
sloten, waarna de meeste renners 
de bossen ingaan met de moun-
tainbike.

Dit jaar is voor het eerst in twee 
groepen gereden; een zogenaam-
de A- en B-ploeg. De gemiddelde 
snelheid van de eerste groep ligt zo 
rond 32 km per uur, van de tweede 
een paar kilometer per uur lager. 
Hierdoor kunnen de behoeftes van 
de leden beter worden ingevuld. 
Nieuwe leden zijn altijd van harte 
welkom om kennis te maken en 
een paar keer mee te rijden.

De afgelopen vijf jaar heeft Toer-
wielerclub Nistelrode in de be-
kende geel-blauwe tenues gere-
den, die dankzij de sponsoring van 
OOvB (Oostendorp, Otten en Van 
Boekel), Van Tilburg Mode & Sport 
en Jack Martens Tweewielers mo-
gelijk is gemaakt.

Komend seizoen zal de club aan de 
start verschijnen met geheel nieu-
we kleding en een aantal nieuwe 
sponsoren.

toerwielerclub Nistelrode sluit 
wielerjaar af
NISTELRODE - Alweer twintig jaar geleden is Toerwielerclub (TWC) 
Nistelrode van start gegaan. Wat begon als een klein initiatief met een 
aantal toerfietsers, is intussen uitgegroeid tot een club van circa dertig 
wielrenners.

In de tweede helft met nog 10 mi-
nuten op de klok, sloegen De Me-
rels een gat van twee doelpunten, 
het was 8-10. Een wake-upcall 
voor de thuisploeg, die met gecon-
centreerd spel weer op een 10-10 
gelijkspel wist te komen. De Me-
rels schoten meteen raak van af-
stand en met nog enkele minuten 
te spelen, keek Altior weer tegen 
een achterstand aan. Gelukkig viel 
de gelijkmaker via een doorloop-
bal, maar de tijd was te kort om 
nog een overwinning te forceren. 

Altior 2 – Be Quick 2: 4-9 
Altior 3 – Be Quick 3: 13-13
BIO 2 – Altior 4: 2-5
Avanti 3 – Altior 5: 10-6
De Kangeroe MW1 – Altior MW1: 
4-9
Altior R1 – Avanti R1: 5-5
Altior A1 – De Horst A1: 6-10
Altior A2 – Emos A3: 16-0
Korloo A1 – Altior A3: 8-19
Altior C1 – TOG C1: 13-0

JES C1 – Altior C2: 6-1
Korloo E1 – Altior E1: 15-1
Altior E4 – Blauw Wit E1: 6-4
Altior F1 – De Korfrakkers F2: 2-25
De Korfrakkers W2 – Altior W1: 
3-4 

Bekerwedstrijd donderdag 9 okto-
ber. Ajola/De Wilma’s 1 – Altior 1  
2-9.

Altior 1 pakt met moeite punt 
korfbal
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HEESWIJK-DINTHER - Altior speelde zondag een thuiswedstrijd tegen 
De Merels uit Melderslo. vanaf het begin ontbrak het bij de dames aan 
felheid en scherpte. Hierdoor lukte het niet om een duidelijke voor-
sprong te pakken en zag de pupil van de week Maud van den Heuvel 
een ruststand van 5-4 op het scorebord.

Maud van den Heuvel

Heeswijk langs RkDVC
HEESWIJK-DINTHER - Na het be-
ginsignaal van scheidsrechter ver-
paalen, ontspon zich een boeiend 
voetbalgevecht tussen Heeswijk 
en RkDvC op het (te) lange gras 
van sportpark De Balledonk. 

Echte kansen bleven uit in de 
openingsfase, maar na ruim 20 
minuten was het thuisteam wel 
succesvol. Danny Aarts pikte een 
afgeslagen bal op het middenveld 
op en stuurde Çetin Alpdogu diep. 
Doelman Roel Bijsterbosch kwam 
ver zijn doel uit, maar werd ver-
schalkt door de Heeswijk-spits, die 
vervolgens met rechts de 1-0 in het 
lege doel kon schieten. Een kleine 
tien minuten later had aanvoerder 
Camiel van Doorn de wedstrijd al 
vroegtijdig in een beslissende plooi 
voor de thuisploeg kunnen leggen. 
Zijn diepe bal werd op waarde ge-
schat door Wouter van Dijke, die 
vervolgens binnen de Drunense 
zestien neer werd gelegd. Doelman 
Bijsterbosch tikte de toegekende 
penalty van de Heeswijk-captain 
echter uit de linker benedenhoek, 

waardoor de ruststand 1-0 bleef.
Na rust ging RKDVC op jacht naar 
de gelijkmaker. De solide defensie 
van de blauw-witten gaf echter 
niet veel weg, waardoor het uit-
team, met name vanuit corners en 
afstandsschoten, gevaarlijk werd. 
Hierbij hield Heeswijk-keeper Pa-
trick Lunenburg zijn doel weer ui-
terst vakkundig schoon. In de al-

lerlaatste minuut van de wedstrijd 
viel de bevrijdende tweede treffer. 
Wouter van Dijke werd diep ge-
stuurd, omspeelde de doelman en 
werd aangetikt, waardoor scheids-
rechter Verpaalen opnieuw niets 
anders kon dan naar de stip te 
wijzen. Man of the match Danny 
Aarts eiste de bal op en schoot de 
2-0 onberispelijk binnen.

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

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
Heb jij zin in de pr-workshop?
BETER COMMUNICEREN EN ONTMOETEN DAT IS DE INTENTIE

PR-workshop; Hoe schrĳ f je een persbericht? Hoe lever je dit aan? En wat te doen met foto’s. 

Het zĳ n slechts een paar vragen waarmee diverse instanties worstelen. Dat is dan ook de reden 

dat Bernheze Media verenigingen, stichtingen en andere organisaties tĳ dens een speciale 

informatieavond een handvat wil bieden. MELD JE AAN via: info@demooibernhezekrant.nl

Workshop:

28 of 29 

oktober

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

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

De pr-workshop is kosteloos

DONDERDAG 16 OKTOBER 

Oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

Lezing Herintroductie 
diersoorten in Nederland
Locatie: Artillerieweg 3 Uden

Energiecafé BECO
Locatie: Zaal Kerkzicht Loosbroek

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Open dag Heeswijkse 
Balletschool
Locatie: Basisschool het Mozaïek 
Heeswijk-Dinther
Pagina 21

Lezing over: Tradities 
in onze dorpen
Locatie: Heemkamer de Wojstap 
Heeswijk-Dinther

Informatieavond Opdidakt
Locatie: De Pas Heesch 

Lezing Jeroen van Cuijk
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

VRIJDAG 17 OKTOBER 

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

Vrijdagmiddagborrel met 
Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

Kaartavond 
Zonnebloemafdeling
Locatie: Willibrodcentrum 
Heeswijk-Dinther

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Foute Bingo
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 3

ZATERDAG 18 OKTOBER
 
Woonfeest bij 
Jacobs & Jacobs
Locatie: Laar 1 Nistelrode

Concert Fanfare 
St. Lambertus: thema ‘Film’
Locatie: CC Nesterle Nistelrode

Heesche Tonpraatavond
Locatie: De Pas Heesch

Start Open Bernhezer Libre 
Kampioenschappen
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Dirty Curtains in De Zwaan
Locatie: De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

ZONDAG 19 OKTOBER 

De Oranjewever ruilbeurs
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

Najaarswandeling in 
De Maashorst
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 17

Excursie Kasteel 
Ammersoyen
Locatie: Heemschuur Heesch
Pagina 8

Matineefilm Yves Saint 
Laurent
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther 

Lezing ‘Kerk-zijn 
in deze tijd’
Locatie: Kloosterkapel
Pagina 2

MAANDAG 20 OKTOBER 

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

De poppendokter heeft 
weer spreekuur
Locatie: Kanz Nistelrode
Pagina 21

Stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Kinderanimatiefilm Rio 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

DINSDAG 21 OKTOBER 

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

Lezing ‘De mobilisatie, 
oorlog en bevrijding in 
Nistelrode’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 8

Alzheimer Café
Locatie: Eigen Herd Uden

Kinderanimatiefilm Rio 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 22 OKTOBER 

Concert Maaslands Senioren 
Orkest
Locatie: Aula TBL Oss

DONDERDAG 23 OKTOBER 

Bingoavond t.b.v. 
De Zonnebloem
Locatie: Zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode
Pagina 6

StyLinda Stylish wonen 
workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

Cabaret Katinka Polderman
Locatie: De Pas Heesch

Onderonsje Dinther 
over thuiszorg
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Speciale discoavond
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Pagina 4

VRIJDAG 24 OKTOBER 

Oktoberfest
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 9

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 25 OKTOBER 

Oktoberfest
Locatie: De Misse Heesch
Pagina 9

Woonfeest bij 
Jacobs & Jacobs
Locatie: Laar 1 Nistelrode

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Bridgekampioenschap 
van Nistelrode
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

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

Spooktocht
Locatie: Griezeligste bos 
Heeswijk-Dinther

5de fanclubavond Herrie 
Davidson Band
Locatie: Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 26 OKTOBER 

Klassiek gitaarconcert 
Rolf van Meurs
Locatie: De Pas Heesch

Heemschuur Open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Bluessunday 
met Blues Around
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Finale Open Bernhezer Libre 
Kampioenschappen
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

MAANDAG 27 OKTOBER 

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Cursus Voetreflexmassage 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5, Nistelrode

Lezing ‘Eindeloos 
Bewustzijn’
Locatie: Berne Anders 
Heeswijk-Dinther


