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Toekomststoel in raadszaal voor
duurzaamheid bij beslissingen
Prins Weversrijk
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Mooi & Jongeren
V.l.n.r.: Kristel, Iris, Floortje, Joep, Amy, burgemeester Moorman, Fay, Tim, Aimée en Renske
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HEESWIJK-DINTHER/BERNHEZE - Duurzaamheid gaat over de wereld van morgen. Daarom overhandigden negen kinderen van BSO De
Draken op het gemeentehuis een ‘Toekomststoel’ aan burgemeester Moorman. De toekomststoel is bedacht door oud-politicus en schrijver
Jan Terlouw. Het is een lege stoel die in een vergadering de toekomst vertegenwoordigt en de deelnemers eraan herinnert om duurzaamheid mee te laten wegen in hun beslissingen.
Na een presentatie over duurzaamheid van Annemarie Rakhorst maakten Amy, Floortje,
Fay, Renske, Kristel, Iris, Aimeé,
Joep en Tim - allemaal 8, 9 of 10
jaar oud - samen met de andere kinderen van BSO De Draken
een toekomststoel. Ze versierden
een oude stoel met oude fietsbanden, lapjes stof, bloemen en

Nadenken
of dit wel een
goed besluit
is voor de
kinderen

de Nederlandse vlag.
Aimée legt aan de burgemeester
het doel van de toekomststoel
uit: “Als jullie een beslissing nemen, gaan jullie op deze stoel
zitten en denken jullie na of dit
wel een goed besluit is voor de
kinderen.”
Vragen
De kinderen mogen allerlei vragen stellen. Ze zijn eerst nieuwsgierig naar de burgemeester zelf,
de burgemeestersketting, hoe je
burgemeester wordt, of ze de
voorzittershamer echt gebruikt,
wat ze deed voor ze burgemeester werd en of ze, als ze in Bernheze weg zou gaan, een ander
beroep zou willen hebben. Iris,
die later zelf burgemeester wil
worden, vraagt wat de burgemeester nog meer doet dan ver-

De burgemeester presenteert de toekomststoel aan de raadsleden

Sportief Bernheze
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gaderen. Burgemeester Moorman: “Ik heb een hele leuke
baan! Ik mag mensen bij bijzondere gelegenheden feliciteren en
naar evenementen gaan.”
Duurzaamheid
Floortje vraagt of de burgemeester dan ook over het klimaat
spreekt. Burgemeester Moorman: “Als wij het niet goed
doen, dan hebben jullie daar
later last van, bijvoorbeeld als
de lucht viezer wordt. Dat vertel ik op plekken waar ik kom.”
Op Fay’s vraag of je de aarde op
kunt maken antwoordt de burgemeester dat we daar inderdaad heel voorzichtig mee moeten zijn. Renske vertelt dat ze
daarom helpt met het opruimen
van plastic in de bossen bij hun
huis. Dat doet de burgemeester
ook op de landelijke opruimdag:
“Elk jaar in een andere kern.”
En op haar kamer wijst de burgemeester even later op twee

afvalbakken: “Wij scheiden ons
afval natuurlijk ook.”
Raadszaal
In de raadszaal zijn de kinderen
onder de indruk van de microfoons èn de schuifpaneeltjes
waar stopcontacten onder verstopt zitten: “Wij werken zonder papier, dus duurzaam. Iedereen gebruikt een iPad.” De
toekomststoel zal een tijd in de
raadszaal staan. “Want hier komen onze 23 gemeenteraadsleden iedere zes weken bij elkaar.
Zij nemen alle besluiten en zij
moeten aan jullie denken!”
Tijdens de bijeenkomst van de
gemeenteraad op 1 november is
de toekomststoel officieel in de
raadszaal geplaatst en is de bijbehorende boodschap ook aan
de raadsleden uitgelegd.
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

Flyeractie
• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken
(12.000 stuks)
• Verspreiden met
DeMooiBernhezeKrant
(11.800 stuks)
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BAKKERIJ
COLUMN

De nieuwste trend in
Taartenland! Cookie
Cakes. In deze workshop
gaan we een prachtige
taart maken van koek,
met een overheerlĳke
frosting, fruit en andere
heerlĳkheden. We maken
een lekker koekjesdeeg
dat niet uitloopt, de
frosting maken we
natuurlĳk en als laatste
decoreren we met fruit en onder andere strooisels. Ook leuk
om samen te doen met vrienden of familie.
Heesch | woensdag 14 november | 19.00-22.00 uur | € 39,50

De Eijnderic: een plek voor creatieve
en persoonlijke ontwikkeling
Workshop schaal van glas

Maak een mooie
vierkante schaal van glas
in diverse kleuren! Je
begint met een eigen
ontwerp van 25/25 cm.
Deze glasplaat wordt voor
de eerste keer gestookt in
de glasfusing-oven...
daarna gaan we deze in
een mal leggen en stoken we de oven nogmaals om te
slumpen (dat betekent dat het door verhitting de vorm van
een schaal krĳgt).
Nistelrode | zaterdag 24 november | 9.30-11.30 uur | € 45,Actief blĳven met eten
Hoe kan ‘Actief blĳven met Eten’ je helpen zo lang mogelĳk
zelfstandig te blĳven? Aan de hand van veel praktische
voorbeelden en meegebrachte hulpmiddelen vertelt Phyllis
den Brok daar alles over.
Heesch | maandag 26 november | 19.30-21.30 uur | € 5,-

DECEMBER VOOR
DE DEUR! TIJD VOOR
EEN PROEVERIJ!
December staat weer voor de
deur. De maand van het heerlijk
avondje, gevulde speculaas,
roomboter amandelstaaf,
chocoladeletters en kerststollen.
We zijn al volop aan het bakken in onze bakkerijen en ook in
onze winkels, want als je het ruikt wil je gewoon proeven.
U weet dat wij altijd kiezen voor het beste om de beste
kwaliteit producten te bakken. Zoals mijn vader altijd zei:
‘van rommel kun je geen topkwaliteit product maken’.
Toch vertel ik het u nog even.
Neem de gevulde speculaas en roomboter amandelstaaf.
Wij bereiden deze met zuiver amandelspijs. Dus alleen amandel
en suiker in de juiste verhouding. Dat is doorgaans 1 kilo
amandelen op 1 tot 1,5 kilo suiker. Verder niets!
Wist u dat een ‘roomboter amandelstaaf met amandelspijs’ al
zo genoemd mag worden als er minder dan 10% amandel in
de spijs zit? Wat er dan nog meer in zit behalve héél veel suiker
zijn ook gemalen peulvruchten, abrikozenpitten etc. Daarom
zeggen zoveel mensen ook dat ze amandelspijs zo vies vinden.
Totdat ze ónze amandelspijs proeven. Of ónze marsepein…
Deze kwaliteit zorgt er ook voor dat wij onze roomboter
amandelstaaf niet kunnen verkopen voor zeg € 1,-. Daarvoor
moet u niet bij ons zijn. Maar neemt u hem wel dan heeft u iets
heel lekkers in huis gehaald waar u ook echt van geniet.
Onze chocolade: Callebaut. En niet alleen de beste maar ook
nog eens fairtrade chocolade. Daar hoort u binnenkort meer
van. Want we vertellen graag een goed verhaal. Nieuw in ons
assortiment is de Ruby Chocolade. En de naam zegt het al.
De chocolade is roze-rood. Naast melk, puur en witte
chocolade is dit er een met een fruitig zoetzuur tintje. Zonder
dat er kleurstoffen of smaakstoffen aan toegevoegd zijn. Dit
zult u bij ons terugvinden in onze patisserie. Verrassend lekker.
Als laatste: zaterdag 24 november organiseren wij weer de
‘decemberproeverij’ in onze winkels. U bent van harte welkom
van 10.00 tot 15.00 uur om alles wat wij in december voor u in
petto hebben, te komen proeven. Bart en Harm Lamers en hun
bakkersteam staan voor u klaar!
Lizzy Lamers Green, de bakkers Lamers

FILMHUIS DE PAS:

MÉDECIN DE CAMPAGNE

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Zaterdag 10 november: Dag met
Familieopstellingen door Juno
Welter. Van 10.00 tot 17.30 uur.
Info en aanmelden bij Margareth
Bloemen, 0413-351075 of
margarethbloemen@home.nl.
Donderdag 15 november: Lezing
door Frank van den Dungen. Dit
is de eerste van twee avonden
die elkaar aanvullen. De eerste
avond gaat vooral over de vier
klassieke elementen en de tweede avond over de vier elementen
met betrekking tot de horoscoop.

Aanvang 20.00 uur.
Donderdag 22 november: Tweede lezing door Frank van den
Dungen. Als je bij inschrijving
voor deze tweede avond jouw
naam, geboorteplaats, -datum
en -tijd per mail meestuurt, zal
er een persoonlijke uitdraai van
jouw geboortehoroscoop op
deze avond beschikbaar zijn. Het
staat je uiteraard vrij om voor één
van de twee avonden in te schrijven. De entreeprijs is € 12,50 per
avond. Schrijf je je voor beide

avonden in dan is de entreeprijs
€ 20,- inclusief je geboortehoroscoop. Je kunt alleen contant betalen in de zaal. Aanvang 20.00
uur. Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

2017, 102 minuten
drama/komedie.
Jean-Pierre is een huisarts van
de oude stempel met een drukke
praktijk op het Franse platteland.
Zeven dagen per week kunnen
zijn patiënten op hem rekenen.
Wanneer bij Jean-Pierre kanker
wordt geconstateerd, is rustiger
aan doen dan ook geen optie.
Ondanks het feit dat Jean-Pierre tegensputtert, stuurt zijn arts
een vervanger naar de praktijk.

Maandag 12 en
dinsdag 13 november.
20.00 uur € 5,-.
Nathalie, nog maar net begonnen als arts en niet gewend aan
het dorpse leven, wordt door
Jean-Pierre behoorlijk op de
proef gesteld. Nathalie laat zich
echter niet kennen en gaandeweg weet ze de dorpsbewoners
en ook Jean-Pierre voor zich te
winnen.

Nog meer films zien? Zie www.de-pas.nl/agenda/film
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Film van Heeschenaar
Ton van Zantvoort op grootste
documentaire festival ter wereld

AMSTERDAM/HEESCH - De documentaire SHEEP HERO beleeft zijn wereldpremière tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) op zaterdag 17 november.
SCHAPENHELD, zoals de Nederlandse titel luidt, is een 81
minuten durende cinematografische documentaire over een
traditionele Nederlandse herder
die wordt gedwongen te innoveren in een neoliberale wereld
die haaks staat op zijn idealen.
De film van geprezen filmmaker en producent Ton van Zantvoort, geboren in 1979 in Heesch, is geselecteerd uit 4.000
films die zijn ingestuurd naar het
prestigieuze A-festival en draait
met slechts tien andere films in
de Nederlandse competitie.
De film is ontstaan als een regionale Brabantse productie en lijkt
nu uit te groeien tot een internationaal succes.
Het festival zet de film hoog in
en heeft deze maar liefst tien
keer geprogrammeerd in de allergrootste zalen van Amsterdam, zoals Tuschinski 1 waar
728 mensen in passen. In totaal
kunnen er 3.000 mensen de film

SCHAPENHELD
STIJN
op het grote doek gaan bewonderen.
Voor de trailer ga naar
www.vimeo.com/newtonfilm/
sheepherotrailer.
www.sheephero.nl of
www.schapenheldfilm.nl.

20 november | 22.15 uur
Brakke Grond Grote Zaal
23 november | 13.45 uur
Munt 11 | Volkskrant-dag
24 november | 10.00 uur
Tuschinski 1
25 november | 16.15 uur
Ketelhuis Zaal 1.

Vertoningen tijdens IDFA (tickets
beschikbaar op www.idfa.nl)
17 november | 18.30 uur
EYE 1 | wereldpremière
(uitverkocht)
19 november | 16.15 uur
Tuschinski 1

Op 21 februari 2019 is Schapenheld de openingsfilm van het
DOCfeed festival in Eindhoven.
Dit is tevens de aftrap voor de
bioscoop release. De film draait
dan in bioscopen in het hele
land.

VAN ZANTVOORT OVER DE SELECTIE: “Je kunt je
niet voorstellen hoe blij ik ben. Ik heb jarenlang aan
de film gewerkt en dan ga je door hele diepe dalen.
Dit is ‘s werelds hoogst haalbare podium voor de
documentaire film. Als je daar bij hoort, dan is dat
geweldig. Maar ik heb nog geen tijd voor een feestje,
we zijn nog hard aan het werk om de film af te maken
en ik zal druk moeten gaan flyeren om al die zalen vol
te krijgen...”

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Quiz-fanatici
Een paar weken geleden ging ineens de telefoon. Een mevrouw
die overduidelijk een verkooptraining had gevolgd vroeg of ik mee
wilde doen aan de screentest voor het televisieprogramma Eén
tegen Honderd. Ik had me daar zonder het me te herinneren voor
aangemeld en nu was ik uitverkoren voor wellicht eeuwige roem
naast Caroline Tensen. Het enige wat ik moest doen was met redelijk
gevolg vijftig vragen beantwoorden in het Endemol-kantoor.
Direct na de screening moest je even wachten op de uitslag en kreeg
ik onverwacht een evaluatiegesprek met mijn directe buurvrouw. ‘De
vorige keren waren de vragen veel makkelijker. Ik moest er nu zeker
vijf gokken, dus ik weet niet of ik door ben. Ik wil heel graag kans
maken om eens naast Caroline Tensen te staan. Ik heb het nu al zo
vaak geprobeerd, het moet er maar eens van komen. Maar je hebt zo
veel concurrentie van echte kenners. Die weten alles. Die man die
voor ons zit, ken ik ook van gezicht. Die is gepensioneerd en heeft
alle tijd om zich op te geven voor alle televisiequizzen. Ik heb volgens
mij wel eens tegen hem gespeeld in de Eén tegen Honderd-app,
maar ik verlies telkens kansloos. Ik vind die vragen een klein beetje
bijzaak. Ik zou het gewoonweg geweldig vinden eens in de spotlights
te staan. Dat mag toch?’
Ik glimlachte vriendelijk naar mijn buurvrouw voor die middag, maar
ze moet gezien hebben dat ik met mijn oren stond te klapperen toen
ze deze zinnen uitsprak. Want ineens werd het me duidelijk in wat
voor wereld ik was beland. Ik was terecht gekomen in de wereld
van televisiequiz-fanatici. Geen wonder dat de meesten zojuist
blindelings die productieleider hadden gevolgd. Ze kenden hem nog
van de vorige keren. Toen ik daarna tegen mijn buurvrouw zei dat ik
nog nooit het programma volledig heb gezien en niet eens wist dat er
ook een app was, keek ze me vol ongeloof aan.
Nadat de vriendelijke productieleider wel mijn
naam noemde in de groep kandidaten die door
gingen en niet die van mijn buurvrouw, hoorde
ik een diepe zucht naast me. Ze feliciteerde me
vriendelijk, maar ik zag te teleurstelling in haar
ogen. ‘Beginnersgeluk’ stamelde ik nog toen ze
wegliep, maar mijn woorden konden haar niet
troosten. Ze had zojuist weer een jaar verloren in het
najagen van haar ultieme droom. Ik vond het
oprecht sneu.

blieker@bernhezemedia.com
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GEZONDHEID IN BALANS

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
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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COLUMN
Bernadette
HET ‘KINDERVERHOOR’
DOOR DE RECHTER BIJ
EEN SCHEIDING
Kinderen die met de echtscheiding van hun
ouders te maken hebben, mogen hun stem
laten horen bij de rechter. Zij hebben vanaf
de leeftijd van 12 jaar het recht om hun
zegje over de scheiding te doen. Dit heet
het ‘kindgesprek’ of ‘kinderverhoor’.
Het kindgesprek is dus een vast onderdeel van het
echtscheidingstraject. Daarom is het goed een kind te
informeren over zijn rechten. Het kindgesprek geldt ook
als de ouders het samen eens zijn over de scheiding en een
ouderschapsplan hebben opgesteld waarin ze afspreken hoe
ze de zorg- en opvoedingstaken voor hun kinderen na de
scheiding verdelen en hoe ze bijdragen in de kosten van de
kinderen (alimentatie).
Hoe gaat het kinderverhoor in zijn werk? Nadat het
echtscheidingsverzoek van de ouders bij de rechtbank is
ingediend, krijgt een kind in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar
een brief van de rechtbank. Daarin wordt het opgeroepen voor
een gesprek met de rechter.
De bedoeling van het kindgesprek is dat het kind betrokken
wordt bij de echtscheidingsprocedure, die heeft immers
ook voor hem/haar gevolgen: waar het gaat wonen, hoe de
vakanties zijn verdeeld, waar de verjaardag wordt gevierd. De
rechter wil graag weten wat het kind ervan vindt. In een kort,
informeel gesprek - ouders mogen daar niet bij zijn - mag het
kind zijn eigen mening geven.
De rechter bespreekt ook met het kind welke informatie uit
het gesprek aan de ouders wordt teruggekoppeld. Omdat het
kind op deze manier ‘gehoord’ wordt, heet het in juridische
taal een ‘kinderverhoor’.
Ouders die in goed onderling overleg hun scheiding regelen,
hebben vaak ook al met hun kinderen gepraat over hun
wensen en houden daar rekening mee bij het maken van de
afspraken. De rechter zal die afspraken dan volgen.
Echter, het kan ook zijn dat ouders verwikkeld zijn in een
‘vechtscheiding’ waar de kinderen de dupe van dreigen te
worden.
Het kindgesprek is dan een goede manier om die problemen
boven water te krijgen, zodat de rechter maatregelen kan
nemen en hulp kan inschakelen.
Overigens is het kindgesprek niet verplicht. Kinderen die liever
geen gesprek willen, mogen de rechter ook een brief schrijven
waarin ze vertellen wat zij belangrijk vinden.
Omdat per jaar ongeveer 70.000 kinderen in ons land met
de scheiding van hun ouders te maken krijgen, is het goed
dat hier vanuit allerlei instanties aandacht voor is en dat de
nadelige gevolgen voor kinderen zoveel mogelijk worden
beperkt.
In mijn praktijk voor scheidingsbemiddeling is er dan ook
uitgebreid aandacht voor het bespreken van een zorgvuldige
regeling voor de kinderen.
Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel
hun werk met plezier kan blijven doen?
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

Lezing over gezonde
voeding
HEESWIJK-DINTHER
Op
woensdag 14 november is er
een interactieve lezing in de
bibliotheek Heeswijk-Dinther
over gezonde voeding en de
nieuwe schijf van vijf.
De lezing
Boeken over voeding gaan als
warme broodjes over de toonbank. Koolhydraatarm, superfoods, glutenvrij en vegan zijn de
meest recente voedingstrends.
Soms spreken de voedingsexperts elkaar zelfs tegen. Wat is
nu feit en wat is fabel? Is het wel
zo gezond om bepaalde voedingsstoffen zo rigoureus uit je
menu te schrappen? En wat is de
reden dat het Voedingscentrum
in 2016 een nieuwe schijf van
vijf heeft samengesteld?
Op woensdag 14 november
geeft Anneloe Rijpkema een
nuchtere, informatieve lezing
over gezonde voeding anno
nu. In haar presentatie gaat ze
in op de voor- en nadelen van
de nieuwste voedseltrends en
vertelt ze hoe wetenschappelijk
onderzoek tot de nieuwe schijf
van vijf heeft geleid. Met behulp
van uw mobiele telefoon kunt u
met het online systeem Kahoot
ter plekke uw kennis testen over
gezonde voeding.
De spreker
Anneloe Rijpkema is al ruim 30
jaar werkzaam als diëtist en onderzoeker op het gebied van gezonde voeding. In haar praktijk
Gezonde Eetkamer adviseert ze
mensen van jong tot oud, van
dun tot dik, bij ziekten, allergie-

en of om een betere weerstand
te krijgen. Specialisaties van Anneloe zijn vegetarische voeding,
kindervoeding en voedselovergevoeligheid. Bijzonder is het,
mede door Anneloe, in Tilburg
uitgerolde project: HapStapPoepFabriek om basisschoolkinderen op speelse wijze het
belang van goede voeding bij te
brengen. Dit project is in samenwerking met GGD-JOGG en Gemeente Tilburg uitgerold.
Deze lezing wordt georganiseerd
in het kader van We Are Food
Brabant 2018.
De kaarten voor de lezing zijn in
de voorverkoop € 5,- voor bibliotheekleden en € 7,- voor niet
leden. Aan de dagkassa kosten
de kaarten voor iedereen € 7,-.
Ze zijn te koop via
www.nobb.nl én in alle vestigingen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken
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Prins Rini II en Adjudant André
We t(r)appen allebei lekker dûr

WEVERSRIJK - In een volle zaal van zaal ‘t Tramstation onthulde dit jaar Tzizat de nieuwe Prins van het
Weversrijk: Prins Rini II met Adjudant André. Maar wie zijn Rini en André? Hieronder 11 vragen aan de
nieuwe Prins en zijn Adjudant.
Wat is je naam?

Rini de Reuver.
Waar kunnen we je van kennen?
(hobby’s, clubs)
De fietsenwinkel ‘FietsPlus Rini’
en mijn hobby is om op zondag te
mountainbiken of wielrennen en
daarna een potje bier te pakken.
Wat doe je in het dagelijks
leven?
Ik ben eigenaar van FietsPlus Rini.
Ik verkoop fietsen en scooters en
doe het onderhoud hieraan.
Vrouw, vriendin, kinderen?
Al 23 jaar gelukkig getrouwd met
Astrid en we hebben een zoon,
Sem van 15 jaar.
Hoe ben je gevraagd als Prins en
moest je er lang over nadenken
toen ze je vroegen?
Ik werd gebeld door Henk met
de vraag of ik de Prins van het
Weversrijk wilde worden. Samen
met mijn Durske heb ik het er
even over gehad en beslist dat
we dit avontuur aan wilden gaan.
Ik vind het een hele eer om de
Skônste, de Prachtigste en de Belangrijkste mens van het Weversrijk te worden.
Hoe vierde je voorheen carnaval?
Met vrienden en kinderen carnavallen in de tent.
Liep je in het verleden vaak mee
met de optocht?
Ik heb nooit mee gelopen! De
optocht bekeken we altijd langs
de kant.
Wat is het leukste dat je, voordat
je Prins werd, hebt meegemaakt
met carnaval?

Dat we als voornemen hebben
om maar één dag te gaan en
vervolgens alle dagen aanwezig
zijn.
Hoe denk je de aankomende periode het Weversrijk te regeren?
Samen met mijn Adjudant, onze
Durskes en de rest van het Weversrijk ‘T(r)appen we lekker
dûr’. We gaan er in elk geval een
mooie carnaval van maken!
Wat moet het Weversrijk
nog meer van je weten?
Als ze nog iets van me willen weten moeten ze het maar aan me
vragen.
Wat is je leus?
We t(r)appen lekker dûr!
Wat is je naam?

André Franssen.
Waar kunnen we je van kennen?
(hobby’s, clubs)
Je kunt me kennen van de
Kindervakantieweek en de Fonteinrakkers. Mijn hobby is hondensport, wat ik beoefen in Nuland.
Vrouw, vriendin, kinderen?
Getrouwd met Daniëlle en we

Adjud
a
André nt
en
Prins
Rini II

hebben samen twee zonen, Ruben van 15 jaar en Tijmen van 14
jaar.
Wat doe je in het dagelijks
leven?
Kwaliteit- en lascoördinator bij
Stacon Metaalwerken in Oss.
Wat is je binding met de prins?
We zijn vrienden van elkaar.
Hoe ben je gevraagd door de
Prins als persoonlijk Adjudant en
moest je er lang over nadenken?
Ik kreeg een appje van Rini of ik
thuis was, al was het maar tien
minuten, want hij moest iets aan
mij vragen. Diezelfde dag is Rini
nog geweest en vroeg aan mij of
ik zijn persoonlijk Adjudant wilde
worden. We hebben wel eens tegen elkaar gezegd dat als de een
Prins zou worden de ander dan
de Adjudant zou zijn. Ik kon hier
nu niet onderuit en zei dat ik dat
wilde worden.
Hoe vierde je voorheen carnaval?
Samen met vrienden en kinderen
in de tent.
Wat is het leukste dat je, voordat
je persoonlijk Adjudant werd,

hebt meegemaakt met carnaval?
De carnaval is altijd leuk, gezellig
en het is één groot feest.

Wij feliciteren Prins Rini II en Adjudant André
en wensen hen een mooie carnaval

Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

Hoe zie je je zware taak als persoonlijk Adjudant en hoe denk je
de Prins te gaan begeleiden?
Nou, zo zwaar zal ie niet worden.
Aangezien ik de Prins al wat jaren ken, weet ik dat hij graag bier
drinkt en houdt van een vette
hap, hier zal ik hem goed in begeleiden zodat hij niets te kort
komt.
Wat wil je het Nisserois volk nog
verder meegeven?
Kom allemaal naar de tent en
we gaan we er met z’n allen een
mooie carnaval van maken.
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
ons pap en trotse opa

Harry van den Hurk

Viering
Werelddag
met AfrikaEnga koor

echtgenoot van

Fien van den Hurk - Steenbergen
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.
Fien
Hélène en Marco
Ilja
Jur
Jeroen en Mariëlle
Lauren
Bram
2 november 2018
Schutsboomstraat 17, 5384 GS Heesch
De avondwake wordt gehouden op woensdag 7 november om
19.00 uur in de Kerk van de Petrus-Emmaus Parochie, Kerkstraat 2
te Heesch.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag
8 november om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Samenkomst
in de kerk, waar tevens gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen vragen we een bijdrage voor de
Zondagmiddagclub in Heesch. Deze organiseert activiteiten
voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor staan
collectebussen achter in de kerk.
Harry is nu thuis waar u afscheid van hem kunt nemen op
woensdag na de avondwake tot 21.00 uur.

Sint Maartenviering

HEESWIJK-DINTHER - Sint Maartenviering met optocht naar Laverhof op zaterdag 10 november om 17.00 uur in de Willibrorduskerk
in Heeswijk. Sint-Maarten is een feest van samen delen en een lichtje
zijn voor elkaar. Daarom lopen we na de viering met onze lampionnen naar Laverhof. Daar verrassen we de bewoners met onze liedjes.

HEESCH – Armoede vormt in de
Bijbel nooit een vraagstuk dat
slechts economisch van aard
is. Het gaat niet enkel om een
probleem dat afzonderlijk behandeld kan worden en gereserveerd is voor het domein van de
economie. De omgang met geld
en goed is altijd weer ingebed in
de relatie met de naaste. Er kan
nooit gerechtigheid en vrede
zijn zolang er armen aan onze
deuren van overvloed kloppen.
Zijn wij nog bekwaam om het
menselijke hierin te erkennen en
de deuren van ons hart te openen?
Parochies wereldwijd zijn door
paus Franciscus uitgenodigd om
aan te sluiten bij de Werelddag
voor de Armen. Ook de kerken van de parochie De Goede
Herder gaan hierop in. Voor de
Heesche geloofsgemeenschap is
er op zaterdag 17 november om
19.00 uur een speciale themaviering met medewerking van het
Afrika-Enga koor. Naast het zingen van mooie en toepasselijke
liederen wordt er in deze viering
inhoudelijk nagedacht over de
manier waarop armoede centraal
staat in de Bijbel.

ZATERDAG 17
NOVEMBER OM
19.00 UUR

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Tijdens de viering zamelen koorleden geld in voor de stichting
PEP projecten Bernheze. Deze
stichting helpt kansarme mensen in Roemenië. Het verschil
tussen arm en rijk wordt in veel
Oost-Europese landen steeds
groter.
Niet alleen staat de solidariteit
tussen landen onder druk, maar
ook binnen samenlevingen en
zelfs richting bepaalde sociale
groeperingen, waaronder de Roma-bevolking. Deze groep heeft
in Roemenië sterk te lijden onder
discriminatie en sociale uitsluiting.
Voor meer informatie:
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.
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Diamanten bruidspaar
Jo en Riek Langenhuizen

Burgemeester Moorman met Riek en Jo Langenhuizen

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: @DMBK

NISTELRODE – Op 24 oktober 1958 trouwden Jo en Riek Langenhuizen voor de wet, vijf dagen later
voor de kerk, zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Aansluitend was het feest met familie om de bruiloft
te vieren. Vrijdag 26 oktober hebben ze met familie het 60-jarig jubileum van hun huwelijk gevierd.
Jo en Riek leerden elkaar kennen
achter de dorskast, toen ze allebei aan het werk waren op het
land bij de boer. Riek was bezig
met hooi binden toen Jo haar
zag. Het was meteen raak en de
twee raakten aan de praat. “We
hebben meteen een afspraak gemaakt om met zijn tweetjes naar
een toneelstuk te gaan kijken”,
blikt Jo terug.

ZE LEERDEN ELKAAR
KENNEN ACHTER DE
DORSKAST

ochtend stond ik mee in de hennenkooi”, vertelt Riek.

stopt en zijn verhuisd naar een
woning aan de Hoogstraat.”

Aan de Langstraat heeft het
echtpaar lief en leed gedeeld. Er
werden drie zoons en een dochter geboren en tot drie keer toe is
het bedrijf getroffen door brand.
Maar steeds hebben Riek en Jo
het bedrijf draaiende weten te
houden. Jo vult aan: “Totdat de
prijs voor de eieren te laag werd.
We zijn toen met het bedrijf ge-

Het echtpaar heeft negen kleinkinderen, waar zij enorm van
genieten. “Vroeger hebben we
veel opgepast”, zegt Riek. “En in
april verwachten we ons eerste
achterkleinkind”, voegt ze daar
trots aan toe. Daarnaast leest
Riek graag een boek en brengt
Jo graag tijd achter de computer
door.

Na twee jaar verkering trouwden
de twee. Op 24 oktober in het
gemeentehuis voor de wet, op
29 oktober in de Lambertuskerk
in Nistelrode. Na het trouwen
startte het echtpaar een boerenbedrijf met hoofdzakelijk kippen
aan de Langstraat. De twee hebben altijd samen op de boerderij
gewerkt. “Om half acht in de

Rommelmarkt
VORSTENBOSCH - Er vindt
binnenkort weer een leuke rommelmarkt plaats in Gemeenschapshuis De Stuik.
Op zondag 11 november kan
iedereen weer gezellig komen
snuffelen aan de Schoolstraat
14.
De zaal gaat voor deelnemers
om 8.00 uur open, de aanvang
van de markt is om 9.30 uur en
om 15.00 uur loopt de markt
ten einde.
De organisatie is in handen van
EHBO Sint Lucas. Aanmelden
en/of informatie via
ehbo.rommelmarkt@gmail.com.
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KBO VORSTENBOSCH

KBO Bernheze
Lezing in
Vorstenbosch
over het levenseinde

Jan van der Ent

BERNHEZE - Op uitnodiging
van de Stichting Zorgvoorzieningen houdt Jan van der Ent,
gastspreker van KBO Brabant, in
Vorstenbosch een lezing met als
titel ‘In gesprek over het levenseinde’.
Praten over het levenseinde is
niet gemakkelijk maar wel belangrijk want iedereen krijgt er
vroeg of laat mee te maken. Dan
kun je maar beter voorbereid zijn.
Dat geeft rust.
Aan de hand van een Powerpoint-

presentatie geeft Van der Ent
overzichtelijke informatie over allerlei medische zaken die bij een
overlijden van belang kunnen
zijn, zoals het gewone sterven,
stoppen met behandeling, palliatieve zorg, euthanasie, enzovoorts. Daarnaast vragen allerlei
praktische zaken de aandacht,
zoals praten met je naasten en
de huisarts over je overlijden, het
regelen van je uitvaart, financiën,
nalatenschap, enzovoorts.
De lezing wordt gehouden op
woensdagochtend 14 november
om 10.00 uur in de foyer van gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch. De entree en de koffie
zijn gratis. Iedereen is van harte
welkom.

Jong van Harte
exit

HEESCH - Ondanks een aantal pogingen via de KBO INFO,

Lezing over levenseinde
direct via de leden en DeMooiBernhezeKrant is men er helaas
niet in geslaagd voldoende mannelijke toneelspelers te werven.

sluiten en de kou buitensluiten
door de verwarmingsknop een
tandje hoger te zetten en het binnen weer gezellig maken.

Toneelvereniging Jong van Harte is dan ook gedwongen de
spreekwoordelijke pijp aan Maarten te geven en dat is geen titel
voor een één-acter; nee ze geven
het op, jammer maar waar.
KBO Heesch zal het in de komende jaren moeten doen zonder een
mooie revue door eigen leden.

De huiselijke feestdagen komen
er weer aan. Voor de carnavalsliefhebbers houdt dit in dat zij komende zaterdag weer al hossend
hun nieuwe Prins mogen verwelkomen. 17 november is die ouwe
heer met mijter en baard aan de
beurt en deze beste man wordt in
Heesch op 18 november binnen
gezongen. Hopelijk is zijn paard
wel opgewassen tegen al die
zonnepanelen die je steeds vaker
op de daken ziet verschijnen...

Onder het mom ‘er zijn ergere
dingen in de wereld’ gaan ze allen weer hun eigen gang en gaan
zich bezighouden met andere
leuke zaken.

Wintertijd
HEESCH - Vorig weekend is heel
Nederland weer de wintertijd ingerold. Dit resulteert in ‘s morgens voor eventjes eerder licht
en ‘s avonds vroeger donker. We
lopen nu weer in de pas met het
normale beeld van de Greenwichtijd-indeling; dus zoals het
was voordat er sprake was van
zomertijd, ingevoerd in 1977.
In de praktijk betekent dit dat
we ‘s avonds eerder de gordijnen

De KBO zal deze bisschop op vrijdagmiddag 30 november in CC
De Pas ontvangen zoals de leden dit jaarlijks gewend zijn. Om
13.00 uur is de zaal open en om
13.30 uur start het programma.
Aangezien Bert het op zijn heupen heeft, mag hij dit jaar alleen
foto’s maken!
Begin maar vast met stemoefeningen en smeer eventueel de
kelen, dan kan er weer gezongen
worden over die zak van Sinterklaas en zijn ZWARTE Pieterbaas!
Jullie zijn van harte uitgenodigd!

Liederentafel
KBO Loosbroek
LOOSBROEK - KBO organiseert
15 november weer een liederentafel, die zal plaatsvinden in CC
De Wis. De aanvang is om 19.30
uur en de avond zal rond 22.00
uur ten einde lopen.
Anneke van Lankveld-Dobbelsteen zal met ‘Ut bont gezelschap’ garant staan voor een
gezellige avond. Tijdens deze Liederentafel kun je volop meezingen met bekende liedjes en voor
de liefhebbers zetten we de tafels

UT BONT GEZELSCHAP
aan de kant zodat er gedanst kan
worden. Boeken met muziekteksten zullen aanwezig zijn dus iedereen kan meezingen.
Deze uitnodiging is voor alle
50-plussers van Loosbroek en
Bernheze en voor alle mensen
van de Zonnebloem, zangkoren
et cetera. De entree is € 2,- per
persoon voor KBO-leden. Voor
niet-leden is de entree € 3,- De
consumpties zijn voor eigen rekening. Zie ook www.loosbroek.nu.

Meer foto’s en nieuws: www.mooibernheze.nl

Tonnie van Koolwijk Koning
Sint Willebrordusgilde Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag stond het koningschieten bij het Sint Willebrordusgilde
Heeswijk op het programma en na het 214ste schot viel de houten vogel na een spannende strijd naar
beneden. Het was Tonnie van Koolwijk die het genadeschot loste.
Tonnie is op 6 augustus 1955
geboren in Maasbommel en is
daar ook opgegroeid. Hij kwam
uit een gezin met acht kinderen.
Tonnie volgde de opleiding LTS
automonteur wat hij ook een
half jaar uitoefende en daarna is
hij overgestapt naar machinaal
timmerman en werkt nu al 24
jaar bij Ad Donkers Timmerbedrijf in Vorstenbosch.
In 1974 leerde hij Ria Broeren kennen en het was meteen
liefde op het eerste gezicht. Hij
trouwde in 1989 met haar en
ging wonen in de Willebrordstraat in Heeswijk waar ze nu
nog wonen.
Tonnie tennist graag; dit doet
hij al zo’n 30 jaar. Sinds 2014
is hij samen met Ria lid van het
Heeswijkse gilde en neemt daar

al verschillende kruisbogen voor
zichzelf en de overige leden van
het gilde, zodat deze hobby ook
betaalbaar blijft. Tonnie is bijna
altijd aanwezig bij alle activitei-

HIJ MAAKTE ZELF
AL VERSCHILLENDE
KRUISBOGEN

Tonnie van Koolwijk

een belangrijke plaats in. Jeu
de boulen doet hij graag, maar
ook schieten met kruisboog is
z’n passie. Bovendien maakte
hij zelf met veel handenarbeid

ten van het gilde, dus wat inspanning betreft als koning van
het gilde zal dat hem niet zwaar
vallen; nu alleen met nog meer
plezier als visitekaartje van het
gilde.
Het gilde wenst hem daarin ook
veel succes het komende jaar.
Hopelijk mag hij samen met zijn
vrouw in goede gezondheid het
koningsjaar volbrengen.
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Een bijzonder cadeau voor Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - Het bestuur van de Stichting Vrienden Cunera/De Bongerd heeft als doel het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven voor de bewoners
van Laverhof, locatie Heeswijk-Dinther. Met de overhandiging van de CRDL, spreek uit als Cradle, is wederom een doel bereikt. Aan Bep van Bokhoven, bewoonster van de
afdeling Kastanjedreef, de eer om de CRDL samen met haar dochter Lonneke voor het eerst te gebruiken.

Bep en Lonneke van Bokhoven

reguliere exploitatie van het verzorgingshuis”, zegt Sanne Kivits,
teammanager Welzijn.

V.l.n.r.: Sanne Kivits (Laverhof), Lonneke van Bokhoven, Ineke Habraken (Laverhof) Marijke den Otter
en Fons Arts 
Foto: Jacques Worms

In 2017 is gestart met het werven van donaties om voor de bewoners van Laverhof een CRDL
aan te schaffen. Zo organiseerde

de stichting een sponsordiner en
deed mee met de Rabo Clubkas
Campagne. Op 30 oktober werd
de CRDL officieel overhandigd

aan Laverhof. “Een project dat
zonder bijdrage van de stichting
niet gerealiseerd had kunnen
worden. Dit past niet binnen de

De CRDL is een houten, ovalen
instrument dat aanraking tussen mensen omzet in geluid. Dit
maakt het mogelijk weer contact
te maken met mensen die moeite hebben met communicatie of
waar het niet meer mogelijk is te
communiceren.
In het bijzijn van medewerkers,
vrijwilligers en bestuursleden van
de stichting Vrienden Cunera/
De Bongerd mocht Lonneke van
Bokhoven samen met haar moeder de CRDL voor het eerst gebruiken. “Bijzonder om te zien
wat er gebeurt”, zei Lonneke.

“Mijn moeder ontspande zich
helemaal. Ook werden emoties
zichtbaar bij geluiden van de golven van de zee en het horen van
het miauwen van een poes.”
Het bestuur van de stichting is
trots dat zij wederom een mooi
project heeft kunnen realiseren. Zonder financiële hulp van
vrienden lukt dit ze niet. Nieuwe vrienden zijn dan ook altijd
welkom. Wil jij ook vriend worden? Stuur dan een mail naar
vriendencdeb@gmail.com met
daarin jouw telefoonnummer.
Een van de bestuursleden neemt
dan contact met je op. Namens
de bewoners van Laverhof alvast
bedankt!
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Handwerkverkoop
Ziekenvereniging
Horizon Heesch

Lokaal FNV Maasland heeft
jubilarissen gehuldigd

HEESCH - Er wordt weer een grote handwerkverkoop georganiseerd
door Ziekenvereniging De Horizon Heesch. Op zondag 11 november is er dé uitgelezen mogelijkheid om iets leuks te kopen voor de
aankomende feestdagen of een andere feestelijke gelegenheid.
Er zal van alles te koop zijn voor
de winter, maar ook spullen die
in de zomer van pas komen zijn
verkrijgbaar. Bovendien steunt de
koper daarmee het werk van Ziekenvereniging Horizon Heesch.
Deze vereniging zet zich al meer
dan 40 jaar in voor de zieken,
eenzamen en gehandicapten in
Heesch. De verkoop vindt van
11.00 tot 16.00 uur plaats. Iedereen is van harte welkom om

een kijkje te komen nemen in
de dagkerk van de Petrus’ Bandenkerk aan de Kerkstraat in
Heesch.
En zoals gewoonlijk staat de koffie weer klaar!

‘Iets leuks voor de aankomende
feestdagen of een andere
feestelijke gelegenheid’

KERST MET
TRAITEUR PLANK
Heb jij al aan de Kerst
gedacht? Wij namelijk wel.
Wist je dat:
* Wij ook borrelplanken met kerst
aan huis leveren ook op de
feestdagen zelf.
* Je giftcards kunt bestellen
(leuk cadeau om te geven maar
ook om te krijgen).
* Dat je bijpassende houten
planken erbij kunt bestellen.
(die gemaakt worden door
mensen met een verstandelijke
beperking).
Neem contact met ons op en ga naar:
www.traiteurplank.nl
Info@traiteurplank.nl
Of bel naar 06-45514276

*
*

Dat je bijpassende wijnen erbij
kunt bestellen.
Dat jij jouw gasten kunt
verrassen zonder dat je zelf lang
in de keuken hoeft te staan.

De jubilarissen

BERNHEZE - Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in Heesch hebben 23 leden van het FNV, die al 40
jaar lid zijn, hun jubileum gevierd. Er was één vrouwelijk lid bij, de rest waren allemaal mannen! Na
de inleiding, waarin de rol van Lokaal FNV Maasland binnen de vereniging uiteengezet werd, kreeg de
bestuurder het woord voor de actualiteit. Hierna begon de huldiging. Uit handen van Gerald Maenen
kregen de jubilarissen hun speld uitgereikt.
Na een korte pauze met een
drankje werd de groepsfoto gemaakt en aansluitend hebben
de jubilarissen kunnen genieten

van een lekker buffet. Bij het afscheid hebben zij ook nog een
extra cadeautje, in de vorm van
een pakket met artikelen uit de

Wereldwinkel, ontvangen.
De volgende huldiging is op 10
november voor mensen die al
50, 60 en 70 jaar lid zijn!

Gezellig en zonnig jeu de
boules- en schiettoernooi
NISTELRODE - Afgelopen zondag was het weer hoogste tijd voor de traditionele gezamenlijke activiteit
van de Jeu de boulesclub Die Lé en het Gilde St. Anthonius Abt-St. Catharina, namelijk het jaarlijkse,
door beide verenigingen georganiseerde, jeu de boules- en schiettoernooi.
Met 29 deelnemers was het
aantal deelnemende leden iets
lager dan vorig jaar, maar met
de hele dag een lekker zonnetje erbij werd het evenals voorgaande edities weer een gezellig
toernooi met afwisselend jeu de
boulen en schieten met de luchtbuks.
Deze keer was Rien Cuijpers de
winnaar. Hij bleef op doelsaldo
Jos van der Heijden en Tiny de
Mol voor. Voor Rien geldt verder
dat zijn naam zal worden bijgeschreven, op de zes jaar geleden

speciaal voor dit evenement gemaakte, plaquette.
De einduitslag ziet er als volgt
uit:
1e plaats: Rien Cuijpers
11 punten (doelsaldo + 95)
2e plaats: Jos van der Heijden
11 punten (doelsaldo + 93)
3e plaats: Tiny de Mol
11 punten (doelsaldo + 85)
4e plaats: Leo Toonen
10 punten (doelsaldo + 99)
5e plaats: Ad Cuijpers
10 punten (doelsaldo + 93).
Frans van Geffen ontving de

poedelprijs met 0 punten en een
doelsaldo van -19.
Hierna werd er nog geruime tijd
gezellig nagebuurt en kan weer
teruggekeken worden op een
gezellig en geslaagd toernooi.

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 12 november 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Hoe heet de film in het Nederlands van Heeschenaar Ton van Zantvoort?

2. Waarin slaapt Sinterklaas in de Museumboerderij?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Hoe heet het ‘Asieldier van de week’?

4. Wie organiseert er een ‘Mysterious Night’?

5. Welke dichter en chefkok komt bij de ‘Zin van Bernheze’ spreken?

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

6. Wat is de voornaam van de nieuwe koning van St. Willebrordusgilde?

Winnaar vorige week:
Fien van Es
Het antwoord was:
ROOSJE
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RegioBank kiest bewust
voor de regio

Shoeby

HEESWIJK-DINTHER - In dorpen en kleine steden verdwijnen steeds meer banken
en winkels. RegioBank kiest bewust voor de regio en zet zich in om ervoor te zorgen
dat lokale basisvoorzieningen blijven bestaan. Daarom start RegioBank dit najaar
een lokale actie.

HEESCH – Bianca de Bekker is al van jongs af aan bezig met mode. Na jaren filiaalmanager te zijn geweest bij Shoeby, werd ze 5 jaar geleden eigenaar van haar eigen
Shoeby vestiging in Heesch. Samen met 5 enthousiaste stylistes helpt ze klanten hier
aan de perfecte outfit.

voor alle bankzaken: betalen, sparen en
hypotheken.

doeld voor zowel moeders als dochters.
Ook de collectie van Fred van Leer komt
binnenkort weer in onze winkel met een
mooie mannencollectie.

Een actie waarvoor RegioBank Heeswijk-Dinther een mooie samenwerking
met Jumbo Heeswijk-Dinther heeft.
Mensen die met een betaalrekening
naar RegioBank overstappen, ontvangen een cadeaukaart van Jumbo Hees-

PERSOONLIJKE
SERVICE WAARDEREN
KLANTEN
wijk-Dinther t.w.v. € 25,-. Hiermee
hoopt RegioBank Heeswijk-Dinther
nieuwe klanten te verwelkomen en zo
ook het lokale ondernemerschap te bevorderen.
RegioBank is de bank in de buurt waar
mensen voor persoonlijk contact gewoon even binnen kunnen lopen. Daarnaast biedt RegioBank alle gemakken
van deze tijd, zoals internet en mobiel
bankieren.
“Eigenlijk het beste van twee werelden, waarbij de klant zelf bepaalt of hij
langskomt bij ons op kantoor of dat hij
het zelf online regelt”, aldus Peter van
Grunsven.
Mensen kunnen bij RegioBank terecht

Trendy kleding voor jong en oud

Overstappen is zo geregeld
Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank
zorgen de medewerkers van RegioBank
Heeswijk-Dinther ervoor dat u met de
Overstapservice gemakkelijk van bank
overstapt. Zij weten precies wat er moet
gebeuren en helpen u hier ook bij.
Bianca de Bekker

Deze persoonlijke service waarderen
klanten. In november kreeg RegioBank
van haar klanten nog een 9 als rapportcijfer in de Geldgids van de Consumentenbond, het hoogste cijfer van alle Nederlandse banken.

“Toen ik begon heb ik een leuk team samengesteld”, vertelt Bianca. “Dat het een
goede match is, merk je als klant meteen
aan de prettige vibe in de winkel.”

‘Mensen mooier maken
is mijn passie’
Hoofdstraat 100a
Heeswijk-Dinther
0413-291980
Julianastraat 12
Middelrode
0413-291980
Heilig Hartplein 6a
Den Dungen
073-782106

Trendy en betaalbaar
Bij Shoeby kun je terecht voor dames- en
herenkleding van de merken Eksept en
Refill. Voor de kids vanaf maat 92 hebben
we eigentijdse kleding van ons merk Jilly
& Mitch.
Nicolette en Fred
Bijzonder is de lijn van Nicolette van Dam,
deze komt uit als prachtige feestcollectie
gemaakt van leuke, luxe stoffen en be-

Adviseur op maat
De winkel kenmerkt zich verder door een
relaxte, huiselijke sfeer. “Je kunt op je gemak rondsnuffelen in de winkel, maar we
geven jou - eventueel op afspraak - ook
met plezier een advies op maat en we zorgen ervoor dat jij er op je best uitziet. Het
is altijd een uitdaging jou uit je ‘comfort
zone’ te halen en te laten zien hoe het anders kan.”
VIP-avond
Groepen vanaf 10/12 personen kunnen
bij Bianca en haar team ook een VIPavond boeken. “Je hebt dan de winkel
helemaal voor jou en je gezelschap alleen
en kunt profiteren van 20% korting op de
hele collectie.”

Shoeby - Heesch
‘t Dorp 57d - 5384 MB Heesch.
0412 475 024
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Column

Collecte voor kinderen met
een handicap
Vrijwilligers NSGK collecteren van 12 tot en met 17 november

Ilona Kling en Irene Kusters

Last van een herfsthuid?
De blaadjes vallen, de temperatuur daalt, de wind voelt scherp: de
herfst is begonnen. HELP, mijn huid verandert ook!
Mijn mooie zongebruinde kleurtje vervaagt, mijn huid voelt ruwer,
is droog en oogt grauwer.
Tijdens de zomer maakt de huid meer pigment aan. Hierdoor
krijgen we niet alleen een mooi kleurtje, maar wordt ook de
bovenste huidlaag dikker om ons te beschermen tegen UV-schade.
Handig, maar ook nadelig. In de herfst begint ons mooie bruine
kleurtje te vervagen en ontstaat er een doffe huid. Een huid met
vlekjes, ruwe plekken en rimpels. Hoe kan dit?
Door de verdikte huidlaag kunnen de onderliggende huidlagen
zich minder goed voeden. Hierdoor wordt de conditie van de
huid(cellen) slechter. Hoog tijd om deze overbodig geworden
huidcellen aan te pakken!
De huid opfrissen
Het najaar is de ideale periode om de huid op te peppen. Even
alles goed laten schoonmaken zodat je huid weer kan stralen. Deze
‘APK’ kunnen we op verschillende manieren toepassen:
Microdermabrasie en chemische peeling zijn methodes om de
huidstructuur te verbeteren, een ruwe en droge huid te verzachten
en oppervlakkige vlekjes te vervagen. Dode en ongezonde
huidcellen worden verwijderd zodat de huid gestimuleerd wordt
om weer nieuwe, gezonde cellen aan te maken.
Microneedling wordt uitgevoerd met een vibrerende pen. Hierbij
maken we minuscule gaatjes in de huid. Door de prikkeling in het
bindweefsel komen groei- en helende factoren vrij, die zorgen voor
aanmaak van collageen en elastine. Het is een effectieve manier
om de huid in de diepte te vernieuwen en te verfraaien.
TIP: Buiten wordt het kouder, binnen gaat de verwarming
aan, hierdoor wordt de huid droger. Gebruik tijdens je
verzorgingsroutine een hydraterend serum of een hydraterende
crème.
Wil je graag advies of een behandeling? Neem contact met ons op
voor een gratis intake.
Welkom bij de huidtherapeut. Welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a - Nistelrode
073-7113193
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht.

HEESCH - Duizenden vrijwilligers gaan van 12 tot en met 17 november weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Zo ook in Heesch. Zij komen aan de deur tijdens de
landelijke collecteweek van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
Gewoon kind zijn
In onze samenleving zijn veel
drempels waardoor kinderen en
jongeren met een handicap niet
gewoon kunnen meedoen.
Zij gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal
niet naar school. De speeltuin in
de buurt is voor hen vaak niet
toegankelijk, evenmin als de
sportclub, de theatercursus of
de arbeidsmarkt. Daardoor staan
zij vaak aan de zijlijn. Dankzij de
hulp van vele donateurs en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten, helpt NSGK
deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen
spelen, leren, wonen en werken,
sámen met niet-gehandicapte
leeftijdgenoten.

www.zorgboerderijhuismans.nl
Nulandsestraat 6 Nuland - 06-12800443 - info@zorgboerderijhuismans.nl

NSGK HELPT
DREMPELS UIT DE
WEG TE RUIMEN
Collectant gemist?
Heb je geen collectant aan de
deur gehad maar wil je toch een
bijdrage doen? Dat kan door de
letters NSGK te smsen naar nummer 4333 (eenmalige gift van
€ 3,-) of met een online donatie
via www.nsgk.nl. NSGK is in het

NSGK kinderambassadeur Merijn: “Door mijn handicap zijn
er dingen die ik niet kan. NSGK
zorgt voor aanpassingen zodat
kinderen zoals ik toch gewoon
mee kunnen doen en daar word
ik heel blij van.”

Iedereen in beweging, daar
gaan we voor in NoordoostBrabant
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Op zoek naar een
zinvolle dagbesteding?

bezit van het CBF-keurmerk. Dit
garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de
giften die zij ontvangt.

Uniek Sporten Noordoost Brabant, een initiatief van negen gemeenten - waaronder Bernheze - binnen deze regio, wil zoveel
mogelijk Brabanders met een beperking aan het bewegen krijgen.
Niet voor iedereen is bewegen even vanzelfsprekend.
Terwijl regelmatig bewegen juist heel belangrijk is en veel voordelen
heeft, zeker voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Bij Sportloket Noordoost Brabant kun je zonder kosten samen
met de beweegcoaches van Uniek Sporten ontdekken wat het beste
aansluit bij je wensen en mogelijkheden. Daarnaast ondersteunen
de beweegcoaches bij het regelen van vervoer en het aanvragen
van hulpmiddelen. Ze bieden ook advisering op het gebied van financiën en sportmaatjes.
Gratis begeleiding door beweegcoaches
Regiocoördinator Justin Hendriks van Sportloket Noordoost-Brabant: “De mogelijkheden voor aangepast bewegen zijn eindeloos.
Fietsen, wandelen, rolstoelbasketbal, skiën, paardrijden, het kan
allemaal. Mensen met een chronische aandoening, verstandelijke
of lichamelijke beperking hebben bijvoorbeeld vaak onvoldoende
beeld van de sportmogelijkheden bij hen in de buurt én hebben
vaak geen vervoer en/of hulpmiddelen. Uniek Sporten Brabant
wil die belemmeringen wegnemen, zodat iedereen die dat wil ook
kan gaan sporten of bewegen. De beweegcoaches van Sportloket
Noordoost Brabant helpen gratis gedurende dit hele proces.”
Bij het Sportloket Noordoost Brabant zijn de volgende gemeenten
aangesloten: Oss, Uden, Bernheze, Landerd, Cuijk, Grave, Mill en
Sint Hubert, Sint Anthonis en Boxmeer. Voor het vinden van jouw
beweegcoach ga je naar www.unieksportenbrabant.nl. Selecteer je
woonplaats bovenaan de site en ga naar ‘Jouw beweegcoach’. Daar
vind je alle informatie.
Uniek Sporten Bernheze is een samenwerkingsverband met Uniek
Sporten NOB en ONS welzijn. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ONS welzijn, bereikbaar op 088-3742525. Vraag
naar Femke Prince.
De campagne Uniek Sporten Brabant is een initiatief van provincie
Noord-Brabant en wordt uitgevoerd door Brabant Sport in nauwe
samenwerking met Zet, Zorgbelang, SSNB, Fonds Gehandicapten
Sport, gemeenten, sportverenigingen, fieldlabs en de zeven sportloketten in Brabant.
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Mysterious Night met De Kreuge
‘Je komt bij ons met een lach binnen’

Vermeltfoort, Cindy van Haaren
en Marga van Zutphen. Het drietal maakt onderdeel uit van het
zevenkoppige bestuur dat met
medewerking van tientallen vrijwilligers uit het dorp jaarlijks de
schouders onder het feest zet.
Meteen het eerste jaar werd afgetrapt met een 11/11 bal. “Dat
is de opening van het carnavalsseizoen en dat móet knallen”, zo
wordt enthousiast verteld. Daar
worden dan ook kosten noch
moeite voor gespaard, oók dit
jaar. Een en ander wordt altijd in
een thema gegoten en dit jaar
wordt uitgepakt met een Mysterious Night.

De Kreuge

Tekst: Wendy van Lijssel

LOOSBROEK – Burlesque, spannend, chique en goud. Dat zijn de enige kreten die De Kreuge uit Loosbroek los wil laten over de Mysterious Night, het 11/11 bal voor 18+ dat zij op zaterdag 10 november
vanaf 20.30 uur organiseren bij café Kerkzicht. Een feestavond die buiten al van verre te zien is en afgetrapt wordt met een openingsact die, zo bezweren zij, nóg grootser en spectaculairder is dan voorheen.
Wat volgt is een feestavond voor iedereen, dus ook voor mensen die niet van carnaval houden want:
“Verkleden is niet verplicht en we gaan gewoon een ‘pot’ bier drinken en dansen op goede muziek.”
In 2010 werd door een aantal enthousiaste carnavalsliefhebbers
De Kreuge opgericht die vanaf
dat moment zorgt voor een car-

navalsfeest in eigen dorp. Het is
daarbij nooit de bedoeling geweest om zich los te weken van
buurgemeente Heeswijk-Dinther.

“Wij versterken elkaar in wat we
doen. Wij organiseren ons eigen
carnaval, maar hebben bijvoorbeeld geen Prins(es)”, stellen Bert

11-11 bal in Krullendonk
KRULLENDONK - Op 11 november (de elfde van de elfde), om precies 11.11 uur, begint het carnavalsseizoen 2018/2019. Het carnaval in Krullendonk gaat ook in 2019 weer een groot feest worden;
Stichting Carnavalsviering Heesch bestaat namelijk 55 jaar!
Ook zal er weer alles uit de kast
worden gehaald voor een spectaculaire en verrassende prinsonthulling. Op zaterdagavond
10 november worden Prins Porcus XLVIII en zijn Adjudant onthuld en zullen we weten wie de
carnavalsvierders het komende
carnavalsseizoen voorgaan. DJ
Peet zorgt voor de juiste sfeer en
een hoog entertainmentgehalte.
Hints
Uiteraard zal ook dit jaar door
middel van hints duidelijk gemaakt worden wie de Prins en
Adjudant zijn. Deze hints vind je
de komende tijd op www.krullendonk.nl en de Facebookpagina van Stichting Carnavalsviering
Heesch. Naast de gebruikelijke
11 hints vanuit Stichting Carnaval Heesch, worden dit jaar ook
hints weggegeven door de raad
van 11, de Hofkapel, de Dansgarde, de jeugdcommissie en
het algemeen bestuur. Onthoud
deze hints goed! Ze zouden nog
wel eens van pas kunnen komen
in de ‘Porcus Battle’ die vooraf-

gaand aan de onthulling plaats
zal vinden.
Jeugdprins en Adjudant
Niet alleen Prins Porcus XLVIII
en zijn Adjudant zullen op deze
avond bekend worden gemaakt.
Om 18.30 uur start de avond die
uiteindelijk leidt tot de onthulling
van Jeugdprins Porcellus XLIII en
zijn Adjudant. Maar zij zullen niet
onthuld worden voordat diverse

teams de strijd aan zijn gegaan
in de welbekende ‘Porcellus Battle’! DJ La Merz zal hierbij zorgen voor de muzikale omlijsting.
Houd www.krullendonk.nl en de
Facebookpagina van Stichting
Carnavalsviering Heesch in de
gaten voor informatie over de
Battle. Noteer 10 november alvast in je agenda! We zien je dan
graag terug in onze Residentie
CC De Pas.

De Kreuge doet niet aan half
werk. Rondom het thema wordt
aansluitend van alles in deze sfeer
bedacht, gemaakt en gedaan.
“We hebben een bouwploeg die
al weken druk aan het timmeren
en schilderen is, want we kleden
het binnen, maar ook buiten in
stijl aan. Je ziet al van ver dat ‘er
iets is’”, wordt medegedeeld, om
te vervolgen: “Je komt bij ons
met een lach binnen.”
Niet met lege handen overigens.
Want, zoals ook eerder, krijgt
iedereen een bij het thema passende gadget en de eerste dorst
wordt op kosten van De Kreuge

gelest. De avond wordt afgetrapt
met een bijzondere openingsact. “Wat we dit jaar gaan doen,
hebben we nog nooit gedaan.
Het wordt nog grootser en spectaculairder dan eerder”, melden
genoemden. Wat belangrijk is te
vermelden is dat het, hoewel het
gekoppeld is aan carnaval, géén
‘André van Duin’ avond wordt.
“We hebben topcoverband The
Bandits, die gaat zorgen dat iedereen, onder het genot van
een drankje, met de voetjes van
de vloer kan. We gaan niet de
hele avond polonaise lopen”,
zo wordt resoluut gesteld. Dan:
“Verkleden mag, maar hoeft
niet”, om met een knipoog te
melden: “Maar als je in stijl wilt,
is chique het meest gepast.”
Voorverkoop kaarten
Kaartjes zijn in de voorverkoop
€ 7,50 en te verkrijgen bij dagwinkel John Schouten, café Kerkzicht in Loosbroek en Paperpoint
in Heeswijk-Dinther.
Aan de kassa kosten deze € 9,99.
Wie kans wil maken om met tien
personen als VIP onthaald te
worden dient de Facebookpagina van De Kreuge in de gaten te
houden.
www.dekreuge.nl

Onthulling JeugdPrins(es) en Adjudant(e)

NISTELRODE - Tijdens de BOBZ avond van vrijdag 9 november
wordt door carnavalsstichting de Wevers het jeugdpaar voor het
nieuwe carnavalsseizoen onthuld. Deze avond wordt ook de jeugdraad gepresenteerd. Er zijn ook leden van deze raad die in groep 6
zitten, daarom zijn naast de kinderen uit de groepen 7 en 8, ook de
kinderen uit groep 6 welkom! De avond is zoals gebruikelijk van
19.30 tot 22.00 uur. Kinderen uit groep 6 mogen, indien ouders dit
wenselijk vinden, om 21.15 uur opgehaald worden.
De entree bedraagt € 1,-, en
consumpties zijn € 0,80. Graag
je mobiele telefoon thuis laten.
Als je je telefoon toch meeneemt, omdat je bijvoorbeeld alleen naar huis moet fietsen, kun
je je telefoon bij ons in bewaring
geven.
Buiten de onthulling om is het
een gewone BOBZ avond met

muziek als altijd. Carnavalskleding is dus ook niet nodig. Omdat BOBZ alleen voor de jeugd is
zal er gelegenheid zijn voor familie en bekenden om de jeugdhoogheden te feliciteren van
12.30 tot 13.00 uur in residentie
’t Tramstation tijdens de receptie
van de grote Prins op 11 november.
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KINDEREN EN JONGEREN
Baby- & Kinderbeurs Rusheuvel
Oss op 11 november
OSS - Bij de Rusheuvel in Oss wordt zondag 11 november een grote baby- en kinderbeurs gehouden.
De organisatie van de Baby- Kinderbeurs verwacht wederom een grote drukte. De beurs is inmiddels
een begrip voor Oss geworden. Er staan ruim 120 deelnemers. Je kunt er makkelijk parkeren.
Van alles is er te koop wat interessant is voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Onder andere
kinderkleding en babyspullen in
allerlei soorten en maten. Bekend
speelgoed zoals Duplo- en Legoblokken, Barbiepoppen en gezelschaps- en computerspelletjes.
De gebruikte spullen of partijgoederen worden te koop aangeboden door particulieren.
De organisatie organiseert al
meer dan 12,5 jaar in de regio
kinderbeurzen. De beurzen lopen
nog steeds erg goed. Als je alle
kinderspullen nieuw moet kopen
wordt dat vaak veel te duur. Bovendien kun je vaak net zo goed
volstaan met gebruikte kleren en

spullen. Dat zie je onder andere
bij de kinderboxen en kinderstoeltjes, auto- en fietsstoeltjes.
Deze artikelen zijn meestal meteen verkocht op de beurs. De
deelnemers gaan tevreden naar
huis als zij hun spullen verkocht
hebben en de nieuwe eigenaren
zijn wederom tevreden met hun
aankoop.
Daarom is het nog steeds zo
leuk om de beurzen te organiseren. Met het oog op de decembermaand is de beurs zeker een
bezoekje waard. De openingstijd
van de beurs is van 10.30 tot
13.00 uur en de entree is € 2.-.
Voor meer informatie kijk op

Zondag

Rusheuv

van 10.30 tot 13.00 uur

Oss

’GROTE’

Schrijf
snel in!

11 november

Sportcentrum

De Rusheuvel
R us he uv e ls t r aat 5 Os s

Informatie en inschrijven:

el

Volgende beurzen:

zo. 17 februari '19
De Rusheuvel Oss

zo. 31 maart '19
City Resort Hotel Mill

www.babykinderbeurs.nl

www.babykinderbeurs.nl of volg
ons op Facebook.

Onderwijsproject
Globaland op het
Hooghuis Heesch
HEESCH - De tweede klassen
van Het Hooghuis nemen op 12
en 13 november deel aan het
tweedaagse Globaland project,
een spannend simulatiespel over
de maatschappij en de wereld.
Het project staat in het teken van
de virtuele wereld die Globaland
heet. De situatie in de landen in
Globaland is problematisch.
Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen
en het milieu is vervuild. De leerlingen vormen in groepjes de
nieuwe leiders van deze landen.
In vier spelrondes is het hun taak
om de situatie in hun land te verbeteren.

gezet over deze problemen, of
wij hier in Nederland ermee te
maken hebben én vormen de
leerlingen hier een eigen mening

Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs,
er zijn geen goede wegen
en het milieu is vervuild

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Chef Sjef kijk- en zoekboek/Esmée
zoekboek/Esmée van Doorn
Worteltaart, wortelsoep of wortelpuree? Kok Chef Sjef maakt het allemaal even
lekker klaar.
Maar op een avond zit het restaurant helemaal vol met gasten die andere dingen
willen eten: sushi, een omelet en een kaassoufflé. Dus moet Sjef op zoek naar andere ingrediënten dan wortels. Er moet zeewier komen uit de zee, paddenstoelen
uit het bos en kaas van de kaasboerderij.
De grote prenten van dit hardkartonnen prentenboek staan vol met details. Ook
staan er zoekopdrachten in en leert je (klein)kind ook meteen waar ons eten
vandaan komt.
Voor de peuter die wel van een uitdaging houdt, is dit zoekboek een uitkomst!
Dit prentenboek past bij het thema voeding dat in de maand november centraal staat in de bibliotheek.

Door middel van allerlei actieve
praktische opdrachten verdienen de groepjes zogenaamde
Globa’s, de munteenheid in Globaland. Zo zingen ze een rap of
lied, voeren ze een toneelstuk op
of vertellen ze een verhaal door
middel van een Lego bouwwerk.
Alle opdrachten gaan over mondiale problemen zoals oneerlijke
handel, vrouwendiscriminatie,
vluchtelingenproblematiek, honger en armoede.
Tijdens de spelopdrachten worden leerlingen aan het denken

over. Bovendien krijgen de leerlingen tips over hoe ze zich in
kunnen zetten tegen deze mondiale problemen.
Het Globaland project is onderdeel van Stichting Cross Your
Borders. Deze stichting is in 2004
opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelden
bij mondiaal onrecht. Sindsdien
is het initiatief sterk gegroeid en
nemen jaarlijks ongeveer 250
scholen deel aan diens onderwijsprojecten.

Kennismakingsmomenten Elde College voor groep 7 en groep 8
SCHIJNDEL - Op dinsdagavond
20 en 27 november zijn leerlingen van groep 7 en 8 en hun
ouders welkom op de Informatieavonden van het Elde College.
Ouders worden voorgelicht over
het voortgezet onderwijs in het

algemeen en over het Elde College, de school en de brugklastypen in het bijzonder.
Voor de leerlingen van groep 7
en 8 is er een aansprekend leerlingenprogramma opgezet waardoor zij op een leuke manier ken-

nis maken met het Elde College.
De avonden worden twee keer

LEERLINGPROGRAMMA
georganiseerd en zijn identiek.
Dat betekent dat één bezoek vol-

staat. De avond start om 18.30
uur en eindigt omstreeks 20.40
uur en vindt plaats op het Elde
College in Schijndel.
Geïnteresseerden worden verzocht zich aan te melden via de
site, www.eldecollege.nl/
infoavond.
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Financieel Centrum Heesch:

voor een onafhankelijk, persoonlijk financieel
advies. Als het gewoon goed moet zijn.
genaar Alexander Hulshof heel
vanzelfsprekend zijn. “Wij zijn
er voor onze klanten, en vooral
het persoonlijke contact vinden
wij belangrijk. Wij kennen ook
geen negen-tot-vijf-mentaliteit;
we maken ook afspraken in de
avonduren, ofwel op kantoor of
indien gewenst ook bij de mensen thuis.” Die laagdrempeligheid, klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en hoge service
kenmerken het bedrijf. En dat
weet de klant te waarderen.

V.l.n.r.: Alexander, Saskia, Esther, Bo, Anke, Werner en Henk Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Hadden we maar een toverstokje. Dan regelden we met een simpele zwaai al onze financiële
zaken en hoefden we niet langer te verdwalen in het uitgebreide woud van betalen, sparen, lenen, verzekeren, hypotheken, rentes en maandlasten. Dat toverstokje is een utopie. Maar soms kom je er wel
heel dichtbij. Als een ander al die zaken voor je regelt. En niet zómaar regelt, maar ook nog de meest
perfecte oplossing voor jou weet te vinden. Laat dat nou precies zijn wat Financieel Centrum Heesch
voor je doet. Dat vinden zij maar heel gewoon.
Gewoon hoge service
Gewoon, dat is wat bij Financieel Centrum Heesch meteen bij

binnenkomst al opvalt. Hier kunnen klanten nog gewoon even
binnenlopen of gewoon contant

geld storten of opnemen. De
medewerkers staan je gewoon
te woord. Zaken die voor ei-

Onafhankelijk
De medewerkers zijn allen gespecialiseerd in hun vakgebied, of
dat nou om verzekeren, sparen,
lenen, hypotheken of de aankoop van een huis gaat. Daarbovenop zijn de broers Alexander
en Werner Hulshof gecertificeerd
Erkend hypotheek- en financieel
adviseur.
Met de kennis en knowhow zit
het dus wel goed. Maar het allerbelangrijkste is dat Financieel
Centrum Heesch onafhankelijk
werkt; er speelt geen enkel belang bij welke bank dan ook. De
adviseurs gaan daarom altijd op
zoek naar het voor jou meest
perfecte financiële plaatje, dat

voor jou het meeste rendement
oplevert met de minste financiële belasting. En dat alles onder
één dak: hoe compleet wil je het
hebben?
Welkom
Het eerste adviesgesprek is bij
Financieel Centrum Heesch altijd gratis. Dus heb jij financieel
advies nodig, wil je meer weten
over sparen, lenen, verzekeren of
een hypotheek of taxatie van een
woning? Kom gerust langs. Op
15 november en 13 december
organiseren wij speciale inloopavonden en kun je tussen 17.00
en 20.00 uur zonder afspraak bij
onze specialisten terecht. Maar
ook al die andere keren staan wij
je graag te woord. Je bent van
harte welkom. Gewoon altijd.

VerzekeringenHypothekenBankzaken

‘t Dorp 9 - Heesch
0412-453727
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl
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Natuurwerkdag IVN Bernheze

De paddestoel
Je hebt geen bladgroen in je lijf,
geen chlorofyl. Als een parasiet
teer jij op mijn afvalhout. Jouw verblijf
gaat tergend diep: je bent een sacrofyt.
Je ligt op mijn dagelijks bord
als eekhoorntjesbrood of berkboleet.
Maar giftig is je vrolijk fort
als je moederkorenzwam of duivel heet.
Het gist in mij als jij je sporen
wijdvertakt door mijn vezels trekt,
en als je vruchten door mijn bast heen boren,
oh paddestoel,
wordt mijn najaarsvreugde steeds genekt.
Want waar ik als rottend afval sterven moet,
zet jij een rode pluim op de eigen hoed.
Ad van Schijndel

Foto’s: Edwin Hendriks

Foto’s: Edwin Hendriks

BERNHEZE - Op een stralende zaterdagochtend heeft ook IVN Bernheze weer een start gemaakt met
de natuurbeheer- en onderhoudswerkzaamheden in het kader van de nationale Natuurwerkdag. Op zaterdag 3 november ’s morgens vroeg meldden zich bijna 30 vrijwilligers voor de aanleg van een nieuw
natuurwandelpad in de Bleken. Wethouder Peter van Boekel verrichtte de opening, met een woordje
van waardering voor de werkzaamheden van IVN Bernheze, een lekkere appelflap voor bij de koffie, de
toezegging dat de gemeente Bernheze de komende jaren substantieel meer geld gaat uittrekken voor
natuuronderhoud én door zelf de handen uit de mouwen te steken.
De werkzaamheden behelsden
deze keer het creëren van een
wandelpad in een natuurgebiedje dat is ontstaan uit de compensatie voor de aanleg van de
golfbaan in Nistelrode. Dit pad
verbindt twee andere stroken
natuur op terreinen van Brabant
Water in Loosbroek met elkaar.
Bij de aanleg houden we rekening met mogelijkheden voor

wild dat daar in de buurt leeft
om te kunnen schuilen als dat
nodig is.
Na afloop was er voor iedere
deelnemer een kop soep en waren er broodjes. Ook werd een
kaartje met wildsporen uitgedeeld; handig als je in de natuur
aan het wandelen bent. De geplande werkzaamheden verlie-

pen zo vlot dat het karwei snel
kon worden afgerond.
Als je mee wilt helpen met educatief natuuronderhoud in een
gezellige en deskundige groep
vrijwilligers, meld je dan aan bij
IVN Bernheze via werkgroepvenel@ivn-bernheze.nl.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl/albums.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
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Energieweverij –
4 projecten gaan door
Helpt u mee om een keuze te maken?

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Regentonactie succes
Ook inwoners vinden duurzaamheid en een klimaatbestendige
leefomgeving belangrijk. Dat
wordt wel duidelijk uit het aantal regentonnen dat al met de
actie verkocht is. In de gemeente Bernheze zijn er 36 regentonnen verkocht. U heeft nog
t/m 17 november om een regenton met korting te kopen of
totdat er 100 regentonnen verkocht zijn.

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA

Tot en met 17 november
Regentonactie

Etensresten
In ons restafval zitten nog veel
etensresten en dat afval hoort
bij het gft (groente-, fruit- en
tuinafval). Het aanbieden van
de gft-container is gratis en van
etensresten die we daarin doen
wordt groene stroom en compost gemaakt.
Dit zijn etensresten:
- groente- en fruitafval
- aardappelschillen
- gekookte etensresten
- vis- en vleesresten, ook graten,
schelpen en botjes
- notendoppen en eierschalen
- gestold vet en jus
- theezakjes, filterzakjes met
koffiedik
- brood- en kaaskorsten
Om de gft-container schoon te
houden mogen de etensresten
in een krant of een biologisch
afbreekbaar zakje (met het kiemplantlogo) worden verpakt.
Besparen
Als u etensresten in de gft-container doet, bespaart u op uw
afvalkosten. Het aanbieden van
de gft-container is namelijk helemaal gratis. Als u etensresten
bij het restafval doet, betaalt u
het restafvaltarief van € 0,28 per
kilo. Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer op zo’n
€ 40,- per jaar, een bedrag dat u
dus gemakkelijk kunt besparen.

De regentonactie die 17 oktober
van start is gegaan loopt nog tot
17 november 2018.
In de deelnemende gemeenten
Oss, Uden, Bernheze, Meierijstad, Landerd en Boekel zijn er tot
nu toe samen al 484 regentonnen verkocht. Dit is goed nieuws
want onze leefomgeving klimaat
bestendig maken kunnen we niet
alleen. Hier hebben we de hulp
van onze inwoners bij nodig!

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

13 november
Energieweverij
19.30 uur
De Wis Loosbroek

Allemaal aan de ton

Inwoners zetten zich in voor duurzame gemeente

In de Energieweverij zetten inwoners zich in voor duurzame
projecten in onze gemeente. Op 13 november, 19.30 uur in De Wis
in Loosbroek kiezen we vier ideeën die we verder gaan uitwerken.
Welke ideeën vindt u belangrijk? U bent van harte welkom om te
komen kiezen.
Inspiratieavond 10 oktober –
de opbrengst
De inspiratieavond van 10 oktober leverde maar liefst zeven
nieuwe dromen op voor het
komende
Energieweverij-jaar.
Van woning tot vervoer en van
kennis tot financiering, voor alles werd wel een idee bedacht
met de volgende ‘dromen’ als
uitgangspunt voor onze nieuwe
projecten:
1. Delen van kennis en ervaring
voor verduurzaming huis
2. Elektrische deelauto(‘s)
3. Thermoscan/energiescan
voor alle inwoners Bernheze
4. Collectieve waterverwarming
door zonne-energie
5. Hoe bereiken en betrekken
we meer inwoners en vooral

de jongere?
6. Duurzaamheid verduurzamen; duurzame maatregelen door middel van duurzame materialen en werkwijze
7. Financiering voor verduurzaming van je woning
Hoe verder?
Op dinsdag 13 november kiezen we uit deze voorstellen vier
projecten die we verder uitwerken. Dan hebben we meteen
een goede basis om aan de slag
te gaan. Helpt u mee om een
keuze te maken? Kom dan op
13 november om 19.30 uur naar
de Wis in Loosbroek!
Graag even aanmelden bij Christianne Derikx via
c.derikx@bernheze.org.

Gemeente ruimt bladeren op
Misschien heeft u ze al gezien
op straat. Onze bladvegers zijn
weer actief.
We ruimen eerst het blad op de
straten, goten en voet- en fietspaden op. Als die schoon zijn,
doen we de grasvelden en plantsoenen. We nemen dan ook
kleine bladhoopjes mee. U kunt
blad gratis in uw gft-container
doen of bij een van de groendepots brengen. Maar u mag ook

een bladhoop maken. Als u een
bladhoop heeft gemaakt die te
groot is voor de zuigwagen, kunt
u de plaats van deze bladhoop
aan ons doorgeven door:
- te bellen naar 14 0412
- het formulier op onze website
www.bernheze.org in te vullen
- een mail te sturen naar
gemeente@bernheze.org.
Eens per maand halen we de
aangemelde bladhopen op. Dat
doen we tot en met januari.

Koop een ton met korting
Lever de kortingsbon in bij één
van de deelnemende bedrijven
en u krijgt van de gemeente
direct € 20,- korting op een regenton naar keuze (assortiment

kan wisselen per deelnemende
winkel).
- Karwei, Cereslaan 9 in Heesch
- Tuincentrum Meijs,
Bosschebaan 23 in Heesch
- Boerenbond, Graafsebaan 46
in Heesch
U kunt de bon downloaden via
www.bernheze.org
(zoekterm: regenton).

Snoeihout buitengebied
In de weken na 3 december 2018 halen we snoeihout in het buitengebied op. U kunt het snoeihout tot 26 november 2018 aanmelden
bij de gemeente, telefoon 14 0412, of op de website het ‘aanvraagformulier ophalen snoeihout’ invullen. Kijk voor meer informatie op
www.bernheze.org (zoekterm: snoeihout)

Werkzaamheden Plein 1969
Weekmarkt tijdelijk op een andere plaats
Er is veel verandering te zien
op het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. We voeren de
werkzaamheden in fases uit. De
planning is dat het project in februari 2019 afgerond is.
Markt tijdelijk op andere plaats
Als we aan het plein beginnen
verplaatsen we de markt naar
de nieuwe rijbaan voor de oude
Coop en op de parkeerplaatsen
voor Etos, Sterrin, Amon en Van
Soest & Partners. De marktdag
blijft op vrijdag.
Parkeren
Een deel van de markt staat tijdens
de werkzaamheden aan het plein
op de parkeerplaatsen voor winkels
of appartementen. Dit betekent
dat u hier op de vrijdagen van 6.00
tot 14.00 uur niet kunt parkeren.
Alternatieve parkeerplaatsen zijn:
Raadhuisplaza, Hoofdstraat of Sint
Servatiusstraat. Voor ondernemers
is het belangrijk om te weten dat er

op vrijdagen tussen 6.00 en 14.00
uur geen bevoorrading mogelijk is.
Werkzaamheden februari klaar
Het plein is waarschijnlijk in februari 2019 klaar. Namens de
marktondernemers vragen wij
uw begrip voor mogelijke overlast. Met vragen kunt u bellen
met het Klantcontactcentrum
van de gemeente, telefoon
14 0412 of mailen naar
gemeente@bernheze.org.
Kunstwerk
U ziet op het plein een begin
van de bouw van het kunstwerk
Brutalist Arcadia van Jeroen
Doorenweerd. Het ontwerp van
Jeroen Doorenweerd is in overleg met de inwoners van Heeswijk-Dinther, Stichting dertien
hectare en Actief burgerschap
gekozen.
Meer informatie over het kunstwerk vindt u op
www.bernheze.org.
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Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Voetbalvereniging WHV voor
het tijdelijk inrichten van een
kampeerplaats na het feest
Høken en Hakselen dat in Uitgaanscentrum Lunenburg georganiseerd wordt. De kampeerplaats wordt in gebruik
genomen in de nacht van 9 op
10 november 2018 van 18.00
uur tot 10.30 uur in de directe
omgeving van Dorpsstraat 15,
5472 PH Loosbroek. De beschikkingen zijn 1 november
2018 verzonden.
- Stichting intocht Sint Nicolaas
Heesch voor het organiseren
van de Sinterklaasintocht op 18
november 2018 van 12.30 tot
14.00 uur. De volgende wegen
zijn gedurende dit tijdstip (gedeeltelijk) afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers: Mozartlaan, Hoogstraat,
Grenadierstraat en ’t Dorp,
5384 BZ Heesch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan:
- voor het organiseren van een
kerstfair op 16 december 2018
van 11.00 uur tot 16.00 uur op
de locatie, Laar 56, 5388 HK Nistelrode. De toestemming is verzonden op 1 november 2018.
- door Vogelvereniging Vogelvreugd Nistelrode voor het orga-

niseren van een vogeltentoonstelling op 24 november 2018
van 15.00 uur tot 19.00 uur en
25 november 2018 van 10.00
uur tot 16.00 uur op de locatie,
Hoge Akkers 1, 5388 RW Nistelrode. De toestemming is verzonden op 5 november 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Exploitatievergunning
De burgemeester heeft voor het
exploiteren van de volgende horecabedrijven vergunning verleend.
- Snackbar Heerkens-Lunenburg,
Dorpsstraat 37, 5472 PH Loosbroek. De vergunning is verzonden op 29 oktober 2018.
- Restaria Ritchie, Torenstraat 28,
5473 EL Heeswijk-Dinther. De
vergunning is verzonden op 29
oktober 2018.
- Patatterie ’t Rul, Akkerveld 1a,
5384 DX Heesch. De vergunning is verzonden op 31 oktober 2018.
- McDonalds’s Heesch, Cereslaan 18, 5384 VT Heesch. De
vergunning is verzonden op 31
oktober 2018.
- Cafetaria ’t Pleintje, Stationsplein 2b, 5384 BH Heesch. De
vergunning is verzonden op
2-11-2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Meldingen maken uitweg
Meldingen in overeenstemming
met artikel 2:12, lid 1 onder a
van de APV Bernheze 2014:
- E.J.W,M. Kooijman, Windwijzer
10, 5388 DL Nistelrode maakt
melding van het maken van een
2de uitweg naar de Windwijzer
10. De melding is op 29 okto-

ber 2018 geaccepteerd. Verzenddatum: 29 oktober 2018.
- P.H.J.M. van de Rakt, Kantje
40, 5388 XB Nistelrode maakt
melding van het maken van een
uitweg naar Kantje 42 in Nistelrode. De melding is op 30 oktober 2018 geaccepteerd. Verzenddatum: 30 oktober 2018.
- C.M. van Venrooij-van der
Heijden, Clemens van den
Bergstraat 66, 5473DH Heeswijk-Dinther maakt melding
van het maken van een uitweg
naar Clemens van den Bergstraat 66.
De melding is op 30 oktober
2018 geaccepteerd. Verzenddatum: 30 oktober 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Verleende vergunning plaatsen
voorwerpen op of aan de weg
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten een
vergunning te verlenen voor de
plaatsing van een koelcontainer
aan Slagerij - Poelier Riny van
Esch voor de periode van 17 t/m
30 december 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Verleende standplaatsvergunningen
- Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 30 oktober 2018 besloten een standplaatsvergunning te verlenen
aan CZ, Postbus 90152, 5000
LD Tilburg, voor een informatiebus op ’t Dorp in Heesch.
- Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 30 oktober 2018 besloten een incidentele standplaatsvergunning
te verlenen aan VOF van der
Marel, voor het verkopen van
oliebollen op de parkeerplaats
voor de Jumbo (Parkstraat) in
Nistelrode van 5 t/m 9 december, 11 t/m 16 december, 18
t/m 24 december en 27 t/m 31
december 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft toestemming
verleend voor het tijdelijk inrichten van een kampeerterrein voor
enkele kampeermiddelen op
grond van artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Bernheze (APV) aan:
- Stavast voor het organiseren
van een Logeerkamp op de locatie Loo 36a, 5388 SB Nistelrode van 15 juli t/m 2 augustus
2019. De vergunning is verzonden op 1 november 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer

Wet ruimtelijke ordening

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Loosbroeksestraat 5
Realisatie energiezuinige landelijke woning
Datum ontvangst: 29-10-2018
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 1
Veranderen indeling
(3 extra slaapkamers)
Datum ontvangst: 01-11-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan
Leeghandseweg 12,
Vorstenbosch
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Leeghandseweg 12’
Vorstenbosch, te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPLeeghandseweg12-OW01).Dit
bestemmingsplan regelt de toepassing van teeltondersteunende
voorzieningen aan de Leeghandseweg 12 in Vorstenbosch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
Ontwerpbestemmingsplan
Achterste Groes 9a, Heesch
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Achterste Groes 9a’ Heesch,
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code
NL.IMRO.1721.BPachterstegroes9a-OW01).
Dit bestemmingsplan legt de huidige planologische situatie vast
van het bestaande gebruik aan
de Achterste Groes 9a in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing

Besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders
hebben besloten om met betrekking tot de inrichting Kouwenberg agrarische onderneming en
dienstverlening op het adres Nistelrodesedijk 21, 5476 VJ Vorstenbosch maatwerkvoorschriften
op te stellen.
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Loosbroek
- Dorpsstraat 36
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 30-11-2018
- Bergmolen 2
Oprichten woning met bijgebouw en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 30-10-2018
Nistelrode
- Laarhof 52
Plaatsen carport
Verzenddatum: 01-11-20118
Heeswijk-Dinther
- Droevendaal 4
Bouw opslagruimte en oefenmuur en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 01-11-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen
op www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de

stukken. Neem voor het indienen van een
mondelinge inspraakreactie contact op met
de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na publicatiedatum schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze. Neem voor
het indienen van een mondelinge zienswijze
contact op met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze. Neem voor het
indienen van een mondelinge zienswijze
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na verzenddatum van dit besluit bezwaar
indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze. Het bezwaar
heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na publicatiedatum van dit besluit bezwaar
indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze. Het bezwaar
heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA

’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen
schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep
heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
de voorzitter van de afdeling verzoeken om
een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn
griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de
datum, de naam en het adres van degene
die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.
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Martinus van Tours
Bellinda van den Helm, commissielid
Progressief Bernheze
Afgelopen week heb ik een pompoen uitgehold en er een kaarsje in gezet. Halloween. Een feest dat we eerst niet vierden.
Toen ik jong was vierden we op 11 november Sint Maarten. Een lampionnenoptocht
door het dorp en daarna warme chocomel
drinken bij een kampvuur.
Het lijkt alsof we Sint Maarten
zijn vergeten. Vroeger was Sint
Maarten een ‘bedelfeest’. Armen
gingen langs de deuren voor
eten voor de moeilijke wintermaanden. Sint Maarten gaf een
arme de helft van zijn mantel.
Naar het schijnt is het woord kapel afgeleid van cappa (mantel)
en de bewaker ervan kapelaan.
Het Nederlands heeft zijn nagedachtenis omarmd.
Bij Halloween gaat het vooral
om het griezelen rond Allerzielen. Mijn hart ligt meer bij Sint
Maarten. Zorg voor degenen die
het minder hebben. Armenzorg
zou een woord uit het verleden
moeten zijn, maar dat is het he-

laas niet. Ook nu zijn er groepen
mensen die met minimale middelen moeten zien rond te komen.
En zeker in de aanloop naar het
Sinterklaasfeest is dat vaak een
hard gelag.
Het zou mooi zijn als dit stukje
de inwoners van Bernheze aanzet tot het delen van een stukje
van hun welvaart. Dat kan zijn
door een bijdrage aan de Voedselbank, maar er zijn meerdere
goede initiatieven in onze dorpen om mensen die het slechter
hebben te ondersteunen. Progressief Bernheze wil het goede
voorbeeld geven door de Voedselbank te ondersteunen. Wat
kunt u doen?

TELEFOONREPARATIE
NU OOK IN HEESCH
Brahmsstraat 20 - Heesch - 06-47159841

Telefoon kapot?
Wij repareren je telefoon
in Heesch of Oss.
Wij repareren ook op
locatie in Oss en Bernheze.

Telefoonreparatie Oss:
GSM Shop Oss - Burgwal 18 - 06-47159841

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Een gezonde toekomst
Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66
D66 wil dat ieder mens een gelijke kans heeft op een gezonde toekomst in
een schone groene gemeente. Langs deze lat heeft D66, bij de algemene
beschouwingen, het bestuursprogramma gelegd en aan deze, voor ons belangrijke, uitgangspunten hebben wij de begroting getoetst.
D66 wil graag een échte keus
voor behoud van groen, niet alleen op papier. Wij gaan voor behoud van groen, liefst voor méér
bloemen, bomen en struiken, in
onze kernen en daarbuiten. Ook
als dat lastig is.
Daarnaast willen wij inwoners
echt betrekken bij onderwerpen
die spelen. D66 stelt voor om de
zogenaamde Tafel van Bernheze een plek te maken waar iedereen mag meepraten, dat de
gemeente luistert en meedenkt
over ideeën die door betrokken

inwoners op deze tafel worden
neergelegd.
Samenwerken met inwoners,
maar ook samenwerken met
gemeenten in onze regio. We
merken allemaal hoe het klimaat
verandert, denk maar aan het
noodweer in Italië nu. Het is de
hoogste tijd dat we écht werk
maken van het opwekken van
duurzame, hernieuwbare vormen
van energie. Dat we komen tot
en duurzame voedselproductie
en minder uitstoot van gevaarlijke stoffen. Om te zorgen dat

onze inwoners, onze kinderen
gezonde lucht kunnen inademen
moeten we meer samenwerken
én zelf ambitieus en zonder twijfel aan de slag!
Tot slot leggen we nadruk op het
belang van zorg op maat voor
jong en oud.
D66 kiest voor goede zorg voor
ieder die dat nodig heeft en voor
een gezonde toekomst voor ieder kind. Ook op dit gebied mag
de visie van het college meer ambitie laten zien!

Ruimte voor en met elkaar
Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken
Nederland is een klein, dichtbevolkt landje. En Nederlanders zijn ook nog
eens een bezig volkje. Gevolg: de beperkt beschikbare ruimte staat onder
druk. Ruimtelijke ordening is nergens zo belangrijk als in Nederland. In grote
landen zoals Canada, Australië of de USA is ruimte geen probleem. Als je rust
wilt ga je ver weg van de drukte wonen. Geen lawaai, geen auto’s, geen fabrieken, geen megastallen. Lekker toch. Maar hier is de werkelijkheid anders.

Ruimtelijke Ordening
Een plan om iets te beginnen kent
in Nederland weleens een lastige
start. Immers de bestaande ruimte wordt beperkt of anders gebruikt. Van nature willen mensen
liever dat alles bij het oude blijft.
Begrijpelijk ook. Maar moeten
nieuwe ontwikkelingen dan geen
kans krijgen? Zeker wel. Alleen
hebben we wel een aantal regels met elkaar afgesproken. Die

liggen vast in bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan
kun je zien waar de mogelijkheid
is om te wonen (huizen bouwen),
werken (bedrijventerrein of buitengebied) of recreëren (vakantie
vieren, uitstapjes maken).
Binnen de afgesproken kaders
is er altijd de mogelijkheid tot
maatwerk. Zeker als dit ruimtelijke kwaliteitswinst (oude, versleten gebouwen verdwijnen

voor iets nieuws) oplevert. Hierin
heeft de plaatselijke politiek een
belangrijke stem. Immers een afwijking van de bestemming gaat
altijd via de gemeenteraad. Zo
werkt dat in een democratie. Als
raadslid weeg je de belangen af
en kom je tot een oordeel. Dat
betekent in sommige gevallen
vreugde bij de een en teleurstelling bij de ander. Daar zijn we
eerlijk in.

Molly
Molly is een lief Mastino Napoletano teefje van nog maar drie jaar
oud. Deze flinke dame vindt knuffelen erg fijn. Ook vindt ze
wandelen op zijn tijd best leuk maar ze is geen type hond die
uren wil lopen. Met andere honden kan Molly buiten goed
omgaan.
Maar ze kan slecht tegen opwinding bij andere honden.
Om deze reden plaatsen we haar niet in een huis met andere dieren samen.
Molly heeft haar staart kapot geslagen tegen de kennelwand.
Dit was zo ernstig dat we helaas hebben moeten besluiten om
haar staartje te amputeren. Hier heeft Molly zelf niet heel veel
hinder van. Molly kan een paar uurtjes alleen zijn en is zindelijk. Met kinderen kan ze omgaan maar ze is wel wat lomp
aangelegd, dus plaatsen we haar liever niet bij kleine kinderen. Bij
grote kinderen moet geen probleem zijn.

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6, 5406XE Uden.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Burgerparticipatie

Ondernemers vul de enquête
in en profiteer er zelf van

Erik van der Wijst, gemeenteraadslid CDA Bernheze

BERNHEZE - In deze DeMooiBernhezeKrant is te lezen dat er door
de gemeente een bedrijfscontactfunctionaris aangesteld is, Marco
Groenen, waarmee de gemeente Bernheze laat zien dat zij de ondernemers graag voldoende ruimte geeft en ondersteunt met ondernemersvriendelijk beleid.

Burgerparticipatie is een thema dat bij alle politieke partijen hoog
op de agenda staat. Allemaal willen we onze inwoners, verenigingen en bedrijven meer en zo vroeg mogelijk betrekken bij ontwikkelingen binnen onze gemeente. Hier is iedereen het over eens, dat
werd de afgelopen raadsvergadering bij de algemene beschouwingen op het bestuursprogramma en de begroting voor de komende
jaren duidelijk. Helaas had dit veelal een negatieve ondertoon.
Enkele weken geleden ontving ik
vanuit de gemeente een uitnodiging om, als afgevaardigde van
de Ouderraad van basisschool
Op Weg, aan te sluiten bij een
bijeenkomst in Vorstenbosch.
Tijdens deze bijeenkomst presenteerde lokale ondernemer Marcel van Dooren van Van Dooren
Landschap een door hem opgestelde ontwerpschets van het
speelveld. Ook omwonenden,
stichting gemeenschapshuis De
Stuik en de dorpsraad waren
aanwezig. In kleine groepjes is

daarna gesproken over het ideale speelveld. Een waardevolle
en interessante brainstormsessie
zorgde voor voldoende input
voor de beleidsbepalers van de
gemeente.
Een mooie ontwikkeling op het
gebied van burgerparticipatie.
Het begint hier echter pas, de
werkelijke uitvoering moet nog
plaatsvinden en uw mening dient
daarin meegenomen te worden.
Zoals u van ons gewend bent zal
CDA Bernheze dit proces daar-

om nadrukkelijk blijven volgen.
Heeft u ook interesse om uw
steentje bij te dragen aan een
mooier en beter Bernheze? U
bent van harte welkom om eens
aan te sluiten bij een van onze
bijeenkomsten.

MKB Nederland doet onderzoek
naar de gemeente met het beste
ondernemersklimaat. Heb jij als
ondernemer goed contact met
de gemeente? Wat gaat er goed
en wat kan beter? Met de resultaten van het onderzoek kan de
gemeente Bernheze haar dienstverlening aanpassen.

Ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie,
werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze kernen. Neem de
uitnodiging aan en vul de enquête in: daar profiteer je uiteindelijk als ondernemer direct van.
Dit kost slechts vijf minuten van
je tijd.

FLYERACTIE

cda.nl/bernheze

A5 FLYER:

Goed VAB nieuws
VAB’s oftewel Vrijkomende Agrarische Bebouwing is iets waar we in Bernheze geen gebrek aan hebben en ook in de toekomst niet zullen krijgen.
Zeker als we nu al voorzien dat de komende tien jaar nog eens een kwart
tot een derde van alle agrarische ondernemers gaat stoppen.
Het is triest om te zien hoe een bedrijfstak, die eeuwen zo bepalend is geweest voor onze streek, blijkbaar niet meer aantrekkelijk of levensvatbaar
genoeg is om voortgezet te worden. Terwijl er toch niets mis is met de wens
om in je eigen onderhoud te voorzien en tegelijkertijd de medemens kwalitatief hoogstaand en betaalbaar voedsel te willen bieden.
Gelukkig heeft onze gemeente de beslissing genomen om op een soepele en
verantwoorde wijze met deze vrijkomende gebouwen om te gaan. Er wordt
ruimte geboden voor alternatieve bestemmingen en men belooft een snellere toetsing. We zijn er als gemeenschap alleen maar
bij gebaat dat de gebouwen zo snel mogelijk een nuttige herbestemming krijgen of (deels) gesloopt worden.
Verpaupering en gebruik voor ongewenste doeleinden,
dat wil niemand!
Lokaal is altijd voorstander geweest van dat dit voortvarend aangepakt zou worden en we zijn blij met deze
ontwikkeling.

• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
(11.800 stuks)
Normaal € 658,50.
Nu voor € 499,- (exclusief btw)
Geldig voor verspreiding in november 2018
tteringaan maandag
Let wel, minimale reservering zeven dagen
vooraf
autobele
week van verspreiding. We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

www.g a afg rafi

John van den Akker, raadslid namens Lokaal

sch.n l

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Starterslening en
vierde poot rotonde
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Afgelopen week hebben de politieke partijen hun ‘algemene beschouwingen’
gehouden. Daarin reageren ze op de plannen voor de komende jaren. Politieke Partij Blanco heeft aangegeven aanstaande donderdag, bij de behandeling van de begroting voor het komende jaar, met een aantal voorstellen te
komen.
Om de jongeren te behouden
voor onze dorpen is het noodzakelijk dat er betaalbare woningen
gebouwd worden. Dat wordt
met de oplopende bouwkosten
steeds moeilijker. Gevolg is dat
starters bij de bank soms niet
meer genoeg hypotheek kunnen
krijgen om een woning te kopen.
Politieke Partij Blanco komt daarom met het voorstel om de starterslening weer in te voeren.
Dit financiële steuntje in de rug
kan helpen om de financiering
rond te krijgen. Hierdoor kunnen
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dus meer starters aan een woning komen in hun eigen dorp.
Een ander voorstel van Politieke
Partij Blanco is om komend jaar
te beginnen met een onderzoek
naar het doortrekken van de ontsluitingsweg in Heeswijk-Dinther.
De zogenaamde vierde poot van
de rotonde op Laag Beugt. Er
ontstaat dan een stuk rondweg
langs industrieterrein ‘t Retsel en
dan afbuigend naar de Hommelsedijk richting nieuwbouwplan
Rodenburg. Op die manier hoeft

vrachtverkeer vanaf de N279
richting Loosbroek of Nistelrode
niet meer door de kern. En tegelijkertijd kunnen de bewoners
van Heilaren en Rodenburg via
de nieuwe weg gemakkelijk richting het kanaal. Het centrum van
Heeswijk-Dinther wordt op die
manier ontlast.
Wij hopen dat deze, en nog een
paar andere voorstellen, aanstaande donderdag voldoende
steun krijgen van de andere partijen.

Meer informatie of een flyeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

Lindsey’s

Passion 4 Fashion

StAPELkortingEn
1e artikel

20% korting
2e artikel

30% korting
3e artikel

40% korting
Geldig op alle kleding. Met uitzondering
van accessoires, tassen en schoenen
Actie loopt van 7 tot en met 17 november
2018 en is alleen geldig in de winkel.
Openingstijden: woensdag tot en met zaterdag van 11.00-17.00 uur.
Julianastraat 3 - 5384 KG Heesch
0412-745058 - info@lindseyspassion4fashion.nl
Zie ook onze Facebook: Lindsey’s Passion 4 Fashion
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OOGcontact

MOOIBERNHEZERTJES

wie

TE KOOP

is deze Bernhezenaar?

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Maria Verstraten
Edwin Daandels uit
kan de staatsloten
Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
500 GRAM SPEKLAPPEN
VOOR € 2.75.
GELDERSE ROOKWORST
€ 2.98 PER STUK.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl
DIVERSE SOORTEN
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.
VOOR BIOLOGISCH
TUINIEREN: DROGE,
REUKLOZE
WORMENHUMUS
Per zak van 40 liter: € 12,-.
Vanaf 10 zakken: € 10,-.
Pallet (33 zakken): € 280,-.
Frusan 06-53511541.
KIPSALON BERNHEZE
De allerlekkerste kip.
We hebben meer dan
20 soorten kipproducten
en snacks in ons assortiment.
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

AANGEBODEN

Kapsalon zorgt voor
verrassingen
NISTELRODE - “Wat doet kapsalon Koppig voor haar klanten?
Je kassabon geldt als een gratis lot! Na twee weken wordt er een
trekking verricht en op 31 oktober werd ik gebeld met de mededeling dat ik de prijs heb gewonnen. Deze keer was het een föhn van
Schwarzkopf. Linda en heel jouw team, hartstikke bedankt!”
Annet Bongers-Vermeltfoort

Maasland

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
Openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.
www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700

Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PROBLEMEN MET UW HOND?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
SINT EN PIET OP LOCATIE,
LEUK!
Info: 06-51286021.
De opbrengst van deze actie
wordt gedoneerd aan het
internationaal toernooi
voetbalteam HVCH JO13-1.

GEVRAAGD
OUDE/KAPOTTE
COMPUTERS EN LAPTOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
INTERIEURVERZORGERS
M/V VOOR PROJECT IN
NISTELRODE
Vijf ochtenden van 7.00-9.00
uur. Inlichtingen 0492-32 20 11.
Meer uren mogelijk.
P. van Lankveld Schoonmaak.

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.

OUDE VLOERBEDEKKING
KUNSTSTOF
Geen wol - die anders naar de
stort zou moeten.
Liefst hoogpolig, mag vlekken/
scheuren vertonen.
Gratis afgehaald. 06- 36534379.

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of

Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.

TE KOOP
GEVRAAGD
LANDBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
Tel. 06-19076959.

TE HUUR
OSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmetingen vanaf 15m2 t/m
48m2. Verwarmd, geïsoleerd
en beveiligd. 7 Dagen er week
toegang.
Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu

OVERIG
Uw VIDEO BANDEN op
DVD, op USB-STICK of op
een HARDE SCHIJF? Op een
deskundige wijze verzorgd!
Mail naar g.eerden@hotmail.nl
of bel naar 06 11 355 477.

DIVERSE
Omdat ik ga verhuizen van ’n
heel groot naar ’n heel klein huis
POP-UP KRINGLOOPWINKEL
Met antiek, kunst, gereedschap,
natuur/tuinboeken, dvd’s van
filmhuisfilms, h.h.artikelen,
muziekinstrumenten etc.
Zaterdag 10, 17 en 24
november van 13.30 tot 16.30
uur, Stoppelveldseweg 1,
Heeswijk-Dinther.

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

10-11 DAG VAN DE MANTELZORG
Tekst?

Zie oplossing pagina 34
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Gemeente Bernheze gaat voor
kwaliteitsimpuls voor bedrijven
Speciale aandachtspunten
Inhoudelijk zijn er volgens wethouder Wijdeven nog wat slagen
te maken. “Denk bijvoorbeeld
aan Heesch-West, bestemmingsplannen voor lokale bedrijvigheid
aan de Vismeer, ’t Runneke en ’t
Retsel, afronding van de herinrichting van het centrum van
Heesch en de herinrichting van
de centra van Heeswijk en Nistelrode waar we aan gaan beginnen. We proberen winkels te
concentreren in de centra.”

Rien Wijdeven en Marco Groenen overzien vanaf de brug in het gemeentehuis (een gedeelte van) het werkgebied
van Marco 
Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Toen de gemeente in 2017 haar economisch beleidsplan opgesteld had bleek dat er zoveel
werk aan de winkel was richting bedrijven, dat de binnen de gemeente beschikbare capaciteit niet toereikend was. Inmiddels is de gemeente Bernheze een nieuwe bedrijfscontactfunctionaris rijker: Marco
Groenen.
Marco Groenen komt uit het bedrijfsleven, is 45 jaar en woont
in Aarle Rixtel (gemeente Laarbeek).
Hij heeft een technisch-bedrijfskundige achtergrond en was de
afgelopen twintig jaar werkzaam
op het gebied van accountmanagement, marketing en business-development.
Hij heeft zowel nationaal als internationaal veel ondernemers
geadviseerd.

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

Visie en taken
Marco: “Ik ben ervan overtuigd
dat mijn brede kennis en ervaring
uit het bedrijfsleven van toegevoegde waarde zijn voor mijn
functie als bedrijfscontactfunctionaris.
Ik spreek de taal van ondernemers, kan met hen meedenken
en datgene wat er buiten speelt
waar dat nodig is vertalen naar
beleidsmatige zaken voor de gemeente. Het gaat om outside-in,

buiten naar binnen zien te halen.
Dat betekent ook kijken naar belemmeringen in wet- en regelgeving en meedenken over oplossingen.”
Wethouder Wijdeven vult aan:
“Marco is onze nieuwe ‘helikopterpiloot’. Hij verbindt mensen,
zoekt waar dat nodig blijkt de
afstemming tussen verschillende
gemeenteafdelingen en kijkt naar
kansen voor de gemeente zelf.”

Aanspreekpunt
Marco: “Ik ben niet van dingen
bedenken aan een bureau, maar
van op zoek gaan naar wat er
speelt en wat er nodig is.
Dat begint met zichtbaarheid.
Daarom zal ik regelmatig aansluiten bij vergaderingen van de
ondernemersverenigingen en de
werkgroepen voor veilige bedrijventerreinen. Verder onderhoud
ik contact met de Samenwerkende
Ondernemersverenigingen

We roepen
alle ondernemers
op om de
enquête vóór
12 november
in te vullen

Marco Groenen, de nieuwe
bedrijfscontactfunctionaris

Bernheze en Starters Succes Oss
Bernheze, waar startende ondernemers uit Bernheze terecht kunnen voor advies.
Daarnaast kunnen mensen mij
benaderen via
bedrijven@bernheze.org.
Enquête
Onlangs is onder alle ondernemers in Bernheze een enquête
verspreid voor MKB-vriendelijkste gemeente. Aan de standaardvragen heeft de gemeente vragen toegevoegd die speciaal over
Bernheze gaan. Het gaat vooral
om ‘wat gaat goed en wat kan
beter’.
Rien Wijdeven: “Daaruit moet
blijken waar de knelpunten zitten
en Marco kan zijn aandacht dan
daarop richten. Deze enquête levert dus een soort 0-meting op.
Over een tijdje kunnen we nagaan of de genoemde zaken zijn
verbeterd.
We roepen dan ook alle ondernemers op om de enquête vóór
12 november in te vullen.”
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf,
willen wij het beste voor jou
Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of
klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun expertise; dat is wat hen drijft.
Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belastingen, salarisadministratie en alles wat er nog meer bijkomt, met een gerust hart kunt overlaten aan
specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte.
Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.
PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst
te nemen? Dan zijn er nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden. Wij bieden ondersteuning
bij loonadministraties en loonbelastingen, maar
adviseren je ook over zaken als CAO, bedrijfsver-

Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen
met onze partners hebben we alle expertise in huis
die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner
en coach, maar vooral als accountantskantoor met

‘Samen met onze partners hebben we alle expertise in huis die
nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken’
eniging, het soort arbeidsovereenkomst dat je gaat
afsluiten, arbeidsreglementen, ontslagprocedures,
sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pensioenfonds, arbodienst en ziekengeldverzekering. En
we helpen je bij het opzetten of bijhouden van je
personeelsadministratie. De medewerkers van onze
speciale loonafdeling blijven continu op de hoogte van alle recente personeelsontwikkelingen; met
hun kennis, ervaring en expertise staan zij graag
voor je klaar.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu
gaat om de complete financiële administratie, het
samenstellen van de jaarstukken of het opstellen
van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen
omkijken naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf verdienen.

een breed en compleet aanbod in professionele
dienstverlening.
VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. Met een kop koffie erbij bekijken
we graag wat we voor je kunnen betekenen. Voel
je welkom!

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
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‘Knocking on Heavens Door’:
lezing met muziek van Bob Dylan

Slagwerkgroep Muziekvereniging Servaes wint
Albert van Zutphen
Wisseltrofee

Berne-Anders activiteit op donderdag 15 november om 20.00 uur
HEESWIJK-DINTHER - De poëzie van de teksten van Bob Dylan is in 2016 bekroond met de Nobelprijs.
Met zijn lied ‘The Times They are A Changin’ bezong hij in de jaren ‘60 de toenmalige tijdgeest, met
protesten tegen sociaal onrecht en vragen om rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid.

HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen zaterdag heeft de slagwerkgroep
van Muziekvereniging Servaes een unieke prestatie neergezet bij
het Jumbo Muziekfestival in Zijtaart. In een onderlinge strijd tussen
acht slagwerkgroepen behaalden de slagwerkers uit Dinther 87,0
punten en werden daarmee de winnaar van de dag. Voor het eerst in
de 34-jarige geschiedenis van de ‘Albert van Zutphen Wisseltroffee’
mag de beker met de grote oren voor één jaar mee naar Dinther.
Nieuwe koers werpt vruchten af
De Dintherse slagwerkgroep
slaagde er onder de vertrouwde
leiding van instructeur Tonn van
de Veerdonk in deze trofee te
bemachtigen. De slagwerkgroep
heeft de afgelopen jaren veel
nieuwe jeugdleden ingepast en
heeft haar doelen bijgesteld.
Zo is de nadruk sterk komen
te liggen op concerten, die een
groot enthousiasme en veel spelplezier voor de slagwerkers met
zich meebrengen. Deze nieuwe
koers werpt nu zijn vruchten af.
Want een 1ste prijs is natuurlijk
een prachtig resultaat. Maar het
resultaat krijgt extra glans, als
je bekijkt met hoeveel plezier
en beleving de slagwerkers dit
als team hebben bereikt. Hiermee is voor de slagwerkgroep
een stevige basis gelegd voor de
komende jaren. Vol vertrouwen

gaan zij zich inzetten om deze
lijn vast te houden.
Harmonieorkest loopt prijs net mis
Op zondag gingen negen harmonieën en fanfares met elkaar de muzikale strijd aan bij
het Jumbo Muziekfestival. Het
harmonieorkest van Muziekvereniging Servaes verzorgde
een ijzersterk concert. Met een
puntenaantal van 82,25 punten
greep het orkest helaas net naast
een 1ste prijs in de groep van de
tweede divisie.
Woord van dank
Tot slot wil Muziekvereniging
Servaes de organisatie, de juryleden, alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor het mogelijk
maken van het Jumbo Muziekfestival. Natuurlijk ook speciale
dank aan alle supporters.

Marc De Kesel spreekt op donderdag 15 november over en
luistert mee naar de bijzondere
poëzie in de teksten en liederen van Bob Dylan. In zijn lezing
volgt Marc De Kesel het beeld
van die ‘jaren-’60-tijd’ in een
aantal van de songteksten van
Bob Dylan. De focus op die tijd
werpt ook een licht op de joodse
en christelijke dimensie zoals die
ook in de poëzie van Bob Dylan
te vinden is.
Bob Dylan, de Amerikaans singer-songwriter en kunstenaar,
wordt beschouwd als een van de
grootste songwriters van de Verenigde Staten in de twintigste
eeuw. De Nobelprijs voor Literatuur werd hem toegekend om-

- Wrijf met een doek of zeem de binnenkant van
de ruiten schoon

Je neemt gewoon je eigen creaspullen mee waarmee je bezig
bent. Samen met anderen iets
doen kan een stuk gezelliger zijn.

LEKKER GEZELLIG
CREATIEF BEZIG ZIJN
Als je het een uitdaging vindt
om jouw creatief talent over te
dragen aan ons, dan ben je ook
van harte welkom. Maar je kunt

ook vrijblijvend een kopje koffie
of thee komen drinken en gewoon even gezellig kennis met
ons maken.
Wij zitten iedere dinsdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur in
de ontmoetingsruimte van het
Willibrordcentrum. Als je meer
informatie wilt dan kun je contact opnemen met Jacqueline,
06-20025909.
En als je andere talenten hebt die
je met dorpsgenoten wilt delen

NIEUWS

- Gebruik een auto-ontvochtiger tegen beslagen ruiten en andere vochtproblemen. De auto-ontvochtiger is een speciaal kussentje, dat tot
400ml aan vocht opneemt. De ontvochtiger
trekt als een magneet het vocht aan uit de omgevingslucht en is herbruikbaar door te drogen
op de CV. Het opgenomen vocht wordt niet
meer vrij gegeven.
Bron: www.anwb.nl.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

De avond begint om 20.00 uur
in de Abdij van Berne in Heeswijk. De entree bedraagt € 10,inclusief koffie/thee in de pauze.
Kaarten kun je aanvragen via
berne-anders@abdijvanberne.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Wij, een groepje vrouwen uit Heeswijk-Dinther, zijn met ondersteuning van
ONS welzijn in het Willibrordcentrum in Heeswijk-Dinther gestart met een creativiteitsgroepje. Wij
vinden het leuk om met andere vrouwen én mannen lekker gezellig creatief bezig te zijn. Alles kan, niks
moet! Zo hoef je niet verplicht iedere week te komen.

Zo verhelp je condens op je autoruiten
- Heeft je auto geen airconditioning, zet de verwarming dan op de hoogste stand en richt de
blazers op de voorruit

Dr. Marc De Kesel is filosoof en
verbonden aan het Titus Brandsma Instituut van de Radboud
Universiteit in Nijmegen.
Vanuit filosofisch perspectief
doet hij onderzoek en schrijft hij
boeken. In 2017 verscheen zijn
boek ‘Zelfloos: de mystieke afgrond van het moderne ik’.

Creatijd: alles kan niks moet

Auto & Motor
- Schakel de airconditioning in. De ruiten moeten
binnen enkele momenten schoon trekken

dat hij ‘de grootse Amerikaanse
liedtraditie met nieuwe dichterlijke expressiemogelijkheden heeft
uitgebreid’. Zijn carrière is echter
doortrokken van aversie tegen
dit soort etiketten. Hij is de confrontatie aangegaan met zijn bewonderaars door al hun pogingen om hem op een voetstuk te
plaatsen dwars te zitten.

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

dan kun je hierover met ONS
brainstormen.
Je kunt voor een afspraak contact opnemen met Ank Meertens
van ONS welzijn, 06-14342803.
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Auto & Motor

NIEUWS

Bereid je auto voor op de
winter met deze motorolie-tips
Kom straks niet in de kou te staan!
Van zomerbanden naar winterbanden? Check! IJskrabber in het dashboardkastje? Check! Een fles motorolie in de achterbak? Voor de meeste mensen geen check! Terwijl juist de motor gevoelig is voor extremere weersomstandigheden. Deze motorolie-tips van Shell helpen jou, en jouw auto, de winter door.
1. Controleer regelmatig, maar
minimaal iedere maand of per
1.000 gereden kilometers, het
oliepeil. Dit is extra belangrijk
onder winterse omstandigheden waarin je waarschijnlijk
meer kortere afstanden rijdt
en daarmee de motor zwaarder belast.
2. Blijf niet te lang doorrijden
met te weinig olie in de motor;
dit kan leiden tot grote schade
en slijtage aan de motor.
Let er ook op dat je niet te
veel olie bijvult. Houd, om zeker te zijn van de juiste hoeveelheid, de twee streepjes op
de peilstok aan: deze geven
het minimum en maximum
aan. Zeker in de winter wil je
niet langs de weg komen te
staan met motorproblemen,
toch?
3. De motor in jouw auto heeft
zorg, en motorolie, op maat
nodig. Benieuwd naar welke
motorolie het beste is voor
jouw auto?

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
500 C3
zeerPicasso
apart 40.00
km airco .......... 2007
Citroen
1.4 airco,
Fiat
Pandakm
4200 km. ................................2011
2009
64.000
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford Focus 1.6, airco
2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Hyundai
IX20
airco
2011
Ford
Fusion
1.41.4
16V90.000
5-drs.km,
.......................
2006
Honda
Civic
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Hyundai
i101.4
1.216V
99.000
km,automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
eerste eigenaar
2012
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OpelCooper
Adam 1.4
23.000 km,
Mini
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Cooper 1.6
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20.000
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Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
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Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

OpelMokka
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2003
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1.4DTH
turbo,.................................
cosmo,
Opel
Zafira 60.000
2.2i Elegance
2002
navigatie,
km 80.000 km. ......
2014
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005

Opel
Vivaro 1.6 cdti, 40.000 km
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
nette bus,
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Peugeot
206nieuwstaat
1.4i 16V 85.000 km. ............
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1.6 16Vkm
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Peugeot
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Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
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RenaultGrand
Clio 1.2Scenic,
16V airco
km. ..... 2006
Renault
Clio 1.617.000
16V airco
2003
clima, 7-pers,
km ........................
2016
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Renault Kangoo 1.2 TCe navi clima,
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
vol opties, 5-pers
2017
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Seat
Ibiza
1.2airco 20.000 km. ..................
2011
Toyota
Aygo
2008
Volkswagen
Golf
cabriolet
85
kW
2.0
aut
...1994
Volkswagen Polo 1.2 TSI navi, climate
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
control, 35.000 km, 5-drs
2014
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

Renault Clio 0,9 TCe navigatie, airco 2013

Volkswagen Polo 1.6
1999
Opel Corsa 1.4 Cosmo, 52.000 km,
www.autobedrijf-timmermans.nl
xenon,
zeer luxe
2015- www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
Opel Corsa 1.0 turbo, 29.000 km, airco 2016
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Wordt verwacht:

Opel Mokka 1.4 turbo cosmo,
automaat, vol opties, 30.000 km

2016

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

Starten in meest barre omstandigheden
De motorolie die je auto in ieder
geval door de winter heen helpt
is Shell Helix Ultra. De olie beschermt de motor optimaal en is
ontwikkeld voor extreme temperaturen: van zinderend hete zomers tot ijzig koude winters. De
olie heeft een lagere viscositeit,
wat ervoor zorgt dat het ook

bij lage temperaturen snel blijft
doorstromen, tot wel drie keer
sneller dan andere motoroliën.
Hierdoor kan jouw motor zelfs in
de meest barre omstandigheden
gewoon starten.
Meer weten over hoe motorolie
je kan helpen de motor van jouw
auto zo goed mogelijk te laten
presteren?
Kijk op www.anwb.nl.

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• Opel Zafira 1.8 16V, half leer, sportstoelen,
komt binnen
trekhaak, 7-pers., airco, 180.000 km, 2008

• Hyundai IX20 1.4i Navi, Camera,
PDC, Clima enz. 2013

• Renault Megane 1.6verk
16Voch
Station,
Clima
t
Cruise-Control, Pano, trekhaak 2007

automaat,
Xenon, Navi,
• Mazda CX3, opties leder navi, bi-xenon, camera, • Volvo S60 2.4D Leder,
ocht
verk
256.000 KM, lichtmetalen wielen 2007
sky active, 50.000 km, 2016
• Mini Cooper, licht met. velgen, airco, wit dak,
2003

• VW Golf 1.4 TSI 140PK, Bi-Xenon,
Standkachel,
verkocht
stoelverwarming, PDC V+A 115.000 km 2011

• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
pano, leder, 360 camera, aut. 2015
en
w binn360
• Nissan Qashqai 1.6 DIG-T, 163 nieu
PK Tekna,
Camera, Leder, enz.! 31.000 km, 2015

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• Opel Astra 2.0T, 170 PK, Executive, navi, en
w binn
nieu
afneemb. trekhaak, 6 versn., cruise
control,
151.000 km, 2006
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl
Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Hyundai Atos 78 DKm Airco
2006
Citroen C2 1.4 VTR
2004 € 2250,•Citroen
In- C1
en1.0Verkoop
van
lichte
Pixo bedrijfsauto’s
1.0 look
2011
First 86Dkm
2012 auto’s
€ 5450,- en Nissan
2005
•Citroen
Wielen
en
banden2009 € 7950,- Peugeot 206 CC 2.0-16V
C4 Picasso
Panoramadak
Fiat Panda 1.2 Emotion

2004

€ 2750,-

Renault Twingo 1.2 Air

Een
Renault Twingo 12Dkm
Ford Ka 1.3greep uit
2009voorraad
€ 4900,-

€ 2750,€ 4250,€ 4950,2008 € 4499,2013 € 6450,2006
1987 €€2900,8.250,-

Toyota
drs4.2
141Dkm
Hyundai
Accent
1.4i
3750,JaguarAygo
XJ 6 5lwb
plaatje
Alfa
156 jtd
1.6 impression,
zwart 2010
2003 €€4.950,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,versterking 1971
van €ons
zijn wij
opzoek
naar
een
Mercedes
250 TD
autom.youngtimer
1996
€ 5.950,2 CV 6Voor
blauw (belastingvrij)
4.950,-team
Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,bevoegdheid.
Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Daihatsu Yong yrv zwart met eventueel
2002 € 2.750,-APKRenault
Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Je bent
voor het
zelfstandig
uitvoeren
Renault
Megane Scenic
lgp, g3 van
1999 € 1.499,Fiat Scudo combi,
8 pers.verantwoordelijk
ex btw
1997 € 1.999,onderhoud/reparatie
aan€ personenauto’s
en lichte
bedrijfswagens.
Renault Twingo
grijs metalic
2003 € 2.750,Ford Focus
stationcar, 16 16v
2002
3.499,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Ford Focus stationcar, zwart
2002 € 2.750,je interesse?
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 Heb
€ 650,Stuur dan 2004
je gemotiveerde
sollicitatie
met cv
VW Golf Cabrio
lmv naar:
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
€ 3.250,2005 € 7.750,Hyundai Tucson 2.0 bull en side barswerkplaats@autobedrijfminnaar.nl

vacature

gemotiveerde autotechnicus

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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Kia zorgt dit najaar voor warmte tijdens

MijnKia Testdag

‘Goeie
relaties
hou je
warm’

* MijnKia Testdag
vindt dit jaar plaats
op zaterdag
10 november van
9.00 tot 16.00 uur.
* Kia-rijders ontvangen
tijdens de MijnKia
Testdag gratis
Kia-stamper en gratis
inspectie van hun Kia
op 10 punten.
* Vooraf aanmelden
via 0412-634006 of
www.autohuiskes.nl.
OSS - Op zaterdag 10 november vindt bij Kia-dealer Huiskes
in Oss de tiende editie van de
traditionele landelijke MijnKia
Testdag plaats.
Op die dag kan iedereen gratis zijn of haar Kia op 10 vitale
punten laten controleren en men

Het team van Huiskes

ontvangt daarbij een Kia-stamper als geschenk. “Goeie relaties
hou je warm”, zegt Marco van
Valkengoed, after-sales manager
van Autobedrijf Huiskes in Oss.
“Deze actie sluit naadloos aan
bij de verschillende service- en

Controle op
10 vitale punten en
een Kia-stamper
als geschenk

klanttevredenheidsprogramma’s
van Kia die ontwikkeld zijn onder
de noemer ‘Family-like Care’.
We willen daarmee duidelijk maken dat wij omgaan met onze
klanten, zoals wij omgaan met
onze familieleden.” Kia-rijders

kunnen zich voor de MijnKia
Testdag aanmelden door een afspraak te maken.
Kijk voor meer informatie op
www.autohuiskes.nl/
nieuwsupdates/huiskes-test-dag
of bel met 0412-634006.
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Zin van Bernheze
bij De Meesters
BERNHEZE - De Bernhezer KunstKring (BKK) organiseert op zondagmiddag 18 november voor de 18de keer een Zin van Bernheze.
Daarvoor wordt aangehaakt bij het Brabantse thema ‘We are food’.
In de voormalige jongensschool,
nu Galerie De Meesters, in Heeswijk-Dinther wordt een smaakvolle editie opgediend.
De expositie is ingericht met
kunstwerken van diverse disciplines van gerenommeerde lokale
en nationale kunstenaars.
Tijdens de opening brengt de
BKK kunst bij elkaar. Beeldende
kunst naast poëzie, proza en de
smaakvolle kunst van streekproducten.

HET HOOGSTE
WOORD IS AAN
DICHTER EN CHEF-KOK
PIERRE WIND
Pierre Wind
Op 18 november is het hoogste
woord aan dichter en chef-kok
Pierre Wind. De razende verteller gaat met een volstrekt eigentijds verhaal en tempo los op de
kunst van het eten. Woordkunstenaar Frank van Pamelen gaat
op luchtige wijze verder met het
thema en ook Hieke Stek, gemeentedichter van Bernheze, zal
passend haar kunstwerkjes bijdragen. Ook Mea Wijdeven uit
Heesch zal enkele gedichten uit
haar nieuwe bundel ‘van Nature’

Lezing Carolijn Visser
HEESCH - Carolijn Visser is op dinsdagavond 13 november te gast in bibliotheek Heesch. Iedereen
heeft een verhaal. Een auteur heeft de mogelijkheid om het op papier te zetten. Maar het verhaal wat
jij leest is niet alles. Er is meer te vertellen. Het woord aan de schrijver geeft jou de kans om nog meer
van de auteur te horen. Laat je inspireren door jouw favoriete grote naam van de huidige Nederlandse
literatuur. De lezing begint om 20.00 uur.
Over de schrijfster
Carolijn Visser, geboren in Zeeland, reisde voor haar boeken de
hele wereld over. Ze schreef onder andere ‘Tibetaanse perziken’
en ‘Vrouwen in den vreemde’. In
2013 ontving Carolijn Visser de
Bob den Uylprijs voor ‘Argentijnse avonden’ en in 2017 de Libris
Geschiedenis Prijs voor ‘Selma:
aan Hitler ontsnapt, gevangene
van Mao’. Hierin beschrijft zij
het tragische verhaal van een levenslustige Nederlandse vrouw
in communistisch China.

Pierre Wind

Foto: Ministerie van Beeld

ten gehore brengen. Een ander
smaakvol verhaal is de kunst van
de streekproducten waar een bijzonder product wordt uitgelicht
en te proeven is.
De muzikale bijdrage is van
Rosetti van der Heijden. Het programma begint om 16.00 uur en
duurt tot 17.30 uur. Vol=vol!
Galerie De Meesters
Hoofdstraat 100b
5473 AT Heeswijk-Dinther
Meer informatie:
www.galeriedemeesters.com.

Literaire lezing
In Heesch vertelt Visser uitgebreid over de totstandkoming
van Selma. Ook zal ze aandacht

besteden aan haar onlangs uitgekomen boek, ‘Zeeuws geluk’.
Dit nieuwe boek schreef zij op
uitnodiging van een Zeeuwse
zorgorganisatie. Carolijn logeerde op Walcheren en Noord-Beveland in verblijven waar ouderen aan wie het heden ontglipt
een thuis wordt geboden. Zij
sprak met bewoners en hun familie, met zorgmedewerkers en
vrijwilligers, over hoe het water
kwam, de klederdracht, de Duitse badgasten, de strenge kerk.
Maar ook over de weidse landschappen, het silhouet van Veere
en de levendige dorpscafés.
Kaartverkoop
Kaarten kosten € 5,- in de voor-

verkoop voor NOBB-leden en
€ 7,- voor niet-leden. Kaarten
zijn online te koop én in alle vestigingen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Keezavond in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Vanaf
september is er elke tweede vrijdag van de maand door de deelnemers enthousiast gespeeld.
Het keezspel is een populair
bordspel/kaartspel dat in duo’s
kan worden gespeeld aan een
tafel van vier. Op vrijdag 9 november is de eerstvolgende
keezavond. De laatste keer dat
er dit jaar gespeeld kan worden

is in december, bij uitzondering
de derde vrijdag van de maand
namelijk op 21 december.
De organisatie is wederom in
handen van SEM events. Hebben jij en je teamgenoot zin in
een gezellige keezavond met
leuke prijzen?
Schrijf je dan snel in als koppel door te mailen naar info@
sem-events.nl.

Je ontvangt dan per mail een bevestiging met een betalingslink
voor het inschrijfgeld dat € 10,per koppel bedraagt. Je kunt je
ook nog (als koppel) inschrijven
op de avond zelf om 19.00 uur.
De zaal is op 9 november open
om 19.00 uur en er wordt om
19.30 uur gestart in vijf ronden.
Veel spelplezier en tot ziens op
vrijdag 9 november in CC Servaes!
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Jacobus Wieman Elins huiskabouter (4+)

Keeztoernooi voor goed
doel: CliniClowns

NISTELRODE – Jacobus Wieman, één van Nederlands bekendste poppenspelers, komt met zijn koffer vol
poppen naar CC Nesterlé!

En wie na afloop van een voorstelling van deze poppenspeler
staat te kijken naar de kinderen die uit de zaal komen, ziet
rode wangen, stralende koppies
en hoort aan alle kanten liedjes
hummen. Ze genieten na! Grote
mensen die eruit komen, gniffelen nog wat. Dat gaan we ook
meemaken in CC Nesterlé!
Elins huiskabouter: spannend
poppenspel voor kinderen (+4)
Jacobus laat de kinderen het
avontuur van Tjovik, een kleine

Noorse huiskabouter, meebeleven. Tjovik, iedereen noemt hem
Kleintje, gaat in zijn eentje naar
de grot waar hele onaardige trollen wonen! Wat ’n dapper Kleintje! Gelukkig zijn er veel kinderen
in de zaal die Kleintje kunnen helpen. Toch?
In de voorstellingen van Koos
Wieman gebeuren vrolijke kleine
wondertjes. Poppen gaan hun eigen leven leiden, veranderen de
loop van het verhaal en soms zingen ze liedjes.

Koos ontwikkelt elke productie helemaal zelf. Hij maakt zelf
zijn poppen, de muziek, timmert
het decor en schrijft het verhaal.
Maar hij komt pas echt op stoom
als er publiek is, waar zijn poppen
op kunnen reageren. Het bijzondere improvisatietalent is dan
ook onmisbaar. Dat is de reden
waarom elke voorstelling anders
is en in de loop der tijden verandert. Maar het is altijd weer een
feestje!
CC Nesterlé
Zondag 18 november.
Aanvang 14.30 uur.
Toegang € 5,Kaartjes verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.

NISTELRODE - Er staat weer een keeztoernooi op de agenda. Vrijdag
30 november is de eerstvolgende keer dat er gespeeld kan worden
in café-zaal ‘t Tramstation. De organisatie hoopt op een drukbezette
zaal. Deze keer wordt er wederom een goed doel gesteund en dit
keer is dat CliniClowns.
Je kunt je inschrijven door een
mail, met vermelding van de namen van de deelnemers, te sturen naar
keezetoernooi@gmail.com.
Aanvang is 19.00 uur en het inschrijfgeld is € 5,-. Na aanmelding krijg je een bevestigings-

‘Als dankbare en liefdevolle herinnering aan’
HEESCH – Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ organiseert op woensdag 14 november een lezing over bidprentjes. Jan-Thijs Ouwens uit Megen zal op uitnodiging van de heemkundekring uitgebreid ingaan op
de geschiedenis van bid- en doodsprentjes. De lezing wordt gehouden in De Heemschuur aan de Schoonstraat 35 en begint om 20.00 uur. De entree voor niet-leden bedraagt € 4,-, inclusief koffie of thee.

mail. Er is plek voor maximaal 25
tafels binnen in de zaal, dus geef
je op tijd op!

Crazy Bingo
VORSTENBOSCH - Er wordt een crazy bingo georganiseerd in gemeenschapshuis De Stuik op woensdag 21 november. Onder de
noemer ‘Super surprise bingo avond’ zijn er weer veel prijzen te
verdienen, maar worden ook veel prijzen weggegeven.
Zo kun je prijzen winnen zonder
dat je zelf bingo hebt. Verder zijn
er ook nog prijzen te verdienen
tijdens de gratis loterij die er gehouden wordt. Heb je dan nog

NIEMAND MET LEGE
HANDEN NAAR HUIS
geen prijs? Niet getreurd, want
niemand gaat op deze avond
met lege handen naar huis. Voor
iedereen is er een klein cadeautje!

Lezing bidprentjes

‘De eerste heeft een religieuze oproep; er wordt namelijk
verzocht om voor de ziel van
de overledene te bidden. De
tweede aanhef geeft aan dat de
overledene door de samenstellers wordt herdacht, er is echter
geen oproep tot gebed. Deze
verschillen binnen één gezin
staan symbool voor een aantal
veranderingen die zich gedurende de twintigste eeuw hebben
voltrokken. ‘
Een eerste verandering die direct raakt aan de bovenstaande
citaten is volgens uitvaartverzorger Frans Puijmaekers en
godsdienstpsycholoog
Victor
Spauwen de evolutie van het
bidprentje naar een gedachtenisprentje.
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De opbrengst komt ten goede aan diverse jeugdverenigingen en stichting vrienden van
Buro Lima. Een toegangskaart
is op de bewuste avond goed

voor een bingo boekje van tien
ronden. Toegangskaarten voor
deze avond zijn verkrijgbaar bij
de Dagwinkel en bij gemeenschapshuis De Stuik, in Nistelrode bij de DIO/The Readshop
Sparkling en in Heeswijk-Dinther
bij kantoorboekhandel Paperpoint. Een kaart kost € 12,50
maar op=op. De bingo begint
om 20.00 uur, de zaal gaat open
om 19.00 uur.

Doodsprentjes zijn een mooie
bron om religieuze veranderingen in kaart te brengen. Ze zijn
aan verandering onderhevig en
laten op die manier zien welke
veranderingen er in onze maatschappij plaatsvinden. In deze lezing komt een aantal zaken aan
bod. Allereerst de ontstaansgeschiedenis van het bid- of doodsprentje, een typisch katholiek
gebruik. Ten tweede de manier
waarop doodsprentjes gebruikt
kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek, maar
ook wat mensen met een grote
collectie kunnen zien. Als laatste
wat doodsprentjes zeggen over
de, met name religieuze, ontwikkelingen tussen 1960 en 2000 in
context van die periode.

www.humstijl.nl

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl
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Sinterklaas slaapt in de
bedstee van Museumboerderij
HEESWIJK-DINTHER - Als je van een Sinterklaasfeestje houdt, waar de bezoekende groepjes bewust
klein worden gehouden en waar aandacht is voor ELK kind, dan ben je bij de Meierijsche Museumboerderij van harte welkom.
Op zondag 2 december mag je
Amerigo, die daar op stal staat,
knuffelen, Sinterklaas, die in de
bedstee ligt te slapen, wakker
komen maken en helpen met
zijn ochtendactiviteiten die bestaan uit zijn mantel omdoen,
ring en handschoenen aanreiken, staf vasthouden en mijter
opzetten. En je doet natuurlijk
mee als de Sint en de Pieten
aan de ochtendgymnastiek beginnen. Ondertussen verwarmt
een knapperend houtvuur de
oude boerderij en overal in ‘den
herd’ (=huiskamer) zie je de cadeautjes liggen en ondertussen
praten Sinterklaas en de Pieten
gezellig met je!
Als alles klaar is ga je, net als de
Pieten, naar het POC, het Pieten Opleiding Centrum. Daar
wachten allerlei behendigheidsspelletjes en je krijgt een glaasje
ranja, een snoepzak en een echt
Pietendiploma. Grote mensen

HEESCH - Dit jaar loopt er tijdens de intocht van Sinterklaas op
zondag 18 november een Glutenvrije Piet mee. De Glutenvrije Piet
is een initiatief van de Nederlandse Coeliakie Vereniging.
De Glutenvrije Piet voorziet kinderen met een glutenintolerantie van glutenvrije pepernoten.
In Nederland zijn ruim 30.000
kinderen die om medische redenen een strikt en levenslang
glutenvrij dieet moeten volgen.
Meestal wordt er tijdens het Sinterklaasfeest geen rekening gehouden met glutenintoleratie bij
kinderen.

SINTERKLAASFEEST IS
VOOR ALLE KINDEREN
krijgen een kopje koffie of thee
met speculaas.
De museumbakkers hebben ondertussen in de oude met hout
gestookte oven speciaal pepernotenbrood gebakken. Die broden zijn te koop, net als de altijd
weer lekkere ‘boerderijpannenkoeken’. Vanwege onze manier
van werken (werken met kleine-

re groepen), is reserveren vooraf
verplicht. Dat kan alleen digitaal
via de speciale Sinterklaaspagina
op
www.museumboerderij.nl.
Daar staat ook alle verdere informatie.
Reserveren kan tot en met vrijdag 30 november en gaat op
volgorde van aanmelden.
Vol=vol!

Picknicktafel om hockey en
voetbal te verbinden
HEESCH - Sinds half oktober
staat er op het terrein van Mixed
Hockeyclub HDL een mooie
picknicktafel. De tafel, die gemaakt is door V&S Authentiek
Bouwen, is aangeschaft met
financiële steun van Rabobank
Oss Bernheze.
De financiële steun kwam tot
stand middels het marktteam
van de bank. Inwoners van de
gemeente kunnen maatschappelijke projecten en initiatieven aanmelden bij dit team. Dit
moeten projecten en initiatieven
zijn die zorgen voor verbinding.
De picknicktafel is geplaatst tussen de hockey- en voetbalvelden
zodat mensen van beide sport-

Glutenvrije Piet tijdens
Sinterklaas Intocht Heesch

En dat moet veranderen vindt
de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Een Sinterklaasfeest is
juist voor alle kinderen! Bij de
intocht van Sinterklaas in Heesch
zal daarom dankzij de NCV een
Glutenvrije Piet meelopen die
glutenvrije pepernoten uitdeelt.
De Glutenvrije Piet van de NCV
is te herkennen aan een witte

NISTELRODE - Hooggeëerd
publiek: komt dat zien, komt
dat zien! Fanfare St. Lambertus
Nistelrode gaat weer iets unieks
doen.

Dit wil je niet missen!
veel plezier gebruik wordt gemaakt van de tafel.

Meer informatie over de Glutenvrije Piet tijdens de intocht in
Heesch vind je ook op
www.intochtheesch.nl.

Circusconcert Fanfare
St. Lambertus

Dit jaar een themaconcert met
als thema ‘Circus’. Maar dan
ook met echte circusoptredens
en -acts die door de fanfare muzikaal begeleid worden. Speciaal
hiervoor is circusschool Mr. Poehaa uit Veghel benaderd en zij
gaat voor invulling van de acts
zorgen.

clubs aan de tafel samen kunnen
komen. We hopen dat er met

bakschort met het logo van de
Glutenvrije Piet erop. Kinderen
met een glutenintolerantie kunnen op www.glutenvrij.nl een
tekening downloaden om een
vlag te maken zodat de Glutenvrije Piet ze kan herkennen.

Zaterdag 10 november zijn er
twee uitvoeringen: een voorstelling voor de jeugd tot en met 12

jaar die om 18.30 uur begint en
een voorstelling voor volwassenen, aanvang 20.30 uur. De
toegangsprijs voor de kindervoorstelling is € 5,- per persoon
en de volwassenvoorstelling kost
€ 10,- per persoon.

MR. POEHAA ZORGT
VOOR DE INVULLING
VAN DE ACTS
Locatie: Langenhuizen Agrarisch
loon- en grondverzetbedrijf aan
de Loosbroekseweg 56 in Nistelrode.
Kaarten zijn via secretariaat@
fanfarenistelrode.nl te bestellen.
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Dames DOS’80/Olympia’89
Terechte overwinning Prinses komen met de schrik vrij
Irene vrouwen 1
EINDHOVEN/HEESCH - Zondagmiddag speelden de dames van DOS’80 een uitwedstrijd tegen PSV

uit Eindhoven, de nummer vier van de ranglijst. Het Heesche team bracht zichzelf onnodig in moeilijkheden door in de beginfase achter de feiten aan te lopen. Met een uiterste krachtsinspanning werd de
winst toch veilig gesteld.

AMSTERDAM/NISTELRODE - Na wat mindere resultaten de laatste
weken konden de ‘Strijbosch Girls’ zondag eindelijk weer resultaat
pakken tegen Buitenveldert VR2 uit Amsterdam. De uitslag was 0-4.
Vanaf de 1ste minuut was het
duidelijk waarom Buitenveldert
met een punt onderaan hangt.
Het is een compleet nieuw team
waaraan aan alle kanten nog geschaafd moet worden. Gelukkig
heeft dit team de ‘Amsterdamse
Attitude’ en ging ze niet de bus
parkeren.
In de 8ste minuut minuut viel
de 1-0 door een mooi schot van
Elien na een goede actie via de
rechterkant van Floor. Daarna
had Prinses Irene kans op kans
maar pas in de 42ste minuut kon
er een veilige marge van 2-0 gecreëerd worden door een goede
individuele actie van Sharron.
In de tweede helft bleef het
beeld hetzelfde. In de 77ste mi-

nuut besloot Veerle het maar
eens van afstand te proberen.
Ze ramde de bal van een meter of 30 onhoudbaar voor de
keepster in de hoek; 3-0. Jammer genoeg stond het vizier bij
de voorwaartsen niet helemaal
op scherp, anders was de uitslag
wel veel hoger uitgevallen voor
Prinses Irene.
Gelukkig maar voor het geplaagde Buitenveldert, want die
had al een paar grote uitslagen
om de oren gehad. In de 88ste
minuut kwam toch nog het slotakkoord door een goal van Floor
na een pass van Sharron. Leuk
detail was dat Rosie Strik uit de
jeugdafdeling de laatste zes minuten haar opwachting mocht
maken.

voetbal

Prinses Irene krijgt te weinig

Afstandsschoten
Het begin van de wedstrijd was
voor PSV. Met rake afstandsschoten zetten zij DOS’80 op
een achterstand van vier doelpunten. Ook mistten de Heesche dames enkele opgelegde
kansen. Na een kwartier kreeg
de Heesche verdediging meer
grip op het aanvalsspel van PSV.
Vlak voor het einde van de eerste helft werd de gelijkmaker geproduceerd. Het was Anne van
Munster die ervoor zorgde dat
DOS’80 met één doelpunt voorsprong de rust in ging; 12-13.
Spannende eindfase
Na de thee wist DOS’80 de inmiddels goed ingeslagen weg

voort te zetten. De verdediging
bleek op orde en aanvallend wist
Selina van den Hurk het net met
regelmaat te vinden. Dit resulteerde in een veilige voorsprong
van drie doelpunten van het
Heesche team.
Tegen het einde van de wedstrijd
wist PSV nog eenmaal hun rug
te rechten en kwamen de gasten uit Eindhoven nog dichtbij
een stunt. Het waren de Heesche dames die hun hoofden
net iets koeler wisten te houden
en met minimale voorsprong de
wedstrijd winnend af te sluiten;
eindstand 28-29. Dit tot tevredenheid van speelster Sanne
Turlings: “We hebben laten zien
dat we door een enorme vecht-

Anne van Munster

Foto: Ruud Schobbers

lust en hard werken deze wedstrijd over de streep hebben kunnen trekken!”

voetbal

Heeswijk in slotfase naar winst
TEGELEN/HEESWIJK-DINTHER - Om klokslag 14.30 uur op zondag 4 november floot scheidsrechter
Ploegstra voor alweer de 7de ronde in de 2e klasse H. Sportclub Irene liet zien dat het wel degelijk
beschikt over een aardige ploeg en pakte vanaf de eerste minuut. Heeswijk had het lastig met de goed
combinerende ploeg uit Tegelen. Na een aantal hachelijke momenten voor Heeswijk-goalie van Zutphen viel in de 27ste minuut dan ook de terechte 1-0. Een strakke vrije trap van de zijkant belandde bij
de tweede paal op het hoofd van verdediger Janssen die feilloos raak knikte.
Kort na de 1-0 dacht Sportclub
Irene op 2-0 te komen maar het
doelpunt van Bahari werd afgevlagd en in de tegenstoot kwam
Heeswijk tegen de verhouding in
zelfs op 1-1.
Coen van Beljouw gaf de bal bij
de tweede paal waar Max Sluiter
rustig bleef en de bal knap aannam en met rest droog binnenschoot.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, Irene viel aan en
Heeswijk hield voornamelijk tegen. Heeswijk kreeg meer controle en beet met momenten iets
meer van zich af. De wedstrijd
leek vervolgens op een 1-1 af
te stevenen, maar daar dacht
de ingevallen A-junior Ries van

Coen van Zutven kapt zijn tegenstander uit

Alebeek anders over. Een goede
voorzet bij de tweede paal van
Dirk Verdonk viel prompt voor
de voeten van de talentvolle

Foto: Hans Heesakkers

middenvelder. Zonder tijd om na
te denken plaatste hij de bal met
een droge schuiver onder keeper
Kessels door; 1-2.

MD1 van MHCH in het nieuw

WIJCHEN/NISTELRODE - Tegen titelkandidaat Woezik verloor een
fel strijdend Prinses Irene, na een 0-0 ruststand, met 0-2. Daarmee
deden de mannen van de na dit seizoen afscheid nemende coach
William van der Steen zich tekort. In de eerste helft ging het lang
gelijk op, al waren de beste kansen voor de Gelderlanders.
In de tweede helft was Prinses
Irene een aantal keren dichtbij de
1-0, die echter maar niet wilde
vallen. In de 75ste minuut kwam
Woezik op gelukkige wijze aan
de 0-1.
Na een mooie aanval maaide
een van de spitsen over de bal
en toucheerde deze iets. Daardoor kreeg de boomlange spits

Patrick Heesakkers een schietkans die hij knap benutte. Prinses
Irene drong daarna furieus aan
en kreeg nog verschillende kansen, maar de defensie van Woezik wist met kunst en vliegwerk
de gelijkmaker te voorkomen. In
blessuretijd werd het zelfs nog
0-2, via een kopbal van invaller
Jesse Vreman.

HEESCH - “Wij, de MD1 van
Mixed Hockey Club Heesch,
staan er weer netjes op. In het
veld, maar ook daarbuiten, stralen wij als nooit tevoren. Dit is
mede te danken aan onze spon-

sor Quality Textiles. Naast de
tenues kregen we ook nog eens
hele mooie trainingspakken.
Daar willen wij Rolf en Barbara
heel hartelijk voor bedanken.
We gaan er met z’n allen een

gezellig hockeyseizoen van maken.”
Groetjes van Nouk, Miek, Saar,
Cato, Lot, Babette, Pien, Sassa,
Luna, Juul, Sara, Nikki en Evi!
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Avesteyn pakt eerste periode!
OSS/HEESWIJK-DINTHER - Zondag stond de uitwedstrijd naar Cito op het programma. Avesteyn kon, bij winst en winst van Nulandia op DVG, zichzelf verzekeren van
de eerste periode. Grote belangen dus!
In de eerste helft waren er voor beide
ploegen de nodige kansen. Het sterke
Avesteyn-collectief weerhield de Ossenaren echter van scoren. Er werd dus gerust

HET BLEEF TOT DE LAATSTE
MINUUT BILLEN KNIJPEN
na een doelpuntloze eerste helft.
Ook in de tweede helft bleef, Avesteyn
sterk als collectief voetballen waardoor
Cito niet tot scoren kwam. In de 55ste minuut gaf de zeer goed leidende scheidsrechter een penalty voor Avesteyn. Deze

HBV organiseert achtste Open Jeugd
Toernooi
HEESCH - Afgelopen week heeft de Heesche Badminton Vereniging bekend gemaakt
dat ze in 2019 de achtste editie van haar succesvolle HBV Open Jeugd Toernooi zal
gaan organiseren. Op zondag 24 maart zullen jeugdspelers van badmintonverenigingen uit de wijde regio weer naar Heesch komen om te strijden voor de dagprijzen.
Het Heesche jeugdtoernooi is de afgelopen jaren uitgegroeid tot vaste kracht op
de toernooiagenda van veel jeugdspelers.
De laatste edities trokken steevast het
maximale aantal van 100 jeugdspelers
naar sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. Daarbij zaten spelers van verenigingen uit het
hele land.
Maar de organisatie wil zich blijven ontwikkelen, zegt toernooileider Jesse Jansen. “Ieder jaar opnieuw doen wij ons
best om een fantastisch toernooi voor de
jeugdspelers neer te zetten. De afgelopen
jaren is dat onwijs goed gelukt. Maar we
willen blijven vernieuwen en ieder jaar iets
extra’s aan ons toernooi toevoegen, zodat
het leuk blijft om naar Heesch te komen.”
De vernieuwing van het toernooi kreeg
het afgelopen jaar al gestaag vorm, toen
de Heesche vereniging bekendmaakte
een aantal nieuwe leden aan de toernooicommissie toe te voegen. Daarnaast heeft
de vereniging de afgelopen jaren diverse

initiatieven aan het toernooi toegevoegd,
zoals de Hebris Wisseltrofee voor de best
presterende vereniging.
Het HBV Open Jeugd Toernooi maakt
deel uit van de Hebris Junior Tour; een regionaal toernooicircuit waarbij jeugdspelers punten kunnen verdienen voor een
ranglijst.
Meer informatie over het HBV Open
Jeugd Toernooi is te vinden op
www.jeugdtoernooi.hbv-heesch.nl.

voetbal

HVCH wint van Oirschot Vooruit: 3-2
HEESCH - HVCH liet direct vanaf de aftrap zien op de helft van de tegenstander te
willen spelen en speelde de eerste tien minuten dan ook strijdvaardig met de intentie
om een goed resultaat te behalen op deze wederom zonnige zondagmiddag.
Oirschot was natuurlijk ook niet zonder
bedoelingen naar Heesch afgereisd en
nam na die tien minuten de regie over.
Een schuiver werd niet helemaal lekker
verwerkt en resulteerde in een 0-1 achterstand, vrij snel gevolgd door een te vlotte
ingreep binnen de 16 meter. Dit buitenkansje, de penalty, werd door de gasten
verzilverd. Waar wellicht een knock-out
te verwachten was, rechtte HVCH de
rug en antwoordde voor rust nog twee
doelpunten: Robin Knapp liep goed door
op een doelpoging van Lars van Lee en
schoot van dichtbij de bal hard in het
doel. Mustafa Seddiqi trok de stand gelijk.
HVCH ging met een goed gevoel de rust
in, stand 2-2.
Na rust was het weer snel juichen voor
HVCH, Robin Knapp draaide op links naar
binnen en haalde buiten de zestien met

zijn rechterbeen hard en geplaatst uit. De
bal verdween in de rechterbovenhoek,
buiten bereik van de Oirschotse goalie.
Het dikke half uur wat daarna volgde gaf
een op en neer gaand beeld weer.
Desalniettemin bleef HVCH knap op de
been en kan men op de geleverde prestatie vertrouwen tanken en voortborduren om de weg omhoog te vinden in deze
competitie.
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werd feilloos benut door Rick Vissers.
Hierna kwam Avesteyn zelf meer tot
voetballen en creëerde de nodige kansen.
Rens van Vugt schoot na een goede individuele actie op de binnenkant van de
paal. Ook Dries Heerkens kreeg de uitgelezen kans om de wedstrijd op slot te
gooien, dit lukte niet. Het bleef tot aan
de laatste minuten billen knijpen, maar de
winst werd binnengehaald.
Daarna goed nieuws uit Liempde, waar de
wedstrijd DVG - Nulandia resulteerde in
een 0-1. Dit betekent dat Avesteyn zich
winnaar van de eerste periode mag noemen!
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Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V. steken het
1ste team van VV Heeswijk in het nieuw

Boerdonk
te sterk voor WHV

HEESWIJK-DINTHER – Het eerste elftal van voetbalvereniging Heeswijk presenteerde het nieuwe thuistenue aan de fans op zondagmiddag 28 oktober. De nieuwe tricots zijn mede mogelijk gemaakt door
hoofdsponsor Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V uit Heeswijk-Dinther.

BOERDONK/LOOSBROEK- De wedstrijd begon met twee ploegen
die probeerden het elkaar met aanvallend voetbal lastig te maken.
Hierbij was het vooral Boerdonk dat het gevaarlijkst was door middel van een tweetal lange snelle spitsen die door hun snelheid het
de verdediging van WHV moeilijk maakte.

Net als het team en de staf is ook
voorzitter Peer Verkuijlen in zijn
nopjes met de nieuwe tenues.
“Gebr. Dijkhoff is al sinds jaar en
dag een betrokken en zeer gewaardeerd sponsor. Het bedrijf
is onderdeel van de historie van
onze voetbalclub en we zijn er
als club dan ook trots op dat ons
vaandelteam de komende jaren

in deze prachtige tenues met
Gebr. Dijkhoff op de borst rond
mag lopen.” Naast het traditionele blauw-witte thuistenue, zijn
ook de uittenues nieuw dit seizoen. Mocht het nodig zijn dan
treedt Heeswijk aan in het rood,
natuurlijk ook weer met Gebr.
Dijkhoff als sponsor.
De voorzitter benadrukt nog-

maals dat de spelers van het
1ste team de club het meest
presteren en dus ook het voorbeeld geven voor de voetballende jeugd. “Dat wil zeggen
sportief gedrag en verantwoordelijkheid nemen op en rond het
veld.” Met deze aanschaf kan
het team weer enkele jaren goed
voor de dag komen.

Nieuwe hoofdsponsoren Vorstenbossche Boys

voetbal

WHV was in het begin gelijkwaardig aan Boerdonk en vooral over links kwam WHV er een
paar keer goed doorheen zonder
echter tot scoren te komen.
Boerdonk deed dat wel in de
23ste minuut middels een haarscherpe counter, Roy Neuteboom maakte de 1-0. WHV
werd hierdoor wat onzeker en
Boerdonk zette druk en in de
34ste minuut was het Daan
Dortmans die de 2-0 voor Boerdonk maakte. WHV rechtte de
rug en het was Yorrick van de
Rakt die in de 36ste minuut de
aansluitingstreffer maakte, 2-1.
Hierna ging het spel op en neer
en weer was het Boerdonk dat

in de 42ste minuut scoorde, 3-1
door Daan Dortmans.
Na rust werden er wat wissels
doorgevoerd bij WHV, het stond
wat beter en WHV probeerde
het spel te maken. Yorrick van
de Rakt was dichtbij de aansluitingstreffer maar hij speelde de
bal net te ver voor zich uit waardoor de keeper kon redden. Ook
Thijs en Roel Lunenburg kregen
nog enkele kleine kansen maar
tot de 3-2 kwam het niet. Boerdonk loerde op de counter en in
de 83ste minuut werd het 4-1
door een slimme vrije trap van
Tim van Alphen. Dit was tevens
de einduitslag.

DE OPLOSSING

VORSTENBOSCH - Met ingang van het seizoen 2018/2019 heeft voetbalvereniging Vorstenbossche Boys
twee nieuwe hoofdsponsoren verwelkomd voor haar heren selectieteams 1 en 2 namelijk Ad Donkers
Machinaal Timmerbedrijf BV en Van der Linden Veghel, Handel en transport in organische restpartijen.
Beiden zijn geen onbekenden
voor de vereniging, integendeel zelfs! Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf BV is al sinds
1991 in beeld en Van der Linden
Veghel sinds 1996.
Na bekendmaking van de vorige
hoofdsponsoren om te stoppen
was Vorstenbossche Boys dan
ook zeer erkentelijk toen Jan
van der Linden en Ad Donkers
het initiatief namen om als gezamenlijke sponsors te gaan dienen voor het eerste en tweede
elftal.
Kosten noch moeite werden gespaard om de volledige selectie
en haar staf compleet en schitterend in het nieuw te steken
door middel van wedstrijd-outfits thuis in de welbekende
geel-zwarte kleuren, een volledig nieuw uittenue in de kleuren
rood-wit, tassen, trainingspakken, inloopshirts en poloshirts
voor spelers en begeleiding.
Vanaf de aanvang van de afgelopen competitie wordt bovengenoemde kleding reeds door de
selectie gedragen. Zowel vooraf,

V.l.n.r.: Jan v.d. Linden (Hoofdsponsor), Margriet v.d. Linden
(Hoofdsponsor), Tom Daandels, Marvin van Heeswijk, Wessel Dominicus,
Youri Vogels (keeper), Noud Donkers, Teun v.d. Sanden (keeper),
Rob Driessen, Jasper van Duynhoven, Guus van Bakel, Hanneke Vogels
(Hoofdsponsor) en Ad Donkers (Hoofdsponsor)

tijdens als ook na de wedstrijden.
Afgelopen zondag vond ook de
officiële overdracht plaats met
onder andere een fotoshoot van
beide elftallen in de nieuwe kleding, de formele ondertekening
van het sponsorcontract en na
afloop van de competitiewedstrijd van het eerste elftal nog
een gezellig informeel samenzijn.
Uit naam van Vorstenbossche
Boys spreekt voorzitter Mike
Rijkers de hoop uit op een lang-

durige, plezierige en succesvolle samenwerking. Tevens een
welgemeend dankjewel namens
spelers, begeleiding en de vereniging Vorstenbossche Boys in
het algemeen.
“De komende jaren kunnen we
ons eervol en met trots vertonen
met die schitterende wedstrijdkleding. Hopelijk ook met mooie
sportieve resultaten waardoor
we de sponsornamen helemaal
positief kunnen uitdragen hier in
de regio!”

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER
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50 jaar Ponyclub De Kleine Heemskinderen
is de enige van de kinderen die
paard rijdt. “Ik heb het van huis
uit meegekregen, van mijn vader
en mijn opa”, zegt Iris. Iris reed
ook dressuurwedstrijdjes en reed
mee in het 6-tal van de ponyclub.
“Maar het leukst vond ik de jaarlijkse buitenrit van de ponyclub
en de rijvereniging samen!”

om individuele prestaties is gaan
draaien.” En de sport blijft aan
het veranderen. “Je ziet bijna
nergens meer Shetlanders meelopen in een wedstrijd, terwijl de
ponyclub vroeger een 8-tal had
met alleen maar Shetlanders.”
Op zaterdag 10 november viert

‘Het leukste vond ik de jaarlijkse buitenrit
van de ponyclub en de rijvereniging samen’
In de tijd dat Iris lid was van de
ponyclub heeft Frank actief zijn
steentje bijgedragen aan de vereniging, twee jaar als bestuurslid
en vier jaar als voorzitter.
“Ik wilde heel graag het échte
clubgevoel weer terugkrijgen, de
leden weer in het 4-tal of 6-tal
mee laten rijden”, zegt Frank.
“Maar dat was lastig, omdat het
in de paardensport steeds meer
V.l.n.r.: kleindochter Iris, opa Frans en vader Frank

ponyclub De Kleine Heemskinderen haar 50-jarig bestaan met
alle huidige en oud-leden van de
vereniging aan de Koude Maas 1
in Nistelrode, waar sinds jaar en
dag het clubterrein is.
Wil jij als oud-lid aanwezig zijn
op de receptie van 15.00 tot
17.00 uur? Meld je dan aan via
dekleineheemskinderen@kpnmail.nl
of bel na 18.30 uur met Dianne
Gloudemans op 06-20368789.

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE – Het dorp had al een rijvereniging, maar ponyruitertjes konden nog nergens terecht.
Daarom werd 50 jaar geleden ponyclub De Kleine Heemskinderen opgericht. De club werd mede opgericht door Frans van der Wielen en zijn zoon Frank en kleindochter Iris zijn allebei lid geweest van de
ponyclub.
Van zijn 13de tot en met zijn
17de was Frank lid van ponyclub
De Kleine Heemskinderen, samen
met wel 60 andere rijdende leden. Met zijn pony reed hij dressuurwedstrijden en reed hij mee
in het 8-tal. “We hadden toen
vier 8-tallen. Op zondag ging
je met z’n allen op concours, je

reed er samen naartoe. Je vertrok
’s ochtends en je was blij als je
aan het begin van de avond weer
thuis was”, blikt Frank terug.
“Je was daar met allemaal anderen van je leeftijd, je maakte
onderling veel lol. Iedereen reed
mee in een 8-tal of 4-tal en het

concours werd afgesloten met
een grote parade.”
Dochter Iris was zes jaar toen ze
met haar pony’tje Sylvie lid werd
van De Kleine Heemskinderen en
is met haar pony Banjer tot haar
18de lid geweest. De broeres van
Frank reden ook paard maar Iris

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Archieffoto

budo

Taekyon Berghem zeer
succesvol op German Open

Nieuwe tenues voor Avesteyn JO19-1

HEESWIJK-DINTHER
Het
JO19-1 team van voetbalvereniging RKSV Avesteyn speelt
in mooie nieuwe tenues. De Toren Eten & Drinken presenteerde
zich afgelopen weekend met het
team.
De Toren Eten & Drinken is ‘Het
Gelukkigste Eetcafé van Nederland’. Een trendy en modern eetcafé in Heeswijk-Dinther. Je kunt

er elke dag terecht voor lunch,
een borrel of diner. Naast de tenues is het team ook voorzien
van nieuwe inloopshirts. Deze
zijn mede mogelijk gemaakt door
Total Pack. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het verpakken van al
je producten en uitgegroeid tot
allround verpakkingsspecialist.
Bij deze gelegenheid werden
Jeroen van den Broek van De

Toren Eten & Drinken en Ton
Dielissen van Total Pack vanuit
de vereniging toegesproken en
er werd veel waardering getoond voor hun bijdrage.
Het is erg belangrijk voor de vereniging dat er betrokkenheid is
vanuit de gemeenschap waardoor de leden in staat worden
gesteld om in prachtige tenues
de strijd aan te gaan.

DUITSLAND/BERGHEM - Afgelopen zaterdag waren in het Duitse
Dortmund de Open Duitse kampioenschappen taekwondo. Met vier
deelnemers ging Taekyon Berghem hiernaartoe om deel te nemen
aan de drie verschillende onderdelen: punt stop sparring, doorgaand
systeem sparring en tuls.
Bjorn van Krieken uit Nistelrode deed mee aan de onderdelen doorgaand systeem sparring
en tuls en behaalde op beide
onderdelen een mooie zilveren
plak. Benthe Matthieu mocht
meedoen bij het puntstop sparring en de tuls: zij wist op beide onderdelen het goud te veroveren. Imke van der Zande en

Niek Landman deden mee aan
alle drie de onderdelen. Dat ze
in topvorm waren bewezen ze;
beiden haalden op alle drie de
onderdelen goud!
Met acht gouden medailles en
twee zilveren keerde Taekyon
Berghem dus met opgeheven
hoofd huiswaarts.
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Fotograaf:
Jan van der Heijden

DONDERDAG 8 NOVEMBER
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Rommelmarkt
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 7

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Lezing: Bob Dylan
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 25

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Spirituele beurs
Centrum MAIA
Partycentrum ‘t Maxend

Film: Medecin de Campagne
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

VRIJDAG 16 NOVEMBER
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Meditatie avond
Kloosterkapel Vorstenbosch

Handwerkverkoop
Ziekenvereniging Horizon
Petrus’ Bandenkerk Heesch
PAGINA 10

Lezing: Carolijn Visser
Bibliotheek Heesch
PAGINA 28

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

VRIJDAG 9 NOVEMBER
Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel

Prinsenreceptie
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

WOENSDAG 14 NOVEMBER
Lezing: levenseinde
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8

Concert Quatre Vin Rouge
CC Nesterlé Nistelrode

Lezing: Actief met eten
CC De Pas Heesch

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Film Teenbeat
De Stuik Vorstenbosch

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 28
BOBZ & onthulling Jeugdpaar
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 13
Wild Romance
CC De Pas Heesch
ZATERDAG 10 NOVEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Sint Maartenviering
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Kia-testdag
Parallelweg 5 Oss
PAGINA 27
Concert Fanfare St. Lambertus
Langenhuizen Loosbroekseweg
56 Nistelrode
PAGINA 31
11-11 bal Krullendonk
CC De Pas Heesch
PAGINA 00

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Baby- & Kinderbeurs
Rusheuvel Oss
PAGINA 14
MAANDAG 12 NOVEMBER
Globaland project
Hooghuis Heesch
PAGINA 12
Film: Medecin de Campagne
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 13 NOVEMBER
Globaland project
Hooghuis Heesch
PAGINA 14
Energieweverij
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 18
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Mysterious Night
Café Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 13

Taijiwuxigong - Lezing:
De Tcheud praktijk
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZONDAG 11 NOVEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Creatijd
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 25

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: Gezonde voeding
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 4
Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Lezing bidprentjes
Heemschuur Heesch
PAGINA 29
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 15 NOVEMBER
Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode
Financieel Centrum Heesch:
Open inloopavond
‘t Dorp 9 Heesch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Liederentafel
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 8
Workshop Biotensor
Centrum MAIA Nistelrode
Lezing: Klassieke elementen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Vuile Huichelaar
CC De Pas Heesch
ZATERDAG 17 NOVEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Sinterklaasintocht
Nistelrode
Viering: Werelddag
Kerk Heesch
PAGINA 6
NovemberRock
De Stuik Vorstenbosch
Zwetsavond van de Juinders
De Toren Heeswijk-Dinther
Cabaret: Niet Schieten
CC Nesterlé Nistelrode
ZONDAG 18 NOVEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Voetreflex workshop
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Workshop chocolade letters
Creatief & Lekker Nistelrode
Sinterklaasintocht
Heeswijk-Dinther, Heesch &
Vorstenbosch
Elins huiskabouter (4+)
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 29
Zin van Bernheze
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

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

www.mooibernheze.nl

